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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

zösségi szakember egy vitaindító cik-
ke kapcsán felidézte, hogyan indította 
el a művelődési házakat a 
kultúrbazárból közösségi térré válás 
útján Beke Pál. A jó példák között el-
sőként Baloghné Bacsa Ibolya mutatta 
be a Baki Faluházat – Bak Makovecz 
Imre és Beke Pál munkásságának egy-
fajta „mintafaluja”, ahol szinte a sem-
miből fejlődött ki az aktív közösségi és 
ifjúsági élet. Földes Tímea az Együtt 
Nádasdért Egyesület elnöke a közked-
velt Bagolytúrák történetét és ered-
ményeit ismertette a közönséggel – a 
szórakoztató családi vetélkedőből kö-
zösségi akadályversennyé fejlődött 
program a közösségi cselekvésre és 
természettudatosságra nevelés egyik 
fontos eszköze lett Nádasdon. A Zen-
tai Gábor elnök által képviselt Sziget-
vár Kultúr- és Zöld Zóna Egyesületet 
sikeres pályázatírói és projektme-
nedzsment munkája emelte ki a helyi 
közösségekért cselekvők sorából – a 
szervezet többek között a helyi gazda-
ságot fejlesztő szociális vállalkozások 
létrehozásához is hozzájárult. 
A délutáni program fő témája az ifjú-
sággal végzett közösségi munka volt. 
Az első előadó G. Molnár Erzsébet, a 
Települési Gyermekönkormányzato-
kat Segítők Egyesülete alapító elnöke 
volt, aki az első hazai – türjei – gyer-
mekönkormányzat születése mellett a 
TGYSE megalakulásáról és Beke Pál-
hoz fűződő emlékeiről is beszélt. Két 
sikeres gyermek- és ifjúsági önkor-
mányzat prezentációja következett: 
Lépjünk Együtt címmel Kovács Dávid 
ifjúsági polgármester és Radók Luca 
ifjúsági képviselő nyújtott ízelítőt a 
Levéli Gyermek és Ifjúsági Önkor-
mányzat tevékenységéből, melyért 
immár Levél Községért Díjat is kaptak. 
 

A „Méltóságkereső” címmel megren-
dezett Beke Pál emlékkonferenciát 
2015. február 5-én élénk szakmai ér-
deklődés mellett, teltházzal rendezték 
meg a Beke Pál Emlékcímet alapító 
szervezetek – a Civil Közösségi Házak 
Magyarországi Egyesülete, a Gyermek 
és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, a 
Közösségfejlesztők Egyesülete, a Ma-
gyar Comenius Társaság, a Nemzeti 
Művelődési Intézet és a Települési 
Gyermekönkormányzatokat Segítők 
Egyesülete – a TIT Stúdió Egyesület 
Zsombolyai utcai székhelyén. 
A konferencia célja olyan példamutató 
művelődési és ifjúsági szervezeteket 
bemutatni szerte az országból, melyek 
tevékenységük révén képesek a helyi 
közösségek tartását megerősíteni, 
megadni az egymással való együttlét 
rangját, és ezáltal méltóságot adni a 
művelődő közösségek tagjainak.         
A közösségi művelődés számára a 
„méltóságkeresés” útját Beke Pál je-
lölte ki, aki Makovecz Imre építészeté-
nek szellemi hátterét ültette át a kö-
zösségfejlesztés gyakorlatába már ak-
kor, amikor még a közösségfejlesztés 
fogalom nem is igazán létezett  Ma-
gyarországon. „Ami Makovecz Imre az 
építészetben, az Beke Pál a közösségi 
művelődésben. A mi feladatunk, hogy 
az általa örökül hagyott eszmeiséget 
tartalommal töltsük fel, méltóságot 
adva a közösségeknek.”- e szavakkal 
köszöntötte az egybegyűlteket 
Závogyán Magdolna. 
Beke Pál szellemiségét és munkássá-
gát dr. Koncz Gábor, a Comenius Tár-
saság elnöke idézte fel. „Bár Beke Pali-
ra emlékezünk, ez az alkalom nem a 
gyász ideje, hanem az örömé, hiszen a 
szakma él, és eredményei méltók Pali 
örökségéhez.” – mondta dr. Koncz Gá-
bor, majd az országosan elismert kö-

Méltóságkeresők − Beke Pálra emlékeztek  
a jó példákat bemutató konferencián 
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 A gyermek- és ifjúsági önkormány-
zatban végzett munka motivációi-
ról, mozgatórugóiról az Orosházi 
GYIÖK lelkes csapata tartott elő-
adást „Mókavonat” címmel, külön 
kiemelve két népszerű rendezvé-
nyüket, az Extrémsport Napot és a 
jótékony célú Mikulás-futást. 
Az ifjúsági közösségfejlesztés és 
ifjúságvédelem fontos dimenziója 
a művészetpedagógia, az alkotás-

sal való nevelés: ebbe a szép terü-
letbe engedett betekintést 
Mattyasovszky Zsolnay Bálint a KO-
MA társulat (Kortárs Magyar Társu-
lat) közösségi színház képviseleté-
ben, Katona Krisztina a Pécsi Szín-
Tér Egyesület részeként működő 
Murál Morál Mező vezetője pedig a 
hátrányos helyzetű fiatalokat meg-
mozgató közös alkotómunka lélek-
emelő eredményeit mutatta be.    

Az emlékkonferencia keretében 
átadták a Beke Pál Emlékcímeket: a 
közösségi művelődési terület díja-
zottja 2015-ben Baloghné Bacsa 
Ibolya lett, az ifjúsági területen 
végzett munkájáért pedig G. Mol-
nár Erzsébet vehette át Beke Pál 
Emlékcímet. 
A konferenciát Beke Pálról szóló 
portréfilm-vetítés, valamint kötet-
len beszélgetés zárta. 

forrás: www.nmi.hu/hirek 

EZ TÖRTÉNT... 

A civil szervezeteket köszöntötték 
Mezőberényben 

Második alkalommal köszöntötte a 
város civil szervezeteinek vezetőit 
és képviselőit a mezőberényi ön-
kormányzat a „Civilekkel a civile-
kért” mottó jegyében a városhá-
zán. A pénteki rendezvényen jelen 
volt Závogyán Magdolna, a Nemze-
ti Művelődési Intézet főigazgatója, 
Pocsajiné Fábián Magdolna a    
Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesületének titkára, Dombi Ildi-
kó, a Nemzeti Művelődési Intézet 
főosztályvezetője és Kocsis Klára, 
az intézet Békés Megyei irodájának 
vezetője is. Siklósi István polgár-
mester köszöntőjében szólt az ön-
kormányzat előző évi munkájáról, a 
civileket is érintő esélyegyenlőségi 
programról, melyet dr. Burján Ka-
talin képviselő fogott össze. A tele-
pülésvezető méltatta a civilek 
munkáját, a település életében 
betöltött fontos szerepét. 
Závogyán Magdolna számos témá-
ban adott tájékoztatást. A találko-
zón a városháza dísztermében kö-

zel nyolcvanan vettek részt. 
Pocsajiné Fábián Magdolna a    
civilek erejét, a bennük rejlő erőt, 
az együttgondolkodást, az együtt-
működést emelte ki. 

forrás: B. M. Hírlap, 2015.02.02. 
 

Alapot hoztak létre a civil szerve-
zetek támogatására 

Számos kérdésről tárgyalt hétfő 
délutáni ülésén a békési képviselő-
testület. A grémium tagjai a leg-
hosszabb időt a szervezeti és mű-
ködési szabályzat felülvizsgálatával 
töltötték, közel egy órán keresztül 
egyeztettek a kérdésről.     A testü-
let emellett létrehozta a civil ala-
pot, amely tartalmazza az önkor-
mányzat civil szervezetek támoga-
tásra szánt forrásait és az e célra 
tett felajánlásokat. Mint az előter-
jesztésben megfogalmazták, a civil 
szervezetek támogatása önkor-
mányzati érdek és kötelesség, hi-
szen ezek a szerveződések mindig 
helyi érdekeket képviselnek, a he-
lyi közösségek a város kulturális 
életét színesítik, a közösségi tuda-

tot pozitívan formálják. A 
civil szervezetek támoga-
tását az önkormányzat 
eddig vagyonrendeleté-
ben szabályozta, de a 
terület fontossága megkí-
vánja, hogy önálló, rész-
letes szabályrendszerben 
összegezzék a támogatás 

elveit és a felhasználás, elszámolás 
szabályait. A testület felkérte az 
oktatási, kulturális és sportbizott-
ságát, hogy a civil szervezetek 
2015. évi működési- és programtá-
mogatásáról szóló pályázatot a 
márciusi ülésre készítse elő. 

forrás: B. M. Hírlap, 2015.02.03. 

Népi kézműves értékeink         
nyomában  
 
Minden településnek feladata, 
hogy felkutassa és bemutassa saját 
értékeit, amelyek között megtalál-
ható a tárgyalkotó népművészet is, 
ezek hozzájárulnak a helyben élők 
lokálpatrióta tudatának erősödé-
séhez.  
Egyesületünk 2014-ben kétirányú 
tevékenységet kezdett el. Szorgal-
mazta az adott településen élő 
szakértő tagjain keresztül, hogy 
nyújtsák be a helyi értéktár bizott-
sághoz javaslataikat a kézműves 
szakágakra vonatkozóan. Így került 
be pl. az Orosházi Értéktárba a 
szálánvarrott hímzés, vagy a Mező-
berényibe a helyi szűcs- és fehér-
hímzés, a magyar, a szlovák és a 
német vászonszőttes. 
Kutatómunkánk révén kiderült, 
hogy egyes településeken a rég-
múltban bizonyos kézműves ágak 
meghatározóak voltak, viszont 
most a lakosok között nincs olyan, 
aki azt szakszerűen leírhatná. 
Tevékenységünk másik iránya az 
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volt, hogy az általunk a megyében 
ismert egy-egy településhez, vagy 
településekhez kötődő népi kéz-
műves értékekről javaslatot készít-
sünk a helyi, vagy megyei értéktá-
rak számára. Ilyen volt többek kö-
zött a Mezőhegyesi cifrahám, a 
Tótkomlósi butéliák, a Nagybánhe-
gyesi főkötők, a Békés megyei 
szűcsködmönök. Ez utóbbi tanul-
mány bemutatja a megye hajdani 
szűcsközpontjait, a ködmönök sza-
básmintáit és hímzésvariációit. 
A feltáró és bemutató munka ele-
jén járunk, terveink között szere-
pel, hogy a megye településein 
található valamennyi népi kézmű-
ves értékről szakszerű leírás készül-
jön, és ez kerüljön nyilvánosságra.  

Az eddigi összegzéseink rövid időn 
belül megjelennek a megújuló 
honlapunkon (www.bmne.hu), 
csakúgy, mint az e témában lévő 
kiadványaink. 

Pál Miklósné 
Békés Megyei Népművészeti   

Egyesület elnöke 
 
Egy év alatt több mint két milliós 
bevételt produkált a Gyulai SM 
Adománybolt 
 

Épp csak egy éve, hogy a Békés 
Megyei Sclerosis Multiplexes Em-
berek Közhasznú Szervezete ado-
mányboltot nyitott a gyulai piacté-
ren, de máris igen komoly eredmé-
nyekkel büszkélkedhet az üzletet 
működtető egyesület. A bolt ugya-
nis 2014. február 3-án nyitotta 
meg kapuit, ám az azóta eltelt min-
dössze egy esztendő alatt több 
mint 2 millió forintos bevételt   
sikerült produkálnia. 

A Gyulai Hírlapnak Herczegné Sza-
bó Marianna, az egyesület elnöke 
elmondta, egy évvel ezelőtt szép 
példát láttak az Egyensúly AE Egye-
sület békéscsabai adományboltjá-
nak megnyitásában, és ez inspirál-
ta őket egy saját gyulai üzlet létesí-
tésére. 
- Mindenképpen az SM     betege-
inket szerettük volna segíteni.   
Ehhez találnunk kellett egy olyan 
forrást, ami anyagi biztonságot 
nyújthat számunkra. Így, egy év 
elteltével nyugodt szívvel állítha-
tom, hogy valóban a betegek hasz-
nára tudtuk fordítani ezt a bevé-
telt. Boltunk szerencsére igen jól 
megy, így a megnyitás óta 2 millió 
385 ezer forintos pénzforgalmat 
bonyolított az üzlet. Ebben a leg-
szebb dolog az, hogy mindezt 
olyan adományok értékesítésével 
sikerült elérnünk, melyekre úgy 
tűnt nincs szükség, ám kiderült, 
hogy mégis – tájékoztatta lapunkat 
Herczegné Szabó Marianna. 
Az egyesület elnöke lapunknak 
arról is beszámolt, hogy a bolt lét-
rehozása óta az országos SM szer-
vezettől már több meghívást is 
kaptak, hogy mintaprojektként 
másoknak is bemutassák ezt a le-
hetőséget. A nyár folyamán szá-
mos megyei civil kezdeményezés 
valósult meg, melyek során külön-
böző településekről érkeztek ön-
kéntesek városunkba, hogy megte-
kintsék az adományboltot. A gyulai 
példát látva a kecskeméti, a szol-
noki és a nyíregyházi SM szerveze-
tek is komolyan fontolgatják egy-
egy hasonló üzlet megnyitását. 
- A szervezetünknek az is célja volt, 
hogy a megváltozott képességű SM 
betegeket visszaállítsunk a munka 
világába, így tulajdonképpen a 
munkaerőpiacon is aktívan jelen 
vagyunk. Üzletünk tevékenysége 
révén anyagi támogatást tudunk 
nyújtani az ágyban fekvő betegek-
nek is. Hiszen bár egyesületünk 
tagjainak 60-70 százaléka fennjáró, 
nem feledkezhetünk meg az      
otthon fekvő személyekről sem.        

Az utóbbiakat gyógyszertámoga-
tással, illetve rehabilitációs kezelé-
sekkel tudjuk segíteni. Emellett 
vannak, akik minden évben meghí-
vott résztvevői a szlovákiai 
abilimpiai versenynek, így az ezzel 
járó költségeket szintén ebből az 
összegből finanszírozhatjuk szá-
mukra – közölte lapunkkal az egye-
sület elnöke. 
Herczegné Szabó Marianna szerint 
az adománybolttal sikerült egy 
olyan közösségi teret kialakítaniuk 
a piac szívében, amely mind az 
adományozók, mind a vásárlók, 
mind az önkéntesek számára    
kedves. 
- A gyulai lakosok teljes vállszéles-
séggel álltak az ügy mellé. Hiszen 
sok olyan adományt hoznak, ami 
valóban értékesíthető. Leginkább a 
ruhanemű az, amitől könnyebben 
meg tudnak válni, de számos eset-
ben kapunk háztartási eszközöket, 
könyveket, bútorokat is. Ha halál-
eset történik egy családban, akkor 
sokan jobbnak látják, ha a hagya-
tékoktól ebben a formában válnak 
meg, és nem pedig kidobják őket. 
Azt viszont hangsúlyoznom kell, 
hogy legtöbb esetben igen értékes, 
minőségi dolgokat hoznak az em-
berek, és gyakran olyan tárgyakat, 
ruhákat kapunk, melyeket azelőtt 
nem is használtak – mondta la-
punknak a szervezet elnöke. 
Herczegné Szabó Marianna végül 
hozzátette, a szeptemberben elin-
dult, önkéntesség népszerűsítését 
célzó programjuk – amely egy 
nyertes TÁMOP-os pályázat révén 
valósulhatott meg – óriás léptekkel 
halad célkitűzéseik elérése felé. 
Szervezetük ebben a tervezetben 
ugyanis 10 hónap alatt 100 önkén-
tes bevonását és 2400 munkaóra 
teljesítését vállalta, de a létszám 
már 120 főnél tart, a teljesített 
órák száma pedig 1800 – noha a 
program majd csak júniusban ér 
véget. 
Folytatás: www.gyulaihirlap.hu 
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PÁLYÁZATOK 

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI INNO-
VÁCIÓS PÁLYÁZAT – FIATALOK  
KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSE 
 
A Magyar Népművelők Egyesülete 
„Közművelődési szakmai   innová-
ciós pályázatot ír ki” a közművelő-
désben határon innen és túl dolgo-
zó szakemberek, művelődő közös-
ségek, azok vezetői és tagjai      
számára. 
A pályázat célja: Olyan új, a köz-
művelődés keretei között zajló mű-
velődési formák, alkalmak, mód-
szerek, folyamatok létrehozása és 
fejlesztése, melyek célközönsége 
az ifjúsági korosztály. Számukra 
bővítik a közművelődési szolgálta-
tások körét, illetve új művelődési 
formákat, lehetőségeket teremte-
nek fiatalok és közösségeik        
számára. 
A pályázat benyújtásának módja 
Egy pályázó maximum két pályáza-
tot adhat be. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a 
szakmai innovációs program: 
- nevét; 
- az innovációs program célját és 
várható eredményeit; 
-a szakmai innovációs program 

illeszkedését a közművelődési fela-
datellátás rendszerébe; 
- a célközönség pontos meghatáro-
zását; 
- a program megvalósításának ter-
vét (előkészítés, lebonyolítás – gya-
koriság, időtartam) 
- a program szükséges tárgyi feltét-
eleit -helyiség, bútorzat, infrastruk-
túra, szakmai anyagok 
- a szükséges személyi feltételeket 
- a program indításához és műkö-
déséhez szükséges reális költség-
vetést; 
- a szakmai innovációs program 
terjesztésével kapcsolatos elképze-
léseket. 
A pályázat terjedelme 
Minimum 5 – maximum 15 oldal. 
A pályázat benyújtása 
Elektronikusan „pdf” formátumba 
szerkesztve 2015. február 16-ig a 
palyazat@kulturhazak.hu e-mail 
címre. 
A pályázat értékelése: a benyúj-
tott pályázatokat szakértőkből ala-
kult bíráló bizottság értékeli. 
A pályázat díjazása 
A pályázat összdíjazása bruttó  
300.000,-Ft, melyet a zsűri az álta-
la legjobbnak ítélt 3 pályázó között 

oszt szét. A győztes pályázat szak-
mai megvalósítását 2015-ben a 
Magyar Népművelők Egyesülete 
„kísérleti mintaprojektként” anya-
gilag támogatni kívánja. 
forrás: www.kulturhazak.hu/ 
 
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 
2015 FOTÓPÁLYÁZAT 
 
A Magyar Népművelők Egyesülete 
fotópályázatot hirdet a Kultúrhá-
zak éjjel- nappal akció és a kultúr-
házak tevékenységének népszerű-
sítése érdekében. 
A pályázat időtartama 
A fotók benyújtásának kezdete: 
2015. január 5. 
A pályázat zárása:  
2015. február 25. 
A pályázatra minden fényképet 
szívesen fogadunk, amelyek meg-
felelnek a következő kritériumok-
nak 
- A fénykép a hazai és határon túli 
magyar közművelődési intézmé-
nyek és szervezetek rendezvényén 
készült, 2014-ben, illetve 2015. 
január 1. és február 25. között. 
- 2015. február 25-én éjfélig beér-
kezik a pályázat címére, 

„Civil társadalom” – klubfoglalko-
zások Békéscsabán, a Lencsési 
lakótelepen 

A Körösök Völgye Natúrpark Egye-
sület által működtetett Lakóközös-
ségi Információs Szolgáltató Iroda 
(LISZI) a Közösségfejlesztők Békés 
Megyei Egyesületének közreműkö-
désével 5 alkalomból álló „Civil 
társadalom” klubfoglalkozás soro-
zatot szervezett az elmúlt hónap-
ban a LISZI közösségi helyiségében. 
Az érdeklődés folyamatos volt a 
különböző témakörök iránt. Az 
egyesület részéről Pocsajiné Fábián 
Magdolna; Butora Hajnalka és Zsó-
tér Mária tartottak előadást a kö-
vetkező témakörökben: a civil szek-

tor helyzete Békés megyében; for-
rásszerzési technikák; pályázatírási 
módszerek; a civil szervezetek, in-
formális közösségek szerepe a vá-
rosrészi közösségfejlesztő folyama-
tokban; az ifjúsági közösségfejlesz-
tő munka módszerei; együttműkö-
dés, hálózatépítés, szek-
torok   közötti      partner-
ségek.  

A klubfoglalkozás sikeres-
ségét és eredményessé-
gét mi sem mutatja job-
ban, mint az, hogy új is-
meretségek és együttmű-
ködések születtek, vala-
mint számos egyéb, a té-
makörökkel kapcsolato-

san felmerült kérdésekre választ, 
iránymutatást kaptak a résztve-
vők. 

Urbancsok Győző Mátyás 
kulturális közfoglalkoztatott 

Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesülete 
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(palyazat@kulturhazak.hu) a kép 
címével, készítésének helyével és 
idejével, az esemény vagy rendez-
vény nevével amelyen készült, va-
lamint a pályázó nevével, telefon-
számával, e-mail és posta címével 
együtt. 
A pályázat értékelése 
A fotókat előzetes elbírást követő-
en folyamatosan tesszük közzé a 
Kultúrházak éjjel- nappal akció 
facebook oldalán. 
A fotókat a Magyar Népművelők 
Egyesülete által felkért szakmai 
zsűri értékeli. 
A pályázat megnyitásától a zárásáig 
minden héten választunk egy “Hét 
fotója” képet, amelyet a 
www.kulturhazak.hu oldalon közzé 
teszünk. 
A fotópályázat díjazásának összér-
tékét, bruttó 200 000 Ft-ot, három-
tagú szakmai zsűri oszt fel az első 
három helyezett között. 
forrás: www.kulturhazak.hu/  

 
Visegrádi Négyek kulturális 
együttműködése - Standard     
Projekt 
 
Pályázatot hirdet a Nemzetközi 
Visegrádi Alap standard támogatá-
sainak 2015-ös első körére. 
A következő hat kategóriában le-
het pályázni:  
kulturális együttműködések,  
tudományos eszmecserék és      
kutatások, oktatás, diákcsere,  
határokon átnyúló együttműködés, 
valamint az idegenforgalom       
ösztönzése. 
A támogatások legfeljebb 12 hóna-
pos időtartamú projektekre hasz-
nálhatók fel. A projektek legfeljebb 
6001 euró támogatást kaphatnak  
A támogatásra szánt keretösszeg 
2,2 millió euró. 
Beadási határidő:                     
2015. március 15. 
Bővebb információ: Nemzetközi 
Visegrádi Alap; 
I: visegradfund.org/grants/
standard_grants/ 

PÁLYÁZATI ŰRLAPOK - Erasmus+ 
Mobilitási Projektek (KA1) 2015 
 
Megjelentek a magyar nyelvű pá-
lyázati űrlapok a 2015-ös Erasmus+ 
Mobilitási projektek pályázati for-
mához. A különböző szektorok űr-
lapjai az alábbi linkeken érhetők el:  
forrás: http://tpf.hu/hir/2575/
palyazati-urlapok---erasmus-
mobilitasi-projektek-ka1-2015 
 
Megjelent a 2015-ös Erasmus+  
pályázati felhívás magyar nyelvű 
útmutatója 
 
Az alábbi linkeken elérhető a     
2015-ös Erasmus+ pályázati felhívás 
útmutatója magyar nyelven is.   
forrás: http://tpf.hu/hir/2566/
megjelent-a-2015-os-erasmus-
palyazati-felhivas-magyar-nyelvu-
utmutato 
 
"ERDŐ-MEZŐ ÉLŐVILÁGA" TÁBOR  
 
A pályázat célja: 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány a Nemzeti Táboroztatás kere-
tében Erzsébet-tábor pályázatot 
hirdet. A pályázattal elnyerhető  
támogatást az Alapítvány üdülési 
szolgáltatás formájában nyújtja.  
Az "Erdő-mező élővilága" tábor  
célja, hogy a gyermekek megismer-
jék az őket körülvevő környezetet, 
többet tudjanak meg a körülöttük 
élő növényekről, állatokról és gom-
bákról. A gyerekek ilyen irányú is-
mereteinek bővítése mellett a prog-
ram nem titkolt célja a környezettu-
datos nevelés is. A gyermekek a 
tábor során olyan programokon és 
foglalkozásokon vehetnek részt, 
ahol megtanulhatják, hogy ők     
maguk mit tehetnek a környezetük 
megóvásáért.  
Pályázók köre: Alapfokú közoktatási 
intézmények 
Kedvezményezettek köre: Belföldi 
illetőségű, tanulói jogviszonyban 
álló, a pályázat benyújtásának nap-
ján legalább 8 éves, de 2015. au-

gusztus 31. napjáig 13. életévét 
be nem töltött gyermek. 
A tábor helyszíne és ideje: 
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor 
Zánka (6 nap, 5 éjszaka) 
2015. június 28 - július 3. 
2015. július 5-10. 
2015. július 12-17. 
2015. július 19-24. 
Résztvevők maximális létszáma: 
Turnusonként legfeljebb 40 gyer-
mek, összesen 160 fő. 
Általános pályázati feltételek: 
- Pályázni a 
www.erzsebetprogram.hu honla-
pon található elektronikus pályá-
zati adatlap kitöltésével lehet; 
- Jelen pályázat támogatási feltét-
elei a pályázati keretösszeg, és/
vagy a létszámkeret kimerüléséig, 
de legfeljebb 2015. március 20. 
napjáig állnak fenn; 
- A pályázó intézmények kizárólag 
10 fős gyermekcsoportokkal pá-
lyázhatnak; 
- Minden pályázó 10 fős gyermek-
csoport mellé egy kísérő személy 
részvételét kell biztosítani. 
Bővebb információ:  
erzsebetprogram.hu/ 
 
Táborozás iskolai csoportok    
részére - Tavaszi kirándulás 
 
A pályázat célja: 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány a Nemzeti Táboroztatás kere-
tében Erzsébet-tábor pályázatot 
hirdet. A pályázattal elnyerhető 
támogatást az Alapítvány üdülési 
szolgáltatás formájában nyújtja.  
Pályázók köre: Alap- és középfokú 
közoktatási intézmények. 
Kedvezményezettek köre: A pá-
lyázó alap- és középfokú közokta-
tási intézmények tanulói. 
Turnusok: 
2015. május 18-20. 
2015. május 21-23. 
2015. május 25-27. 
2015. május 28-30. 
2015. június 1-3. 
2015. június 4-6. 

http://erzsebetprogram.hu/
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Általános pályázati feltételek: 
Pályázni a 
.erzsebetprogram.hu honlapon 
található elektronikus pályázati 
adatlap kitöltésével lehet; 
- Jelen pályázat támogatási feltét-
elei a pályázati keretösszeg, és/
vagy a létszámkeret kimerüléséig, 
de legfeljebb 2015. március 20. 
napjáig állnak fenn; 
- A pályázó intézmények kizárólag 
10 fős gyermekcsoportokkal pá-
lyázhatnak; 
- A pályázattal elnyerhető támoga-
tás nem terjed ki a tábor helyszí-
nére történő utazás megszervezé-
sére, valamint az utazás            
költségeire; 
- A tábor önrésze gyermekenként 
1000 Ft, azaz egyezer forint. 
Bővebb információ: 
erzsebetprogram.hu 
 
"Játszd újra! - Játékok újragondo-
lása" pályázat óvodák részére 
 
Készítsetek új játékokat a           
régiekből! 
Pályázat témája: Pályázatunk 
olyan lelkes óvodai csoportoknak 
szól, akik szívesen varázsolják újjá 
régi, leselejtezett játékaikat! 
Pályázati feltételek: 
http://humusz.hu/jatszdujra 
A pályázók köre: Óvodai csopor-
tok jelentkezését várjuk. Egy óvo-
dából több csoport is indulhat a 
pályázaton. 
A beadott pályaművek technikai 
követelményei: Az új játékokat 
régi, felesleges vagy funkciót vesz-
tett játékokból, illetve újrahasz-
nált-, újrahasznosított-, vagy 
újrafeldolgozott anyagokból kell 
elkészíteni. 
Beküldési határidő: 2015. április 
15.  
További tájékoztatás kérhető az 
oktatas@humusz.hu email címen, 
vagy a +36 1 386-26-48  telefon-
számon. 
Bővebben: 
http://humusz.hu/jatszdujra 

"Re-bútort az aulába!" - pályázati 
felhívás iskolásoknak 
 
Olyan lelkes diákok jelentkezését 
várjuk, akik számára nemcsak a 
környezetvédelem, hanem az is 
fontos, hogy aktívan részt vegye-
nek az iskolai közeg alakításában. 
Nem mindegy, hogy a szünetet hol 
lehet kényelmesen eltölteni! 
A pályázat témája: Az iskola kö-
zösségi tereiben (aula, kert, porta, 
stb.) elhelyezhető újrahasznált, 
eredeti funkcióját vesztett anya-
gokból, maradékokból összeállított 
bútor látványtervének elkészítése, 
amelyet lehetőség szerint egyszer-
re minél több diák tud használni. 
Pályázati feltételek: 
http://humusz.hu/rebutorpalyazat  
A pályázók köre: Általános, közép 
– és szakközépiskolai diákok   
ugyanabból az iskolába járó, maxi-
mum 10 fős csoportja, élén egy 
pedagógussal.  
A beadott pályaművek technikai 
követelményei: Az alapanyagok 
régi, újrahasznált, újrahasznosí-
tott- újrafeldolgozott- vagy mara-
dékanyagok legyenek. A bútorok-
nak tartósnak és javíthatónak kell 
lenniük, valamint meg kell felelni-
ük baleset- és tűzvédelmi szem-
pontoknak is (ehhez kérjük, hogy 
az intézmény illetékesével egyez-
tessen a csapat). A tervezés során 
fontos szempont a bútorok közös-
ségépítő funkciója, tehát több diák 
tudja azokat egyszerre használni. 
Funkcióját tekintve valamilyen 
ülőalkalmatosságot kell tervezni, 
amelyen legalább 5 fő kényelme-
sen le tud ülni, de minél többen 
elférnek rajta, annál jobb 
Beküldési határidő:                 
2015. április 15. 
További tájékoztatás kérhető az 
oktatas@humusz.hu email címen, 
vagy a +36 1 386-26-48  telefon-
számon. 
 
 
 

Tiniszerkesztőket keresünk! - 
cikkíró pályázat 
 
Pályázat célja: Olyan fiatalokat 
keresünk, akiket érdekel az újság-
írás, média, pszichológia, és szíve-
sen merülnek bele a kortársaikat 
érdeklő témákba (szerelem, ba-
rátság, suli, stb.). A pályázat nyer-
tesei lehetőséget kapnak arra, 
hogy tiniszerkesztőként alkothas-
sanak az egycsonakban.hu online 
mentálhigiénés magazinnál. 
Pályázat célcsoportja: 12-18 éves 
fiatalok (egyénileg) 
A pályamű: Maximum 1 oldalban 
írj valamelyik témáról: 
Szerelem témakörben: „Tetszik 
valaki, mit csináljak?” 
Család témakörben: „A szüleim 
nem engednek el bulizni. Hogyan 
győzzem meg őket?” 
Barátság témakörben: „A legjobb 
barátom/barátnőm mással barát-
kozik. Mit csináljak?” 
Suli témakörben: „Pikkel rám az 
egyik tanár. Mihez kezdjek 
most?” 
Bulizás témakörben: „Tökre buliz-
nék, de a pia nem vonz. Mit 
mondjak a tukmáló haveroknak?” 
Lelki egészség témakörben: 
„Sokszor stresszes vagyok, ho-
gyan tudnék szabadulni a feszült-
ségtől?” 
Pályázati határidő:                 
2015. február 28. éjfélig 
Eredményhirdetés:                
2015. március 10. 
Kapcsolati információk: 
www.egycsonakban.hu 
Érdeklődni: Mészáros Dóra      
kortárs-koordinátornál 
Telefon: 20/588-44-59 
E-mail: 
egycsonakban@gmail.com 

 

„Egy év az életemből neked”  
 
Vállalkozó kedvű 18-29 év közötti 
fiatalokat keresünk "Egy év az 
életemből neked" c. programunk-
ban történő részvételre. A kivá-

http://erzsebetprogram.hu/
http://humusz.hu/jatszdujra
http://humusz.hu/rebutorpalyazat
mailto:egycsonakban@gmail.com
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lasztottak Németországban és 
Franciaországban teljesíthetnek 
majd egyéves önkéntes szolgála-
tot többségében fogyatékkal 
élők otthonaiban. 
Időpontok: 
Németország: 2015. szeptember 
1. - 2016. augusztus 31., a né-
met önkéntes törvény alapján. 
Franciaország: 2015. szeptember 
1. - 2016. július 30. vagy augusz-
tus 20., a francia önkéntes tör-
vény alapján. 
Pályázati feltételek: 
• 18-29 év közötti életkor 
Németországra vonatkozóan 
• 18-24 év Franciaországra     
vonatkozóan 
• középfokú végzettség 

• a pályázati dokumentáció   ha-
táridőben történő megküldése 
• önkéntes szociális szolgálatra 
való alkalmasság 
• nem szükséges szakmai ismeret 
és nyelvtudás 
Résztvevők kiválasztása: 
Az egy éves önkéntes szociális 
szolgálatra alkalmas fiatalokat a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
munkatársaiból és önkénteseiből 
álló bizottság választja ki. 
A kiválasztásnál előnyt jelent: 
• nyelvtudás 
• korábban szerzett önkéntes  
tapasztalat 
Felkészítés: 
A felvételt nyert önkéntesek in-
tenzív szakmai és nyelvi felkészí-

tésen vesznek részt, majd kiutaz-
nak külföldi szolgálati helyükre. 
Önkéntes szolgálatuk alatt szállást, 
zsebpénzt kapnak, gondoskodunk 
betegségbiztosításukról, egyszeri 
hazautazásuk költségeiről. A külföl-
di tartózkodás 12 hónap. Önkénte-
seink külföldön helyi partnerszer-
vezeteinktől kapnak folyamatos 
támogatást. 
Beadási határidő: 2015. március 2. 
Bővebb információ a +36 1 391 
4700 telefonszám 352-es mellékén 
vagy a kapuvari.zsofia@ maltai.hu - 
email címen kérhető Kapuvári Zsó-
fia program koordinátortól. 
(honlap: www.maltai.hu) 
 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKMAI TÁMOGATÓ HÁLÓZATI TAGOK 
HELYI RENDEZVÉNYÉRE 
 
A workshop helyszíne, és időpontja:        

Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény, 5520 Szeghalom, 

Kossuth utca 18. 

2015. február 25. (szerda) 13:00-17.00 

A workshop témája: Bűncselekmény áldoza-

tának nyújtható komplex segítség 

PROGRAM: 
13:00-13:15  MEGNYITÓ és Képbehozó:      
Az egészségfejlesztő hálózat, a TÁMOP-
6.1.1.projekt Népegészségügyi alprojekt –     
A szakmai támogató hálózatról és építésé-
ről; Előadó: Szűcs Judit, SzTH tag Szeghalom-
Békési járás, Helyi Kommunikátor 
13:15-13:25   Képbehozó: TÁMOP-6.1.3.B-
12/1-2013-0001-Népegészségügyi kommuni-
káció fejlesztése TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-
0001 A helyi kommunikátor feladatról;    
Előadó: Szűcs Judit, SzTH tag Szeghalom-
Békési járás, Helyi Kommunikátor 
13:15-15:00 Az áldozatvédelem rendszere, 
és az állam által nyújtott támogatások köre 
Előadó: dr. Tóth Andrea osztályvezető  
(Békés megyei Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálata) 
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15:00-15:20  SZÜNET (büféasztal) 
15:20-15:40 Megelőző pártfogás 
Előadó: Szilágyiné dr. Szász Zsuzsa 
igazgató (Békés megyei Kormány-
hivatal Igazságügyi Szolgálata) 
15:40-17:00 ESETKONZULTÁCIÓ 
Workshop TAPASZTALATOK  
megbeszélése 
AJÁNLÁS: egészségfejlesztő     
kezdeményezés/jó gyakorlat/
partner ajánlása a Szeghalom-
Békési járás településein Békés, 
Murony, Kamut, Tarhos, Bélme-
gyer, Mezőberény, Köröstarcsa, 
Szeghalom, Körösladány, Füzes-
gyarmat, Bucsa, Kertészsziget, 
Körösújfalu, Vésztő 
Linkajánló: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/
bekes/szakigazgatasi-szervek/
igazsagugyi-szolgalat 
http://www.szeghalom.hu.  
Jelentkezés a workshop szerve-
zőjénél, h.i. 2015.02.23.(hétfő) 
Szűcs Judit 
Népegészségügyi Hálózati        
Központ (NHK) 
Szakmai Támogató Hálózati Tag 
(SzTH) Szeghalom-Békési Járás 
Helyi kommunikátor (HK) Békés 
szucs.judit.@oefi.antsz.hu 
06/30/308-85-43 
 
TrambuLean 

„A vállalkozások hajtóereje a 
lean” címmel indítunk előadás 
sorozatot.  Havonta egy péntek 
délutáni alkalommal tervezzük 
megtartani azokat az ingyenes 
előadásokat, melyek megismerte-
tik az érdeklődőket azzal a haté-
konyságnövelő módszerrel (lean), 
mely már sok vállalkozást tett si-
keresebben, gazdaságosabban 
működővé.      
Az előadásokat figyelmébe ajánl-
juk minden kis és közepes termelő 
vagy szolgáltató vállalkozásnak, 
illetve civil szervezetnek. Azoknak, 
akik tudják, hogy hosszútávú,  
sikeres működésük feltétele a fo-
lyamatos megújulás, hatékony-
ságnövelés. 

Az első előadó: Szabóné Vozár Ka-
talin, a Felina Hungaria Kft termelé-
si és logisztikai vezetője. 
Időpont:  
2015.02.13 (péntek) 14.00-16.00 
Helyszín: Kecskeméti Gábor Kultu-
rális Központ, Békés, Jantyik M. u. 
23-25. 
Jelentkezés: www.eletfa.hu 
 

Hagyomány és turizmus 

 

A Csabagyöngye Kulturális Központ 

és a Tourinform Békéscsaba várja 

az érdeklődőket a február 16-án, 

14 órakor kezdődő „Hagyomány és 

turizmus”- Békéscsabai Települési 

Értéktár című konferenciára a   

Csabagyöngye Kulturális Központ 

Casinojába. 

Program: 

13.40 - 14 óra: Regisztráció 

14 óra: Köszöntő Szente Béla, Csa-

bagyöngye Kulturális     Központ,     

igazgató 

14.05 óra: „A Békéscsabai Telepü-

lési Értéktár működése” 

Előadó: Szántó Zsolt, polgármesteri 

hivatal, kabinetvezető 

14.30 óra: „A csabai kolbász és a 

Csaba Park” 

Előadó: Kozma János, Békéscsaba 

Vagyonkezelő Zrt., vezetője 

14.55 óra: „Építészeti értékek    

Békéscsabán” 

Előadó: Szalay Ágnes történész 

15.15 óra: „Gasztronómiai érté-

künk: Csabai Kolbászfesztivál” 

Előadó: Hégely 

Sándor, a Csa-

bai Kolbász-

fesztivál feszti-

váligazgatója 

15.35 

„Gasztronómiai 

értékünk: Csa-

bai Sörfesztivál 

és         Csülök-

parádé” 

Előadó: Bora 

Imre, Csabai 

Sörfesztivál és Csülökparádé, fesz-

tiváligazgatója 

15.55 óra: Zárszó 

Szente Béla, a Csabagyöngye     

Kulturális Központ, igazgatója 

A konferencia levezető elnöke: 

Gulyás Péter, a Békéscsabai      

Turisztikai Egyesület elnöke 
 
Baba-mama klubfoglalkozás 
 
Kedves Anyukák, Kismamák, kis 
Lurkók!  
 
Örömmel értesítelek Benneteket, 
hogy folytatódik az ingyenes, inte-
raktív játszóház, vagyis a Baba-
mama klub!  
Minden hónap harmadik szerdá-
ján 10.00 órától 11.00 óráig vá-
runk minden érdeklődőt Közösségi 
Házunkban. A következő alkalom 
február 18-án lesz. 
Téma: ,,Örökségeim" - Gyermek-
nevelés a mindennapokban 
Amit nyújtunk: 
* megszervezett gyermekfelügye-
let az intézményben 
* ingyenesen elvihető     ruhaado-
mányok 
* szociális szakemberek  jelenlété-
ben a szülők számára   beszélgeté-
si lehetőség 
Helyszín és elérhetőség: 
Békés Mérték Közösségi Ház 
Békéscsaba, Békési út 40. 
0630-6589-728 
u.i.: Anyut ne hagyjátok otthon! 
 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/szakigazgatasi-szervek/igazsagugyi-szolgalat
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/szakigazgatasi-szervek/igazsagugyi-szolgalat
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/szakigazgatasi-szervek/igazsagugyi-szolgalat
http://www.szeghalom.hu/
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„JÓZSEF ATTILA” XI. NEMZETI 
VERS-, ÉNEKELT VERS ÉS PRÓZA-
MONDÓ VERSENY 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet    
Békés Megyei Irodája, a Magyar 
Írószövetség, a Vértes Agorája,  
valamint a Magyar Versmondók 
Egyesülete megrendezi a „József 
Attila” XI. Nemzeti vers-, énekelt 
vers és prózamondó verseny    
regionális elődöntőjét, fordulóját. 
A nevezés feltételei: 
1. A versenyre amatőr vers- és pró-
zamondók, verséneklők jelentkezé-
sét várjuk, akik 
betöltötték 14. életévüket, és befe-
jezték tanulmányaik nyolcadik év-
folyamát. 
2. A jelentkezők hat verssel, meg-
zenésített verssel, vagy prózával 
nevezhetnek az alábbiak szerint: 
- három JÓZSEF ATTILA vers vagy 
próza 
- egy vers vagy próza az egyetemes 
magyar irodalomból választva 
- egy vers vagy próza MA – a vilá-
gon bárhol – ÉLŐ magyar költő, író 
műveiből választva 
- egy vers vagy próza MA ÉLŐ köl-
tő, író műveiből választva (magyar 
nyelvű vagy műfordítás egyaránt 
lehet) 
Az egyenletesebb elbírálás érdeké-
ben kérjük az énekelt vers kategóri-
ába jelentkezőket, hogy valameny-
nyi nevezett mű énekelt vers      
legyen. A verseny rendezői öröm-
mel fogadják az új megzenésített     
versek előadását! 
3. A versenyzők más országos    
versenyen helyezést elért produk-
cióikkal nem nevezhetnek. 
A regionális elődöntő időpontja: 
2015. március 20. 1000 óra 
Helyszíne: Békés Megyei Könyvtár 
- Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 
A regionális elődöntő lebonyolító-
ja a Nemzeti Művelődési Intézet 
Békés Megyei Irodája. 
A jelentkezési (nevezési) lapokat az 
alábbi címre kérjük küldeni: 
 

Postai úton: a Vértes Agórája, 2800 
Tatabánya, Szent Borbála tér 1. 
Elektronikusan: 
toth.zsoka@avertesagoraja.hu és 
kérjük küldjék el erre a címre is: 
bekes@nmi.hu 
Bővebb információ:  Tóth Zsóka 
tel.: 06-30-637-8660, toth-
.zsoka@avertesagoraja.hu 
A Békéscsabán megrendezett      
elődöntő koordinátora: Fekete Kata 
tel.: 06-30-665-3102;            
bekes@nmi.hu 
Tájékoztatás: 
A regionális elődöntőn a zsűri a 
megadott versekből, minden       
versenyzőtől két produkciót   hallgat 
meg. 
Kérjük, hogy az egyes produkciók 
ideje lehetőleg ne haladja meg az   
5 percet! 
A jelentkezési (nevezési) lap    letölt-
hető (és az országos versenyről bő-
vebb információ olvasható) a Ma-
gyar Versmondók Egyesülete hon-
lapjáról: www.vers.hu. 
A jelentkezési lapokat kérjük 2015. 
február 20-ig beküldeni. 
 
Felhívás XXXVII. Városi Gyermek-
rajz Pályázat és Kiállítás 
 
A Munkácsy Mihály Múzeum és 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 37. alkalommal hirdeti 
meg a Városi Gyermekrajz Pályáza-
tot és Kiállítást. 
Témája: A SZÍNHÁZ / BÁBSZÍNHÁZ 
TITOKZATOS VILÁGA 
– Korábbi színházi élmény térben 
vagy síkban történő megjelenítése 
– Tetszőlegesen kiválasztott színda-
rabhoz kapcsolódó plakát-, báb-, 
díszlet- vagy jelmezterv  
elkészítése 
Beküldési határidő: 2015. március 
20. (péntek) 12 óra  
A pályamunkák leadási helye:    
Csabagyöngye Kulturális Központ         
4. emelet, 405-ös munkaszoba  
Az alkotásokat hétfőtől csütörtökig 
8–16 óráig, pénteken  8–12 óráig 
adhatják le. 

A zsűrizés időpontja:  
2015. március 23. (hétfő) 9 óra 
A zsűri tervezett összetétele:  
-Flóra Virág grafikusművész, a 
Szeberényi Gusztáv Adolf Evangé-
likus Gimnázium tanára  
-Fekete Péter, a Békéscsabai Jókai 
Színház igazgatója 
-Lenkefi Zoltán díszlet- és jelmez-
tervező, a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház igazgatója 
A kiállítás megnyitó időpontja: 
2015. április 18. (szombat) 11 óra 
Helyszíne: Munkácsy Mihály Mú-
zeum, Múzsák Terme - Békéscsa-
ba, Széchenyi utca 9. 
A kiállítás megtekinthető:  
2015. április 18 – május 31. 
NEVEZÉSI FELTÉTELEK: 
A kiállításra bármely technikával 
készült alkotásokkal lehet pályáz-
ni (pl. rajz, festmény, tűzzománc, 
kerámia, textil, plasztika, számító-
gépes grafika, animáció stb.). 
A 6–10 és a 11–14 éves korosz-
tály alkotásai közül – ELŐZETES 
VÁLOGATÁST követően – kizáró-
lag a legszínvonalasabbnak ítélt 
munkákat korcsoportonként kü-
lön kérjük beküldeni!  
Egy tanuló maximum 3 pályamű-
vel vehet részt! 
Az elkészített rajzok, festmények 
mérete 70x100 cm-nél nagyobb 
ne legyen! 
Kérjük, a rajzokat ne keretezzék 
kartonnal, sem más anyaggal, és 
ne ragasszák fel más anyagra! 
Címkézés helyett minden munka 
HÁTOLDALÁN OLVASHATÓ, 
NYOMTATOTT BETŰKKEL szere-
peljen az alkotó neve, életkora, a 
mű címe, az iskola, valamint a 
felkészítő tanár neve.  
További információt Nagy Éva 
szervezőtől kérhet 
Tel.: +36 66 323 377,                      
e-mail: nagy.eva@bmmi.hu 
 
 

 

 

mailto:bekes@nmi.hu
mailto:toth.zsoka@avertesagoraja.hu
mailto:bekes@nmi.hu
http://www.vers.hu/
mailto:nagy.eva@bmmi.hu/
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Kistérségünk értékei fotópályázat 

 
A pályázatra a mezőkovácsházi  
kistérséggel kapcsolatosan, az aláb-
bi témakörökben készült képekkel 
lehet jelentkezni: 
• Kistérségünk/saját település tör-
ténete 
• Kistérség/ saját település törté-
nelmi személyiségei, hírességei 
• Kistérség/saját település irodal-
márai 
• A település-kistérség számára fon-
tos kulcsszereplők, a település éle-
tében meghatározó személyiségek 
• Kistérség/ saját település termé-
szeti és épített kincsei 
• Kistérség/ saját település hagyo-
mányai, szokásai 
• Kistérség/ saját település rendez-
vényei 
• Kistérség/ saját település civil 
szervezetei 
• Kistérség/ saját település alkotó 
művelődési közösségei (művészeti,- 
népművészeti és tárgyalkotó művé-
szeti csoportok), szabadidős tevé-
kenységekhez kötődő klubjai, körei 
szakkörei 
• Felekezeti élet a kistérségben, 
településen 
• Település-kistérség gazdasága, 
kereskedelmi élete 
• Egyéb, szabadon választott, a 
szervezőkkel egyeztetett témakör 
Kérjük, minden pályamunka rendel-
kezzen egyedi címmel! 
A beérkezett pályaműveket három 
tagú zsűri minősíti. A legjobbak ün-
nepélyes eredményhirdetés kereté-
ben bemutatásra kerülnek és díja-
zásban részesülnek. 
Egy pályázó legfeljebb 10 pályamű-
vet küldhet be. A pályamű állhat 
egyedi képekből vagy képsorozat-
ból, ez utóbbi maximum 5 képet 
tartalmazhat. 
NEVEZNI 10 éves kortól lehet. 
A PÁLYÁZATRA JELENTKEZÉS       
MENETE: 
Pályázni kizárólag digitális fényké-
pekkel lehet, online adatlap kitölté-
sével, ami kérhető a következő 

email -címen:  
kalocsaroza63@gmail.com             
A pályaműveket a jelentkezéssel 
együtt szintén erre a címre kell be-
küldeni. 
Beküldési határidő:  
2015. április 24. 
A díjak átadására és az ünnepélyes 
eredményhirdetésre 2015. május 9-
én (szombaton) 13:00 órától a 
Dél-Békési Százszorszép Gálán, 
Medgyesegyházán kerül sor. 
A versennyel kapcsolatos további 
információ: 
Mezőkovácsháza Művelődési      
Központ 
Jankó Erzsébet -  Czuthné Halasi 
Mária 
Telefon: 68/680-730;                       
06-30/904-61-53 
 
Vers-és prózaíró pályázat 
 
A Bucsai Közösségi Ház és Könyvtár 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
Vers-és prózaíró pályázatot hirdet! 
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2015. március 31. 
A pályázat jeligés. A pályaműveket a 
csillag.i.m@freemail.hu címre      
kérjük elküldeni. 
A személyes adatokat csak az e-mail 
tartalmazhatja (név, életkor, lakcím, 
e-mail, telefon) 
A pályaművek leadhatóak szemé-
lyesen a Könyvtárban is, zárt borí-
tékban. 
Olyan pályaműveket várunk, me-
lyek nyomtatásban eddig még nem 
jelentek meg és azt korábban pályá-
zatra nem nyújtották be. 
Ünnepélyes eredményhirdetés: 
2015.04.11.  
Egy pályázó legfeljebb 3 verssel és/
vagy maximum 3 gépelt oldalnyi 
prózai művel pályázhat szabadon 
választott témában! 
Az aláírásban csak a választott jelige 
és a kategória szerepelhet! 
Kategóriák: 
-Általános iskola alsó tagozat 
-Általános iskola felső tagozat 
-14-18 év 

-18 év felett 
Az alkotások nem tartalmazhat-
nak közízlést sértő, ill. erőszakos 
jeleneteket! 
Ilyen alkotásokat nem áll mó-
dunkban elfogadni! 
A legjobb művek elbírálásáról     
4 fős szakmai zsűri dönt. 
A díjazottak ajándékot kapnak! 
A pályaművekre a Facebook Bu-
csa Község Könyvtára oldalán is 
lehet szavazni, a tetszik gomb 
megnyomásával, ahova beérke-
zésük után kerülnek feltöltésre. 
A legtöbb szavazatot kapott alko-
tás különdíjat kap! 
Minden pályázónak sok sikert 
kívánunk! 
További információ: http://
bucsa.hu/?menu=15 és/vagy a 
Könyvtárban 
 

A Békéscsabai Jókai Színház   
februári műsora 

 

 
  
Lorca utolsó és talán legjobb drá-
mája a Bernarda Alba háza.       
Az Andalúziában játszódó törté-
netet átszövi a spanyolos tempe-
ramentum. Bernarda Alba ottho-
nát – férje halála után – börtön-
né változtatja, ugyanis a hagyo-
mányoknak megfelelően a nyolc-
éves gyász ideje alatt a kinti vi-
lágra néző minden ajtó és ablak 
becsukódik. Ez boldogtalanná 
teszi a zordon, kemény akaratú 
asszony és más-más természetű 
leányai életét. A házban élők női-
sége pusztulásra van ítélve, bör-
tönükből az út csak fizikai vagy 
szellemi szabadságuk teljes fel-
adásához vezet. A Halálkatlanból 
csak holtan, vagy tébolyultan 
lehet szabadulni. 
Szenvedély, tűz, féltékenység, 
tánc, gyász és magány. Az elő-
adás nyelvezete a rövid és tömör 

mailto:csillag.i.m@freemail.hu
http://bucsa.hu/?menu=15
http://bucsa.hu/?menu=15
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replikákra lecsupaszított lorcai szö-
veg és a flamenco világának (tánc, 
zene,ének) találkozásából születik 
meg. Ebben a színházi jelrendszer-
ben egyformán fontos a hang, a 
gesztus, a ritmus és a látvány. 
Jegyfoglalás, bővebb információ: 
66/519-550, 
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 
 
Békéscsabai Napsugár Bábszínház 
februári előadása 
 
Annuska, az öt év körüli kislány 
anyukája kérésére perecért indul. 
Útközben azonban elbámészkodik, 
messzire keveredik otthonról, és a 
hét perecet is megeszi egy kiskutya. 
A kétségbe esett kislány egy anyóka 
házánál talál menedéket, aki meg-
ajándékozza a varázslatos 
Hétszínvirággal. A virág olyan, mint 
egy margaréta, csak minden szirma 
más és más színű. Egy szirmot le-
tépve, a varázsigét elmondva a vi-
rág teljesíti Annuska kívánságát.  
Annuska elsőként haza akar jutni. 
Miután ez sikerül, ő és az öccse ha-
talmas rendetlenséget csinálnak 
otthon, anya kedvenc vázáját is el-
törik. A második varázslat ezért a 
rendrakásra kell. A harmadik szir-

mot azért használja el a kislány, 
mert a fiúk nem veszik be az Északi-
sarkos játékba. Ezért odaképzeli 
magát és találkozik hét jegesmedvé-
vel. A félelmetes kaland során – a 
jegesmedvék meg akarják enni 
ebédre -, elhasználja a negyedik 
szirmot is, hogy hazajus-
son. Ám otthon sem 
jobb, mivel egy játéka 
sincs, a lányok nem ve-
szik be maguk közé a 
játékba. Kénytelen ismét 
varázsolni, hogy megsze-
rezhesse a világ összes 
játékát. Ám a varázslat 
ezúttal sem tökéletes, 
ennyi játékkal nem lehet 
egyszerre játszani. An-
nuska elhasználja a ha-
todik szirmot, hogy is-
mét ne legyen egy játéka 
sem. 
Útnak indul, hogy barát-
ra leljen, így találkozik 
Vityával, a kedves, de 
sánta kisfiúval. Játszani 
hívja, szaladgálni, de 
Vitya nem mehet. An-
nuska elhasználja hát az 
utolsó szirmot, hogy Vitya lába ép 
legyen. A varázslat sikerül, Annuska 

most érzi a legnagyobb boldog-
ságot, mert olyat kívánt, ami 
nem csak őt, hanem egy másik 
embert is boldoggá tett 
Bővebb információ: 
www.napsugarbab.hu 
 

 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

TOVÁBB FOLYTATÓDIK AZ OSAP 
1438 – 2014. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉ-
SI JELENTÉS FELTÖLTÉSE  
 
Immáron ötödik hetében jár a Je-
lentés a közművelődési tevékeny-
séget folytató szervezetek műkö-
déséről ─ OSAP 1438-as adatszol-
gáltatás teljesítésének időszaka. A 
közművelődési tevékenységet foly-
tató intézmények és szervezetek 
2015. január 5. és március 1-je kö-
zött tehetnek eleget a közművelő-
dési tevékenységükre vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettségük-
nek. 
Az OSAP 1438 számú statisztikai 

jelentés adatszolgáltatói körébe 
tartozik valamennyi alapfeladatként 
közművelődési tevékenységet foly-
tató költségvetési szerv, társadalmi, 
civil szervezet, alapítvány, közala-
pítvány, gazdasági társaság, vállal-
kozás, egyéni vállalkozás. 
Országosan a Nemzeti Művelődési 
Intézet tizenkilenc megyei irodája 
koordinálja az adatgyűjtést és végzi 
az adatok első ellenőrzését; Buda-
pesten a Budapesti Művelődési 
Központ látja el ezt a feladatot. 
Az adatszolgáltatás célja szerinti 
teljes körűség és pontosság elérése 
érdekében a Nemzeti Művelődési 
Intézet megyei irodáinak munkatár-

sai 2015. január 29-ig közel      
nyolcezer adatszolgáltatóhoz 
juttatták el az értesítést a 288/-
288/2009. (XII.15.) Kormányren-
deletben meghatározottak sze-
rint, emellett szakmai fórumo-
kon, telefonos és e-mail tanács-
adással segítik a kitöltőket. 
Az EMMI Kulturális statisztikai 
rendszerében már közel ezer 
intézmény és szervezet kezdte 
meg a 2014. évi közművelődési 
tevékenységére vonatkozó adat-
szolgáltatását, melynek határide-
je 2015. március 1-je. 
Az elmúlt négy hétben az elekt-
ronikus adatszolgáltatásra köte-
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lezett intézmények, szervezetek 
kérdőíveinek közel 10%-a érkezett 
be, ami meghaladja az előző évi 
hasonló időszak beérkezési arányát. 
Javasoljuk, hogy a közművelődési 
intézmények – különösen a sok te-
lephelyes nagy intézmények – ne 
halogassák a feltöltést, sőt ösztö-
nözzék a látókörükben működő 
közművelődési tevékenységet vég-
ző civil szervezeteket is a jelentés 
kitöltésére. 
A regisztrációval, a jelentések kitöl-
tésével kapcsolatban telefonon, 
elektronikus levélben az adatszol-
gáltató megyéje szerinti illetékes 
közművelődési adatgyűjtést feldol-
gozó központok munkatársai      
továbbra is készséggel nyújtanak 
segítséget. 

forrás: www.nmi.hu 
 
1%-os hírek 
 
Megjelentek a NAV információs 
füzetei az 1% felajánlásáról ill.   
fogadásáról, mely letölthető:   
http://nonprofit.hu/hirek/
Megjelen-
tek_a_NAV_informacios_fuzetei_az
_1_felajanlasarol_ill_fogadasarol. 
 
1%-ot szeretnék felajánlani 
Lehetőségünk van személyi jövede-
lemadónk 1+1%-áról egy magyaror-
szági civil szervezet és egy Magya-
rországon bejegyzett egyház vagy a 
kiemelt költségvetési előirányzat 
javára rendelkezni. Ez csupán né-
hány percet vesz igénybe, viszont 
annál nagyobb segítséget jelent 
annak, akinek adjuk. 
Amennyiben adófizetési kötelezett-
sége van, valamint jövedelemadóját 
határidőre maradéktalanul befizeti, 
személyi jövedelemadója egyik 1%-
át az 1996. évi CXXVI. Törvény értel-
mében felajánlhatja olyan alapít-
ványnak, egyesületnek (kivéve a 
pártot, biztosító egyesületet, mun-
kaadói és munkavállalói érdekképvi-
seleti szervezetet), melyet az adott 
rendelkező évet megelőző 2 naptári 
évnél korábban vett jogerősen nyil-

vántartásba a bíróság. A felsorolta-
kon kívül az adója 1%-ával támo-
gathatóak további intézmények és 
nem társadalmi szervezetek. Ezek-
nek az 1996. évi CXXVI. Törvény 4. 
§-ának b.-i. pontjaiban lehet utá-
nanézni. Személyi jövedelemadója 
másik 1%-át felajánlhatja az egyhá-
zaknak, vagy ha nem akarja egy-
háznak adni, akkor minden évben 
kijelöl a költségvetés ún. előirány-
zatot, melyek javára lehet rendel-
kezni. 
Az 1%-ról való rendelkezést egy 
egyszerű nyilatkozaton keresztül 
lehet megtenni, de megfelel egy 
sima papírlap, vagy benyújtható 
elektronikusan is. A rendelkező 
nyilatkozat része az adóbevallási 
ívnek is egy perforált leválasztható 
részen, így már nem kell külön bo-
rítékba helyezni azt. Amennyiben 
az ÁNYK programot használja, ak-
kor a kinyomtatott nyilatkozatot a 
többi oldallal együtt helyezze bele 
a nagy borítékba, más dolga azzal 
már nincsen. 
Amennyiben a munkáltatója vál-
lalja, hogy elkészíti önnek az adó-
bevallást 
A munkáltató a nyilatkozatok     
összegyűjtésére korábbi határidőt 
is megadhat, mint május 10-e. 
Ugyanakkor, ha lemaradt volna 
erről a határidőről, akkor május 20
-ig külön borítékban is elküldheti 
nyilatkozatát az Adóhatóság      
részére. 
A civil szervezetek javára 11 jegyű 
adószámmal, az egyházak és a ki-
emelt költségvetési előirányzat 
javára a 4 jegyű technikai számmal 
lehet rendelkezni. A civil szerveze-
tek adószámával kapcsolatban a 
NAV regisztrált civil kedvezménye-
zetteket tartalmazó listájában, ill. 
az Adhat Adatbázisban lehet      
tájékozódni. 
Az 1%-os nyilatkozat az adóbeval-
lástól függetlenül május 20-ig kü-
lön is eljuttatható a NAV részére. 
Ha a felajánlott 1% célba érkezik, 
azaz nincs akadálya annak, hogy a 
NAV a megjelölt szervezet számára 

elutalja a felajánlott összeget,   
akkor Ön NEM kap értesítést az 
adóhivataltól. Ha valamiért nem 
sikerült az 1%-ot eljuttatni a ked-
vezményezett szervezethez, azaz 
vagy a nyilatkozat érvénytelen, 
vagy a civil szervezet nem felel 
meg valamilyen okból a törvényi 
feltételeknek, vagy nem gyűjt 1%-
ot, akkor a NAV értesíti Önt arról, 
hogy e két eset közül melyik okán 
nem tudták nyilatkozatát érvénye-
síteni. 
Az 1%, mint adományozás anonim 
és névtelen, azaz a civil szerveze-
tek nem tudják, hogy kitől érkezik 
számukra 1%-os felajánlás, de 
2015-től már rendelkezhet úgy a 
felajánló, hogy névét, címét, e-
mail címét a NAV átadja a kedvez-
ményezett civil szervezetnek. 
Ugyanakkor a törvény kötelezi a 
civil szervezeteket, hogy számolja-
nak el azzal az összeggel, mely 
számukra az adófizetőktől érke-
zett. A civilszervezetek beszámoló-
ját a Civil Információs Portálon, 
egy helyen összegyűjtve tudják 
megtekinteni az adófizetők. 
További információk: 
nonprofit.hu/
tudastar/-
1_ot_szeretnek_felajanlani 
 
“Google Nonprofit Szervezetek-
nek” program indul: ingyenes 
Google eszközök magyarországi 
civil szervezeteknek  
 
Magyarországra is megérkezett a 
"Google Nonprofit Szervezetek-
nek" program, amivel időt és 
pénzt spórolhatnak a hazai nonp-
rofit szervezetek. Havonta több 
mint 2,5 millió forintnak megfele-
lő ingyenes hirdetési keret, videók 
készítése, valamint ingyenes iro-
dai szoftvercsomag - ezt nyújtja az 
arra jogosult szervezeteknek a 
"Google Nonprofit Szervezetek-
nek" nevű program. Ez sok szerve-
zet munkáját teheti könnyebbé, 
hatékonyabbá, és így eredménye-
sebbé. A "Google Nonprofit Szer-

http://nonprofit.hu/hirek/Megjelentek_a_NAV_informacios_fuzetei_az_1_felajanlasarol_ill_fogadasarol
http://nonprofit.hu/hirek/Megjelentek_a_NAV_informacios_fuzetei_az_1_felajanlasarol_ill_fogadasarol
http://nonprofit.hu/hirek/Megjelentek_a_NAV_informacios_fuzetei_az_1_felajanlasarol_ill_fogadasarol
http://nonprofit.hu/hirek/Megjelentek_a_NAV_informacios_fuzetei_az_1_felajanlasarol_ill_fogadasarol
http://www.google.hu/nonprofits/
http://www.google.hu/nonprofits/
http://www.google.hu/nonprofits/
http://www.google.hu/nonprofits/
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vezeteknek" programhoz a világ 12 
országából csatlakozhatnak, Ma-
gyarországon a TechSoup nemzet-
közi szervezet helyi partnerével, a 
NIOK Alapítvánnyal együttműkö-
désben, a CivilTech Program kere-
tében érhető el. 
A “Google Nonprofit Szervezetek-
nek” segítségével a magyarországi 
nonprofit szervezetek olyan ingye-
nes eszközöket használhatnak, me-
lyekkel nemcsak időt és pénzt spó-
rolhatnak, hanem munkájukat átfo-
gó módon tehetik eredményeseb-
bé: 
- A Google Ad Grants-szel webhely-
ük reklámját helyezhetik el a 
Google hirdetési rendszerében, 
ahol akár havi 10 000 dollárnyi 
(több mint 2,5 millió forintos) hir-
detési keretet használhatnak ingye-
nesen. A Google AdWords hirdeté-
seken keresztül könnyebben felhív-
hatják a figyelmet küldetésükre és 
kezdeményezéseikre, hogy minél 
több emberhez juttassák el üzene-
tüket. 
- A YouTube Nonprofit program 
segítségével egyszerűbben bemu-
tatkozhatnak és közelebbről is meg-
mutathatják, mivel foglalkoznak. A 
YouTube-on megnövelt feltöltési 
kapacitás áll a rendelkezésükre, 
csatornájukat jobban 
testreszabhatják, így sikeresebben 
mozgósíthatják a nézőket. 
- A Google Apps Nonprofit Szerve-
zeteknek a cégeknek szóló Google 
Apps irodai szoftvercsomag ingye-
nes változata, amely egyebek mel-
lett tartalmazza a Gmailt, a Google 
Dokumentumokat és a Google Nap-
tárat. A nonprofit szervezetek így 
hatékonyabbá és kényelmesebbé 
tehetik a mindennapi munkát: do-
kumentumaikat az interneten, a 
felhőben tárolhatják, ezeken egy-
szerre, közösen dolgozhatnak. 
 "Google Nonprofit Szervezetek-
nek" programról bővebben a 
google.hu/nonprofits oldalon, vala-
mint a CivilTech Program oldalán 
olvashatnak. 

Civil jelentés a gyerekesélyekről  

 
A Gyerekesély Közhasznú Egyesü-
letet szervezésében készült  könyv 
átfogó képet rajzol arról, hogyan 
élnek ma Magyarországon a gyere-
kek, különös tekintettel azokra, 
akiknek családja nehéz anyagi 
helyzetben van. 
Az általános helyzetről a kötet azt 
mondja: 2007 és 2010 között 0-10 
százalékkal, 2010 és 2013 között 
pedig 10-20 százalékkal nőttek a 
gyerekszegénységre vonatkozó 
különböző szegénységi mutatók. 
Minden egyes esetben rosszabb a 
gyerekek vagy a gyerekes családok 
helyzete, mint a többieké, és szin-
te minden esetben nagyobb a 
romlás 2010 és 2013 között, mint a 
közvetlenül a válságot követő 
években, pedig akkor sem történt 
semmi a szegények védelmében. 
2012-ben jelent meg a Civil jelen-
tés a gyerekesélyekről első kötete, 
a 2011. évről. A jelenlegi kiadásá-
ban a 2012–2013 évek folyamatai 
mellett néhány 2014. évi történés-
re is kitértek a jelentés szerzői. A 
civil kötet célja az, hogy a kor-
mányzat gyerekszegénységhez 
kapcsolódó jelentéseit kiegészítse 
és kontrollálja. 
A kötet Első része a gyereksze-
génység elleni küzdelmet vizsgálja 
az EU-hoz is kapcsolódó vállalása-
inkkal, illetve a többi tagország 
teljesítményével való összefüggés-
ben. A Második rész ad általános 
helyzetképet a gyermekes csalá-
dokról, különös hangsúllyal a le-
szakadó válságövezetekben élőkre. 
A Harmadik rész a gyerekeket, il-
letve gyerekszegénységet érintő 
fontosabb állami cselekvések kriti-
kus ismertetése. Igyekszik teljes, 
az értelmezést segítő képet adni a 
gyerekeket és családjaikat érintő 
jogszabályokról. Emellett részlete-
sebben foglalkozik a felzárkóztatás 
néhány eszközével, mint a közfog-
lalkoztatás, a gyermekeknek nyúj-
tott szolgáltatások, a köznevelési 

reform egyes aspektusai és a helyi 
felzárkóztatást segítő projektek. A 
Negyedik rész a diákok új iskolai 
tapasztalatairól és lehetőségeiről 
tartalmaz írásokat. 
A tanulmány teljes terjedelmében 
az alábbi linken érhető el: 
http://www.gyere.net/downloads
/Civil_jelentes_2012-2013.pdf 
 
Elindult az Európai Év Fája        

verseny! 

 

Február 1-től lehet szavazni az 

ötödik Európai Év Fája verseny 

döntős fáira, melyek egy-egy ösz-

szetartó emberi közösséget képvi-

selnek. Idén már tizennégy ország 

vesz részt a versenyben, melyhez 

újonnan csatlakozott Anglia, Belgi-

um, Észtország és Spanyolország. 

Magyarországot a tatai platánfa 

képviseli, mely 2014-ben lett a 

magyarországi év fája verseny 

győztese. A fákra február 1. és 28. 

között a www.treeoftheyear.org 

oldalon lehet szavazni, az eredmé-

nyekre március 5-én derül fény. Az 

ünnepélyes díjátadó március 22-

én a brüsszeli Európa Parlament-

ben lesz. 

További információ: 

http://evfaja.okotars.hu/ 

 

http://www.techsoupglobal.org/
https://www.civiltech.hu/
https://www.google.hu/intx/hu/work/apps/business/
https://www.google.hu/intx/hu/work/apps/business/
http://www.google.hu/nonprofits/
https://www.civiltech.hu/
http://www.gyere.net/downloads/Civil_jelentes_2012-2013.pdf
http://www.gyere.net/downloads/Civil_jelentes_2012-2013.pdf
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Összevont lapszámmal zártuk    
folyóiratunk 19. évfolyamát 
 
Örömmel ajánljuk megtisztelő fi-
gyelmükbe a Szín Közösségi Műve-
lődés folyóirat 19. évfolyamát záró 
összevont lapszámot, mely színes és 
hasznos összegzése a közösségi mű-
velődés egy különösen termékeny 
évének. 
 
TARTALOM 
A rend szabadsága 
A Nemzeti Művelődési Intézet és a 
Debreceni Egyetem stratégiai 
együttműködési megállapodása 

ÉRTÉKTUDÓ POLGÁRMESTEREK 
Malom és csipke: nemeshanyi érté-
kek. Beszélgetés Kiss Attila polgár-
mesterrel Csizmadia Elemér a 
nemeshanyi malomról 
„kicsi faluban szép környezet, élhe-
tő élet és Kovács-találkozók” – Ber-
tók László, Vése polgármestere 
Nyergesújfalu – az élhető város és 
szerethető falu – Mihelik Magdolna 
polgármester 
Szerb kultúraápolás és hagyomány-
őrzés Lóréven. Találkozás Alexov 
Ljubomir polgármesterrel,          
2014 tavaszán 

KÖZÖSSÉG – MŰVELŐDÉS 
Gyöngyöstarjáni modell a közössé-
gek újraélesztésére 
Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesz-
tivál 
 

A kiskunmajsai Fészek Színjátszó 
Egyesület a vasvári fesztiválról 
„Köszönet, hogy fogadhattuk a 
lendvai Vándorszínházat” 

KULTURÁLIS KÖZFOGLALKOZTATÁS 
Az „Ifjúsági Tér-Idő”-től a 
kondorosi Ifjúsági Önkéntes Közös-
ségfejlesztő Műhelyig 
„Újra öltünk, örökítünk” – a 
kondorosi ifjúsági közösségi tér-
ben. Beszélgetés Illés Károlynéval, 
a kézimunka szakkör vezetőjével 
„Minden érdekel. Bennem most 
minden változik.” – Beszélgetés 
Sándor Hajnalkával 
HELYI ÉRTÉK – HUNGARIKUM 
A nemzet helyi értékei. Beszélgetés 
Miskovics Máriával, a Tarjáni Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat 
vezetőjével 
Képes beszámoló egy 2014-es Táj-
házak Napjáról – Felpéciek 
Garamszentgyörgyön 
100 éves a Népfőiskola – Bajai Ér-
tékmustra és Vásár 
Drávaszög – Szlavónia Kollégium 
Ördögszekerek nyomában 2. 
BUDAPESTI MŰVELŐDÉS 
Az értékeknek tovább kell élni! 
Beszélgetés Joós Tamás igazgatóval 
– Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ 

ARCKÉPEK 
István Anna 
Megállni a hitben. Nádasdy Lajos 
temetésén elmondott igehirdetés 
Gazda József, a Magyar Örökség 
éltetője 

KITEKINTŐ 
Hajnal Józsefné: Karácsonyéj 1951 
SZÍN SZÓKINCSTÁR 
B. Gelencsér Katalin: Idő, időszak, 
időszámítás, idős… 

KULTURÁLIS ÚTVONALAK 
Interjú Orbán Róberttel a Szent 
Márton útvonalról 

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 
Törökországi útinapló 
Visite d’étude à Bursa, 11-14 
novembre 2014 

MIKROSZKÓP 
Takács Géza: „Látjátok feleim” 
Megrendelés: www.nmi.hu  
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