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12.30 – 13.30
Gyülekező, regisztráció, szállás elfoglalása
(Szanazug-gyulai oldal, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság üdülője)

A tartalomból:

13.30 – 14.15
A közművelődés aktuális irányai
A Nemzeti Művelődési Intézet kistelepüléseken megvalósított mintaprojektjeinek bemutatása
Előadó: Dombi Ildikó, NMI Szakmai Módszertani Főosztály vezetője
14.15 – 14.45
Mi a közösségi alapítvány? magyarországi, európai és amerikai
egyesült államokbeli tapasztalatok
A közösségi alapítvány az adott közösség életminőségét kívánja javítani;
tevékenysége három fő területet ölel fel: adománygyűjtés, adományosztás 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
igényeire 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 Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület,
Nagybánhegyesi
Szlovák
Hagyományőrző
Kh.
Egyesület,
Vésztői Településszépítők Egyesülete) képviselői
16.30 – 17.00 Szünet

Ez történt...
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Figyelmükbe
ajánljuk...
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„ÉRTÉKEINK”
Békés
megyei
amatőr képzőművészeti pályázat és
kiállítás
A Nemzeti Művelődési Intézet Békés
Megyei Irodája tematikus képzőművészeti
pályázatot hirdet a
megye területén élő,
nem hivatásos alkotók
számára.
A pályázat célja:
Békés megye értékeinek képzőművészeti
szemmel
történő
bemutatása.
Folytatás a 6.oldalon

17.00 – 18.00
„Egy-mást” segítő beszélgetés pályázatokkal,
szervezetek jogi, napi ügyintézői problémáival
kapcsolatos tapasztalatokról
Vezetik:
Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete 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 tevékenysége—Herczegné
Számel
Annamária,
CseÖH

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 beszélgetés 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,
aktualitások feltérképezése, őszi programok megbeszélése, 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 25.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

irodavezető

- Szomszédünnep/Aminkvan találkozó – Ambrus
Szilvia,
Körös-sárréti
Civil
Szervezetek
Szövetsége elnöke
- A Táliber Alapítvány játszótéri programjai
Békéscsabán – Zsótér Mária, elnök
- „Tegyünk együtt – Aktív fiatalok a településért”
újkígyósi
ifjúsági
kezdeményezés—
Balta Norbert, Gedó László
12.00 – 12.15 Szünet
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EZ TÖRTÉNT...
BBB program
A „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület a Munkácsy
Reload-Élőképek programjában
olyan innovatív kezdeményezést
vitt véghez, melyben nem csak
aktivizálta a helyi általános iskolákat, de támogatta azok művészeti
tanóráit, illetve lehetőséget adott a
kreativitás kibontakoztatására is.
A
program
legfőbb
célja békéscsabai iskolai közösségek aktivizálása és a művészet,
illetve kultúra népszerűsítése volt
a fiatal korosztály számára Békéscsaba helytörténeti nevezetességén keresztül. Kiemelt figyelmet
fordítottunk Munkácsy Mihály
társadalmi örökségének átadásra.
A programot 2015. január 5-vel
kezdtük meg, amikor is felkerestük Békéscsaba 11 általános iskoláját személyesen és tájékoztatást
adtunk a pályázati programról és
annak időbeni terveiről (csatolt
dokumentum). Ezt követően létrehoztunk egy hivatalos Facebook
oldalt Munkácsy Reload – élőképek BBB program (https://
www.facebook.com/
munkacsyreload?
ref=aymt_homepage_panel)
néven, ahol folyamatosan közzé
tettük a program menetét. Programunkra való részvételét 5 szervezet jelezte, akikkel az együttműködési megállapodás után részleteztük a program menetét és közzétettük a határidőket. A múzeumlátogatást követően kiválasztásra
került évfolyamonként eltérően
egy-egy
Munkácsy
kép
(Újoncozás, A falu hőse, Kutyacsalád) melyet az évfolyamokból
kiválasztott 10-12 diáknak élőképpé kellett formálnia saját elképzelésük szerint, vagyis a festmény
szereplőivé váltak. A vászonra
vetett jelenetet játszották el egyéni
stílusban, ezáltal innovatív, újszerű megközelítésben, tapasztalati
úton történő tanulás során kerültek
közelebb a művészethez a diákok.
2015. július

Az élőképeket, megalkotott kompozíciókat fotós örökítette meg.
A fotókat ismert közösségi oldalon, az egyesület hivatalos oldalán
szavazásra bocsátottuk, így a
győztesek eredményét a közönségszavazás határozta meg. A szavazás 2 héten át volt elérhető. Ez
idő alatt több, mint 10.000 megtekintés és közel 1000 szavazat
érkezett az oldalra. A záró rendezvényen a programban részt vett
diákok, tanárok mellett köszönthettük Békéscsaba Megyei Jogú
Város képviseletében Bíró Csaba
Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási
és Sportbizottság elnökét, a Munkácsy Mihály Múzeum képviseletében Martyin Emília, a múzeum
tudományos-muzeológiai osztályvezetőjét, illetve a „Nyitott Szemmel” Közhasznú Egyesület képviseletében Nagy László, operatív
igazgatót, akik köszöntőik mellett
méltatták a programot és adták át
a díjakat. Minden egyes résztvevőt
Budapest Bank Zrt. és „Nyitott
Szemmel” Közhasznú Egyesület
logóval ellátott tollal és notesszel
ajándékoztunk meg.
Nagy László
operatív igazgató
OXYfa klímanövény telepítése fásítási program folytatásaként
Az Okányi Település-szépítők
Egyesülete egyik kiemelkedő feladatának tekinti a települési környezet védelmét, annak szépítését
valamint a szép környezetre igényes lakóházak tulajdonosainak
elismerését. Egyesületi céljaink
megvalósítását minden évben

anyagi lehetőségünk határozza
meg.
A már korábbi években is elkezdődött fásítási programot Egyesületünk 2015 évben tovább tudja
folytatni Kiss Károly önkormányzati képviselő éves tiszteletdíjfelajánlásának köszönhetően.
A fásítási programunk folytatásaként egy különleges klímanövény,
az OXYfa megismertetését teszi
lehetővé
községünkben.
2015. július 04-én, a 2013.január
és a 2015.05.31-e között született
gyermekek szüleinek otthoni lakókörnyezetükben való ültetésre
Egyesületünk 1-1 db OXYfa
facsemetét ajándékozott. A szülők
által átvett OXYfa facsemete
51 db volt.
Az Okányi Iskolai Alapítvány is
részesült a szervezetünk
által
beszerzett klímanövényből. 9 db
facsemete került elültetésre az
alapítvány vendégháza körüli
területen.
2015.07.07-én a 3 csoportos
okányi óvoda óvodásai az intézmény környezetében vettek részt
a faültetésben az Egyesület szervezésében és lebonyolításában. Az
elültetett 6 db OXYfa facsemetét a
klímanövényt forgalmazó Carbon
Solutions Globál Ltd magyarországi cégtől ajándékba kaptuk az
Egyesület megrendelését kiegészítve abból a célból, hogy a már
felnövekvő nemzedék is szemtanúja lehessen az OXYfa klímanövény fejlődésének, környezetalakító hatásának. (cég elérhetősége:
www.oxytree.com)
Kónya Mária Anna
OTE elnöke
Kemencét építenek a táborozók
Az Alföld tanyavilágában a kemence fontos állomása volt annak
a természeti körforgásnak, melyet
a régi paraszti kultúrákban a maguk javára fordítottak eleink. Abból az ősi tudásból, amely minden
hulladékot hasznosított, melege3

dett és kenyeret sütött egyszerre,
visszatanulnak valamit ezen a héten
az érdeklődők a Kemencés tanyán.
A Norvég Civil Alap támogatásával valósulhat meg a „PONT MI”
Közhasznú Egyesület „Mindennapi
kenyerünket…” című projektje.
Békési István kályhás szakoktató
szakmai irányításával 12 fő vesz
részt a kemenceépítő táborban.
Egy hagyományos búbos, szobai
kemence és egy konyhai rakott
tűzhely felépítése során sajátítják el
a résztvevők azokat a fogásokat,
építési, anyagkeverési technikákat,
amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy
majd a saját kemencéjüket is
felépítsék.
Nem
utolsósorban
mások számára is megismerhetővé
válik ez az ősi mesterség a táborban szerzett ismeretek által, hiszen
a helyieken kívül más településről
is vannak érdeklődők ezen a közösségi képzésen. A nyár folyamán
még öt helyi család építi fel saját
kemencéjét, melyhez anyagot és
szakmai segítséget is kapnak a
pályázati támogatásból. Hétvégén
egész napos kenyérsütő műhely és
civil fórum zárja az egyhetes
kurzust.
forrás: www.csabaimerleg.hu,
2015.06.24.

Billerbeck Budapest Kft.; Jancsecz
Zsolt ügyvezető igazgató, Felina
Hungária Kft.; dr. Nagy Ágnes, a
Békés Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Fő osztály vezetője; Gyebnár Péter, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelő
se; Molnár Sándor, a Körös-Sárréti
Leader Akciócsoport vezetője,
Vésztő
város
polgármestere;
Galambos Nándor, Galambos Hintókészítő Műhely; Kovács László
Erik, Debreceni Egyetem, Stevia
projekt; Csontosné Lakatos Gabriella, az Ösvény Esélynövelő Alapítvány szakmai vezetője. A konferencia kísérő rendezvényeként sor
került a „Körös-Sárréti pillanatok”
című fotókiállítás megnyitójára.
A fotópályázatra 29 versenyzőtől
összesen 87 db fotó érkezett, amelyek térségünket ábrázolják valamilyen formában. Az első három
helyezett és a két különdíjas értékes ajándékokban részesült, emellett minden pályázó kapott egy
füzesgyarmati címerrel ellátott
törölközőt. Az estét díszvacsora
zárta a szálloda éttermében.
forrás: Körös-Sárréti Hírlevél,
2015. 07.09.
Kincskereső Élménytúra Füzesgyarmaton

Vidékfejlesztési konferencia volt
A Füzes Fesztivál keretében a
Füzesgyarmaton
Tourinform iroda és a Kastélypark
Június 26-án a Hotel Gara Szitás Fürdő egy különleges programot
Erzsébet termében megrendezték szervezett az ide érkező turisták és
az „Új utak Füzesgyarmat gazda- helyi lakosok számára azzal a
ságfejlesztésében” címe ą Vidék- céllal, hogy a résztvevőket megisfejlesztési konferenciát a Tourin- mertessék a város értékeivel, és
form iroda és az Önkormányzat betekintést nyerjenek Füzesgyarszervezésében. A rendezvényen két mat múltjába és jelenébe.
fő témakört érintettek: német- A túra során hat állomáshelyet kelmagyar gazdasági együttműködé- lett felkeresni: a Tourinform irodát,
sek Magyarországon és a Körös- a Képtárat, a Galambos műhelyet, a
Sárréten, illetve innovatív vállalko- Tájházat, a Hotel Garát és végül a
zások Füzesgyarmaton. Összesen Kastélypark Fürdőt. Minden állo11 előadás hangzott el az alábbi máson totót vagy valamilyen játéelőadóktól: Balogh Ilona ügyvezető kos feladatot kellett megoldaniuk a
igazgató helyettes, Német-Magyar versenyzőknek, amelyet nagyon
Ipari és Kereskedelmi Kamara; élveztek, így élményekben és ismeVirágh Péter ügyvezető, Opus- retben
egyaránt
gazdagodtak.
Team Kft.; Stefan Dreher, ügyve- A játékosok minden állomáshelyen
zető igazgató, KUKA Hungária kaptak egy igazoló pecsétet jelentKft.; Vermes Péter ügyvezető, kezési lapjukra, melyek között a
2015. július

Füzes Fesztiválon 4 db értékes
ajándékot sorsoltak ki. Elmondhatjuk, hogy ez az első alkalommal
megrendezett játék nagy sikernek
bizonyult, hiszen 72 résztvevő
jelentkezett rá, közöttük egy
zimándújfalui gyermekcsoport és
egy szolnoki futballklub tagjai.
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik önzetlen segítségükkel hozzájárultak a túra
sikeréhez!
Barkóczi Adrienn
forrás: Körös-Sárréti Hírlevél,
2015.07.09.
„Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek
foglalkoztatási
kapacitásának
erősítésével"
A „Nyitott Szemmel” Közhasznú
Egyesületet 2010. május 17-én
jegyezte be a Gyulai Törvényszék
közhasznú egyesületként. Az alapítók fő célja a Magyarországon élők
élethelyzetének, esélyegyenlőségének
javítása, társadalmi
reintegrációja.
Az egyesület 2013-ban pályázatot
nyújtott be a „Hátrányos helyzetű
célcsoportok foglalkoztatásának
támogatása a nonprofit szervezetek
foglalkoztatási
kapacitásának
erősítésével" című pályázati felhívására, mely a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítését, valamint
a civil szervezetek fejlesztését, a
szolgáltatói kapacitások megerősítését célozta meg. A támogatás a
szervezet belső kapacitásainak erősítését, általa nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálta.
Az egyesület a program keretében
5 fő, 30 év alatti pályakezdőt alkalmaz teljes munkaidőben, melyet
egy 160 órás képzés előzött meg. A
képzés elvégzésével lehetőséget
kaptak a fiatalok arra, hogy
mentorált módon hatékony pályázatírók, valamint projektmegvalósítók legyenek. Olyan kompetenciák megszerzését tudták biztosítani
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mokkal készültünk. Egyebek mellett Ki mit tud?, játékos vetélkedő
várta a résztvevőket. A kétegyházi
katolikus templomban kápolnakoncertet is adtak az oktatók, diákjaik
közreműködésével.
Utóbbiak a zárónapon ugyancsak megmutathatták magukat a közönségnek. Kölcseyné Balázs Mária lapunk érdeklődésére elmondta,
a tábor keretében hagyományosan
újságírócsoport is dolgozott, akik
Nagy Istvánné vezetésével elkészítették a rendezvény újságját. Hozzátette, az egyhetes program az
eddigi visszajelzések alapján a táGitártáborban egy héten át
borlakóknak és oktatóinak egyaránt
A megyében egyedülálló gitár inspirációt, feltöltődést jelentett.
forrás: B. M. Hírlap, 2015.07.11.
valamint ifjúsági tábornak adott
otthont a héten Kétegyháza.
a résztvevőknek, mely lehetőséget
teremt egy kiszámítható
életpálya megtervezéséhez.
A „Nyitott Szemmel” Közhasznú
Egyesület közel 5 éve segíti azon
civil szervezetek működését, amelyek küzdenek a mindennapi adminisztrációs, jogi, pénzügyi és
pályázatírási tudás hiányosságainak problémájával. Immár közel
45 civil szervezet köszönte meg
segítő tevékenységünket.
Nagy László
operatív igazgaó

A programot a Békés Megyei
Népművészetéért Alapítvány és a
Dél-alföldi Regionális Közművelődési egyesület hirdette meg.
Kölcseyné Balázs Mária táborvezető lapunknak elmondta, az
56 résztvevő több ismert pedagógus és előadóművész kezei között
sajátíthatta el főként a gitározás
alapjait és mesterfogásait. Borsodi
László, Borbély Tamás, Benkő
Zsolt, Hevesi Imre, Kelemen
Angelika, Lustyik István vezetett
csoportot. Két napot nálunk vendégeskedett és ugyancsak kurzust
tartott Petruska András és Király
István. Népszerű volt Pleskonics
András, Plesi bluestörténeti előadása. Délelőttkönként és délutánonként voltak a csoportfoglalkozások,
esténként pedig szabadidős progra5

Államtitkári látogatás a Hetedhét Játékvárosban
Az országban kevés olyan hely
akad, ahol a gyerekeknek ilyen
színvonalú nyári kikapcsolódásban
lehet része –fogalmazott a gyulai
Hetedhét Játékvárosban megtartott
pénteki sajtótájékoztatón Schanda
Tamás az Emberi Erőforrások
Minisztériumának ifjúságpolitikáért felelős felelős helyettes államtitkára. Mint mondta, a mosolygós
gyermekarcok egyértelmű képet
adnak az ott zajló pedagógiai munka
magas
minőségéről.
Dr. Görgényi Ernő polgármester
arra emlékeztetett, hogy a játékvároshoz a mintát, az alapot a testvérteleülésünkön, Ditzingenben látottak szolgáltatták. A program hetedik éve valósul meg, és a demokráciát mondellezi könnyed formában
– tette hozzá a településvezető.
Ament Balázstól, a szervező
Mi egy Másért Közhasznú Egyesület elnökétől és Szabó Enikő titkártól megtudtuk, a tábor idei temati-

A nagycsaládosok hagyományőrzése
Idén is megrendezték az orosházi
nagycsaládosok a hagyományőrző
családi napjukat. A látványos
mazsorettbemutató után a Bokréta
népdalkör, Bánfi Bendegúz mesemondó és a Mozgásművészeti Műhely táncosai léptek fel. Volt gyerekeknek grundbirkózás. Molnár
Krisztina költő, meseíró előadása
után pedig közös meseírás következett, majd a Harangos és a Csengettyű néptáncegyüttesek léptek
fel. Kóstolni lehetett régi idők sütijeit, és a játszóházban is számos
programmal készültek.
forrás: B. M. Hírlap, 2015. 07.11.

káját a „Vissza a Jövőbe, előre a
múltba” jelmondata szolgáltatja.
A gyerekek a retrótól a sci-fihez
kapcsolódó témákig választhatnak
feladatot, melynek elvégzéséért
fürdővárosi valutát, gyúrót kaphatnak, amit azután levásárolhatnak.
A játékvárosnak saját bírósága,
önkormányzata, mozija, utazási
irodája, bisztrója, számos kézműves műhely működik. A táborban
222 gyermek és 77 segítő vesz
részt. Ament Balázs kiemelte, a
helyettes
államtitkárral
a
Játékváros mellett az Erkel Diákünnepekhez kapcsolódó tehetséggondozásról is egyeztettek
forrás: B. M. Hírlap, 2015. 07.11.
E-Napraforgó

PÁLYÁZATOK
„ÉRTÉKEINK”
Békés megyei amatőr képzőművészeti pályázat és kiállítás
A Nemzeti Művelődési Intézet
Békés Megyei Irodája tematikus
képzőművészeti pályázatot hirdet a
megye területén élő, nem hivatásos
alkotók számára.
A pályázat célja: Békés megye
értékeinek
képzőművészeti
szemmel történő bemutatása.
A meghirdető a Békés megyében
működő alkotók, alkotóközösségek figyelmét szeretné felhívni
arra, hogy vizuális művészeti eszközökkel mutassák be mindazt a
vidékre jellemző értéket, amellyel
a térség hozzájárul Magyarország
kulturális örökségéhez.
A pályázaton részt vehet minden
Békés megyében élő vagy dolgozó
alkotó, aki elmúlt 16 éves és nem
végzett semmilyen képző- és iparművészeti főiskolát, egyetemet,
sem itthon, sem külföldön, és jelenleg sem hallgatója ilyen intézménynek, valamint hivatásszerűen
nem foglalkozik alkotóművészeti
tevékenységgel.
Jelentkezés feltétele:
Minden alkotó három művet adhat
be kiállításra kész állapotban. (A
sorozat egy műnek számít.)
Az alkotások 2011 évnél korábbi
keltezésűek nem lehetnek.
Nevezési kategóriák:
- festészet,
- grafika,
- kisplasztika, szobrászat,
- tűzzománc,
- új vizuális kísérleti műfajok: video installációk, számítógépes grafika, konceptek, stb.
Az alkotások hátoldalán a nevezési
lappal egyezően fel kell tüntetni a
szerző nevét, postacímét, az alkotás címét, technikáját, méretét. A
nevezési lapokat az pályaművekkel
együtt kell leadni.
A kiállítás előtt három fős szakmai
zsűri értékeli a beküldött pályaműveket, és javaslatot tesznek a tárlaton bemutatásra kerülő művekre,
illetve díjazottakra.
2015. július

A kiállítás megnyitó tervezett időpontja és helye:
2015. október 30., Békéscsaba
A pályaműveket zsűriztetésre az
alábbi időpontban lehet leadni:
2015. szeptember 28-án és 29-én,
10.00 – 16.00 óra
Helyszín: Nemzeti Művelődési
Intézet Békés Megyei Irodája
(Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3., a Békés Megyei Könyvtár épületében)
A zsűrizés időpontjáról az alkotások
leadásával egyidőben kapnak tájékoztatást a pályázók.
A zsűri
munkája zárt, döntését követően
konzultációt tart az alkotókkal, csoportos vagy egyéni formában.
Nevezési lap kérhető: Nemzeti Művelődési
Intézet Békés
Megyei Irodájából (5600 Békéscsaba,
Kiss Ernő u. 3.), illetve a
bekes@nmi.hu email címen.
A kiállítás kurátora: Kocsis Klára
(telefon: 30/447-67-31,
e-mail: kocsis.klara@nmi.hu)
ARC+ Hétköznapi csodák

A 15. ARC kiállítás 5-11 plakáthely
pályázatot hirdet magyar civilszervezeteknek és kreatív ügynökségeknek. A pályázatok leadási határideje: július 21.
Miről álmodsz, és mekkorát? Lottóötösről vagy társadalmi igazságosságról? Egy jobb munkáról vagy
egy szebb szeretőről? Arról, hogy a
magyar foci méltó lesz régi nagy
híréhez, vagy hogy minden korrupt
fazont elszámoltatnak egyszer?
Mi kéne, ha volna? Fenntarthatóság,
zöld energia, verseny, autonómia?
Vagy ingyenebéd és életfogytig
disznóvágás? Mi van az álmodban:
bor, búza, békesség? Haverok, buli,

facebook? Szabadság, egyenlőség, testvériség? Vagy Isten, Haza, Család? Magyarul álmodsz,
vagy idegen nyelven? Van olyan,
hogy magyar álom? 10 millió személyes álom, vagy az 15 millió?
Van egy közös is? Vagy pont azt
kéne kitalálni végre, hogy mit
álmodjunk meg együtt? Vagy
egyáltalán nem álmodozni kéne,
hanem felébredni?
Mutasd meg óriásplakáton, számodra mit jelent az, hogy
“magyar álom”! Hass, alkoss,
pályázz, készítsd el álmaid plakátját! Pályaművedet óriásplakát
formátumban készítsd el! Ld.
technikai feltételek! Az alkotói
szabadság jegyében a felkínált
főtémán kívül más ötlettel, témával is pályázhatsz szabadon!
Témagazda: MACI – Magyar
Civilszervezetek a MagNet Civil
Kapcsolatok Program támogatásával és együttműködésével
A Magyar Civilszervezetek közössége, röviden MACI a szolidaritás, a gondoskodás, az
odafigyelés, a közösségi lét
alapfeltételei mellett áll ki,
ezekért az értékekért dolgozik nap mint nap, ahogyan a MagNet Magyar
Közösségi Bank is éppen
a társadalmi igazságosságot
igyekszik saját eszközeivel
támogatni a civilek bankjaként. Idén a magyar civilszervezetek és a kreatív ügynökségek
felé külön felhívással fordulunk.
A 15. ARC kiállításon 5-11 plakáthelyet biztosítunk azoknak az
alkotásoknak, amelyek a legszellemesebben, legkreatívabban mutatják be valamely civilszervezet
munkáját, vagy egy-egy hétköznapi csodának
tekinthető,
konkrét eseményét.
Bár a pályázatot a civilszervezet
nyújtja be, bízunk abban, hogy
számos kreatív ügynökség, grafikus vállal közösséget jó civil kezdeményezésekkel, és ajánl fel pro
bono segítséget annak érdekében,
hogy a nagyközönség előtt meg6

mutasson egy-egy hétköznapi csodát. Természetesen a kreatív szolgáltatókkal együtt készített plakátokon az ügynökség is megjelenhet, mint a civilszervezet partnere.
A MagNet Bank és az ARC segítséget nyújt abban is, hogy a lehetséges partnerek egymásra találjanak: 2015. július 1-jén, egy rapid
randi keretein belül alkalmat adunk
az ismerkedésre civilek és kreatívok között. Itt jó ügyek találhatnak
olyan kreatív partnerre, aki formába önti és segít megmutatni azokat.
A rapid randira itt lehet jelentkezni. A legjobb 5-11 alkotást a 15.
ARC-on, a „Hétköznapi csodák”
kamara kiállítás
keretében mutatjuk be.
További információ:
www.arcmagazin.hu/hirek
Európa a polgárokért program
Városok hálózatai
A Tempus Közalapítvány az Európa a polgárokért program keretében
pályázatot hirdet “Városok hálózatai” címmel.
A pályázat benyújtási határideje:
2015. szeptember 01.
A program célja:
együttműködések tartósabbá tétele
jó gyakorlatok cseréje elsőbbséget
élveznek az éves prioritási témákra
koncentráló hálózatok
A jó projektek kritériumai:
közös érdekű téma / témák köré
szervezett tevékenységek – a program célkitűzéseivel vagy éves prioritásaival összefüggésben meghatározott célcsoportok megnevezése
az adott témával aktívan foglalkozó közösségi tagok bevonása
(szakértők, helyi szövetségek, polgárok, polgári csoportok)
számukra a témák különös jelentőségűek legyenek az érintett témákban és közös érdekű kérdésekben
alapul szolgálnak a résztvevő tele-
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pülések közötti jövőben kezdeményezésekhez és intézkedésekhez
Pályázók
városok / települések, illetve azok
testvérvárosi
bizottságai
vagy
hálózatai;
más
szintű
helyi/regionális
hatóságok;
helyi önkormányzatok szövetségei/
egyesületei;
Helyi
önkormányzatokat
képviselő nonprofit szervezetek
Partnerek
városok / települések, illetve azok
testvérvárosi
bizottságai
vagy
hálózatai;
más
szintű
helyi/regionális
hatóságok;
Helyi
önkormányzatok
szövetségei/egyesületei;
helyi önkormányzatokat
képviselő nonprofit szervezetek
nonprofit
civil
társadalmi
szervezetek
Partnerek száma:
A projektben legalább négy támogatható ország településeinek kell
részt vennie, amelyek közül
legalább egy uniós tagállam.
Tevékenységek helyszíne és száma
A tevékenységeket a támogatható
országok valamelyikében kell megrendezni.
Projektenként
legalább
négy
eseményt kell megtervezni.
Támogathatósági időszak
A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak során meg kell kezdeni – az adott pályázat beadási határidejétől függően
forrás: tka.hu
Pályázat a Minősített
cím elnyerésére

Könyvtár

Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma 2015. évi pályázati felhívása a Minősített Könyvtár cím elnyerésére

A pályázat célja: A Minősített
Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III.11.) OKM rendelet alapján a kultúráért felelős
miniszter pályázatot hirdet a minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában
kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak és
könyvtári tevékenységet folytató
szervezetek elismerésére.
A pályázók köre:
könyvtárak
könyvtári tevékenységet folytató
szervezetek
Pályázati feltételek: A Könyvtári Minőségügyi Bizottság által
közzétett Könyvtári
Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK)
szerint elkészített részletes önértékelés. Az önértékelésnek egyértelmű választ kell adnia arra is,
hogy a könyvtár a minőségi
szemléletet a tevékenységein,
feladatain keresztül miképpen
érvényesíti, és
miképpen működik a minőségirányítási rendszer
A KKÉK-ban előírt és a mellékletben felsorolt kötelező dokumentumok megléte
A KKÉK-ban előírt pontszám
legalább 75 %-ának (750 pont)
teljesítése
Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) az Emberi
Erőforrások Minisztériuma honlapján elérhető (kormany.hu /
Dokumentumok / Segédletek,
adatlapok)
A
pályázatok
postára
adásának
határideje:
2015. július 31.
Az eredmények kihirdetése:
A nyertes pályázók levélben kapnak értesítést
forrás: www.kormany.hu
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház két
programjához keres partnerszervezeteket!
1. "Apáról, fiúra": Ünnepek,
évszakok alkalmával gyermekek a
szüleikkel, kiemelten az édesapákkal alkotó foglalkozáson vehetnek
részt, ezzel is erősíteni kívánjuk a
közös családi programok jelentőségét, mely hosszú távon beivódik a
családok
mindennapjaiba.
Terveink szerint kulturális intézményekben, illetve múzeumokban
valósulnak meg a foglalkozások.
2.
"Rád hagyományozom":
Az idősek olyan tudásnak a birtokosai, amit könyvekből elsajátítani
nem lehet. Nagyon fontos, hogy
beazonosítsuk azokat a csatornákat, amelyeken keresztül össze
lehet kapcsolni az idősödő és a
fiatal generációkat, hogy a tudásátadás tényleg hatékonyan megtörténhessen. Vagyis meg kell találni
azokat a módszereket, amelyekkel
az idősödő generáció át tudja adni
az ismereteit, és a fiatalok hajlandók/nyitottak legyenek befogadni
azokat. Fontos az is, hogy valós és
használható tudást adjunk át: alkalmazott tudás átadására van szükség
és nem pusztán elméleti tudáséra.
Ünnepek, évszakok, jeles napok
alkalmával gyermekek és idősek
alkotó foglalkozáson vehetnek
részt (pl.: tarhonyát készítenek,
amit haza is lehet vinni), ezzel is
erősíteni kívánjuk a közös programok jelentőségét, mely hosszú
távon beivódik a gyermekek mindennapjaiba. Terveink szerint idős,
nyugdíjas klubok és kisiskolás
gyermekek
együttműködésében
valósulnak meg a foglalkozások.
Amennyiben 2015. december 31-ig
az előbbi témakörökhöz kapcsolódó rendezvényt szervez, a Békés
Megyei Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház partnerszervezetként
szívesen segíti az program
megvalósulását.
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Kérjük, amennyiben programjaink
felkeltették érdeklődését, legyen
szíves keresni elérhetőségeinken:
Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CsEÖH)
eselyhaz.bcs@gmail.com
06-20/329-0201
Herczegné Számel Annamária
irodavezető
Felhívás körös-sárréti civil szervezetek részére!
Kedves szervezeti vezetők, tagok!
Szeretnénk meginvitálni benneteket
a
soron
következő
AMINKVAN Találkozóra, mely
2015. augusztus 29-én a Mágori
programok részeként a Megyei
Vadásznap
mellett
kerül
megvalósításra.
Újra megmutathatjuk,"amink van"!
Várjuk a jelentkezéseiteket színpadi produkcióval, termékekkel és
szolgáltatásokkal.
Szívesen vesszük, ha vállaljátok
kézműves, egyéb családi foglalkozások
tartását.
A standokon bemutatkozó kiadványok, a szervezetetekről szóló
fotós-bemutatkozó tablók elhelyezésére szintén lesz lehetőség.
Egyedi megbeszélés szerint - kizárólag előre egyeztetett módon- van
lehetőség költségtérítésre.
A www.aminkvan.hu oldal felépítéséhez és a www.sarreticivilek.hu
KI-KICSODA (térségi civil kalendárium) várjuk a kapcsolódó
bemutatkozásokat,
ötleteket,
kiajánlható szolgáltatásaitokat!
A Körös-sárréti Civil Szervezetek
Szövetsége közgyűlést is tart a nap
folyamán, melyről a tagok értesítést kapnak. A helyszínen szívesen
bemutatkozunk, és várjuk azokat,
akik szívesen kapcsolódnának a
szervezet
munkájához,
vagy
önkéntesként.
Jelenleg a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző
Iskola diákjainak nálunk töltött
közösségi
szolgálatát
tudjuk
hivatalosan igazolni.

Akár már az AMINKVAN-on
segítőként teljesíthető a kötelező
50 óra egy része.
A jelentkezéseket várjuk a
sarreticivilek@gmail.com
e-mail címünkre!
Várhatóan
a
hagyományos
AMINKVAN következő állomása
Szeghalmon, szeptember végén
lesz! Addig is találkozzunk
MÁGORON augusztus 29-én!
Ambrus Szilvia elnök
FELHÍVÁS!
„Játék-Szín” Dél-alföldi Regionális
Amatőr
Színjátszó
Találkozó

A Mentálhigiénés Egyesület Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás
VIII. alkalommal hirdeti meg a
„Játék-Szín” Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozót
pszichiátriai-és
szenvedélybeteg
színjátszó csoportok, illetve idős és
fogyatékos színjátszó csoportok
részvételével. Fődíj: A győztes
vándorserleget vihet haza.
A rendezvény időpontja:
2015. november 6. 10:00 óra
Helyszín: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
Békés, Jantyik Mátyás utca 23.
Jelentkezési határidő:
2015. szeptember 25.
A
programmal
kapcsolatban
tájékoztatást lehet kérni:
Mészáros Noémi; Mucsi Katalin
Tel: 06/30/658-97-28
06/66/631-254
E-mail:jatekszin.bekes@gmail.com
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V. Mezőberényi Töltött Káposzta
Fesztivál
Helyszín: Városi Liget
Időpont: 2015.szeptember 19.
Program
Főzőverseny
Különféle kulturális programok,
előadók, együttesek közreműködésével
Bemutatók
Értéktár kiállítás
Foglalkoztatók
Utcabál élő zenével
Verseny
két
kategóriában
díjazással: főzés; főzőhelyek
dekorálása
A versenyekben való részvétel
feltételei:
A főzéshez szükséges alapanyagok
és eszközök
Sörsátor a főzőhely kialakításához,
dekorációs kellékek
2.000.-Ft nevezési díj

2015. július

A két verseny-kategóriában, illetve
a kulturális programban való részvételre tisztelettel várjuk az érdeklődő civil szervezetek, munkahelyi
kollektívák, vállalkozók, baráti
társaságok
jelentkezését
2015. július 21.
További információ:
E-mail:
opskk@mezobereny.hu
vagy Bartó Róbertné:
+36 20 424-3944
Táborozási lehetőségek Békés
megyében

hetjük a választást a nyári táborok
és szabadidős programok között.
Reméljük, mindenki talál egy
olyan tábort, ahol élményekben
gazdag napokat tölthet a nyár
során.
A táborokról a
http://www.bekescsaba.hu/downlo
ad.fcgi/30950_0_2_B%C3%A9k%
C3%A9scsabai_ny%C3%A1ri_t%
C3%A1borok_2015.pdf linken
olvashat.
forrás: www.bekescsaba.hu

Békéscsabai nyári táborok 2015
33 tábor 84 turnus, rengeteg program, változatos foglalkozások várják a gyermekeket Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezésére az előző
évekhez hasonlóan idén is összeállításra kerültek az információk,
amelyek segítségével megkönnyít-
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Nyári Szünidős Táborok a Petőfi Művelődési Központban
Július 13-17. Kisharang tábor
Július 13-17.- Képzőművészeti alkotótábor
július 20-24. Kreatív foglalkoztató tábor
Információ, jelentkezés:
Petőfi Művelődési Központ (Orosháza, Kossuth L. u. 3.)
szervezes@pmk.oroshaza.hu
www.facebook.com/pmkoroshaza
Játszótéri programok Békéscsabán
Békéscsaba önkormányzata és a Táliber Alapítvány, kihasználva a nyári szünidőt, helybe viszi a programokat a
város három játszóterére. A Szigligeti utca, a Fövenyes utca és az Orosházi út játszóterei lesznek a közösségi
programok helyszínei, ahol az alapítvány önkéntesei és a közösségi szolgálatukat teljesítő középiskolás diákok
működnek közre. Délutánonként - a jelzett napokon - 16.30 és 18.30 óra között ügyességi játékokkal, babajátszóval, arcfestéssel és kézműveskedéssel várják a kicsiket és nagyobbakat.
Időpontok:
Szigligeti utca: július 16., augusztus 13., augusztus 26., szeptember 10.
Lencsési ltp. – Fövenyes utca: augusztus 13.
Jamina – Orosházi út: július 30.
Várják még azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának egy-egy programba! A részletes programokról az egyes helyszíneken kihelyezett plakátokról lehet tájékozódni. További információ Zsótér
Máriától, a Táliber Alapítvány elnökétől kérhető a 06-20/377-1960 telefonszámon vagy e-mailben a
zsoterrmari@gmail.com címen, valamint Buzder Brigitta ifjúsági referenstől a (66) 452-252/2513 melléken és a
buzder@bekescsaba.hu e-mail címen.
forrás:www.csabaimerleg.hu
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
az kért programról és a pályázat
benyújtásának technikai részleteiről. A rendezvény központi témája
Hamarosan mindenki számára elér- a testvérváros program és a várohető lesz a http://onkentes.gov.hu/ sok hálózatai pályázati kategória
oldal, ahová fogadó szervezetek és lesz.
önkéntesek is regisztrálhatnak, s A
rendezvények
időpontja:
melynek célja annak elősegítése, 2015. július 29. és augusztus 5.
hogy az önkénteskedni vágyók és (10.00-14.00)
az önkéntes lehetőséget kínáló A
rendezvények
helyszíne:
szervezetek minél könnyebben Tempus Közalapítvány
(1077
egymásra találhassanak, továbbá, Budapest, Kéthly Anna tér 1.)
hogy az önkénteskedni vágyók A rendezvényen szeretettel várjuk
könnyen és gyorsan megtalálják az a települések, városok, helyi és
egyéni elképzeléseiknek leginkább regionális állami hatóságok vagy
megfelelő önkéntes lehetőségeket, az ezeket képviselő nonprofit szera fogadó szervezetek pedig tájé- vezetek képviselőit, testvérvárosi
koztatást nyújthassanak az aktuális bizottságok képviselőit, civil szerprogramjaikról, ajánlott
lehető- vezeteket, valamint mindazokat,
ségeikről.
akik az Európa a polgárokért progTisztelettel kérjük, hogy amennyi- ramban kívánnak testvérváros illetben az Önök szervezete fogad ve városok hálózatai pályázatot
önkénteseket,
legyen
szíves benyújtani, és már konkrét projektregisztrálni és az oldalon.
ötletük is van.
Az oldal még nem éles, folyamatos A rendezvény során szó lesz az új
fejlesztés alatt áll, ezért rendszer- programról – elsősorban a testvérbiztonsági jelszóval védett.
város program és a városok hálózaA belépéshez szükséges adatok a tai pályázati kategóriáról –, a priokövetkezők:
ritásokról, a pályázati feltételekről
Felhasználónév: onkentes (ékezet és elvárásokról, valamint a pénznélkül csupa kisbetű)
ügyi tudnivalókról. A résztvevők
Jelszó: OnkentesAdmin (Egyben, gyakorlati információkat kaphatékezet nélkül, nagy O és nagy A)
nak a pályázat beadásáról és a
Kérjük, hogy ha bármi nehézségbe bírálat szempontjairól is.
ütközik, vagy az oldalon bármi A szeminárium során részletesen
olyat tapasztal, ami nem jól műkö- áttekintjük a pályázatok beadásádik, vagy észrevétele lenne az nak menetét és a pályázati űrlapot
oldal tartalmával kapcsolatban, is, hogy senkiben ne maradjanak
akkor azt az oldal fejlesztése és kérdések
a
kitöltésével
javítása érdekében, segítségként a kapcsolatban.
megadott kapcsolattartó e-mail A rendezvényeken való részvétel
címen – onkentes@emmi.gov.hu – ingyenes, de előzetes regisztrációjelezze.
hoz kötött. A regisztráció a TemEgyüttműködését
előre
is pus Közalapítvány honlapján találköszönjük!
ható online jelentkezési lapokon
Herczegné Számel Annamária végezhető el, melyek hamarosan
BM-i CSEÖH irodavezető elérhetőek lesznek a honlap rendezvények oldalán:
Európa
a
polgárokért www.tka.hu/rendezvenyek
forrás: http://tka.hu/hir/3408/
pályázatíró szemináriumok
europa-a-polgarokert-palyazatiroA Tempus Közalapítvány pályászeminariumok
zatíró szemináriumot szervez két
alkalommal az Európa a polgároElindult a regisztráció
onkentes.gov.hu oldalon
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Mire jó a civil társadalom?
A
budapesti
Dürlinben
június 26-án és 27-én több mint 80
hazai és külföldi civil szervezet
önkéntesei találkoztak egymással
és a társadalom számos tagjával,
aki kíváncsi volt a munkájukra.
A fesztiválon játékos helyzetek,
gyakorlatok, közös alkotás, vita,
rádiózás, közösségi főzés, kulturális programok és a város eltérő arcait bemutató tematikus séták mutatták meg, hogy milyen színes a
civil társadalom, és milyen változatos eszközökkel tudja javítani
életünket, képviselni érdekeinek,
illetve összehozni minket, akik
sokszor távol érezzük magunkat
egymástól. Számos rendezvény
gyűjti össze a civileket – általában
tematikusan zöldeket, roma szervezeteket, vagy éppen emberjogi
kezdeményezéseket. A Norvégmintán azonban a legeltérőbb civilek voltak jelen. Ez azért is fontos,
mert senkinek az élete nem csak
arról szól, hogy környezetvédő,
hogy roma, vagy, hogy fontosnak
tartja az emberi jogokat. Az eltérő
szempontok és eszközök találkozása számos találkozásnak és együttműködési lehetőségnek adott teret.
A fiatalokkal dolgozó amatőr színházi formáció – például – összetalálkozhatott a szegényeket képviselő szervezettel, akik így a jövőben
már nem csak fizikai javakat,
hanem színházi előadásokat is el
tudnak vinni a legszegényebb falvakba. A szervezetek találkozásai
mellett fontos volt, hogy itt nem
csak a vezetők voltak jelen, hanem
a nagyon sokszínű célcsoportok
tagjai – roma fiatalok, vidéki
asszonyok, kerekesszékesek, idősek, látássérültek, szexmunkások,
felépült droghasználók vagy éppen
közmunkások. Mivel mindenki
valamilyen szempontból más volt a
többi résztvevőnél – és mivel mindenki saját maga is adni tudott valamit a többieknek (finom falatokat, beszélgetést, játékot, megerőE-Napraforgó

sítést) – senki nem érezhette kívülállónak, csodabogárnak magát –
hanem aktív állampolgárnak, aki
alakítani tudja a környezetét, saját
és társai életét. A Fesztiválon nem
bújt senki unalmas prezentációk,
szórólaphalmok vagy érthetetlen
szaknyelv mögé. A hangsúly a
találkozáson, a beszélgetésen, a
játékon volt, illetve azon, hogy
minden résztvevő közelebb hozza a
többiekhez a saját ügyeit, a mindennapi kihívásait és eszközeit
mások számára is érthető, átélhető
módon. A fesztiválon két nap alatt
megfordult több mint 1000 résztvevő nem nevezhető tömegnek.
A családias rendezvényen azonban
lehetőség volt arra, hogy bárki
nyugodtan elbeszélgessen egy tál
étel mellett – amit szintén civil

közösségek tagjai készítettek a
résztvevők számára. Bár az ország
eltérő pontjairól, eltérő háttérrel,
értékekkel, kommunikációs kultúrával érkező emberek fesztiváloztak
együtt, a közös cél mindenkit összekovácsolt, és a sok nehézség ellenére, amellyel a szervezetek és az embereke egyaránt naponta szembesülnek, mosolygós arcok fogadták az
érdeklődőket. Az egyik látogató
asszony – aki egy hete került kerekesszékbe – is érdeklődve, mosolyogva látogatta a programokat,
összetalálkozott olyan szervezettel,
melynek tagjai mind szakmailag,
mind emberileg remélhetően segíteni tudják majd abban, hogy a nehézségek ellenére is megtalálja azt,
ami örömet okoz neki, és amiben
hasznos lehet. Két nap rövid idő, 80
szervezet nem az egész hazai civil

társadalom – de a Norvégminta
Fesztivál megmutatta, hogy érdemes játékosan, nyitottan egymás
felé fordulniuk az eltérő szervezeteknek és a világot máshogyan
látó embereknek. Hogy mindanynyian tudunk tanulni valamit a
másiktól, és mindannyian alakítani tudjuk a világot. Talán néha
úgy érezzük nincs elég lehetőségünk, túl sok a nehézség, de ha
egy pillanatig hajlandóak vagyunk lazítani, odafordulni a másik felé, akkor kaphatunk hasznos
ötleteket, megerősítést, energiát,
ami továbbvisz minket az aktív
állampolgárok sokszor rögös, de
annál tartalmasabb útján.
forrás: civilhirugynokseg.hu/
mire-jo-a-civil-tarsadalom/

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Szín 20/2 - Megjelent a jubileumi gondolkodás. Többek között olvasható interjú a kulturális alapellátás
évad második lapszáma
kiépítésének
folyamatáról
Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkárral, Polyák
Alberttel, a Nemzeti Művelődési
Intézet márciusban megbízott főigazgatójával az intézmény alapértékeiről, és Bíró Zoltán irodalomtörténésszel, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
főigazgatójával a népi írók gondolatainak aktualitásáról. Az olvasó
megismerheti, milyen jelentőséggel
bírnak az olyan helyi és megyei
értékek, mint a cigándi apróbéles és
kásás káposzta, vagy éppen a kazári
népviselet, valamint bepillantást
nyerhet olyan országosan ismert
kulturális rendezvények szervezésének szépségeibe, mint a Weöres
Sándor Országos GyermekszínjátOlyan példamutató elődök, a ma- szó Fesztivál vagy a Múzsa Művégyar közösségi művelődés történel- szeti Fesztivál. Természetesen a
mének ma is követésre méltó irá- jubileumi évad második lapszámányai, valamint jövőbe mutató kez- nak kínálatából se marad ki a ködeményezések állnak a Szín Kö- zösségi művelődés hazai jó gyakorzösségi Művelődés idei második latainak, valamint jeles szakembeszámának fókuszában, melyekre reinek bemutatása.
egyként jellemző a nemzetben, valamint a társadalmi küldetésben
2015. július

Tartalomjegyzék
Eszmék és példaképek- Polyák
Albert megbízott főigazgató bevezetője
A szakmai megújulás szükségessége. Interjú Závogyán Magdolna
kultúráért felelős helyettes államtitkárral
Következetesség és újító szellemiség. Interjú Polyák Alberttel, a
Nemzeti Művelődési Intézet megbízott főigazgatójával
A SZAKMAI MEGÚJULÁS
ALAPÉRTÉKEIRŐL
Lezsák Sándor: „Csak tiszta forrásból” – a magyar értékek egyetemes jelentősége
Bíró Zoltán: „A szellem napvilága” – A népi írók szerepe a modern magyarságkép kialakulásában
Beszélgetés Bíró Zoltán irodalomtörténésszel, a Rendszerváltás
Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatójával
HELYI ÉRTÉK
Cigándon az értékből lendület
született
Szabó Pál, Biharugra öröksége
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Megújulások Martonfán
Hagyomány és újítás. A KomáromEsztergom Megyei Népművészeti
Egyesület projektje és a kékfestés
megyei kapcsolatai a közelmúlt
történetével
Bodor Pálné Bozsik Lídia a kazári
viseletről
A tájház az egyetlen…

ARCKÉPEK
Beszélgetés Mátyus Aliz felelős
szerkesztővel, állami kitüntetését
követően
Egy nagyközség motorja. Békészszentandráson Hévizi Róberttel beszélgettünk
Halász Péter néprajzi munkássága
„Kívül aranyos, belül kegyelmes”.
Hálatelt sorok Erdélyi Zsuzsanna
KÖZÖSSÉG – MŰVÉSZET – néprajztudós életéért
MŰVELŐDÉS
SZÍN aranyeső Pápán – a Weöres NÉGYES BESZÉLGETÉS
Sándor Országos Gyermekszínját- Atyafiságos üdvözlettel. Pordány
szó Találkozóról
Sarolta beszélgetése Cecéről MenyA „jó élet kulcsai” – a Múzsa Mű- hárt Ferenc és Zsiros Mária könyve
vészeti Fesztivál Nógrád megyében kapcsán a szerzőkkel és Mátyus
Aliz falukutatóval
SZÍN SZÓKINCSTÁR
B. Gelencsér Katalin: Élet, életmód,
élettelen,
életöröm,
életszerű,
életritmus, életút

KULTURÁLIS ÚTVONALAK
Kulturális utak, kulturális hidak –
Európai Zsidó Kulturális Útvonal. Beszélgetés Deák Andreával,
a nemzetközi együttműködés magyar partnerével
BÁBELI ADOMÁNYOK
Suhai Pál: Bábeli adományok.
Levelek Búzás Hubának
MIKROSZKÓP
Takács Géza: Ötödik-hatodik
mélypont.
Részlet
az
„Osztályharc” című pedagógiai
szociográfiából
A SZIN folyóirat az alábbi linken
megrendelhető: www.nmi.hu/hu/
SZIN/Megrendeles

Napraforgó
Kiadja: a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570.
E-mail: civil@kfbme.hu
Szerkesztő: Butora Hajnalka;Urbancsok Győző Mátyás
Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna
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