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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM                 
SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN 

Szervező: Kötegyáni Baráti Kör Egyesület - Lakiteleki Népfőiskola 

kihelyezett tagozata 

Időpont: 2015. június 20. (szombat) 

Helyszín: Ungvári Mihály Művelődési Ház                

és Könyvtár 

(5725, Kötegyán Kossuth u. 50.) 

PROGRAM: 

 09:30 – 12.00 

- A népfőiskolai mozgalom helyzete napjainkban 

Előadó: dr. Balázsi Károly – ny. főiskolai tanár; település-és        

közösségfejlesztő 

- „Értékeink nyomában” – a mezőberényi értéktár gyűjtésének, 

hasznosításának tapasztalatai 

Előadó: Olejné Mertz Judit – a Polgármesteri Hivatal közművelő-

dési referense 

- A kötegyáni értékfeltáró munka folytatásának lehetséges     

formái egy nyertes pályázat tükrében 

Előadó: Torzsa Ibolya, egyesületi elnök 

- Friss információk a civil szervezetek jogszabályi     környeze-

téről, forrásgyűjtési lehetőségeiről 

Előadók: Butora Hajnalka, Pocsajiné Fábián Magdolna –              

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

A szakmai műhelyt követően gasztronómiai kóstolón vehetnek 

részt az egyesület székhelyén (Keményfoki u. 2.) a vendégek, iga-

zi helyi specialitásokból (birsalmás bableves, bihari lecsó, varjúle-

pény, vízen kullogó…). 

Jelentkezés, (bővebb információ): június 15-ig a 

kbke1997@gmail.com e-mail címen; telefon: 06-20-925-9765 
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16.30 – 17.00  Szünet 

 

17.00 – 18.00  

 „Egy-mást” segítő beszélgetés pályázatokkal, 

szervezetek jogi, napi ügyintézői problémáival 

kapcsolatos tapasztalatokról 

Vezetik:  Közösségfejlesztők Békés Megyei Egye-

sülete tagjai 

 

19.00 – Vacsora 

Este: Kötetlen együttlét (élménybeszámolók,   

szabadidős programok, bográcsozás) 

 

Augusztus 08. (szombat) 

 

08.30 Reggeli a szálláshelyen 

 

09.00 – 09.45 

Közösségi kezdeményezések a vidékfejlesztés 

területéről  

A helyi fejlesztés a lokális szükségletekre épít, 

melyben meghatározó a helyi közösségek szerepe.  

Előadó: Gyebnár Péter, Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat területi felelőse, Miniszterelnökség 

 

09.45 – 10.30 

Jó gyakorlatok bemutatása 

-Minden ZÖLD-SÉG számít! Ehető Közösségi 

Kertek három városban Békés megyében – 

Koszecz Andrea, Közös Pont Egyesület 

-Stark Szociális Szövetkezet- Gyebnár Péter,    

ügyvezető elnök 

10.30 – 10.45 Szünet 

10.45 – 12.00  Információs - tudásmegosztó  

műhely 

Jó gyakorlatok bemutatása: 

- A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és    

Önkéntes Ház (az Egyensúly AE Egyesület    

fenntartásában) és az Adománybolt tevékenysé-

ge—Herczegné Számel Annamária, CseÖH irodave-

zető  

- Szomszédünnep/Aminkvan találkozó – Ambrus 

Szilvia, Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsé-

ge elnöke 

- A Táliber Alapítvány játszótéri programjai     

Békéscsabán – Zsótér Mária, elnök 

- „Tegyünk együtt – Aktív fiatalok a településért” 

újkígyósi ifjúsági kezdeményezés—Balta Norbert, 

Gedó László 

BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZET VEZETŐK  

BENTLAKÁSOS NYÁRI MŰHELYE 

 SZANAZUG – 2015. 

Augusztus 07. (péntek) 

 

Konferencia: Cselekvő közösségek - Innovatív 

kezdeményezések a közművelődésben/

közösségfejlesztésben 

 

12.30 – 13.30  Gyülekező, regisztráció, szállás 

elfoglalása (Szanazug—gyulai oldal, Körös-

vidéki Vízügyi Igazgatóság üdülője) 

 

13.30 – 14.15  

A közművelődés aktuális irányai 

A Nemzeti Művelődési Intézet kistelepüléseken 

megvalósított mintaprojektjeinek bemutatása  

Előadó: Dombi Ildikó, NMI Szakmai  Módszer-

tani Főosztály vezetője 

 

14.15 – 14.45  

Mi a közösségi alapítvány? magyarországi, 

európai és amerikai egyesült államokbeli     

tapasztalatok 

A közösségi alapítvány az adott közösség életmi-

nőségét kívánja javítani; tevékenysége három fő 

területet ölel fel: adománygyűjtés, adományosz-

tás és a közösségépítés. 

 

14.45 – 15.00 Szünet 

 

15.00 – 16.30 

Közösségi szolgáltatás – közösségi működtetés 

kistelepüléseken 

A Közösségfejlesztők Egyesülete által végzett – 

Norvég Civil Alap támogatással megvalósuló -  

fejlesztői munka célja:  a helyi közösségek igé-

nyeire reflektáló szolgáltatásokat fenntartó, vagy 

tervező szervezetek, csoportok, valamint maga a 

szolgáltatás  működtetésének közösségi alapokra 

helyezése, a helyi társadalomba való beágyazása, 

ezáltal fenntarthatóságának biztosítása.  

A fenti két téma előadója: Peták Péter -          

Közösségfejlesztők Egyesülete (Budapest) 

 

Korreferátumok: a programban résztvevő Békés 

megyei szervezetek (Csanádapácai Hagyomány-

őrző és Hagyományteremtő Egyesület, Nagybán-

hegyesi Szlovák Hagyományőrző Kh. Egyesület, 

Vésztői Településszépítők Egyesülete) képviselői 
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12.00  –  12.15   Szünet 

12.15  –  13.00  Közösségi médiák 

Jó gyakorlat: Médiakommandó 

Előadó: Vajda Árpád, Alapítvány a Közösségi 

Hálózatokért  

13.00- 14.30  Ebédszünet 

14.30 – 16.00    Az ötlettől a megvalósításig 

Gondolkodjunk közösen! – kerekasztal beszél-

getés a műhely vendégeivel 

16.00 – 18.00  

„Miénk itt a tér!” Korreferátumok                

a résztvevők köréből  

18.30– tól Vacsora 

Fakultatív program: Filmbemutatók,  

tematikus műhelyek - szalonnasütés 

 

 

 

 

Augusztus 09. (vasárnap) 

 

8.30 Reggeli az üdülőben 

9.30–11.30  Hol tartunk most? problémák,  aktua-

litások feltérképezése, őszi programok megbeszélé-

se, a résztvevők egyéni tájékoztatói  

Konzultáció, szakmai beszélgetés  

12.00–13.00 Ebéd, a műhely zárása 

 

A bentlakásos szakmai műhely szervezője:  
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete  

Bővebb információ: telefon: 06/66/333-263;  

E-mail: civil@kfbme.hu 

Jelentkezési határidő: július 05. 

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap  

 

EZ TÖRTÉNT... 

Iskolai értékőrző csoportok        

alakultak Kunágotán és            

Kétsopronyban 

 

A Földművelésügyi Minisztérium 

által - a nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének,    

megismertetésének, gondozásának   

támogatására - kiírt HUNG-2014-

es felhívásra pályázatot nyújtott be 

a     Kunágotai Gyermekekért Köz-

alapítvány és Kétsoprony Iskolájá-

ért Alapítvány 2015 januárjában. 

Mindkét projekt támogatásban 

részesült és májusban megkezdő-

dött mindkét településen a gyűjtő-

munka a Közösségfejlesz-

tők    Békés Megyei Egye-

sülete szakmai közremű-

ködésével.     A helyi érté-

kek felkutatását célzó fo-

lyamat első lépcsőfokaként          

5 alkalomból álló ismert-

terjesztő,       gyakorlatori-

entált foglalkozást tart a 

megyei egyesület, melynek 

keretében a résztvevő ta-

nulók a helyi „kincsek” 

gyűjtésének módszertanát sajátít-

ják el, megismerkednek az interjú-

készítés, dokumentumelemzés 

főbb elemeivel, megtanulják a for-

mai adatlap megfelelő  információ-

val való megtöltését.  Az eddig 

megtartott 2 felkészítő foglal-

kozás után a kunágotai érték-

detektívek és a kétsopronyi 

kincskereső diákok nekiláttak a 

gyűjtőmunkának, majd a kö-

vetkező    alkalommal megoszt-

ják tapasztalataikat, a megszer-

zett ismereteket, és az eredmé-

nyeket szeptemberben interak-

tív módon bemutatják a helyi 

általános iskolában, illetve a test-

vértelepülések diákjainak is.    A 

projekt keretében Kunágotán a 

felsősöknek vetélkedőt, az 1-4. osz-

tályosoknak rajzversenyt szerve-

zett a Közalapítvány, annak érde-

kében, hogy ráírányítsák a figyel-

met a helyi értékek fontosságára. 

Kétsopronyban pedig rajz-és fotó-

pályázat került meghirdetésre, 

melyre a tanulók által helyi érték-

nek    tartott épített – természeti 

környezetről, személyről, kulturá-

lis örökségről készített alkotások-

kal lehet        nevezni.  

Butora Hajnalka 

mailto:civil@kfbme.hu
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Idén is „beindul” a Táliber 

Az alapítvány munkatársai        

2015-ben is rendszeres látogatói 

lesznek a játszótereknek. 2006 óta 

minden évben a nyári hónapok-

ban, több alkalommal megjelent a 

Táliber Alapítvány a békéscsabai 

játszótereken. Játékokat, szórako-

zási lehetőséget visznek a gyerekek 

közé. A helyszíneken ott lévő ho-

mokozó, csúszda vagy mászókák 

mellett picit másabb szórakozási 

lehetőséget biztosítanak az érdek-

lődő gyermekek és szüleik részére. 

Egy hatalmas játszóházzá változott 

a békéscsabai Szigligeti utcai     

játszótér csütörtök délután.            

A Táliber Alapítvány önkéntes 

munkatársai Zsótér Mária irányítá-

sával fél 5-től adtak különleges 

szórakozásra lehetőséget a kör-

nyék     gyermekeinek. Óvodás és 

kisiskolás korú csemeték szalad-

gáltak a játszótéren, - ami ugye 

nem meglepő, hisz ezért a játszótér 

– viszont ezúttal szellemi és ügyes-

ségi feladatok között futkorászott a 

gyermeksereg. A program célja, 

hogy színesítse a játszótérre látoga-

tó gyermekek és kísérőik hétköz-

nap délutánját, aktivizálni és közös  

játékra szeretnék ösztönözni őket. 

Alkalmanként témák köré csopor-

tosítva feladatokkal is meg kell 

birkózniuk a csemetéknek.           

Az ügyesen megoldott ügyességi 

és szellemi próbákért ajándék jár: 

sütinek, cukornak és apróságoknak 

örülhet az aprónép ezeken a   

programokon.  

A Táliber Alapítvány elnöke,    

Zsótér Mária kérdésünkre elmond-

ta, hogy az idei évben három ját-

szóteret látogatnak rendszeresen, 

az időjárás függvényében 2 heten-

te. A belvárosi Szigligeti utcai ját-

szótéren kezdődött az idei évad, 

két hét múlva a Lencsésire a Föve-

nyes utcai, majd szűk egy hónap 

múlva Jaminába, az orosházi úton 

nemrég átadott játszótérre látogat-

nak el az alapítvány önkéntesei.    

A 10 éve zajló programban renge-

teg munkatárs, segítő megfordult 

már.  

Az idei évben mintegy 15 önkéntes 

vesz részt a munkában, akik febru-

ár óta egy 40 órás képzésen vettek 

részt, hogy a mosolyt csalhassanak 

ezeken a délutánokon a gyerekek 

arcára. „Az a célunk, hogy a       

2007-ben elindított játszótér örök-

befogadói programot, aminek a 

Táliber Alapítvány a szakmai veze-

tője, azt újból felelevenítsük” – 

mondta a régóta gyermekekkel 

foglalkozó szakember. Bár lógott a 

lába az esőnek csütörtök délután, 

sokan gyűltek össze az alapítvány 

munkatársai körül a szigligeti utcai 

játszótéren. Rengeteg gyerek találta 

meg a szórakozási lehetőséget a 

megszokott hinta-homokozó össze-

állításon kívül. Az önkéntesek be-

vonták a gyermekek szüleit, nagy-

szüleit is az elfoglaltságokba, így 

érzésünk szerint biztosan számít-

hatnak rá, hogy hat hét múlva  

ismerősként üdvözlik őket ezen a 

játszótéren a környék lakói. Két 

hét múlva a Lencsésire, négy hét 

múlva Jaminába látogat a Zsótér 

Mária által vezetett program.                                                                                

www.bekesifi.hu (2015. június 06.) 

 

Pályázati igények felmérése,    
projektötletek Füzesgyarmaton 
 
Május 13-án tartott tájékoztatót 
Füzesgyarmaton, a Polgármesteri 
Hivatal Nagytermében Kovács  
Tibor, a Körös- Sárréti Vidékfejlesz-
tési Egyesület munkaszervezet  
vezetője.  A Vidékfejlesztési Prog-
ramban tervezett legújabb pályáza-
ti irányvonalakat mutatta be, 
egyúttal felmérést végzett, mely 
alapján feltérképezhetővé válnak a 
helyi fejlesztések iránti igények.    
A munkaszervezet vezető a 
LEADER akciócsoport tervezési 
területéhez tartozó összes telepü-
lésre ellátogat e tájékoztatási lehe-
tőséggel és feljegyzi a további pro-
jektötleteket, melyeket bárki      
benyújthat a tájékoztató során, il-
letve az egyesületnél személyesen, 
e-mailben illetve postai úton.       
Az egyesület az elkövetkező hóna-
pokban készíti el Helyi Fejlesztési 
Stratégiáját, melynek kidolgozásá-

hoz elengedhetetlenül fontos a  
helyi pályázati igények felmérése. 
Magyarország Vidékfejlesztési 
Programjának Európai Unió általi 
elfogadását követően kerülhet sor 
a konkrét pályázatok kiírására.      
A később megvalósuló projektek 
finanszírozása az Európai Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Alap-
ból történik. A fejlesztési elképzelé-
sek támogathatóságához elenged-
hetetlenül fontos, hogy illeszkedje-
nek a Helyi Fejlesztési Stratégiá-
hoz. A Vidékfejlesztési Program 
legfőbb célkitűzése a térségben élő 
lakosok életminőségének javítása, a 
munkanélküliség csökkentése,  
vállalkozások, civil szervezetek 
támogatása szakmai       tanács-
adásokkal. 
Füzesgyarmaton a következő     
projektötletek hangoztak el: 
- 10 db Faház építése a Termálkem-
ping területén, ezzel bővítve a 
kemping szolgáltatásainak         
repertoárját. 
- A Lázár Gyula Városi Sporttelep 
salakpályájának felújítása, bizton-
ságosabb sportolási lehetőséget 
nyújtva. 
- Önkormányzati kezdeményezés-
re sport-, és helytörténeti újság  
kiadása. 
- Az Ösvény Esélynövelő Alapít-
vány termelőüzemének korszerűsí-
tése, napelemek alkalmazása. 
A tájékoztatók további helyszínei-
ről és időpontjairól a www.koros-
sarret.eu oldalon találhatnak     
bővebb információkat. 

forrás: Körös-Sárréti hírlevél 
 
Elismerés az SM egyesületnek  
 
Május utolsó szerdáján csaknem 
harminc Békés megyei SM beteg és 
kísérőik vettek részt az SM világ-
nap alkalmából szervezett buda-
pesti rendezvényen, ahol a megyei 
egyesület elnöke elismerést is átve-
hetett a 2014-es évben folytatott 
aktív egyesületi tevékenységért. 
Május utolsó szerdáját évekkel eze-
lőtt az SM-es Emberek Világszövet-
sége (MSIF) nevezte ki a Sclerosis 
Multiplexes Emberek Világnapjá-
nak azzal a céllal, hogy aznap a 
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világon egységesen mindenhol az 
SM-es emberekre és a betegséggel 
való együttélésre világítsa rá a civil 
társadalom figyelmét. A világnap 

mottója ezúttal az Egyenlő hozzá-
férés volt, amely alatt a diagnózis-
hoz, kezeléshez, szociális támoga-
tásokhoz, utazási és szabadidős 
lehetőségekhez, létesítményekhez 
valamint az oktatáshoz való egyen-
lő hozzáférés fontosságára igye-
keztek ráirányítani a figyelmet.     
A 2015. május 27-i, az egyik hazai 
SM szervezet által, a budapesti 
Dürer Rendezvényházban megtar-
tott hivatalos világnapi ünnepség 
keretében a segítő-támogató mun-
ka elismeréseképpen kiosztották a 
legaktívabb SM egyesületek díját 
is, amelyet 2014-es tevékenységéért 
- egy másik alföldi SM egyesülettel 
együtt - a békés megyei SM egye-
sület érdemelt ki. A kitüntetést 
Herczegné Szabó Marianna egye-
sületi elnök vette át. Az egyesület 
vezetősége mellett csaknem har-
minc megyei SM beteg és SM bete-
geket segítő önkéntesek is jelen 
voltak a programon.  
A világnapi rendezvényen készült 
fotók az Békés Megyei Sclerosis 
Multiplexes Emberek Közhasznú 
Szervezet Facebook oldalán megte-
kinthető. 

www.bekesmegyeisclerosis.hu 

 
Felkérés a segítők segítésére 
 
Május 28 - án a Mentálhigiénés 
Egyesület két munkatársa, Bonnyai 
Sándor és Szilágyi Ágnes,  elő-
adást, valamint játékos csoportfog-
lalkozást tartott a Szentesen lebo-
nyolított IV. Pszi Napon, amelyre 
szervezetünk külön meghívást  
kapott. 

Az idei év témájának az előző alka-
lom véleményei, tapasztalatai alap-
ján a segítők segítését, a testi-lelki 
egészség megőrzését választották a 

szervezők.  A témakörhöz a 
különböző területről érkező 
szakemberek más-más módon 
nyúltak, így színes és változa-
tos előadásokat         hallhat-
tunk. 
A Szilágyi Ágnes által felvetett 
anyag „az egészséges és érett 
személyiség, valamint ennek 
megőrzése” volt. Fókuszba a 
humor és a játék szerepe került. 

Az előadáshoz részben kötődve 
Bonnyai Sándor csoportfoglalko-
zást tartott közönségének. Fő gon-
dolatmenetük két részre bomlott, a 
felnőttkorra elfeledett játék felele-
venítésére és a „merjünk határokat 
kialakítani” gondolatkörre. A délu-
tán folyamán párhuzamos idősáv-
ban több technikát is kipróbálhat-
tak az érdeklődők. 
Mindig nagy öröm számunkra, ha 
szakmai tudásunkat elismerik és 
segítő szakembereknek szervezett 
konferenciákon is megjelenhetünk 
a tudásunk, tapasztalataink átadá-
sára. A kiemelt felkérést különösen 
nagyra értékeltük. Köszönjük a 
szervezést és az aktív részvételt. 

Szilágyi Ágnes 

 
Észak-Békésiek a Csaba-Parkban 
 
A Békés Megyei Nyugdíjas Egye-
sületek Szövetsége május 30-án 
tartotta a „Családi Egészség és 
Sportnapot” a Csaba-Parkban.     
Az Észak-Békés Megyei Nyugdíjas 
Szervezetek Egyesületét  a 
gyomaendrődi „Őszidő”      Nyug-

díjas Klub, a Körösladányi 
„Őszikék” Nyugdíjas Klub, a vész-
tői „Barátság” Nyugdíjas Egyesü-
let, a vésztői „Szépkorúak” Nyug-

díjas Egyesület és a Szeghalmi 
„Búzavirág” Nyugdíjas Egyesület 
tagjai képviselték aktív családtag-
okkal és unokákkal. Az „Őszikék” 
a főzőverseny harmadik helyezését 
érték el, a gyomaiak, vésztőiek a 
kulturális műsor aktív résztvevői 
voltak, az unokák pedig kiválóan 
szerepeltek a sportversenyeken.  
Az elért eredményekhez gratulá-
lunk, és a fellépőknek köszönjük a 
munkáját, a szervezőknek a lehető-
séget, hogy ott lehettünk. 

Turbucz Gyuláné 
  

Hagyománnyá válik a fogyasztó-
védelmi vetélkedő 
 
Májusban ismét rendhagyó osz-
tályfőnöki órát tartottak a Gyula és 
Térsége Fogyasztóvédelmi Egyesü-
let tagjai a Magvető Református 
Általános Iskola ötödik évfolya-
mán. A program célja a gyerekek 
számára könnyen elsajátítható  
tudás átadása a fogyasztás, bevá-
sárlás, helyi termékkínálat és     
érdekérvényesítés témakörök   
kapcsán. 
Az Egyesület elnöke, Kovács     

Barnabásné, valamint alelnöke, 
Szilágyi Ágnes a két említett osz-
tályközösség számára szervezett 
interaktív órát. A tanórán a gyere-

kek kiscsoportos feladatmegol-
dás során egy vasárnapi ebéd-
hez tartozó nagybevásárlást 
végeztek el gondolatban, 
amelyben adott szempontok 
mentén haladva kellett egy 
négyfős család étkezéséhez 
szükséges alapanyagokat   
megvásárolni. 
A gyermekek hatalmas lelkese-

déssel és nem kisebb zsibongással 
vetették magukat a feladatba, ame-
lyet nagy sikerrel meg is oldottak. 

Szilágyi Ágnes 
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kenykedő, versenysportban,        
szabadidősportban, valamint a 
gyermek- és ifjúsági sportban érde-
kelt sportszervezetek infrastruktu-
rális fejlesztéseinek, felújításainak 
támogatása önerő biztosításával. 
A pályázók köre: Békéscsaba      
Megyei Jogú Város területén tevé-
kenykedő, a Gyulai Törvényszék 
által nyilvántartásba vett sportegye-
sületek. 
A pályázat benyújtási határideje: a 
forrás erejéig, folyamatos 
Támogatási időszak: 2015. április 1. 
– 2015. december 31. 
Részvételi feltétel (a 3 közül lega-
lább az egyiknek teljesülnie kell): 
 –sikeres, elfogadott TAO, sportszö-
vetségi, minisztériumi vagy egyéb 
fejlesztési pályázat; 
–szerződéssel, határozattal megítélt 
támogatás; 
 –támogató szervezet (avagy szpon-
zor, cég) által kiadott szándéknyi-
latkozat. 
További információ kérhető:         
A 06/66-523-832-es telefonszámon, 
illetve a szigeti@bekescsaba.hu        
e-mail címen. Pályázati űrlapok a 
fenti e-mail címen is igényelhetők, 
illetve letölthetők a 
www.bekescsaba.hu honlap 
„Hírek” menüpontjának „Pályázati 
hírek” oldaláról. 
 
Hálózat a közösségért program 
 
Békéscsaba Megyei Jogú Város   
Önkormányzata ezúton tájékoztatja 
a város lakosait, hogy újra megnyílt 
a pályázati lehetőség a hátralék-
mentes fogyasztóknak az áramdíj 
fizetés támogatására. A pályázato-
kat május 11-től lehet benyújtani a 
Hálózat a közösségért program 
weblapján június 22-ig. A díjhátralé-
kos fogyasztók számára a támogatá-
si pályázat folyamatos                
szeptember 15-ig. 
A hátralékmentes kategóriában az 
alábbi alcsoportok különülnek el: 
-rendszeresen fizető, nehéz szociális 
helyzetben levő fogyasztó –         
támogatás összege: 15.000,- Ft 
-előrefizetős mérővel rendelkező, 
hátralékmentes fogyasztó –         

támogatás összege: 9.000,- Ft 
- az EDF DÉMÁSZ-nál program-
tól független részletfizetési meg-
állapodást kötött, azt tartani tudja 
és más elmaradása nincs – támo-
gatás összege: 15.000,- Ft (ezt 
ajánljuk azoknak a 2014-ben     
pályázóknak, akik 2014-ben kap-
tak támogatást és most elmaradá-
suk van vagy a tárgyhavi szám-
lák vagy a nagyobb összegű    
elszámoló számla megfizetésé-
ben.) 
A hátralékmentes kategóriában 
pályázók figyelmét érdemes fel-
hívni a pontos, határidőre történő 
számla fizetés fontosságára.    
Tapasztalatok szerint minimális 
késedelem miatt esnek el a támo-
gatástól a pályázók. Amennyiben 
a támogatott pályázó nem fizeti 
időre a számláit, csak csúszással, 
akkor ebben a kategóriában nem 
tud támogatást kapni még, ha 
szociálisan nagyon rászorult is. 
Amennyiben kérdése, problémája 
merülne fel a programmal kap-
csolatban akkor az alábbi elérhe-
tőségeiken segítséget kérhet:       
06-1-3914-757; e-mail: 
halozat@maltai.hu;halozat.maltai.
hu 
A pályázat benyújtásában 
(kitöltésében) segítséget nyújt: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal, Szociálpo-
litikai Osztálya (5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11-17. II. emelet) 

forrás: www.csabaimerleg.hu 
 
„Sárrét, ahogy én szeretem”   
Fotópályázat amatőr fotósoknak 
 
A pályázat célja: Az amatőr fotó-
sok is megkapják a lehetőséget 
hobbijuk elismerésére. Továbbá 
megörökíthetik a saját települé-
sükre legjellemzőbb természeti, 
építészeti vagy egyéb   motívu-
mokat. 
A pályázatra történő nevezés  
személyesen a Körös-Sárrét     
Tourinform Irodában vagy online 
lehetséges. A pályázaton való 
részvétel ingyenes, nevezési díj 
nincs. 

Virágos Gyuláért 2015. 
 
Gyula Város Önkormányzata és a 
Gyulai Polgármesteri Hivatal ez 
évben is meghirdeti a városi 
virágosítási és környezetszépítési 
versenyt. 
A verseny célja: 
város idegenforgalmi vonzerejé-
nek, a települési virágfelületek  
növelése, 
a környezet gondozottságának, 
ápoltságának harmonikus, város-
képbe illő, természeti adottságok-
hoz alkalmazkodó kialakítása, 
nyilvánosságot és elismerést adni 
azon gyulai polgároknak, civil  
közösségeknek és vállalkozások-
nak, akik közérdekű munkával 
szebbé, virágosabbá teszik közvet-
len környezetüket. 
A virágosítás és környezetszépítési 
verseny kategóriái: 
I. virágos előkert 
II. virágos balkon és ablak 
III. ház előtti virágos közterület 
IV. virágos intézmény 
V. virágos vendéglátóhely 
A verseny nevezési határideje: 
2015. július 2. 
 A Hagyományőrző Gazda- és 
Kertbarát Kör is csatlakozott a  
városi versenyhez, egy különdíjjal 
szeretnék jutalmazni azt a szerény 
és a versenyre nem jelentkező kert-
tulajdonost, aki példaértékűen  
alakítja ki, gondozza és ápolja a  
kertjét. 
A jelentkezési lap a www.gyula.hu 
weboldalon letölthető. 
 
Pályázati felhívás sportszerveze-
tek számára, sportinfrastruktúra-
fejlesztés céljaira 
 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének 
Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási 
és Sportbizottsága pályázatot hir-
det SPORTSZERVEZETEK      
SZÁMÁRA, 
SPORTINFRASTRUKÚRA-
FEJLESZTÉS CÉLJAIRA (Pályázati 
azonosító: SPORTINFRA/2015.) 
A pályázat célja: Békéscsaba     
Megyei Jogú Város területén tevé-

http://www.gyula.hu
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Pályázati feltételek: 
· a pályázó saját maga által készí-
tett, 5 évnél nem régebbi képekkel 
nevezhet 
· maximum 3 db A/4-es kép   
szükséges 
· a képek címe tükrözze a kép tar-
talmát, a tartalom pedig utaljon a 
pályázó lakhelyének sajátosságaira 
A pályázó minden fotó mellé ké-
szítsen leírást, amely tartalmazza a 
kép készítésének helyét és időpont-
ját. A pályázati anyagokat a rende-
zők által felkért zsűri bírálja el. 
Díjazás: A nevezők között az első 
három helyezett pénzjutalomban, 
továbbá minden pályázó ajándék-
csomagban részesül. 
Pályázati anyagok leadásának 
időpontja, helye: 2015. 06. 14. 
Körös-Sárrét Tourinform Iroda 
5525, Füzesgyarmat, Kossuth u. 89. 
Tel: 66/470-395 E-mail: 
fuzesgyarmat@tourinform.hu 
Eredményhirdetés napja:          
2015. 06. 26. Füzesgyarmat, Hotel 
Gara 
További információ: http://
sarretitura.hu/?
article=403&page=1 
 
„Segítő diákok 2015.” 
 
Az Iskolai Közösségi Szolgálat mű-
ködő programjait minél jobban 
megismerhessék az intézmények, 
diákok, pedagógusok és szülők.    
A fenti cél érdekében az Oktatás-
kutató és Fejlesztő Intézet 
(továbbiakban: OFI) nyílt pályáza-
tot hirdet Magyarországon, a     
középfokú iskolákban nappali kép-
zésben 2016. január 1-jét követően 
érettségi vizsgát tevő tanulók; az 
iskolai közösségi szolgálat prog-
ram lebonyolításában részt vevő 
pedagógusok (például: IKSZ koor-
dinátor, osztályfőnök) számára az 
iskolai közösségi szolgálat progra-
mok széles társadalmi körben való 
megismertetése céljából. 
Pályázat célja: Célunk azokat a 
szakmai zsűri által kiválasztott  
működő példákat bemutató pálya-
műveket közzétenni, amelyek elő-
segítik az iskolai közösségi szolgá-
lat bevezetését és megvalósítását, 
illetve azok széles társadalmi    

körben való megismertetését. 
A pályázat során összegyűjtött, 
majd értékelt és közzétett alkotások 
segítsék megismertetni a közösségi 
szolgálat alapvető céljait, szemléle-
tét, egyénre és társadalomra       
gyakorolt hatását. 
A pályázat további céljai: 
· minél nagyobb számban legyenek 
jelen az OFI www.kozossegi.ofi.hu 
portálon olyan bemutató/
bemutatkozó beszámolók, alkotá-
sok, hasznos gyakorlati példák, 
amelyek segítséget jelentenek a  
közösségi szolgálati tevékenységek 
szervezésében; 
· minél több szereplő, tevékenység 
és élmény bemutatási lehetőségének 
megteremtése; 
· elősegíteni az érintettek között az 
egymástól való tanulást, a hálózat-
építést; 
· minél nagyobb nyilvánosságot 
kapjon az iskolai közösségi szolgá-
lat programja. 
A pályázat kategóriái: 
Diák: „A” téma: Film az Iskolai  
Közösségi Szolgálatról 
„B” téma: Fotók az Iskolai  Közössé-
gi Szolgálatról 
Pedagógusok: „A”téma: Intézmé-
nyen belüli tevékenység leírása 
„B”téma: Intézményen kívüli tevé-
kenység egy fogadó intézménynél 
A pályázat szakmai követelmé-
nyei: Szociális kompetenciák fej-
lesztésének megvalósulása tapasz-
talati tanulás útján. 
· A kettős cél elve: egyszerre kell a 
szolgálatjellegnek és az élménype-
dagógia alapú tanulásnak megvaló-
sulnia. 
· A kölcsönösség elve: A segítő és a 
segítségre szoruló között partner-
ség, együttműködés, elfogadás telje-
sül, adott esetben a helyi közösség 
tagjaival való közös tevékenység 
során is. 
· Szabad választás elve: A diákok – 
a szülőkkel, tanárokkal való egyez-
tetés alapján – maguk választhatják 
ki az általuk végzendő    tevékeny-
ségeket. 
A benyújtás   módja és határideje: 
Beküldési cím: 
kozossegi.szolgalat@ofi.hu,        
2015. szeptember 15. 24.00 óráig 
elektronikus formátumban 

A pályamunkák díjazása 
A szakmai értékelésen legmaga-
sabb pontszámot elért pályamun-
kák (kategóriánként maximum  
1–5 pályázat, azaz összesen leg-
feljebb 15 pályázat) a kiíró által a 
pályázat összes díjazottja számá-
ra felajánlott 300 000 forint      
összértékű díjakat nyerhetik meg. 
A pályázattal kapcsolatosan    
további információkat az alábbi 
elérhetőségen kaphatnak: 
– http://kozossegi.ofi.hu 
– kozossegi.szolgalat@ofi.hu 
 
„Otthon Melege Program”    
Háztartási nagygépek (mosógép) 
energia megtakarítást eredmé-
nyező cseréje alprogram 
MGCS/15 
 
A pályázati konstrukció tárgya, 
célja: háztartások energiahaté-
konyságának növelése érdeké-
ben, meglévő háztartási nagygé-
pek (mosógép) magas energiaha-
tékonyságú, új berendezésekre 
történő cseréjének támogatására. 
A pályázattal a  magyarországi  
lakóhellyel  rendelkező cselekvő-
képes nagykorú természetes   
személyek, támogatással  csök-
kentett  vételáron  (támogatással  
csökkentett bolti áron) jogosultak 
új háztartási nagygép (mosógép) 
beszerzésére. Vissza nem         
térítendő támogatás 
Jelen felhívásra személyenként 
és lakásonként legfeljebb egy  
háztartási nagygép cseréjére 
nyújtható be pályázat. Kizárólag 
a pályázati portálon található 
„Regisztrált kereskedők listá-
ján”szereplő kereskedőtől beszer-
zett alábbi háztartási nagygép 
cseréhez nyújtható támogatás: 
 -elöltöltős mosógép cseréje új, 
energiatakarékos elöl-vagy felül-
töltős automata mosógépre; 
-felültöltős mosógép cseréje új, 
energiatakarékos elöl-vagy      
felültöltős automata mosógépre; 
-mosó-szárítógép csere új,      
energiatakarékos elöl-vagy felül-
töltős automata mosógépre; 

Pályázatot kizárólag elektroni-
kus úton, a pályázati portálon 

mailto:kozossegi.szolgalat@ofi.hu
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keresztül nyújthat be a Kormány-
zati   Portálon ügyfélkapus regiszt-
rációval rendelkező természetes        
személy. A Pályázókat pályázati 
díj nem terheli. 

Pályázatot benyújtani 2015.    
szeptember 30. napjáig, illetve a 
rendelkezésre álló forrás    kimerü-
léséig 
Dél-Alföldön a benyújtási        
időszak kezdete: 2015. július 13. 
További információk: +36-1-795-
6766; +36-1-795-3832 
E-mail: 
ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu     
forrás: http://www.kormany.hu 

Hankook Abroncs adományozás 
 
A Hankook Tire Magyarország Kft 
abroncsadományozási Programot 
hirdet annak érdekében, hogy   
segítse azokat az országos és/vagy 
helyi hatókörű szervezeteket, ame-
lyek tevékenységükkel a társada-
lom számára fontos szolgálatot 
végeznek. A 2015-ös Abroncsado-
mányozási Program keretében a 
Társaság olyan kisebb alapítvá-
nyok és egyesületek számára kíván 
segítséget nyújtani, amelyek mére-
tükből fakadóan más módon     
nagyon ritkán és csak nagy erőfe-
szítések útján jutnának támogatás-
hoz.  
A pályázat célja: Alapítványi és 
egyesületi formában működő köz-
hasznú szervezetek magyarországi 
tevékenységének támogatása,   
közúti közlekedésük biztonságá-
nak elősegítése. 
Kik pályázhatnak: Társaságok, 
kisebb alapítványok és egyesületek  
A támogatás formája: a Társaság 
által gyártott gumiabroncsok     
ingyenes juttatása. Minden szerve-
zet legfeljebb 12 darab, azaz            
3 garnitúra gumiabroncsra adhatja 
le igényét. 
A jelentkezés benyújtásának 
módja: www.hankookadomany.hu 
Pályázati időszak: 2015. május 1. – 
2015. július 15. 
További információ: www-
.hankookadomany.hu/felhivas/ 
 
 

Internetes megtalálhatóság        
támogatása - online marketing ci-
vil szervezeteknek 
 
A támogatás célja: a pályázók    
versenyképességének támogatása, 
webes megtalálhatóságának segíté-
se a Google keresőben. Pályázati 
kiírásunk keretében ingyen vállal-
juk a szervezetük hirdetésének   
kezelését a Google Adwords hirde-
tési rendszerében. Célunk, hogy a 
jelentkező szervezetek minél széle-
sebb körben elérjék ügyfeleiket a 
Google Adwords hirdetési        
rendszerével. 
A pályázható támogatás formája és 
összege: A pályázónak megtervez-
zük, kivitelezzük egy komplett 
Adwords kampányát, mely magába 
foglalja: 
- kampány célkitűzésének meghatá-
rozása, hozzá kapcsolódó kampány-
forma kiválasztása; 
- releváns kulcsszavak kiválasztása, 
hirdetéscsoportba szervezése; 
- hirdetési szövegváltozatok készíté-
se, optimalizálása; 
- landing oldalak kiválasztása; 
- futó kampányok napi szintű moni-
torozása, folyamatos optimalizása; 
- jelentések küldése; 
- folyamatos konzultáció. 
Támogatás mértéke: 100 000 Ft +  
15 000 Ft értékű Adwords kupon.  
A támogatás keretében a kampány 
felállítását, menedzselését 3 hóna-
pig ingyen vállaljuk, ám a pályázó-
nak vállalnia kell, hogy a hirdetés 
költségeit biztosítja. A pályázó dön-
ti el, hogy mekkora hirdetési költés 
irányoz elő a kampányra. 
Pályázati határidő: 2015. 06. 30. 
A pályázat benyújtása: Az adatla-
pot aláírva az                                        
info@hatekonyhirdetes.hu címre 
elektronikusan kérjük eljuttatni.  
További információ: 
http://www.hatekonyhirdetes.hu 
 
„OMÉK Táj –Érték –
Együttműködési Díj” Pályázati 
felhívás 
 
A 2015 szeptemberében 
77.alkalommal megrendezett Orszá-
gos Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kiállítás (OMÉK) keretében, 
ismét OMÉK díjak átadására kerül 

sor, több kategóriában. 
A pályázat célja: A pályázat kere-
tein belül olyan természetes    
személy(ek), közösség(ek) és 
szervezet(ek) elismerése a cél, 
amelyek a 2013-ban megrende-
zett 76. OMÉK óta eltelt időszak 
alatt a táj és a közösség értékei-
nek megóvásához, a tájhoz való 
kötődés megteremtéséhez, annak 
fejlődéséhez, vagy a helyi társa-
dalom értékmegőrző törekvései-
hez kapcsolódik példa értékű 
közösségi szemléletű programot 
valósítottak meg, illetve ilyen – 
már megvalósult – kezdeménye-
zést indítottak el hazánk           
valamely vidéki térségében. 
A pályázat benyújtására jogosul-
tak köre: Jelen felhívás keretében 
az alábbi feltételeknek megfelelő, 
valamely magyarországi telepü-
lésen (kivéve: a főváros, Buda-
pest) székhellyel illetve lakcím-
mel rendelkező szervezetek és 
természetes személyek nyújthat-
nak be pályázatot. 
- civil szervezetek, közalapít-
ványok, 
- egyházak, egyházi szervezetek, 
egyházi fenntartású intézmények, 
- önkormányzatok, önkormány-
zati társulások, kistérségek és 
fenntartásukban működő        
intézmények, 
- egyéni vállalkozók, őstermelők, 
családi gazdaságok, 
- non-profit gazdaság társaságok, 
- szövetkezetek; 
- természetes személyek 
Pályázatot nyújthatnak be továb-
bá olyan nem formális közössé-
gek is, amelyek programjaikat, 
kezdeményezéseiket a fővároson, 
Budapesten kívül valósítják meg. 
A pályázaton való részvétel    
térítésmentes. 
A pályázat benyújtásának      
időszaka: 2015. június 1. –     
2015. június 30. 23:59 
Pályázat benyújtására kizárólag 
www.nakvi.hu/weboldalon   
található  magyar  nyelvű  űrlap 
elektronikus kitöltésével nyílik 
lehetőség. 
Bővebb információ: 
www.nakvi.hu/app/omek/inde
x_main1.php 

mailto:ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu
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Pályázati kiírás Közművelődési 
Érdekeltségnövelő Támogatásra 
 
Az emberi erőforrások minisztere 
— a belügyminiszterrel és a     
nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben — pályázatot hirdet 
Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 7. a) pont 
szerint a Közművelődési Érdekelt-
ségnövelő Támogatásra összhang-
ban - az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény a muzeá-
lis intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közműve-
lődésről szóló 1997. évi CXL.     
törvény, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
rendelkezéseivel.  
A pályázat célja: Központi költség-
vetési forrás biztosítása az önkor-
mányzati fenntartású vagy a tele-
pülési önkormányzattal kötött 
közművelődési megállapodás 
alapján működő közművelődési 
intézmény vagy közösségi színtér 
műszaki technikai eszközállomá-
nyának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására, épületének           

karbantartására, felújítására.  
Pályázók kőre: Közművelődési  
érdekeltségnövelő támogatásban 
közművelődési intézményt, közös-
ségi színteret saját fenntartásban 
vagy közművelődési megállapodás 
keretében működtető települési  
önkormányzat (a továbbiakban: 
Pályázó) részesülhet,  
A támogatás formája: A pályázaton 
vissza nem térítendő költségvetési 
támogatás igényelhető. 
A támogatás mértéke: A támogatás 
minimális mértéke 100.000 Ft  
Nem részesülhet támogatásban az a 
Pályázó, amelynek a pályázat     
benyújtásakor az Áht. 50. § (4)    
bekezdése szerinti köztartozása 
van; - amely adósságrendezési eljá-
rás alatt áll; amely az érdekeltség-
növelő támogatáson kívül más   
hazai vagy európai uniós forrás  
keretében (pl. integrált közösségi és 
szolgáltató tér, Agóra Pólus, Agóra 
-multifunkcionális közösségi      
központ és területi közművelődési 
tanácsadó szolgálat technikai,     
műszaki eszközállományának, be-
rendezési tárgyainak gyarapítása) 
jelen pályázat tárgyával megegyező 

célra és ingatlanra 5 éven belül   
támogatásban részesült.                  
Az 5 év számításának kezdő idő-
pontja a támogatás folyósításának 
napja, amely által vállalt önrész 
szerinti támogatás számított ösz-
szege nem éri el a 100 000 forin-
tot.  
Pályázatok benyújtása: A pályá-
zati adatlap benyújtása elektroni-
kus úton a Magyar Államkincstár 
által üzemeltetett elektronikus 
rendszeren keresztül, az erre a 
célra kialakított pályázati felüle-
ten történik. 
A pályázati adatlapot és a továb-
bi benyújtandó dokumentumokat 
papír alapon, valamint CD/DVD 
lemezen a Kincstár területileg 
illetékes szervéhez kell eljuttatni 
egy eredeti és egy hitelesített má-
solati példányban.  
Pályázatok elektronikus rögzíté-
sének határideje: 2015. június 29. 
További információk: 
http://www.nmi.hu/hu/Hirek/
Kozmuvelodesi-
erdekeltsegnovelo-palyazat 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Felhívás országos amatőr           
művészeti  adatbázisba történő  
jelentkezéshez 
 
A magyar társadalom, a települések 
életében hagyományosan kiemelke-
dő jelentőséggel bírnak a nem hiva-
tásos művészeti tevékenységet  
végző egyének, alkotó közösségek, 
fellépéseikkel, műsoraikkal, alkotá-
saikkal gazdagítják a helyi ünnepe-
ket és rendezvényeket, a helyi    
kulturális életet. A Nemzeti Műve-
lődési Intézet a területi közművelő-
dési feladatellátás hatékonyságának 
növelése érdekében szeretne minél 
teljesebb képet kapni a magyar 
amatőr művészetet művelő egyé-
nekről, közösségekről, továbbá a 
számukra bemutatkozást biztosító 
találkozókról, minősítőkről, feszti-
válokról. Célunk egy országos   
adatbázis létrehozása, amely tartal-

mazza a legfontosabb információ-
kat. Kérjük, hogy a településükön, 
intézményükben továbbítsák  
minden érintettnek az adatlapo-
kat, melyek a bekes@nmi.hu          
e-mail címen igényelhetők, majd 
2015. június 15-ig kitöltve a       
megyei iroda e-mail címére vagy 
személyesen, illetve postán juttas-
sák vissza a Nemzeti Művelődési 
Intézet Békés Megyei Irodájába 
(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.) 
ezzel is   segítve munkánkat. 

Savolt Zoltán 
Nemzeti Művelődési Intézet 

XXXV. Képzőművészeti   Alkotó-
tábor  
2015.06.29 – 07.10. 
 
A Békés Megyei Képzőművészeti 
Szabadiskola Egyesület immár     
35. alkalommal rendezi meg alkotó-
táborát Kétegyházán. A település 
legnagyobb nevezetessége az     
Almássy kastély, ahol ma a Mező-
gazdasági Középfokú Szakoktatási 
Továbbképző Intézet (Kétegyháza, 
Gyulai út 6.) működik, itt kap    
helyet a tábor. Az iskolát és így a 
tábort egy 6 hektáros park veszi 
körül. Ide hívjuk, várjuk a képző-
művészet és alföldi táj szerelmeseit. 
2015. évi tábor vezetősége: 
Deli Zoltánné Szabó Éva, a Szabad-
iskola vezetője 
Hargittainé Megyeri Valéria    
kincstárnok, az egyesület titkára 
Gugolya Márta, az egyesület     
szervezője 

mailto:bekes@nmi.hu
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www.muvesztelepketegyhaza.hu/
docs/Kh%C3%A1ziT%C3%
A1borJelentkezesiLap2015.pdf 
A részvételi díjat a helyszínen kell 
fizetni.  
A jelentkezési lapot kérjük       
elküldeni 2015.06.15-ig a szállás 
lefoglalhatósága érdekében 
Hargittainé Megyeri Valéria      
5741-Kétegyháza, Batthyány u. 12. 
címre. 
Bővebb információ: (30) 327 5498; 
06 (70) 456 3816  
 
X. Jubileumi Tótkomlósi Nemzet-
közi Szenior Úszóverseny  
 
Július 18-án, szombaton a 
„Tótkomlósi Rozmárok” és a Rózsa 
Fürdő szeretettel várja a     szurko-
lókat és azokat is, akik csak szóra-
kozni szeretnének ezen a kellemes, 
napsütéses nyári napon és szeret-
nék látni a dél-alföld leg-szebb   
rózsáját. 
A verseny ideje: 2015. július 18. 
(szombat)  
Helye: Rózsa Fürdő, Tótkomlós 
Kossuth u. 2.  
A verseny célja: a felnőtt lakosság 
rendszeres testmozgásának elősegí-
tése, az egészség fenntartása, meg-
őrzése, az úszás népszerűsítése, a 
hazai és nemzetközi kapcsolatok 
ápolása, elősegítése, a versenyzési 
lehetőség biztosítása.  
A verseny rendezője: Tótkomlósi 
Rozmár Szenior Úszó Klub      
Egyesület, Magyar Szenior Úszók 
Országos Szövetsége, Rózsa Fürdő,  
Nemzeti Együttműködési Alap. 

A szeniorúszó egyesületek          
nevezésén kívül az egyéni jelentke-
zőket is szívesen várjuk, hiszen a 
rendezvény fő célja, hogy a verse-
nyen keresztül népszerűsítsük az 
úszást és az egészséges életmódot 
mindenki számára.                           
A versenyen lehetőséget biztosí-
tunk három generáció bevonására 
is. Családi váltókban indulhatnak a 
versenyünk népszerű kísérő száma-
iban: Három generációs váltóban, uno-
ka-szülő- nagyszülő, valamint egy szü-
lő két gyerek és két szülő egy gyerek 
összeállításban.  
Rendezvényünkön azok is indul-
hatnak, akik egyébként nem verse-
nyeznek, de örömet szeretnének 
okozni gyermeküknek és unokáik-
nak. Ezekben a számokban nincs 
nevezési díj. A gyermekek az érem 
díjazás mellett külön jutalmat is 
kapnak. 
Versenyünket  megtiszteli díszven-
dégként   személyes  közreműködé-
sével Zubor Attila tizenötszörös 
magyar bajnok úszó és családja. 
Bővebb információ kérhető: Kancsó 
Jánostól a   
kancso@mail.totkomlos.hu e-mail 
címen és a  06 30 412 7879 mobil 
telefonszámon. 
A versenykiírás megtekinthető a 
www.totkomlosirozmarok.hu  
weblapon és a www-
.facebook.com/TotkomlosiRozmar
SzeniorUszoKlubEgyesulet?fref=ts 

Kancsó János  
egyesületi elnök 

A már hagyományosnak számító 
szekciókat indítjuk, mint festészet, 
szobrászat, tűzzománc, grafika. 
Művésztanárok: 
Kukár István-festészet 
Deli Zoltánné Szabó Éva-
tűzzománc műhely 
Szőke Sándor- szobrászat 
Kovácsné Osán Ágnes- kerámia 
műhely 
Ez évi témánk: Impressziók a   
kastélyból.  
A tábor tartalmi munkája: A résztve-
vők felkészültségi foka különböző.   
Van, aki hivatásos, vannak, akik 
szakkörökben, táborokban a szak-
mai minimummal már megismer-
kedtek. Ennek figyelembevételével 
alakítjuk ki a programokat.  A tábor 
lényege az élményszerzés és annak 
megörökítése tanári, korrektori  
segítséggel.  A tábor minden évben 
kiállítással zárul a táborlakók által 
adományozott alkotásokból (ezek 
zsűrizett képek lehetnek). 
Mit nyújt a tábor? 
A szakmai irányítás mellett bizto-
sítja korlátozott mennyiségben   
rézlemez, agyag, farost és zománc-
vásárlás lehetőségét stb. Egyéb 
szükséges munkaeszközöket a 
résztvevők hozzák magukkal.  
Irányár: szállás igénylésével          
20.000,-Ft, bejárás 10.0000-Ft,      
napi díj: 600-Ft 
Szállás: kollégiumi elhelyezés.  
Étkezés: az iskola ebédlőjében, ebéd 
kb. 580,- Ft. Reggeli nincs.             
Az étkezésért ki-ki maga fizet.  
Részvételi feltételek: jelentkezési 
lap elküldése, mely letölthető: 

Békéscsabai Jókai színház felnőtt bérlet ajánlat: 

1. Shakespeare: Tévedések vígjátéka 

2. Darvas Benedek - Varró Dániel - Hamvai Kornél - Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Hotelben 

3. Katona József: Bánk bán 

Szép Ernő: Lila ákác 
+ 1 választható stúdiódarab 

 Pethő Sándor-Zelei Miklós: Karkithemia 

 Zalán Tibor: Midőn halni készült 

 Thomas Mann: Marió és a varázsló 

 Neil Simon - Marvin Hamlisch: Kapj el 

 Kulcsár Lajos: Zserbótangó 

 Apáti Miklós: K und K (Karády katonái) 

 Neil Simon: Mezítláb a parkban 

 Pozsgai Zsolt: A szűz és a szörny 

Felnőtt bérletár: 
I. rendű :11.000,- Ft 
II. rendű : 9.500,- Ft 
III. rendű : 7.500,- Ft 

 

mailto:kancso@mail.totkomlos.hu
http://www.totkomlosirozmarok.hu
https://www.facebook.com/TotkomlosiRozmarSzeniorUszoKlubEgyesulet?fref=ts
https://www.facebook.com/TotkomlosiRozmarSzeniorUszoKlubEgyesulet?fref=ts
https://www.facebook.com/TotkomlosiRozmarSzeniorUszoKlubEgyesulet?fref=ts
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Kötegyáni Alkotó Hétvége! 
 
2015. június 11-től - június 14-ig 
találkoznak a kötegyáni művészte-
lepek visszatérő fafaragó résztve-
vői és új bekapcsolódóként festők, 
művésztanárok – a kötegyáni Bará-
ti Kör Egyesület /Népfőiskola 
szervezésében - egy alkotói hétvé-
ge keretében a Tarján-pusztai   
Vendégházban. 
A 4 napos együttlét keretében foly-
tatják azt a művészeti munkát, 
amelynek egyik célja a helyi érté-
kek megőrzése, valamint új hagyo-
mányok teremtése. 

 
Oktatási kérdőív  
 
A NIOK Alapítvány egy kutatást 
készít elő, melynek célja: a közok-
tatás mellett tevékenykedő, azt 
segítő oktató-nevelő civil progra-
mok feltérképezése. Ha Önök is 
ilyen téren próbálják a hátrányos 
helyzetet és kirekesztést csökkente-
ni, akkor kérjük, hogy töltsék ki 
rövid kérdőívünket. 
Kérjük, hogy továbbítsák a felhí-
vást akár e-mailben, akár 
Facebookon olyan szervezeteknek, 
melyek tudomásuk szerint ezzel 
foglalkoznak. 
Link a kérdőív-
hez:  www.nonprofit.hu/hirek/
Oktatasi-kerdoiv 
Megjegyzésüket, kérdéseiket a pro-
ject@niok.hu e-mailcímre küldhe-
tik, vagy telefonon (+36-1-315-
3151) Vagyas Fanni munkatársun-
kat keressék. 
Segítségüket előre is köszönjük! 
NIOK Alapítvány 

                                                                                                                                       
www.niok.hu 

 
XII. NYÁRI EGYETEM ÉS KÖR-
FESZT A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉ-
TEL ERŐSÍTÉSÉÉRT 

 

Mindannyian ismerünk hétközna-
pi hősöket, akik nap mint nap tesz-
nek a közjóért nagyvárosi lakótele-
peken, belvárosi szubkultúrákban 
vagy kis falvak romatelepein.      

Mi az, ami birtokukban van, mi 
vagy ki adja nekik munkájukhoz a 
tudást, az erőt? 

Tudjuk, hogy az ember közösségi 
lény. De hol vannak azok a közössé-
gek, melyek bátorítják, segítik az 
egyént, közös célokat és eszközöket 
képesek keresni és találni közös    
jóllétünk és a részvétel fejlesztése 
érdekében? 

Tudjuk, hogy társadalmi és termé-
szeti környezetünk a jelenlegi for-
mában nem fenntartható mélyreha-
tó változások, változtatások nélkül. 
Tudjuk azt is, hogy sok kicsi sokra 
megy – mindannyian egyéni felelős-
séget hordozunk ezekben a kölcsö-
nösségen alapuló függési rendsze-
rekben. De képesek vagyunk-e   
változni, változtatni, ha erre van 
szükség? 

XII. Nyári Egyetemünkön, mely 
ezúttal a Közösségi Önsegítő Rend-
szerek Fesztiválja (KÖRFESZT) is 
egyben, többek között ezeket a   
témákat járjuk körbe előadások, 
szakmai műhelyek, közös cselekvé-
sek segítségével, illetve a minden-
napi életben hasznosítható gyakor-
lati megoldások bemutatásával.      
S, hogy mindez oldott légkörben 
történhessen, felvonultatjuk a fenn-
tartható szórakozás, sportolás és 
közösségi együttlét számos lehető-
ségét. 

Nyári Egyetemünk ideje:          
2015. július 30 – augusztus 2. (déltől
-délig) 

helyszíne: Civil Kollégium terei és 
kertje (Kunbábony) 

főszervezői: Közösségfejlesztők 
Egyesülete, Profilantrop Egyesület, 
Védegylet 

társszervezői: Civil Kollégium     
Alapítvány, SZÖVETSÉG a         
közösségi részvétel fejlesztéséért 

Részletes programmal és a jelentke-
zéssel kapcsolatos tudnivalók a  

http://kunbabonyinye.blogspot.hu/ 
oldalon olvashatók. 

Több segítség a civil szerveze-
teknek 
 
„A civil szervezetek képesek ösz-
szegyűjteni a társadalomban 
meglévő jó szándékú energiákat 
és oda irányítani, ahol erre a leg-
nagyobb szükség van” – mondta 
Nyíregyházán dr. Deák Imre, az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma (EMMI) nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkára. Az Észak-
Alföld régióban működő Civil 
Információs Centrumok találko-
zóján Deák Imre kiemelte, hogy a 
civil szervezetek munkáját      
országszerte 20 Civil Információs 
Centrum segíti. A civil centru-
mok pályázati tanácsadással,  
információszolgáltatással és a 
határon átnyúló kapcsolatok erő-
sítésével is támogatják a civileket. 
A kormány szándéka a Civil In-
formációs Centrumok hosszú 
távú, hatékony támogatása és 
fejlesztése. Az EMMI ezért hazai 
költségvetési forrásból évi        
300 millió Ft-ot biztosít a centru-
mok működésére. A helyettes 
államtitkár erről is beszélt, ami-
kor a régiós civil találkozók újabb 
állomásán, a szabolcs-szatmár-
beregi, a Hajdú-Bihar és a Jász-
Nagykun megyei Civil Informáci-
ós Centrumoknak átadta a Balog 
Zoltán miniszter által aláírt szak-
mai együttműködési megállapo-
dásokat. A helyettes államtitkár 
felhívta a figyelmet, hogy az adó-
zók még május 20-ig rendelkez-
hetnek személyi jövedelemadójuk 
1%-áról és kérte, hogy mindenki 
éljen ezzel a lehetőséggel a civil 
szervezetek javára. A Civil Infor-
mációs Centrumok az ország     
19 megyéjében és a fővárosban 
működnek. Feladatuk a megyé-
ben működő civil szervezetek 
segítése információkkal, pályázati 
tanácsadással; a határokon      
átnyúló, magyar-magyar kapcso-
latok erősítése; megfelelő végzett-
ségű közfoglalkoztatottak közve-
títése civil szervezetekhez;       

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

http://www.nonprofit.hu/hirek/Oktatasi-kerdoiv
http://www.nonprofit.hu/hirek/Oktatasi-kerdoiv
http://kunbabonyinye.blogspot.hu/
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valamint a civil szervezetektől  
érkező javaslatok, észrevételek  
továbbítása a kormány felé.           
A hazai civil szervezetek támogatá-
sának legjelentősebb forrása a 
Nemzeti Együttműködési Alap 
(NEA). A korábbi 3,380 milliárdról 
2015-ben 5,408 milliárd forintra 
nőtt a NEA által biztosított  
támogatási keret.  

A kormány döntése értelmében 
ugyanis 2015-től a NEA kapja meg a 
civil szervezetek     részére felajánl-
ható és a ténylegesen kiutalt SZJA 
1%-ok különbségének megfelelő 
összeget (pl. az adójuk 1%-áról nem 
rendelkezők, a formai hibás rendel-
kezések, illetve a szervezet megszű-
nése miatt célba nem jutó 1%-ok 
összegét). 2014-ben több mint         

12 ezer szervezet pályázott a 
NEA-hoz, közülük közel 4 ezer 
szervezet kapott átlagosan     
mintegy 750 000 forint támoga-
tást. 2015-ben viszont már közel 
16 ezer pályázat érkezett, melyek 
elbírálását öt, a civil szervezetek 
képviselőiből álló szakmai        
kollégium végzi. 

www.kormany.hu 
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Megjelent a Pályázati Pavilon tavaszi száma 
 
A Tempus Közalapítvány évente két alkalommal megjelenő          
magazinjának célja, hogy láthatóvá tegye a nemzetközi oktatási és 
képzési programokban elért eredményeket, újdonságokat és         
trendeket. 
A kiadványban az élménybeszámolók, projektbemutatók és  statisz-
tikai adatok mellett kutatási eredményekről, szakpolitikai kérdések-
ről és oktatási-képzési tendenciákról is olvashatnak. Témáink az   
oktatás minden szintjét érintik, beleértve a köznevelést, a              
szakképzést, a felsőoktatást és a felnőtt tanulást. 
A tartalomból: 

 Fókuszban a tanárok és oktatók szakmai megerősítése 

 Interjú Navracsics Tibor EU-biztossal 

 Erasmus+ Európán kívül is 

 Mobilitás a szülők szemével 

 Munkaalapú tanulás 

 A lemorzsolódás megelőzése 
A kiadvány itt olvasható: http://tka.hu/konyv/3128/palyazati-pavilon 
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