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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
A civil szervezetek, közösségek szerepe a település kulturális életében
Március 20-án került megrendezésre
Békéscsabán a Békés Megyei Népművészeti Egyesület valamint a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
által közösen életre hívott Kulturális és
a kultúrával is foglalkozó civil szervezetek V. találkozója, melynek témáját
a civil szervezetek, közösségek a település kulturális életében és a helyi értékgyűjtő tevékenységben betöltött
szerepe, lehetőségei szolgáltatták.
Az egész napot felölelő konferenciára
nagy volt az érdeklődés, több mint
nyolcvan szervezet képviselője jelent
meg.
A rendezvény résztvevőit elsőként Pál
Miklósné és Pocsajiné Fábián Magdolna
egyesületi vezetők köszöntötték, majd
ezt követően Varga Tamás, a békéscsabai Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport osztályának helyettes vezetője tartotta meg „A kultúrával foglalkozó civil szervezetek szerepe, jelentősége Békéscsaba város kulturális életében. Mintaprojektek bemutatása” című előadását. „A mindennapokban nem vesszük észre az értékeinket,
a téma örök” bevezető szavai után széles körű történelmi áttekintést nyújtott
a békéscsabai civil szervezetek múltbeli
és jelenlegi szerepvállalásáról, illetve
számos még ma is működő kulturális
intézmény elődjéről. Előadását a ma is
aktívan működő kulturális közösségek,
intézmények Békéscsaba életében betöltött fontos szerepének bemutatásával zárta. A folytatásban a Keletmagyarországi Közösségszolgálat Alapítvány példatárából három jó gyakorlatot ismerhettek meg a résztvevők.
Groskáné Piránszki Irén közösségfejlesztő, kuratóriumi elnök bemutatta a
„Mi – Magunkért!” Közösségfejlesztés
debreceni városrészekben c. projektet,
és szólt a Fülöpön megvalósuló értékfeltáró munkáról, valamint Falukönyv

készítéséről is, mely a Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társaság kezdeményezése nyomán jött létre. A fentieken túl áttekintést adott a HajdúBihar megyében – az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódóan - megvalósult egyéb értékfeltáró folyamatokról is. Ezt követően Savolt Zoltán
a helyi értékek gyűjtésének Békés
megyei tapasztalatait osztotta meg
a jelenlévőkkel. A Nemzeti Művelődés Intézet Békés Megyei Irodájának
munkatársa elsőként egy jogszabályi
áttekintést adott a témához kapcsolódó törvényről, majd országos statisztikai adatokkal alátámasztva kiemelte, hogy Békés megye az elsők
között található a helyi értékek gyűjtése tekintetében a települések, valamint a megalakult helyi értéktár
bizottságok számát tekintve. Előadásában hangsúlyozta a civil szervezetek fontosságának a szerepét a feltáró folyamatokban, majd bemutatott
néhány követendő példát is Békés
megyéből.
A szünetet követően Szántó Zsolt, a
békéscsabai Polgármesteri Hivatal
kabinetvezetője a Békéscsabai Értéktár gyűjtésének tapasztalatairól tájékoztatta a jelenlévőket. Előadásában
rávilágított Békéscsaba eddig már
felfedezett és még feltárásra váró
értékeire egyaránt. Egy országosan
és módszertanilag is mintaértékű
lehetőséget
tartalmazó,
a
mezőberényi értékgyűjtő munkát
összegző film bemutatásával kezdte
mondandóját Olejné Mertz Judit, a
Polgármesteri Hivatal közművelődési
referense, aki ezt követően részletesen tájékoztatta a jelenlévőket a városban működő – téma iránt elkötelezett – civil szervezetek aktivizálásnak módszereiről. Arató Erzsébet, a
Vésztői Településszépítők Egyesüle-
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A költészet napja

Az ünnepet 1964-től
minden évben ezen a
napon

rendezik

Magyarországon
1905.

április

az
11-én

született József Attila
költő tiszteletére.
A rendezvények
szágszerte

or-

megkez-

dődnek már pénteken, és a médiában is
lesznek
lások.

megmozdu-

Közösségfejlesztők Békés megyében

tének elnöke az általuk a településen véghezvitt lineáris munkafolyamatot mutatta be, amíg egy
érték a felfedezésétől az értéktár
részévé nem válik. Kiemelte a
hosszú múltra visszatekintő Vésztői Kalendárium megjelentetésének fontosságát, amelyre ráépülhetett a törvényi szabályozás után
is a feltáró, gyűjtő munka. A konferencia utolsó előadójaként Pál
Miklósné a Békés Megyei Népművészeti Egyesület szerepét és tapasztalatát osztotta meg a jelenlévőkkel a népi kézműves értékek
feltárásában. Felhívta a figyelmet
többek között arra, hogy a népi
értékeink elveszőben vannak,
ezért felkutatásához felajánlotta az
egyesület segítségét.
Összességében elmondható, hogy
egy rendkívül színvonalas, információban bővelkedő konferencia
zajlott le pénteken, mely iránymutatást nyújthat azoknak is, akik
csak most kezdik el az értékgyűjtő
tevékenységet a településükön és
lendületet adhat a folytatáshoz
azon egyesületeknek, intézményeknek is, amelyek már hozzáláttak a munkához.
Urbancsok Győző Mátyás
kulturális közfoglalkoztatott
Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete
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A Közösségfejlesztők Egyesülete (Budapest) szervezésében - a Norvég Civil Alap
támogatásával –
22 fős
csoport látogatott el a megyébe 2015. március 27-29.
között, a helyi társadalom
fejlesztését elősegítő, civil
szervezetek által megvalósított jó
gyakorlatok
tanulmányozására.
A szakmai út programját a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete és Szarvadi Antal szervezetfejlesztő készítette elő. A résztvevők Borsod megyéből Balajt,
Kenézlő, Királd, Hajdú-Bihar megyéből Váncsod, és Szabolcs me-

gyéből, Ramocsaháza, Nagyecsed
településüléséről érkeztek, mind
helyi közösségek képviselői, valamint a tevékenységüket segítő fejlesztő szakemberek.
A tanulmányi út első napján Vésztőre látogattak el a vendégek, ahol
a helyi házigazda szervezet – Vésztői Településszépítők Egyesülete és
a Vésztői Civil Kerekasztal – vezetői, tagjai, valamint Molnár Sándor
polgármester köszöntötték őket.
Elsőként megtekintették a város
nevezetességeit – művelődési központ, templom, képtár, tájház –
majd kötetlen együttlét keretében
megismerkedtek Arató Erzsébet

elnök előadásában a városszépítő
egyesület, és a program egyik
eredményeként megalakult civil
kerekasztal tevékenységével. Az
összejövetelen lehetőség nyílt kiscsoport együttlét keretében mélyebben átbeszélni az eredményeket és problémákat is. Az első
napon Nagybánhegyesen fejeződött be a program, ahol a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület – Pepó Jánosné elnök
vezetésével - és a civil kerekasztal
résztvevői voltak a vendéglátók. A
tapasztalatcsere második napjának
délelőttjén a Nagybánhegyesi Civil
Kerekasztal tevékenységével ismerkedtek a résztvevők,
valamint
megtekintették
a
település nevezetességeit, többek között az Evangélikus
és a Református
Imaházban található
kiállításokat. Délután Csanádapácán
folytatódott a program, ahol a vendéglátó
Dohánylevél
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület vezetői, tagjai és
Oláh Kálmán polgármester köszöntötte a csoport tagjait. Víghné Békési Katalin az egyesület elnöke a
szervezet bemutatásában kiemelte, hogy milyen gazdag a kulturális
tevékenységük, hiszen az egyesület keretében működő szekciók dalkör,
színjátszók,
néptánc,
ízőrzők - révén jelentős feladatot
vállalnak fel a település kulturális
életében. A szekciók közös együttműködésében bemutatatták a
„Fosztóka” című saját készítésű
hagyományőrző népi színjátékot. A
három napos együttlét keretében
a résztvevőknek lehetőségük volt
E-Napraforgó

„megízlelni” a helyi gasztronómiai
specialitásokat is, amelyet a vendéglátók készítettek nagy szeretettel. A tanulmányút utolsó napja
közös szakmai összegzéssel zárult a szállásnak is helyt adó - mezőkovácsházi Babó Kastély Panzióban.
A vendégek hozzászólásaikban kiemelték, hogy „hazavisznek” sok
hasznos, jó gyakorlatot a saját településükre, hangsúlyozták a pozitívumokat, hogy mennyire példaértékű Csanádapácán és Vésztőn
az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése, mennyire
aktívak a civilek és milyen sokat
tesznek a településükön a helyi
értékek megőrzéséért. Követendőnek tartják azokat a hálózatépítési
törekvéseket, amelyek a szervezetek együttműködését, érdekérvényesítését segítik elő, hogy megalakultak és működnek – Vésztő,
Nagybánhegyes – a civil kerekasztalok. A búcsúzáskor címcsere történt és a Békés megyeiek készülnek, hogy hasonló jellegű látogatást tesznek a jövőben Borsod megyében.
Szarvadi Antal
szervezetfejlesztő
Mozgalmas napok a Vésztői
Településszépítőknél
március
utolsó hétvégéjén
Szubjektív beszámoló
Március 27-én Hajdú-, Borsod-és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
civil szervezeteinek vezetői érkeztek az egyesületünkhöz Vésztőre,
tapasztalatcserére. A vendégeket
Molnár Sándor polgármester úr
fogadta a városháza dísztermében,
akik ezt követően meglátogatták a
település kulturális intézményeit.
Ebéd után megismerkedtek a VÉTE
tevékenységével, majd kiscsoportos tanácskozás kezdődött. A háromnapos közösségfejlesztő prog2015. április

ram a vésztői bemutatkozás és
tapasztalatcsere után további településeken folytatódott, melyhez
egyesületünkből három fő csatlakozott.
Szombaton nagybánhegyesi és
csanádapácai
egyesületek
mutatták be tevékenységüket,
közösségeiket, értékeiket. Lehetőséget kaptunk a települések néprajzi értékeinek, helyi kultúrájának,
hagyományőrző tevékenységének
megismerésére. A lelkes és elhívatott közösségek tagjai megmutatták, hogy több generáció hogyan tevékenykedik
együtt a kultúra átadásban. A fiatalítás
lehetőségeinek megoldását folyamatosan
keresik. Ehhez olyan
tevékenységeket
szerveznek, melyek
vonzóak a fiatalok, a
település lakossága előtt. Szűkös
anyagi lehetőségeik miatt közös
pályázatok írásával próbálkoznak,
más civil szervezetekkel együttműködve. Az itt élők erősen kötődnek
településükhöz, a civil szervezetek,
közösségek tevékenysége széleskörű és hatékony. A település vezetése támogatja tevékenységüket. A tapasztalatcsere út másnapjának
délutánján
a
csanádapácai Dohánylevél Hagyományteremtő és Hagyományőrző
Egyesület vendégei voltunk. A
nagy létszámú szervezetben négy
szekció tevékenykedik: Dalkör,
Néptánccsoport, Színjátszó kör,
„Ízőrzők”. Együttműködésük egyre
eredményesebb, a szekciók átjárhatóak. Külső szakembereket is
bevonnak a kultúra hiteles ápolása, átadása érdekében. Tevékenységükbe a lakosság is bekapcsolódik, illetve támogatást nyújt, például pártoló tagság, adományok .
A helyi kultúraátadás fontos eleme

tevékenységüknek. Helyrajzi gyűjteményükbe egy kiállítás kapcsán
nyerhettünk betekintést. A települési élő, autentikus kultúrájából
egy hiteles, fergeteges több generációs előadást láthattunk. A
„Kukoricatörés régen” című népi
játék mindannyiunkat elvarázsolt.
A bográcsban főtt kakaspörkölt az
ízőrzők munkáját dicsérte, melynek „ ízét” még sokáig őrizzük.
Vendéglátásuk szeretetét élvezhettük a délután folyamán is, miközben szekciókban folyamatosan
gyűjtöttük a tapasztalatokat kötetlen formában, az
egymástól való
tanulás
jegyében. Az estébe
nyúló program jó
hangulatú nótázással ért véget,
s mint családtagoktól vettünk
búcsút vendéglátóinktól, a sok-sok
élménytől feltöltődve mely a tanuláson a tapasztalatokon túl az emberi kapcsolatok alakulását, mélyítését is nagyszerűen szolgálta. A
késő esti órákban a mezőkovácsházi szálláshelyen lehetőség adódott további eszmecserékre, egyéni beszélgetésekre. A harmadik
nap délelőttje közösségfejlesztő
mentoraink vezetésével a közös és
egyéni prezentációké volt. Megfogalmazódtak azok a pozitív vélemények, jó gyakorlatok, melyek a
további munkánk építő kövei lehetnek a közösségeink fejlődése
érdekében.
Köszönet a közösségfejlesztők
szervező, támogató munkájáért Szarvadi Antalnak, Pocsajiné Magdinak, Butora Hajninak és társaiknak - akik lehetetlent nem ismerve, fáradtságot nem kímélve irányították a tanulás feltételeit, szervezték a három nap eseményeit.
Hunyadi Györgyné
Vésztői Településszépítők Egyesülete
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EZ TÖRTÉNT...
Többféle módon segíti Sarkad
a helyi civil szervezeteket
Hárommillió forintot osztott szét a
sarkadi önkormányzat több helyi
civil szervezet között, melyek a
kapott forrást működési célra köthetik – számolt be dr. Mokán István polgármester. Hozzátette,
hogy – miként a korábbi években –
idén is számíthatnak még támogatásra az egyesületek, alapítványok.
– Ez csak egy része annak, ahogyan
segíti a város a civil szervezeteket,
akiknek működése az élet szinte
minden területére kiterjed – folytatta. Hangsúlyozta, eddig is több
fejlesztést valósított meg az önkormányzat velük közösen, illetve megannyi rendezvényt együtt szerveztek. A polgármester kitért arra
is, hogy az egyesületek saját pályázatainál is volt, hogy kamatmentes
kölcsönt biztosított az elnyert források megelőlegezéséhez a város.
Ezentúl is ösztönzik arra a civil
szervezeteket, hogy pályázatokon
vegyenek
részt,
szerezzenek
további pénzt működésre, fejlesztésekre.
forrás: B. M. Hírlap,2015.04.02.

2015. március 28-án délelőtt hat
osztály versengett az elsőségért a
Barangoló Közösségi Házban.
Egyesületünk 2010-ben indította
útjára az Örökzöld környezetvédelmi oktatóprogramját, melybe óvodások és iskolások is aktívan
bekapcsolódtak. Zöld Manó és Barangoló Benő invitálta őket újabb
és újabb érdekes játékra, melynek
során játszva tanulhatták meg a
környezetvédelmi
praktikákat,
válhattak önkéntelenül környezettudatosabbá.
Bővebben:
http://vegegyhazibarangolo.hu/

Füzesgyarmatra költöztetése 2013ban jó öltetnek bizonyult, hiszen a
turisztikai vonzerők közelében a
helyi turisták segítésére is tudnak
összpontosítani. A betérőket, köztük a Kastélypark Fürdő kempingjébe érkező vendégeket angol, német és orosz nyelven szolgálják ki.
A tavaly beszerzett 74 db Schwinn
Csepel kerékpárra épülő kölcsönző
hálózat nagyon népszerű, a biciklik
a térség mind a kilenc településén
elérhetők, tavaly májusban pedig
két bringóhintót is beszereztek.
Előnyös, hogy Füzesgyarmatról
Körösladányig kiépített kerékpárúton lehet eljutni.
Kastélytúra a Körös-Sárréten
A www.sarretitura.hu oldalon az
aktualizált rendezvénynaptár és a
A térség klasszikus, emblematikus települések bemutatása mellett a
épületeit felfűző kastélytúra kidol- legfrissebb túraajánlatok is megtagozásába kezdett a Füzesgyarmati lálhatók, melyek között a Kastélytúra útvonala is
hamarosan olvasható lesz.

V. Végegyházi Tapossa-Laposra Nap

A Barangoló Közhasznú Egyesület
ötödik alkalommal rendezte meg
községünkben hulladékcsökkentő
akcióját, melyen
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Tourinform Körös-Sárrét iroda és a
Körös-Sárrét
Turizmusáért
Egyesület.
Az
útvonal
nem
csak
a www.sarretitura.hu oldalra kerül
fel, az útvonalról áprilisra kiadványt is készítenek, mely a kastélyokat
régi és új fotókon keresztül mutatja be, a
látogatókat pedig konkrét információkkal segíti. A jövő évre pecsétfüzet kiadását és nyereményjáték elindítását
tervezik.
Az iroda Szeghalomról

Forrás:
Tourinform Körös-Sárrét Iroda
http://www.visitbekes.hu/kastelyt
ura-a-koros-sarreten

Mozgalmas volt a tavasz kezdet az
Észak-Békés megyei
nyugdíjasoknál
A márciusi jó időt kihasználva az
Észak-Békés megyei nyugdíjasoknak igen mozgalmas volt a hónap
második fele. Füzesgyarmaton
mindkét nyugdíjas klub tavaszváró
rendezvényre hívta a tagszervezeteket
14-én
és
21-én.
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Közben 20-án részt vettünk Békéscsabán a „Szép hazánk Magyarország” megyei szellemi vetélkedőn
a Körösladányi „Őszikék”Nyugdíjas

Klub és a Szeghalmi Búzavirág
Nyugdíjas Egyesület egy-egy csapatával, ugyanakkor az „Őszikék”
megtartották az év első szalonnasütését, március 24-én pedig Kisújszálláson voltak gyógyfürdő prog-

ramon. Minden rendezvény jó
hangulatban telt, erősítve a közösséghez való tartozás tényét.
Március
28-29-én a 17 tagszervezet aktivistáit
vittük az évente
megrendezésre
kerülő képzésre,
melynek
helyszíne Kishegyes volt /Szerbia/. A közelben
lévő
Topolya
nevezetességeivel ismerkedtünk a Nagyapáti Kukac Péter Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat segítségével. A fárasztó, de tartalmas
nap után este együtt roptuk a táncot vendégfogadóinkkal, rögtönzött műsorral mutatkoztunk be.

A reggelit követően következett a
képzés keretében a szakmai program, majd Szabadkán a DIBONIS
borászatnál voltunk üzemlátogatáson. A visszajelzések alapján sikerült valamennyi résztvevőnek két
felejthetetlen napot szerezni.
Március 30-án kézimunka bemutatóval zárták a hónapot az
„Őszikék”.
Turbucz Gyuláné
elnök

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány, mint főpályázó a Mentálhigiénés Egyesület konzorciumi partnerrel 2013.
április 1-én indította el az „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása” programon belül
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0024 számú „TÁ-MASZ” projektjét, mely program 2015. március 31-én fejeződik be.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a támogatás összege 163.468.917,- Ft.
Sikeresen zárult a hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedését segítő munkaerő-piaci program. Projektünkkel
Békés megyében egyedül álló, fenntartható képzési és szolgáltatási programot kívántunk megvalósítani a
munkaerő-piacon hátrányos helyzetű, kiemelten a gyermekvédelmi ellátásban élő, vagy onnan kikerülő fiatalok számára. Az újszerű képzési, szolgáltatási és speciális mentorálási programunk kidolgozásával és a gyermekvédelmi ellátások rendszeréhez kapcsolható tanácsadó és szolgáltató ház kialakításával, hiánypótló szolgáltatás megjelenését terveztük a fiatalok foglalkoztatási helyzetének javításában. Felhívásainkra közel 500 fő
jelentkezett. A jelentkezők részére egyéni, illetve csoportos tájékoztatásokat szerveztünk. A kiválasztások során 117 főt vontunk be a programba. A projektrésztvevők számára egyéni fejlesztési- és szolgáltatási terv készült. A projekt során több lépcsőben indítottuk el képzéseinket, 5 képzés valósult meg a főpályázónál, 2 képzés a konzorciumi partnernél. Az első képzés 2013 augusztusában indult, az utolsó képzésünket pedig 2014.
augusztus hónapban indítottuk. A képzések időtartama 5-7 hónap volt. A bevont résztvevők közül 22 fő morzsolódott le, 93 fő szerzett szakképesítést (12 fő kerti munkás, 26 fő kertépítő és fenntartó, 14 fő önkéntes
segítő házi gondozó,12 fő mezőgazdasági munkás, 29 fő tisztítás-technológiai szakmunkás) és 95 fő teljesítette
a 6 hónapos munkahelyi gyakorlatot vállalkozásoknál, külső foglalkoztatóknál munkahelyi gyakorlatvezető
irányítása mellett. A projektrésztvevők 80%-a szerzett piacképes szakmát. A képzés befejezése után a célcsoport egyharmada elhelyezkedett a nyílt munkaerő-piacon, többen folytatták tanulmányaikat és néhányan
gyesen vannak. Az internetnek köszönhetően a résztvevőkkel rendszeres kapcsolatban állunk. Folyamatosan
keressük a kapcsolatot munkáltatókkal, munkaközvetítő cégekkel, hogy segítsük a célcsoportunk elhelyezkedését. A képességekre, személyiségre ható fejlesztések, magasabb szintű ismeretek elsajátításával, mentális
erősítéssel, a tanácsadások segítségével a projekt elősegítette valamennyi résztvevő munkaerő-piacra történő
belépését.
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PÁLYÁZATOK
Budapest Bank Békéscsabáért határideje: A pályázatokat postán
Program
kérjük elküldeni, végső határidő a
2015. TAVASZI PÁLYÁZAT
postai pecsét szerint 2015. április
21. éjfél.
A pályázat célja: A „Budapest Bank Postai cím: 1138, Budapest, Váci út
Békéscsabáért Program” pályáza- 193. PR Osztály.
tot hirdet olyan közcélú, közérde- A pályázók értesítése: A Bírálóbikű tevékenységek, civil kezdemé- zottság döntéséről 2015. május 14nyezések támogatására, amelyek ig minden pályázó írásban értesíkizárólag Békéscsabához és köz- tést kap.
vetlen agglomerációjához (Gerla, További információk:
Mezőmegyer és Fényes települé- Zsombok Daniella, szenior PR tasekhez) kötődnek, a város és Agg- nácsadó: 06 1 336-1355; 20/665
lomerációja fejlődését szolgálják az 0376
alábbi területeken:
Tölgyes Orsolya, szenior PR munka1.turizmus, hagyományőrzés
társ, Budapest Bank
2.nők munkaerő-piaci esélyegyen- orsolya.tolgyes@ge.com
lősége
06 1 450-7666; 70/436 6065
A támogatási források e két pályá- Bővebb információ: wwwzati terület közötti felosztásáról a .budapestbank.hu/info/
pályázatokat elbíráló bizottság bekescsaba/
dönt a beérkezett pályázati igények alapján. A támogatásra Békéscsaba közigazgatási területén
pályázni olyan tevékenységekkel tevékenykedő civil közösségek
lehet, amelyek az egyes témákon 2015. évi támogatása
belül felsorolt kategóriákba
tartoznak.
A pályázat célja: Békéscsaba terülePályázók köre
tén működő bejegyzett civil szervePályázatot nyújthatnak be a zetek (egyesületek, alapítványok),
Magyarországon bejegyzett, tény- klubok, közösségek működésének,
legesen működő nonprofit (civil) programjainak, projektjeinek támoszervezetek, alap-, közép- és felső- gatása, a helyi civil szektor közéleti
fokú oktatási intézmények és részvételének segítése.
háttérintézményeik, közgyűjtemé- Pályázók köre: Pályázhat minden
nyek, az oktatás fejlesztése terén olyan civil szervezet/közösség („A”
tevékenykedő civil és nonprofit kategória) vagy nemzetiségi civil
szervezetek.
szervezet/közösség („B” kategória),
A pályázat megvalósításának idő- amely tevékenységét a városban
tartama:
A
pályázati
cél/ fejti ki, a lakosságot közvetlenül
tevékenység
megvalósításának, érintő programot valósít meg.
valamint a számlák beszerzésének Amennyiben jogi személyiséggel
időtartama: 2015. július 1. –
nem rendelkező (nem bejegyzett)
2016. július 1. közötti időszak.
közösség, klub pályázik, ebben az
Támogatási forrás: A pályázat esetben
pénzügyi
lebonyolító
meghirdetésekor
rendelkezésre szervezeten keresztül lehet pályáálló keretösszeg 5 millió forint, zatot benyújtani.
amelyből 3,5 millió forintot a Bu- Pályázatot az alábbi kategóriákban
dapest Bank, 1,5 millió forintot lehet benyújtani:
Békéscsaba Megyei Jogú Város „A” kategória: Civil szervezetek
Önkormányzata biztosítanak.
támogatása
A pályázat beadásának módja és
2015. április

„B” kategória: Nemzetiségi civil
szervezetek támogatása
A pályázat benyújtási határideje:
2015. április 21.
További információ kérhető:
Szabóné Ádám Erika bizottsági
titkártól telefonon a 06-66/452252/2471 melléken, illetve az
adam@bekescsaba.hu
e-mail
címen.
Részletek: www.bekescsaba.hu
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Jaminai Településrészi Önkormányzata pályázatot hirdet a
Jamina területén tevékenykedő
civil közösségek 2015. évi támogatására
A pályázat célja: Jamina területén működő bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), klubok, közösségek programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi civil szektor közéleti
részvételének segítése.
Pályázók köre: Pályázhat minden
olyan civil szervezet/közösség,
amelynek székhelye Jamina területén van és közösségépítő munkáját Jamina területén fejti ki.
Amennyiben jogi személyiséggel
nem rendelkező (nem bejegyzett)
közösség, klub pályázik, ebben az
esetben pénzügyi lebonyolító
szervezeten keresztül lehet pályázatot benyújtani.
Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani: Jaminai
Civil szervezetek támogatása
A pályázat benyújtási határideje:
2015. április 30.
További információ kérhető:
Belanka Zsolt testületi referenstől a 06-66/452-252/1142-es telefonszámon, illetve a
belanka@bekescsaba.hu e-mail
címen. Részletek:
www.bekescsaba.hu
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Pályázati felhívás
szervezeteknek

békési

civil Céljellegű
civileknek

Békés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a civil szervezetek költségvetési támogatásának
rendjéről szóló 4/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet a Békés városban
működő civil szervezetek támogatására.
A pályázat célja: A Békés város
területén működő civil szervezeteknek a közösség érdekében végzett, közcélú tevékenységének elősegítése, valamint működési feltételeinek támogatása.
Támogatás formája: vissza nem
térítendő támogatás
A támogatás célja:
a működéshez szükséges költségek
támogatására,
a szervezet tevékenységi köréhez
kapcsolódó programok, rendezvények költségeinek támogatása,
más pályáztató szervezethez benyújtott pályázat önrészének
biztosítása.
A támogatásra fordítható pénzkeret: 12.000.000,- Ft
Pályázók köre – támogatási feltételek: A pályázaton részt vehetnek
azon civil szervezetek melyek a
következő feltételeknek együttesen megfelelnek:
legalább 1 éve működnek,
békési székhellyel vagy békési tagszervezettel rendelkeznek, illetve
más szervezetek Békésen megvalósuló nyitott programjaikhoz
korábbi pályázati támogatásokkal
elszámoltak
éves
beszámolójukat
letétbe
helyezték.
Pályázat benyújtásának módja és
határideje: Pályázni a kitöltött pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával
lehet legkésőbb 2015. június 1-jén
12 óráig.
Pályázati adatlap letölthető,
további információ:
www.bekesvaros.hu
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támogatás

vésztői Működési
civileknek

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi. Ügyrendi, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága pályázatot hirdet a vésztői székhelyű - vagy vésztői szervezettel is rendelkező - civil
szervezetek
céljellegű
támogatására.
A pályázat kiírásakor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 700.000,- Ft
Pályázatot nyújthatnak be mindazon társadalmi szervezetek vagy
alapítványok, amelyeket a bíróság
jelen pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, az alapító okiratuknak
illetve alapszabályuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják és székhelyük Vésztőn található vagy vésztői szervezettel is
rendelkeznek.
A pályázat keretében támogatandó célok:
A szervezet keretein túl mutató
városi célokat megvalósító programok,
akciók,
fejlesztések
támogatása.
Pénzügyi, adminisztratív feltételek:
A támogatás formája vissza nem
térítendő pénzügyi támogatás. A
pályázat benyújtásához saját forrás
nem szükséges.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
Pályázni kizárólag pályázati adatlapon lehet, az abban meghatározott
dokumentumok csatolásával. A pályázati adatlap átvehető a Vésztői
Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportján, illetve letölthető
Vésztő város honlapjáról. A pályázatok benyújtásának határideje:
folyamatos
További információ:
www.veszto.hu

támogatás

vésztői

Vésztő Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Pénzügyi, Ügyrendi, Városfejlesztési
és Közbeszerzési Bizottsága pályázatot hirdet a vésztői székhelyű - vagy vésztői szervezettel is
rendelkező - civil szervezetek
működési jellegű támogatására.
A pályázat kiírásakor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg: 700.000,- Ft
Pályázatot nyújthatnak be mindazon társadalmi szervezetek
vagy alapítványok, amelyeket a
bíróság jelen pályázat kiírásáig
nyilvántartásba vett, az alapító
okiratuknak illetve alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják és
székhelyük Vésztőn található
vagy vésztői szervezettel is rendelkeznek.
A pályázat keretében támogatandó célok:
A civil szervezetek működési költségeinek támogatása;
Pénzügyi, adminisztratív
feltételek:
A támogatás formája vissza nem
térítendő pénzügyi támogatás. A
pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A pályázatok benyújtásának
módja, helye és határideje:
Pályázni kizárólag pályázati adatlapon lehet, az abban meghatározott dokumentumok csatolásával. A pályázati adatlap átvehető
a Vésztői Közös Önkormányzati
Hivatal Igazgatási Csoportján,
illetve letölthető Vésztő város
honlapjáról.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. év május hó 04.
nap 12.00 óra (beérkezés időpontja).
További információ:
www.veszto.hu
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Nyugdíjas
Pályázat

Prózaíró erősítéséhez, elősegítik a fiatalok
társadalmi részvételét, a haza és a
lakóhely szeretetére nevelnek, és
A Móra Ferenc Művelődési Ház és biztosítják a szabadidő hasznos elKözségi Könyvtár a 2015. évben is töltését. A pályázat keretében lehemeghirdeti a Nyugdíjas Vers- és tőség van képzési programok megPrózaíró Pályázatot.
valósítására is, amennyiben azok a
Pályázati feltételek:
fenti
célok
megvalósításához
- saját szellemi alkotással lehet szervesen hozzájárulnak.
pályázni vers- illetve próza kategó- Pályázók köre:
riában
1. Magyarországi közösségek vagy
- egy alkotó maximum 10 pálya- szervezetek esetén
munkával indulhat (a két kategó- - az egyesülési jogról, a közhasznú
riát tekintve összesen)
jogállásról valamint a civil szerveze- a pályamunkákat gépelve, 3 pél- tek működéséről és támogatásáról
dányban kell beküldeni (lehetőleg szóló 2011. évi CLXXV. törvény
Times New Roman betűtípus, 12- szerinti civil szervezetek,
es betűmérettel).
- önálló jogi személyiséggel nem
- prózai írások esetében a maxi- rendelkező ifjúsági közösségek,
mált terjedelem: 10 gépelt A/4-es amennyiben rendelkeznek befogaoldal
dó (kötelezettségvállaló)
- a pályázó az írásműveinek bekül- szervezettel,
désével egyúttal hozzájárul ahhoz, - egyházak, egyházi szervezetek,
hogy a pályáztató a munkáját a - egyházi fenntartású intézmények,
Kardoskúti Antológia következő - önkormányzatok, önkormányzati
kötetébe beválogassa és nyilvá- társulások, kistérségek és fenntarnosságra hozza.
tásukban működő intézmények,
- nyugdíjas korú illetőleg leszázalé- - önkormányzati tulajdonú nonprokolt nyugdíjas pályázók alkotásait fit gazdasági társaságok,
várjuk
- Klebelsberg Intézményfenntartó
A pályázat beérkezésének határ- Központ által fenntartott intézméideje: 2015. április 30.
nyek, amelyekben az ifjúsági célcsoTovábbi információ:
port megjelenik.
http://www.kardoskut.hu
2. Határon túli közösségek vagy
szervezetek esetén
Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil - olyan önálló jogi személyiséggel
szervezetek
közösségépítő rendelkező határon túli ifjúsági és
programsorozatainak támogatása jellemzően az ifjúsággal (15-29 év
közötti korosztály tagjaival) foglalA pályázat kiírója: Nemzeti Család- kozó közösségek vagy szervezetek,
és Szociálpolitikai Intézet
amelyek rendelkeznek MagyarorA pályázati program célkitűzései: szágon
jogi
személyiséggel
Az ifjúsági korosztályok bevonásá- rendelkező
befogadó
val és aktív részvételével Magya- (kötelezettségvállaló) szervezettel
rország közigazgatási határain be- [civil szervezetek (kivéve pártok,
lül és/vagy kívül megvalósuló, több pártokhoz kötődő ifjúsági szervezealkalomból álló programsorozatok tek, szakszervezetek), egyházak,
támogatása, amelyek szervesen egyházi szervezetek, egyházi fennilleszkednek az ifjúsági közösségek, tartású intézmények, önkormányszervezetek szakmai tevékenysé- zatok, önkormányzati társulások,
gébe, hozzájárulnak az ifjúsági kez- nonprofit korlátolt felelősségű
deményezések megvalósulásához, társaságok].
közösségek létrejöttéhez és meg- Támogatási időszak: A Pályázó által
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Vers-

és

a
pályázatban
megjelölt,
2015. május 1.-2016. április 30.
közé eső időszak.
Beadható pályázatok száma:
Jelen pályázati felhívásra egy
Pályázó csak egy pályázatot
nyújthat be.
Pályázati díj: Jelen pályázati
kategóriában a pályázati díj
2 200 Ft.
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2015. április 16.
23:59 perc
További információ:
http://ncsszi.hu/palyazatok/aktu
alis-palyazatok
NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
KÖZMŰVELŐDÉS ÉS NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
1. Téma: Megyei, országos, és
nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények (legalább 1 millió Ft
összköltségvetésű),
kiállítások
(legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), fesztiválok (legalább 1
millió Ft összköltségvetésű), valamint szakmai konferenciák megrendezésére.
Pályázók köre: Közművelődési és
népművészeti
tevékenységgel
foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha
nincs alapított közművelődési
intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.
Benyújtási határidő:
2015. április 21., éjfélig.
Pályázati cél megvalósításának
időtartama: 2015. szeptember
1.–2015. december 31.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen 2
millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetén 5000 Ft, 2 millió
Ft feletti támogatási igény esetén
az igényelt támogatás 1%-a.
Saját forrás biztosítása: A pályáE-Napraforgó

zó részére kötelező saját forrás
biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
3. Téma: Rendszeresen működő,
olyan táncházi programokra, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 4 alkalommal, illetve heti-havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre.
Előnyt élveznek azok a táncházak,
amelyeknek működtetésében részt
vesznek olyan szakemberek, akik
rendelkeznek a Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere,
Örökös Aranysarkantyús/Örökös
Aranygyöngyös címmel, akik a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Népzene Tanszékén, vagy a Táncművészeti Főiskola néptáncos képzést magába foglaló szakirányán
szereztek diplomát, illetve amelyekhez játszóház és/vagy kézműves foglalkozás kapcsolódik.
Pályázók köre: Közművelődési és
népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat
abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
egyesületek,
alapítványok
és
nonprofit gazdasági társaságok.
Benyújtási határidő: 2015. április
21., éjfélig.
Megvalósítás
időtartama:
2015. szeptember 1.2015. december 31.
Nevezési díj összege: 5000 Ft
Saját forrás biztosítása: A pályázó
részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium
nem írja elő.
Mindkét
pályázati
témában
további
információ
a
http://www.nka.hu/palyaztatas/ak
tualis_palyazati_felhivasok/kozmu
velodes-nepmuveszet_150421#1
olvasható.
2015. évi ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZAT
A környezet- és természetvédelmi
céllal létrejött civil szervezetek
részére, állami feladatok átválla2015. április

lására, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében.
A támogatás igénybevételére jogosultak köre: Civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület,
2013-ban és 2014-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott, a Civil tv. szerint közhasznúsági fokozattal rendelkezik.
Egy Pályázó szervezet legfeljebb
egy pályázatot adhat be.
A támogatási cél: A Zöld Forrásból
a környezet- és természetvédelmi
céllal létrejött civil szervezetek által
hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek a Nemzeti Környezetvédelmi Program (a
továbbiakban: NKP) alábbi célkitűzéseihez illeszkednek, azok teljesítését segítik.
1. Az életminőség és az emberi
egészség környezeti feltételeinek
javítása;
2. Védett természeti értékek és erőforrások védelme;
3. Az erőforrás-takarékosság és a
hatékonyság javítása.
Egy pályázaton belül egy célkitűzést
kell megjelölni. Egy pályázatban
legfeljebb három eltérő tevékenységtípust lehet tervezni.
Pályázati díj: A Pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.
A
pályázatok
benyújtásának
határideje: 2015. április 30.
Bővebb információ:
www.kormany.hu
Norvég Civil Támogatási
Akciópályázatok 2014-15

Alap

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus
Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal
és
a
Kárpátok
AlapítványMagyarországgal közösen pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára az EGT/Norvég
Civil Támogatási Alap keretében
akciópályázatok benyújtására és

támogatására.
A pályázati felhívás konkrét
célja:
Rövid kampányok vagy egyszeri
megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.
A támogatható tevékenységek témája kizárólag az
NCTA horizontális szempontjainak valamelyike (vagy közülük
több) lehet, azaz:
- az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése
(elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció
alapján) azaz esélyegyenlőség;
- a rasszizmus, az idegengyűlölet,
az antiszemitizmus, a homofób
viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
- a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a
multikulturalizmus, a társadalmi
befogadás és sokszínűség erősítése;
- a szegénységből és társadalmi
egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése,
megoldása (különös tekintettel a
roma népesség helyzetére);
- a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az
emberkereskedelem visszaszorítása.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a fenti ügyeket
(közülük egyet vagy többet) a
gyűlöletbeszéd és a gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől
közelítik meg.
Kik pályázhatnak?
A pályázatra olyan - Magyarországon bejegyzett - civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és
szövetségek)
jelentkezhetnek,
amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem
haszonszerzés céljából alakult
nonprofit szervezetek, amelyek
függetlenek a helyi, regionális és
Oldal 9

központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit
szervezetektől. (Alapítványok esetében az alapítók között, egyesület
esetében a közgyűlésben nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak.)
A pályázat benyújtásának menete
Pályázatot benyújtani a felhívás
megjelenésétől (2013. december
16-tól) számítva folyamatosan lehet, az egész év során 2015. december 31-ig vagy a keret kimerüléséig.
További információ:
www.norvegcivilalap.hu

ma idén ötödik alkalommal hirdet
pályázatot a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére. Az
elismerések odaítélésének célja a
közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált
működésének ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés eredményeinek elismerése.
A Minősített Közművelődési Intézmény Cím azoknak a közművelődési
intézményeknek adományozható,
amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
2014-ben 15 szervezet nyerte el
Minősített Közművelődési IntézÚjra lehet pályázni a Minősített mény Címet.
Közművelődési Intézmény Címre
A Közművelődési Minőség Díjat az a
kiemelkedő teljesítményt nyújtó
Az Emberi Erőforrások Minisztériu- közművelődési szervezet veheti át,

amely rendelkezik a Minősített
Közművelődési Intézmény Címmel. Az idei kitüntetett a Corvin
Művelődési Ház (Budapest).
A pályázati szándékot az Előjelentkezési lap kitöltésével és a
minősítési eljárásért fizetendő díj
befizetését igazoló bizonylat másolatával – legkésőbb a pályázati
kiírásnak az Emberi Erőforrások
Minisztériuma honlapján való
megjelenését követő 30 napon
belüli (2015-ben legkésőbb május
7-éig) postai feladási dátummal
kell jelezni a Szakmai Minősítő
Testületnek címzett, a Nemzeti
Művelődési Intézet címére küldött levélben
(1011 Budapest, Corvin tér 8.).
A pályázatok részletes feltételei
elérhetőek a www.nmi.hu-n.

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Nyitottan az értékek felé
Ezzel a szlogennel ismerkedhetnek meg a szlovákok által újratelepített
Békéscsaba hagyatékával, hiszen 2015. április 25-én 10.00-18.00 között
a csabai Szlovák Tájház (Garai u. 21.) a Tájházak Napja alkalmából
ingyenesen nyújt betekintést történelmünk részletébe, minden órában
magyar tárlatvezetéssel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A látogatás időpontját előzetesen egyeztetni szükséges, a következő elérhetőségen: Lészkó Attila –
Tf.: 0036 /30 5777304

2015. április
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Békéscsabai Jókai Színház áprilisi Időpontok:
műsora
2015. április 14-18. 19 óra
Helyszín: Nagyszínház
John Steinbeck: Egerek és Jegyárak: 3500,- 3000,- 2500,- 500,emberek
A jegyárakból civil szervezetek
John Steinbeck Nobel-díjas ameri- részére 20 % kedvezményt biztosíkai regényíró 1937-ben írta meg az tunk.
"Egerek és emberek" című kisregényét, amelyet később színpadra Bertolt
Brecht–Kurt
Weill:
és filmre is adaptált. Sikere azóta is Koldusopera
változatlan, a film újra és újra kép- Bertolt Brecht és Kurt Weill Koldusernyőre kerül világszerte, színpadi operája a zenés színház egyik
megjelenése szinte mindig szívfa- remekműve. Egyszerre opera, musicsaró siker, a kisregény a könyvtá- cal és operett, valamint mindezek
rak állandóan kint lévő darabja.
paródiája. Bár a darab a 20. századi
A játék két idénymunkás különös, színházi avantgárd része volt, mára
összetett és tragikus kapcsolatáról már klasszikus rangra emelkedett,
szól. Az emberi kapcsolatok kiüre- hiszen olyan, azóta számtalanszor
sedését, a társadalmi szintű elma- feldolgozott „slágerek” hangzanak
gányosodást a szerző szimbólum- el benne, mint a Cápa-dal, az Ágyúteremtő képessége emeli katarti- dal vagy a Salamon-dal.
kus magaslatokra, gondolkodtat el A londoni Soho legmélyén – kolduszínház és mozi nézőt, illetve olva- sok, bűnözők világában – Bicska
sót egyaránt. Életünk problémái, Maxi, a sármos rablógyilkos titokkérdései mit sem változtak, s kívül- ban feleségül veszi Jonathan
ről nézve nevetve-sírva egy kicsit Jeremiah Peachum, a koldushálózatalán mi is másként látjuk a világot, tot működtető üzletember egyetlen
a barátságot, a szeretetet, mások leányát. A viktoriánus Anglia szolelfogadását.
gáltatja a történelmi hátteret a
meséhez, melyben a koldusok kiráOldal 11

lya bosszút áll a bandavezéren
lánya elcsábításáért.
Időpontok: 2015. április 23-2425., 28. 19 óra
Helyszín: Nagyszínház
Jegyárak: 3500,- 3000,- 2500,500,A jegyárakból civil szervezetek
részére 20 % kedvezményt
biztosítunk.
Bővebb információ: 66/519-550;
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu;
www.jokaiszinhaz.hu
Kihívások és lehetőségek –
Békés megyei közművelődési
szakmai nap
A Nemzeti Művelődési Intézet
Békés Megyei Irodája együttműködésben a Csabagyöngye Kulturális Központtal közművelődési
szakmai napot szervez 2015. április 23-án, Békéscsabán, amelyre
szeretettel várjuk a települési
önkormányzatok, közművelődési
intézmények, kulturális célú civil
szervezetek képviselőit.

E-Napraforgó

A rendezvény helyszíne:
Csabagyöngye Kulturális Központ
(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)
A szakmai nap programja
9.00 Regisztráció
10.00 Megnyitó – Kocsis Klára, a
Nemzeti Művelődési Intézet Békés
Megyei
Irodájának
területi
koordinátora
10.10 A Nemzeti Művelődési
Intézet Országos Tudományos és
Felsőoktatási Szakmai Központjának feladatai
Előadó: Dr. Juhász Erika tanszékvezető, egyetemi docens, a Nemzeti
Művelődési
Intézet
Országos
Tudományos és Felsőoktatási Szakmai
Központjának
szakmai
vezetője
10.40 Európai Uniós források
2014-2020 között

Előadó: egyeztetés alatt
11.10 „Három az egyben” – minőségfejlesztés, statisztika, szakfelügyelet
Előadó: Kary József, a Nemzeti
Művelődési Intézet Országos Minőségfejlesztési Központjának szakmai
vezetője
11.40 Szünet
12.15 Tanyasuli - Gazdaságfejlesztő
mintaprojekt
Csongrád
megyében
Előadó: Székely Anna, a Nemzeti
Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodájának módszertani referense
12.35 A mezőberényi TÍZVÁROS
Alapítvány tanyaprogramja
Előadó: Pluhár Eszter közösségi
munkás

12.55 A Stark Szociális Szövetkezet tevékenysége
Előadó: Gyebnár Péter, a Stark
Szociális Szövetkezet igazgató
elnöke
13.15 Kerekasztal beszélgetés
A szakmai nap kísérő programja a
mezőberényi és a dobozi értéktár
bemutatkozása.
A szakmai napon a részvétel
ingyenes!
Jelentkezési lap és bővebb információ kérhető Savolt Zoltántól a
+36-30-206-4886-os telefonszámon
vagy
a
savolt.zoltan@nmi.hu
e-mail címen.

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Stratégiai konferencia a közösségi bízott főigazgatója üdvözlő beszészemléletű gazdaságfejlesztésről
dében elmondta, az előző stratégiai
konferenciák a hálózatosodás, partA Nemzeti Művelődési Intézet nerség, együttműködés témáival
2015. március 30-án országos kon- foglalkoztak, a jelenlegi fókuszában
ferenciát rendezett „Cselekvő kö- azonban a cselekvés kultúrájának
zösségek – Önfenntartó társada- megteremtése és elterjesztése áll,
lom – jövőképek, szakmai kihívá- mellyel az együttműködések lehesok, jó gyakorlatok” címmel – a tőségeit kézzelfogható módon
rangos szakmai tanácskozás immár kamatoztatni tudják a közösségek
az ötödik volt a Művelődési Intézet A tanácskozás nyitó előadását
stratégiai konferenciáinak sorá- Závogyán Magdolna kultúráért feleban. Az előadások a közösségi élet, lős helyettes államtitkár – aki két és
közösségi művelődés, valamint a fél éven keresztül vezette a Nemzetársadalmi-gazdasági fejlődés ösz- ti Művelődési Intézetet – tartotta a
szefüggéseit vizsgálták, megvilágít- kulturális alapellátás aktuális kérdéva a szakma által kínált innovációs seiről. Jó válaszokat csak jó kérdélehetőségeket, s bemutatva a ha- sekre lehet adni – világított rá a
zánk és a Kárpát-medence magyar- helyettes államtitkár asszony; ezelakta területein megvalósult jó ket a kérdéseket és a rájuk adandó
gyakorlatokat.
válaszokat pedig – a Kultúráért FeTöbb mint háromszáz, a közösségi lelős Államtitkárság iránymutatása
művelődés területén dolgozó szak- alapján – a szakmának magának
ember, települési döntéshozó és kell megtalálnia és megfelelnie. A
civil szervezet volt kíváncsi a szak- kulturális alapellátás lehetséges
ma társadalomfejlesztő kezdemé- küldetése a helyi társadalom jellenyezéseire és lehetőségeire. Mint géhez igazodik, ezért a közösségi
Polyák Albert, az intézmény meg- művelődésnek – a hatékony alapel2015. április

látás érdekében – az adott közösségeket kell alaposan feltérképeznie, hogy a legjobb módszert
találhassák meg a kihívásokra.”
A konferencián elhangzott előadásokról további információ a
www.nmi.hu oldalon olvasható.
Településfejlesztés tudatosabban…
(Huszerl József jegyzete)
A civil szervezetek egy része küldetését tekintve közvetlenül lakókörnyezete,
szomszédsága,
illetve a települése szépítésén,
élhetőbbé tételén, fejlesztésén
munkálkodik. A részben külföldről átvett, részben itthon kifejlesztett módszereket ma már
összefoglaló néven közösségi
tervezésnek nevezzük.
Azok számára, akik tudatosabban
és nagyobb szakértelemmel szeretnék végezni a fejlesztő munkát
ajánlok néhány forrást, ahol
azonnal használható gyakorlati
tudnivalókat is szerezhetnek.
A civil szervezetek egy része
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küldetését tekintve közvetlenül
lakókörnyezete,
szomszédsága,
illetve a települése szépítésén, élhetőbbé tételén, fejlesztésén munkálkodik. Több szempontból is érthető ez a tény. A közvetlen környezet és az egyszerűen elérhető
szolgáltatások talán a legfontosabbak, hogy lakói otthonnak érezzék
településüket. ezt támasztja alá az
is, hogy a rendszerváltás környékén egyre-másra alakultak meg a
településszépítő egyesületek. alapítványok.
A kezdeti lelkesedés és tenni akarás bizonyítéka volt, hogy az első rendszerváltás utáni - önkormányzati választások eredménye. Sok
helyen civil szervezetek jelöltjei
nagy számban jutottak be a képviselő testületekbe és arra is több
példa volt, hogy a polgármester is
civil szervezet aktivistája lett. A
kezdeti lelkesedés több-kevesebb
idő múlva kiegészítette a szakszerűség, kialakultak azok a módszerek, amelyek lehetővé tették, hogy
a településfejlesztésbe ne csak az
önkormányzat és külső szakemberek, hanem a lakossági csoportok
és maguk a lakosok is részt vehessenek. A részben külföldről átvett,
részben itthon kifejlesztett módszereket ma már összefoglaló néven közösségi tervezésnek nevezzük. Azok számára, akik tudatosabban és nagyobb szakértelemmel
szeretnék végezni a fejlesztő munkát ajánlok néhány forrást, ahol
azonnal használható gyakorlati
tudnivalókat is szerezhetnek.
A közösségfejlesztés (jelentése: a
közösség által vezetett fejlesztés)
egyetlen hazai folyóirata a Parola
rendszeresen foglalkozik a helyi
fejlesztéssel.
A folyóirat archívumából az alábbi
linken az oldal alján a közösségi
tervezéssel kapcsolatban megjelent írásokat érheti el a tárgyszavak melletti kék háromszögre
kattintva.
http://kka.hu/_Kozossegi_Adattar/
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PAROLAAR.NSF/T%C3%
A1rgyszavak%20szerint?
OpenView&Start=1019
A folyóirat honlapja: http://
parola.kozossegfejlesztes.hu/
A "néhai" Soros Alapítvány egyik
legsikeresebb programja volt a Települési Egészségterv elnevezésű
pályázat és az annak kapcsán kialakult mozgalom. Az elnevezés kicsit
megtévesztő, mert a program célja
nem csupán az orvosi értelemben
vett egészség javítása volt, hanem a
települési fizikai és emberi környezet jobbítása, fejlesztése. A program szellemi irányítói szerint "Az
Egészségterv olyan komplex, egy
adott település (régió) lakosságának életminőségét, életfeltételeit
javítani célzó aktivitási terv, melynek elkészítésében, illetve megvalósításában minden érintett (a lakosság, a nem állami szervezetek, a
helyi önkormányzat, illetve más
hatóságok, az egészségügy, az oktatási intézmények stb.) egyenrangú
cselekvő. Ez a társadalmi cselekvési
gyakorlat “nem csupán" demokratikus, hanem a jelenlegi társadalmigazdasági körülmények között a
hatékonyságot egyedül biztosító
eljárás. Az Egészségterv tehát nem
egy hatóság elképzeléseit tükröző
feladatterv, hanem a településen
élők közös akaratát összegző cselekvési program - melynek közvetlen és közvetett célja a lakosság
életminőségének, ezen keresztül
egészségi állapotának javulása. "
Legalább annyira igazak ma ezek a
sorok, mint amikor születtek -1998ban...
A pályázati program azért is példa
értékű, mert szinte minden példa,
dokumentum, útmutató és tapasztalat elektronikusan megtalálható
az alábbi linken:
www.kka.hu/_soros/Sweb.nsf/
dd5cab6801f172358525647400532
7c8/
cb61e5347084e0e7c1256bbc005d1
400?OpenDocument

Akik már részt vettek bármilyen
településfejlesztési
munkában
tapasztalhatták, hogy egy-egy
ilyen folyamat mennyi konfliktus
forrása lehet. A konfliktusok felszínre kerülése előnyére és hátrányára is válhat a település közösségének. Hátrányára akkor
válhat ha a konfliktus elmérgesedik, állandósul és ezáltal fékezi a
fejlesztést. Ha viszont a konfliktus feloldható őszinte véleménycserével, a másik fél véleményének és érdekeinek tiszteletben
tartásával létrejövő kompromiszszumokkal, megegyezéssel, akkor
ez a folyamat erősítheti a település
közösségének
megtartó
erejét.
Ezért különösen fontos, hogy kellő hozzáértéssel, empátiával kezeljék a fejlesztés résztvevői a
felszínre kerülő konfliktusokat.
Ennek érdekében ajánlom a
Konfliktuskezelési,
mediációs
módszerek alkalmazása a településfejlesztésben című kötetet
minden településfejlesztésben
tevékenykedőnek.
A kötet ajánlóját idézzük:
' "A terv semmi a tervezés minden." (Dwight D. Eisenhower)
vallják a szerzők, s e gondolat
mentén kezdtek kísérletbe, hogyan lehet a településfejlesztés
tervezése során minél hatékonyabban bevonni a lakosságot, a
települések stratégiai szereplőit.
A Völgyzugoly Műhely és a MÉK
(Magyar Építész Kamara) 2012-es
kutatása a mediációs módszerek
gyakorlati alkalmazását próbálta
ki településfejlesztési koncepció
társadalmasítása során. A 2012es kutatás, s annak továbbfejlesztése jó alapot adott arra, hogy
megszülessen ez a kézikönyv,
melyet elolvasva nem biztos,
hogy képzett mediátorrá válunk,
de bárki kedvet kaphat, hogy a
bemutatott módszert gyakorlatban, saját településén is kipróbálhassa.
E-Napraforgó

Az eredményességet mutatja
Tihany és Nagykovács fejlesztési
koncepciója.'
A kiadvány ingyen beszerezhető a
Völgyzugoly Műhely irodájában
1024 Budapest Káplár u. 7. Tel: 1439-0490
A kutatást összegző korábbi változat az alábbi linken található.
http://archiv.mek.hu/files/
_kamara/_dokumentumok/mevh/
kmmat_kezikonyv_121130.pdf
forrás: www.pafi.hu,
Huszerl József jegyzete
Letölthető okiratminták a civil
szervezetek számára
Az alapszabály, alapító okirat, illetve egyéb okirat sablonok közzétételével az OBH az egyes szervezetek létesítéséhez, működéséhez
kíván segítséget nyújtani, ennek
keretében a nyilvántartásba vételi,
ill. változásbejegyzési eljárás esetén használandó dokumentumok
elkészítését megkönnyíteni. 2015.
január 1-jével jelentős előrelépés
következett be az ügyintézésben,
ugyanis a civil és egyéb cégnek
nem minősülő szervezetek immár
elektronikus úton adhatják le kérelmüket, ami reményeink szerint
lényegesen gyorsabb és kényelmesebb ügymenetet eredményez
majd. Az OBH a bíróságokkal
együttműködve olyan letölthető
okiratmintákat tett elérhetővé a
civil
szervezetek
számára
(alapszabály, tisztségelfogadó nyilatkozat, jegyzőkönyv, tagjegyzék
stb.), amelyekkel az elektronikus
és papír alapú eljárások is gyorsabbá, szélesebb körűvé válhatnak.
Az
okiratminták
az
alábbi
linken
érhetők
el:
http://www.birosag.hu/allampolg
aroknak/civil-szervezetek/okiratsablonok. A dokumentumok megnyitásához az ingyenesen letölthető LibreOffice szövegszerkesztő
programot ajánljuk. A sablonok
bírósági eljárásokban történő
2015. április

felhasználása nem garantálja a kérelem pozitív elbírálását, illetve
nem kezdeményezhető 2011. évi
CLXXXI. törvény 34. §-a szerinti egyszerűsített nyilvántartásba vételi
(változásbejegyzési) eljárás.
Az
OBH valamennyi kérdésre, észrevételre megadja a szükséges tájékoztatást. Kérjük, kísérjék figyelemmel
a www.birosag.hu weboldal híreit,
ahol számos hasznos információt és
tájékoztatást találnak (elektronikus
ügyintézési portál, e-bíróság nyomtatványok, űrlapok, civil szervezetek jegyzéke stb.). A bíróságok a
jövőben is minden segítséget megadnak a civil szervezeteknek a gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés
érdekében.
További
információk:
http://www.nonprofit.hu/hirek/Let
oltheto-okiratmintak-a-civilszervezetek-szamara

az ügyintézés időigényességére
tekintettel 15 óráig fogadja.
forrás: B. M. Hírlap, 2015. 02. 23.
Ideje kivezetni az egy százalékot
Évek óta rendszeresen több mint
1,8 millióan ajánlják fel valamely
civil szervezetnek adójuk egy százalékát, az összeg azonban majdnem kétmilliárd forinttal csökkent négy év alatt. A civilszervezeteket támogató alapítvány
(NIOK) igazgatója szerint ideje,
hogy az egyszázalékos adófelajánlásokról lassan Magyarországon is áttérjünk a valódi adományozásra.
Bővebben:
http://www.nonprofit.hu/hirek/I
deje-kivezetni-az-egy-szazalekot
Közbizalom 2014

Civil konzultációs napot tartanak Tíz éve kezdték el hazai közösségfejlesztő szervezetek vizsgálni a
minden hétfőn a törvényszéken
közbizalom magyarországi állaA tavalyi jogszabályváltozásokra potát. Az életünket körülvevő
figyelemmel a Gyulai Törvényszék, legfontosabb társadalmi intézfebruár 16-tól minden hétfői napon ményekhez fűződő viszonyokat
13 órától 16 óráig civil konzultációs vizsgáljuk; kérdéseink a velük
napot tart. A bíróság kiemelt fela- kapcsolatos bizalom, illetve bizaldatának tekinti az állampolgárok matlanság mértékére irányultak.
széles körű, hiteles tájékoztatását a Az összesítésből kiolvasható közbírósági ügyintézéssel kapcsolat- vélekedést nevezzük elemzéban, ezért e kezdeményezéssel se- sünkben összefoglalóan közbizagíteni kívánja a civil szervezetek lomnak.
eligazodását a vonatkozó jogszabály A kutatás eredményét tartalmazó
rendelkezések között. A konzultáci- elemzést ingyenes különszámban
ós nap lényege, hogy az érdeklődők tesszük közzé, amely letölthető a
felkészült és hozzáértő bírósági http://hetilap.pafi.hu oldalról.
ügyintézőktől kérhetnek tájékoztatást a civil szervezetek bejegyzésé- Non-profit napot tartott a
vel és változásbejegyzésével, vala- Microsoft
mint megszüntetésével kapcsolatos
ügyekben. A hatékonyabb és gördü- A hatékonyság nemcsak a profitlékenyebb ügyintézés érdekében az orientált szektorban elvárás: a
ügyfeleknek lehetőségük van arra nonprofit cégek is akkor töltik be
is, hogy a konzultációra előzetesen, küldetésüket, ha képesek fő
telefonon bejelentkezzenek. Ezen tevékenységükre koncentrálni –
hétfői napokon a bíróság bejelent- ehhez pedig elengedhetetlen a
hatékony működés. A Microsoft
kezés nélkül érkezőket
Magyarország által a Non-profit
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Információs és Oktató Központ
Alapítvány (NIOK) közreműködésével megrendezett Nonprofit Kapcsolat Napra március 26-án került
sor Budapesten. Az eseményen a
civil szervezetek több mint 70 képviselője fél napon át a vállalati
szakemberek segítségével ismerhette meg a legújabb infókommunikációs trendeket, innovációkat
és felhőalapú szolgáltatásokat.
A CivilTech Szoftver Adományozói
Program aNIOK és a TechSoup
partnerségének keretében valósul
meg. A transzparens és etikus adományozás jegyében az ICT szektor
meghatározó szereplői egy olyan
partnert hívtak segítségül, amely a
vállalati irányelveknek megfelelően kezeli a szoftver-támogatási
kérelmeket. Globális szinten ez a
partner a TechSoup portál, és ennek hazai partnere a NIOK, amely a
CivilTech programján keresztül
teszi elérhetővé a nonprofit
szervezetek számára, hogy a programban résztvevő cégek termékeit
ingyen, vagy kedvezményes áron
igénybe vehessék. Az informatikai
termékek adományozásával a
nonprofit szervezetek szűkös költségvetéséből források szabadulhatnak fel egyéb technológiai beszerzésekre vagy más programterületekre. A CivilTech programban
jelenleg a Microsoft mellett, a
CISCO, az SAP, az O&O Software, a
Symantec és a Google termékei
érhetőek el adományként.
Bővebben:
http://www.nonprofit.hu/hirek/No
n-profit-napot-tartott-a-Microsoft
Helyi termék éve 2015
A világ számos pontjához hasonlóan a magyar vásárlók körében is
egyre nagyobb az érdeklődés a
helyben termelt, helyben készült
termékek iránt. A termelői piacok
és a helyi termék-védjegyek száma
az elmúlt években jelentősen
Oldal 15

gyarapodott, kedveltségük is nőtt.
Ma már a magyar fogyasztók
háromnegyede tartja fontosnak,
hogy a lakóhelye közelében állítsák
elő azt az élelmiszert, amelyet
önmaga és családja számára megvásárol. Ugyanakkor a helyi piacokon árusított termékekkel kapcsolatban, szinte minden második
vásárló bizalmatlan. Ahhoz, hogy a
helyi termékek valóban sikeresek
legyenek, olyan komplex programra
van szükség, amelynek segítségével
tovább nő a bizalom és erősödik a
kapcsolat a megbízható termelők és
a kellő információkat birtokló,
tudatos vásárlók között.
A Helyi termék éve 2015 program
célja, hogy a vásárlókat megismertesse a helyi termékekkel, azok előnyeivel, ezen keresztül pedig a
fogyasztók közvetlen kapcsolatba
kerülhessenek
a
termelőkkel.
A program önálló honlappal kívánja
elősegíteni, hogy – a tudáscentrumszerepet felvállalva – a termelők
még felelősségteljesebbé, a vásárlók pedig még tudatosabbakká
váljanak.
A www.helyboljobb.hu folyamatosan frissülő weboldalon Ön is megtalál minden hasznos információt a
helyi termékekkel kapcsolatban.
Olvashat a helyi termékek előnyeiről és az éves programsorozatról;
informálódhat a védjegyekről;
termelői piacokat kereshet és
kérdéseket is feltehet, amelyekre
az adott terület szakemberei válaszolnak majd.
Helyi
termék
éve
2015
programsorozat
oktatás/ismeretterjesztés országos
szakmai fórumok családi és gyermekprogramok kiállítások, vásárok,
fesztiválok
piacok
online
tanácsadás
A program aktuális részletei
folyamatosan frissülnek:
http://www.helyboljobb.hu/termel
oknek/

Megjelent a falugondnoki busz
pályázattal
kapcsolatos
IH
közlemény

Ismét lehet falugondnoki buszra
pályázni. A részletes feltételeket
még nem ismerjük, de a megjelent IH közlemény néhány részletbe már betekintést enged:
A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 6/2015 (III. 13.)
számú közleménye az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe
vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló rendelet megjelenéséről. A Darányi Ignác Terv
keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére irányuló intézkedés
(a továbbiakban: alapszolgáltatások jogcím) újranyitása várható.
A benyújtási időszak kezdete:
2015. április közepe.
Az alapszolgáltatások jogcím kedvezményezettjeinek köre a települési önkormányzatokra, önkormányzati társulásokra, nemzetiségi önkormányzatokra, nonprofit szervezetekre (egyesületek,
alapítványok, például polgárőr
egyesületek) és egyházi jogi
személyekre terjed ki. A rendelet
mellékletét képezi a jogosult
településeket tartalmazó településlista. Az ügyfélnek székhellyel
kell rendelkezni azon a településlistában található településen,
amelyen a fejlesztést meg kívánja
valósítani. A rendelet alapján
kettő célterület kerül megnyitásra. Az első célterület keretében
támogatás vehető igénybe új és
már meglévő falu- és tanyagond-
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noki szolgáltatás fejlesztéséhez, a
második célterület keretében
egyéb szociális, bűnmegelőzési és
közösségi szolgáltatások fejlesztéséhez. A támogatható tevékenység: új gépjármű beszerzése.

személygépjármű esetén legfeljebb
nettó 3,5 millió forint, terepjáró
esetén legfeljebb nettó 5 millió forint, mikrobusz esetén kevesebb,
mint nettó 8 millió forint. A támogatás mértéke az összes
elszámolható
kiadás
100
százaléka.
Az egy támogatási kérelemben
igényelhető támogatás összege: Az
alapszolgáltatások
jogcím

esetében a támogatási kérelem
elektronikus úton nyújtható be.
forrás:
www.falugondnokibusz.automob
ilkoros.hu

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Jubileumot ünnepel a Szín Közös- BUDAPESTI MŰVELŐDÉS
ségi Művelődés folyóirat
Beszélgetés Lászlóné Varga Évával,
a Nagytétényi Polgári Kör elnökével
Huszadik évfolyamát kezdte a Szín MÓDSZERTAN
Közösségi Művelődési folyóirat: Gazdálkodj okosan – lépésről lépésmegjelent a jubileumi évfolyam re! Háztáji klubok Jász-Nagykunelső száma. Húsz év alatt 110 lap- Szolnok megyében – 2013
száma jelent meg a közösségi Kapunyitogató Gáborjánban
művelődés legszebb színeit kutató, HELYI ÉRTÉK – HUNGARIKUM
a szakmai folyamatokat dokumen- A mi falunk Csátalja
táló periodikának. A jelentős mér- Beszélgetés Hortiné dr. Bathó Edit
földkő alkalmából a lap sokszínűsé- néprajzkutatóval
gét jelképező húsz színes oldallal Az
ördögszekerek
nyomában
ünnepeli a kiadó Nemzeti Művelő- 3. rész: Csala
dési Intézet az elmúlt két évtized, KULTURÁLIS KÖZFOGLALKOZTATÁS
valamint az elkövetkező esztendők Ifjúsági klubok Nógrád megyében.
szerzőit, olvasóit, interjúalanyait és Egy kutatás tapasztalatai
témáit.
KÁRPÁT-MEDENCEI BESZÉLGETÉSEK
Beszélgetés dr. Széman Péterrel, az
20 ÉVES A SZÍN – KÖZÖSSÉGI Erdélyi Magyar Közművelődési
MŰVELŐDÉS
Egyesület elnökével
Beke Pál: A közösségfejlesztésről
ARCKÉPEK
A Beke Pál Emlékcím tulajdonosai Mók Ildikó búcsúztatása
KUTATÁS
Debreczeni Tibor laudációja
Az érdeklődni tudás képessége
SZÍN SZÓKINCSTÁR
ÉRTÉKTUDÓ POLGÁRMESTEREK
Nyugat, nyugati, nyugalom, nyugta,
Beszélgetés Patkós Zsolttal, Szank Nyugat
polgármesterével
VISSZATEKINTŐ
Gáll
Attila,
Iszkaszentgyörgy Így éltünk mi a sűrűdűlői iskolában
polgármestere

KÖNYVAJÁNLÓ
Gombos Péter: Dobj el mindent...
és olvass!
BÁBELI ADOMÁNYOK
Suhai Pál: Levél Rodostóból.
Irodalom a transznacionális
„kultúra” fogságában
KITEKINTŐ
Zenei tábor Monoron
Takács Géza: Csak egy hosszú
mondat Monorról
MIKROSZKÓP
Takács Géza: A cigányok (iskolai)
integrációjáról
Megrendelés: www.nmi.hu
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