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CIVIL AKADÉMIA
A Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete CIVIL AKADÉMIA címmel szakmai műhely-sorozatot indít a
fiatalok - civil szervezetek tevékenységébe
történő
–
bevonásának
ösztönzésére.
A program célja: a Békés megyében
működő egyesületek, alapítványok
jelentős részénél probléma a vezetői
utánpótlás kérdésköre, nincsenek fiatalok, akiket „kinevelnek” és akik átvehetnék az idősebbektől az irányítást. Programunkkal ezen a helyzeten
kívánunk javítani.
Célcsoport: Békés megyében működő
azon civil szervezetek, informális
közösségek vezetői, tagjai, akik szeretnék a fiatalokat hatékonyabban
bevonni a tevékenységükbe, ezáltal
felkészülve
a
vezetőségváltásra.
Továbbá ajánljuk a programot azoknak a fiataloknak is, akiket vonz a
„civilség” és szeretnének jobban belelátni a szervezetek működésébe, illetve ösztönözhetőek az aktív szerepvállalásra. Az összejövetelekre szeretnénk, ha a szervezetek vezetői
„magukkal hoznák” lehetséges utódjaikat is, és így együtt, közösen gondolkodva vennének részt a műhelymunkában.
Időtartam: 48 órás műhelyfoglalkozás
Békéscsabán 2015. november –
2016. január között
Időpontok:
2015. november 7. 9.00 – 15.00 óra
2015. november 21. 9.00 – 15.00 óra
2015. december 12. 9.00 – 15.00 óra
2016. január 9.
9.00 – 15.00 óra
2016. január 23.
9.00 – 15.00 óra

Témakörök:
2015. november 7. A civil szektor
jellemzői, helyzete
A közösségek szerepe a helyi társadalom építésében.
Előadó: Pocsajiné Fábián Magdolna
művelődésszociológus, közösségfejlesztő
Generációk közötti kommunikáció,
az együttműködés nehézségei
A fiatalok nyelvezetének, életkori sajátosságainak megismerése a hozzájuk
vezető út megtalálása érdekében,
motivációs technikák átadása.
Előadók: Zsótér Mária ifjúságsegítő,
mentálhigiénés
szakember;
Fazekas Anna szociológus
2015. november 21. Aktivizáló
módszerek a fiatalok körében
Elsődleges célunk olyan szakmai területek megmutatása, amellyel
ösztönözni tudjuk a fiatalokat a közösség,
civil szervezet - ezáltal a település életében való aktívabb részvételre,
szerepvállalásra
- közösségi felmérés, tankatalógus
összeállítása, stb.
- helyi értékgyűjtés
- önkéntesség lényegének
megismerése
Előadók: Groskáné Piránszki Irén és
Pocsajiné Fábián Magdolna, közösségfejlesztők

2015. december 12. Projektvezetés a
fiatalokkal közösen
A rendezvények szervezésébe sok
esetben szívesen bekapcsolódnának a
fiatalok, de legtöbbször nem tudják a
vezetők, hogy milyen feladatokkal
bízzák meg őket vagy nem tudják
„delegálni” a tennivalókat. A témakör
keretében a résztvevők elsajátítják egy
Helyszín: Szlovák Kultúra Háza – rendezvény lebonyolításának technikai, tartalmi tudnivalóit is, valamint
Békéscsaba, Kossuth tér 10.
forgatókönyvet készítenek.
Előadó: Kölcseyné Balázs Mária, népművelő; tanársegéd – SZIE GAEK
Gazdasági Campus (Békéscsaba)

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete
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Az első világháborút és
a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a
hősöknek és áldozatoknak
emléket
állító
kulturális programok,
művészeti
tevékenységek támogatása
A pályázat célja:
Az első világháborút és
a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a
hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos
programokat, művészeti
tevékenységeket támogasson, így az első világháborúval kapcsolatos
társadalmi
emlékezet
ébren tartásával hozzájáruljon a közös értékeken,
történelmen és kultúrán
alapuló európai identitás
erősítéséhez.
Folytatás a 4. oldaon

2016. január 9. A vezetőségváltás
előkészítésének
stratégiai,
módszertani lépései a civil
szervezetek körében
Műhelymunka Szarvadi Antal
szervezetfejlesztővel
2016. január 23. A civilségben
rejlő
lehetőségek,
aktuális
tudnivalók.
Békés megyei jó gyakorlatok
megosztása
Előadók:
Pocsajiné
Fábián
Magdolna művelődésszociológus,

közösségfejlesztő; Butora Hajnalka
kulturális szervező
Részvételi díj: a programon való
részvétel – a Nemzeti Együttműködési Alap támogatása révén – ingyenes. (a műhelymunka keretében étkezést biztosítunk). A környező
településekről érkezők részére –
korlátozott összeg erejéig – útiköltséget is tudunk téríteni.

Jelentkezés; bővebb információ:
Butora Hajnalka
E-mail: civil@kfbme.hu,
Tel: 66/333-263
Támogató:
Nemzeti Együttműködési Alap

EZ TÖRTÉNT...
A népfőiskolák közösségfejlesztő
műhelyek is egyben
,,Az embernek szeretnie kell azt,
amit meg akar érteni” - ezen, a dán
Grundtvig teológustól származó
gondolat jegyében tanácskoztak
közművelődési, közösségfejlesztő
szakemberek és önkéntesek minap
a Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete által szervezett konferencián a Szlovák Kultúra Házában. A népfőiskola az emberi lény,

tevékenységét is megismerhették a
résztvevők, többek között az
újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola
Kulturális Egyesületét Harangozó
Imre, a Mezőberényi Népfőiskola
Alapítványét Onody Gyuláné, valamint a Határok Nélküli Néprajzi
Népfőiskoláét Pál Miklósné előadásában.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult konferencia
zárásaként elhangzott, hogy igazi,
magas színvonalú szellemi műhely
részesei lehettek a jelenlévők,
melynek folytatását ígérték a
szervezők.
Pocsajiné Fábián Magdolna
A Berény Táncegyüttes
"Nemzeti Múzeumban"

a személyiség érlelésének iskolája
– hangsúlyozta dr. Balázsi Károly
nyugalmazott
főiskolai
tanár,
közösségfejlesztő.
Előadásában
áttekintést adott a mozgalom
magyarországi
kialakulásáról,
jelenlegi helyzetéről, a különböző
hálózatok
munkájáról,
külön
kiemelve a Lakiteleki Népfőiskola
tevékenységét. Bátorította a jelenlévőket a különböző kurzusok
beindítására, hangsúlyozva, hogy
népfőiskolák a nem „csak ismeretátadó”, hanem közösségfejlesztő
műhelyek is egyben.
A megyében működő népfőiskolák
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Megtisztelő felkérésnek tett eleget a mezőberényi székhelyű
Berény Táncegyüttes: Szeptember 10-én csütörtök este az
Európai Oktatáskutatók Konferenciájának (European Educational Research Conference) zárórendezvényén

léptek fel Budapesten, a Magyar
Nemzeti Múzeum kertjében.
A Suttyomba Zenekar kíséretével
előadott műsor óriási sikert aratott a jelenlévő ezer főnél is több
kutató körében, akik a műsorszámok végén megtartott táncházba is szívesen bekapcsolódtak.
Kőszegi Krisztina
"Leg a láb" A.M.I.
RÉGIÓS VEZETŐI
TALÁLKOZÓ OROSHÁZÁN
2015.október 03-án Orosházán
találkoztak a Nagycsaládosok Dél
-alföldi régiójában működő tagegyesületek vezetői. Nem szokványos vezetői megbeszélés volt ez,
hiszen ezúttal a családtagokat is
vártuk. Így a „szakmázás” mellett
a család is együtt volt, amely jó
alkalmat teremtett a közös kirándulásra.
Az orosházi egyesület Ady Endre
utcai székházában mintegy 60 fő
gyűlt össze. Meghívott vendégünk volt Dabóczi Ferenc, a
Nagycsaládosok
Országos Egyesületének elnök helyettese,
a
Régiós Bizottság
elnöke. A 24 szervezet vezetőivel a
délelőtti
órákat
közös beszélgetéssel töltöttük.
Az elmúlt év
értékelésén
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túlmenően fontos volt ismét
kihangsúlyozni: a civil élet színterén a nagycsaládosokat összefogó
szervezetekre nagy szükség van.
A jövő generációját neveljük, a
több gyermek vállalása, a házasság intézménye egyre inkább
kiemelkedően hangsúlyos a mai
társadalomban. Az egyesületek
vezetése nem kis feladat - önkéntes munka - az érintettek a szabadidejükből áldoznak erre a tevékenysége. Teszik ezt egyfajta elhivatottságból, és a közösség iránti
szeretettől vezérelve. A tanácskozás témája többek között a vezetők
kiégésének megelőzése, a fiatalok
bevonása a közösségi munkába, a
jövő év feladataink meghatározása
volt. Örömmel tapasztaltam, hogy
több egyesület új vezetője is eljött,
nekik ez az alkalom nagy lehetőség volt a megerősítésre a
munkájuk végzéséhez.
Két egyesületi elnökünk is részt
vett szeptember 30-án Brüsszelben
az Európai Néppárt magyar delegációjával közösen „A családok
jövője – a jövő családjai” című
konferencián. A téma az Európai
Unión belüli demográfiai kihívások, és azok lehetséges megoldásai
volt. A beszámolójukból kiderült:
munkánk nem hiábavaló, szükség
van a hozzánk hasonló szervezetekre, hiszen a család, mint a szocializáció
legkisebb
egysége
elveszni látszik a szótárból.
A családtagoknak is volt program.
Rövid városnézés és kiállítás látogatás után az egyesületi házunk
udvarán közös játék, kézműves
foglalkozás várta őket. Közben
bográcsban készült a finom ebéd,
az orosházi egyesület szorgos
anyukái által készített sütik is népszerűek voltak. A közös ebéd után
a délután kötetlen beszélgetéssel,
tapasztalatcserével zárult.
Összességében tartalmas, ugyanakkor családias napunk volt,
megerősítve ezzel is az összetartozás érzését.
Köszönettel tartozom az orosházi
egyesület önkénteseinek, akik segítettek lebonyolítani a rendezvényt.
Benedek Szilvia
NOE Dél-Alföldi régiós titkár
2015. október

Tízéves a Fényes és Térsége
Egyesület

Helyi érték akadályverseny
Kötegyánban

Fennállásának tízedik évfordulóját
ünnepelte szombaton délután a településrészen élőkért dolgozó Fényes és Térsége Egyesület, a most
ötéves közösségi házban. A jubileumi ünnepséget abban a közösségi
házban rendezték, amelynek megépítését az egyesület szorgalmazta,
és amelynek létrejöttéhez széles
körű összefogásra volt szükség öt
évvel ezelőtt. Szombaton délután a
ház nagyterme megtelt, és egy időre
színházzá alakult. A Jókai Színház
művészei – Nagy Erika, Galambos
Hajnalka, Tege Antal, Csomós Lajos, Vadász Gábor és Tomanek Gábor – dalokkal, kabaréba illő jelenetekkel lepték meg a fényesieket,
akik hol nevettek, hol csodálkoztak,
hol együtt énekeltek a színészekkel,
akiknek produkcióját nagy tapssal
köszönték meg. Ezt követően Tolnai Ferenc, a Fényes és Térsége
Egyesület elnöke beszélt Fényes
múltjáról, és emlékezett vissza az
elmúlt tíz évre. Köszönetet mondott
Vantara Gyula előző polgármesternek, országgyűlési képviselőnek,
Szarvas Péter jelenlegi polgármesternek, Tímár Ella képviselőnek és
dr. Ferenczi Attilának, a Lencsési
részönkormányzat
vezetőjének,
amiért odafigyelnek Fényesre, és
lehetőségeikhez mérten segítik az
egyesület munkáját is. Vantara
Gyula az ünnepségen azt emelte ki,
milyen fontos az értékek átadása, és
milyen nagy érték az, hogy a
fényesiek közössége együtt tevékenykedik a településrészért. Megjegyezte: Tolnai Ferenc és az egyesület munkája is benne van abban,
hogy ötödik éve már nem csak a
fatornyosban lehet összegyűlni Fényesen, hanem a szépen kivitelezett, és láthatóan jól karbantartott,
megóvott közösségi házban is. Példaértékűnek nevezte a fényesiek
összefogását, és köszönetet mondott az egyesület tagjainak a soksok önzetlenül végzett munkáért.
forrás: www.csabaimerleg.hu

2015. október 2-án a Kötegyáni
Baráti Kör Egyesület/Népfőiskola
játszani hívta a Sarkadi Általános
Iskola Kötegyáni Tagintézménye
tanulóit,
tanárait
és
szülői
közösségét.
Kilenc állomáson a helyi értékekkel ismerkedtek meg a gyerekek és
a felnőttek. Az akadályok szervezésében és lebonyolításában az
egyesület tagjai vettek részt.
Mindenki pontos ismereteket szerzett a település élővilágáról, az
Öko-park kopjafagyűjteményről, a
szobrászat alapanyagairól, a falusi
vendéglátásról. Megkóstolták a
helyi főzőcsapat specialitását, a
Bihari-lecsót. Az asszonykórussal
helyi népdalt tanultak, a Református Templomban bibliai történetet
dolgoztak fel. Az egyesület
székhelyén található közösségi
térben a szervezetet alapító Ungvári Mihály népművelő, festőművész életével és munkásságával
ismerkedtek meg a gyerekek,
kreatív feladatok segítségével.
A vidám napot kézműves foglalkozások is színesítették. Kicsik és
nagyok örömmel állapították meg,
hogy mennyi érték is van a településen, s ez akkor lesz valódi érték,
ha mindenki ismeri.
Délután egy ünnepi istentiszteleten vettek részt a templomban a
játékba aktívan bekapcsolódó felnőttek és gyerekek, ahol az Aszszonykórus
szolgálatát
is
meghallgathatták.
Másnap Békésen a történelmi
Békés-Bánát
Egyházmegyei
határmenti találkozón mutathattuk be a településünk értékeiről
szóló kiállítási anyagunkat, így
nem csak a helyiek, de a három
ország 5 megyéjéből érkező hívek
is megtekinthették a kiállított tablókat és tárgyakat. Ajándékba egyegy helyi készítésű mézeskalácsot,
illetve képeslapot kaptak a látogatók. A program a Földművelésügyi
Minisztérium
és
a
Hungarikum Bizottság támogatásával valósult meg.
Torzsa Ibolya
Kötegyáni Baráti Kör Egyesület
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PÁLYÁZATOK
Együnk egymásért - Felhívás élelmiszeradományozó kampányban
való részvételre vállalatok,
valamint sütni-főzni szeretők
részére
Kampány célja: A Magyar Élelmiszerbank Együnk Egymásért program keretében jótékonysági gyűjtést szervez azért, hogy az őszi-téli
hónapokban még több nélkülözőn
segíthessen.
Kik jelentkezhetnek: Éttermek,
menzák, vállalatok, valamint sütnifőzni szeretők, akik 2015. októberi
programunkhoz csatlakozva szívesen támogatnák munkánkat, hogy
a téli időszakban minél több rászoruló élelmezését tudjuk segíteni.
Az adománygyűjtő akció 2015-ben
október 1-31. között tart.
Forrás & részletes tájékoztató
anyag: www.elelmiszerbank.hu/
index-ee.php
Pályázati program az Iskolai
Közösségi Szolgálat támogatására
A MOL Új Európa Alapítvány az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel együttműködésben pályázatot
hirdet magyarországi nonprofit
szervezetek és egyházi szervezetek,
intézmények, mint lehetséges fogadószervezetek számára azzal a céllal, hogy az Iskolai Közösségi
Szolgálat előírásainak megfelelő
programokat valósítsanak meg a
középiskolák 9-12. évfolyamos
diákjai számára.
Kik pályázhatnak: Középiskolák
9-12. évfolyamos diákok
Pályázatot nyújthatnak
be „fogadó szervezetként”:
civil szervezetek, egyházak,
egyházi szervezetek vagy egyházi
fenntartású intézmények (iskolák
kivételével), amelyek az alábbi
területek egyikén tevékenykednek:
- egészségügy
- szociális és jótékonysági
- oktatási
- kulturális és közösségi
- környezet- és természetvédelmi
- katasztrófavédelmi
- bűn- és balesetmegelőzés
2015. október

- óvodás korú, sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók, idős
emberek sport- és szabadidős
tevékenysége.
Pályázati kategóriák
- kisprojekt max. 5 fő részvételével,
ahol az öt fő külön-külön is teljesítheti a szolgálatot
- nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy osztály) részvételével, ahol a diákok
egyidejűleg és közösen látják el a
feladatokat a közösségi szolgálat
keretében
Egy pályázó szervezet egyszerre 1
nagyprojektet vagy max. 3 kisprojektet nyújthat be.
Támogatható projektek: Olyan
projektek, amelyben minden diák
résztvevője időarányosan kb. legalább 20 óra közösségi szolgálatot
tud teljesíteni tanórán kívül, a törvény által meghatározott módon,
amelybe beletartozhat a felkészítési
és a feldolgozási fázis is. Helyi igényeket elégítenek ki (az iskola max.
30 km-es körzetében vagy a diákok
lakóhelyén valósul meg), helyi lakosokat, intézményben tartózkodókat/élőket szolgál, segít.
A regisztráció határideje:
2015. október 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 15., éjfél
A projekteket 2016. március 1 november
30.
között
lehet
megvalósítani.
A pályázatokat az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézettel közösen felkért
szakértők értékelik és tesznek javaslatot a pályázatok támogatására
az Új Európa Alapítvány kuratóriumának, amely 2016. február elején
végéig dönt a pályázatok támogatásáról.
forrás:
kozossegi.ujeuropaalapitvany.hu
Pályázat Kincses Kultúróvoda
2016 címre
Idén első alkalommal hirdeti meg a
Kincses Kultúróvoda pályázatot az
Emberi Erőforrások Minisztériuma.
Cél az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködésének
erősítése, illetve a két terület érté-

keinek elismerése. A pályázat elő
szeretné segíteni, hogy az óvodák
egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények nevelést támogató programjait, és a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák pedagógiai programjába. A „Kincses
Kultúróvoda 2016” címet 10 intézmény nyerheti el. A pályázó intézménynek be kell mutatnia, hogy
pedagógiai programjában kiemelt
szerepet játszanak a kulturális tartalmak, s hogy tevékenysége során
igénybe vette az intézményen kívüli kultúra-közvetítő lehetőségeket.
A díjazott intézmény az óvodával
együttműködő kulturális intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integráló, komplex kulturális programcsomagot nyer a
2016-2017-es tanévre.
A pályázatok beadási határideje:
2015. október 15.
A részletes kiírás a forrásnak megjelölt link alatt található.
forrás: www.nonprofit.hu/
palyazatok
Az első világháborút és a kapcsolódó
történelmi
eseményeket
felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális programok, művészeti tevékenységek
támogatása / KKETTKK-CP-04
A pályázat célja: Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek
és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programokat, művészeti tevékenységeket
támogasson, így az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezet ébren tartásával hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen
és kultúrán alapuló európai
identitás erősítéséhez.
Pályázat benyújtására jogosultak:
Megyei, megyei jogú városi, városi,
települési önkormányzatok, civil
szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi
jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények
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és
egyéb
közintézmények
pályázhatnak.
Támogatható tevékenységek:
- az első világháborúval kapcsolatos ismeretterjesztő rendezvények,
tudományos konferenciák, kiállítások stb. megvalósítása;
- az első világháborúval kapcsolatos irodalmi, képzőművészeti,
zenei, mozgásművészeti alkotások
létrehozása és bemutatása;
- az első világháború hőseinek és
áldozatainak emléket állító kulturális rendezvények, művészeti események
szervezése
és
megvalósítása
Támogatás az alábbi kiadási
jogcímekre igényelhető:
- előadói honoráriumok;
- szakértői, kurátori tiszteletdíjak;
- rendezvényszervezéssel kapcsolatos kiadások (terembérlet, technikai
feltételek
biztosítása,
grafikai
munkálatok, tolmácsolás);
- vendéglátással és utazással
kapcsolatos költségek;
- kiállítás-tervezéssel kapcsolatos
költségek;
- kiállítás létesítéséhez kapcsolható
költségek
(látványelemek,
installációk, multimédiás tartalmak
előállítása, bemutatása stb.);
- közvetlenül a létrehozandó
kiállításhoz kapcsolódó eszközbeszerzések
Támogatási időszak:
2015. október 15. - december 31.
Az elnyerhető támogatás mértéke:
Felső határa 2 500 000 forint.
A támogatás formája: vissza nem
térítendő,
előfinanszírozás
formájában.
A
pályázatok
benyújtásának
módja, helye és határideje:

MOL Zöldövezet
Települések zöld
megújítása

program területeinek

A MOL Magyarország kétfordulós
pályázatot
hirdet
az
alábbi
kategóriákban:
A. kategória:
- közösségi funkciójú zöld területek
létesítése, fejlesztése és rehabilitációja az ország egész területén.
B. kategória:
- társasházak belső udvarainak zöldítése az ország egész területén.
Kik pályázhatnak?
- Magyarországon bejegyzett civil
szervezetek
(egyesületek,
alapítványok).
Mire lehet pályázni?
- közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
- zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek,
kilátópontok létrehozására, vagy
vonzerejük növelésére;
- esetenként speciális célcsoportok
(pl. mozgáskorlátozottak) igényeit
kielégítő parkok létrehozására.
A felújítandó közpark nem lehet
kisebb 1500 nm-nél. A területnek a
közösség számára folyamatosan
hozzáférhetőnek kell lennie (így
tehát pl. zárt iskolakertek, óvodakertek felújítását a MOL Zöldövezet Program nem támogatja).
A megpályázott támogatás legalább 60%-át őshonos növények vásárlására kell költeni. A támogatott
növények listája a honlapon
található.

A pályázat beadásának módja
A
pályázatokat
kizárólag
a
www.molzoldovezet.hu
weboldal
Postai úton vagy személyesen kell
benyújtani a pályázati támogatás- online rendszerében lehet beadni
közvetítő alábbi címére:
A benyújtani kívánt ötletpályázatKözépés
Kelet-európai nak az alábbiakat kell tartalmaznia:
Történelem
és
Társadalom - a pályázó szervezet (és közösség)
bemutatását;
Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete - Pályázati - a kiválasztott terület rövid
bemutatását;
Iroda
- a közösségi akció megtervezésé1054 Budapest, Báthory utca 20.
nek vázlatát;
Beadási határidő: 2015. október 15. - az elképzeléseket arról, hogy
forrás: www.elsovilaghaboru.com/ hogyan fogják bevonni a helyi
centenariumiemlekbizottsag/hu/
közösséget a folyamatba.
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Ötletpályázatok
beérkezésének
határideje: 2015. október 21. 16:00
- Eredményhirdetés várható ideje:
2015. november 20. Az első fordulóra beérkezett ötletpályázatok elbírálása után a sikeres pályázók
listáját a www.molzoldovezet.hu
weboldalon tesszük közzé, illetve a
pályázókat e-mailben értesítjük.
Csak az első fordulón túljutott pályázók nyújthatnak be pályázatot a
második fordulóra.
Mit értünk közösségi tervezés/
akció alatt?
Az ötletpályázat nyerteseinek 2015.
november 20. és 2016. január 15.
között kell lebonyolítani a közösségi tervezési folyamatot. Az elkészült részletes tervek alapján
nyújthatnak be pályázatot a második fordulóra 2015. január 15-én
16
óráig.
Pályázni
a
www.molzoldovezet.hu weboldalon keresztül lehet, az online pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével, valamint a szükséges dokumentumok feltöltésével.
A második fordulós űrlap az első
forduló eredményhirdetését követően lesz. A második fordulóban
igényelhető támogatás típusok
megtalálhatók
a
www.molzoldovezet.hu oldalon.
A második fordulós pályázatok
beérkezési határideje:
2016. január 15. 16.00
Eredményhirdetés várható ideje:
2016. február 10.
A pályázat utófinanszírozott.
forrás: www.nonprofit.hu
A
Belügyminisztérium
nyílt
pályázatot hirdet Bűnmegelőzési
projektek megvalósítására
A Belügyminisztérium Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács Titkársága a
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában megjelölt célok megvalósítását
szolgáló projektek kidolgozására
nyílt bűnmegelőzési pályázatot
hirdet.
A pályázatok célja: A bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és civil szervezetek partneri
együttműködéseket
kialakítva,
azokat felhasználva terjesszék,
bevezessék a gyakorlatba.
E-Napraforgó

A célok megvalósítása érdekében
az
alábbi
projektekre
lehet
pályázatot benyújtani:
1. komponens: A település és vonzáskörzete
együttműködésének
ösztönözése a helyi közbiztonság
javítása érdekében. A helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló
tényezők jelzésének fogadása és a
biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására
alkalmas módszerek kialakítása,
programok, képzések megvalósítása, a településen élők önvédelmi
képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát
növelő intézkedések kialakításába
és megvalósításába.
2. komponens: A gyermekek és
fiatalok áldozattá és elkövetővé
válásának megelőzésére komplex
modellprogram kialakítása és
megvalósítása, a bűnmegelőzési
szakemberek, a nevelési, oktatási
intézmény és fenntartója, valamint
civil szervezetek együttműködésének
fokozása,
szakemberek
képzése
és
továbbképzés
e
témakörben.
4. komponens: A külterületeken,
elnéptelenedő
falvakban
élők
sérelmére elkövetett jogsértések
visszaszorítása érdekében tanyaprogram kidolgozása és megvalósítása, korábbi sikeres program
folytatása és fenntartása, az itt élők
sérelmére elkövetett jogsértések
értékelő-elemzése alapján visszaszorításukra gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozása és alkalmazása, az érintettek
biztonságérzetének
növelése,
gyors, 24 órás információáramlás
formájának kialakítása és működtetése, hálózatépítés, szakemberek
képzése és továbbképzése.
Pályázat benyújtására jogosultak:
- helyi, települési önkormányzat,
illetve
ennek
szakterületen
működő intézménye;
- települési önkormányzati
szövetség, társulás;
- költségvetési szerv
(kivéve:
minisztérium);
- non-profit szervezet;
- bevett egyház;
Egy pályázó csak egy pályázatot
nyújthat be.
2015. október

A pályázatok beadási határideje
2015. november 5. 24:00 óra
A támogatott projekteket minden
komponensben 2016. május 15-ig be
kell fejezni.
A támogatás formája: vissza nem
térítendő támogatás.
A rendelkezésre álló keretösszeg:
100 000 000 millió forint
A pályázati díj mértéke pályázatonként 10 000.- Ft
A TÁMOGATÁS MINIMÁLIS ÉS
MAXIMÁLIS MÉRTÉKE
Makro pályázatok esetén: minimum 5 millió – maximum 15 millió
forint.
A pályázati támogatás 95%-os intenzitású, azaz a projekt összköltségvetésének 5%-a saját forrásból kerül
megvalósításra. A saját forrás kizárólag pénzbeli forrásként állhat
rendelkezésre.
Mikro pályázatok esetén: minimum
1 millió – maximum 3 millió forint.
A pályázati támogatás 100%-os
intenzitású, azaz a projekthez saját
forrást nem kell biztosítani.
forrás: http://kih.gov.hu
Tanoda programok
EFOP-3.3.1-15

támogatása

A konstrukció alapvető célja:
A résztvevő hátrányos helyzetű
tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai
sikeresség előmozdítása a minőségi
oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének
elősegítésével
extrakurrikuláris
tevékenységek
megvalósításán keresztül. Ennek
érdekében jelen felhívás lehetőséget
teremt a hátrányos helyzetű, köztük
roma tanulók igényeire és a helyi
szükségletekre rugalmasan reagálni
tudó tanodák továbbfejlesztésére és
a tanodai programok megvalósítására. A felhívásban támogatott projektek közvetlen célja a résztvevő
hátrányos helyzetű, kiemelten roma
tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a
tanulói és helyi szükségletekre reagálva, a jelen felhívás szakmai mellékletében található tanodasztenderd
című
dokumentumban

leírtaknak megfelelően. A tanoda
feladata összhangban van a köznevelési feladatokkal, a tanoda
nem vonja ki a tanulót az iskolai
életből, az iskolai pedagógiai
munkát nem váltja ki, hanem az
iskola utáni időszakban kínál
olyan lehetőséget a célcsoport
számára, amellyel hozzájárul a
tanulók iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.
A rendelkezésre álló forrás:
5 milliárd forint.
Pályázók köre:
- Közvetlen célcsoport:
Hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő
tanulók
(általános iskola alsó és felső
tagozatos tanulói vagy középfokú
iskola tanulói)
- Közvetett célcsoport:
A Tanoda programba bevont
tanulók szülei, családtagjai
A köznevelésben résztvevő nem
hátrányos helyzetű tanulók
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A Támogatási szerződés hatályba lépését
követően minimum 24, legfeljebb
35 hónap áll rendelkezésre, de a
projekt fizikai befejezése nem
lehet később, mint
2018. augusztus 31.
A jelen felhívásban az önerő
megléte nem releváns.
Támogatást igénylők köre
- Egyéb egyesület
- Egyházi jogi személy
- Alapítvány, Közalapítvány,
- Egyéb alapítvány
- Egyéb, jogi személyiségű
nonprofit szervezet
- Nonprofit gazdasági társaság
Támogatási kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét
követő
24
hónapig
van
lehetőség.
Ezen időszak alatt a támogatási
kérelmek értékelése szakaszos
elbírálással történik:
Az első szakaszban a támogatási
kérelmek benyújtása:
2015. október 30-tól
2015. december 31
A második szakaszban a támogatási
kérelmek
benyújtása:
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2016. június 1-jétől 2016. július 30
A
támogatási
kérelem
benyújtásának módja: Online
benyújtás
elektronikus
kitöltőprogramon keresztül.
A támogatás formája: Vissza nem
térintendő. A projekt elszámolható
összköltsége legfeljebb 30 millió Ft
lehet.
Részletes pályázati kiírás: http://
palyazat.gov.hu/doc/4518
További információ: 06 40-638-638
vagy www.szechenyi2020.hu
forrás: http://palyazat.gov.hu
KPMG Felelős
Program 2015

Társadalomért

A KPMG (Vezető könyvvizsgáló,
adó-és üzleti tanácsadó társaság)
2015-ben is meghirdeti pályázati
programját, amelynek célja a közhasznú szervezetek fenntartható,
hatékony és átlátható működésének támogatása. Ennek keretében
komplex együttműködési lehetőséget kínálunk oktatási, egészségügyi
és környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett,
közhasznú non-profit szervezetek
vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét, vagy pénzügyi,
gazdasági fejlesztését kiemelten
kezelő szervezetek.
Mit kínál a KPMG a nyertes
szervezetek részére?
A Pályázat nyertesei részére a
KPMG komplex együttműködési
lehetőséget kínál a 2016-os évre,
amely
az
alábbi
elemeket
tartalmazza:
1. Pro bono szolgáltatás
A KPMG a pénzbeli támogatás
mellett pro bono – anyagi ellenszolgáltatás nélküli – szakmai szolgáltatást kínál az együttműködő
szervezetnek az alábbi területeken:
- Könyvvizsgálat, Adótanácsadás
- Vezetési tanácsadás, üzleti
hatékonyság fejlesztése
- Szervezeti stratégia áttekintése és
fejlesztése
- Pénzügyi tanácsadás
- Pályázatkészítés szakértői támogatása, technikai segítségnyújtás
- Fenntarthatósági tanácsadás
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2. Adomány működési költség
támogatására
A KPMG által biztosított támogatási
keret: minimum 250 000 Ft, maximum 750 000 Ft. A megpályázni
kívánt összeget és annak tervezett
felhasználását a pályázónak jeleznie
kell a jelentkezéskor, de a
támogatás mértékéről a zsűri dönt.
3. Lecserélt számítógépek
A KPMG munkatársai által már
nem használt, de működőképes eszközök átadása jogtiszta szoftverekkel.
Pályázat beadási határideje:
2015. november 20. 15:00
Eredményhirdetés: 2016. január 15.
forrás: www.nonprofit.hu

Békés megyei pályázati
felhívások
Budapest Bank Békéscsabáért
Program 2015. ősz
A pályázat célja: A "Budapest Bank
Békéscsabáért Program" pályázatot
hirdet olyan közcélú, közérdekű
tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag Békéscsabához és közvetlen
agglomerációjához (Gerla, Mezőmegyer és Fényes településekhez)
kötődnek, a város és Agglomerációja fejlődését szolgálják az alábbi
területeken:
1. egészségfejlesztés,
2. környezetvédelem, környezettudatosságra
való
nevelés
és
környezettudatos helyi közlekedés
A támogatási források e két pályázati terület közötti felosztásáról a
pályázatokat elbíráló bizottság dönt
a beérkezett pályázati igények
alapján.
A támogatásra pályázni olyan tevékenységekkel lehet, amelyek az
egyes témákon belül felsorolt kategóriákba tartoznak. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek
a
megvalósítani
kívánt
célt
innovatív módon közelítik meg.
I. Pályázati témák
1. Egészségüggyel és oktatással foglalkozó civil szervezetek egészségfejlesztő tevékenységei:
- Egészségmegőrzéssel, fejlesztéssel,
prevencióval, terápiával kapcsolaE-Napraforgó

tos
kampányok,
előadások,
rendezvények, szűrőprogramok,
kiadványok
- Eszközvásárlások egészségmegőrző és -fejlesztő céllal
Egészségügyi
szolgáltatás
innováció
2. Környezetvédelmet, környezettudatosságra való nevelést és
környezettudatos helyi közlekedést elősegítő tevékenységek:
- A környezeti problémák megoldását célzó szakmai rendezvények, együttműködések
- A környezettudatos magatartás
fejlesztését, illetve az arra való
nevelést célzó kampányok, előadások,
rendezvények,
programok, kiadványok
- A környezettudatos közlekedési
eszközök használatának ösztönzését, terjesztését szolgáló kezdeményezések
- Az ökoturizmus terjesztését,
illetve
fejlesztését
szolgáló
kezdeményezések
Pályázók köre: Magyarországon
bejegyzett, ténylegesen működő
nonprofit (civil) szervezetek.
A pályázat megvalósításának
időtartama: 2015. december 31.2016. december 31. közötti
időszak.
Támogatási forrás: Rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió forint.
A támogatás jellege: Vissza nem
térítendő támogatás, amely
2017. január 31-éig elszámolásköteles, önrész nem szükséges.
Az
igényelhető/elnyerhető
támogatás összege: minimum
100 000 Ft, maximum 500 000 Ft
A pályázat beadásának módja és
határideje:
A
pályázatokat
postán lehet küldeni
2015. október 26.
forrás: www.budapestbank.hu/
info/bekescsaba/
Jó lesz az még valamire!
Kreatív pályázat hulladék anyagokból készült hasznos használati tárgyak készítésére. A Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás
pályázatot hirdet a térség lakosai
részére Jó lesz az még valamire!
címmel a „Körös-szögi Kistérség
Hulladékgazdálkodási
Rend-

szerének továbbfejlesztése” (KEOP
-1.1.1/C/13-2013-0043) c. program
alkalmából.
A pályázat célja: Könnyed formában felhívni a figyelmet a hulladékokban rejlő újrahasználati lehetőségekre, valamint közelebb hozni
az
emberekhez
a
„hulladékhasznosítás” témáját.
Kik nevezhetnek: A Körös-szögi
Kistérség településeinek
(Csabacsűd, Gyomaendrőd,
Kardos, Kondoros, Szarvas)
lakosai.
A pályázat témája és a beadás
menete: Újrahasznosított
alapanyagok felhasználásával
hasznos használati tárgy, bútor
vagy egyéb kreatív, ám mindenképp praktikus tárgy készítése.
Az egyes tárgyakról készült fényképeket (melyek össz mérete nem
haladhatja meg az 5 Mb-ot) kérjük
elküldeni a korosszog@okopack.hu
címre, 2015. november 12-ig
bezárólag.
Eredményhirdetés:
2015. november 14-én, 10 órakor
tartjuk az eredményhirdetést a
szarvasi
termelői
piacon,
a
Nemzetközi Hulladékcsökkentési
Hét keretében. A pontos időpontról a www.szelektiv.korosszog.hu
oldalon tájékozódhatnak.
További információ: Kump Edina,
06 30 730 52 76; edina@okopack.hu
www.szelektiv.korosszog.hu
forrás: www.gyomaendrod.hu/
list/hirek/6609

Hulladékböjt
A Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulás pályázatot hirdet általános-, közép-, és főiskolai diákok
részére Hulladékböjt címmel a
„Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási
Rendszerének
továbbfejlesztése”
c.
program
alkalmából.
A pályázat célja: A projekt egyik
célja a Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Program során
kiépülő rendszer népszerűsítése és
a hatékonyabb működés elősegítése. További cél a térségben élő
fiatalok érzékenyítése a környezetvédelmi, azon belül elsősorban a
hulladékos problémák iránt, figyelmüket a jó gyakorlatokra és a pozitív viselkedésmintákra irányítva.
A pályázat olyan kulcskompetenciákat fejleszt, melyek segítik a résztvevők könnyebb boldogulását az
életben: kreatív problémamegoldó
készség, együttműködés, kommunikáció,
természettudományos
ismeretek, rendszerszemlélet.
Kik nevezhetnek: A Körös-szögi
Kistérség
településeinek
(Csabacsűd,
Gyomaendrőd,
Kardos, Kondoros, Szarvas) általános-, közép-, és főiskolai tanulói.
4-5 fős csapatok jelentkezését
várjuk, a nevezés három korosztályban lehetséges:
- általános iskolai csapat
(1 fő felnőtt csoportvezetővel);
- középiskolai csapat
(1 fő felnőtt csoportvezetővel);
- és főiskolai csapat.

A csapatok egy helyi hulladékproblémával és annak megoldási
lehetőségeivel
pályázhatnak,
feltérképezve az érintettek körét, a
megoldásban segítségükre levő
szervezeteket (mint pl. helyi civil
szervezeteket, cégeket, illetve a
térségi és országos állami hatóságokat, önkormányzatokat), illetve
a megoldást gátló tényezőket. Nem
titkolt cél ezzel a helyi együttműködések előmozdítása és az államigazgatás működésébe való betekintés segítése is. Felhívásunkra
olyan projekteket várunk, amelyek
a környezeti fenntarthatóságot,
ezáltal az éghajlat védelmét szolgálják, különös figyelmet fordítva
a hulladékmegelőzésre.
A pályázat két szakasza:
1.: NEVEZÉS: A pályázati anyagot
és a feldolgozott problémáról
készített
anyagok
fotóit
2015. november 15., 16.00 óráig
várjuk a korosszog@okopack.hu
címre.
2.: PREZENTÁCIÓ: A legjobb
pályázók a november 23-i héten
megrendezésre kerülő projektzáró
eseményen előadják eredményeiket és bemutatják a projekt
kapcsán készített anyagokat.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulás zsűrije november végén
kihirdeti az eredményeket.
További információ: Kump Edina,
06 30 730 52 76; edina@okopack.hu
www.szelektiv.korosszog.hu
forrás: www.gyomaendrod.hu/
list/hirek/6609

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Felhívás anyaggyűjtésre a „Körök,
egyletek, a civil társadalom
története” című kiállításhoz
A Magyar Nemzeti Levéltár Békés
Megyei Levéltára Körök, egyletek, a
civil társadalom története címen
kiállítást szentel a Békés megyei
egyesületek
történetének.
Az anyaggyűjtésben részt vesz a
Nemzeti Művelődési Intézet Békés
Megyei Irodája is.
Azzal a kéréssel fordulunk az 1948
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előtt működő egyesületekről, más
civil
szervezetekről
képekkel,
dokumentumokkal rendelkezőkhöz,
hogy
dokumentumaik
kölcsönzésével és lemásolásának
lehetővé
tételével
segítsék
munkánkat.
Mit keresünk?
- egyesületek épületeiről, belső
berendezéséről készült fotókat tagságról készült fotókat
- Rendezvényekről készült fényképeket

amatőr
színpadi
előadásokról
készült fényképeket
korabeli meghívók, plakátok
korabeli írásos dokumentumokat,
tárgyakat
A dokumentumokhoz kérjük mellékelni annak tartalmáról szóló
információkat (mi vagy ki/kik
szerepelnek a fényképeken, hol,
mikor és mely eseményeken
készültek a felvételek, stb.), illetve
az anyagot átadó személyek
elérhetőségeit.
E-Napraforgó

Az anyagok leadásának helyszíne:
Nemzeti
Művelődési
Intézet
Békés Megyei Irodája
(5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.)
Információ kérhető: Savolt Zoltán
+36/30/206-48-86-os
telefonszámon, vagy a savolt.zoltan@nmi.hu
e-mail címen.
Lebonyolítás: A kölcsönzött fényképek és dokumentumok digitális
másolása a Békés Megyei Levéltárban történik meg, majd a Nemzeti
Művelődési Intézet munkatársai
visszajuttatják a tulajdonosnak.
Határidő: 2015. október 20.
Ifjúsági
gyűjtése

kezdeményezések

A Nemzeti Művelődési Intézet feltérképezi az ifjúsági területen fellelhető jó gyakorlatokat, mely gyűjtőmunkában számítunk az Önök
közreműködésére!
1. A hatókörükben példaértékűen
működő ifjúsági programoknak
szeretnénk bemutatkozási lehetőséget
biztosítani
a
Nemzeti
Művelődési
Intézet
megyei
oldalán.
Elsősorban
híreket,
cikkeket
várunk. Az anyagokat folyamatosan kérjük és várjuk, amelyeket
közös lektorálás után juttatunk el
Intézetünk
Kommunikációs
Osztályára.
2. Keressük az olyan közfoglalkoztatási partnerszervezetnél megvalósuló ifjúsági közösségeket/
kezdeményezéseket, ahol lehetőség
nyílhat az Intézet szakemberi hálózatának igénybevételével megvalósuló mentorálási, tanácsadási
folyamatra.
Az ajánlott szervezetről az alábbi
adatokat szeretnénk kérni:
- szervezet neve,
- ifjúsági kezdeményezés neve,
- témaköre,
- igényelt tanácsadás témaköre,
- elérhetőségek.
A felmerülő igényeket
2015. október 20-ig várjuk!
Kapcsolattartó:
Sajben
Csilla,
szakmai asszisztens
Nemzeti Művelődési Intézet
Békés Megyei Irodája
scsilla80@gmail.com
2015. október

Népzenei Továbbképzés
A Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége –
KÓTA és a Nemzeti Művelődési
Intézet Békés Megyei Irodája
2015. november 7-8-án két napos
szakmai
továbbképzést
tart
népdalkörvezetők, népzenei együttes vezetők, énekes és hangszeres
szólisták számára. A teljes programnak a megújult, füzesgyarmati
Gara Hotel ad helyet.
A részletes program és a jelentkezési lap kérhető: Fekete Katalin
módszertani referenstől - Nemzeti
Művelődési Intézet Békés Megyei
Irodája
T.: 30/665-3102
E-mail: fekete.katalin@nmi.hu
Haán
Lajos
programjai

Szabadegyetem

Földrajz tagozat
2015. november 2. 17:00
Suhajda
Szilárd
expedíciós
hegymászó
„A Körösök Vidékétől a Himalája
csúcsáig”
2015. december 7. 17:00
Kucsera Emil geográfus
„A
rizsföldek
mögött
–
A geográfus személvel Dél-Kína és
Vietnam rejtőzködő tájain”

Pszichológiai tagozat
2015. november 10. 17:00
Szabóné dr. Kállai Klára Klinikai
szakpszichológus, E.Ü. Szakmai
Kollégiumi tag
A veszteségek, változások mint
erőforrások?
2015. december 15. 17:00
Szicsek
Margit
tanácsadó
szakpszichológus, főiskolai docens
Önmagunk
meghaladása
–
saját korlátaink lebontása
Történelem tagozat
2015. október 21. 17:00
Az ókori világ fényes birodalmai és
lángeszű uralkodónak öröksége
2015. november 18. 17:00
Az arab-iszlám világbirodalom
kialakulása és fénykora a VII-VIII
században
Az előadások látogatásához előzetes regisztráció szükséges, melyet
meg lehet tenni a TIT, Körösök
Vidéke Egyesület székházában.
Előadások helye, további információk, bérlet és jegyvásárlás: TIT,
Körösök Vidéke Egyesület székháza Békéscsaba Damjanich u. 1/3.
Telefon:
66/323-413;
E-mail: postmaster@titbcs.hu
Honlap: www.titbcs.hu
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Támogatói bál

Angyalok szárnyalása

A Lisztérzékenyek Békés Megyei
Közhasznú Egyesülete támogatói
bálat rendez 2015. november 7-én,
melyre szeretettel meghívja a
kedves érdeklődőket.
Helyszín: FEK - Békéscsaba,
Szabadság tér 6.
Belépő: 2500Ft/fő
Támogatói jegy: 500Ft
Érdeklődni lehet: Hrabovszki
Györgyné; marikah56@gmail.com
e-mail címen.

Egy

Báli invitáló
A Mezőkovácsházi Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde támogatása
céljából megalakult
Ovimező
alapítvány a 17. Jótékonysági bál
megrendezésére készül, melynek
időpontja 2015. november 12. és
14. 18 óra. Az alapítvány kuratóriuma - az óvodák igényeit szem
előtt tartva - minden évben meghatározza a bál megrendezésének
célját.
A kitűzött céljainknak
megfelelően az idei év bevételeit
sport és mozgásfejlesztő eszközök,
valamint udvari játékok vásárlására kívánjuk fordítani. Csütörtök
este négy óvodai csoport műsorát
tekinthetik meg az érdeklődők,
majd szombaton az óvodások előadását követő ízletes vacsora után
egy fergeteges mulatozás veszi
kezdetét.
A jegyek elővételben
2015.
11.
09-től
kaphatók
Mezőkovácsházán, az Ifjúsági ltp.
1. sz alatti óvodában.
A bál helyszíne: Mezőkovácsháza
Kalocsa Róza Kht.
Elérhetőség:
06/30-515-7113,
mkovoda2@gmail.com
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!
Bohus Tiborné
Kuratórium elnöke
2015. október

különleges estre hívjuk
Önöket,
2015.
november
16-án
este 19 órai kezdettel a Békéscsabai
Jókai
Színházba.
Immáron
ötödik
alkalommal kerül
megrendezésre az Angyalok Szárnyalása jótékonysági gálaműsora.
Neves művészek és fogyatékkal
élő fiatalok színvonalas produkcióit láthatjuk az idei év során is. Bízunk benne, hogy a megszokott
teltházas nézőtér vár ránk, hiszen
nagy-nagy szeretettel és rengeteg
próbával készülődünk. Újra, de
mégis újabb tánccal, prózával, mesével, énekes műsorszámokkal
várunk mindenkit, aki megtisztel
bennünket ezen a különleges évfordulón, hiszen pillanatok alatt
elszálltak az évek, és örömmel tudatjuk, hogy ez a
jubileumi előadásunk.
Fiataljaink lelkesen készülődnek
mindennapi próbákkal a Békés
Megyei Szociális, Gyermekvédelmi
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Intézményében.
Díszvendégünk
a
Cimbaliband lesz. Zenéjükben a
modern kelet európai életérzés
keveredik a népzenével, mert ők
egy igazi multikulturális zenekar.
Zenéjük forrásai különböző
helyekről fakadnak: magyar népzene,
klasszikus zene, jazz, balkáni népzene, rock’n’roll, de két dolog, ami
összetartja őket, a barátság és a
cimbalom. Legyenek velünk együtt
ezen a szép estén!
”A szeretetnek nincs köze a
leereszkedéshez; a jótékonyság nem
szánalomból, hanem szeretetből
táplálkozik.
A szeretet és a jótékonyság egy,
mert ha jót
cselekszünk,
szeretettel tesszük…”
Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi Központ és
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat

IV. Csabai Angyal és Arkangyal
Napok
2015. október 30 – november 1.
között kerül megrendezésre a
IV. Csabai Angyal és Arkangyal
Napok. Az Atman Jóga Egyesület
szeretettel vár minden kedves
érdeklődőt a Helyőrségi Klub
(5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6.)
földszinti nagytermében megtartott meditációkra és egyéb angyalokkal végzett gyakorlatokra,
mindhárom nap 17:30-19:30 között.
A rendezvényen való részvétel
ingyenes. A részletes program
megtekinthető a www.atman.hu
honlapon.

Múzeumok őszi fesztiválja
„Mesterségek nyomában”
Október 15. csütörtök 15.00
A játékgyártás története, az első
magyar játékgyár Békéscsabán.
Miklya Zoltánné, magángyűjtő
előadása és ízelítő kollekciójából.
Megtudhatjuk, hogy mikor és milyen játékokat készítettek őseink a
gyermekeknekitthon és Európa
szerte, mivel játszottak a fiúk és a
lányok a számítógép megjelenése
előtt.
Felnőttek, családok részére. A részvétel ingyenes.
„Csak itt, csak most – Pincétől a
padlásig”
November 6. péntek 18.00
Őszi éjszaka a kúriában.
A látogatók korhű jelmezekben,
lámpásokkal járják végig a házat,
majd ismerkednek a teázás régi
szokásaival és dédanyáink táncait
is kipróbálhatják.
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Családoknak, baráti társaságoknak
szánjuk a programot.
Belépő: 600/300 Ft
Munkácsy Emlékház
Békéscsaba Gyulai út 2.
Tel.: 66/442 080, e-mail:
munkacsyhaz@mail.globonet.hu
Békéscsabai
Napsugár
Bábszínház októberi műsora
Óvodás és Iskolás korosztálynak:
BERZSIÁN ÉS DIDEKI
Lázár Ervin mára már klasszikussá
vált meséje a magyar gyermekirodalom egyik legjelentősebb alkotása. A hétköznapok világa keveredik
itt a tündérmesékkel, a valóság a
hihetetlennel, hiszen a mesék körülöttünk élnek, ha jól kinyitjuk a szemünket, észrevehetjük őket.
Berzsián, a hirtelen haragú költő, a
locska-fecske Zsebenci Klopédia,
Violin, a fülrepesztő zenész és az
aranykezű Sróf mester barátságát
gyakran teszi próbára Berzsián türelmetlensége, önzése. Vajon megmenthető – e a barátság, ha színre
lép a félelmetes Áttentő Redáz, aki
mindent megtesz, hogy tönkretegye
hőseink életét? Mikor már úgy tűnik, nincs segítség, felbukkan egy
különleges lány, Dideki…
Rendező: Veres András
Az előadások időpontjai
megtalálhatóak a
www.napsugarbab.hu honlapon.
A belépőjegy ára egységesen:
800.-Ft
Érdeklődni a 06/20/293-5626-os
telefonszámon (Szantner Tiborné)
Békéscsabai Jókai Színház
Programajánlata
Mágnás Miska – operett
Előadási időpontok:
2015. november 11-12-14. 19 óra
2015. november 13. 15 óra
A Korláthy-birtok melletti vasútépítkezés mérnöke, Baracs István
beleszeret a vásárban a parasztálruhás grófkisasszonyba, Rollába.
A gróf estélyt ad, mert szeretné elérni, hogy a vasút az ő birtokán
haladjon keresztül. Baracs az estélyen ráismer Rollára, és tréfából a
2015. október

távollévő gróf Eleméryként mutatja be inasát, Miskát. Rolla viszonzásul cselédlányát, Marcsát öltözteti be Eleméry grófnőnek. Miska
és Marcsa öltözéke, viselkedése az
úri világ karikatúrájává válik. Az
operett elhagyhatatlan figurái Pixi
és Mixi, a két piperkőc, kissé együgyű gróf, akik mindent elkövetnek azért, hogy Rolla ne a szerelmet válassza. De, mint minden
operettben, így itt is a szerelmesek
végül egymásra találnak. A Mágnás Miska a magyar operettirodalom egyik legsikeresebb műve. Először 1916-ban mutatták be,
dalai (pl. Cintányáros cudar világ,
Hoppsza Sári) hatalmas slágerekké váltak. Sikerét szatirikus, mulatságos történetének és az örökzöld slágereknek köszönheti, nem
véletlen, hogy időről időre színpadra kerül.
Kedvezmények:
Nyugdíjasoknak 10 %
Baráti kör-tagoknak és bérletes
nézőknek 30%
Diákoknak 50 %
Csoportoknak: 10 főtől 10 %,
20 főtől 20 %,
30 főtől 30 % kedvezmény
CIRKUSZ AZ ÉJSZAKÁBAN
A Recirquel Újcirkusz Társulat
előadása
a
Jókai
Színház
nagyszínpadán
Előadási időpontok:
2015. november 17. 19.00
(jegyár: 1500 Ft)
2015. november 18. 14.30
(jegyár: 500 Ft)
2015. november 18. 19.00
(jegyár: 1500 Ft)
Az előadás izgalmas és innovatív
módon ötvözi a több mint fél
évszázados múltra visszatekintő
fővárosi artistaképzés legneme-

sebb hagyományait a színházi művészettel. Az előadás során a társulat tagjai egy közös utazáson vesznek részt, ahol megkísérlik elérni,
és beteljesíteni az emberiség ősidők óta áhított vágyát: a repülés
tudományának
elsajátítását.
A fikció szerint az artistaművészek
egy
elveszett
vándorcirkusz
nyomába erednek, és az epizódszerű jelenetek során felfedezik saját
személyiségük legmélyebb részeit
is.Az újcirkusz filozófiájával összhangban az alkotók nem lineáris
történetet mesélnek el: a történelem előtti idők örök érvényű jelképei, a jól ismert mítoszokból megelevenedő szituációk segítenek a
nézőnek abban, hogy otthonosan
érezze magát az értelmünk helyett
inkább az érzéseinkkel megragadható világban. A Budapest omladozó tűzfalai által megihletett
díszletek között szárnyaló, extravagánsan misztikus ruhákba öltöz-

tetett kilenc akrobata, egy hipnotikus hangon időnként dalra fakadó
tűzvörös hajú narrátor, valamint
közismert zongorista kísérőjük
olyan álomszerű utazásra invitálja
a közönséget, amit lehetetlen
visszautasítani.
Kedvezmények:
Baráti kör-tagoknak 10%
Csoportoknak 10 főtől 10 %
További információ:
Telefon: 66 519 550 /548. mellék
Email:
ungorkatalin@jokaiszinhaz.hu
Web: www.jokaiszinhaz.hu
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
FELHÍVÁS A „PRO CULTURA
MINORITATUM HUNGARIAE”
– 2015 MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉÉRT DÍJ JELÖLÉSÉRE
A Nemzeti Művelődési Intézet a
Magyarországon élő nemzetiségek
számára díjat adományoz kulturális, közművelődési tevékenységük
elismeréséért. A díjjal emlékérem
és díszoklevél jár.
Az elismerést olyan Magyarországon élő nemzetiséghez /bolgár,
görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán/ tartozó
személyek, szervezetek kaphatják,
akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében
az anyanyelvű kulturális örökség
megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a
Kárpát-medence népeinek együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a közművelődés, nemzetiségi
média, nem hivatásos művészetek,
nemzetiségi kultúra mecénása, stb.)
A díjak átadására évente egyszer, a
Magyarországi Nemzetiségek ünnepnapjához kötődően kerül sor,
melynek rangját a Nemzeti Művelődési Intézet által rendezett Nemzetiségi Gála ünnepi programja is
biztosítja, ahol a Magyarországon
honos nemzetiségek többségében
amatőr előadói saját anyanyelvükön prezentálják, népszerűsítik
sokszínű, gazdag hagyományaikat
egy-egy attraktív színpadi produkció által.
A díjak száma maximálisan 8 db
lehet.
A díjat a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója adományozza.
A díjazásra szóló felhívás nyilvános. Megjelenik: az MTI-ben, a
Nemzeti Művelődési Intézet honlapján (www.nmi.hu honlapon),
valamint a www.nemzetisegek.hu
honlapokon, a nemzetiségek országos folyóirataiban és nemzetiségi
médiában. A díjazásra jelöltek felOldal 12

terjesztése a csatolt jelölőlapon,
valamint annak mellékleteként
maximum 3 oldalnyi indoklással
történik. A díj átadása laudátióhoz
kötődik.
Az elbírálás szempontjai:
1. szakmai életút/életmű elismerése
2. adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós működése és a
nemzetiség kultúrájában betöltött
kiemelkedő tevékenysége
3. az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetése Magyarországon, illetve külföldön
4. nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erősítése
A felhívás és a jelölőlap letölthető a
www.nmi.hu, honlapról, vagy igényelhető a 225-6041 telefonszámon.
A jelöléseket szíveskedjenek a
Nemzeti Művelődési Intézet postai
(lásd alább) vagy elektronikus címére (foigazgatosag@nmi.hu) legkésőbb 2015. október 31-ig elküldeni.
Nemzeti Művelődési Intézet
„Nemzetiségi Gála”
1011 Budapest, Corvin tér 8.
Polyák Albert
m.b. főigazgató
www.nmi.hu
Hiánypótló szakmai továbbképzések indulnak a Nemzeti Művelődési Intézetnél
Újabb hét szakmai továbbképzés
vált elérhetővé a közösségi művelődés területén dolgozó szakemberek számára, melyek változatos
területeken kínálnak tudásfejlesztési lehetőséget képzéseink iránt érdeklődőknek.
A Nemzeti Művelődési Intézet Országos Felnőttképzési Szakmai
Központja szeptember elején hét
szakmai továbbképzés programjának akkreditációjáról szóló határozatot vehetett át az Emberi Erőforrások Minisztériumától, melyek
ezáltal azonnal indíthatóvá váltak.
A változatos témájú képzések a
TÁMOP-3.2.3B-12/1C-2013-0001
Többcélú közösségi terek fejleszté-

se projekt keretében kerültek kidolgozásra. A tanfolyamok célcsoportját képezik a közművelődési intézmények, szolgáltató faluházak
(IKSZT-k), agora intézmények
munkatársai, a települések közösségi életét szervező szakemberek.
A képzések célja, hogy a közösségi
művelődés területén dolgozó szakemberek egy-egy specifikus témakörben új alapismereteket szerezhessenek, a képzést követően felülvizsgálhassák saját eddigi tevékenységüket, illetve elindíthassanak újfajta szolgáltatásokat intézményeikben. A 40 órás képzések
többek között a fiatalok bevonásának lehetséges módszereit, a települések erőforrásai feltérképezésének technikáit, a közösségfejlesztést, a helyi közösségek értékfeltárást ismertetik meg a résztvevőkkel. Az új tanfolyamok között két
hiánypótló képzés is megjelent,
melyek célja a szervezeti hatékonyság növelése, illetve a térségi munka elősegítése. Ezek a képzések
alapvetően az agora-típusú intézmények számára készültek, de bármilyen közművelődési intézmény
stratégiai gondolkodását és szemléletét, illetve a térségi munkavégzés hatékonyságát képesek fejleszteni.
Legújabb képzéseink tartalmi sokszínűségét az itt olvasható rövid
leírások is jól szemléltetik.
Részletes képzési információk,
tájékoztató leírások a www.nmi.hu
letölthetőek.

E-Napraforgó

Otthon Melege Program: 44 ezer
család
cserélheti
újra
régi
mosógépét
Négyszeresére emelték a mosógépcsere program finanszírozását
Három hónapja, július elsején kezdődött meg a pályázatok benyújtása az Otthon Melege Program ötödik,
mosógépcserét
támogató
alprogramjában. A lehetőséget a
kezdetektől óriási érdeklődés övezte, végül az eredeti, 500 millió
forintos keretösszeg négyszeresére
érkezett be pályázat.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ezért szeptemberben úgy döntött, hogy a keretet az igényekhez

alkalmazkodva 2 milliárd forintra
emeli. Így mindenki támogatásban
részesülhet, aki érvényes, formailag megfelelő pályázatot nyújtott
be. A korábban tervezett 12 ezernél
tehát jelentősen több, legalább
44 ezer család válthat korszerűbb,
energetikailag jóval hatékonyabb
mosógépre.
A pályázatok értékelése folyamatos, a pályázók hamarosan kézhez
kapják az energiatakarékos mosógépek megvásárlásához szükséges
támogatói okiratokat. A vissza nem
térítendő támogatás mértéke az új
berendezés vételárának maximum
fele, a készülék energiahatékonysági kategóriájának megfelelően

legfeljebb 25-45 ezer forint.
A pályázati feltételek szerint a mosógépcserével legalább 10 százalékos energia- vagy évi 20 kg széndioxid-megtakarítást kell elérni.
Az Otthon Melege Program
nemcsak a háztartások energiahatékonyságát javítja, hanem csökkenti a családok rezsiterheit is.
A nyertes pályázók éves szinten
akár 12 ezer forintot is megspórolhatnak a víz- és az áramszámlán a
mosógépcserével.
forrás:www.kormany.hu
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