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A civil szervezetek  
beszámolóinak   

letétbe helyezése 
 
2015. január 1-től 
változtak a civil 
szervezetek beszá-
molóinak letétbe 
helyezésére vonat-
kozó szabályok.  
A beszámolót és 
mellékleteit az OBH 
részére kell       meg-
küldeni (vagy a       
képviselő, vagy az 
adóhatóságnál beje-
lentett könyvelő, 
ügyvéd), amivel a 
letétbe helyezési és 
a közzétételi kötele-
zettségnek is eleget 
teszünk... 

Bővebben:  
a  13.  oldalon 

Ez történt... 3 

Pályázatok 7 

Rendezvények 10 

Figyelmükbe 
ajánljuk... 

13 

A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

INVITÁLÓ – nyári közösségi események  

Civilek Bentlakásos Szakmai    
Műhelye 
 
A Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesülete 2015. augusztus 7- 9.  
közötti időszakban rendezi meg a 
Békés megyei civil szervezetek,   
informális közösségek vezetőinek, 
önkénteseinek hagyományos bentla-
kásos szakmai műhelyét Szanazug 
gyulai oldalán, a Körös-vidéki    
Vízügyi Igazgatóság Üdülőjében.    
A program szakmai keretét az 
„Cselekvő közösségek – Innovatív 
kezdeményezések a közművelődés-
ben/közösségfejlesztésben” című 
konferencia adja, melynek megszer-
vezésével közösségek által elindított 
újszerű, előremutató, jó kezdemé-
nyezéseket kívánunk bemutatni az 
ország minden területéről.  
Részletes program, bővebb informá-
c i ó  m á j u s  2 5  -  t ő l  a                          
civilek.csabanet.hu honlapon, az 
egyesület facebook oldalán olvasha-
tó, valamint a civil@kfbme.hu           
e-mail címen igényelhető.  

Támogató:  

 
 
 
 
 

 
Játszótéri programok  
 
A békéscsabai székhelyű Táliber 
Alapítvány nevével és önkénteseivel 
2006 óta találkoznak játszótereken 
gyerekek és felnőttek. Azok a kicsik, 
akik 2006-ban velünk játszottak, ma 
már középiskolások és a közösségi 
szolgálat keretében akár maguk is 

közreműködői lehetnek hasonló 
programoknak.  
Mindez nemcsak játék az  év-
számokkal, hanem a Táliber min-
dennapjait jelenti. Ez év február-
jában indítottuk 12 jelentkezővel 
azt a 40 órás felkészítésünket, 
aminek elvégzése után májustól 
„képzett” önkénteseinkkel birtok-
ba vesszük a játszótereket és né-
hány órás  közösségi programok-
kal lepjük meg a játszóterezőket. 
Miért is szeretünk játszóterekre 
programot szervezni? 
Mert  
- nem kell résztvevőket toborozni 
- több generációt érhetünk el  
egyszerre 
- egy hétköznapi tevékenységet 
színesítünk, bármikor be lehet 
kapcsolódni és ki lehet szállni 
- nem igényel nagy technikai   
hátteret 
- bármilyen témát fel lehet       
dolgozni 
- bennünket kreativitásra és állan-
dó megújulásra késztet 
- több alkalmas jelenlét után     
elindulhat egy fejlesztői folyamat 
- a helyiek is aktivizálhatók 
- megerősítéssel, kedvességgel, 
szeretettel találkozunk, és     
ugyanezt adjuk 
- az önkéntes tevékenység által 
fizikailag és lelkileg feltöltődünk 
Május 28-án a békéscsabai Szigli-
geti utcán, júliusban pedig a    
Fövenyes utcán a jogérvényesü-
lés, alapvető jogok, gyermeki jo-
gok lesz a témánk. Témaválasztá-
sunk nem véletlen, együttműkö-
dő partnerünk és a programok 
támogatója a Békés Megyei      
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Europe Direct Tájékoztató   
Központ. 
De nemcsak ezeken a játszótere-
ken bukkanunk majd fel csütör-
tök délutánonként,     erőforrá-
saink függvényében szeretnénk 
újabb helyszínekre is eljutni, és 
a békéscsabaiakat is biztatni 
arra, hogy járják a várost,      
ismerkedjenek meg a városré-
szekkel, fedezzenek fel új      
játékokat.  
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával idén is 
együttműködünk: a Városüze-
meltetési Osztállyal, mint a ját-
szóterek üzemeltetőjével és az 
Oktatási, Közművelődési és 
Sport Osztállyal pedig a közös-
ségi programok       megvalósí-
tásában. 
Programjainkról a játszótereken 
és a lakókörnyezetben, vala-
mint a személyes információs 
csatornákon keresztül adunk 
majd hírt. 
Várjuk azoknak a 
középiskolásoknak a jelentkezé-
sét is, akik a kötelező 50 órás 
közösségi szolgálatot a nyári 
szünetben szeretnék teljesíteni. 
Tavaly már ezt is kipróbáltuk. 
A 15-17 éves fiatalok kortársse-
gítőként, nagytesóként észre-
vétlenül tudnak jelen lenni, hat-
ni, közreműködni a kicsik kö-
zött. És ők is tanulhatnak: 
együttműködést, konfliktuske-
zelést, empátiát, sok-sok érde-
kes játékot. 
Jó nyarat mindannyiunknak! 
Kapcsolat: 
zsotermari@gmail.com 

 Zsótér Mária elnök 
 

Közösség–Média–Művelődés 
konferencia Békésen 
 
Legutóbb tavaly ősszel találkoz-
hattunk a rendezvény nevével, 
már ekkor lehetett tudni, hogy 
2015-ben is lesz KMM, hiszen a 
visszajelzésekből egyértelműen 

kiderült, hogy van igény a    
rendezvényen kifejtett témák 
körbejárására. Idén először 
early bird kedvezménnyel is 
várják a regisztrálókat! 
Ebben az évben a megvalósítás 
kerül a fókuszba, az ötlettől a 
valóságig vezető lépcsőfokok 
mellett a régióban rejlő lehető-
s é g e k r ő l ,  a  s t a r t u p -
módszertanról, valamint a     
közösségi finanszírozásról is 
szó esik, mindezt érthető kön-
tösben, megfogható módon   
tálalják a rendezvény előadói.  
A III. KMM egyik legfőbb    
erőssége, hogy nem beosztás, 
vagy kor szerint várja a résztve-
vőket, a fokmérő inkább a   kre-
ativitás és a motiváció, hiszen 
sokan vannak, akiknek kell egy 
lökés, hogy ötleteiket kivigyék a 
négy fal közül, és támogató 
gondolatokra találjanak. A ren-
dezvény fontos eleme a         
műhelymunka, a kapcsolatok 
építése, ugyanis a közös pontok 
megtalálásával, egymás szak-
mai látásmódjának megismeré-
sével elkezdődhet egy ígéretes 
munkakapcsolat. 
A részvételi díjak kialakítása a 
tavalyihoz hasonló, egyfajta já-
tékra invitálják az érdeklődőket, 
akik maguk dönthetik el, meny-
nyire elkötelezettek a konferen-
cia által felvázolt témák iránt, és 
mennyivel szeretnék/tudják 
támogatni a rendezvényt. Május 
20-ig early bird akcióval várják 
az érdeklődőket, ez a részvételi 
lehetőség mindössze akár 2000 
forintért biztosítja az egész    
napos szakmai programot. 

A konferencia honlapja 
http://kozossegmediamuvelodes
.hu/, akinek egyéb kérdése van, a 
rendezvény közösségi oldalán 
érdeklődhet. 

Rendezvény időpontja: 2015.06.12. 
Helyszín: Békés, Kecskeméti Gábor 
Kulturális Központ 

Népművészeti tábor              

Békéscsabán 

A Békés Megyei Népművészeti 

Egyesület 2015. július 12-18. kö-

zött rendezi meg az Országos 

felnőtt és ifjúsági népművészeti 

táborát. A táborban meghirde-

tett csoportok az alábbiak:   

-Bőrműves alapképző csoport 

és továbbképző csoport 

-Csipkekészítő alap és 

továbbképző csoport 

-Díszműkovács alapképző  

csoport 

-Gyékény-, Csuhé-, Szalmatárgy 

készítő alapképző csoport 

-Faműves Fajáték 

készítő,alapképző csoport 

-Fazekas alap és továbbképző 

csoport 

-Gépi Hímző alap és  

továbbképző csoport 

-Gyapjúszövő alap és 

továbbképző csoport 

-Gyöngyfűző alapképző  

csoport, továbbképző csoport 

-Játékkészítő alap és 

továbbképző csoport 

-Kádár, Bognár alapképző  

csoport 

-Kályhás alap és továbbképző 

csoport 

-Kézi Hímző alap és 

továbbképző csoport 

-Kézi Könyvkötő alapképző 

csoport 

-Mézeskalács Készítő alap 

és továbbképző csoport 

-Nemezkészítő alap és 

továbbképző csoport 

-Ötvös, Fémműves alap és 

továbbképző csoport 

-Szíjgyártó - Nyerges alap 

és továbbképző csoport 

-Takács alap és továbbképző 

csoport 

-XIV. Dél-Alföldi Gyermek    

Népi Kézműves Tábor    

5-7 éves korig, 8-10 éves korig 

 

http://kozossegmediamuvelodes.hu/index.php/program
http://kozossegmediamuvelodes.hu/index.php/program
http://kozossegmediamuvelodes.hu/
http://kozossegmediamuvelodes.hu/index.php/regisztracio
http://kozossegmediamuvelodes.hu/
http://kozossegmediamuvelodes.hu/
https://www.facebook.com/kozossegmediamuvelodes?fref=ts
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-III. Dél-Alföldi Ifjúsági Népi 

Kézműves Tábor 11-12 éves  

korig és 13-16 éves korig 

-XIX. Határok Nélküli Néprajzi 

Népfőiskola továbbképző     

csoport 

-XXII. Nemzetközi Fafaragó  

Találkozó továbbképző csoport 

-XXI. Országos Kosárfonó Mes-

terkurzus alap és  

továbbképző csoport 

A tábor részletes felhívását a 

csoportvezetőket, részvételi 

díjakat és a jelentkezési lapot 

megtalálhatják a 

www.bmne.hu honlapon. 

 

 

EZ TÖRTÉNT... 

Kihívások és lehetőségek 
 
 „Kihívások és lehetőségek”      
címmel tartott közművelődési 
szakmai napot a Nemzeti Mű-
velődési Intézet Békés Megyei 
Irodája április 23-án a békéscsa-
bai Csabagyöngye Kulturális 
Központban. 
Kocsis Klára, az iroda területi 
koordinátorának köszöntője 
után Dr. Juhász Erika tanszék-
vezető, egyetemi docens, a 
Nemzeti Művelődési Intézet 
Országos Tudományos és Felső-
oktatási Szakmai Központjának 
szakmai vezetője tartott         
előadást, amelyben bemutatta a 
központ tevékenységét, terveit. 
Felhívta a figyelmet, hogy a 
szakma és a felsőoktatás szoro-
sabb együttműködésére van 
szükség annak érdekében, hogy 
a szakma minősége   megma-
radjon. 
Kary József, a Nemzeti Művelő-
dési Intézet Országos Minőség-
fejlesztési Központjának szak-
mai vezetője az intézet küldeté-
sével kapcsolatban úgy fogal-
mazott: a távolban benne van a 
közel. Ahhoz, hogy a jelenben 
tudjunk tervezni, tisztában kell 
lennünk azzal is, hogy mit sze-
retnénk elérni a jövőben és    
ehhez milyen stratégiát          
követünk. 

Beke Márton, az EMMI Közös-
ségi Művelődési és Művészeti 
Főosztályának főosztályvezető-
helyettese a 2014 és 2020 közötti 
programozási időszakban meg-
jelenő uniós pályázatokról adott 
tájékoztatást a megjelent civil 
szervezeti, önkormányzati és 
intézményi képviselők részére. 
A „Tanyasuli” elnevezésű    
gazdaságfejlesztő mintaprojek-
tet Székely Anna, a Nemzeti 
Művelődési Intézet Csongrád 
Megyei Irodájának módszertani 
referense mutatta be, aki nem 
titkolta, hogy közel áll a szívé-
hez a falusi gazdálkodás.          
A több településen folyó prog-
ram olyan gazdákat keresett, 
akik 10-12 embert tudnak      
fogadni, hogy átadhassák tudá-
sukat többek közt a kertterve-
zésről, kecsketartásról,      állat-
tenyésztésről vagy a helyi      
piacokról. Az előadó kiemelt 
egy ökotanyát is, ahol fiatal gaz-
dálkodók 120 féle zöldséget ter-
mesztenek és önálló 
receptblogot írnak. 
Pluhár Eszter közösségi munkás 
a Tízváros Alapítvány tanya-
programját ismertette. A pro-
jekt, amit egyrészt külső forrás-
ból, másrészt adományokból 
tartanak fenn, egyebek mellett a 
mezőberényi, utcán felnövő 
gyerekeknek biztosít elfoglaltsá-

got. Az alapítvánnyal létrehoz-
tak egy fedett BMX-parkot, 
amelyet webkamerák figyelnek. 
Így egyrészt elkerülhetők a ron-
gálások, másrészt a szülők is 
láthatják, mivel töltik az időt 
gyermekeik. A Tízváros Alapít-
vány ezen kívül szeretetszolgá-
latot működtet, illetve felújított 
egy tanyát, ahol a közösségi al-
kalmakat, nem formális képzé-
seiket tartják. A Hagyományok 
Házát 2015. május 3-án avatják 
fel. Pluhár Eszter hangsúlyozta: 
a nagy dolgok mindig belülről 
fakadnak. 
Gyebnár Péter, a Stark Szociális 
Szövetkezet igazgató elnöke a 
szociális szövetkezetről beszél-
ve részletezte, hogy miért éppen 
ezt a vállalkozási formát válasz-
tották. Mint elmondta, a szövet-
kezet kézműves termékek készí-
tésével és eladásával foglalko-
zik, 2014-ben négyféle – barack, 
szilva, meggy, áfonya – lekvárt 
állítottak elő magas minőség-
ben, kézműves technológiával. 
2015-ben a békéscsabai helyi 
értéktárba felterjesztették név-
adójuk, Stark Adolf munkássá-
gát. Idén terveket készítettek 
arra vonatkozóan, hogy a helyi 
élelmiszereket feldolgozó ter-
melők között hogyan lehetne 
olyan együttműködési hálózatot 
építeni, amely azon alapul, 

http://www.bmne.hu/
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hogy közös feldolgozó és      
csomagoló kapacitások létreho-
zása által kölcsönösen gazdasá-
gi és egyéb előnyökre tehetnek 
szert a részvevők. Ezt Békéscsa-
ba város vezetésével közösen 
szeretnék megvalósítani EU-s 
források segítségével. 
A szakmai nap kísérő rendezvé-
nyeként mutatkozott be a 
mezőberényi és a dobozi érték-
tár. A kiállított, a településekre 
jellemző szemet gyönyörködte-
tő értékek mellett az ízek vilá-
gába is bepillantást nyerhettek 
a résztvevők. 

forrás: www.nmi.hu 
 
„Népi kézműves közösségek a 
Dél-Alföldön” konferencia 
 
 A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület a Népművészeti 
Egyesületek  Szövetségével   
közösen 2015. április 18-án   
rendezte meg a „Népi kézmű-
ves közösségek a Dél-Alföldön” 
című konferenciát, valamint a 
Békés megyei hímző szakkörök 
I. közös kiállítását a Hagyomá-
nyok Háza és a Nemzeti       
Művelődési Intézet                 
támogatásával.  
A több mint 160 érdeklődőt 
vonzó konferenciát, melynek a 
Kézműves Szakiskola és    
Alapfokú Művészeti Iskola   
épülete adott otthont, 
Závogyán Magdolna, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
kultúráért felelős helyettes    
államtitkára nyitotta meg. 
A résztvevők délelőtt előadáso-
kat hallgathattak meg a Nemze-
ti Művelődési Intézet által  
megvalósított „Újra öltünk, örö-
kítünk” program megyei       
tapasztalatairól, a népi kézmű-
ves közösségekkel szemben         
támasztott elvárásosokról, a 
népi kézműves csoportok      
közösségfejlesztéséről, valamint 

a népi kézműves közösségek 
helyéről és szerepéről a         
közművelődésben. 
Déltől gasztronómiai kalando-
zás vette kezdetét: a konferenci-
án részt vevő húsz Békés       
megyei hímző szakkör vendé-
gelte meg a jelenlévőket a tele-
püléseikre jellemző              
gasztronómiai 
különlegességekkel. 
Délután pedig – a konferencia 
16.00 órai zárásáig – kézműves 
szakkörök vezetői beszéltek  
zemélyes élményeikről, tapasz-
talataikról. 

forrás: www.nmi.hu 
 

10 éves a Nagybánhegyesi 
Nagycsaládos Egyesület  
 
Nagybánhegyesi Nagycsaládos 
Egyesületünk számára 2015 és a 
május elseje is több szempont-
ból fontos eseménynek számít. 

2004 évi megalakításunk és 2005
-től tartó működésünk során 
mindig igyekeztünk olyan 
programokat szervezni, megva-
lósítani, azon részt venni,      
melyek a család értékteremtő 
szerepét erősítik és mutatják 
fel. Alapításunk célja a nagy-
családok segítése, közösséggé 
szervezése, családi életre neve-
lés,    hagyományok ápolása, 
tárgyi és szellemi kulturális 
örökség megóvása. 2010-ben 
ünnepeltük működésünk 5. 
évfordulóját egy Civil Majáli-

son, gazdag programmal. 2015-
ben pedig Egyesületünk 10 éves 
működésének szép eseményeit 
egy fotókiállításon tekinthetik 
meg az érdeklődők a napközis 
konyha éttermében, ahol felele-
venedik a 2007 óta rendszeresen 
megrendezett Civil Majálisok             
története is. 

Molnárné Iván Éva  
egyesületi elnök 

 
Nagybánhegyesi értékek és 
hagyományok 
 
2015. január elején Nagybánhe-
gyes Község Önkormányzata a 
helyi civil szervezetekkel közö-
sen pályázatot nyújtott be a 
Földművelésügyi Minisztérium 
Hungarikum Bizottságához, a 
„nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, 
kutatásának, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésé-

nek és gondozásának támo-
gatására” kiírt HUNG-2014 
pályázatra. Örömmel érte-
sültünk, hogy a pályázatunk 
nyert. Első lépésként a kép-
viselő testület határozata 
szerint a Települési Értéktár 
Bizottság alakult meg. 
A településen működő civil 
szervezetek révén a lakos-
ság minden rétegét el tudjuk 
érni a helyi értékek felkuta-

tásában. Erre nagyon jó példa 
volt a Civil Majális, ahol    
gasztronómiai értékeket keres-
tünk, ezért invitáltuk főzőver-

http://www.nmi.hu
http://www.nmi.hu


5 E-Napraforgó 

senyre a családokat, civil     
szervezeteket és meghirdettük a 
nagybánhegyesi kamrák és 
konyhák kincsei versenyünket 
is. A főzőversenyre hagyomá-
nyos ételekkel, a „Kamrák    
kincsei” versenyre termékekkel 
- sonka, kolbász, bor, pálinka, 
befőtt, savanyúság, lekvár és 
ivólé - lehetett nevezni;             
A „Nagybánhegyesi Konyhák 
Kincsei” versenyre pogácsákkal 
és süteményekkel érkeztek a 
versenyzők. Alaposan feladta a 
leckét a zsűrinek a sok-sok ter-
mék! A receptgyűjteménnyel 
további terveink is vannak. 

Pepó Jánosné;  
Molnárné Iván Éva 

 
Ünneplő civil szervezetek a 
nagybánhegyesi  
Civil Majálison 
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy 
a Békés Megyei Polgárőr      
Szövetség Nagybánhegyesre 
látogatott majálisozni. Gyarma-
ti Sándor elnök úr és a különbö-
ző településről érkezett         

polgárőr egyesületek aktívan     
bekapcsolódtak a programokba 
és a versenyekbe. 
Farkas Sándor, Nagybánhegyes 
polgármestere köszöntőjében 
többek között az értékteremtő 
és a közösségért végzett munka 
fontosságáról is beszélt és     
virággal köszönte meg Molnár-
né Iván Évának, a 10 éves 

Nagybánhegyesi Nagycsaládos 
Egyesület elnökének a közössé-
gért végzett munkáját. Gyarma-
ti Sándor elnök úr a polgár-
őrök településenkénti szol-
gálatának fontosságát emel-
te ki és „Békés Megyei    
Szövetség érdemérem” ki-
tüntetést adott át 3 
magyarbánhegyesi polgár-
őrnek - ifj. Bacsa Ferenc,  
Budai Ernő és Rátóti István - 
a közelmúltban nyújtott emberi 
életet mentő tevékenységükért.  
A rendezvény előkészítéséhez 
és sikeres lebonyolításához   
nagyon nagy segítséget nyújtot-
tak az önkormányzat dolgozói 
és a polgárőrök. A gyermekek 
az egész nap ingyenesen   
igénybe vehető ugrálóvárat   
értékelték. A polgárőr vendége-
inket a termálfürdőbe is         
invitáltuk. 

Pepó Jánosné 
 

Békés megyeiek Rómában 
 
A Körösladányi „Őszikék” 
Nyugdíjas Klub és a miskolci 

Neszebár-Travel szervezé-
sében csodálatos hetet 
tölthettünk együtt április 
12-18-ig. A csoport tagjai 
egy-két kivétellel a nyug-
díjas korosztály képviselői 
voltak. 
A kora hajnali indulás 
után első szállásunk 
Montecatini Terme térsé-
gében volt, majd tovább 
utazva Firenze történelmi 

és kulturális nevezetességeivel 
ismerkedtünk. A következő 
négy éjszakát Róma mellett, a 
Hotel L’ Ottava névre hallgató 
szállodában töltöttük. Három 
napig Róma leírhatatlan szépsé-
geivel ismerkedtünk. Mindig 
nagyon elfáradtunk, de a látni-
valók utáni vágy erőt adott a 
következő naphoz. Semmit nem 

szerettünk volna kihagyni,  
nyílván ehhez hozzájárult az 
Idegen vezetőnk Hernádfői 

Csaba lexikális tudása és előadó 
készsége is. Ezt követően Tivo-
liba kirándultunk. Ez is maga a 
csoda volt. 
Rómától elbúcsúzva egy csodá-
latos környezetben lévő borá-
szathoz folytattuk utunkat, 
majd a borkóstoló után egy   
bolognai szálláson megpihen-
tünk és indultunk haza. A fél-
panziós ellátás mellett volt lehe-
tőségünk az olasz pizzát is  
megkóstolni. Nagyon gyorsan 
eltelt a hét nap és a nyárból 
majdnem télbe jöttünk. Ezúton 
is köszönet érte minden olyan 
résztvevőnek, akik valamilyen 
szinten hozzájárultak e          
csodálatos program megvalósí-
tásához. 

Turbucz Gyuláné klubvezető 
 

V. Térségi Kulturális Bemutató 
Körösladányban 
 
Az Észak-Békés Megyei Nyugdíjas 
Szervezetek Egyesülete       április 
9-én ötödik alkalommal rendez-
te meg a Térségi Kulturális   
Bemutatót Körösladányban a 
Dr. Asztalos Miklós Művelődési 
Házban. A 11 település 17     
tagszervezete összesen 31     
műsorszámmal képviseltette 
magát. Volt szólóének, duett, 
kórus, citeraszóló, citera trió, 
citera duó énekkel, vidám jele-
netek, vers. Évek óta ez a ren-
dezvény a megyei versenyek 
előzetese, ahova önkéntes     
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alapon jelentkeznek a résztve-
vők és általában eredményesen 
szerepelnek, többen eljutottak 
már az országos      megméret-
tetésig. 
A házigazda „Őszikék” már a 
reggeli órákban elkezdték a 
vendéglátáshoz szükséges 
szendvicsek elkészítését. A 10 
órai kezdésre a mintegy 180 
résztvevő megtöltötte a műve-
lődési ház nagy termét.  
A rendezvényt megtisztelte je-
lenlétével Dr. Pelcsinszki       
Boleszláv, Körösladány város 
alpolgármestere és Sipos Imre, 
az ÁMK vezetője. 
A megvendégelés a szünetben 
történt, miközben a 4LM együt-
tes szórakoztatta a jelenlévőket. 
A visszajelzések alapján színvo-
nalas, jól sikerült rendezvény 
volt. 
Köszönet a fellépőknek, az    
érdeklődő nézőknek és minda-
zoknak, akik a szervezői, előké-
szítői és lebonyolítási munkák-
ban részt vettek. 

Turbucz Gyuláné 
 

ELINDULT! - Megváltozott 
munkaképességűek alapvető 
képzése Füzesgyarmaton 
 
Az Ösvény Esélynövelő      

Alapítvány újabb támogatást 
nyert a TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-
2013-0006 kódszámú „A leghát-
rányosabb helyzetű csoportok 
munkaerő-piaci esélyeinek    
növelése az Ösvény Esélynöve-
lő Alapítványnál” című projekt 
lebonyolításához.  
A projekt célja, hogy az Alapít-
vány foglalkoztatottjai közül   
20 fő megváltozott munkaké-
pességű személy nyílt munka-
erő-piacra történő visszavezeté-
sének segítése, aktivitási és   
foglalkoztatási esélyeik javítása, 
a szervezet alapvető céljainak 
megfelelően. 
A program során 46 fő részvéte-

lével készült kompetencia felmé-
rés, ebből 20 fő került be a prog-
ramba, akik 20 modulos képzé-
sen vesznek részt, amely      
2015. március 02-án indult és 
2015. szeptember 01-ig tart.       
A képzésen a munkatársaink 
munkaidőben vesznek részt. 
A képzés célja: a munkatársak 
tranzitálhatóságra történő      
felkészítése, azaz a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
munkavállaláshoz szükséges 
készségeik kerülnek fejlesztésre. 
A képzés kifejezetten rehabilitá-
ciós alapokon nyugvó, a munka-
vállalást elősegítő, elméleti, vala-
mint egyéni és kiscsoportos inte-
raktív érzékenyítő (gyakorlati) 
elemeket     tartalmazó egység-
csomag.         A képzés elősegíti a 
résztvevők személyiségének fej-
lesztését, stressz- és konfliktus-
kezelését, a reális önértékelés 
kialakítását. Megtanítja őket a 
csoportos munkavégzés tör-
vényszerűségeire, előnyeire, ne-
hézségeire, érzékennyé teszi 
őket egymás eltérő tulajdonsága-
ira. Gyakoroltatja és fejleszti a 
beilleszkedés, az alkalmazkodás 
és az önálló  ügyintézés képessé-
geit, viselkedés-elemeit. A kép-
zés kiegészül személyre szabott 
egyéni beszélgetésekkel.  
A képzés helyszíne: 5525 Füzes-
gyarmat, Klapka u. 33. az  
Alapítvány Integrált Szociális 
Intézménye. 
A pályázat lebonyolításához  
beszerzésre kerültek     informa-
tikai eszközök és irodabútorok.  

ELINDULTAK az OKJ-s 
szakmai képzések megválto-
zott munkaképességűeknek! 
 
A TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-
0052 azonosító számú, 
„Innovatív kísérleti foglalkoz-
tatási programok megvalósítá-
sa az Ösvény Esélynövelő Ala-
pítványnál”  projektünk is 
újabb mérföldkövéhez érke-
zett, miszerint  megkezdődtek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a tervezett OKJ szakmák                                                                               
oktatásai Füzesgyarmaton.     
A képzésekre szinte fél Békés 
megye területéről kerültek be-
vonásra a megváltozott mun-
kaképességűek: Sarkad, Bé-
késcsaba, Békés, Telekgeren-
dás, Füzesgyarmat, Gerla, Dé-
vaványa, Bucsa, Kertészsziget, 
Szeghalom, Vésztő. 
2015 márciusában 17 fő Textil-
termék-összeállító és 24 fő 
Fröccsöntő hallgató kezdte 
meg a 300 órás szakmai képzé-
seket, és a tervek szerint   
2015. júliusig tesznek majd 
sikeres szakmai és gyakorlati 
vizsgát. A program során   
varrodai és fröccsöntő tanmű-
helyek kialakítására is sor   
kerül, mely mind a gyakorlati 
oktatást, mind a 6 hónapos 
munkatapasztalat szerző    
foglakoztatást, valamint a 
hosszú távú munkahelyterem-
tést is szolgálja az Alapítvány 
koordinálásával  
Füzesgyarmaton. 
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PÁLYÁZATOK 

Versmondó verseny és              
rajzpályázat - Arany János  
Művelődési Ház 
 
A mezőmegyeri Arany János 
Művelődési Ház 2015-ben     
ünnepli megnyitásának  
50. évfordulóját, ebből az alka-
lomból országos versmondó 
versenyt és rajzpályázatot     
hirdet az általános- és középis-
kolák tanulói számára. 
1) Arany János Versmondó 
Verseny 
A versmondó versenyre az álta-
lános iskolák felső tagozatos 
tanulóinak, valamint a középis-
kolák diákjainak jelentkezését 
várjuk. Jelentkezni kizárólag a 
mellékelt jelentkezési lap     
visszaküldésével lehet, a név, 
életkor, előadandó vers, illetve 
a felkészítő tanár         megjelö-
lésével. 
A versmondó verseny időpont-
ja: 2015. május 19. 10 óra, hely-
színe az Arany János Művelő-
dési Ház (Békéscsaba, Mezőme-
gyer, Kossuth u.1.) 
A versmondó versenyre jelent-
kezőket szakértő zsűri értékeli, 
a legjobb versmondók tárgyju-
talomban részesülnek az alábbi 
kategóriákban: 
- általános iskola alsó tagozatos, 
- általános iskola felső  
tagozatos, 
- középiskolás. 
2) Arany János Rajzpályázat 
A rajzpályázat témája valamely 
Arany János mű (vers vagy epi-
kai költemény) részletének 
vagy teljes egészének rajzos  
feldolgozása. 
A rajzoknál technikai megkötés 
nincs, maximum A/2-es terje-
delmű munkákat várunk. 
Nevezési díj nincs. Egy pályá-
zótól maximum 2 db pálya-
munkát tudunk elfogadni. 

A rajzpályázat eredményhirde-
tése: 2015. május 19-én 15 órától 
az Arany János Művelődési  
Házban lesz. A beérkezett mun-
kákat szakértő zsűri értékeli. 
A rajzpályázattal és a versmon-
dó versennyel kapcsolatban   
érdeklődni a 06/66 641-311-es 
telefonszámon valamint a 
megyerimuvhaz@gmail.com      
e-mailcímen lehet. 
A jelentkezési lapok letölthetők 
az Arany János Művelődési Ház 
facebook oldaláról.  
Beküldési határidő: május 15. 
 

Let’s Colour közösségi pályázat 

A Let’s Colour Településszépítő 
Egyesület idén is meghirdeti  
országos pályázatát, melyen 800 
négyzetméternyi fal kifestéséhez 
elegendő festéket nyerhetnek a 
jelentkezők közösségi tereik 
megújítására. A győztesek emel-
lett egyedi, felületre tervezett 
dizájnt, valamint az önkéntesek-
kel történő festés élményét    
kapják jutalmul.  
A településszépítő pályázat  
célja: Megújítsa a közösségek 
által napi rendszerességgel hasz-
nált élettereket. A felhívás min-
denki előtt nyitott, legyen szó 
elhanyagolt városházáról,     
gyerekzsivajtól hangos óvodától, 
falusi orvosi rendelőről, vagy 
akár egy lehangoló látványt 
nyújtó betonkerítésről, amely 
régóta zavarja a helyi lakosokat. 
Kik pályázathatnak: „A nyílt 
felhívásra civil közösségek, civil 
szervezetek, óvodák, iskolák és 
önkormányzatok is jelentkezhet-
nek, a kategóriánkénti nyertese-
ket pedig szakmai zsűri választja 
ki”  
Pályázati feltételek: A pályázat-
ra bármilyen magyarországi  
társadalmi szervezet, önkor-

mányzat, valamint több      
emberből álló ad hoc csoporto-
sulás - például lakóközössé-
gek, polgárjogi társaságok, 
baráti közösségek, szülői 
munkaközösség - is   jelent-
kezhet. A kritériumok egysze-
rűek: a jelentkezőknek biztosí-
tani kell a helyszínként szolgá-
ló falfelületet, amely egy     
közösség életében központi 
szerepet tölt be, valamint a 
közösséget, amely önkéntes-
ként elvégzi a festést.  A felü-
let nem lehet négy méternél 
magasabb, hétköznapi embe-
rek is le tudják festeni.            
A győztesek a szürkeség fel-
számolásához 800 négyzetmé-
ternyi falra elegendő festéket, 
professzionális designterve-
ket, műszaki szakértőt és a 
festés teljes levezénylését kap-
ják, valamint az élményt, 
amely a közös, önkéntes színe-
sítéssel jár. 
Kategóriák: A pályázók két, 
egymástól teljesen független 
kategóriában küzdenek meg a 
szavazatokért.  
I. kategória: legfeljebb 10.000 

lakosú települések 
II. kategória: 10.000 lakos feletti 

települések 
Határidők 
A pályázatok feltöltési ideje: 
2015. április 20. 0:00-tól -     
május 17. 24:00-ig  
Szavazási időszak:  
2015.május 18. 0:00-tól -  
június 7. 24:00-ig 
Eredményhirdetés:  
2015.június 8., 16:00 
Nyertes pályázatok megvalósítá-
sa: 2015. augusztus 31-ig. 
Pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a 
www.letscolour.hu webolda-
lon kell felölteni az erre szol-
gáló menüponton keresztül.  

http://www.letscolour.hu
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A jelentkezések feltöltési       
időszakát követően a pályáza-
tokra 3 héten keresztül az inter-
neten keresztül lehet szavazni. 
Az online szavazás eredménye-
ként a kategóriák 3-3 legtöbb 
szavazatot kapott pályázata 
döntőbe kerül. A döntőbe     
került, kategóriánként 3 pálya-
munkát szakmai zsűri értékeli, 
a nyerteseket ez alapján hirdeti 
ki az Egyesület.  
További naprakész informáci-
ók: www.facebook.com/
letscolourhu 
 
Pályázati felhívás kábítószer-
prevenciós programok támoga-
tására  
 
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából a Nem-
zeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet nyílt pályázatot hirdet 
célzott és javallott prevenciós 
programok támogatására. 
 A pályázat keretében az iskolai 
színtéren univerzális és célzott 
prevenciós beavatkozások,    
valamint a helyi közösségi 
résztvevők együttműködésén 
alapuló, a drogfogyasztással 
szemben alternatívát nyújtó, 
továbbá a családi rendszer meg-
erősítését elősegítő programok 
támogatására van lehetőség.    
A fenti célok megvalósítását 
három pályázati kategória   

szolgálja: 
„A” kategória 1. alkategória:  
Az iskolai színtéren olyan uni-
verzális és célzott prevenciós 
programok támogatására van 
lehetőség, amelyek illeszkednek 
az iskolai egészségfejlesztési, 
egészségnevelési feladatokhoz 
és a program rendelkezik OEFI 
minősítéssel. 
„A” kategória 2. alkategória:  
Az iskolai színtéren olyan uni-
verzális és célzott prevenciós 
programok támogatására van 
lehetőség, amelyek illeszkednek 

az iskolai egészségfejlesztési, 
egészségnevelési feladatokhoz 
és a program nem rendelkezik 
OEFI minősítéssel, ugyanakkor a 
Pályázó vállalja, hogy a minősí-
tést a program megkezdéséig 
megszerzi. 
„B” kategória: A helyi közösségi 
erőforrásokra támaszkodó prog-
ramok, kezdeményezések támo-
gatása, amelyek vonzó alternatí-
vát jelenthetnek a szerhasználat-
tal szemben. A pályázat elsősor-
ban a speciális célcsoportokra 
irányuló prevenciós és 
reszocializációs programok (pl. a 
gyermekvédelmi intézmény-
rendszer és a büntető-
igazságszolgáltatás területe)   
támogatására biztosít lehetősé-
get. 
„C” kategória: A függőnek nem 
minősülő, de annak korai jeleit 
mutató szerfogyasztó személyek 
számára speciális intervenciók 
alkalmazását, valamint a családi 
rendszer megerősítését, a szülői 
készségek fejlesztését szolgáló 
célzott, javallott programok    
támogatása. 
Pályázók köre:  
közhasznú civil szervezetek 
(kivéve pártok, pártokhoz      
kötődő ifjúsági szervezetek, 
szakszervezetek), 
közhasznú alapítványok, 
közhasznú közalapítványok, 
egyházak, 
egyházi fenntartású  
intézmények, 
szociális, egészségügyi  
intézmények, 
önkormányzatok és  
fenntartásukban működő egyéb  
intézmények, 
non-profit betéti társaságok és 
non-profit korlátolt felelősségű 
társaságok, 
Jelen pályázati felhívásra egy 
Pályázó egy pályázatot nyújthat 
be kategóriánként. 
Pályázati díj: 2 200 Ft. 

A pályázatot kizárólag elekt-
ronikus úton lehet benyújtani 
a Lebonyolító által működte-
tett Pályázatkezelő Rendszer 
szoftveren keresztül. 
Pályázatok benyújtásának 
határideje: 2015. május 15. 
További információk: 
http://ncsszi.hu/palyazatok/
aktualis-
palyazatok/134/news 
 
„CSALÁDBARÁT ORSZÁG 
2015”  
 
A Nemzeti Család- és Szociál-
politikai Intézet nyílt pályáza-
tot hirdet „Családbarát Ország 
2015” címmel. 
 „A” komponens – Családba-
rát Ország a Gyermekekért, a 
Családokért 
1. helyi közösségi programo-
kat, programsorozatokat, 
rendezvényeket 
2. kommunikációs  
programokat,  
3. képzési programokat,      
tréningeket, rendszeres foglal-
kozásokat,           előadássoro-
zatokat, 
„B” komponens – Családba-
rát Ország a Nőkért 
· rendezvényeket, képzéseket, 
kommunikációs programokat, 
kiadványokat, kiállításokat, 
kreatív akciókat, modell érté-
kű projekteket, amelyek az 
ENSZ nőkről szóló pekingi 
világkonferenciáján elfogadott 
Nyilatkozat és Cselekvési  
Platform 20. évfordulójáról 
történő megemlékezés jegyé-
ben a nők társadalmi szerep-
vállalásának erősítését, a női 
szempontok érvényesítését és 
a nők helyzetbe hozását     
szolgálják az alábbi  
területeken: 
a. Nők és egészség 
b. Nők oktatása és képzése: 
c. Nők és gazdálkodás: 
d. Nők és a gazdaság 

http://www.facebook.com/letscolourhu
http://www.facebook.com/letscolourhu
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e. Nők döntéshozatalban 
f. Nők és a média 
„C” komponens – Családbarát 
Ország az Idősekért, a Nemze-
dékek Együttműködéséért 
· rendezvényeket, képzéseket, 
kommunikációs programokat, 
kiadványokat, kiállításokat,  
kreatív akciókat, modell értékű 
projekteket, amelyek a fiatal 
korosztályt bevonva valósulnak 
meg az idősek szabadidős,   
kulturális és önkéntes progra-
mokban való részvételével, s 
melyek révén a különböző  
nemzedékek együttes értékte-
remtő tevékenysége érvényesül. 
1. Kultúra, művelődés, alkotás, 
művészet 
2. Szabadidő-eltöltés, ismeret-
szerzés-átadás, életmód, sport 
3. Önkéntes és kölcsönös 
együttműködés és  segítség-
nyújtás a nemzedékek között 
A pályázók köre: 
-az egyesülési jogról, a közhasz-
nú jogállásról valamint a civil 
szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény szerinti      
közhasznú jogállású civil szer-
vezetek (egyesületek és alapít-
ványok, kivéve civil társaságok, 
pártok, pártokhoz kötődő ifjú-
sági szervezetek, szakszerveze-
tek, közalapítványok), 
-egyházak, egyházi fenntartású 
szervezetek (pl. plébánia,      
parókia, gyülekezet) 
-médiatartalom-szolgáltatók,     
-sajtótermék kiadók, internetes 
tartalomszolgáltatók 
A pályázaton maximum 
1.500.000 Ft vissza nem téríten-
dő támogatás igényelhető. 
Jelen pályázati felhívásra egy 
pályázó egy komponensre csak 
egy pályázatot nyújthat be. 
Pályázati díj: 2 200 Ft. 
A pályázatot kizárólag elektro-
nikus úton lehet benyújtani a 
Lebonyolító által működtetett 

Pályázatkezelő Rendszer szoft-
veren keresztül. 
A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2015. június 1. 23.59  
További információk: 
http://ncsszi.hu/palyazatok/ak
tualis-palyazatok/148/news 

 

2015. évi EURÓPAI  
MOBILITÁSI HÉT KREATÍV 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
  
A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium, a Földművelésügyi        
Minisztérium és az Emberi Erő-
források Minisztériuma Európa 
legnagyobb közlekedéssel össze-
függő környezetvédelmi kampá-
nyához csatlakozva, kreatív   
pályázatot hirdet.  
A pályázaton az idei év közös 
európai témájához kapcsolódó, 
az intermodalitást, 
multimodalitást, azaz a közleke-
dési eszközök helyes megválasz-
tását jelképező alkotásokkal   
lehet részt venni.   
Nevezési kategóriák:   
1. Rajz kategória  
2. Fotó kategória  
3. Szabadon választott techniká-
val készített alkotás  
Pályázati feltételek:   
A pályázati műveknek a  
2015. évi Európai Mobilitási Hét 
témájához kapcsolódva az alábbi 
üzenetet kell közvetíteniük:  
válassz, válts, kombinálj!  A pá-
lyázati anyagok mutassák be a 
valós vagy elképzelt ideális lehe-
tőségeket a közlekedési eszkö-
zök kombinálására, azt ábrázol-
ják, hogyan segíti elő környeze-
tünk és a saját egészségünk meg-
őrzését, ha a közlekedők helye-
sen megválasztva variálják a jár-
műveket. Mutassák be, hogy  
rövidebb vagy hosszabb távolsá-
got is meg lehet tenni az egyéni 
autóhasználatot mellőzve egyéb 
közlekedési módokkal, akár  
gyaloglással kombinálva.        
 

Példázzák a fentiek kedvező 
élettani következményeit.  
Az alkotások közül előnyben 
részesülnek a környezetbarát 
eszközök és anyagok felhasz-
nálásával készült művek.   
A pályázatok postára adási 
vagy e-mailen történő  
beküldési határideje:  
2015. június 30. kedd.   
Díjazás, jutalmak, 
eredményhirdetés:   
Az alkotásokat szakmai bíráló-
bizottság véleményezi, amely 
a megadott kategóriákban 
megadott korcsoportonként 
hirdet győzteseket. 
Az eredményhirdetésre és a 
díjátadó ünnepségre az 
Európai Mobilitási Hét ideje 
alatt (2015. szeptember 16-22.) 
kerül sor. 
További információk a   
www.emh.kormany.hu 

http://www.emh.kormany.hu
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Anyák-és Gyermeknapi  
ünnepség  
 
A békéscsabai  Fényes és Térsége 
Egyesület ünnepséget szervez 
2015. május 17-én 10 órai  
kezdettel, melyre szeretettel      
várunk minden kedves  
érdeklődőt. 
Program:  
• lovaglás 
• quadozás 
• gyermekrajz készítés 
• logikai játékos foglalkoztatás 
• ugrálóvár  
Étkeztetés, üdítő fogyasztás a 
gyermekeknek ingyenes a  
támogatóinknak köszönhetően. 
Bővebb információ kérhető a 
tolnaiferenc@citromail.hu  
e-mail címen. 

 Tolnai Ferenc 

Ismerd meg városunk határát!  
 
A Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány 2015. május 23-án kerékpározni hív minden termé-
szetbe vágyót! 
Útvonal: Dévaványa – Bikaház – Somogyi tanyák – Fúdér – Töviskes – Dévaványa  
Program: 
13:50 Gyülekezés Reformátustemplom előtti parkolóban. 
14:00 Indulás a határba. Sáros utak esetén,  
műúton  biciklizünk. Az úti célt a gyülekezés helyszínén megbeszéljük. 
Túravezető: Janóné Gizike 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
További információ a Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítvány Irodájában vagy  
06 66/483 100/129 telefonszámon kérhető. 

mailto:tolnaiferenc@citromail.hu
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Békéscsabai Jókai Színház   
műsorajánlata 
 
Orient - zenés színház  

 
A Művészetek Háza Gödöllő és 
a Békéscsabai Jókai Színház  
közös produkciója 

Orient - zenés színház  
Híd két világ között… 
Egy koncert,  fergeteges         
tánc-show!  
S z e r e p l ő k :  T a l a m b a 
Ütőegyüttes, Cimbaliband, 
Fricska Táncegyüttes; Szomor 
György/Vasvári Csaba, Gubik 
P e t r a / G á b o r  A n i t a ,  a              
Jókai Színház táncosai 
Rendezte: Fekete Péter  
Jászai-díjas  
Előadási napok:  
2015. május 10-től folyamato-
san; pontos időpontok a  
Jókai Színház honlapján. 
Az ORIENT-show egy nagy 
utazás, virtuóz zenében, tánc-
ban, dalban elmesélve. Európai 
népek zenei- és tánckultúráját 
felvillantó könnyed utazás, de 
sokkal több is annál, hisz       
Zimonynál mégiscsak ledőlt a 
híd tizennégyben, és a háború is 
kitört. Vajon miért dőlnek le a 
hidak, vajon még meddig tör-
nek ki a háborúk – kérdezi a 
rendező két rövid felvonásban, 
a színház teljes eszköztárának 
hadba hívásával, briliáns zené-
szekkel, táncosokkal, látványos 
képekben elgondolkodva erről. 
T o v á b b i  r é s z l e t e k : 
www.jokaiszinhaz.hu/orient  
 
 
 
 
 
 
 

Szarvasi Vizi Színház 2015.júniusi programkínálata 
 
Június 18. 20:30: ÉVADNYITÓ EST - A HYPNOTIX EGYÜTTES 
ÉS A LÉZERSZÍNHÁZ: STAR TRILÓGIA 
Június 19. 20:30: MÓRICZ - KOCSÁK - MIKLÓS: LÉGY JÓ 
MINDHALÁLIG 
Június 20. 20:30: WILLIAM SHAKESPEARE: TÉVEDÉSEK    
VÍGJÁTÉKA 
Június 24. 17:00: CSALÁDI NAP - JÓKAI MÓR: SZAFFI 
Június 26. 20:30: JÓKAI MÓR: A CIGÁNYBÁRÓ 
Június 27. 20:30: EISEMANN - SZILÁGYI: TOKAJI ASZÚ 
Bővebb információ, jegyfoglalás: www.viziszinhaz.hu 

XVI. Nemzetközi Bábfesztivál  
(Békéscsaba, 2015. június 19-20-21.) 
 
2015. június 19., péntek    
    
11.00 órától Lenkefi Konrád emléktábla avatás (Penza ltp. 1.) 
15.00 órától Megnyitó – óriásbábos felvonulás (Csaba Centertől 
az Ibsen Házig) 
16-17 óra  Pályi János: Vitéz László (Andrássy út 1.) 
17-18 óra  Napsugár Bábszínház: Paradicsomleves  
 betűtésztával (Ibsen Ház udvara) 
18 – 19 óra Ládafia (Balassi Táncegyüttes)  
20-21  óra: Poppen Opera Podium (Hollandia):  
 L’ abbraccio della Luna  ( ’Holdhinta’ ) 
 bábopera egyfelvonásban, olasz nyelven  
 (Ibsen Stúdiószínház) 

 Ajánlott életkor: 10-12 éves kortól 
21-22 óra          Pribojszky Mátyás és zenekara – koncert 
 (Városháza udvara) 
                          A Városházi Esték nyitó rendezvénye 
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 2015. június 20., szombat   
 
10-18 óra Mutatványosok a téren  (Jókai Színház előtti tér) 
  Minicirkusz 
 Cirkusz Mechanikusz 
 Kádár Ferkó "Bábos" Fotószínháza 
 Tekergőtér 
 Kézműves Szakiskola játszótere 
 Paprika Jancsi csúzlizdája 
10-11.00 óra Bartha Tóni Bábszínháza: Paprika Jancsi - vásári bábjáték (Ibsen Ház udvara) 
11-12 óra Vojtina Bábszínház : A kis December király (Jókai Színház nagyszínpad) 

 Ajánlott életkor: 5 éves kor felett 
14-15 óra Fekete Dávid: Törökvész Vitéz, avagy Vitéz László és a törökök (vásári bábtáncoltató

-játék) (Ibsen Ház udvara) 
16-17 óra  Pavel Vangeli (Csehország): Prága, az elvarázsolt város (Napsugár Bábszínház 

kisterme) 
 Ajánlott életkor: 5 éves kortól 
17-18 óra Néder Norbi vásári bábjátéka: Az ördög kilenc kérdése, avagy bábokkal való játék 

szerelemről, házasulásról, ördögi csalárdságról (Ibsen Ház udvara) 
 Ajánlott életkor: 4-5 éves kortól 99 éves korig! 
18-19 óra Indonéz  Bábszínház előadása (Jókai Színház nagyterme) 
20-21 óra Harlekin Bábszínház: Hamlet  (Ibsen Stúdiószínház) 

 Ajánlott életkor: 12 éves kortól 
21-22 óra Rokodál koncert (a Napsugár Bábszínház zenekara), Édes-Keserű koncert 
 (Ibsen Ház udvara) 
   
2015. június 21., vasárnap   
 
10-18 óra Mutatványosok a téren  (Jókai Színház előtti tér) 
  Minicirkusz 
 Cirkusz Mechanikusz 
 Kádár Ferkó "Bábos" Fotószínháza 
 Tekergőtér 
 Kézműves Szakiskola játszótere 
 Paprika Jancsi csúzlizdája 

10-11 óra Tatai Bábszínház: Vitéz László (Ibsen Ház udvara) 
11-12 óra Viktor Antonov  (Oroszország) „Cirkusz zsinórokon” (Napsugár Bábszínház kister-

me) 
 Ajánlott életkor: 3 éves kortól 

14-15 óra Lénárt András : STOP (Napsugár Bábszínház kisterme) 
15-16 óra Antonio Pasqualino Museo:  Párizs ostroma (Szicília) (Ibsen Stúdiószínház) 
16-17 óra Ciróka: Hamupipőke  (Jókai Színház nagyterme) 

Ajánlott életkor:  7 éves kortól ajánljuk 
17-18 óra Aracs Eszter: Guruló Cirkusz (Ibsen Ház udvara) 
19 -21 óra Szabó Balázs és bandája – közben: fesztiválzáró program (Ibsen Ház udvara) 
 
Információ, jegyrendelés: 06/20/293-5626-os telefonszámon, www.napsugarbab.hu 
Jegyár:  
Egy-egy előadás: 800.-Ft 
Napi bérlet: 3.000.Ft/nap 

http://www.napsugarbab.hu
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

ményben működő diákönkor-
mányzat egyetértésével. 
 A javaslatnak tartalmaznia kell: 
- az ajánlott személy vagy       
közösség pontos adatait; 
- az adományozás alapjául szol-
gáló tevékenység vagy alkotás 
részletes ismertetését,  
méltatását. 
 A kitüntetési javaslatokat május 
31-ig lehet eljuttatni a Polgár-
mesteri Hivatal Oktatási,      
Közművelődési és Sport        
Osztályához  
A kitüntetés adományozásáról 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése 
dönt. A javaslatok értékelését 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének 
Közművelődési, Ifjúsági,   Okta-
tási és Sportbizottsága végzi. 

forrás: www.csabaimerleg.hu 
 
 
Közös programokra 
szerezhetnek forrást a határ 
menti megyék 
 
Elfogadta a bukaresti kormány a 
magyar-román határon átnyúló 
együttműködési programot, 
amelynek összértéke 232 millió 
euró. A 2014-2020-as időszakra 
szóló Interreg V-A elnevezésű 
program legnagyobb részét, 189 
millió eurót közösségi, a többit 
pedig nemzeti forrásokból pén-
zelik. A két ország közös határ-
vonalán négy-négy megye –   
román oldalon Szatmári, Bihar, 
Arad és Temes, magyar oldalon 
pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Hajdu-Bihar, Békés és Csongrád 
megye – pályázhat meg pénz-
összegeket a határon túli        
megyékkel közös programok 
megvalósítására. Az Interreg V-
A program egyebek mellett a 
határ átjárhatóságának javítása, 

a munkaerő mobilitásának 
segítése, az erőforrások közös 
felhasználása területén jelölt ki 
úgynevezett prioritási tenge-
lyeket, amelyeknél az Európai 
Unió regionális fejlesztési 
alapból hívható le a költségek 
85 százaléka. A román        
kormány közleménye szerint a 
programok várhatóan május-
ban küldik meg jóváhagyásra 
az Európai Bizottságnak, 
amelynek döntése szeptem-
berre várható. 

forrás: B. M. Hírlap,  
2015.05.04. 

 
A civil szervezetek  beszámo-
lóinak letétbe helyezése 
 
2015. január 1-től változtak a 
civil szervezetek beszámolói-
nak letétbe helyezésére vonat-
kozó szabályok.  
A beszámolót és mellékleteit 
az OBH részére kell megkül-
deni (vagy a képviselő, vagy 
az adóhatóságnál bejelentett 
könyvelő, ügyvéd), amivel a 
letétbe helyezési és a közzété-
teli kötelezettségnek is eleget 
teszünk. 
Az alábbi dokumentumokat 
kell letétbe helyezni: 
A számviteli beszámolót: 
mérleg (egyszerűsített mérleg) 
eredmény-kimutatás 
(eredmény levezetés) 
kettős könyvvitel esetén:     
kiegészítő melléklet (amely 
közhasznú szervezet esetén 
további információkat is      
tartalmaz 
közhasznúsági melléklet 
(minden civil szervezetnek el 
kell készíteni) 
kötelező könyvvizsgálat ese-
tén a könyvvizsgálói jelentést 
A civil szervezetek bírósági 

Felhívás „Békéscsaba  
Ifjúságáért” kitüntetés  
adományozására  
 
A „Békéscsaba Ifjúságáért”   
kitüntetés adományozás mód-
ját, feltételeit és a kitüntetés 
pontos leírását Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányza-
ta Közgyűlésének a helyi kitün-
tetésekről szóló 20/2005. (VII. 
14.) rendelete szabályozza. 
A rendelet alapján „Békéscsaba 
Ifjúságáért” kitüntetés adomá-
nyozható annak a magánsze-
mélynek vagy közösségnek, 
amely a békéscsabai gyermek és 
ifjúsági korosztály fejlődését, 
problémáinak megoldását,    
kimagasló tehetségek gondozá-
sát, informális tanulását segítő, 
a gyermekek és fiatalok szabad-
idejének eltöltését értékteremtő 
módon szervező tevékenységét 
példamutatóan, kivételesen ma-
gas színvonalon, lelkiismerete-
sen, eredményesen, legalább öt 
éve folyamatosan végzi. 
A „Békéscsaba Ifjúságáért”   
kitüntetés idén hetedik alka-
lommal, a Csabai Garabonciás 
Napok keretén belül kerül     
átadásra. Évente legfeljebb két 
kitüntetés adományozható. 
 A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek: 
- Békéscsaba város önkormány-
zati képviselői, 
- a kisebbségi önkormányzatok, 
- a közgyűlés ifjúsági ügyekkel 
foglalkozó bizottsága, 
- ifjúsági, illetve ifjúsággal is 
foglalkozó formális (egyesület, 
alapítvány stb.) és nem formális 
(diákönkormányzat, klub, szak-
kör, öntevékeny csoport stb.) 
civil szervezetek, 
- tantestületek, nevelési-oktatási 
munkaközösségek az intéz-
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nyilvántartásáról és az ezzel 
összefüggő eljárási szabályokról 
szól 2011. évi CLXXXI. törvény 
alapján 2015. január 1. napjától 
az elektronikus eljárásra kötele-
zett civil szervezet az éves     
beszámolóját és közhasznúsági 
mellékletét 2015. január 1. nap-
jától kizárólag elektronikusan 
(az úgynevezett Ügyfélkapun 
keresztül) ÁNYK űrlapon  
küldheti meg az OBH-ba.  
 A beszámoló elektronikus 
úton történő benyújtása 
2015. január 1. napját követően 
a beadványokat egy példány-
ban az elektronikus útra kötele-
zett kérelmező esetében elektro-
nikus úton, ÁNYK űrlapon kell 
benyújtani az Ügyfélkapun   
keresztül az Országos Bírósági 
Hivatalnak.  
Az elektronikus útra nem köte-
lezett kérelmező beszámolóját 
választása szerint elektronikus 
úton is benyújthatja. 
Az ÁNYK űrlap formailag nem, 
annak csak adattartalma szer-
keszthető, ezért tájékoztatjuk, 
hogy amennyiben az ÁNYK 
űrlapot megváltoztatja, a beszá-
moló nem tekinthető szabály-
szerűen benyújtottnak. 
 A beszámoló papír alapon  
történő benyújtása 
Amennyiben a kérelmező nem 
elektronikus útra kötelezett, 
beszámolóját az ÁNYK nyom-
tatványkitöltő program haszná-
latával, vagy annak mellőzésé-
vel - eredetben, vagy hitelesített 
másolatban - terjesztheti elő 
postai úton, vagy személyesen 
ügyfélfogadási időben az      
Országos Bírósági Hivatalba. 
Amennyiben beszámolójukat 
postai úton küldik és igazolásra 
van szükségük a letétbe helye-
zéséről, úgy kísérőlevelet kell 
mellékelniük, amelyben kérik 
az igazolás kiállítását. 
A közzététel céljából   bekül-
dendő formanyomtatványok a 

www.civil.info.hu és a birosag-
birosag.hu internetes portálról 
tölthetőek le. 
A letétbe helyezés mellett 
amennyiben a szervezet saját 
honlappal rendelkezik, a honla-
pon is el kell helyezni, és lega-
lább két évig elérhetővé tenni a 
beszámolót és a közhasznúsági 
mellékletet. 
OBH-ba érkezett beszámolók 
2015. március 16. napjáig több 
mint 1450 beszámoló érkezett 
elektronikusan, amelyek feldol-
gozása, közzététele a civil szer-
vezetek névjegyzékébe napraké-
szen, folyamatosan történik.      
A beküldő szervezetek az Ügy-
félkapun keresztül automatikus 
igazolást kapnak a közzétételről, 
illetve értesítjük őket, amennyi-
ben valamely okból a beszámoló 
hibásan került megküldésre. 
Papír alapon ezen időpontig  
további 3000 beszámolót nyúj-
tottak be a civil szervezetek, 
amely több mint kétszerese a 
tavalyi érkezésnek.   
Az OBH a letétbe helyezett     
beszámolókra vonatkozóan–
kérelemre – a civil szervezetek 
számára már közel 850 db igazo-
lást állított ki, és az erre irányuló 
kérelmek száma egyre            
emelkedik.  
 forrás: birosag.hu, nonprofit.hu 

 
Megjelentek a nyomtatványok 
a NAV oldalán az szja 1%-os 
összeg felhasználásáról 
 
A 13KOZ és a 15MKOZ nyom-
tatványokat 2015. május 31-éig 
kell beküldeni az 
Adóhatósághoz:  
- 13KOZ Közlemény az adózó 
rendelkezése szerint a kedvez-
ményezett részére átutalt szja 
1%-os összeg felhasználásáról 
- 15MKOZ Közlemény a jogutód 
nélkül megszűnő kedvezménye-
zettnek átutalt szja 1%-os összeg 
felhasználásáról 

A 13KOZ és a 15MKOZ nyom-
tatványok letölthetőek a 
http://www.nav.gov.hu/ 
weboldalról. 
Mindkét nyomtatvány  
kizárólag elektronikusan  
küldhető be. 

forrás:www.nonprofit.hu 
 
MACI a civilszervezeteknek 
adható 1%-ért 
 
A személyi jövedelemadó   
civilszervezeteknek adható     
1%-áért kampányol a MACI 
(Magyar Civilszervezetek). 
2015. május 20-ig küldhető be 
a személyi jövedelemadó    
bevallással együtt a civilszer-
vezeteknek felajánlható 1%-ról 
rendelkező nyilatkozat a NAV
-nak. Minden adózó saját    
maga nyilatkozhat arról,     
melyik civilszervezetnek ajánl-
ja fel 1%-át. Az elmúlt évben a 
személyi jövedelemadót fize-
tők 40%-a nem rendelkezett a 
felajánlható 1%-ról, mert úgy 
ítélte, az összeg olyan kevés, 
hogy ennyi pénzzel nem tud 
mit kezdeni egy civilszervezet. 
Ezzel közel négy és félmilliárd 
forinttól estek el a magyar  
civilszervezetek. Pedig 
„Minden egyes 1% számít. 
Rendelkezzen róla Ön is! – 
kéri a MACI. 
A MACI - Magyar 
Civilszervezetek kampány 
idén tavasszal azzal a céllal 
indult, hogy a nyilvánosság 
felé megjelenítse a magyar 
civilszervezeteket: betekintést 
engedjen munkájukba, 
tájékoztasson eredményeikről, 
megkönnyítse a velük való 
közvetlen kapcsolatfelvételt.  
A MACI kampányhoz aktív, 
átláthatóan, pártpolitikától 
függetlenül működő 
civilszervezetek és 
szerveződések 
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csatlakozhatnak. Ahol a MACI, 
ott a szolidaritás, a 
gondoskodás, az odafigyelés – a 
közösségi lét feltételei.  
A MACI-ról bővebben: 
www.sziamaci.hu  
A MACI arra kér minden adófi-
zető állampolgárt, hogy éljen 
rendelkezési jogával. A MACI 
információval segít a támoga-
tandó civilszervezet kiválasztá-
sában. Azok az adózók, akik 
kitöltik a nyilatkozatot, és     
rendelkeznek adójuk civilszer-
vezeteknek adható 1%-áról, 
könnyen tudnak támogatni  
számukra fontos tevékenysége-
ket, legyen szó akár nők,     
gyermekek, kisebbségek jogvé-
delméről, állatvédelemről,    
korrupcióellenességről vagy 
helyi közösségfejlesztésről. 
Minden egyes 1% számít.  
Rendelkezzen róla Ön is! 
Keresse az 1%-kal támogatható 
civilszervezeteket az adhat.hu 
adományozási portálon, ahol 
információkat és tanácsokat is 
kaphat az érvényes 1%-os     
nyilatkozat elkészítéséhez! 
Kampány video: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=3_4255F4hKw 
 
Kiszámíthatóbb és egyszerűbb 
lesz EU-s forrásokra pályázni 
 
A kormány olyan pályázati 
rendszert hoz létre, mely kiszá-
míthatóbb és egyszerűbb lesz a 
korábbinál - jelentette ki a fej-
lesztéspolitikai kommunikáció-
ért felelős helyettes államtitkár 
a 2014-2020-as uniós ciklusban 
elérhető fejlesztési támogatá-
sokról és lehetőségekről tartott 
előadásán. 
„Az új rendszer nem a vállalko-
zások csuklóztatására épül” - 
mondta Csepreghy Nándor, 
majd hozzátette; korábban egy 
GINOP pályázathoz 600 adat-

mezőt kellett kitölteni, ma már 
csak mintegy háromszázat, mert 
a nyilvános adatokat az állami 
adatbázisok nyerik ki. 2015    
végére száz tételre csökkentik 
egy klasszikus pályázat adat-
mennyiségét, azok is leginkább a 
projekt céljára vonatkoznak. 
A politikus megemlítette, hogy a 
kormány minden évben elfogad 
egy tervet, mely hónapra ponto-
san megadja, hogy milyen      
fejlesztési programok jelennek 
meg, így a vállalkozások kiszá-
mítható módon készülhetnek a 
pályázatokra. 
A helyettes államtitkár szólt   
arról, hogy megszüntetik a papír 
alapú ügyintézést és a pályázó-
kat is elektronikus úton értesítik 
az ügyükben született döntések-
ről, valamint a nullás NAV iga-
zolással rendelkező és köztarto-
zásmentes, lezárt üzleti évvel 
rendelkező vállalkozások bizto-
sítéknyújtási kötelezettségét   
eltörlik. 
A pályázatok elbírálásában 300 
millió forintos beruházási érté-
kig bevezetik az egyszerűsített 
eljárásrendet, aki a feltételeknek 
megfelel annak a források ren-
delkezésre állásáig automatiku-
san osztják ki a támogatást. Ha a 
vállalt feltételek bármelyikét 
nem teljesíti, azonnal vissza is 
követelik a kifizetett összeget. 
Azoknál a beruházásoknál, ahol 
az állam a kiíró és az állam a fel-
használó, mint például az egés-
zségügyben, ott nem pályázati 
úton, hanem normatív alapon 
helyezik ki a forrásokat. 
Csepreghy Nándor elmondta, 
hogy változik a pályázatok     
elszámolási logikája. Amíg egy 
felhasználónak a támogatás 90 
százalékát nem fizették ki, addig 
nem kell önerőt befizetnie.         
A felhasznált összegből megva-
lósult beruházás fedezetet jelent-
het egy olyan hitelhez, mely az 
önrészt finanszírozza. 

A helyettes államtitkár kijelen-
tette: az előző hét évhez képest 
el kell választani egymástól a 
technológiai fejlesztést, a    
vállalkozások versenyképessé-
gének növelését és a foglal-
koztatási célokat. Ha egy    
vállalkozás technológiai      
fejlesztésre kap támogatást, 
akkor a létszám megtartását 
várják el a pályázótól. 
A kormány 2020-ra ötmillióra 
szeretné növelni a foglalkozta-
tottak számát, ezt elősegítheti 
a kisbirtok rendszer támogatá-
sa és a helyi turizmus fejlesz-
tése - tette hozzá Csepreghy 
Nándor. 

(MTI) 
 
KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS–
elképzeléstől a        megvaló-
sításig 
 
A közösségi tervezés közös 
gondolkodást és cselekvő 
mozgalmat indít. Olyan      
önkormányzatoknak, önkor-
mányzati intézményeknek, 
civil szervezeteknek, helyi kö-
zösségeknek, társasházaknak, 
szomszédságoknak ajánljuk 
távoktatási programunkat, 
amelyeknek célja a helyi szük-
ségletekre építő, a lakosság 
részvételét tükröző, megalapo-
zott tervek mellett, a megvaló-
sításban is részt vevő cselekvő 
társak azonosítása és megerő-
sítése a helyi ügyek mellé. 
A tanfolyam önálló tanulásra 
épít, de megadja a továbbolva-
sás és a konzultáció lehetősé-
gét, hogy a résztvevők képe-
sek legyenek felismerni azokat 
a helyzeteket, amelyekben  
valóban a legcélravezetőbb 
munkamód a közösségi rész-
vétellel történő tervezés, elő-
készíteni-, megszervezni és 
közösségi tervező munkát  
indítani konkrét helyi  
ügyekben.  

http://www.sziamaci.hu
http://www.adhat.hu
https://www.youtube.com/watch?v=3_4255F4hKw
https://www.youtube.com/watch?v=3_4255F4hKw
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Tervezzenek bátran és közösen! 
További részleteket talál a 
http://kozterv-
tanfolyam.kka.hu oldalon 
 
Forrásteremtés - távoktatási 
tanfolyam a neten 
 
Magam csináljam vagy bízzak 
meg egy szakembert? Ugye  
ismerős a kérdés, ami nem csak 
a forrásteremtés kapcsán     
bukkan fel. Akármelyik utat   
választja van egy minimum, 
amit mindenképpen tudnia kell. 
Ha Ön(ök) csinálják, akkor   
magától értetődő, hogy érteni 
kell hozzá, ha mást bíznak meg, 
akkor annyi tudásra lesz    
szükségük, hogy tudjanak meg-
rendelni és átvenni. 
Ezt a tudást szerezheti meg 
ezen a tanfolyamon, ami      
egyben jó alap arra, hogy ha 
saját maga vág bele könnyű   
legyen hozzátanulni. 
Arról nem is beszélve, hogy a 
végére azt is el tudja majd dön-
teni, hogy önnek való-e ez a 
"foglalkozás". 
Ne csak olvassa és nézze 
(filmek is lesznek a leckékben), 
csinálja is. 
A forrásteremtésnél ezt alig kell 
magyarázni, hiszen elméletben 
forrást szerezni enyhén szólva 
marhaság. 
Ezért arra kérem, hogy az egyes 
levelekben olvasottakat azonnal 
valósítsa meg a gyakorlatban. 
Ne feledje, akármilyen kis lépés 
sokkal többet ér, mint az        
álldogálás a rajtvonalnál... 
Kinek ajánljuk? 
Ez a tanfolyam azoknak szól, 
akiknek valamilyen tervük,   
ötletük megvalósításához forrá-
sokat kell teremteni és saját ma-
guk akarják a források előte-
remtését megtervezni és lebo-
nyolítani vagy legalább irányí-
tani. 

Mit ajánlunk Önnek? 
A tanfolyam során Ön a csinálva 
tanulás módszerének segítségé-
vel 
- pontosan megfogalmazza az 
ötletét 
- képes lesz társakat szerezni, 
mert "egyedül nem megy..." 
- megtanulja, hogyan tervezzen 
a társaival együtt 
- számba veszi majd a lehetséges 
forrásokat 
- közösen elkészítik a finanszíro-
zási tervet 
- elkezdik a források   előterem-
tését 
vagyis lépésről lépésre eljut az 
ötlet leírásától a finanszírozási 
terv elemeinek elkészítéséhez és 
annak végrehajtásához – nem 
„általánosságban”, hanem a saját 
projekt-tervével kapcsolatban. 
Az egyes leckéket e-mailben 
kapja meg, hetente egyet. 
Feliratkozás a 
http://forrasteremtes-
tanfolyam.pafi.hu oldal jobb 
felső részén. 

 
Idén ismét megrendezésre kerül 
az Európai Ifjúsági Hét május 
26. és június 2. között. 
A programsorozat célja, hogy 
felhívja a fiatalok és a fiatalokkal 
foglalkozó szakemberek figyel-
mét az Európai Unió által bizto-
sított lehetőségekre és az         
európai értékekre. A hét fóku-
szában az aktív állampolgárság, 
a fiatalok 2014-es EU-s választá-
sokon való részvételének ösztön-
zése és a demokratikus közélet-
ben való aktív szerepvállalása 

áll, valamint idén ünnepli az  
Európai Bizottság a fiatalokat 
támogató EU-s programok 25. 
évfordulóját! A tervezett        
központi események egy része 
az Európai Parlamentben ke-
rül megszervezésre az Európai    
Ifjúsági Fórum jóvoltából. 
Többek között sor kerül egy 
YO-Fest elnevezésű kétnapos 
fesztiválra, amelyen ifjúsági 
szervezetek képviselői és a 
Nemzeti Ifjúsági Tanácsok  
vezetői vesznek majd részt. 
Idén is díjban részesülnek 
majd a Fiatalok Lendületben 
Program Nemzeti Irodái által 
nevezett kiemelkedő ifjúsági 
projektek. Természetesen 
nemzeti szintű programokkal 
is lehet majd csatlakozni a 
programsorozathoz. 
Magyarország ifjúsági      
nagykövete idén Szabó-Nagy 
Attila lesz az Európai Ifjúsági 
Héten Brüsszelben. Attila volt 
EVS önkéntes, ezen kívül   
számos izgalmas ifjúsági     
cserén és képzésen vett részt. 
Szervezete a NIT (Nemzeti 
Ifjúsági Tanács) egyik alapító-
ja, itt most nemzetközi progra-
mokkal foglalkozik. „A prog-
ramon keresztül elsajátított 
értékeket szeretném továbbad-
ni itthon is, otthon is és bárhol, 
ahol lehetőség adódik rá.    
Interkulturális és nemzetközi 
jellegével a program új távla-
tokat nyitott meg, segített a 
másság elfogadásában, na-
gyon sok embert ismerhettem 
meg és dolgozhattam együtt 
velük, úgy magyarországi, 
romániai, mint más nemzetkö-
zi pályán is.” 
A másik két jelölt Mohos     
Nikolett és Gyémánt Zsófia 
volt. 

forrás: yia.hu 

http://forrasteremtes-tanfolyam.pafi.hu
http://forrasteremtes-tanfolyam.pafi.hu
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Kulturális Szemle 
 
Kulturális Szemle küldetése, hogy a kultúra széles spektrumán, de elsősorban a közművelődés és a 
közösségi művelődés témaköreiben, illetve az ezekkel kapcsolatba hozható témákban bemutassa a 
tudományos relevanciával bíró fontos kutatásokat, tanulmányokat, köteteket és konferenciákat. A 
Kulturális Szemle témái és szerzői nem csak Magyarország határain belül alkotó szakemberek, mi-
vel a Kulturális Szemle alapítói célul tűzik ki egy Kárpát-medencei magyar Kulturális Szemle mű-
ködtetését. Ez az interdiszciplináris online tudományos folyóirat így a Kárpát-medence magyar kul-
turális szakembereinek egy olyan hálózatát kívánja összefogni, akik hisznek a kultúra fontosságá-
ban, a kulturális közösségi kezdeményezésekben, és ezt az eszmét szeretnék hosszútávon terjeszte-
ni és fenntartani. Ennek érdekében végeznek elméleti és empirikus kutatásokat, amelyekkel célul 
tűzik ki a kulturális tevékenységek, intézmények és lehetőségek folyamatos fejlesztését. A Kulturá-
lis Szemlébe a tudományos etika betartásával egyaránt publikálhatnak egyetemi oktatók, doktoran-
duszok, felsőoktatási hallgatók, kutatók, és természetesen a kulturális színtereken dolgozó szakem-
berek. A kiadás első évében elsősorban magyar nyelvű írásokat várunk, a későbbiek folyamán an-
gol nyelvű publikálásra, esetenként angol nyelvű különszámra is lehetőséget kívánunk teremteni, 
hogy a kultúrával kapcsolatos kutatási eredményeket minél szélesebb körben, nemzetközi viszony-
latokban is terjeszteni tudjuk. Ennek a célnak az eléréséért választottuk az online formát is: az  
elektronikus eszközök segítségével ezek az írások sokkal szélesebb körbe el tudnak jutni az  
érdeklődőkhöz. 
A folyóirat a http://kultszemle.nmi.hu/ oldalon olvasható. 
 

MEGJELENT AZ EPAROLA 2015. ÉVI 1. SZÁMA 
 
Az eParola legfrissebb számában beszámolunk a budafoki közösségi tervezési folyamat eredménye-
iről, bemutatjuk, hogy Nigériában miként használják a térképészet és a közösségi média eszközeit a 
közösségfejlesztés terén, írást közlünk arról, hogy van –e létjogosultsága a settlement házak funkci-
óinak a digitális érában, illetve arról, hogy a közösségszervezés eszközei miként szolgálták a szociá-
lis tűzifa kérdését, végül, de nem utolsó sorban megemlékezünk: bemutatjuk a Nagyrábéi Baráti 
Kör és Egyesület történetét, s harmincadik születésnapján köszöntjük a zalaszentlászlói faluházat.  
Az eParola ingyenesen letölthető az adattar.net/parola weboldalról. 

http://kultszemle.nmi.hu/-n

