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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét 
Szanazugban 

társadalombiztosítási  rendszerünk is 
közösségi kezdeményezésből alakult 
ki.   
A Közösségi szolgáltatás – közösségi   
működtetés kistelepüléseken című – a 
Norvég Civil Alap támogatásával 
megvalósuló -  projekt bemutatását 
szintén az ő előadásában hallhattuk,  
elsőként ismertette  a közösségfejlesz-
tés 7 fázisának folyamatát:  új mozgá-
sok létrehozása, helyzetfeltárás, a kö-
zösség véleményének, késztetéseinek 
és cselekvési potenciáljának feltárása 
és a problémák mellérendelése, a fela-
datok közös rangsorolása, a probléma-
megoldó folyamatok tervezése, a cse-
lekvési terv és az önsegítő projektek 
készítése, intézményépítés, partnerek, 
koordinálása, majd gyakorlati példá-
kat is bemutatott. 
 A programban két Békés megyei szer-
vezet is érintett, ezért a képviselőik is 
megosztották tapasztalataikat korrefe-
rátum formájában. Elsőként Mórocz 
Ildikó alelnök, a Dohánylevél Hagyo-
mányőrző és Hagyományteremtő 
Egyesületet és a szervezetfejlesztő 
programban elért eredményeket, a 
közösség működésére gyakorolt hatá-
sait mutatta be a résztvevőknek. Elő-
adásában kiemelte az egyesület szere-
pét, fontosságát a község életében, 
illetve a tagság gondolatát is, misze-
rint: „legyen egy olyan közösség,   
ahova szívesen lehet jönni, jól érzi  
magát mindenki és tesz valamit a tele-
pülésért”. Tájékoztatójának végén  
felhívta a figyelmet, milyen fontos egy 
civil szervezet számára is az éves ese-
ménynaptár készítése és a rendezvé-
nyek település szintű összehangolása.  
A program folytatásaként Pepó János-
né, a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyo-
mányőrző Közhasznú Egyesület elnök 
asszonya vette át a szót, aki ismertette 
az egyesülete szerepét a község életé-
ben és az eddig elért célokat, eredmé-
nyeket. Előadása folyamán elsősorban 
a községben működő civil kerekasztal 

 
Immár 21. alkalommal szer-

vezte meg a Közösségfejlesztők Békés 
Megyei Egyesülete a Békés Megyei  
Civil Szervezet Vezetők Bentlakásos   
Nyári Műhelyét 2015. augusztus 07-09. 
között, melynek a Szanazug gyulai   
oldalán található Körös-vidéki        
Vízügyi Igazgatóság Üdülője adott 
otthont. A háromnapos rendezvény 
alatt mintegy 50 fő érdeklődő hallgat-
hatta meg a 11 előadó tájékoztatóját a 
megye különböző településeiről: 
Nagyszénásról, Békésről, Békéscsabá-
ról, Csanádapácáról, Nagybánhegyes-
ről, Csorvásról, Tótkomlósról, Tarhos-
ról, Orosházáról, Szeghalomról,     
Mezőberényből.   

A megérkezés és a szállás  
elfoglalása után Hargittainé Megyeri 
Valéria elnök nyitó gondolatait köve-
tően elkezdődött a „Cselekvő közösségek 
- Innovatív kezdeményezések a közműve-
lődésben/közösségfejlesztésben” című 
konferencia, amely a műhely gerincét 
jelentette. 
 Első előadóként Peták Péter – 
Közösségfe j lesztők Egyesülete        
választmányi tagja - a közösségi ala-

pítványokkal kapcsolatos tapasztala-
tait osztotta meg a jelenlévőkkel, a 
magyarországi, európai és amerikai 
egyesült államokbeli gyakorlatot    
összehasonlítva. Előadásában kiemel-
te, hogy Magyarországon nincs kultú-
rája még az adományozásnak, ám ez-
zel szemben külföldön a civil szerve-
zetek 80% adományokból működik. 
Hozzátette: az angolszász modellt 
kellene követnie országunknak is,  
vagyis magánszemélyek, cégek ado-
mányozzanak legfőképp, „cserébe” 
viszont az adomány felhasználói rep-
rezentálják, hogy mire használták azt 
fel. Erre több példát is szemléltetett, 
melyből az egyik legjobb Romániában 
működik. Előadása végén beszélt még 
a „Közös alapon” programról, és   
ennek egy eleméről, a Tájolóról. Érde-
kességként megemlítette, hogy a    
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A nap végén könnyed leve-
zető társalgás folyt Zsótér Mária, 
mentálhigiénés szakember segítsé-
gével, melynek témája a „Ki mit visz 
haza a mai napból”? volt, illetve az 
ismerkedést elősegítő, rövid résztve-
vői bemutatkozás zárta. 

A szakmai műhely    máso-
dik napját Gyebnár Péter - Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat területi 
felelősének - előadása nyitotta Kö-
zösségi kezdeményezések a vidékfejlesz-
tés területéről   témakörben. Ismertet-
te az MNVH céljait, feladatait, szer-
kezeti struktúráját majd ezt követő-
en rögtön tisztázta, a vidékfejlesztés 
és a közösségfejlesztés kapcsolatát.  
Kiemelte, hogy az identitástudat 

erősítése kulcsfontosságú, 
vagyis tisztában kell lennünk 
gyökereinkkel. Fontos célnak 
tartja a vidékfejlesztésben 
érdekelt szervezetek kapcso-
latépítését. Hangsúlyozta a 
munkahelyteremtés fontos-
ságát, a mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások segítését, 
valamint versenyképesség 
javítását. Példaként mutatta 
be a rövid ellátási láncot 
(REL), mely tematikus       

alprogramként kapcsolódik a célok 
között. A folytatásban a 2014-2020 
közötti prioritástengelyeket mutatta 
be, melyek között a kutatás-
fejlesztés, az agrárszektor életképes-
ségének és versenyképességének a 
fokozása, továbbá élelmiszerláncok 
szervezése, ökoláncok megteremté-
se és társadalmi befogadás előre-
mozdítása szerepel. Előadását az 
ehhez kapcsolódó források bemuta-
tása zárta. 

A vidékfejlesztési témakör-
höz kapcsolódóan két 
jó gyakorlat is bemuta-
tásra került. Elsőként a 
„Minden ZÖLD-SÉG 
számít! Ehető közösségi 
kertek 3 városban Békés 
megyében” című pro-
jektről tartott előadást  
Koszecz Andrea, aki a  
Közös Pont Egyesület-
től érkezett.   A projekt 
célul tűzte ki, hogy  
közösségi kerteket hoz-
zanak létre, ezzel 

együtt a parlagon maradt területe-
ket hasznosítsák, valamint közös-
ségépítés és fejlesztés is a terveik 
között szerepelt. A szemléletfor-
málás mellett ehhez a projekthez 
számos tevékenység kapcsolódott 
úgy, mint ökológiai gazdálkodás, 
közösségi kertprogramok, nyári 
táborok, kiskertész naptár, külön-
féle játékok. Sikerült a legfiatalab-
bakat is bevonni, és a tapasztala-
tok azt mutatják, hogy nagyon 
eredmény-centrikusak. Az elő-
adás végén Koszecz Andrea még 
bemutatta a kosárközösséget, ami 
kiváló lehetőség arra, hogy a meg-
termelt javak a termelőtől a vevő-
höz a lehető leggyorsabb és      
legegyszerűbb módon jusson el. 
Ezt követően Gyebnár Péter, a 
Stark Szociális Szövetkezet ügyveze-
tő mutatta be a Stark Manufaktúra 
Kézműves termékeit. Elmondta, 
hogy munkahelyteremtéssel pró-
bálnak segíteni a helyi hátrányos 
helyzetű embereken azáltal, hogy 
az öngondoskodás alternatíváit 
bemutatják.  A Stark Szociális  
Szövetkezet 2013-ban alakult az-
zal a céllal, hogy felkutassa és újra 
elterjessze Békés megyében - és 
kiemelten Békéscsabán - a kiskerti 
szőlő- és gyümölcstermelést-és 
feldolgozást. Ismertette a kiskerti 
program előkészítését, melynek 
célja, hogy a békéscsabai kisker-
tek, zártkertek újrahasznosítása 
megtörténjen.    A békéscsabai 
lakosok többletjövedelemhez jut-
tatást célzó programjuk lényege - 
a    szövetkezet koordináló, szer-
vező munkája segítségével – egy 
együttműködési hálózat  létreho-
zása.  

fontosságát hangsúlyozta ki, 
melynek az együttműködésen túl 
az is a célja, hogy egyfajta egyez-
tető találkozásokat hívjon életre a 
településen működő 10 közösség, 
civil szervezet között. Ily módon 
az általuk szervezett programok 
időpontjainak ütközése elkerülhe-
tő. Pepó Jánosné kiemelte még a 
fiatalok közéletben történő szerep-
vállalásának fontosságát is, akik 
szerencsére visszatérnek tanulmá-
nyaik befejeztével a településre és 
az ő erőforrásaikra is építhetnek a 
jövőben.  
 Késő délután Vajda      
Árpád ifjúsági szakember osztotta 
meg jó gyakorlatait a közösségi 

m é d i á k  t é m a k ö r b e n .                       
A Médiakommandó c. előadásá-
ban elhangzott, hogy az ifjúság a 
célcsoport és a „rombolás helyett 
az alkotás felé” igyekeznek eljutni. 
Megosztotta a jelenlévőkkel, hogy 
az ifjúság véleménye ritkán, vagy 
alig jelenik meg a helyi   kiad-
ványokban, ami helytelen és erre 
is próbálnak teret létrehozni. Igye-
keznek minél több fiatalt egy-egy 
falunapon bevonni úgyn. villám-
újság létrehozásába, melyhez a 
riportokat, a cikkeket és a fotókat 
is helyi fiatalok készítik. Előadása 
második felében kitért  a 
„Kattrádióra” ami nem más, mint 
közösségi rádió a  civilek kezében 
Csongrád megyében. Kiváló lehe-
tőség a fiatalok bevonására, és 
ezzel együtt személyi és térbeli 
korlátok lebontására is alkalmas.  
Összegezve az elhangzottakból 
leszűrhető, hogy a fiatalokat elkö-
telezetté, érdekelté kell tenni a 
helyi nyilvánosság kialakításában, 
formálásában. 
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A szünet után információs
-tudásmegosztó műhely zajlott, 
melynek keretében négy szervezet 
mutatott be a saját gyakorlatából 
pozitív példákat, melyeket akár a 
résztvevő szervezetek is adaptál-
hatnak. Herczegné Számel    An-
namária a Békés Megyei Család 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
tevékenységét, célcsoportjait -  
fogyatékossággal élő személyek; 
nők; hátrányos helyzetű gyerme-
kek, fiatalok; családok; idősek; 
önkéntesek – ismertette. Céljuk a 
szemléletformálás, és az érzéke-
nyítés, melyre egy innovatív kez-
deményezés az „Esélyóra” foglal-
kozás, melynek célcsoportja az 
óvodások, általános iskolások,  
középiskolások a témakörei pedig 
a fogyatékossággal élő emberek 

esélyei, szemléletformáló foglalko-
zás bábjátékkal, roma integráció, 
idősek. Az előadó szólt még az 
Egyensúly AE Egyesület fenntar-
tásában, Békéscsabán működő 
adománybolt tevékenységéről is, 
melynek célja, hogy a lakosság a 
feleslegessé vált értékeit (műszaki 
cikkek, bútorok, egyebek) felajánl-
hatja, ezeket a bolt minimális áron 
adja tovább az oda betérőknek, az 
így keletkező bevételt pedig az 
egyesület szociális célokra fordítja. 
Az adománybolt másik fontos cél-
ja, hogy szakképzett megváltozott 
munkaképességűeknek is munka-
helyet biztosít. 
Ambrus Szilvia, Körös-sárréti   
Civil Szervezetek Szövetsége elnö-
ke két olyan Szeghalmon megvaló-
suló kezdeményezést ismertetett a 
jelenlévőkkel, amely nem igényel 

nagy anyagi forrást és maguk a  
civilek fenn tudják tartani. Bemutat-
ta az „Amink van” programot, mely 
tükrözi a nevében a lényegét,      
vagyis egy-egy sárréti településre 
eljutva megmutatják a településük 
és a civilek értékeit. Betekintést 
kaphattak a résztvevők továbbá 
„Szomszédünnep” c. programba, 
melynek a lényege, hogy egy tele-
pülés  városrészében, utcájában 
lévők személyek közösen megszer-
veznek egy-egy rendezvényt, játé-
kos vetélkedőt, bográcsozást stb. 
,amelyhez  mindenki hozzájárul 
valamilyen mértékben, így válik 
közösségivé az esemény. Előadása 
végén még egy, a témához kapcso-
lódó „ötlettárat” is megosztott a 
h a l l g a t ó s á g g a l ,  m e l y  a              
www.szomszedunnep.hu honlapon    

található. 
Egy induló újkígyósi ifjú-
sági kezdeményezésről 
tartott előadást két lelkes 
fiatal - Balta Norbert és 
Gedó László - akik bemu-
tatták a „Tegyünk együtt – 
Aktív fiatalok a településért” 
projekt keretében megva-
lósult programjaikat, az 
eddig elért céljaikat, és a  
jövőbeni terveiket. Meg-
osztották a hallgatósággal, 
hogy a projekt keretében 
közösségi felmérés zajlott 

a településen, amelynek eredmé-
nyeire építve szervezetfejlesztő 
programban vehettek részt a feltáró 
munka irányítói. Ezt követően 
„beindultak” a különböző közössé-
gi események a fiatalok körében pl. 
iskolásoknak szerveztek vetélkedő-
ket, mely nagy sikert aratott és így 
felkérést kaptak a családi napon 
való vetélkedő lebonyolítására.  
Jövőben terveik között szerepel egy 
beszélgető kör létrehozása, vala-
mint a jelenleg passzív fiatalok   
bekapcsolása a település életébe. 

A Táliber Alapítvány ját-
szótéri programjait is megismer-
hették a résztvevők Zsótér Mária,    
elnök előadásából. Az ötletet a ját-
szóterek kihasználatlansága adta, 
azok élettel való megtöltéséhez  
járult hozzá az – előzetesen képzés-
ben részesülő - önkéntesek munká-

jára alapuló békéscsabai program. 
Rendszeres játékelemeik   között 
szerepel az arc és kerítéskép festés, 
babajátszó, rejtvények, kirakók, és 
még sok más. A program sikeres-
ségét mi sem bizonyítja jobban, 
hogy számtalan együttműködési 
megállapodás köttetett, a program 
bekerült a Békéscsaba Megyei  
Jogú Város Ifjúsági       Cselekvési 
Tervébe is. Zsótér Mária a számos 
siker mellett mégis a legfontosabb-
nak a gyerekek hasznos időtöltését 
és boldogságát emelte ki. 

A délutáni programban a 
közművelődés aktuális irányairól 
kaptak áttekintést a jelenlévők. 
Dombi Ildikó, a Nemzeti Művelő-
dési Intézet Szakmai Módszertani 
Főosztályának vezetője az Intézet 
kistelepüléseken megvalósított 
mintaprojektjeit mutatta be, töb-
bek között a „Kapunyitogató”, „a 
Színes kert” ,  valamint  a 
„Tekergők” programot. Előadásá-

nak összegzéseként többek között 
azt is hangsúlyozta, hogy a leg-
több esetben nem forrás kérdése, 
hogy legyen valami a településen, 
hanem fontos a helyi lakosok    
elkötelezettsége és közösségi akti-
vitása.  

 A zárónapon a résztvevők 
önmagukról, a közösséghez való 
viszonyukról és az általuk képvi-
selt szervezet erősségeiről és gyen-
geségeiről adtak számot műhely-
munka formájában, ezzel segítve 
az ön- és szervezetfejlődést.   

A jelenlévők elégedettsé-
güket fejezték ki a rendezvény 
színvonalát és szakmai mélységét 
érintően és  megfogalmazták, 
hogy jövőre is várják a találkozást, 
a program folytatását.  

Urbancsok Győző Mátyás 
kulturális közfoglalkoztatott 

http://www.szomszedunnep.hu
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EZ TÖRTÉNT... 

A nyugdíjasoknál nincs   nyári 
szünet 
 
A z  É s z a k - B é k é s  M e g y e i               
Nyugdíjas Szervezetek Egyesülete  
július 15-én tartotta tisztújító     
közgyűlését. A 17 tagszervezet 
mindegyike elküldte képviselőit, 
így 45-en voksolhattunk az 5 fős 
elnökségre és a 3 fős ellenőrző bi-
zottságra. A megválasztottak nevé-
ben köszönjük a bizalmat. Minden 
tisztségviselőnek jó munkát, jó 
egészséget és kitartást kívánunk.  
Köszönjük a munkáját és hozzáál-
lását azoknak is, akik vállalták a 
jelölést, de létszámkorlát miatt nem 
jutottak be. Munkájukat, tapaszta-
latukat továbbra is szívesen     
vesszük. 
Július 16-án térségi szervezéssel 
jártunk Szílvásváradon. Vonatozás 
és sétálás közepette a fák hűsítő 
árnyait, valamint a vízesések     
csobogását élvezve csodáltuk a 
gazdag látnivalókat. A finom ebéd 
e l fogyasztása  után Egerbe        
mentünk a Kaló Pincébe. A prog-
ram: pincelátogatás, borkóstoló, 
borkorcsolya, borkultúrás előadás, 
bor vásár. Kedves vendéglátás, 
elfogadható árak, az arra járó    
csoportoknak csak ajánlani tudjuk. 
Július 18-án tartottuk a 14. Térségi 
Nyugdíjas Találkozót, melynek 
házigazdája a dévaványai Őszi 
Napfény Nyugdíjas Egyesület volt,  

amely összekö-
tötte a rendez-
vényt a saját 
s z e r v e z e t ü k 
megalakulásá-
nak 50. évfor-
d u l ó j á v a l .        
A nagy meleg 
ellenére a 17 
tagszervezetből 
14 jelen volt és 
felkötötte a  
barátságukat jelképező szalagot és 
kulturális műsorral színesítették a 
nap programját. Gratulálunk a 
szervezőknek és még sok-sok    
kerek számú évfordulót kívánunk 
nekik, természetesen a térségi   
tagszervezetekkel együtt töltve. 

Turbucz Gyuláné  
 egyesületi elnök   

 

Zárókiadvány készült a békés  

megyei önkéntes projektről 

Lezárásához érkezett az "Önkéntes 

Pont létrehozása és működtetése 

Gyulán" című, mintegy százötven 

önkéntes bevonásával zajló,          

10 hónapos pályázati program  

július közepén. A sikeres projekt 

részleteiről egy zárókiadványt is 

megjelentetett a Békés megyei SM 

egyesület. A betegeket, rászoruló-

kat segítő önkéntes hálózat és    

Önkéntes Pont kialakítására nyert 

csaknem 15 millió forintnyi forrást 

a Békés megyei SM egyesület koor-

dinálásával használták fel. Az eltelt 

10 hónapban a program keretében 

az önkéntesség népszerűsítése mel-

lett 150 önkéntes, több mint 4000 

munkaórában segítette a kezdemé-

nyezés sikerét, hozzájárulva ezzel a 

Békés megyében élő, segítségre és 

támogatásra szoruló SM betegek 

életminőségének fenntartásához és 

javításához. A Békés Megyei     

Sclerosis Multiplexes Emberek 

Közhasznú Szervezete  megalaku-

lása óta kiemelt feladatának tekinti 

a beteg emberek és rászorulók      

segítését. Az egyesület szakmai 

programjának is kiemelt eleme az 

önkéntesség. 

A program és az egyesületet rész-
letesen bemutató Zárókiadvány a 
www.bekesmegyeisclerosis.hu  
honlapon érhető el. 

http://www.bekesmegyeisclerosis.hu
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NEMZETI KULTURÁLIS ALAP  

A KÖZMŰVELŐDÉS ÉS        

NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA 

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Pályázati cél: a közművelődés és 

népművészet 2016. évi szakmai 

tevékenységének támogatása. 

Pályázati feltételek: a pályázó az 

NKA portálján a regisztrációt  

megtette. 

Támogatás formája: vissza nem 

térítendő támogatás. 

Témakörök: 

1. Pályázati cél: Megyei, országos, 

és nemzetközi hatókörű közműve-

lődési és népművészeti: nagyren-

dezvények, kiállítások, fesztivá-

lok, valamint szakmai  konferen-

ciák megrendezése 

Pályázók köre: Közművelődési és 

népművészeti tevékenységgel fog-

lalkozó intézmények, önkormány-

zatok (települési önkormányzat 

abban az esetben, ha nincs alapított 

közművelődési intézménye), egye-

sületek, alapítványok, nonprofit 

gazdasági társaságok és szakmai 

szervezetek.  

2. Pályázati cél: Amatőr művésze-

ti, alkotó jellegű és honismereti 

bentlakásos (tematikus, naponta 

legalább 6 órás szakmai tartalom-

mal, minimum 4 éjszaka időtarta-

mú) táborok szakmai programjai-

nak, valamint az élő népművészet 

(néptánc, népzene, tárgyalkotó 

népművészet) országos, regionális 

és megyei hatókörű alkotótáborai-

nak megvalósítására, és mindkét 

terület országos szakmai tovább-

képzéseinek lebonyolítására.  

Pályázók köre: 

Táborok esetében: közművelődési 

és népművészeti tevékenységgel 

foglalkozó intézmények, önkor-

mányzatok (települési önkormány-

zat abban az esetben, ha nincs ala-

pított közművelődési intézménye), 

egyesületek, alapítványok, nonpro-

fit gazdasági társaságok és szakmai 

szervezetek, továbbá a helyi önkor-

mányzattal közművelődési feladat-

vállalásra megállapodást kötött jogi 

személyek. 

Nemzeti Tehetség Program  
felhívásai 

 
Fiatal felnőtt tehetségek társadal-
mi felelősségvállalását elősegítő 
programok támogatása  
NTP-FTH-15  
 
1. A pályázat célja: A fiatal felnőtt 
tehetségek társadalmi felelősség-
vállalását elősegítő programok  
támogatása.  
2. A támogatás formája és mérté-
ke: Igényelhető támogatás 100% 
intenzitású, vissza nem térítendő. 
Saját forrás biztosítása nem   köte-
lező. A pályázaton legalább 1 000 
000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft 
igényelhető.  
3. Támogatható tevékenységek  
Kötelezően választandó progra-
mok a pályázónak legalább egyet 
meg kell valósítania:  
-Szervezeti/intézményi társadalmi 
felelősségvállalási koncepció kidol-
gozása, amely célcsoportja a fiatal 
felnőtt tehetségek továbbá legalább 
három olyan tevékenységet tartal-
maz, melyek az érintett közösség 
érdekeit szolgálják, a tevékenysé-
gek pedig hagyománnyá való    
alakításuk által hosszabb távon 
fenntarthatóvá válnak (pl: jóté-
konysági/karitatív életminőséget 
javító; szociális; generációk közötti 
együttműködést, esélyteremtést 
elősegítő; önkéntes programok.)  
Felsőoktatási intézményeknél köte-
lező felsőfokú végzettséggel ren-
delkező, 35 év alatti tehetséges 
((legalább 3 fő, aki a szervezettel 
jelenleg nem áll jogviszonyban) 
fiatalok bevonása.  
-Műhelyek, témalaborok kialakí-

tása, amelyek egy meghatározott 
cél vagy stratégia mentén lehetősé-
get biztosítanak a fiatal felnőtt   
tehetségeknek abban, hogy kipró-
bálhassák vagy megmutathassák 
magukat olyan tevékenységben is, 
amire a mindennapi tevékenysé-
gük során nem nyílna lehetőségük. 
A közös munka eredményeképp 
tárgyiasult alkotásnak kell létrejön-
nie (pl. prezentáció, bemutató, 
portfólió, rövidfilm, kézzel fogható 

3. Pályázati cél: Rendszeresen  

működő, olyan táncházi progra-

mok támogatása, amelyek a meg-

valósítási időszakon belül legke-

vesebb 6 alkalommal, illetve heti-

havi rendszerességgel – kizárólag 

élőzenés szolgáltatással – kerül-

nek megrendezésre.  

Előnyt élveznek azok a táncházak, 

amelyeknek működtetésében részt 

vesznek olyan szakemberek, akik 

rendelkeznek a Népművészet Mes-

tere, Népművészet Ifjú Mestere, 

Örökös Aranysarkantyús/ Örökös 

Aranygyöngyös címmel, akik a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-

tem Népzene Tanszékén, vagy a 

Táncművészeti Főiskola néptáncos 

képzést magába foglaló szakirá-

nyán szereztek diplomát, illetve 

amelyekhez játszóház és/vagy  

kézműves foglalkozás kapcsolódik. 

Pályázók köre: közművelődési és 

népművészeti tevékenységgel   

foglalkozó intézmények, önkor-

mányzatok (települési önkormány-

zat abban az esetben, ha nincs ala-

pított közművelődési intézménye), 

egyesületek, alapítványok és nonp-

rofit gazdasági társaságok. 

  

Minden kategóriára vonatkozó 

tudnivalók: 

Pályázati cél megvalósításának idő-

tartama: 2016. január 1.–            

2016. augusztus 31. 

Nevezési díj összege/mértéke: 2 

millió Ft, vagy az alatti támogatási 

igény esetén 5000 Ft nevezési díjat 

– amely magában foglalja a 27%-os 

áfát –, 2 millió Ft feletti támogatási 

igény esetén, az igényelt támogatás 

1%-a nevezési díjat. 

Pályázatot benyújtani az NKA-

portálján keresztül                     

2015. szeptember 15-én, éjfélig   

lehet. 

Pályázattal kapcsolatban felvilá-

gosítást telefonon a (36 1) 327-

4309, (36 1) 327-4444 számokon 

kaphatnak. 

 
 

PÁLYÁZATOK 
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tárgy, szellemi termék, stb.)  
Kötelezően választandó   kiegé-
szítő tevékenységek, a pályázó-
nak legalább egyet meg kell való-
sítania: 
- Hazai és nemzetközi hálózat, 
feltérképezése, kialakítása fiatal 
felnőtt tehetségek bevonásával.  
- Fiatal felnőtt tehetségek által írt 
elemzések, publikációk, tanulmá-
nyok közreadása, amelyek helyi 
vagy körzeti, vagy országos szin-
ten a megcélzott célcsoportot    
elérik, tartalmát tekintve az érin-
tett terület szakmai színvonalát 
növeli, szemléletformáló hatással 
bír.  
- Fiatal felnőtt tehetségek bevoná-
sával olyan élménynapok szerve-
zése, amelyekbe az érdeklődök 
aktív bevonásával, betekintést 
nyerhetnek a szervezet/intézmény 
mindennapjaiba.  
4. Pályázat benyújtására jogosul-
tak  
- A nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mel-
lékletében szereplő Magyarország 
államilag elismert felsőoktatási 
intézményei, valamint ezen intéz-
mények karai. 
- A Magyarországon bejegyzett 
egyesület, alapítvány, és közalapít-
vány, mely az alapító okirata    
szerint nevelési-oktatási tevékeny-
ség végzésére jogosult.  
- Belső egyházi jogi személyek  
- Gazdasági társaságok  
5. A rendelkezésre álló              
keretösszeg: 55 000 000 Ft 
 
Hazánk nemzeti kulturális örök-
ségének megőrzését, a  nemzeti-
ségi hagyományok és a népi kul-
túra ápolását felvállaló tehetség-
gondozó programok támogatása / 
NTP-MKÖ-15 
 
A pályázat célja: A hazai nemzeti 
kulturális örökségének megőrzé-
sét, a nemzetiségi hagyományok és 
a népi kultúra ápolását felvállaló 
tehetséggondozó programok    
támogatása. 
A támogatás formája és mértéke: 
igényelhető támogatás 100% inten-
zitású, vissza nem térítendő támo-
gatás, saját forrás biztosítása nem 
kötelező. Legalább 1 000 000 Ft, 

illetve legfeljebb 2 000 000 Ft támo-
gatás igényelhető. 
Támogatható tevékenységek:  
Kötelezően választandó programok, 
amelyek közül a pályázónak lega-
lább egyet meg kell valósítania: 
-Legalább 60 órás tanórán kívüli, új 
kezdeményezésű, hazánk nemzeti 
kulturális örökségének megőrzését, 
a nemzetiségi hagyományok és a 
népi kultúra ápolását felvállaló 
komplex tehetségazonosító, tehet-
séggondozó program megvalósítása 
-Legalább 60 órás tanórán kívüli, 
már működő, hazánk nemzetiségi 
kulturális örökségének megőrzését, 
a nemzetiségi hagyományok és a 
népi kultúra ápolását felvállaló, ha-
gyományos tananyagon túlmutató, 
komplex tehetséggondozó program 
megvalósítása 
-Projekt szinten legalább 60 órás 
tanórán kívüli, hazánk nemzeti kul-
turális örökségének megőrzését, a 
nemzetiségi hagyományok és a népi 
kultúra ápolását felvállaló, nem tan-
tárgyi komplex tehetséggondozó 
program megvalósítása 
Kötelezően választandó egyéb    
kiegészítő tevékenységek, amelyek 
közül a pályázónak legalább egyet 
meg kell valósítania: 
-A legalább 60 órás komplex tehet-
séggondozó programba bevont   
fiatalok számára szervezett bentla-
kásos, 3 napos tehetséggondozó 
hagyományőrző tábor      megvaló-
sítása. 
-A legalább 60 órás komplex tehet-
séggondozó programba bevont   
fiatalok számára szervezett, a tehet-
séggondozó program tematikájához 
kapcsolódó 2 napos tanulmányi út 
megvalósítása. 
-A legalább 60 órás komplex tehet-
séggondozó programba bevont fia-
talok számára szervezett, a tehetség-
gondozó program tematikájához 
kapcsolódó 1 napos színház/
koncert/tánc előadás/múzeum/
kiállítás-látogatás. 
Pályázat benyújtására jogosultak:  
- óvoda, 
- általános iskola, gimnázium, szak-
középiskola, szakiskola, kollégium 
- Magyarországon bejegyzett egye-
sület, alapítvány, közalapítvány és 
nonprofit gazdasági társaság,   
melynek alapító okiratában hazánk 

nemzeti kulturális örökségének 
megőrzése vagy a nemzetiségi 
hagyományok vagy a népi kultú-
ra ápolása, mint tevékenység  
szerepel. 
A rendelkezésre álló                
keretösszeg: 70 000 000 Ft 
 
A köznevelési és a kulturális 
intézményekben működő tehet-
séggondozó programok támoga-
tása NTP-KKI-B-15 
 
A pályázat célja: A köznevelési és 
a kulturális intézményekben mű-
ködő komplex tehetséggondozó 
és tehetségfejlesztő programok 
megvalósításának támogatása. 
A támogatás formája és mértéke: 
igényelhető támogatás 100%   
intenzitású, vissza nem térítendő, 
saját forrás biztosítása nem köte-
lező. Legalább 1 000 000 Ft, illetve 
legfeljebb 2 000 000 Ft támogatás 
igényelhető. 
Támogatható tevékenységek: 
Kötelezően választandó progra-
mok a pályázónak legalább egyet 
meg kell valósítania: 
-Legalább 60 órás tanórán kívüli, 
a fiatalok érdeklődési területeire 
épülő, új kezdeményezésű, általá-
nos felfedezési tapasztalatokat 
nyújtó komplex tehetségazonosí-
tó, tehetséggondozó program 
megvalósítása 
-Legalább 60 órás tanórán kívüli, 
hagyományos tananyagon túlmu-
tató, már működő, általános felfe-
dezési tapasztalatokat nyújtó, 
komplex tehetséggondozó prog-
ram megvalósítása 
Projekt szinten legalább 60 órás 
tanórán kívüli, nem tantárgyi 
komplex tehetséggondozó prog-
ram megvalósítása 
Kötelezően választandó egyéb 
kiegészítő tevékenységek a pályá-
zónak legalább egyet meg kell 
valósítania: 
-Legalább 60 órás komplex tehet-
séggondozó programba bevont 
fiatalok számára szervezett bent-
lakásos, 3 napos tehetséggondozó 
szaktábor megvalósítása. 
-A legalább 60 órás komplex   
tehetséggondozó programba be-
vont fiatalok számára szervezett, 
a  tehetséggondozó program   
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tematikájához kapcsolódó 2 napos 
tanulmányi út megvalósítása. 
-A legalább 60 órás komplex tehet-
séggondozó programba bevont 
fiatalok számára szervezett, a te-
hetséggondozó program tematiká-
jához kapcsolódó 1 napos üzemlá-
togatás, vagy felsőoktatási intéz-
mény vagy kutató intézet megláto-
gatása, vagy színház/múzeum/
kiállítás-látogatás. 
Pályázat benyújtására jogosultak:  
- óvoda, 
- általános iskola, gimnázium, 
szakközépiskola, szakiskola, kol-
légium  
- A Magyarországon bejegyzett 
egyesület, alapítvány, közalapít-
vány és nonprofit gazdasági társa-
ság, melynek alapító okiratában az 
oktatás/nevelés vagy a tehetség-
gondozás, mint tevékenység      
szerepel 
A rendelkezésre álló keretösszeg: 
150 000 000 Ft 
 
Mindhárom pályázatra vonatkozó 
tudnivalók: 
- Támogatási időszak: 
Előleg formájában nyújtott támo-
gatás esetében 2015. július 1. és 
2016. június 30. 
Beszámolót követően nyújtott   
támogatás esetén 2015. július 1. és 

2016. május 15. 
- A pályázatok benyújtásának  
határideje: 2015. szeptember 11. 
23:59 Egy Pályázó egy pályázatot 
nyújthat be. 
- A pályázatok benyújtásának 
módja: Elektronikus úton, az EPER 
szoftveren keresztül. 
A pályázatokkal kapcsolatos    
döntések a www.emet.gov.hu  
honlapon kerülnek közzétételre. 
Az eredményhirdetés várható   
időpontja: 2015. november 11. 
Az NTP-pályázati csomag doku-
mentumai letölthető a 
www.emet.gov.hu weboldalról.  
További információk: 
ntp@emet.gov.hu 
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INNOVÁCIÓT ÉS BEVÁLT GYA-
KORLATOK MEGOSZTÁSÁT 
CÉLZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
(KA2) 
Stratégiai partnerségek 
1. Célja innovatív módszerek fej-
lesztése és bevált gyakorlatok ter-
jesztése. Ezen kívül a kulcskompe-
tenciák, többek között a vállalkozói 
készség fejlesztése és új (gazdasági- 
és társadalmi) vállalkozások létre-
jöttének segítése. A szervezetek szá-
mára szakmai megújulást is jelent-
het. Fontos szempont az ifjúsági 
terület és a munka világának össze-
kapcsolása. 
2. Kik pályázhatnak? 
civil szervezetek, egyesületek >   
oktatási intézmények > informális 
csoportok > kulturális központok, 
képzési központok 
3. Támogatható tevékenységek, 
példák: 
> Innovatív megközelítés: módsze-
rek, eszközök, tanulmányok, képzé-
sek, infokommunikációs eszközök 
használata. 
> Együttműködés különböző szek-
torok (munka világa, közszféra,  
civil társadalom) között. 
> Hálózatépítés, bevált gyakorlatok 
megosztása, tapasztalatok cseréje. 
> Aktív állampolgárság és új társa-
dalmi vállalkozások létrehozása. 
> Regionális szintű    önkormány-
zatok együttműködései. 
> Képzési, tanítási, tanulási célú 
tevékenységek (amennyiben hozzá-
adott értéket képviselnek). 
4. Résztvevő országok: 
- Programországok 
- az Európai Unióval szomszédos 
partnerországok: csak partnerként, 
és csakis ha hozzáadott értéket   
képviselnek.   
További részletek a Pályázati     
útmutatóban (104-180 oldal) 
 
SZAKPOLITIKAI REFORMOK 
TÁMOGATÁSA (KA3) 
Fiatalok és döntéshozók találkozói 
>> Strukturált párbeszéd folyamat 
1. Célja, hogy a fiatalok hangja   
eljusson a döntéshozókig. A támo-
gatható projektek a fiatalok és a 
döntéshozók/ifjúsági szakemberek  
közötti párbeszédet segítik elő,   

céljuk olyan események  szerve-
zése, amelyek alkalmat terem 
tenek az érintett felek közötti 
konzultációra. 
2. Kik pályázhatnak? 
civil szervezetek, egyesületek > 
európai szintű ifjúsági NGO-k > 
helyi közintézmények. 
 3. Támogatható tevékenységek: 
3-24 hónapig tartó projektek 
- nemzeti találkozók és nemzet-
közi szemináriumok, ahol a dön-
téshozók bevonásával lehetőség 
nyílik a strukturált párbeszédre, 
az európai ifjúságpolitika        
kapcsán felmerülő kérdések  
megvitatására; 
- az Európai Ifjúsági Héthez köt-
hető események, vitafórumok;  
- fiatalokkal történő konzultáció 
az aktív részvételhez szükséges 
igényekről (online konzultációk, 
közvélemény-kutatás stb.) 
- a demokratikus életben való 
részvételre épülő, e témához kap-
csolódó találkozók és szemináriu-
mok, információs rendezvények, 
vitafórumok fiatalok és döntésho-
zók/ifjúsági szakemberek között; 
- a demokratikus intézmények 
működését és az ott dolgozó   
döntéshozók szerepét szimuláló 
események. 
 4. Bevonható országok 
- programországok 
- az Európai Unióval szomszédos 
partnerországok. 
További részletek a Pályázati 
útmutatóban (180-188 oldal)! 
A pályázatok beadásának határ-
ideje: 2015. október 1. 12 óra 
(brüsszeli idő) 
 forrás: 
http://www.nonprofit.hu 

MOL Tehetségtámogató       
Program Művészet-tudomány 
 
A pályázat fiatal művészek,    
tehetséges zenészek és ifjú kuta-
tók fejlődését segíti. Számukra 
egy hangszer megvásárlása, az 
előadásokra, tudományos verse-
nyekre való felkészüléshez szük-
séges eszközök biztosítása, vagy 
egy-egy verseny, kurzus útikölt-
ségeinek támogatása jelenti     
általában a legnagyobb             
segítséget.  

http://www.emet.gov.hu
mailto:ntp@emet.gov.hu
http://www.nonprofit.hu
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2015-ben ismét meghirdetjük a 
MOL Tehetségtámogató Program 
Művészet-tudomány kategóriájá-
ban pályázatunkat 10-18 éves    
magyarországi általános és közép-
iskolás diákok, diákcsoportok, ifjú-
sági csoportok részére, amelyek 
országos vagy nemzetközi verse-
nyeken, kiállításokon kiemelkedő 
teljesítményt értek el eddig, és 
szakmai fejlődésükhöz további 
támogatásra van szükség. 
Pályázni az alábbi célokra lehet: 
eszközvásárlásra, amely az orszá-
gos és nemzetközi versenyekre 
való felkészülést, a szakmai fejlő-
dést segíti, vagy útiköltség-
térítéshez, amely segíti a pályázók 
eljutását a hazai és nemzetközi 
versenyekre, kiállításokra,         
valamint az azokra felkészítő szak-
körökre, táborokra. 
Kik pályázhatnak? 
- egyéni (vagy páros) pályázatot 
nyújthatnak be, akik 
- rendelkeznek magyar állampol-
gársággal, állandó magyarországi 
lakhellyel és magyarországi közok-
tatási intézményben folytatják  
tanulmányaikat 
- 10. életévüket legalább ebben az 
évben betöltik vagy 18. életévüket 
legfeljebb 2015-ben töltik be, ill.  
18. életévüket már betöltötték, de 
még középiskolás tanulók lesznek 
a 2015-2016-os tanévben és még 
nem tettek érettségit. 
- csoportos pályázatot nyújthatnak 
be iskolai csapatok, csoportok (pl. 
színjátszó-kör, kórus, tudományos 
vetélkedősorozaton induló csapat, 
állandó szakköri csoport stb.). 
A pályázat benyújtási határideje: 
2015. szeptember 30. 
A támogatást az alábbi időszakban 
lehet felhasználni:                      
2015. szeptember 1 -                  
2016. augusztus 31. 
Pályázati felhívás a 
http://www.ujeuropaalapitvany.h
u/ oldalon található. 

 
 
 
 
 
 

Te hogyan tennéd jobbá a         
világot? 
 
Alkoss és pályázz egy békésebb, 
egyenlőbb világért! 

Az Európai Bizottság Magyaror-
szági Képviselete és az ARC krea-
tív plakátpályázata 
2015 a Fejlesztés Európai Éve. 
Üzenj plakáton: szerinted hogy 
lehetne megoldani a fejlődő világ 
problémáit, és mit tehetsz Te ma-
gad egy békésebb, egyenlőbb     
világért? 
Gondolkozz, és plakátodon 
mondd el, Te mit tennél! Mit tudsz 
változtatni a gondolkodásodon, 
napi rutinodon, életmódodon? Mit 
kéne tennünk nekünk, európaiak-
nak? Milyen ötleted van, hogyan 
lehetne véget vetni az éhezésnek, a 
fegyveres konfliktusoknak, hogy 
ne kelljen tömegeknek elhagyniuk 
otthonaikat? Hogyan juthatnának 
többen ivóvízhez, orvosi ellátás-
hoz, oktatáshoz? 
A legjobb 35 alkotásból óriásplakát 
kiállítást rendezünk 2015 októberé-
ben a Millenáris Parkban, az Euró-
pa Pont mellett. A legjobb 3 pálya-
mű díjazásban is részesül. 
Kik pályázhatnak: 14. életévét be-
töltött természetes személy, jogi 
személy vagy jogi személyiség nél-
küli bejegyzett szervezet, a 18. élet-
évét be nem töltött természetes 
személyek csak törvényes képvise-
lőjük hozzájárulásával pályázhat-
nak. Pályázhatnak jogi személyek 

Rajzpályázat általános és  közép-
iskolások számára 
 
A pályázat témája: népmese rajzo-
lása  
Az okos lány c. mese azon jelene-
tének a képi ábrázolása, amikor az 
okos leány elengedi a galambot a 
sziták közül. 
A mese itt elolvasható: 
https://www.facebook.com/notes
/népmese/az-okos-
leány/10153594663628179 
Pályázati feltételek: 
A rajzpályázatra A/4-es méretű, 
bármely technikával készített rajz 
és festmény küldhető. 
Egy alkotó maximum 2 alkotással 
pályázhat. 
Kérjük a pályázókat, hogy ajánlott 
küldeményként az alkotásokat a 
következő címre juttassák el:  
Jaminai Közösségi Ház  
5600 Békéscsaba, Orosházi út 101. 
A borítékon tüntessék fel, hogy " 
Repülj galamb! rajzpályázat " 
Azok a pályázók, akik pedig 
szkennelve küldik be az alkotásaik 
másolatát, e-mail-ben a 
polgar.moni@kozospont.hu címre 
küldjék, és a tárgy mezőben pedig 
tüntessék fel " Repül a... repül a ... 
galamb! népmesei rajzpályázat " 
Díjazás:  
A választott zsűrink három kate-
góriában (alsó osztály, felső       
osztály és középiskola) három  
alkotást fog díjazni, a                  
következőképpen:  
1. díj: rajzeszközök  
2. díj: könyvcsomag 
3. díj: mesefilmek  
Beküldési határidő: 
2015. szeptember 18. – 24.00 óra 
Az elküldött pályamunkákat kiál-
lítjuk az ősz folyamán Békéscsabán 
a Jaminai Közösségi Házban, illet-
ve a kiállítás után feltesszük a 
http://nepmese.hu/ oldalra és a 
Népmese facebook https-
://www.facebook.com/pages/Né
pmese/126717224858?fref=ts olda-
lára. 
 
 
 
 
 

http://www.ujeuropaalapitvany.hu/
http://www.ujeuropaalapitvany.hu/
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és jogi személyiséggel nem rendel-
kező gazdasági társaságok is.    
Pályázni csoportosan is lehet.  
Pályázati feltételek: A pályázó 
kizárólag saját eredeti szerzői alko-
tásával pályázhat. Egy pályázó 
több pályamunkával is nevezhet. 
Az érvényes pályázat feltétele a 

www.arcmagazin.hu weboldalon 
való pályázói regisztráció, a pályá-
zati anyag megfelelő formátumban 
való feltöltése, és a pályázati felté-
telek elfogadása. 
Pályázat határideje: 
2015. szeptember 1. 
 

A pályázat benyújtásának módja 
és feltételei: Elektronikusan, a 
www.arcmagazin.hu weboldalon 
történik.  
forrás: www.arcmagazin.hu/te-
hogyan-tenned-jobba-a-vilagot 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Minden jó, ha jó a vége - Táborral 
zárd a szünidőt! 
 
5 nap szünidei sportélményekkel
  
6-15 évesek részére 
2015. augusztus 24., 25., 26., 27., 28. 
Foglalkozások naponta: 900 – 1700 
óráig. 
Békéscsaba, Tünde utcai Atlétikai 
Centrum  
Előzetes egyeztetéssel várunk a klub 
irodájában: Békéscsabai Atlétikai 
Club 
5600 Békéscsaba, Kórház utca 6. Te-
lefon: (06-66) 323-634, 20-777-4022 
vagy  
e-mailen: bcsatletika@gmail.com  
részletes infó: www.bcsac.hu 
A táborozás díja: 1700,- Ft /fő/ nap 
mely tartalmazza az étkezést és 
programok díját is. 
Utánpótlás Központ atlétáink 50 % 
kedvezményt kapnak. 
Magyar bajnok, válogatott atlétákkal 
találkozhatsz, játszhatsz az OLIMPI-
KONOK klubjában! 
Játékos foglalkozások a mosolyfele-
lősökkel, strandolás, csocsó, ajándé-
kok, gyalogos és kerékpártúra, me-

sekuckó, számháború, miközben 
az atlétika szépségeit is felfedezhe-
ted. 
A tábor kiemelt támogatói: 
A klub névadó partnere a Kopp 
Export – Import Kft. és Békéscsaba 
Város Önkormányzata 

Czeglédi Katalin 
 

Hosszúfoki Emlék - Kerékpártúra 
 
A Békési Múzeumbarátok Köre 
Hosszúfoki Emlék - Kerékpártúrát 
szervez a XVII. Madzagfalvi Na-
pok keretén belül. 
A program célja: Megemlékezés a 
35 évvel ezelőtti eseményre a       

Kettős-Körös gátja mellett emelt 
emlékműnél. 
Indulás helye, időpontja: 2015. 
szeptember 5.  10:00-kor, Iparcikk 
Áruház parkolójából  
Útvonal: Kettős-Körös híd - Hosz-
szúfoki Emlékmű - Bodoky Károly 
Vízügyi Múzeum látogatása - Me-
zőberény Kereki híd - Petőfi emlék-
mű megtekintése - Békés. A túra 
hossza kb. 25 km. 
Előzetesen jelentkezni lehet a    
túravezetőnél: 
peto.erzsebet@gmail.com email 
címen. 

Bodáné Pető Erzsébet 
 

http://www.arcmagazin.hu/te-hogyan-tenned-jobba-a-vilagot
http://www.arcmagazin.hu/te-hogyan-tenned-jobba-a-vilagot
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XI. Extrém Sportnap Orosháza 
 
Szervezetünk - az Orosházi Gyer-
mek- és Ifjúsági Önkormányzat - 
2015. szeptember 12-én szervezi 
meg évi legnagyobb rendezvényét 
az Extrém Sportnapot, melyre civil 
szervezetek együttműködési jelent-
kezését várjuk. A program idén lesz 
9 éves. A korábbi években már von-
tunk be civil szervezeteket a nap-
közbeni programok színesebbé té-
teléhez, ezért idén is szeretnénk egy 
Civil Falut létrehozni a rendezvé-
nyen. Fontosnak tartjuk, hogy 
résztvevőink megismerjék a civil 
szervezetek adta lehetőségeket, 
szolgáltatásokat megyénkben. A 
rendezvény helyszíne az elmúlt 2 
évben az Extrém Park volt, ám idén 
visszaköltözünk korábbi helyünkre,  
a belváros szívébe,  a Kossuth Lajos 
utcára és az Árpád-kertbe.  
Az Extrém Sportnap tervezett 
programja a Civil Falun kívül: 
-9:30-17:00   Extrém bemutatók, 
extrém versenyek, színpadi műsor  
-18:30-22:00 Eredményhirdetés, 
koncertek 
A rendezvényen az alábbi kritériu-
moknak kell megfelelniük a regiszt-
ráló szervezeteknek: 
-olyan civil szervezet, amelynek a 
tevékenysége érinti a 12-30 év kö-
zötti korosztályt 
-vállalja, hogy 2015. 09. 12-én 9:30-
ig megérkezik a helyszínre (5900, 
Orosháza Kossuth L. u.) és 10:00-
16:00 (16:00 után is természetesen 
folytatódhat a tevékenység) között 
üzemelteti információs standját 
-a hiánytalanul kitöltött űrlapot a 
beadási határidőre visszaküldi 
elektronikusan 
 -vállalja, hogy szervezetét és annak 
tevékenységét bemutatja a résztve-
vő érdeklődők számára (például 
szórólapok, képek stb. segítségével)  
-a résztvevő látogatók számára a 
szervezete lehetőségeihez mérten 
feladatokkal készül (pl.: tesztek, 
játékok, kézműves műhely) 
 -a szervezet tevékenysége vallási 
felekezetektől és pártpolitikától 
mentes  
A szervezők a Civil Falu résztvevő-
inek 1 db asztalt és tetszőleges 
mennyiségű műanyag széket bizto-

sítanak, illetve áramvételi lehető-
séget. A rendezvényünk befogadó 
képessége hozzávetőleg 30 szerve-
zet számára alkalmas, így az első 
30 a feltételeknek megfelelő civil 
szervezet regisztrációját tudjuk 
elfogadni. 
Jelentkezési határidő: 2015. 09. 06. 
00:00 (értesítés a szervezetek ré-
szére: 2015. szeptember 10.)  
Jelentkezés módjával kapcsolato-
san további információ található: 
http://ifjusag.oroshaza.hu/ 

Sándor Enikő 
 
Dévaványai Autómentes Nap 
 
Dévaványa 6. alkalommal rendezi 
meg 2015. szeptember 18-án az 
Európai Autómentes Napot, mely 
a 2002-ben indult Európai Mobili-
tási Hét kampány része. 
A tavalyi évben 44 ország 2013 
városában rendezték meg ezt az 
eseményt. A kampány eredmé-
nyeképpen 8543 tartós intézkedést 
valósítottak meg, elsősorban a 
kerékpározáshoz és gyalogláshoz 
szükséges infrastruktúra terén, 
bővítve a tömegközlekedési szol-
gáltatásokat, javítva a közlekedés 
elérhetőségét és hangsúlyozva a 
fenntartható közlekedési viselke-
dést. 
Az idei év témája a közlekedési 
eszközök helyes megválasztása, 
közlekedési szokásaink megvál-
toztatása a tisztább, egészségesebb 
környezet kialakításának érdeké-
ben és a közlekedési módok kom-
binálása akár egy út megtétele 
során is. 
Dévaványán is nagy hangsúlyt 
fektetünk az alternatív közleke-

dési eszközök népszerűsítésére. 
Programjainkkal még több moz-
gásra, főként kerékpározásra ösz-
tönözzük a résztvevőket. Idén a 
helyi Sportegyesület fogadta el 
meghívásunkat és a szakosztályok 
interaktív bemutatókon keresztül 
nyújtanak majd betekintést műkö-
désükbe, kiállításokon mutatják 
meg eredményeiket. Gyermekek-
nek és felnőtteknek szóló teszteket 
lehet majd kitölteni a kerékpáros 
közlekedéssel, a környezetvéde-
lemmel és az egészséges életmód-

dal kapcsolatban. Ismét ki lehet 
próbálni néhány különleges jármű-
vet: a fordított kormányos vagy 
élménybiciklit, a bringó hintót, a 
gokartokat, bobo carokat. Kézmű-
ves foglalkozásokon mutatjuk be, 
hogyan készíthetünk érdekes játé-
kokat fillérekből, akár hulladékból 
is. A saláta kóstolás sem maradhat 
el, hiszen a környezettudatos élet-
módhoz szorosan kapcsolódik az 
egészségtudatosság is, ami szintén 
hangsúlyt kap ezáltal a rendezvé-
nyen. A Dévaványai Autómentes 

Nap záró eseménye, a „Gurul Vá-
nya” pedig egy közel 9 km-es ke-
rékpáros felvonulás, mely évről 
évre egyre több résztvevővel zajlik. 
A Dévaványa Felemelkedéséért 
Közalapítvány mindezt önkénte-
sekkel és helyi civil szervezetekkel 
karöltve, intézmények, cégek és 
magánszemélyek anyagi és termé-
szetbeni segítségével valósítja meg. 
Ahhoz hogy az idén is megfelelő 
színvonalon tudjuk megrendezni 
az eseményt további támogatások-
ra van szükségünk. 
Amennyiben arra érdemesnek ta-
lálja programunkat, kérjük, támo-
gassa Ön is a Dévaványai Autó-
mentes Napot! Szívesen fogadunk 
ötleteket, önkéntes segítőket vagy 
a programunkhoz, célunkhoz kap-
csolódó produkciókat, fellépőket. 
Látogasson el Ön is rendezvé-
nyünkre! 

Dékányné Szalai Katalin;           
Elek Mária 

Dévaványa Felemelkedéséért   
Közalapítvány 

 
A Békés Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház két 
programjához keres partnerszer-
vezeteket! 
 
1. "Apáról, fiúra": Ünnepek, év-
szakok alkalmával gyermekek a 
szüleikkel, kiemelten az édesapák-
kal alkotó foglalkozáson vehetnek 
részt, ezzel is erősíteni kívánjuk a 
közös családi programok jelentősé-
gét, mely hosszú távon beivódik a 
családok mindennapjaiba. Terve-
ink szerint kulturális intézmények-
ben, illetve múzeumokban valósul-
nak meg a foglalkozások. 
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2. "Rád hagyományozom": Az idő-
sek olyan tudásnak a birtokosai, 
amit könyvekből elsajátítani nem 
lehet. Nagyon fontos, hogy beazo-
nosítsuk azokat a csatornákat, ame-
lyeken keresztül össze lehet kap-
csolni az idősödő és a fiatal generá-
ciókat, hogy a tudásátadás tényleg 
hatékonyan megtörténhessen. Va-
gyis meg kell találni azokat a mód-
szereket, amelyekkel az idősödő 
generáció át tudja adni az ismerete-
it, 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. Ünne-
pek, évszakok, jeles napok alkalmá-
val gyermekek és idősek alkotó fog-
lalkozáson vehetnek részt (pl.: tar-
honyát készítenek, amit haza is le-
het vinni), ezzel is erősíteni kíván-
juk a közös programok jelentőségét, 
mely hosszú távon beivódik a gyer-

Vidékfejlesztési mintaprojektek 
 
Az idei évben lehetőség van arra, 
hogy a vidékfejlesztéshez kapcso-
lódó komplex mintaprojektek tá-
mogatásban részesüljenek.  
Mintaprojektek alatt olyan projek-
teket értünk, melynek célja a vi-
dékfejlesztés, tehát a helyi gazda-
ságfejlesztés, helyi közösségfejlesz-
tés, hagyományok továbbvitele és 
az önfenntartóvá válás elősegítése. 
Amennyiben ilyen célú komplex és 
mintaértékű projektet kívánnak 
megvalósítani, amely valamilyen 
újszerű elképzelésre épül és az 
egyedi igényeket célozza kielégíte-
ni, akkor keressenek meg valamely 
elérhetőségemen! 
Gyebnár Péter 
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 
területi felelős 
Telefon: +36 30/654 1686 
E-mail: 
mnvh.bekesmegye@me.gov.hu 

mekek mindennapjaiba. Terveink 
szerint idős, nyugdíjas klubok és 
kisiskolás gyermekek együttmű-
ködésében valósulnak meg a fog-
lalkozások. 
Amennyiben 2015. december 31-ig 
az előbbi témakörökhöz kapcsoló-
dó rendezvényt szervez, a Békés 
Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház partnerszervezet-
ként szívesen segíti a program 
megvalósulását. 
Kérjük, amennyiben programjaink 
felkeltették érdeklődését, legyen 
szíves keresni elérhetőségeinken:  
Békés Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház 
(CsEÖH) 
eselyhaz.bcs@gmail.com 
06-20/329-0201 

Herczegné Számel Annamária    
irodavezető 

 
 
 

CIRKUSZ MINDENKINEK - A CIRKUSZ IFJÚ CSILLAGAI 
 
Izgalmas cirkuszi kavalkádot mutatnak be a Baross Imre Artista-
képző tanulói. Zsonglőrök, egykerekűsök, ikáriások, görgősök, 
handstandosok, levegőszámosok, bohócok szórakoztatnak mutat-
ványaikkal. Az Excentrik komikus akrobata csoport a szarvasi 
közönség szórakoztatására állt össze. Szoó Regina lendületes pro-
dukciójában rendkívüli egyensúlyérzékkel szökken, fordul, spár-
gázik a kifeszített dróton. Szabó Dóra bravúros trükkökkel, izgal-
mas ritmusváltásokkal, szemkápráztató gyorsasággal irányítja 
zsonglőreszközeit. A Kínai rúd duó száma a cirkuszvilág egyik 
különleges zsánere, a torna és az akrobatika elemei egyaránt 
megjelennek a függőleges rúdon. Miss Olivia lábzsonglőr lazán dobálja a bőröndméretű dobozt, hengert, labdá-
kat. Markó Fruzsina látványos, gondosan kidolgozott kézegyensúlyozó számában bemutatja hajlékonyságát és 
erejét. Tánccal ötvözött produkciójában az egyensúlyérzék, a harmónia és a női szépség fonódik egységbe. 
Az előadás helye, ideje: Szarvasi Vízi Színház - 2015. augusztus 17. ( hétfő);  20:30 óra 
További részletek és jegyvásárlás: www.viziszinhaz.hu 

Békéscsaba Jókai Színház Szervezőiroda 
5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3. (Ibsen-Ház) 
Telefon: 66/519-550 
Email: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 
Az iroda nyitva tartása: 
hétköznap 08.30-17.00 óráig. 
Jegyváltás: 
hétköznap 08.30-17.00 óráig, 
valamint az előadások kezdete előtt 1 órával. 

mailto:mnvh.bekesmegye@me.gov.hu
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

A BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ MŰSORTERVE  
A 2015/2016-OS ÉVADRA 

Darab 
Bemutató tervezett 

időpontja 
Előadóhely 

Shakespeare: Tévedések vígjátéka - vígjáték      2015. szeptember Nagyszínpad 

Darvas Benedek - Varró Dániel - Hamvai Kornél - Rejtő Jenő: Vesztegzár a 

Grand Hotelben - zenés vígjáték 
2015. október Nagyszínpad 

Urbán Gyula: Egerek - zenés mesejáték 
Urbán Gyula: Minden egér szereti a sajtot című műve alapján 

2015. október Nagyszínpad 

Pozsgai Zsolt: A szűz és a szörny - tragikomédia 2015. október Stúdiószínház 

Zalán Tibor: Midőn halni készült – dráma szünet nélkül 2015. december Stúdiószínház 

Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig- mu-
sical 

2016. január Nagyszínpad 

Neil Simon: Mezítláb a parkban - vígjáték 2016. február Stúdiószínház 

Hernyák György - Zalán Tibor - Bakos Árpád: A szegény csizmadia és a 

szélkirály - mesejáték 
2016. február Nagyszínpad 

Katona József: Bánk bán - dráma 2016. március Nagyszínpad 

Thomas Mann: Mario és a varázsló - színmű 2016. március Stúdiószínház 

Mikó Csaba: Kövérkirály - mesejáték 2016. április Nagyszínpad 

Szép Ernő: Lila ákác - szerelmes história 2016. május Nagyszínpad 

Most már a nyilvános könyvtárak 
is jogosultak a Microsoft és a 
Symantec szoftveradományaira a 
CivilTech Programon keresztül! 
 
Operációs rendszertől kezdve   
irodai termékeken, levelező rend-
szereken, programozási eszközö-
kön túl szerverekig és szerveralkal-
mazásokig több mint 80 terméket 
ajánl a Microsoft, míg a Symantec 
kínálatából egygépes megoldások, 
vagy akár az egész könyvtár védel-
mét ellátó megoldások között    
válogathat. 
A Microsoft szoftveradományait 
olyan számítógépekre igényelhe-
tik, amelyek a látogatók által hasz-
nálhatók, valamint olyan, látoga-
tóktól elzárt térben lévő gépekre és 
szerverekre, melyek a nyilvános 
gépek kiszolgálását végzik.            
A Symantec termékeit bármely, a 
könyvtár területén található gépre 
telepíthetik függetlenül attól, hogy 
az nyilvánosan elérhető-e. 
Bővebb információ: 
www.civiltech.hu 
 

Állampolgári Részvétel Hete 2015 
(ÁRH) 
 
Az ÁRH Magyarország egyik leg-
nagyobb civil eseménysorozata, 
amelyen több száz szervezet és 
intézmény, helyi, kistérségi,       
megyei esemény hívja fel a figyel-
met az állampolgári részvétel és a 
helyi cselekvés fontosságára! 
Célja: Minél szélesebb nyilvános-
ságot teremtsen az állampolgári 
cselekvések lehetőségének, erejé-
nek, általában a civil részvételnek, 
egyúttal az erre a hétre koncentrá-
lódó események súlyukkal felkelt-
sék a média figyelmét az esemény-
sorozatra, általában a közösségi 
részvételre, s hogy megszólítsák, 
felelősségvállalásra buzdítsák a 
politikusokat, helyi, országos és 
nemzetközi szinten. 
ÁRH Fókuszok 2015 
Civilimidzs 
Az ÁRH eredeti indíttatása ma 
még aktuálisabb: mutassuk meg, 
hogy mi mindent tesznek a civil 
szervezetek és szerveződések    
Magyarországon! 

…önbemutatás, pozitív kampány, 
figyelemfelhívás, érzékenyítés, 
párbeszéd… 
Idén a MACI (Magyar Civilszerve-
zetek) és az ÁRH országos kampá-
nyai összekapcsolódnak és        
egymást erősítve hívják fel a figyel-
met a civil társadalom értékeire és 
eredményeire. 
Tudj meg többet és légy te is     
MACI: http://sziamaci.hu    
Bátorkodunk 
Rólunk, értünk, nekünk….de  
nélkülünk?! Ügyeink (legyenek) 
ott, ahol a döntések születnek! 
Lakóhelyi, vagy ügy/csoport-
központú közösségi érdekérvénye-
sítés; a közvetlen részvétel lehető-
ségei, módszerei és formái; tagto-
borzás, bázisépítés, szervezettség; 
…lakossági és közösségi akció, 
közösségi tervezés,    érdekartiku-
láció, flash-mob,      nyomásgya-
korlás… 
Attól függ? 
Kinek az erőforrásait használjuk 
kinek az erőforrásaiért? A függés 
és függetlenség fokozatai 
Önfenntartó kezdeményezések; 
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alulról épülő adományszervezés; 
közösségi finanszírozás; filantró-
pia; önsegítő és szolidaritási rend-
szerek; részvételi költségvetés; 
…adományszervező események és 
kampányok, szolidaritási akciók, 
közösségi építés-szépítés… 
Hogyan szervezkedhetsz?           
Az ÁRH-hoz mindenki csatlakoz-
hat, aki fontosnak érzi az emberi 
kezdeményezés, cselekvés és rész-
vétel fejlesztését, a demokrácia és a 
civil társadalom erősítését. Öröm-
mel fogadjuk olyanok érdeklődé-
sét, akik szívesen szerveznének az 
állampolgári részvételhez kapcso-
lódó programokat, de olyan szer-
vezeteket is, amelyek az ÁRH-t 
hozzákapcsolnák meglévő, vagy 
futó kezdeményezéseikhez.      
Mindenki más is hozzájárulhat a 
program sikeréhez, aki ellátogat az 
ÁRH eseményeire, vagyis ha részt 
vesz a részvétel hetén. 
Milyen akciókról,   tevékenysé-
gekről van szó? 
-Iskolák tucatjai szerveznek órákat, 
előadásokat az ÁRH fókuszai  
mentén 

-Figyelemfelkeltő média akciók és 
kampányok szerveződnek helyi 
problémák, ügyek, megoldási    
lehetőségek mentén 

-Nagyszámú civil találkozó valósul 
meg, politikusok, közéleti szemé-
lyiségek bevonásával 
-Konferenciák, fórumok, kiállítá-
sok, koncertek, művészeti progra-
mok, sajtótájékoztatók szerveződ-
nek különféle társadalmi, civil   
témák és problémák köré 
-Évente országos felmérés készül 
az állampolgári részvétel hazai 
állapotáról, amely eljut a döntésho-
zókhoz és a médiához 
forrás: http://reszvetelhete.hu/
arh2015/ 
 
450 milliárd forintnyi pályázattal 
indít magyar nyelvű honlapot az 
MFK 
 
A több 1000 milliárdos európai 
pályázati források hatékonyabb 
felhasználásáért, 66 nyitott pályá-
zattal indít magyar nyelvű honla-
pot a Magyar Fejlesztési Központ – 
jelentette be Kiss Antal, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium miniszteri 
biztosa, a központ vezetője        
2015. július 28-án, Budapesten.      
A www.palyazatokmagyarul.eu az 
unióban elsőként mindenki számá-
ra elérhető, felhasználóbarát inter-
netes felületen nyújt naprakész 
tájékoztatást a közvetlen uniós for-
rásokra pályázni kívánóknak. Kiss 
Antal kifejtette: a magyar kormány 
– Seszták Miklós nemzeti fejlesztési 
miniszter javaslatára – fél évvel 
ezelőtt hozta létre a budapesti 
székhelyű, brüsszeli képviselettel 
is rendelkező Magyar Fejlesztési 
Központot azzal a céllal, hogy a 
közvetett támogatások mellett az 
ún. közvetlen uniós kifizetésű for-
rások elnyerésében segítse a      
magyar pályázókat országhatáron 
innen és túl. A 2014-2020 közötti 
ciklusban több mint 130 milliárd 
euró értékű közvetlen forrás nyílik 
meg évente több mint félezer     
pályázatban. Az állami szervek, 
háttérintézmények, civil szerveze-
tek, alapítványok, cégek és önkor-
mányzatok által elnyerhető támo-
gatások főként a kutatás-fejlesztés, 
az innováció, az oktatás, a közleke-
dés, a környezetvédelem-
klímapolitika és az energetika terü-
letein hasznosulhatnak. A pályáza-
tok döntően konzorciálisak, több 
országból származó résztvevők 
összefogásával is elnyerhetők.       
A www.palyazatokmagyarul.eu 
honlapon az év végéig további hat-
van-hetven pályázat feldolgozása 
várható. A közvetlen források terü-
letén a tagállamok között egyedü-
lállónak számító internetes plat-
formmal egy időben elindul a 
www.nyeromagyarok.eu oldal is, 
amely képekkel illusztrálva mutat-
ja be a már megvalósult, sikeres 
pályázati történeteket. Perger    
István, az Európai Bizottság       
Magyarországi Képviseletének 
kommunikációs vezetője hangsú-
lyozta: a kezdeményezés a sok-
nyelvűséget és az átláthatóságot 
erősíti, és nagyban hozzájárul ah-
hoz, hogy minél több színvonalas 
és sikeres magyar pályázat szüles-
sen. A közvetlen uniós források 
felhasználásában érvényesülő part-
nerségi szemlélettel tovább növel-

hető a Duna régió társadalmi és 
gazdasági kohéziója. A határon 
átnyúló projektek az Európában 
élő teljes magyar nemzeti közösség 
további fejlődését szolgálhatják. 
Magyarország emellett katalizátor-
szerepet tölthet be a térségben, 
együttműködve Szlovákiával,   
Romániával, Horvátországgal, se-
gítve a felzárkózó Szerbiát és     
Ukrajnát. A 17 féle uniós szakpoli-
tikai program pályázataiból a hazai 
köz-, verseny- és civil szféra      
szereplői egyaránt forráshoz      
juthatnak. 
forrás: www.nonprofit.hu 
 
Elfogadták Brüsszelben a 2014-
2020 közötti magyarországi vidék-
fejlesztési programot 
 
Hétfőn hivatalosan jóváhagyta az 
Európai Bizottság a 2014-2020   
közötti magyarországi vidékfej-
lesztési programot - közölte a    
Bizottság magyarországi képvisele-
te hétfőn MTI-vel.  
A tájékoztatás szerint a VP  Ma-
gyarország prioritásait tartalmazza 
arra az összesen 4,2 milliárd euró 
(mintegy 1260 milliárd forint)    
összegű közpénz felhasználására 
vonatkozóan, amely a 2014-2020 
közötti hétéves időszakban az   
ország rendelkezésére áll. Ebből az 
összegből 3,4 milliárd euró 
(mintegy 1020 milliárd forint) az 
unió költségvetéséből származik, 
740 millió euró (mintegy 222   mil-
liárd forintot) pedig a nemzeti  
társfinanszírozásból. 
Magyarország vidékfejlesztési 
programja különleges hangsúlyt 
fektet az ökoszisztémák helyreállí-
tására, megóvására és fejlesztésére; 
a társadalmi befogadás előmozdí-
tására; a szegénység csökkentésére 
és a gazdasági fejlődésre a vidéki 
területeken; továbbá az élelmiszer-
láncok szervezésének előmozdítá-
sára, valamint a kockázatkezelésre 
a mezőgazdasági ágazatban. 
Emellett várhatóan mintegy        
538 000 hektár mezőgazdasági 
földterület kerül majd a 
biodiverzitást, valamint a hatéko-
nyabb víz- és talajgazdálkodást 
támogató gazdálkodási szerződés 

http://reszvetelhete.hu/arh2015/
http://reszvetelhete.hu/arh2015/
http://www.nonprofit.hu
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hatálya alá. Továbbá, több mint  
132 000 hektár erdőt is gazdálkodá-
si szerződés hatálya alá vonnak, 
főként a biodiverzitás védelme  
érdekében. A magyarországi     
vidékfejlesztési program hozzájá-
rul a társadalmi befogadáshoz és a 
gazdasági fejlődéshez is a vidéki 
térségekben azzal, hogy jobb szol-
gáltatásokat biztosít a vidéki lakos-
ság 68 százalékának. A mezőgaz-
daság és az élelmiszer-
feldolgozóipar ágazatában 2600 
beruházási projekt az energiahaté-
konyság fokozása érdekében     
részesül támogatásban. 
Továbbá 5500 feldolgozási tevé-
kenységgel kapcsolatos beruházási 
projekt és 4800, a mezőgazdasági 
termelők versenyképességének 
fokozását szolgáló projekt is kap 
támogatást. Emellett a fiatal gaz-
dák és a rövid ellátási láncok     
vonatkozásában 3000 fiatal mező-
gazdasági termelő és 3900 mező-
gazdasági üzem számára célzott 
támogatást biztosító alprogramo-
kat alakítanak ki - tartalmazza a 
közlemény. 

forrás: www.hirado.hu 
 
Új felhívások a Nemzeti Tehetség 
Program keretében 
 
Az Emberi    Erőforrások Miniszté-
riuma megbízásából az    Emberi 
Erőforrás   Támogatáskezelő a 
Nemzeti Tehetség Program végre-
hajtásának  2015–2016. évi    cselek-
vési programja alapján 42 pályázati 
kiírást hirdetett meg.      A Nemzeti 
Tehetség Program    pályázatainak 
keretében a fiatalok tehetségük 
jellegének és szintjének megfelelő, 
folyamatos segítséget kapnak    
tehetségük kibontakoztatásához, és 
annak hasznosulásához. Magya-
rország egyik legnagyobb kincsét 
azok a tehetséges gyermekek, fiata-
lok adják, akik szárnyalni képesek, 
ha megkapják a személyes figyel-
met és szakszerű, egyedi támoga-
tást, ennek hiányában azonban 
elveszhet a tehetségük.                 
Az állam feladata, hogy a jó civil 
kezdeményezéseket felkarolja, a 
tehetségeket kiemelten támogassa, 
és ehhez kapcsolódóan hosszú  

távú, stabil támogató rendszert 
építsen fel. A Nemzeti Tehetség 
Programot az Országgyűlés      
2008-ban öt párti konszenzussal 
fogadta el. A program célkitűzései 
20 éves időkeretben, kétéves      
cselekvési programok végrehajtá-
sával valósulnak meg. Az eddigi 
cselekvési programok keretében 
2009 és 2014 között 6 139 projekt 
nyert támogatást, a megítélt támo-
gatások összege közel 6,8 Mrd   
forint volt. A támogatásokból ösz-
szesen 1 362 927 (évente 300-350 
ezer) tehetséges fiatal vehetett részt 
tehetsége kibontakoztatását segítő 
programban.  A Nemzeti Tehetség 
Program 2015. évi pályázatainak 
keretösszege 2,8 milliárd forint, 
amely kétszerese a tavalyi évben 
erre a célra biztosított összegnek, 
és több mint háromszorosa a   
2013-as keretnek. A Nemzeti     
Tehetség Program forrásának  
alaprésze az adófizetők által e célra 
felajánlott adó-egyszázalékokból 
áll, amelyhez a Kormány az       
összegyűlt adóbefizetésekkel 
egyenlő összegű forrást tesz hozzá.   
A program keretében  meghirde-
tésre került nyílt pályázatok beadá-
si határideje: 2015. szeptember 11.  
A pályázatokkal kapcsolatban   
bővebb információ elérhető a 
www.emet.gov.hu honlapon. 

forrás: www.nonprofit.hu 
 
Önkéntes munkát vállalóknak 
indított honlapot az Emmi 
 
Az önkéntes segítő munkát kínálók 
és keresők számára indított    hon-
lapot az Emberi Erőforrások      
Minisztériumának (Emmi) család- 
és ifjúságügyért felelős államtitkár-
sága a www.onkentes.gov.hu    
címen csütörtökön. Novák Katalin 
államtitkár budapesti sajtótájékoz-
tatóján azt mondta, céljuk az, hogy 
ha valaki önkénteskedni szeretne, 
az oldalon megtalálja a neki való 
munkát, és azok a szervezetek, 
akik önkéntes munkát kínálnak, 
elérhetőek legyenek. A fizetség 
nélküli segítő munkát vállalók a 
fogadó szervezetek ajánlatai közül 
kiválaszthatják, melyek azok a  
tevékenységek és programok, ame-

lyekben szívesen részt vennének. 
Közölte, eddig 8779 szervezet    
jelentkezett a közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző szervezetek 
nyilvántartásába, de ezeken kívül 
is számos civil szervezet végez 
ilyen munkát. Az államtitkár     
ismertetett egy, a tárca által készít-
tetett kutatást, ami szerint    Ma-
gyarországon egyre nagyobb az 
igény az önkéntességre, és már 
csaknem minden harmadik ember 
végez ilyen munkát. Hozzátette, a 
fiatalok körében a legnépszerűbb 
az önkéntesség: a 18-29 év      kö-
zöttiek 40 százaléka 
önkénteskedik. Novák Katalin 
utalt arra is, hogy tavaly a tárca 
figyelemfelkeltő kampányt indított 
az önkéntesség népszerűsítésére, és 
ekkor az Emmi valamennyi állam-
titkára is részt is vett valamilyen 
önkéntes tevékenységben. Schanda 
Tamás ifjúságpolitikáért és esélyte-
remtésért felelős helyettes államtit-
kár tájékoztatása szerint az új  ol-
dalon - egy rövid regisztráció után 
- területi és tevékenységi köri bon-
tásban is kereshetnek az érdeklő-
dők. A fiatalok a Facebookon     
keresztül is tudják népszerűsíteni, 
meg tudják osztani közösségeikben 
az egyes nekik tetsző 
önkéntesmunka-lehetőségeket - 
hívta fel a figyelmet. Az oldalon a 
regisztrált felhasználók és a fogadó 
szervezetek visszajelzéseket is   
adhatnak a tapasztalataikról.         
A honlapon eddig mintegy 140 
szervezet regisztrált, köztük van a 
Magyar Vöröskereszt, az Ökume-
nikus Segélyszervezet, a Nők a 
Balatonért Közhasznú Egyesület 
vagy a Humusz Szövetség.            
A Magyar Vöröskereszt például 
olyan szociálisan érzékeny önkén-
tesek jelentkezését várja, akik a 
röszkei idegenrendészeti előállító 
helyen gyerekekkel és családokkal 
foglalkoznának. Eddig egyebek 
mellett szociális és egészségügyi, 
oktatási, kulturális, környezetvé-
delmi területen ajánlottak munká-
kat szervezetek. Az elvállalható 
feladatok között van idősgondo-
zás, fogyatékossággal élő emberek-
kel való foglalkozás, gyermekfelü-
gyelet, sérült gyermekeket nevelő 
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anyák időszakos tehermentesítése, 
ételosztás, illetve rendezvényszer-
vezés, kertrendezés, szemétszedés, 
de irodai, adminisztratív munkák-
ra is várnak jelentkezőket. 
forrás: www.nonprofit.hu 

Az OBH naprakész az elektroni-
kus úton beérkezett civil beszá-
molók közzétételével 
 
A dolgozók megfeszített munkájá-
nak eredményét mutatja, hogy 
2015. június 30-ig az elektronikus 
úton beérkezett beszámolók közzé-
tétele naprakészen megtörtént. 
2015. január 1-jét követően az 
elektronikus útra kötelezett civil 
szervezeteknek beszámolójukat és 
közhasznúsági mellékletüket elekt-
ronikus úton, ÁNYK űrlapon kell 
benyújtani az ún. Ügyfélkapun 
keresztül az Országos Bírósági Hi-
vatal részére. Az elektronikus útra 
nem kötelezett szervezetek beszá-
molójukat választásuk szerint 
elektronikus úton is benyújthatják. 
A civil szervezetek a tavalyi évek-
hez hasonlóan beszámolóikat a 
határidő lejárta előtti utolsó napok-
ban küldték meg, amely a folyama-
tos feldolgozást és a névjegyzék-

ben történő közzétételt rendkívüli 
módon megnehezítette! Elektroni-
kus úton 2015. január 1. – június 30. 
között összesen 35.617 darab     
beszámoló érkezett, ebből         
2015. május 1. – június 30. között 
31.567 darab érkezés volt. A döm-
pingszerűen érkező beszámolók 
feldolgozásának gyorsítása érdeké-
ben az Országos Bírósági Hivatal 
Elnöke 2015. május 22-én rendkí-
vüli intézkedést vezetett be. 
 Ezen feladat elvégzésében az    
Országos Bírósági Hivatal Bírósági 
Főosztály Országos Nyilvántartás-
ok Osztályán dolgozó 4 fő tisztvi-
selő, illetve a Fővárosi Törvényszé-
ken, valamint a Pesti Központi Ke-
rületi Bíróságon dolgozó 13 fő 
tisztviselő működött közre. A 
rendkívüli intézkedésnek és az 
informatikai támogatás magas 
színvonalának köszönhetően a fel-
dolgozás ellátása során fennakadás 
nem volt. 
A dolgozók megfeszített munkájá-
nak eredményét mutatja, hogy 
2015. június 30-ig az elektronikus 
úton beérkezett beszámolók közzé-
tétele naprakészen megtörtént. 
forrás: www.nonprofit.hu 

Még mindig Túl sok cucc? 
 
2014 júliusában indult a Humusz 
Szövetség országos hálózata, 
amely a tárgyi adományozást nép-
szerűsíti, és a fogadókat összeköti a 
felajánlókkal. Szociális szempont-
ból kiemelt jelentősége van, de a 
hulladék-megelőzésnek is egyik 
módja, ha a számunkra feleslegessé 
vált holmikat jó célokra ajánljuk 
fel. A kezdetben kilenc szervezettel 
induló hálózat idén márciusban öt 
további taggal bővült: Zöld Akció 
Egyesület (Miskolc), Zöld Kör 
Egyesület (Hajdúböszörmény), 
Nagykovácsi Természetvédelmi 
Egyesület (Nagykovácsi), Kőrösök 
Völgye Natúrpark Egyesület 
(Békéscsaba), Zöldövezet Társulás 
Egyesület (Budapest). A program 
elindulása óta több mint 120 ado-
mányfogadó szervezet regisztrált a 
tárgyi adományportálunkra, a 
www.tulsokcucc.hu -ra, és a tagok 
száma naponta bővül. Az oldal 
segítségével adományt ajánlhatsz 
fel magánszemélyként, de cég, ön-
kormányzat, iskola vagy civil szer-
vezet is lehet felajánló. Fogadni 
pedig segítő szervezetek jogosul-
tak. Várjuk a további jelentkezőket 
mindkét oldalon! 

forrás: civilhirugynokseg.hu Szakember-ajánló 
 

Bemutatkozás: White Anikó vagyok és Békéscsabán élek 17 éve. 
Tapasztalat: több, mint 15 éve angol nyelvet tanítok különböző 
korosztályú (óvodás gyermekektől a nyugdíjas korosztályig), 
valamint társadalmi osztályú  emberek körében. 
Vállalok: nyelvvizsgákra és érettségikre felkészülő diákokat, 
valamint a vállalati képzésekben one-to-one, kiscsoportos tanfo-
lyamokat.(referenciát biztosít: Felegyi Mihály, a Tondach vezér-
igazgatója, valamint Béres Zita, a Tesco multinacionális cég bé-
késcsabai igazgatója, ha szükséges.) 
Kisgyermekek játékos oktatásával 2014-ben kezdtem el foglal-
kozni, a tréningek elvégzése után a Kids Club nemzetközi szer-
vezet keretein belül, valamint önálló tevékenységként. 
Módszere: sok-sok játék, vers, mondóka, szerepjáték, szituáció, 
ének és zene     adják a nyelvtanítás egyedi módszerét. A gyere-
kek természetes életkori sajátosságaihoz, mozgásigényéhez és  
terhelhetőségéhez igazított vidám program során a kicsik játszva 
sajátítják el a nyelvet, és ismerik meg az    idegen ország kultúrá-
ját. Megfelelési kényszer nélkül, örömmel és természetesen törté-
nik a nyelvelsajátítás, így tartós, jól használható és sokszínű szó-
kincsre tesznek szert gyermekeink. 
Bővebb információ: 06-30-503-6150;  
e-mail: aniko.white@freemail.hu, vmint Facebookon. 

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 
 
Megjelent Molnár Aranka: Közösségi 
tanulás a közösségfejlesztés folya-
matában c. új Parola füzet, amely 
megrendelhető a Közösségfejlesztők 
Egyesületénél (www. 
kozossegfejlesztes.hu) 1500 Ft-os áron! 
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