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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

MEGHÍVÓ 
       

Az önkormányzatok és a kulturális civil szervezetek  
együttműködési  lehetőségei  

                                                   című konferenciára. 
 
A civil szervezetek fontos szerepet tudnak átvállalni az önkormányzati fe-
ladatok megoldásából, sokszínű szakmai ismereteikre, tudásukra, felhal-
mozott   tapasztalataikra építve. A konferenciánk keretében segítséget kívá-
nunk nyújtani a résztvevőknek azáltal is, hogy olyan jó gyakorlatokat mu-
tatunk be Békés megyei településekről, ahol - a helyi lakosság érdekeit szol-
gáló, a feladatok megosztásával párosuló - magasabb szintű szakmai tevé-
kenység valósul meg.  
 
Szervező: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 
Időpont: 2015. november 27. (péntek) 10.00 óra 
Helyszín: Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala – Kossuth Lajos tér 1.  
 
PROGRAM 
 
10.00 – 10.50 
Az önkormányzati-civil együttműködés formái és változásai a tények          
tükrében 
Előadó: Dr. Sebestény István, Központi Statisztikai Hivatal, nonprofit kutató 
 
Együttműködések, partnerségek a gyakorlatban 
 
10.50 – 11.30     Vésztő 

Vésztő Város Önkormányzata – Molnár Sándor polgármester 
Vésztői Településszépítők Egyesülete – Arató Erzsébet elnök 

 
11.30 – 11.45     Szünet 
 
11.45 – 12.25    Csanádapáca 

Csanádapáca Község Önkormányzata – Oláh Kálmán polgármester 
Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület – 

Víghné Békési Katalin elnök 
 

12.25 – 13.10   Mezőberény 
Mezőberény Város Önkormányzata – Siklósi István polgármester 
Mezőberényi Szlovákok Szervezete – Borgula Györgyné elnök 

 
A konferencián való megjelenés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.      
Kérjük, hogy részvételi szándékát november 20-ig szíveskedjenek jelezni a  
civil@kfbme.hu e-mail címre. 
 
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 

 

mailto:civil@kfbme.hu
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EZ TÖRTÉNT... 

gógusok és az egyesület tagjai mö-
gött. Megpróbáltuk felfedezni és 
más szemmel nézni azt a települést, 
ahol élünk, ahol nap, mint nap isko-
lába megyünk, dolgozni járunk. 
Nemcsak a gyerekek találtak szá-
mukra új, ismeretlen tárgyakat, tör-
téneteket, hanem mi felnőttek is 
meglepődve álltunk egy-egy kép, 
vagy épület története előtt.  Bízunk 
abban, hogy a jövőben is számítha-
tunk kis kutatóinkra, és velük 
együtt tudjuk megőrizni és ápolni 
Battonya múltját, emlékeit.  

Balázsné Szabó Erzsébet 
   elnök 
 
A kunágotai értékek nyomában 
 
A Kunágotai Gyermekekért Közala-
pítvány tevékenységének közép-
pontjában a községben lakó/tanuló 
gyermekek kulturális helyzetének 
javítása és szabadidejének tartalmas 
eltöltését szolgáló foglalkozások 
támogatása áll. Ezért gondoltunk 
egy merészet és pályázatot nyújtot-
tunk be a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsí-

tésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának 
támogatására  vonatkozó 
HUNG-2014 C kiírásra, 
amely iskolai értékőrző cso-
portok megalakulására 
adott lehetőséget. 
„A kunágotai értékek nyo-
mában” címet viselő prog-
ramunk kedvező elbírálás-
ban részesült, így 2015 má-
jusában munkához láttunk. 

Célul tűztük ki a településen már 
nyilvántartott értékek alaposabb 
megismerését, történetének felkuta-
tását, valamint új „kincsek” felfede-
zését, az általános iskola felső tago-
zatos tanulói köréből megalakuló 
csoport tagjainak bekapcsolásával, 
aktivizálásával. 
Programunk első elemeként 
2015. május 14-én „Bereczki köve-
tői” címmel vetélkedőt tartottunk a 
felső tagozatosoknak. Ezt megelőző-
en egy totót kellett kitölteniük a diá-
koknak, majd következett a megmé-

rettetés, hogy ki tud többet a Ku-
nágotán fellelhető helyi értékek-
ről. Nyolc 5 fős csapat jelentkezett 
a vetélkedőre, nekik különböző 
t í p u s ú  f e l a d a t o k a t 
(keresztrejtvény, igaz-hamis állítá-
sok eldöntése, puzzle kirakása, 
régi tárgyak felismerése, régi épü-
letek felismerése, elhelyezése tér-
képen, címer készítése) kellett 
megoldaniuk. Az 1-5. helyezést 
elérő csapat tagjai tárgyjutalom-
ban –logikai-, kártya-, társasjáték- 
részesültek, az 1-3. helyezett csa-
pat tagjaiból pedig megalakult az 
értékdetektívek csapata.  
„A kunágotai értékek nyomában” 
címmel május 15-re meghirdetett 
rajzversenyen 44 alsó tagozatos 
tanuló vett részt. Különböző tech-
nikával készítettek alkotásokat a 
gyermekek, melyeken az általuk 
helyi értéknek tekintett iskolaépü-
leteket, katolikus templomot és a 
Sissi-fát (a falu legidősebb fáját) is 
ábrázolták. A rajzokat a település 
polgármesteréből, az iskola igaz-
gatónőjéből és a közalapítvány 
elnökéből álló zsűri értékelte, 
majd a legjobb rajzok készítőit, 
évfolyamonként az 1 – 3. helye-
zettet, díjazásban részesítették. 
Június közepén minden rajzot 
elhelyeztünk a paravánokon és az 
iskola aulájában a tanévzáró ün-
nepség alkalmával a szülők is 
megtekintették a kiállításunkat.  
Május 18-án vette kezdetét a 
„Munkában az értékdetektívek” c. 
foglalkozás-sorozat, melynek 
megtartására a Közösségfejlesztők 
Békés Megyei Egyesületének 
szakembereit kértük fel. Az első 
alkalommal a településre érkező 
idegennek bemutatni kívánt érté-
kek összegyűjtése zajlott kis cso-
portokban, majd ezek rangsorolá-
sa következett. A  gyerekek kivá-
lasztották azokat az  értékeket, 
amelyeknek  vállalták, hogy  fel-
kutatják a történetét  -  az egyesü-
let által megadott instrukciók 
alapján. A következő foglalkozá-
sokon a helyi alkotókkal készíten-
dő interjúkhoz, az épített környe-

Legyél te is értékőrző Battonyán! 
 
A Fodor Manó Helytörténeti Egye-
sület pályázatot nyújtott be 
2015 januárjában a Földművelés-
ügyi Minisztérium által - a nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjté-
sének, népszerűsítésének, megis-
mertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására - kiírt 
felhívásra.  
A „Legyél te is értékőrző Batto-
nyán” címmel benyújtott projek-
tünk támogatásban részesült.  
A pályázat keretein belül célunk 
volt a helyi értéktárban szereplő 
értékek megőrzése, bemutatása a 
város tanulóinak; de a legfonto-
sabb az értéktár további bővítése, 
új értékek gyűjtése. Ennek érdeké-
ben ismeretterjesztő előadásokat, 
biciklitúrát szerveztünk a gyere-
keknek, valamint kutató munkára 
hívtuk őket, ahol csapatban gyűjt-
hették az újabb helyi értékeket. 
Célunk volt a pályázat során és 
célunk lesz a jövőben is: meglátni 
és megláttatni településünk  érté-
keit; láthatóvá, értékké tenni     

magunk és mások számára is. 
A gyerekek nagy lelkesedéssel 
kezdték el a kutatást, örömmel 
mentek idős rokonaikhoz, 
szomszédaikhoz régi mesterségek 
után érdeklődni, vagy történeteket 
leírni a régi battonyai szokásokról. 
Munkájuk eredményeként sok 
anyag gyűlt össze: képek, tárgyak, 
különböző emlékek, történetek, 
amelyeket a pályázat zárásaként 
egy Értékőrző rendezvényen mu-
tattunk be a nagyközönségnek, a 
szülőknek.  Tartalmas hónapok 
vannak a gyerekek, a segítő peda-
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zeti értékek bemutatásához kaptak 
a tanulók útmutatást és szituációs 
gyakorlatokat is végeztek. Majd 
megkezdték a munkát 2-3 fős kis-
csoportokban: videókamera segít-
ségével interjút készítettek helyi, 
„értékes” személyiségekkel, úgy-
mint Gyöngyösi Károly és 
Gyöngyösiné Bálint Anna, Csiffáry 
Zsuzsanna, Jarabek Krisztina, 
Nádházi Lászlóné, Szilágyi János, 
Tóth Balázs bácsi. A támogatásból 
beszerzett fényképezőgéppel fel-
szerelkezve megörökítettek tíz db 
helyi értéket – többek között a 
Helytörténeti Gyűjteményt, gőz-
malmot, tájházat, római katolikus 
templomot stb. – melyeknek a tör-
ténetét különböző dokumentu-
mokból kutatták fel. Az összegyűj-
tött anyagokat írásos formában is 
rögzítették és ezt folyamatosan 
visszacsatolták az egyesület szak-
e m b e r e i n e k ,  a k i k  v é g i g 
mentorálták a folyamatot. Az 5. 
találkozóra meghívtuk az értéktár 
bizottság két tagját, akikkel ismer-
tettük az értékgyűjtési munka 
eredményeit és a feltárt kincsek 
további felhasználási lehetőségei-
ről beszélgettünk.  
Szeptember elején a kis detektívek 
által összegyűjtött értékekről ké-

szült részletes ismertetők és fotók 
kiegészítéseként a csoporttagok és a 
közalapítvány segítői különböző 
játékos - rajzos feladatokat, fejtörő-
ket, keresztrejtvényt alkottak, majd 
nyomdai előállítással elkészült a 32 
oldalas, A/5-ös formátumú foglal-
koztató füzet 180 példányban, 
amely átadásra került az alsó tago-
zatos gyermekeknek. 
Szeptember végén, a „Bereczki Má-
té Hét” keretében tartottuk meg az 
Értékkosár elnevezésű programun-

kat, ahol az „értékdetektívek” be-
mutatták a kutatómunka eredmé-
nyeit az iskola tanulóinak, és az 
érdeklődő helyi felnőtteknek. Leve-
títettük az interjúkat, a fotókból 
kiállítást nyitottunk és a csoporttag-
ok ismertették az általuk begyűjtött 
értékeket, elmesélték történetüket, 
elmondták élményeiket.  
Szeptember 25-27. között romhányi 

tapasztalatcsere látogatásra került 
sor. Az értékdetektívek, a közala-
pítvány képviselője, a megvalósí-
tásban résztvevők, a település ve-
zetője elutazott Bereczki Máté szü-
lőhelyére, hogy a Kunágotán, 
2015. május – szeptember között 
lezajlott értékgyűjtési folyamatot 
megismertesse az ott élő diákok-
kal.  A csoporttagok bemutatták az 
általuk összegyűjtött értékeket, 
dokumentumokat, fotókat, videó-
kat, valamint azt a módszert, aho-

gyan ők a feltáró munkát 
végezték. A találkozó 
lehetőséget teremtett 
arra is, hogy megismer-
kedhessünk Romhány 
nevezetességeivel, helyi 
értékeivel, bővítsük is-
mereteinket Bereczki 
Máté gyümölcsnemesítő 
munkásságával kapcso-

latosan. Hazafelé pedig Hollókő 
felé vettük utunkat. Megmásztuk 
és „bevettük” Hollókő 13. század-
ban épült várát, és végig sétáltunk 
a világörökség által védett öregfa-
lu utcáin, ahol sok érdekes és érté-
kes látnivalóval ismerkedtünk 
meg. 

Orosz-Kiss Marianna 
 szakmai megvalósító 

Sajtóközlemény 
BEFEJEZŐDÖTT AZ ÖSVÉNY ESÉLYNÖVELŐ ALAPÍTVÁNY MEGVÁLTOZOTT  
MUNKAKÉPESSÉGŰEKET FEJLESZTŐ UNIÓS PROGRAMJA FÜZESGYARMATON 
 
Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány 24.836.940 Ft Európai Uniós támogatást nyert a TÁMOP-5.3.8.A2-13/1-
2013-0006 kódszámú „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése az Ösvény 
Esélynövelő Alapítványnál” című projekt lebonyolításához. A projekt elősegítette az alapítványnál foglalkozta-
tott 20 fő megváltozott munkaképességű személy tranzitálhatóságának javítását, nyílt munkaerő-piacra történő 
visszavezetésének segítését, aktivitási és foglalkoztatási esélyeik javítását speciális kompetencia- és készségfej-
lesztéssel, valamint képzési lehetőségek biztosításával. 
Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány, mint rehabilitációs foglalkoztatást végző szervezet, fel kell készüljön a 
tranzitfoglalkoztatás által meghatározott foglalkoztatáspolitikai irányoknak való megfelelésre: dolgozóit a nyílt 
munkaerő-piac felé kell orientálni és felkészíteni az új kihívásokra. 
A program során 35 fő részére készült kompetencia felmérés, ebből 20 fő került a programba bevonásra, akik 20 
modulos képzésen vettek részt, melynek célja: a munkatársak tranzitálhatóságra történő felkészítése, azaz a 
munkavállaláshoz szükséges készségeik fejlesztése. A képzés kifejezetten rehabilitációs alapokon nyugvó, a 
munkavállalást elősegítő, elméleti, valamint egyéni és kiscsoportos interaktív érzékenyítő (gyakorlati) elemeket 
tartalmazó egységcsomag. A modulok elősegítették a résztvevők személyiségének fejlesztését, stressz- és   
konfliktus-kezelését, a reális önértékelés kialakítását. Megtanította őket a csoportos munkavégzés törvénysze-
rűségeire, előnyeire, nehézségeire, érzékennyé tette őket egymás eltérő tulajdonságaira. Fejlesztette a beillesz-
kedés, az alkalmazkodás és az önálló ügyintézés képességeit, viselkedés-elemeit. 
A 20 modulos képzésen túl egyéni fejlesztés keretében a 20 fő 5*1 órás egyéni beszélgetésen vett részt, melynek 
során a tesztek eredményeire alapozott egyéni fejlesztések valósultak meg.  
A pályázat lebonyolításához beszerzésre kerültek informatikai eszközök és irodabútorok.  
A projekt megvalósítási ideje: 2014.11.01-2015.11.30. 
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PÁLYÁZATOK 

zálási módszerek átgondolására. 
A sorozat következő állomása no-
vember 21-én lesz, melynek kereté-
ben a település-közösségfejlesztői 
munka fiatalokat érintő hatásait 
tanulmányozzák a kurzus résztve-
vői. A program támogatója a  Nem-
zeti Együttműködési Alap. 

forrás: Békés Megyei Hírlap,  
2015. november 9. 

 
10 éves a Polgárőrség Ecsegfalván  
 
A 2015-ben a 10 éves születésnapját 
ünneplő Ecsegfalva Polgárőrség 
KHSZ tagjai a hagyományoknak 

megfelelően ebben az évben is 
megrendezték a POLGÁRŐR    
VACSORÁT. Gyarmati Sándor, a 
Békés Megyei Polgárőrök Szövetsé-
ge elnöke és a vendégként Békés 
megyében tartózkodó Cseh István, 
az OPSZ Etikai bizottság elnöke 
köszöntötte az ecsegfalvi polgár-
őröket és a megjelent vendégeket. 
Békés Megyei Polgárőrök Szövetsé-
ge Emlékérmet és Oklevelet adtak 
át BERE ISTVÁN és BAKTAI     
JÁNOS polgárőröknek. 

A zsúfolásig megtelt Művelődési 
Ház színháztermében a vacsora 
előtt vidám jelenetekkel szórakoz-
tatták az ünneplő közösséget.  
Az ízletes vacsora elfogyasztása 
után kezdetét vette a baráti beszél-
getés, a felhőtlen szórakozás. 

forrás: bekesmatrix.hu 
 
Lengyel nap kiállítással 
 
 
 
 
 
 
 
Lengyel napot szervezett szomba-
ton – immár sokadik alkalommal – 
Békéscsaba lengyel nemzetiségi 
önkormányzata, valamint a        
Magyar-Lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület a Lencsési Közösségi 
Házban. A rendezvényen több 
program várta az érdeklődőket, 
fellépett a Chopin kórus, illetve 
megnyílt az intézményben Jan 
Gumowski Lengyel tájak című kiál-
lítása is. A lengyel művész készített 
olajfestményeket, akvarelleket, ce-
ruza- és toll vázlatokat, litográfiá-
kat is     többek között. 

forrás: Békés Megyei  
Hírlap, 
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Civil Akadémia a fiatalok  
ösztönzésére 
 
A Közösségfejlesztők Békés       
Megyei Egyesülete Civil Akadémia 
címmel szakmai műhelysorozatot 
indított a fiatalok civil szervezetek, 
informális közösségek tevékenysé-
gébe történő bevonásának ösztön-
zésére, melynek első összejövetele 
szombaton volt a Szlovák Kultúra 
Házában. 
A hat alkalomból álló műhely kere-
tében a résztvevők nemcsak a fiata-
lok aktivizálásának lehetőségét, 
hanem a vezetői utánpótlás kérdés-
körét is tanulmányozzák, a témá-
ban nagy gyakorlati és elméleti 
tapasztalattal rendelkező előadók 
részvételével. A találkozón előadá-
sok hangzottak el többek között a 
civil szektor helyzetéről, a fiatalok 
körében végzett kutatás, tapaszta-
latairól, a különböző rétegek 
(korosztályok) sajátosságairól. 
A műhelymunka alkalmat adott a 
résztvevőknek a generációk között 
együttműködés tapasztalatainak 
megosztására, a különböző aktivi-

Pályázat a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, nép-
szerűsítésének, megismertetésé-
nek, megőrzésének és gondozásá-
nak támogatására 2015. 
 
A pályázat célja: A magyar nem-
z e t i  é r t é k e k r ő l  é s  a 
hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény szerinti települési, 
tájegységi, megyei, külhoni nemze-
ti értékek gyűjtése, rendszerezése 
és megismertetése, a külhoni érték-
gyűjtő mozgalom megszervezése 
és népszerűsítése, külhoni telepü-

lési, tájegységi értéktárak létrehozá-
sa magyarországi és külhoni önkor-
mányzatok, civil szervezetek 
együttműködése által, valamint 
hagyományos népi mesterségek 
továbbörökítését célzó programok 
megvalósítása. 
Támogatási célterületek: 
- Közös projektek megvalósítása 
határon túli magyarok lakta telepü-
lésekkel, megyékkel együttműkö-
désben (két azonos szakmai színvo-
nalú pályázat esetében az értékelés 
során előnyt élvez az a pályázat, 
amely már meglévő testvér-

települési megállapodást is tartal-
maz), mely az értékgyűjtés mód-
szertana tekintetében tapasztalatát-
adásra, hazai és külhoni értékgyűj-
tésre, külhoni értéktárak létrehozá-
sára és működtetésére, a nemzeti 
értékek népszerűsítésére, közös 
rendezvények megvalósítására   
irányul. 
- Hagyományos népi mesterségek, 
kihalófélben lévő szakmák tovább-
örökítését célzó magyarországi 
programok, alkotótáborok szerve-
zése, tananyag összeállítása. 
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A pályázat benyújtására jogosul-
tak köre az egyes pályázati célok 
tekintetében: 
1. célterület esetében: 
értéktár bizottságot működtető 
települési önkormányzatok, 
megyei önkormányzatok, valamint 
települési önkormányzat által az 
értéktár bizottság működtetésével 
megbízott civil szervezetek. 
2. célterület esetében:  
civil szervezetek (melyek alapító 
okiratában, vagy alapszabályában 
szerepel a kézműves hagyomá-
nyok megőrzésének feladata). 
A pályázattal elnyerhető vissza 
nem térítendő támogatás összege 
egy pályázó esetében 1.000.000  
forinttól 3.000.000 forintig terjed-
het. A támogatás mértéke az összes 
elszámolható költség 100%-a. 
A pályázatok benyújtási  
határideje: 2015. november 16-tól 
2015. december 15.-én éjfélig lehet 
elektronikusan feltölteni. 
A teljes pályázati anyag a 
http://palyazatok.org/wp-
content/2015/10/
HUNG_2015_pf.pdf 
linken tekinthető meg. 

forrás: http://palyazatok.org 
 
Hulladékból kreatív tárgyak    
pályázati felhívás 
 
A Herman Ottó Intézet pályázatot 
hirdet általános- és középiskolás 
gyermekek számára „Hulladékból 
kreatív tárgyak” címmel, mellyel 
csatlakozik az Európai Bizottság 
LIFE+ programban megvalósuló 
Európai Hulladékcsökkentési Hét-
hez. A kampányban november 21. 
és 29. között Európa szerte önkén-
tesek hívják fel a figyelmet a kelet-
kező hulladékmennyiség csökken-
tésének, megelőzésének valamint 
újrahasznosításának fontosságára, 
illetve a szelektív hulladékgyűjtés 
jelentőségére. Az ügyes művészek 
kezében a hulladék is arannyá   
válik. Konzervdobozból is lehet 
ceruzatartó, borosüvegből lámpa-
búra, üveghulladékból gyertyatar-
tó, a hulladékok kreatív tárgyak-
ként ölthetnek új formát. 
A pályázati felhívásra érkezett 
munkákat, kreatív tárgyakat      

nyekben, elsősorban Hajdú-Bihar 
megyében. Az elkészült képeket a 
lehető legjobb minőségben, elektro-
nikus formában kérjük elküldeni a 
kolcsey.hu@gmail.com  e-mail cím-
re. A beérkezés után az alkotások 
megtekinthetővé válnak a verseny 
hivatalos közösségi oldalán, a   
Kölcsey.hu Facebook-oldalon.   
Innen választja ki a szakértő zsűri 
azokat a műveket, amelyeket pos-
tán is bekérünk, amelyek később a 
kiállítás anyagát alkotják, s       
amelyek közül kikerül az első    
három helyezett korcsoportonként 
és kategóriánként. 
Korcsoportok és kategóriák: 
I. Óvodás és kisiskolás 
II. Általános iskola felső tagozat 
III. Középiskolás 
IV. Felnőtt hivatásos 
V. Felnőtt amatőr 
VI. Határon túli hivatásos 
VII. Határon túli amatőr 
 
Versmondó verseny 
 Ugyancsak több korcsoport szá-
mára hirdetjük meg. A szavalatok-
ról videofelvételeket várunk mp4, 
avi vagy wmv formátumban a 
kolcsey.hu@gmail.com e-mail cím-
re, melyek a beérkezés után megte-
kinthetővé válnak a verseny hiva-
talos közösségi oldalán, a           
Kölcsey.hu Facebook-oldalon. 
A versenyzők tetszőlegesen       
választhatnak Kölcsey Ferenc ösz-
szes művéből. Alkotó közösségek 
jelentkezését is várjuk, a versek 
dramatizált, kreatív, performance-
szerű előadását. 
Korcsoportok és kategóriák: 
I. Általános iskola felső tagozat – 
egyéni 
II. Általános iskola felső tagozat – 
csoport 
III. Középiskolás – egyéni 
IV. Középiskolás - csoport 
V. Felnőtt – egyéni 
VI. Felnőtt – csoport 
VII. Határon túli – egyéni 
VIII. Határon túli – csoport 
 
Irodalmi pályázat 
„Kölcsey blogja” – a költő egy-egy 
életszakaszát kiválasztva elektroni-
kus napló írása a feladat középis-
kolások és érdeklődő felnőttek  

november 25-én a „Hozz ki többet 
kevesebből!” című kiállításon    
mutatjuk be és díjazzuk. A kiállí-
tásra regisztrált, pályázatot benyúj-
tó- és az eseményen résztvevő isko-
lák könyvtárainak az intézet     
Herman Ottó könyvcsomagot biz-
tosít a további ismeretek elsajátítá-
sához. Pályázni egyénileg, hulla-
dékból készített kreatív tárggyal és 
kitöltött pályázati lappal lehet. 
A pályázatok beérkezési határideje 
2015. november 18. (szerda),      
melyeket „Hozz ki többet keveseb-
ből!” jeligével postai úton vagy 
személyesen (7 és 18 óra között) 
kell eljuttatni a 1223 Budapest, 
Park utca 2. címre. A kiállításon 
való részvétel regisztrációhoz kö-
tött, amelyre november 2-tól van 
lehetősége a pályázatot benyújtott 
diákoknak és tanáraiknak. 
A pályázati felhívás és pályázati 
lap elérhető a www.nakvi.hu/
node/595839 weboldalon. 

forrás: http://www.nakvi.hu 
 
Pályázati felhívások Kölcsey    
Ferenc születésének 225. évfordu-
lója alkalmából 
 
Ebben az évben emlékezünk      
Kölcsey Ferenc születésének 225. 
évfordulójára. Ebből az alkalomból 
Álmosd Község Önkormányzata a 
Nemzeti Művelődési Intézettel kö-
z ösen ve té lkedőt  s z ervez ,       
amelynek témája a magyar nyelv, 
Kölcsey Ferenc életműve és mun-
kássága. Több témában, műfajban 
és több korcsoport számára        
hirdetünk pályázatot: 
 
Rajzverseny 
Gyermekek és felnőttek, amatőr és 
hivatásos alkotók pályázhatnak 
több korcsoportban, és kategóriá-
ban, határon innen és túl. A Him-
nusz ihlette alkotásokat várunk. 
Óvodás és kisiskolás korcsoport-
ban csak a megyéből várunk rajzo-
kat, a felső tagozatos és középisko-
lás valamint a felnőtt korosztály 
számára azonban országos a ver-
seny. A legjobb pályaművekből 
kiállítást illetve vándorkiállítást 
szervezünk, amely bemutatható 
iskolákban és művelődési intézmé-

http://palyazatok.org/wp-content/2015/10/HUNG_2015_pf.pdf
http://palyazatok.org/wp-content/2015/10/HUNG_2015_pf.pdf
http://palyazatok.org/wp-content/2015/10/HUNG_2015_pf.pdf
http://www.nakvi.hu/node/595839
http://www.nakvi.hu/node/595839
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számára, korabeli stílusban és kife-
jezésekkel. (Stílusgyakorlat és mű-
veltség: mely szavakat ismerhetett 
Kölcsey és melyeket nem, illetve 
melyek azok a szavak, amelyek 
akkoriban, a nyelvújítás eredmé-
nyeként születtek. A nyelvújítók 
tudatos vállalása volt, hogy saját 
szövegeikben népszerűsítik az új 
szavakat. Ezek közül sok nem ho-
nosodott meg. Érdekes és szelle-
mes nyelvi játékokra adhat alkal-
mat ezek használata is a szöveg-
ben. Esetleg az akkori szóalkotás 
példájára a pályázók megpróbál-
kozhatnak idegen kifejezések    
magyarításával.) A jelentkezők 
létrehozhatnak egy blog oldalt, 
melynek a linkjét kérjük, a 
kolcsey.hu@gmail.com címre    
elküldeni vagy word dokumen-
tum formájában is eljuttathatják 
műveiket a fenti e-mail címre. 
Korcsoportok és kategóriák: 
I. Középiskolás 
II. Felnőtt 
III. Határon túli középiskolás 
IV. Határon túli felnőtt 
A pályázatokat szakértő zsűri bí-
rálja el (képzőművészek, színmű-
vészek, irodalmárok), de lehetőség 
nyí l ik  köz önségsza va za tok        
leadására is. 
A  p á l y á z a t o k a t  a 
kolcsey.hu@gmail.com  e-mail 
címre  2016. január 5., kedd éjfélig 
várjuk! 
A jelentkezéskor kérjük, írják meg 
nekünk elérhetőségeiket (név, cím, 
telefonszám), valamint hogy     
milyen korcsoportból és kategóriá-
ból pályáznak! 
További információ: Kölcsey.hu 
Facebook-oldalon, valamint az 
52/388-035 telefonszámon. 

forrás: www.nmi.hu 
 

KPMG Felelős Társadalomért 
Program 2015 
 
A KPMG 2015-ben is meghirdeti 
pályázati programját, amelynek 
célja a közhasznú szervezetek 
fenntartható, hatékony és átlátható 
működésének támogatása. Ennek 
keretében komplex együttműkö-
dési lehetőséget kínálunk oktatási, 
egészségügyi és környezetvédelmi 

területen működő, Magyarországon 
bejegyzett, közhasznú        non-
profit szervezetek vagy civil alapítá-
sú társadalmi vállalkozások         
számára. 
Előnyt élveznek a hátrányos      
helyzetű gyermekek egészségét, 
vagy pénzügyi, gazdasági fejleszté-
sét 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, 
a mely az  a lábbi  e lemeket              
tartalmazza:  
1. Pro bono szolgáltatás 
A KPMG a pénzbeli támogatás mel-
lett pro bono – anyagi ellenszolgál-
tatás nélküli – szakmai szolgáltatást 
kínál az együttműködő szervezet-
nek az alábbi területeken: 
- Könyvvizsgálat 
- Adótanácsadás 
- Vezetési tanácsadás, üzleti         
hatékonyság fejlesztése 
- Informatikai tanácsadás 
- Pénzügyi tanácsadás 
- Számviteli tanácsadás 
- Pályázatkészítés szakértői támoga-
tása, technikai segítségnyújtás 
2. Adomány működési költség    
támogatására 
A KPMG által biztosított támogatási 
keret: minimum 250 000 Ft, maxi-
mum 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 esz-
k ö z ö k  á t a d á s a  j o g t i s z t a              
szoftverekkel.  
Pályázat beadási határideje:       
2015. november 20. 15:00  
Eredményhirdetés: 2016. január 15. 
A Pályázatokról önkéntes munka-
társakból álló, független zsűri dönt.  
A pályázat benyújtásának technikai 
feltételeiről bővebben: kpmg.com 
 
Roma lányok korai iskolaelhagyá-
sának megelőzése 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma megbízásából az Emberi Erőfor-

rás Támogatáskezelő nyílt pályá-
zatot hirdet a roma lányok korai 
iskolai elhagyásának megelőzésé-
nek támogatására. A pályázat a 
hátrányokkal küzdő, elsősorban 
roma lányok iskolai lemorzsoló-
dásának csökkentését, valamint 
ehhez kapcsolódóan továbbta-
nulási esélyeik növelését céloz-
za. További cél a lemorzsolódás-
sal veszélyeztetett lányok tanulási 
motivációjának és családjaik ta-
nulást szorgalmazó magatartásá-
nak erősítése, családalapítási és 
gyermekvállalási életkoruk ké-
sőbbre halasztása, egészségi álla-
potuk javulása,   valamint áldo-
zattá válásuk      valószínűségé-
nek csökkentése. 
A célcsoport: Olyan 10-18 éves 
általános iskolás vagy középfokú 
iskolába járó - elsősorban roma - 
lányok, akik esetében jelen van 
valamilyen lemorzsolódási koc-
kázat vagy tünet. Ezek lehetnek 
pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, 
sok hiányzás, a tanulmányi elő-
menetel jelentős romlása, több 
testvér esetén a nagyobbaknál a 
lemorzsolódás jelenléte, a szülők 
alacsony – legfeljebb 8 osztályos – 
iskolai végzettsége, a család lak-
hatási hátrányai (különösen telep-
szerű lakókörnyezet) és rossz 
anyagi körülményei. A bevont 
lányok családját is célcsoportnak 
tekintjük, mivel az ő együttműkö-
désük nélkül a célok nem valósít-
hatóak meg. A célcsoportba korai 
iskolaelhagyással veszélyeztetett 
nem roma lányok is bevonhatók, 
illetve a roma származásról szóló 
nyilatkozat önkéntes. 
Pályázhatnak: 
a) helyi önkormányzatok és   
nemzetiségi önkormányzatok, 
b) szociális és gyermekjóléti    
intézmények, valamint 
c) olyan civil szervezetek és egy-
házi jogi személyek, amelyek ta-
pasztalattal rendelkeznek a rászo-
ruló, hátrányos helyzetű gyere-
kek vagy a roma nők esélyeit  
növelő munkában 
A pályázatok támogatására fel-
h a s z n á l h a t ó  k e r e t ö s s z e g 
80.000.000 Ft.  A támogatás vissza 
nem térítendő támogatás.           
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egyedülállóknak nyújt anyagi   tá-
mogatást a hátralékuk kiegyenlíté-
séhez.  
Mire pályázhatnak: Hátralékos, 
kikapcsolt és előrefizetős mérővel 
rendelkező hátralékos fogyasztók 
tudnak elektronikusan a halozat-
.maltai.hu honlapon.            A pályá-
zatok benyújtásában a helyi család-
segítő szolgálatokban tudnak segít-
séget adni. 
Pályázat benyújtásának határideje: 
2015.11.27. 
További információ & forrás: 
http://halozat.maltai.hu  
 

Megyei pályázatok 

 
Gyermek és Ifjúsági Népi         
Kézműves Pályázat Békéscsabán 
 
Eltelt két év, így 2015-ben ismét a 
Gyermek és Ifjúsági Népi Kézmű-
ves pályázat megrendezésére kerül 
sor, amelyet a Békés Megyei      
Népművészeti Egyesület szervez a 
Kézműves Szakiskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolával és a Békés   
Megye Népművészetéért Alapít-
vánnyal közösen. A pályázaton  
közel 100 alkotó és alkotóközösség 
jelezte részvételét. A pályamunkák 
zsűrizésére november 21-én kerül 
sor a Kézműves Szakiskolában.      
A szakmai zsűri által legjobbnak 
ítélt alkotások kiállításra, valamint 
kategóriánként díjazásra kerülnek. 
A pályázat kiállításának megnyitó-
jára és az ünnepélyes eredményhir-
detésre a Munkácsy Emlékházban 
kerül sor 2015. december 5-én        
10 órai kezdettel. A kiállítás az    
emlékház nyitvatartási ideje alatt 
január 15-ig látogatható. (Az emlék-
ház december 20-tól január 4-ig zár-
va tart.) A kiállítás megnyitójára és 
megtekintésére minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. 
forrás: Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület 
 
Felhívás rajzpályázatra 
 
A Békés Megyei Önkormányzat és a 
Munkácsy Mihály Múzeum Békés 
megye újraszervezésének 300. év-
fordulója alkalmából rajzpályáza-
tot hirdet. A pályázat témája első-

sorban Békés megye, az ottho-
nunk, épített és természeti kör-
nyezetünk, mindaz, ami kifejezi, 
miért          szeretünk itt élni. 
A pályázaton valamennyi óvodás 
és alsó tagozatos kisgyermek 
részt vehet egy-egy pályaművel. 
Az alkotások mérete kizárólag 
A/4-es vagy A/3-as lehet. Bármi-
lyen technika alkalmazható,    
színes ceruza, grafit, zsírkréta, 
tus, tempera, vízfesték, lino, olaj, 
d iópác.  A pá lya műveket          
legkésőbb 2015. november 20-ig 

kérjük megküldeni a Békés      
Megyei Önkormányzathoz (5600 
Békéscsaba, Árpád sor 18. szám). 
Kérjük, hogy a pályamű hátolda-
lára írják rá a rajz vagy festmény 
címét, az alkotó nevét, életkorát, 
az intézmény pontos megnevezé-
sét, a csoport vagy osztály megje-
lölését, a felkészítő nevelő (szülő) 
nevét. Amennyiben a fent kért 
adatok hiányosan szerepelnek, a 
pályamű a versenyben nem vehet 
részt. A rajzokat nem őrizzük 
meg, és nem küldjük vissza! 
A beküldött munkákat szakava-
tott zsűri bírálja majd, és választja 
ki  a  dobogósokat és a                 
különdíjban részesülőket. 
forrás: http://bekesmegye.hu/
index.php?
page=hir&nyelv=hu&hir_id=364 
 
Felhívás versmondó versenyre 
 
Békés vármegye     újraszervezé-
sének 300. évfordulója alkalmá-
ból a Békés Megyei Önkormány-
zat és a Békéscsabai Jókai Színház      
versmondó versenyt hirdet. 
A verseny célja: az évforduló 
alkalmából megyei, megyéhez 
k ö t ő d ő  í r ó k  m ű v e i n e k              
felelevenítése. 
Résztvevők köre: a versenyen 
valamennyi Békés megyében élő, 
itt iskolába járó felső tagozatos és 
középiskolás diák részt vehet. 
Korcsoportok: 
I. Általános iskolák 5-8. évfolya-
mos tanulói 
II. Középiskolák tanulói 
Jelentkezni iskolánként és korcso-
portonként 2-2 versenyzővel   
lehet. 

Az elnyerhető támogatás mértéké-
nek alsó határa 5 000 000 Ft, felső   
határa 10 000 000 Ft. A maximális 
támogatási intenzitás mértéke     
100 %. 
A támogatási időszak 
2015. november 1–2016. június 30. 
(8 hónap.  A pályázat saját felelős-
ségre a 2015. november 1. napjától 
megkezdhető. 
A pályázatok benyújtásának    
határideje 2015. november 25.      
A felhívás elektronikus úton nyújt-
ható be az alábbi felületen:      
https://eptk.fair.gov.hu 
forrás: emet.gov.hu 
 
Pályázat a demokráciát erősítő 
kezdeményezések támogatására 

 
Az ENSZ Demokrácia Alapja 
(United Nations Democracy Fund) 
pályázatot hirdet civil szervezetek 
részére a demokráciát erősítő    
kezdeményezések támogatására. 
A pályázat tárgya 
A pályázaton olyan projekteket 
támogatnak maximum 300.000 
USD összegben, amelyek a demok-
ráciát erősítik az alábbi témakörök 
valamelyikén: 
- Közösségi aktivitás 
- Jogállamiság és emberi jogok 
- A tudás eszközei 
- A nők szerepének erősítése 
- Fiatalok elköteleződése 
- Média és információs szabadság 
- A kormánnyal való    kommuni-
káció erősítése 
Az angol vagy francia nyelven írt 
pályázatokat 2015. november 15-től 
várják  
Határidő: 2015. december 31. 
A pályázók köre 
Civil szervezetek jelentkezését  
várják. 
forrás, bővebben: contactmksz.hu 
 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
pályázati felhívása  
S e g í t s é g  a z  á r a m s z á m l a             
kifizetéséhez pályázat 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
áramdíj tartozás kifizetést segítő 
programja. 
Kik pályázhatnak: Nehéz szociális 
helyzetben levő családoknak és 

http://halozat.maltai.hu
http://bekesmegye.hu/index.php?page=hir&nyelv=hu&hir_id=364
http://bekesmegye.hu/index.php?page=hir&nyelv=hu&hir_id=364
http://bekesmegye.hu/index.php?page=hir&nyelv=hu&hir_id=364
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A részvétel feltétele: a verseny-
zőknek olyan íróktól származó 
verssel kell készülniük, akik vala-
milyen módon kötődnek Békés 
megyéhez (itt születtek, itt alkot-
tak, itt élnek/éltek). A szabadon 
választott mű vagy annak részlete 
nem lehet hosszabb 3 percnél. 
Jelentkezni:  
2015. november 20-ig lehet a 
sztahovics.zsuzsa@bekesmegye.hu 

minden jelentkező a megadott elér-
hetőségen (telefon, e -mail)          
értesítést kap. 
Díjazás: mindkét korcsoportban az 
első három helyezettet jutalmaz-
zuk, valamint különdíjat adunk át. 

forrás: http://bekesmegye.hu/
index.php?

page=hir&nyelv=hu&hir_id=363 

e-mail címen. 
A jelentkezők írják meg: 
- nevüket, korukat 
- településük nevét 
- iskolájuk nevét, osztályukat 
- a kiválasztott vers címét, az      
alkotó nevét 
- saját elérhetőségüket. 
A vetélkedő időpontja: előrelátha-
tóan 2015. november 25. Az idő-
pontról és a pontos helyszínről 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

A közösségi tervezés, mint 
(RE)AKCIÓ – Közművelődési       
szakmai nap a közösségfejlesztés 
jegyében 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet   
Békés Megyei Irodája együttműkö-
désben a Csabagyöngye Kulturális 
Központtal közművelődési szakmai 
napot szervez 2015. november 18-
án, Békéscsabán, amelyre szeretettel 
várjuk a települési önkormányzat-
ok, közművelődési intézmények, 
kulturális célú civil szervezetek 
képviselőit. A szakmai nap fóku-
szában a közösségi tervezés, vala-
mint az önkéntesség áll. 
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális 
Központ, Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 

Ideje: 2015. november 18. 10.00 óra 
Program: 
10.00    Köszöntő – Kocsis Klára, a 
Nemzeti Művelődési Intézet Békés 
Megyei Irodájának területi koordi-
nátora  
10.10    A közösségi tervezés 
Előadó: Pocsajiné Fábián Magdolna 
művelődésszociológus, közösségfej-
lesztő 
Közösségfejlesztők Békés Megyei 
Egyesülete 
11.10    A közösségi művelődésben 
megvalósuló önkéntes     tevékeny-
ségek társadalmi hasznosulása 
Előadó: Varga-Sipos Andrea     
szakmai vezető, Nemzeti Művelő-
dési Intézet Országos Önkéntességi 
Szakmai Központja 
11.30    Önkéntes alapú közösségi 
tervezés Kondoroson 
Előadó: Tokár János önkéntes, Ifjú-
sági Önkéntes Közösségfejlesztő 
Műhely 

11.50    TÁMOP-3.2.3.B-12/1C-2013
-0001: szolgáltatásfejlesztési model-
lekkel a (nem csak többcélú) közös-
ségi terek szolgálatában 
Előadó: Lipták-Belányi Barbara 
módszertani referens, Nemzeti  
Művelődési Intézet Békés Megyei 
Irodája 
  12.30    Kerekasztal beszélgetés 
A szakmai napon a részvétel    
ingyenes! 
Kérem, részvételi szándékát jelezze 
az alábbi linken megnyíló űrlap 
kitöltésével november 12-ig! 
Jelentkezési lap: 
https://docs.google.com/forms/
d / 1 k C E N V G d C I S k -
YBmkfpk7KhxYVhzPlDTU3VrAG
Ayyl8I/viewform 
A szakmai nap kísérő rendezvénye 
a Nagybánhegyesi Értéktár bemu-
tatkozása. 
Bővebb információ kérhető: Savolt 
Zoltántól a +36-30-206-4886-os tele-
f o n s z á m o n  v a g y  a 
savolt.zoltan@nmi.hu e-mail cí-
men. 
 

NIT Café 
 
Ezúton szeretnénk meghívni ked-
ves civil kollégákat a Nemzeti Ifjú-
sági Tanács (NIT)   érdekvédelmi 
egyesület első békés megyei ren-
dezvényére, a NIT Café-ra.  
A találkozó megszervezésével az a 
célunk, hogy bemutassuk nektek a 
NIT működését, feladatait, vala-
mint elkezdjünk egy olyan közös 
munkát, melynek eredményeként a 
megyénkben élő fiatalok konkrét 
helyi igényeit, véleményét is képvi-
s e l n i  t u d j u k  m a g a s a b b               

döntéshozói körökben. 
A NIT Café időpontja: 
2015. november 19., 9 órától           
13 óráig 
Helyszíne: Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ (5600 Békéscsaba,   
Széchenyi utca 4.), IfiCasino 
Témák: 
Mi baj van? – A békés megyei    
ifjúságot érintő legfontosabb     
problémák ma, 
Bezzeg a mi időnkben! – Generáci-
ók közötti különbségek, és a követ-
kező generáció kihívásai, 
Kell egy hely! – Közösségi terek 
helyzete és működése Békés       
megyében, 
KÖZÖSség – Fiatalok és az önkén-
tesség, aktivitás a civil szektorban, 
inkubáció és mentorálás. 
A rendezvényen való részvételi 
szándékodat, valamint, hogy me-
lyik műhely érdekelne téged,     
kérlek, minél hamarabb jelezd a 
számunkra egy válasz e-mail     
formájában. 
A Nemzeti Ifjúsági Tanácsról     
bővebben az alábbi linken informá-
lódhatsz: http://ifjusagitanacs.hu/ 
Reméljük, november 19-én   talál-
kozunk! Addig is további sikeres 
munkát kívánunk! 
Császár László és Papp Zoltán 
 
Haán Lajos Szabadegyetem    
programjai 
 
Földrajz tagozat 
2015. december 7. hétfő, 17:00 
Kucsera Emil geográfus 
„A rizsföldek mögött – A geográfus 
szemével Dél-Kína és Vietnam   
rejtőzködő tájain” 
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Pszichológiai tagozat 
2015. november 10. kedd, 17:00 
Szabóné dr. Kállai Klára klinikai 
szakpszichológus, EÜ. Szakmai 
Kollégiumi tag 
Az érzelmi-indulati háztartás és az 
agresszió kezelése -népmesei    
örökségeink 
 
Történelem tagozat 
2015. november 18 szerda, 17:00 
Az arab-iszlám világbirodalom 
kialakulás és fénykora a VII-VIII 
században. 
3-4-5. A fény százada a XVIII.    
század XIV. Lajostól Napóleonig 
Az előadások látogatásához       
előzetes regisztráció szükséges, 
melyet meg lehet tenni a TIT,    
Körösök Vidéke Egyesület       
székházában. 
 
Előadások helye, további informá-
ciók, bérlet és jegyvásárlás: TIT, 
Körösök Vidéke Egyesület székhá-
za Békéscsaba Damjanich u. 1/3. 
Telefon: 66/323-413; E-mail: 
postmaster@titbcs.hu 
Honlap: www.titbcs.hu 
 
MEGHÍVÓ 
 
Szeretettel meghívjuk Önt és     
kedves családját, ismerőseit,      
barátait a Ladányi Mihály   
Könyvtárba,  
15. éve tartó előadás-sorozatunk 
folytatására, melynek témája: 
KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉG 
2015. november 13. (péntek) 18 óra 
A szerelem kémiája  – Előadó:   
Dr. Victor András (ELTE, ny. főisko-
lai tanár) 
2015. november 27. (péntek) 18 óra 
Szép arc, szabályos fogak –
Előadó: Dr. Volomné Varga       
Mariann (klinikai nyelvész) 
 

Dévaványai Kulturális és  
Hagyományőrző Egyesület 

Manófalva Oktatási Alapítvány 
 
 
 
 
 
 

 

A Jókai Színház novemberi prog-

ramkínálata 

 

Marsha Norman: Jóccakát, anya… 
 

 
 
Marsha Norman Csehov nyomdo-
kaiban jár, aki azt vallotta, hogy a 
modern dráma legnagyobb alkotá-
sainak a hétköznapi élet triviális 
eseményeiből kell kiemelkedni-
ük… Normant azonban stílusa, 
alkotóereje és szándékai alapján 
mégis elsősorban Eugene O’ Neill-
lel kell összehasonlítani, mert 
ahogy felássa a rég eltemetett csa-
ládi titkokat, ahogy felkutatja a 
szülők és gyermekek között feszü-
lő eltéphetetlen szálakat, ahogy ide
-oda csapong a keserűség és a sze-
retet megnyilvánulásai között ki-
derül, hogy a „Jóccakát, anya...” 
voltaképpen az „Utazás az éjszaká-
ban” tömör, gazdaságosabban 
megfogalmazott változata – írta 
Robert Brustein, amerikai színházi 
kritikus, Marsha Norman Jóccakát, 
anya… című Pulitzer-díjas darabjá-
ról. 
Ennél többet, karakteresebbet a 
rendező sem tud mondani. Talán 
annyit, hogy két színművésznő 
számára parádés játéklehetőséget 
ad ez a tragikomédia, a nézők szá-
mára pedig egy bizarr, gondolko-
dásra és érzelmi megnyilvánulásra 
is alkalmat adó estét. 
Bemutató: november 13. péntek 
19.00 
Helyszín: Stúdiószínház 
Jegyár: 2000,- 
Kedvezmények: 
Baráti kör és bérletes: 30 % 
Hűségkártya: 50 % 
Diákok részére: 50 % 
Nyugdíjasok részére: 20 % 
Csoportos kedvezmény: 10 főtől 10 
%, 20 főtől 20 % 
 
 
 
 

Zelei Miklós: Az Isten balján – 
Situs inversus 
 

 
 
Zelei Miklós drámája 2012-ben a 
Békéscsabai Jókai Színház egyfel-
vonásos drámapályázatára készült. 
A beküldött 175 színdarabból a 
felolvasószínházi bemutatásra ki-
választott 13 – ezen belül nem 
rangsorolt – darab közé került, s 
Kolti Helga rendezésében, Katkó 
Ferenc előadásában sikert aratott a 
szarvasi vízi színházi és a békés-
csabai TeÁtriumban rendezett be-
mutatón. A kolozsvári Komp Press 
– Korunk Kiadó 2013 elején a dara-
b o t  ö n á l l ó  k ö t e t b e n  i s                
megjelentette. 
A történet szerint, Ady Endrének 
nem sikerül meghalnia 1919 telén. 
A Situs inversus Isten balján című 
darabban éppen ezért konstancai 
internáltként több túlélési esélyt 
kell latolgatnia. „Legyen hajógyári 
törzsgárdatag, esetleg a szekuritáté 
ellenőrzésével és irányításával vál-
lalja el a Konstancai Harcos című 
román napilap szerkesztését? 
Álházasságengedély megszerzésé-
v e l  p r ó b á l j o n  á t j u t n i  a z 
„anyaországi" paradicsomba, ahol 
majd a kezdődő demokrácia egyik 
pártja frakcióvezető-helyettesének 
i n s t r u k c i ó i  n y o m á n 
országimázsjavító költeményeket 
írhatna, de ha okosan hallgat, eset-
leg akkor is cseng a kassza. A sze-
repeket, az összes színre lépőét, 
maga Ady játssza vagyis Katkó 
Ferenc, talán azért is, hogy a szín-
ház kedvet csinálhasson a tudat-
többszöröződés és -hasadás kor-
szerű (trendi) állapotához. A darab 
minden eddigi Ady-képet felül-
ír."(Zelei Miklós) 
Bemutató: november 20. péntek 
19.00 
Helyszín: Ibsen Stúdiószínház 

mailto:postmaster@titbcs.hu
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Jegyár: 1500,- FT 
Kedvezmények: 
Baráti kör és bérletes: 30 % 
Hűségkártya: 50 % 
Diákok részére: 50 % 
Nyugdíjasok részére: 50 % 
Csoportos kedvezmény: 10 főtől 
10 %, 20 főtől 20 % 
 
SZÍNHÁZBA– HÚZ! - GULYÁS 
ATTILA ÉS GULYÁS LEVEN-
TE UNPLUGGED KONCERTJE  
 

 
A mai kor toplistás party zenéi 
áthangszerelve 
Közremuködik egy hét tagú zene-
kar és a Calandrella Kamarakó-
rus, melynek Kutyejné Ablonczy 
Katalin a karvezetője. Az este fo-
lyamán felcsendülnek többek kö-
zött olyan Grammy-díjas előadók 
d a l a i ,  m i n t  S T I N G , 
SIA, MICHAEL BUBLÉ, HOZIER, 
ADELE. 
Időpont: december 1. 19.00 
Helyszín: Nagyszínpad 
Baráti kör tagoknak 30 %           
kedvezmény 
Civil szervezeteknek 20 %        
kedvezmény. 
További információ: 
Telefon: 66 519 550 /548. mellék 
Email: ungorkatalin-
@jokaiszinhaz.hu 
Web: www.jokaiszinhaz.hu 
 
Ízelítő értékeinkből 
 
A Nemzeti Művelődési Intézet 
megyei irodája Értékeink címmel 
írt ki amatőr képzőművészeti pá-
lyázatot .  Az a lkotásokból 
2015.10.30-án nyílt kiállítás a Békés 
Megyei Könyvtár földszintjén. 
Igazi remekművek érkeztek be, 
ezekből hetet külön is díjazott a 
zsűri. A díjazottak: Deli Zoltánné 
Szabó Éva, Fábián Julianna, Fülöp 
Antal, Horváth János, Horváth 
Zoltán, Kőszegi Ádámné és Szarka 

Sándorné. A vendégeket Kocsis 
Klára, az intézet megyei irodaveze-
tője köszöntötte, a kiállítást –     
Novák Attila képzőművész, 
vizuálpedagógus nyitotta meg.  

A kiállítás november 30-áig meg-
tekinthető a Békés Megyei 
Könyvtár (Békéscsaba Kiss Ernő 
utca 3.) földszintjén. 
 
Adománykérés 
 
A békési Baptista Pontban megin-
dultak a cipősdoboz akció előké-
születei. Az idén is szeretnének 
sok gyermeknek örömet szerezni 
egy cipősdoboznyi ajándékokkal. 
Várnak üres cipősdobozokat, to-
vábbá mindenféle ötletes kis aján-
dékot, amiket a készülő ajándék-
dobozokba szánnának rászoruló 
gyerekeknek a kedves olvasók. 
Munkahelyi közösségek, iskolák, 
óvodák által készített kész aján-
dékcsomagokat is várnak segély-
irodájukba, a Baptista Pontba, 
amely a Fáy utca II. alatt található. 
Nyitva hétköznapokon 8 órától 
17:30-ig. Köszönjük a támogatást! 
 
„KARÁCSONYI CIPŐSDOBOZ 
AKCIÓ" 
 
Az Egyensúly AE Egyesület      
működtetésében lévő Békés       
Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház „KARÁCSONYI 
CIPŐSDOBOZ AKCIÓT” szervez, 
melynek keretében tisztelettel kér-
jük, hogy lehetőségeikhez mérten 
támogassák a kezdeményezésün-
ket, ajándékot rejtő dobozok össze-
állításával.  
A dobozokra kérjük, írják rá, hogy 
milyen nemű és korú (0-16 év) sze-
mélynek szóló ajándékot tartal-
maz, magát az ajándék tárgyát 
semmiképpen ne! 
A csomagolt dobozokat kérjük, 
hogy juttassák el az alábbi partner-
szervezeteink gyűjtőpontjainak 
valamelyikére: 
- Békéscsaba bölcsődéi, óvodái, 
általános-, és középiskolái 
- Egyensúly AE Egyesület Szociális 
Kikötő Szolgálat (5600 Békéscsaba, 
Kolozsvári u. 62.) 
-  Csabagyöngye Kulturális       

Központ (5600 Békéscsaba,       
Széchenyi u. 4.) 
- Békés Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház (5600 Bé-
késcsaba, Széchenyi u. 4. IV. em. 
411.) 
- Krokodil Cipőbolt (5600 Békés-
csaba, Andrássy út 37–43., Csaba 
Center I. emelet) 
- Körösök Völgye Látogatóközpont 
(5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 
810.) 
- Patent Diákiroda (5600 Békéscsa-
ba, Széchenyi u. 4.) 
Legkésőbb 2015. december 11-ig, 
hogy még időben eljuttathassuk a 
rászorulóknak, megteremtve szá-
mukra egy boldog(abb) karácsony 
esélyét! 
Nagylelkű segítségüket hálásan 
köszönjük! 
Békés Megyei Család, Esélyteretési 

és Önkéntes Ház 
Tel.: +36-20/329-0201 

E-mail: eselyhaz.bcs@gmail.com 
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

program a Belügyminisztérium 
Közfoglalkoztatási Támogatási 
Programjának köszönhetően való-
sulhat meg a támogatási döntés és 
a hatósági szerződés aláírását kö-
vetően. Kérjük, hogy amennyiben 
partnerként részt kíván venni az 
újabb programban, akkor 2015. 
november 1-15-e között jelezze azt 
az előzetes szándéknyilatkozat 
kitöltésével. 
A szándéknyilatkozat 2015. no-
vember 1-jétől érhető el a https://
d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /
d / -
1l1cJ2DTPc3VsdyYviHDwQkOWy
Njl4Fn2Wj9_yrhZ4N8/viewform 
linken. A beérkezett igények a ren-
delkezésre álló létszámkeret függ-
vényében elbírálásra kerülnek, 
melyről az előzetes partnerségi 
regisztráción részt vevő szerveze-
tek értesítést kapnak. 
 A programhoz való csatlakozás 
feltétele: A szervezet vállalja, hogy 
az értesítést követően 15 napon 
belül megköti a partnerségi együtt-
működési megállapodást a közfog-
lalkoztatóval, továbbá hogy a terü-

letileg illetékes munkaügyi kiren-
deltséggel együttműködve a prog-
ram indulását követő 30 napon 
belül feltölti a megkötött partnersé-
gi megállapodásban a számára 
m e g h a t á r o z o t t  k u l t u r á l i s 
közfoglalkoztatotti létszámkeretet. 
A program előzetes partneri  re-
gisztrációjára önkormányzatok és 
kulturális tevékenységet végző 
szervezetek jelentkezését várjuk. 
Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, 
hogy az alapdokumentumuk sze-
rint több településen telephellyel 
rendelkező szervezetek telephe-
lyenként kell kitöltenie a szándék-
nyilatkozatot. Amennyiben a prog-
rammal vagy a szándéknyilatkozat 
kitöltésével kapcsolatban kérdése 
van, kérjük, forduljon a Kiemelt 
P r o g r a m o k  F ő o s z t á l y a              
m u n k a t á r s a i h o z  a 
kiemeltprogramok@nmi.hu e-mail 
címen. 
Együt t mű ködé sé t  e l őre  i s           
köszönjük! 

forrás: www.nmi.hu 
 

 

IV. Kulturális Közfoglalkoztatási 
Program partnerségi felhívása 

 
A Kulturális Közfoglalkoztatási 
Program tervezett folytatása érde-
kében a Nemzeti Művelődési Inté-
zet az előző évek gyakorlatát kö-
vetve várja a lehetséges partnerek 
regisztrációját. Az előzetes regiszt-
ráció célja annak felmérése, hogy a 
kulturális alapellátás kiterjesztése 
érdekében Magyarország önkor-
mányzatai és kulturális szervezetei 
milyen létszámkerettel kívánnak 
bekapcsolódni az értékteremtő 
közfoglalkoztatási programba. A 
IV. Kulturális Közfoglalkoztatási 
Program a tervek szerint 2016. 
március 1-jén kezdődik és 2017. 
február 28-án fejeződik be.  
A tervezett közfoglalkoztatási 

https://docs.google.com/forms/d/1l1cJ2DTPc3VsdyYviHDwQkOWyNjl4Fn2Wj9_yrhZ4N8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1l1cJ2DTPc3VsdyYviHDwQkOWyNjl4Fn2Wj9_yrhZ4N8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1l1cJ2DTPc3VsdyYviHDwQkOWyNjl4Fn2Wj9_yrhZ4N8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1l1cJ2DTPc3VsdyYviHDwQkOWyNjl4Fn2Wj9_yrhZ4N8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1l1cJ2DTPc3VsdyYviHDwQkOWyNjl4Fn2Wj9_yrhZ4N8/viewform
http://www.nmi.hu
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A pályázókat meghívjuk egy személyes elbeszélgetésre, ennek időpontja és helyszíne 
2015. november 27. 11 óra – Kishantos.  
A Mezőföld Népfőiskolai Társaság célja a magyar és dán népfőiskolai felnőttoktatás ha-
gyományaira és külföldi tapasztalatokra építve munkálkodni Magyarország fenntartható, 
demokratikus fejlődésért, és azért, hogy a magyar társadalom összetartó, kulturált nem-
zetté váljon.  
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik ezekkel a célkitűzésekkel azonosulni tudnak és 
saját környezetükben ezért tevékenykedni is kívánnak, akik készek arra, hogy Magyaror-
szágot, a magyar kultúrát méltó módon képviselik Dániában.  
A kurzus fő célja: Megismertetni a dán népfőiskolai szemléletet, betekintést nyújtani a 
150 éves dán demokrácia mindennapjaiba, és megismertetni a fenntarthatósághoz vezető 
út gyakorlati tennivalóit. Azoktól, akiket Dániába küldünk, azt várjuk, hogy hozzanak 
haza minden hasznos és értékes tudást, szemléletet és tapasztalatot, és kamatoztassák azt 
szűkebb-tágabb közösségük számára. 
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Az információs napok időpontja 
és helyszíne: 
2015. november 26.  
2015. november 30.  
2015. december 4.  
Tempus Közalapítvány 
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 
További információ és regisztráció: 
www.tpf.hu oldalon. 
 
Háttér információk a programról: 
Európai emlékezet – a program a 
modernkori Európa történelmében 
létrejött önkényuralmi rendszerek 
(különösen, de nem kizárólag a 
holokauszthoz vezető nácizmus, a 
fasizmus, a sztálinizmus és a totali-
tárius kommunista rezsimek) kiala-
kulásának okait vizsgáló, valamint 
az említett rezsimek által elkövetett 
bűnök áldozataira való emlékezést 
szolgáló projekteket, illetve a köz-
elmúlt európai történelmének más 
meghatározó pillanatait és mér-
földköveit érintő projekteket támo-
gatja. 
Testvérvárosi találkozók – testvér-
települések polgárainak találkozó-
ját támogatja a program. A polgá-
rok mozgósítása helyi és uniós 
szinteken az európai uniós politi-
kai intézkedések megvitatására ad 
lehetőséget, ezzel is elősegítve a 
polgári részvételt az európai uniós 
döntéshozatali folyamatokban. 
Lehetőséget kínál a társadalmi sze-
repvállalás erősítésére és az önkén-
tesség népszerűsítésére európai 
uniós szinten. 
Városok hálózatai – azon települé-
seknek és szervezeteknek nyújt 
támogatást, melyek hosszú távú 
együttműködésben dolgoznak 
együtt egy közös témán, hálózato-
kat hozva létre, ezáltal is növelve 
az esélyét egy fenntartható együtt-
működésnek. 
Civil társadalmi szervezetek által 
kezdeményezett projektek – azon 
projekteket támogatja a program, 
melyek során a polgárok olyan 
témákat dolgoznak fel, melyek 
közvetlen kapcsolódnak az európai 
uniós szakpolitikákhoz, lehetősé-
get teremtve ezáltal a közvetlen 
részvételre a döntéshozatali folya-
matokban. A támogatott tevékeny-
ségek magukba foglalják a társa-

dalmi szerepvállalás és szolidaritás 
előmozdítását, a vélemények ösz-
szegyűjtését, és az önkéntességet. 
 
Az OBH felkészült az elektroni-
kusan érkező beszámolók fogadá-
sára 
 
Az Országos Bírósági Hivatal Or-
szágos Nyilvántartási és Ügyfél-
kapcsolati Osztálya, és a Nyilván-
tartási Iroda 2015. január 1. napjá-
tól - 2015. szeptember 30. napjáig 
összesen 77 455 db beszámolót fo-
gadott. A civil szervezetek az elké-
szített beszámolójukat, közhasznú-
sági mellékletüket közzététel céljá-
ból postai, valamint - 2015. január 
1. napjától - elektronikus úton (az 
ún. ügyfélkapun keresztül) küldik 
meg az Országos Bírósági Hivatal 
részére. Az Országos Bírósági Hi-
vatal Országos Nyilvántartási és 
Ügyfélkapcsolati Osztálya, és a 
Nyilvántartási Iroda 2015. január 1. 
napjától - 2015. szeptember 30. 
napjáig összesen 77 455 db beszá-
molót fogadott. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan, az idei év május június 
hónapjában volt  kiugróan magas 
beszámolók érkezése, amelyet  az 
OBH felkészülten fogadott.  Kiépí-
tette az elektronikus érkezések in-
formatikai hátterét, ez lehetővé 
teszi, hogy a civil szervezetek – 
nemcsak az elektronikus eljárásra 
kötelezettek – ily módon küldjék 
meg a beszámolóikat. Ennek kö-
szönhetően az elektronikusan beér-
kező beszámolók feldolgozása 100 
%-ban, a papír alapon beérkező 
beszámolók feldolgozása 90 %-ban 
megtörtént. Az elmúlt hónapok 
statisztikáját tekintve elmondható, 
hogy az elektronikus utat igénybe 
vevő szervezetek száma folyama-
tosan emelkedik, – már 42120 db-ot 
regisztráltunk -  a gyorsabb és egy-
szerűbb ügyintézés lehetőségét 
tapasztalják meg benne. A civil 
szervezetek elégedettségét mutatja 
az e-mailben és a telefonon kapott 
számtalan pozitív visszajelzés a 
gyors, hatékony és ügyfélbarát 
ügyintézésért, ami az Osztály és az 
Iroda tisztviselőinek munkáját  
dicséri. 

forrás:www.nonpofit.hu 

EURÓPA A POLGÁROKÉRT 
P R O G R A M  P Á L Y Á Z A T I          
INFORMÁCIÓS NAPOK 
 
A Tempus Közalapítvány informá-
ciós napokat szervez az Európa a 
polgárokért program pályázati le-
hetőségeiről. 
Az Európai Unió Európa a polgá-
rokért programjának célja, hogy 
segítse a polgárokat az Unió törté-
nelmének, működésének alaposabb 
megismerésében, az uniós szakpo-
litikák és döntéshozatali folyama-
tok megértésében, miközben aktív 
szerepvállalásra és demokratikus 
részvételre ösztönzi őket. A prog-
ram emellett kiemelt figyelmet 
szentel az európai identitás, a tole-
rancia és egymás kölcsönös megér-
tésének erősítésére is. 
Az információs napokon szó lesz 
az új programról, annak felépítésé-
ről, prioritásairól, változásairól, 
valamint már korábban megvalósí-
tott jó példákról. A főként gyakor-
lati információkra fókuszáló ren-
dezvényen áttekintjük a pénzügyi 
és a pályázat beadásával kapcsola-
tos tudnivalókat, a pályázati felté-
teleket, valamint a bírálati szem-
pontokat, ezzel is segítve a sikeres 
felkészülést. 
A rendezvényekre szeretettel vár-
juk települések, városok, helyi és 
regionális állami hatóságok, test-
vérvárosi bizottságok, helyi önkor-
mányzatokat képviselő nonprofit 
szervezetek, civil társadalmi szer-
vezetek, valamint oktatási, kulturá-
lis és kutatóintézetek képviselőit. 
Vagyis mindazokat, akik pályáza-
tot nyújthatnak be az Európa a pol-
gárokért programban. 
A rendezvények témái: 
Az Európa a polgárokért program 
eredményei, tanulságok 
A program áttekintése, legfonto-
sabb változások, új prioritások, a 
pályázás feltételei 
Pénzügyi tudnivalók: támogatott 
tételek, igényelhető támogatás, uta-
lás módja 
A pályázat benyújtása (regisztráció, 
űrlap) 
A rendezvényeken való részvétel 
ingyenes, de előzetes regisztráció-
hoz kötött. 

http://www.tpf.hu
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Civil szervezetek létesítő okiratá-
nak új Ptk. szerinti módosítása 
 
A Polgári Törvénykönyv hatályba 
léptetéséről szóló 2013. évi 
CLXXVII. törvény ( Ptké.) 11.§ (3) 
bekezdése alapján a civil szerveze-
tek 2016. március 15. napját köve-
tően, csak az új Ptk. rendelkezései-
nek megfelelő létesítő okirat alap-
ján és az új Ptk. rendelkezéseinek 
megfelelően működhetnek. A civil 
szervezetek számára előírt létesítő 
okirat kötelező módosítás végső 
törvényi határideje:  
2016. március 15., tehát legkésőbb 

2016. március 14. napjáig kell ezzel 
ö s s z e f ü g g é s b e n  v á l t o z á s -
bejegyzési kérelmet előterjeszteni a 
bíróságon. A létesítő okiratok mó-
dosításához nyújtanak segítséget 
az Országos Bírósági Hivatal által 
közzétett, az itt elérhető okirat-
sablonok. Kérjük, hogy a civil és a 
cégnek nem minősülő egyéb szer-
vezetek – amennyiben ez szüksé-
ges – a végső határidőt, tehát 2016. 
március 15-ét megelőzően nyújtsák 
be változás-bejegyzési kérelmüket. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
egyesület esetében nem kell módo-
sítani az alapszabályt abból az   

okból, hogy az tartalmazza az 
egyesület alapító tagjainak nevét, 
és azok lakóhelyét vagy székhely-
ét. Továbbá az egyesület és az ala-
pítvány a létesítő okiratát a Ptk.-val 
összefüggésben nem köteles módo-
sítani, ha az csak abból az okból 
volna szükséges, hogy abban olyan 
hivatkozások, utalások és elneve-
zések szerepelnek, amelyek a Ptk. 
és a létesítő okirat tartalmát érintő 
más törvény rendelkezéseinek már 
nem felelnek meg. 
forrás: www.nonprofit.hu 
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Megjelent az eParola  
2015. évi 3. száma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartalom 
Ferenc pápa teljes bolíviai beszéde 
most először magyarul 
Civil szervezetek a nemzetközi 
fejlesztési együttműködésben – 
magyar kitekintés 
Megjelent! Molnár Aranka: Közös-
ségi tanulás a közösségfejlesztés 
folyamatában 
Ú j  s z e r e p l ő  a  h a r m a d i k             
szektorban: közösségi színház 
Tanulságok és dilemmák a Közös-
ségfejlesztők Egyesülete norvég 
makro programjának apropóján 
XII. Nyári Egyetem és Körfeszt a 
közösségi részvételért 
Az ingyenes kiadvány igényelhető 
a  http://www.adat tar .net/
parola/?p=180 weboldalon, ahol a 
korábbi lapszámok is elérhetőek.  

Megjelent a Nemzeti Művelődési 
Intézet új könyve az                     
Agora-programról  
 
Az elmúlt években számos új, kor-
szerű és sokfunkciós közösségi ta-
lálkozóhellyel – agorával – gazda-
godtak magyarországi megyei vá-
rosok. Az intézménytípus megho-
nosodását, fejlődését, az agorákhoz 
vezető utat, a már működő agorák 
eredményeit, valamint az előttük 
álló és az általuk nyújtott lehetősé-
geket mutatja be a nemrég megje-
lent „Közösségépítő agorák       

Magyarországon” című könyv a 
Nemzeti Művelődési Intézet     
gondozásában.  
A könyvet szerkesztette és a beve-
zető fejezeteket írta dr. Németh 
János István, szakmai lektor Dr. 
Vehrer Adél Ph.D. egyetemi       
docens 
A kiadvány 3900 forintos áron 
megvásárolható a Nemzeti Műve-
lődési Intézetben, vagy megrendel-
hető a szerkesztes@nmi.hu e-mail 
címen. 

forrás: www.nmi.hu 

Klasszikus civil szervezetek    
bevételei – 2013 
 
A klasszikus civil szervezetek 
(alapítványok és egyesületek)  
2013-as bevételeinek taglalása és 
összehasonlítása a 2012-es bevéte-
lekkel, különös tekintettel az ado-
mányokból származó bevételekre 
a KSH adatok tükrében.   A klasz-
s z i k u s  c i v i l  s z e r v e z e t e k 
(alapítványok és egyesületek) be-
vétele 2013-ban elérte a 525,2 milli-
árd Ft-ot (8,2%-os növekedés a 
2012. évi 485,4 milliárd Ft-os bevé-
telhez képest), mely a nonprofit 
szervezetek bevételeinek 42,3%-át 
teszi ki (2012-ben csak 38,6% volt, 
így az arány 3,7%-ponttal emelke-
dett). Az összeg 56570 szervezet 
között oszlik meg, átlagosan       
9,3 millió Ft jut egy szervezetre 
(2012-ben 57214 szervezet átlago-
san 8,5 millió Ft-ban részesült,   
ehhez képest 9,4%-kal nőtt az   
átlagos összeg 2013-ban).  
A teljes tanulmány megtekinthető 
a http://www.nonprofit.hu/files/
template/1444900966_summary_K
SH_2013_2012.pdf linken. 

forrás: www.nonprofit.hu 
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