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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

2015. november 27-én Mezőbe-
rény Város Polgármesteri Hiva-
tala dísztermében került megren-
dezésre Az önkormányzatok és a 
kulturális civil szervezetek 
együttműködési lehetőségei cí-
mű konferencia. Pocsajiné Fábián 
Magdolna, a Közösségfejlesztők 
Békés Megyei Egyesülete titkára 
a szervezők, Szekeres Józsefné 
alpolgármester asszony a házi-
gazda önkormányzat nevében köszöntötte a résztvevőket. 
Dr. Sebestény István, a Központi Statisztikai Hivatal nonprofit kutatója 
előadásában áttekintette az önkormányzati-civil együttműködés kiala-
kulását, formáit, problémaköreit. A szakember ismertette a 2 szektor 
közötti együttműködést előmozdító, illetve hátráltató általános tényező-
ket, valamint a kapcsolati formákat és a közvetlen haszonáramlás irá-
nyait. Az előadó rávilágított arra is, hogy a partnerség kialakulásához 
milyen lépéseket kell tennie az önkormányzatoknak, illetve a civil szer-
vezeteknek milyen funkciói lehetnek az önkormányzatok hatékony mű-
ködésében. Zárásképpen néhány mérőszámot osztott meg a jelenlévők-
kel 1996 – 2012 vonatkozásában és szólt az 1%-os felajánlások - helyi 
civileknél történő hasznosulásának - fontosságáról. 
Ezt követően az együttműködések, partnerségek jó gyakorlatait, helyi 
sajátosságait mutatták be Csanádapácáról Oláh Kálmán polgármester és 
Víghné Békési Katalin, a Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyomány-
teremtő Egyesület elnöke; Vésztőről Molnár Sándor polgármester és 
Arató Erzsébet, a Vésztői Településszépítők Egyesülete elnöke; Mezőbe-
rényből Siklósi István polgármester és Borgula Györgyné, a Mezőberé-
nyi Szlovákok Szervezete elnöke. 

Butora Hajnalka 

Önkormányzatok és civilek együttműködése 
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EZ TÖRTÉNT... 

szonhárman fröccsöntő végzettséget 
szereztek. A projekt során, hogy az 
fenntartható legyen, fröccsöntő és 
varrodai tanműhelyeket is kialakí-
tottak, eszközöket vásároltak. 
A konferencián részt vett Szekeres 
Pál, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának miniszteri biztosa. 
Hangsúlyozta: a többségi társada-
lom nagy része a fogyatékossággal 
élőkre nem tekint megfelelő módon. 
Pedig, ha utóbbi csoport esélyt kap, 
akkor igenis képes bizonyítani, érté-
ket teremteni. Kiemelte: noha az 
utóbbi évtizedekben változott a 
szemlélet Magyarországon, nem 
lehet megállni és hátradőlni, hiszen 
mindig vannak újabb feladatok és 
újabb kihívások. 
Szekeres Pál szerint az, amit Füzes-
gyarmaton kitapostak, már nemcsak 
egy ösvény, hanem egy út. Fontos 
feladatnak nevezte a romák és a fo-
gyatékossággal élők, a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatá-
sát, visszavezetését a munka világá-
ba. Hiszen, ha ezek a csoportok nem 
dolgoznak, akkor nem is termelnek 
adót – pontosan ezért mindenki   
érdeke a foglalkoztatásuk. 
Nagy Richárd, a megyei kormányhi-
vatal foglalkoztatási főosztályának 
szakembere elmondta: Békés megye 
munkaerőpiaci helyzete folyamato-
san javul. Miközben az aktivitási és 
a foglalkoztatási arány nő, a munka-
nélküliségi ráta csökken. Szólt arról, 
hogy a legtöbb álláskereső a 26 és 39 
év közöttiek közül kerül ki, az isko-
lai végzettséget tekintve pedig a 8 
osztályt vagy még annyit sem     
végzettek vannak többségben. 

Hangsúlyozta: a jövőben cél az 
álláskeresők számának további 
csökkentése, valamint a már meg-
lévő munkahelyek megtartása, a 
vállalkozók támogatása. Szólt ar-
ról a Gazdasági és Innovációs 
Operatív Programon belül megva-
lósuló projektről, mely Békés me-
gyében 6 milliárd forintot tesz ki, 
és 2018 végéig tart: ebbe 6000 em-
bert vonnak be. A célcsoportba a 
pályakezdők, az alacsony végzett-
ségűek, a kismamák, az 50 év fe-
lettiek tartoznak, illetve a közfog-
lalkoztatottak, akik visszavezethe-
tők a versenyszférába. 
Bói József, az Ösvény Esélynövelő 
Alapítvány Támop 1.4.3 projekt-
menedzsere azt mondta: nem egy 
projekt zárásához érkezett a szer-
vezet, hanem a jövő egyik újabb 
lépcsőfokához. Beszélt arról, hogy 
a siker eléréséhez nem elég egy jó 
ötlet, ahhoz szervezésre, jó közös-
ségre és jó vezetőkre van szükség 
főleg. Ezt követően azt részletezte, 
hogy milyen pályázati lehetőségei 
l e h e t n e k  a  j ö v ő b e n  a                 
szervezetnek. 
Bere Károly, Füzesgyarmat pol-
gármestere/alapító és Makra   
Péter alapító arról beszélt, hogy a 
szervezet hatalmasat fejlődött 
1999-es alapítása óta, az elmúlt 
több mint másfél évtizedben: regi-
onális szinten az egyik legna-
gyobb foglalkoztatóvá vált a meg-
változott munkaképességűek   
alkalmazása terén. 
Bere Károly kiemelte, látszik, 
hogy képes az alapítvány immár 
nagy projekteket is megvalósítani, 

ZÁRÓKONFERENCIA - BEFEJE-
ZŐDÖTT AZ ÖSVÉNY ESÉLY-
N Ö V E L Ő  A L A P Í T V Á N Y 
TÁMOP-1.4.3 - INNOVATÍV  
KÍSÉRLETI FOGLALKOZTATÁ-
SI PROGRAMJA 
 
Innovatív kísérleti foglalkoztatási 
programot valósított meg tavaly 
március és idén november között 
Füzesgyarmaton az Ösvény Esély-
növelő Alapítvány – a projekt 
zárórendezvényeként pénteken 
délelőtt országos konferenciát ren-
deztek a városban, a Gara Hotel-
ben. A rendezvényen részt vett az 
a 48 megváltozott személy is, akik 
a projekt célcsoportját alkották. 
Csontosné Lakatos Gabriella szak-
mai vezető elmondta, a szervezetet 
1999-ben hozták létre. A célcso-
portba a hátrányos helyzetűek tar-
toznak, így például a megváltozott 
munkaképességűek. Szólt az ala-
pítvány tevékenységéről, illetve 
arról, hogy immár Füzesgyarmat 
mellett Békésen, Biharugrán,     
Bucsán, Sarkadon és Biharkeresz-
tesen is működtetnek rehabilitáci-
ós üzemet. A megváltozott mun-
kaképességűek többek között gép-
rongyot vágnak, csomagolnak, 
alkatrészeket gyártanak és       
varrnak.   
- Több Eu-s projektet valósított 
meg immár sikeresen az Ösvény 
Esélynövelő Alapítvány – hangsú-
lyozta Csontosné Lakatos Gabriel-
la. A most záruló, innovatív kísér-
leti foglalkoztatási programmal 
kapcsolatban elmondta, hogy az 
tavaly márciusban kezdődött. 
A projektbe negyvennyolc megvál-
tozott munkaképességűt vontak 
be, akiket a környékbeli települé-
sekről toboroztak. 
Ame l le t t ,  ho g y kü l ö nfé le 
munkaerőpiaci szolgáltatásokat 
nyújtottak számukra, hogy vissza-
vezessék őket a munka világába, a 
digitális írástudásukat is fejlesztet-
ték, nyolcan ECDL-bizonyítványt 
is szereztek. Negyvenen pedig 
OKJ-s szakmához is jutottak: tizen-
heten textiltermék-összeállító, hu-
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hiszen a most záruló program is 
160 millió forintot tett ki. 
Makra Péter pedig azt mondta, 
hogy az alapítvány szívós, kitartó 
munkával felnőtt a társadalom 
elvárásaihoz. Az alapításkor a cél 
elsősorban az volt, hogy segítsék a 
fiatalokat. A sikeresen megvalósí-
tott pályázatoknak köszönhetően 
azonban fejlődött a szervezet, és 
immár közel 500 embernek ad 
munkát, amit hatalmas számnak 
nevezett. 
Folytatni kell a munkát – mondta 
Hegedűs Zsolt ügyvezető/alapító. 
Hangsúlyozta, több pályázatot 
már előkészítettek, hogy azok 
azonnal beadhatók legyenek, ami-
kor megjelennek a felhívások. 
Szólt arról, hogy a Türr István 
Képző és Kutató Intézettel is 
együttműködést kötöttek. Úgy 
véli, nemcsak a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatá-
sa a fontos, hanem a közfoglalkoz-
tatottak visszavezetése a verseny-
szférába, illetve a fiatalokra is fi-
gyelni kell, lényeges a Tanoda 
program. 

forrás: BM-i Hírlap, 2015. 12.01. 
 

Hétfő este nyitotta meg kapuit a 
gyulai Erkel Ferenc  
Multifunkcionális Térségi  
Közösségi Központ 
 
Petur bordala és Bánk áriája is fel-
csendült az Erkel Ferenc Multi-
funkcionális Térségi Közösségi 
Központ hétfő esti, ünnepélyes 
átadóján. Katona Katalin ügyveze-
tő lapunknak elmondta: az épület-
ben helyet kapó civil szervezetek 
és amatőr csoportok a megnyitót 
követő héten kezdhetik meg a 
visszaköltözést az újonnan beren-
dezett termekbe. Mint arról több 
alkalommal is beszámoltunk, a 
megye legnagyobb befogadóké-
pességű művelődési központja 
mintegy félmilliárd forintból újult 
meg az Emberi Erőforrások       
Minisztériuma által kiírt Agóra-
pályázatból. A munkálatok július 
végén kezdődtek meg és a közel-
múltban fejeződtek be. A beruhá-
zás során a színpadtechnika mel-
lett a fény- és hangtechnika, vala-

mint a nézőtér is megújult.  Az épü-
let tetejére kiserőművet telepítettek, 
amely a művelődési ház és a Viga-
dó energiaszükségletének 90 száza-
lékát biztosítja majd. Katona Kata-
lin kiemelte: a térségi közösségi 
központ a szórakoztatás mellett 
képzési, közösségi feladatokat is 
ellát, illetve közművelődési tanács-
adó szolgálatot is működtet. Ennek 
megfelelően az intézmény kilenc 
környező településsel kötött együtt-
működési megállapodást. Az ügy-
vezető hozzátette: az épületben ki-
alakított nyolcállomásos internetká-
vézóban 15 órától zárásig ingyenes 
wifi-szolgáltatással várják a vendé-
geket. 

forrás: www.gyulaihirlap.hu, 
2015.11.30. 

 
Füzesgyarmaton új közösségi   
központot adtak át 
 
A kiemelt projekt keretében össze-
sen 17 hátrányos helyzetű kistérség-
ben jön létre Innovációs, Oktatási és 
Közösségi Központ. Mint arról a 
füzesgyarmati önkormányzat tájé-
koztatást adott, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma, Szociális 
Ügyekért és Társadalmi Felzárkózá-
sért Felelős Államtitkárságának hát-
térintézménye által megvalósított, a 
kistérségi szolgáltatások infrastruk-
turális fejlesztését szolgáló kiemelt 
projekt célja a társadalmi integráci-
ót elősegítő szolgáltatások infrast-
rukturális feltételeinek megteremté-
se, a helyi szinten elérhető szolgál-
tatások fejlesztése és bővítése.  
A program a Magyar Nemzeti Tár-
sadalmi Felzárkózási Stratégia vég-
rehajtása keretében valósul meg.  
A létrejövő modellértékű, innova-
tív, többfunkciós kirendeltségként 
működő Közösségi Központok a 
felzárkóztató programokhoz kap-
csolódóan az ott élők közösségi 
szolgáltatásokhoz való általános 
hozzáférési problémák enyhítését, 
ellátásainak korszerűsítését és hely-
zetük javítását szolgálják. A Köz-
pontok és az általuk nyújtott szol-
gáltatások elősegítik az iskolázat-
lanság és a képzettségek hiányából 
adódó munkanélküliség csökkenté-
sét, felszereltségükkel, infrastruktú-

rájukkal és a kialakított funkciók-
kal alkalmasak a társadalmi és 
munkaerő-piaci integráció első 
lépéseinek támogatására. Az épü-
letekben a munkaerő-piaci hátrá-
nyokkal küzdő, különösen az ala-
csony iskolai végzettségű, illetve 
végzettséggel nem rendelkezők 
esélyeinek növelése érdekében 
elméleti és gyakorlati programok, 
szolgáltatások és közösségformá-
lásnak is helyet adó terek            
létesülnek. 
A projekt zárásáig, 2015 végéig a 
feladat a további Központok meg-
építése, a bennük kötelezően kiala-
kítandó terek megvalósítása, az 
eszközök beszerzése. A tervezet 
megvalósítását követően a Türr 
István Képző és Kutató Intézet    
15 éves fenntartási időszakban 
gondoskodik a ház        üzemelte-
téséről. 
A füzesgyarmati Közösségi Köz-
pont székhelyének szánt Művelő-
dési Ház épülete a városközpont-
tól néhány perc sétára található, a 
Városi Könyvtárral egybenyitott 
területen. A korábbi Művelődési 
Ház épülete az 1920-as években 
iparos háznak létesült, majd több 
ütemben bővítették. Színháztermé-
ben előadásokat, rendezvényeket 
tartottak, a kisebb helyiségekben 
pedig ügyvédi tanácsadás, vala-
mint kiscsoportos foglalkozások és 
oktatások zajlottak. A projekt kere-
tében a korábbi épületet lebontot-
ták, hogy egy új, korszerű Közös-
ségi Központ épülhessen a helyén. 

forrás: Körös-Sárréti Hírlevél, 
2015. 11. 19. 

 
Ludaskodtunk 
 
Tótkomlós Turizmusáért Egyesü-
let kezdeményezésére Tótkomló-
son az idén először tartottak a 
Márton-naphoz kapcsolódó prog-
ramot, melyet november 14 délu-
tánján a Tanyamúzeumnál szer-
veztek meg. A rendezvényen a 
helyi lakosság köréből 3 generáció 
képviseltette magát, de vidékről is 
kíváncsiak voltak.  A program első 
részében az egyesület elnöke,   
Kárász Gáborné köszöntötte a  
jelenlévőket, közöttük a Tanyamú-
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táni esemény nem volt alkalmas 
arra, hogy lámpást készítsenek, de 
volt játszóház, és a kukorica beta-
karítás mozzanatait próbálhatták ki 
a kisebbek.  Aki vette a fáradságot 
és kilátogatott a településtől 3 km-
re lévő helyszínre kb. 60-70 fő, jól 
érezhette magát, találkozhattak a 
régi ismerősök, felemlegették a 
múltat, miközben a rég elfeledett 
kukoricából készült ételeket kóstol-
hatták meg, mint málé, puliszka, a 
mézes-mákos főtt kukorica, és az 
újságpapír alatt is pattogott a kuko-
rica. A libazsíros kenyeret pedig 
egy   újbor kóstoló kísérte le.  
Az egyesület szándéka, hogy a 
programból hagyományt teremt. 
Este pedig az egyik helyi vendéglá-
tóhelyen kemencés libasült állt az 
ínyencek rendelkezésére. Az egye-
sület tagjai igen aktívan kivették 
részüket a munkából, melynek kö-
szönhetően felejthetetlen délután 
töltöttünk együtt.  

Kárász Gáborné 
 

András-napi disznótor 
Kardoskúton 
 
A Kardoskúti Faluszépítő és Tu-
risztikai Egyesület november 28-án 
tartotta hagyományos András-napi 
disznótoros rendezvényét. A ren-
dezvény idejére az időjárás is ke-
gyes volt hozzánk, hiszen András-
nap környékén remek időt fogtunk 
ki. 
Egyesületünk tagjai korán reggel 
kezdték a napot és késő délutánig 
azon dolgoztak, hogy településünk 
lakói jó hangulatban együtt töltse-
nek néhány órát. Az eddigi vissza-
jelzések alapján sikerrel tették ezt. 
A hangulatot Székkutasról Labozár 
Antal és zenekara fokozta nagysze-
rű muzsikával. A több mint száz-
húsz fő jó étvággyal fogyasztotta el 
az elkészített hurkát, kolbászt és 
húsos káposztát. A rendezvény 
ideje alatt egész nap büfé állt a ven-
dégek rendelkezésére. 
Köszönet az egyesület tagjainak , 
az egyesületen kívüli segítőknek, a 
Móra Ferenc Művelődési ház dol-
gozóinak  és támogatóinknak, akik 
nélkül ez a rendezvény nem való-
sulhatott volna meg. 

forrás: www.kardoskut.hu 

Mikulás ünnep Fényesen 
 
Mikulás ünnepséget tartottak Fé-
nyesen, a közösségi házban vasár-
nap, melynek szervezője a Fényes 
és Térsége Egyesület volt.  Az ese-
ményen a jó hangulat biztosított 
volt, hiszen Jimmy bohóc is mesélt 
a kicsiknek. 
 
Jimmy bohóc, azaz Berta János fer-
geteges hangulatot varázsolt a kö-
zösségi házba. Egy hatalmas ládá-
ból hozta a gyermekeknek a népi 
meséket, amelyeket nem is akár-
hogy adott elő. Sok gyerek részese 
lett a meséknek, beöltöztek, táncol-
tak, énekeltek és feldíszítették a 
karácsonyfát. A meséket Pribojszki 
Ferenc cimbalmon kísérte végig, 
ami még meghittebbé tette az ese-
ményt. A gyerekek nagyon sokat 
nevettek, tapsoltak, láthatóan na-
gyon jól érezték magukat a progra-

mon. A Mikulás ünnep végén min-
den gyermek kapott egy szép cso-
magot, aminek nagyon örültek. Az 
ajándékcsomagokat a Fényes és 
Térsége Egyesület ajánlotta fel a 
gyerekeknek. 
A Fényes és Térsége Egyesület ve-
zetője, Tolnai Ferenc kifejtette: az 
egyesület azért alakult, hogy a kö-
zösséget összekovácsolja és támo-
gassa a rászoruló családokat. 
Hangsúlyozta, hogy a közösség 
összetartása, egymás támogatása, 
segítése a legfontosabb. 

forrás: www.behir.hu, 2015.12.07. 
 

Sikeresen zárult az Élelmiszer-
bank karácsonyi adomány gyűjté-
si akciója 
 
A szervezők Hálás szívvel monda-
nak köszönetet Gyomaendrőd 
nagylelkű adományozóinak, akik a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
felhívására bőkezűen adakoztak a 

zeum építkezésben résztvevő volt 
termelőszövetkezeti dolgozókat. 
Beszédében felelevenítette a Már-
ton nap köré fonódó néphagyomá-
nyokat és e naphoz kapcsolódó 
szokásokat.  A rendezvénynek a 
legméltóbb helyét találták meg a 
Tanyamúzeumban. A hely szelle-
me, mint épített örökség, megér-
demli, hogy a helyi, megyei érték-
tárat gazdagítsa. Vert falazata több 
mint 30 évvel ezelőtt emelkedett ki 
a földből Lopusni Bandi bácsi ötle-
tének és a szorgos kétkezű akkori 
TSZ-tagoknak köszönhetően, de 
erről már Karkus György az Agrár 
Zrt. munkatársa, a múzeum gond-
noka beszélt.  Bandi bácsi „a két 
lábon járó történelmünk volt”, aki 
a néprajz, a paraszti élet, a történe-
lem megőrzésének elhivatottjaként 
ismerhettek.  Ezt bizonyítja mun-
kássága, ez az épület, melyet fő 
művének tartott, a benne össze-
gyűjtött tárgyak, a róla készült fil-
mek. A helyszínen rögtönzött kiál-
lítást rendeztek a korabeli fotókból, 
dokumentációkból, valamint film-
vetítés volt a Tanyamúzeum ese-
ményeiről, Bandi bácsi életútjáról, 
a kétkezi betakarítási munkákról.  
Karkus György visszatekintésében 
kiemelte a 2 évig tartó építkezés-
ben résztvevő szakemberek hozzá-
értését, akik mára nincsenek közöt-
tük, a dolgos brigádok, meszelő-
asszonyok munkáját. Beszélt a mú-
zeum múltbéli működéséről, jele-
néről, fejlesztéseiről, s a jövőbeni 
elképzelésekről, mint az új szín 
építéséről, amelybe bekerülnének 
az igen egyedi paraszti élethez 
kapcsolódó gépek, szekerek.  

Az épületben a berendezési tár-
gyak hiánytalanul, a század eleji 
tanyai élet eszközeit, használati 
tárgyait mutatják be, melyet már 
dr. Csontos Pál ismertetett. A délu-
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében valósulhatott meg a Senshi Sportegyesület, „Szeghalom külterületi bemutatóterem” című, 
2105399089 azonosítószámon nyilvántartott 1646483037 sz. támogatási határozatú pályázati projektje.  

A Senshi SE 28 201 011 Ft támogatást nyert a 104/2013. (XI.14.) VM rendelet alapján turisztikai tevékenysé-
gek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások jog-
címre, a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesülethez, 2014-ben benyújtott pályázatán.  

A Projekt keretében Szeghalom külterületén, a Vésztőt Szeghalommal összekötő országút mellett, a Vésztő- 
Mágori Történelmi Emlékhely szomszédságában, megépült a Senshi SE bemutatóterme. A bemutatóterem fő 
célja a helyi értékek megismertetése, programjai szezonális időszakban, a helyi termelők, kézművesek ismertsé-
gét biztosítják, ezáltal is növelve térség turisztikai látogatottságát.  

Az Egyesület a tervezi a későbbiekben egy több épületből álló, általános rendezvénytér kialakítását, mely 
segíti széles körű tevékenységének működését, különféle program lehetőségeket biztosítva turisztikai, hagyo-
mányőrző, kézműves, sport- és kulturális területen, fedett és szabadtéren egyaránt. A tervek szerint a rendez-
vénytér a Körös-Sárréti térségen kívül az ország minden pontjáról várja majd az érdeklődőket, akik helyi prog-
ram kínálatba kívánnak bekapcsolódni és helyi látványosságokkal kívánnak megismerkedni.www.senshi.hu 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
keretében valósulhatott meg a Senshi Sportegyesület, „Íjászpálya, kiszolgáló épület és földsánc” című, 
2119597648 azonosítószámon nyilvántartott 1554117422 sz. támogatási határozatú pályázati projektje.  

A Senshi SE 14 908 856 Ft támogatást nyert a 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján falumegújításra és –
fejlesztésre LEADER akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások jogcímre 2012-
ben benyújtott pályázatán. 

A Projekt keretében Szeghalom külterületén, a Vésztőt Szeghalommal összekötő országút mellett, a Vésztő- 
Mágori Történelmi Emlékhely szomszédságában, elkészült a Senshi SE hagyományőrző tevékenységének vég-
zéséhez helyt biztosító íjászpálya és egy egyedi fa szerkezetű, gerendaház típusú szociális épület, melynek ré-
szei: előtér, női- férfi WC, ötözők, tusolók, és egy pihenőhelység. 

Az Egyesület a tervezi a későbbiekben egy több épületből álló, általános rendezvénytér kialakítását, mely 
segíti széles körű tevékenységének működését, különféle program lehetőségeket biztosítva turisztikai, hagyo-
mányőrző, kézműves, sport- és kulturális területen, fedett és szabadtéren egyaránt. A tervek szerint a rendez-
vénytér a Körös-Sárréti térségen kívül az ország minden pontjáról várja majd az érdeklődőket, akik helyi prog-
ram kínálatba kívánnak bekapcsolódni és helyi látványosságokkal kívánnak megismerkedni.www.senshi.hu 

Penny Market Áruházban a há-
rom napos gyűjtés során. A prog-
ramot a Templárius Alapítvány 
szervezte meg Városunkban. 3.235 
fő lájkolta a felhívást. Összesen 
530 kg tartós élelmiszer gyűlt ösz-
sze: 74 liter tartós tej, 167 kg liszt, 
74 kg cukor, 193 kg száraztészta, 
122 db csokoládé, 27 kg rizs és sok 
egyéb tartós élelmiszer. 180 db 
adatlapot gyűjtöttek össze a Szent 
Gellért Általános Iskola és Gimná-
zium önkéntes tanulói, és a men-
tor felnőtt segítők. Gyomaendrőd 
Város Önkormányzatával közösen 
fogjuk szétosztani az összegyűlt 
adományokat még karácsony 
előtt, amiről tájékoztatni fogjuk a 
kedves lakosságot. Kérjük 
gyomaendrőd polgárait, szerveze-

A program résztvevői december  
12-én a projektvezetés módszereit 
sajátítják el, január 9-én pedig a  
vezetőségváltás kérdéskörét járják 
körül. 

Butora Hajnalka 
 

teit és történelmi egyházait arra, 
hogy akiknek a környezetében rá-
szorult családot vagy személyt is-
mer, az a Templárius Alapítvány 
elérhetőségén jelezze. 
forrás: www.gyomaendrod.hu 

Civil Akadémia  

A Közösségfejlesztők   
Békés Megyei Egyesülete 
által indított Civil Akadé-
mia november 21-én foly-
tatódott. Ez alkalommal a 
résztvevők a közösségfej-
lesztés aktivizáló módsze-
re ive l  i smerkedtek , 
Groskáné Piránszki Irén 
és Pocsajiné Fábián Mag-
dolna közösségfejlesztők 
vezetésével. 

http://www.senshi.hu
http://www.senshi.hu
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Pályázati díj: 2.000Ft 
Támogatási időszak – minden kol-
légium esetében: 
2016.03.31. - 2017.03.30. 
Benyújtási határidő: 
kollégiumonként eltérő 
- Mobilitás és alkalmazkodás kollé-
gium NEA-MA-16-M: 2016.01.07. 
- Új nemzedékek jövőjéért kollégi-
um NEA-UN-16-M: 2016.01.06. 
- Társadalmi felelősségvállalás kol-
légium NEA-TF-16-M: 2016.01.05 
- Nemzeti összetartozás kollégium 
NEA-NO-16-M: 2016.01.05 
- Közösségi környezet kollégium 
NEA-KK-16-M: 2016.01.04 

További infomáció:  
www.civil.info.hu/  
 

Nemzetiségi támogatások 
pályázati kiírásai 
 
A nemzetiségi civil szervezetek 
2016. évi költségvetési       támoga-
tására  
 
A kiírás célja: A nemzetiségi civil 
szervezetek működésének, tevé-
kenységének támogatása, főként a 
nemzetiségek önazonosságának 
megőrzését, anyanyelvük, hagyo-
mányaik, szellemi és tárgyi emléke-
ik ápolását szolgáló, továbbá nem-
zetiségi érdekképviseleti célok   
megvalósítása érdekében. 
Pályázat benyújtására jogosultak: 
A 2013. december 31-ig Magyaror-
szágon nyilvántartásba vett, a nem-
zetiségi törvény hatálya alá tartozó, 
alapszabályban/alapító okiratban 
rögzített cél szerint konkrétan meg-
jelölt nemzetiséghez kapcsolódó 
oktatási, kulturális (pl. közművelő-
dési, közgyűjteményi, művészeti) 
tevékenységet folytató és/vagy  
érdekképviseletet ellátó civil      
szervezetek. 
A pályázat megvalósítási időszaka: 
2016. január 1 –2016. december 31. 
Rendelkezésre álló keretösszeg  
330.000.000Ft 
A támogatás formája és mértéke: 
Vissza nem térítendő támogatás. 
Az elnyerhető támogatás összegé-
nek alsó határa 300.000forint., felső 
határa 5.000.000 forint. 

A támogatás igénybevétele utóla-
gos elszámolás melletti támogatá-
si előleg formájában történik.  
Támogatás intenzitása 100%. 
A pályázat benyújtásához saját 
forrás nem szükséges. 
Támogatható tevékenységek:     
A nemzetiségi civil szervezetek 
által ellátott feladatok. 
A pályázatok benyújtásának 
módja: Elektronikusan EPER 
rendszeren keresztül. Egy pályá-
zó szervezet kizárólag egy pályá-
z a tot  nyú j t ha t  be  je le n               
kiíráskeretében. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. január 10. 23:59 
forrás:  www.emet.gov.hu/
_userfiles/felhivasok/NEMZ/
nemz_16/nemz_cisz_16.pdf 
 
N e m z e t i s é g i  k u l t u r á l i s            
kezdeményezések 2016. évi    
költségvetési támogatására  
 
Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő nyílt 
kiírást hirdet Nemzetiségi kultu-
rális kezdeményezések 2016. évi 
költségvetési támogatására 
A kiírás célja: Nemzetiségi tör-
vény hatálya alá tartozó magyar-
országi nemzetiségek (bolgár, 
görög, horvát, lengyel, német, 
örmény, roma/cigány román, 
ruszin, szerb, szlovák, szlo-
vén,ukrán) kulturális hagyomá-
nyainak, tárgyi és szellemi kultu-
rális kincseinek megőrzésének, 
méltó  folytatásának  támogatása;  
értékhordozó  tevékenységeinek, 
közművelődési  feltételeinek javí-
tása  érdekében  a  nemzetiségi  
közösség  egészét,  vagy jelentős  
részét  érintő,  a  nyelvi  és kultu-
rális  identitás  szempontjából  
meghatározó, kulturális és tudo-
má nyos  kez deményez ések       
támogatása.   
Pályázat benyújtására jogosul-
tak:  
- nemzetiségi önkormányzatok 
- a magyarországi nemzetiségek 
tudományos, kulturális, nevelési, 
oktatási, muzeális és közgyűjte-

PÁLYÁZATOK 

Megjelentek a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap Pályázati kiírásai  
civil  szervezetek 2016.évi          
működési célú támogatására  
 
A Közösségi környezet kollégium, 
a Mobilitás és alkalmazkodás kollé-
gium, a Nemzeti összetartozás kol-
légium, a Társadalmi felelősségvál-
lalás kollégium, az Új nemzedékek 
jövőjéért kollégium megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő nyílt pályázatot hirdet civil 
szervezetek működési célú         
támogatására. 
Mind az 5 működési pályázati   
kiírásnál relevánsak az alábbi   
pontok:  
A pályázatok általános céljai: Civil 
társadalom erősítése, a civil szerve-
zetek társadalmi szerepvállalásá-
nak segítése, a civil szervezetek 
működési költségeihez való hozzá-
járulás révén. 
A támogatható tevékenységek:     
A támogatás a civil szervezet alap-
célja szerinti tevékenységei feltét-
eleinek biztosítására fordítható.  
A támogatásra rendelkezésre álló 
keretösszeg mértéke:  
2 151 308 000 Ft 
- Szövetségek részére 4 % 
- Egyesületek (nem szövetségek) és 
alapítványok részére 96 % 
Pályázat benyújtására jogosult 
civil szervezetek: szövetségek, ala-
pítványok, egyesületek 
Támogatás formája és mértéke: 
V i s s z a  n e m  t é r í t e n d ő  /
visszatérítendő támogatás. Azon 
civil szervezeteknek, melyeknek 
éves összes bevétele eléri vagy 
meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak 
v i s s z a t é r í t e n d ő  m ű k ö d é s i            
támogatás nyújtható. 
Az elnyerhető támogatás összegé-
nek felső határa: 3.000.000 forint. 
A pályázati kiírás keretében be-
nyújtott pályázat benyújtásához 
önrészként a támogatási összeg 
legalább10%-át saját forrásként 
szükséges vállalni. 
A pályázatok benyújtásának mód-
ja és helye: A pályázatot kizárólag 
elektronikusan EPER-ben lehet  
benyújtani. 

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_cisz_16.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_cisz_16.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_cisz_16.pdf
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reteik fejlesztésének támogatása 
anyanyelvi programok (táborok, 
erdei iskolák stb.), a nemzetiségi, 
kulturális tartalmú, kidolgozott  
tábori  programmal  rendelkező  
anyanyelvi hagyományőrző táborok 
és anyanyelvi hitéleti táborok     
megvalósítása révén. 
Pályázat benyújtására jogosultak:  
- nemzetiségi oktatási intézmények 
(nyelvoktató, kétnyelvű, tannyelvű 
általános iskolák, középiskolák); 
- nemzetiségi önkormányzatok; 
- a 2013. december 31-ig Magyaror-
szágon nyilvántartásba vett, a nem-
zetiségi törvény hatálya alá tartozó, 
alapszabályban/alapító okiratban 
rögzített cél szerint konkrétan meg-
jelölt nemzetiséghez kapcsolódó 
nemzetiségi tevékenységet folytató 
civil szervezetek 
A pályázat megvalósítási időszaka: 
2016. május 1 –2016. október 31. 
Rendelkezésre álló keretösszeg   
270.000.000Ft 
A támogatás formája és mértéke: 
Vissza nem térítendő támogatás.  
Az elnyerhető támogatás összegé-
nek alsó határa 300.000forint felső 
határa 2.500.000forint. 
A támogatás intenzitása 100%. 
A pályázat benyújtásához saját   
forrás nem szükséges. 
Támogatható tevékenységek: Nyel-
vi környezetben megvalósuló nem-
zetiségi, népismereti, művészeti, 
hagyományőrző és olvasótáborok 
megvalósítása. 
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: Elektronikusan EPER rendszeren 
keresztül. Egy pályázó szervezet 
kizárólag egy pályázatot nyújthat 
be jelen kiírás keretében. 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. január 10., 23:59 
f o r r á s :  w w w . e m e t . g o v . h u /
_userfiles/felhivasok/NEMZ/
nemz_16/nemz_tab_16.pdf 
 
„Kapcsolódj be a közvetítésbe!” 
alkotói támogatás hátrányos hely-
zetű (elsősorban roma) fiatalok 
számára  
 
Az Emberi Erőforrások Minisztere 
hátrányos helyzetű (elsősorban  
roma) fiatalok számára, média    
témában alkotói támogatásra pályá-

zati felhívást tesz közzé. 
Pályázati cél: Az alkotói támoga-
tás célja, hogy hátrányos helyze-
tű/roma fiatalok ismeretet sze-
rezzenek a média világában, hoz-
zájárulva ezzel a fiatal, leendő 
roma értelmiségi személyes és 
szakmai  fe j lődéséhez ,  az          
identitásuk megerősítéséhez. 
Pályázati feltételek: a pályázó az 
NKA portálján a regisztrációt 
megtette. 
Támogatás formája: vissza nem 
térítendő támogatás. 
Rendelkezésre álló tervezett  
keretösszeg: 48.000.000 Ft 
Igényelhető támogatás: 
200.000 Ft/fő/hónap, maximum 
2.400.000 Ft 
Maximális támogatási intenzitás 
mértéke: legfeljebb 100% 
Pályázók köre: 18 és 30 év közöt-
ti, legalább középfokú végzett-
séggel rendelkező magánszemély 
Pályázati cél megvalósításának 
időtartama: 2016. március 1.–
2017. február 28. 
Finanszírozás módja: Költségve-
tési támogatás folyósítására a be-
számoló, vagy részbeszámoló 
elfogadását követően kerülhet 
sor, azonban a jogszabály lehető-
séget biztosít a beszámoló elfoga-
dása előtt támogatási előleg    
folyósítására. 
Nevezési díj összege/mértéke: 
2000 Ft 
Támogatás az alábbi kiadási jog-
címre igényelhető: Alkotói     
támogatás. 
Pályázatot benyújtani az NKA 
portálján keresztül 
2016. január 6-án, éjfélig lehet. 
Pályázattal kapcsolatban felvilá-
gosítást telefonon a (36-1) 327-
4371-es, (36-1) 327-4444-es       
számokon kaphatnak. 

forrás:www.nka.hu 
 

Újra pályázhatnak a Helyi 
Leader akciócsoportok 
 
A Miniszterelnökség pályázatot 
írt ki a Helyi Fejlesztési Stratégiák 
elkészítésére.  A pályázatra az 
Irányító Hatóság által előzetesen 
elismert LEADER Helyi Akció-
csoportok nyújthatnak be        
pályázatokat. 

ményi tevékenységet folytató    
intézményei 
- a lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról,  valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közös-
ségek jogállásáról szóló 2011.  évi  
CCVI. törvény alapján nyilvántar-
tásba vett egyházak, ill. ezen egy-
házakhoz tartozó belső egyház jogi 
személyek, amelyek saját, önálló 
b a n k s z á m l a s z á m m a l                    
rendelkeznek. 
A pályázat megvalósítási időszaka: 

2016. január 1 –2016. december 31. 
Rendelkezésre álló keretösszeg 
330.000.000 Ft 
A támogatás formája és mértéke: 
Vissza nem térítendő támogatás. 
Az elnyerhető támogatás összegé-
nek alsó határa 100.000 forint felső 
határa 1.200.000 forint. 
A támogatás igénybevétele utóla-
gos elszámolás melletti támogatási 
előleg formájában történik. 
A támogatás intenzitása 100%.      
A pályázat benyújtásához saját 
forrás nem szükséges. 
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: Elektronikusan EPER rendsze-
ren keresztül. Egy pályázó szerve-
zet–különböző célokra–több pályá-
zatot is benyújthat jelen kiírás   
keretében.  
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. január 10., 23:59 
f o r rá s :  w w w .e m e t . go v . h u /
_userfiles/felhivasok/NEMZ/
nemz_16/nemz_kul_16.pdf 
 
Nyelvi környezetben megvalósu-
ló nemzetiségi, népismereti, mű-
vészeti, hagyományőrző és olvasó 
táborok megvalósításának 
2 0 1 6 . é v i  k ö l t s é g v e t é s i                 
támogatására NEMZ-TAB-16 
 
A kiírás célja: Hazai nemzetiségi 
oktatásban részt vevő tanulók (a 
magyarországi köznevelési rend-
szerben nem szereplő nemzetisé-
gek esetében az országos önkor-
mányzat által szervezett táborban 
tanköteles korú (6-16 éves) gyere-
kek) anyanyelvi nyelvismereteinek 
bővítésének, a nemzetiségi népis-
meret részét képező, anyaország-
gal/nyelvnemzettel kapcsolatos 
történelmi, földrajzi, néprajzi isme-

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_tab_16.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_tab_16.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_tab_16.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_kul_16.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_kul_16.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz_16/nemz_kul_16.pdf
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A pályázat célja: Az akcióterülete-
ken olyan, társadalmi egyeztetésen 
alapuló helyi fejlesztési stratégia 
jöjjön létre, amelynek köszönhető-
en a 2014-2020 közötti uniós támo-
gatási időszakban a helyi igények-
nek megfelelő projektek, fejleszté-
sek valósuljanak meg. 
Kik pályázhatnak: A pályázatokra 
kizárólag az Irányító Hatóság által 
előzetesen elismert Leader Helyi 
Akciócsoportok számára nyújthat-
nak be pályázatot. 
A Helyi fejlesztési stratégiák elké-
szítésére 1 milliárd forintos keret-
összeg áll rendelkezésre. 
Mire pályázhatnak: Képzések 
szervezésére, elemzések, tanulmá-
nyok elkészítésére, konzultációs 
tevékenységek, fórumok lebonyolí-
tására, valamint adminisztrációs és 
igazgatási feladatok elvégzésére 
kaphatnak támogatást az akciócso-
portok. 
A pályázatok benyújtási határide-
je: 2015. december 17. 
A pályázatokat kizárólag elektro-
nikus úton lehet benyújtani a 
Leader Helyi Akciócsoportok az 
M V H  f e l ü l e t é n ,  a 
www.mvh.gov.hu weboldalon. 

forrás: www.szechenyi2020.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 

2015. szeptember 1-jétől a www-
www.globalfundforwomen.org/
process/ lehet jelezni. 
A pályázatokat arab, angol, spa-
nyol, francia vagy orosz nyelven 
l e h e t  b e n y ú j t a n i  M a r i a m 
Gagoshashvili vagy Olga Budu 
r é s z é r e  a z 
eca@globalfundforwomen.org  
címen. 
Benyújtási határidő: 
2016. február 28. 
 
További információ: 
Global Fund for Women 
222 Sutter Street, Suite 500 
San Francisco, CA 94108 USA 
phone: (415) 248-4800 

forrás: www.contactmksz.hu 
 

Adventi fények fotópályázat 
 
Fotózzon és nyerjen a Békés      
Megyei Hírlap és a Beol.hu        
legújabb közös, ünnepi játékán! 
Karácsony közeledtével ünnepi 
díszbe öltözött Békés megye.     
Ragadjon fényképezőgépet, és mu-
tassa meg nekünk és olvasóinknak 
az Ön településének adventi      
díszekben pompázó utcáit, tereit! 
A beküldött fotókra Facebook-
oldalunkon szavazhatnak, a leg-
j o b b  k é p e k e t  a j á n d é k k a l             
jutalmazzuk. 
A fotókat december 20-ig várjuk a 
beol@beol.hu e-mail címre.  

forrás: www.beol.hu 

Pályázat a nők szerepét erősítő 
projektek támogatására 
 
A Nőkért Globális Alapítvány (The 
Global Fund for Women) pályáza-
tot hirdet a nők jogaiért, esély-
egyenlőségéért küzdő szervezetek 
részére. 
Határidő: 2016. február 28. 
A pályázók köre: Olyan női cso-
portok jeletkezését várják, akik 
minden alábbi feltételnek  
megfelelnek: 
- a szervezet nem az Egyesült     
Államokban van 
- a szervezet elsődleges tevékeny-
ségi köre a női egyenjogúságért és 
a nők jogaiért való küzdelem 
- olyan csoport, amelyben nők dol-
goznak, önálló jelentkezéseket nem 
fogadnak 
- a szervezetet nők vezetik,        
irányítják 
A pályázat keretében a nők jogai-
nak érvényesítésén dolgozó szer-
vezetek évente 5.000 – 30.000 USD 
közötti támogatást nyerhetnek a 
projektjeik megvalósítására. 
A pályázat témakörei: 
- erőszakmentesség 
-  g a z d a s á g i  é s  p o l t i k a i                 
érvényesülés 
szexuális és családalapítással    
kapcsolatos jogok 
Támogatást az alábbi tevékenysé-
gekre lehet igényelni: 
- utazás 
- események megszervezése 
A pályázat benyújtása: A pályá-
zatra való jelentkezési szándékot 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Haán Lajos Szabadegyetem     
programjai 
 
Földrajz tagozat 
2016. január 11, 17:00 
Suhajda Szilárd expedíciós      
hegymászó előadása 
„Siker és kudarc – Élményeim a 
Himalája hegyóriásai között” 
 
Pszichológiai tagozat 
2016. január 12, 17:00 
S z i c s e k  M a r g i t  t a n á c s a d ó          
szakpszichológus, főiskolai docens 

Stressz kezelés – Életkészség     
program 
 
Történelem tagozat 
2016. január 20, 17:00 
Előjáték az észak-amerikai függet-
lenségi háborúhoz és a francia    
forradalomhoz 
 
Az előadások látogatásához előze-
tes regisztráció szükséges, melyet 
meg lehet tenni a TIT, Körösök  
Vidéke Egyesület székházában. 
 

Előadások helye, további informá-
ciók, 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 
 
 

http://www.globalfundforwomen.org/process/
http://www.globalfundforwomen.org/process/
http://www.globalfundforwomen.org/process/
mailto:postmaster@titbcs.hu
http://www.titbcs.hu
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Kézműves foglalkozás a Munkácsy  
Emlékházban 
 
December 12-én, szombaton 10.00-12.00 óráig 
(Békéscsaba, Gyulai út 5.) 
Vintage 
karácsonyi játszóház családoknak 
 
Vezeti: Adorján Lászlóné 
Mécsesek, ajtódíszek és díszcsomagolók  
készítése. 
Anyagköltség: 600 Ft/család 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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December 19-én 19 órától Békéscsabán, a Jókai Szín-
házban, újra összegyűlnek a Magyar Teátrumi Társa-
ság tagszínházainak képviselői, művészei, hogy látvá-
nyos gálaműsorral ünnepeljék meg a háttérben dolgo-
zó, és most a Magyar Teátrum Díjért egy kicsit előbbre 
lépő kollégáikat. A látványos, zenés, táncos 
showműsorban részletek csendülnek fel a színházak 
sikerprodukcióiból. 
A Gáláról televíziós felvétel készül. 
Jegyárak:  
I.rendű: 2400,- Ft 
II.rendű: 2000,- Ft 
III.rendű: 1600,- Ft 
IV.rendű: 500,- Ft  
Kedvezményekről bővebb információ kérhető:  
Telefon: 66 519 550 /548. mellék 
Email: ungorkatalin@jokaiszinhaz.hu 
Web: www.jokaiszinhaz.hu 

Békéscsabai Napsugár Bábszínház műsorkínálata 
 
A királykisasszony, aki nem mehetett el a bálba 

 
Volt egy királykisasz-
szony, aki szegényen 
éldegélt édesapjával és 
lusta macskájával, 
Gotfriddal egy hatalmas 
kastélyban. Egy szép na-
pon levelet kapott a 
Szomszéd Királyság ural-
kodójától…A klasszikus 
meseszereplőket egy 
egyáltalán nem klasszi-
kus helyzetben találjuk és 
mégis hagyományos mó-
don ér véget a történet.  
A bábelőadást óvodásoknak és kisiskolásoknak is 
ajánljuk, amelyben szeretnénk bemutatni Ursula  
Jones gyönyörű, érzékeny mesevilágát. 
Rendező: Csató Kata 
Helye: Békéscsaba, Ibsen Stúdiószínház 
Az előadások időpontjai megtekinthetőek a 
www.napsugarbab.hu weboldalon. 
A belépőjegy ára egységesen: 800.-Ft 
A bérletek ára egységesen: 2.100.-Ft 
Érdeklődni a 06/20/293-5626-os telefonszámon 
(Szantner Tiborné) 
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ban megrendezett szakmai rendez-
vénysorozaton a települések és az 
érintett civil szervezetek képviselői 
a művészetterápiás eszközök és 
módszerek használatának lehető-
ségeit vizsgálták meg és próbálták 
ki, miközben minden helyszínen 
kulturális fesztivál is gazdagította 
a nemzetközi programot. 
Testvérvárosok összefogása az ifjúsági 
munkanélküliség ellen címmel rendez-
tek testvérvárosi találkozót Mórahal-
mon 2014 júliusában.       A rendez-
vénysorozaton – a 70 helyi fiatal 
mellett – több mint 160 külföldi 
fiatal vett részt, akik a román, 
szerb és lengyel testvértelepülések-
ről érkeztek. A szervezők az ifjúsá-
gi munkanélküliséggel, az európai 
fiatalok oktatásával és foglalkozta-
tásával, valamint a vállalkozóvá 
válással kapcsolatos előadásokkal, 
műhelymunkákkal, foglalkozások-
kal várták az érdeklődőket annak 
reményében, hogy a projekt segít-
ségével javul a fiatalok foglalkozta-
tása, növekszik a vállalkozói kedve 
és csökken a fiatal munkanélküliek 
jelenleg magas száma. A testvérte-
lepülések a találkozó tapasztalatait 
összegyűjtve és értékelve a jövő-
ben ki szeretnének dolgozni egy 
közös testvérvárosi gyakornoki 
programot, valamint létrehoznak 
egy testvérvárosi    vállalkozói 
adatbázist is. 
A Kulturális Életért Közhasznú Ala-
pítvány 2 évig tartó civil társadalmi 
p r o j e k t j e  n y o l c  o r s z á g 
(Magyarország, Románia, Lengyel-
ország, Spanyolország, Olaszor-
szág, Litvánia, Szlovénia, Ciprus) 
tizenegy városának (Nyíregyháza, 
Sz a tmá rnémet i ,  K ol oz svá r , 
Czestochowa, Valencia, Palermo, 
Novara, L’Aquila, Siauliai, 
Rogaska Slatina, Nicosia) közre-
működésével valósul  meg.             
A főként fiataloknak illetve fiata-
lokról szóló konferenciák és infor-
mációs napok mellett – melyek 
témái között megtalálható a beván-
dorlás, inaktivitás, szocializációs 
problémák, munkanélküliség és 
elvándorlás – ifjúságkutatás is zaj-

mény olyan jól sikerült, hogy már 
a folytatás is körvonalazódott azó-
ta: a helyi termékek hálózatosodá-
sa, illetve a határon átnyúló tu-
risztikai csomagok kínálása terén 
szeretnének együtt tovább dolgoz-
ni a partnerség tagjai. 
Csobánka 3189 lelkes település Pest 
megyében, ahol 4 nemzetiség él 
együtt. A 2014-es testvérvárosi talál-
kozó leghangsúlyosabb témája a 
kitelepítés – és a megbocsátás – 
volt. A temető renováció során 
rendbe hozták a kitelepítések után 
gazdátlanul maradt, pusztulásnak 
indult sváb kereszteket, és az így 
kialakított díszsírkert átadó ün-
nepsége lett a nemzetközi találko-
zó fő eseménye. A megemlékezés 
a megbocsátást is szolgálta: a ta-
lálkozóra a kitelepítettek és leszár-
mazottaik is eljöttek, 
A Galileo Progetti Nonprofit Kft. IN 
MEMORIAM of the INVISIBLE 
VICTIMS elnevezésű projektjében a 
„láthatatlan áldozatoknak” állítottak 
emléket. A részt vevő diákok – sé-
rült és nem sérült gyerekek együtt 
– videóinterjúkat készítettek a 
szemtanúkkal, azt kutatva, milyen 
sors jutott a fogyatékos emberek-
nek a náci haláltáborokban és a 
kommunista rezsim ideje alatt. 
Nagyon fontos momentum, hogy 
a fiatalok aktív módon vettek 
részt a munkában, nem csak pasz-
szív befogadói voltak az informá-
ciónak. A videó, mint kézzelfog-
ható eredmény motiválta őket, az 
interjúkészítés folyamata pedig a 
generációk egymás közti megérté-
sét is szolgálta. Az olasz-magyar 
együttműködés során egy peda-
gógiai módszertani kézikönyv is 
készült tanárok számára a téma 
tanításához, feldolgozásához, ami 
a kisfilmekkel együtt letölthető a 
www.in-memo.eu  oldalról. 
A kisebbségek együttélése volt a 
magyar, lengyel, szlovák és román 
települések alkotta, Nagyecsed által 
koordinált nemzetközi hálózati 
együttműködés témája, melynek 
keretében 2500 embert mozgattak 
meg 5 hónap alatt. A négy ország-

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

Civil szervezetek létesítő okiratá-
nak módosításáról nyilatkozott  
dr. Antal Veronika (OBH) az 
Inforádiónak 
 
A civil szervezetek létesítő okiratá-
nak módosításáról, határidejéről és 
az Országos Bírósági Hivatal által 
elkészített okiratmintákról adott 
interjút dr. Antal Veronika, az Or-
szágos Bírósági Hivatalba beosztott 
titkár az Inforádió Paragrafus című 
műsorában. A teljes interjú meghall-
gatható a http://inforadio.hu/
s o u n d 2 . p h t m l ? a = /
audio/00057/000571d0a.mp3&t=A
% 2 B P a r a gra f u s% 2 B ma g a z i n %
2B2015.%2Bnovember%2B12-i%
2Bad%25E1sa%252C%2B1.%2Br%
25E9sz&l= oldalon. 

forrás: www.nonprofit.hu 
 

Aktív szerepvállalás  
Európa jövőjéért 
 
Több mint 90 önkormányzat és civil 
szervezet vesz részt pályázóként 
Magyarországról az Európa a polgá-
rokért nevű uniós program támoga-
tásával megvalósuló nemzetközi 
együttműködésekben 2014 óta. 
Emellett több mint 170 külföldi pro-
jektben működtek közre partnerként 
magyar szervezetek és önkormány-
zatok az elmúlt másfél évben. 
Bácsalmáson a Romániából, Németor-
szágból, Lengyelországból, Szlovákiából 
és Szerbiából érkező 35 fős delegációk a 
helyi gazdaságfejlesztéssel, a munkanél-
küliség megelőzésével és a közbiztonság-
gal kapcsolatos jó gyakorlatokat osztot-
ták meg egymással a szakmai műhelyek 
keretében. Ezzel párhuzamosan a la-
kosság számára szóló közönségren-
dezvényeket is szerveztek, ahol 
gasztronómiai bemutatók és hagyo-
mányőrző előadások segítették az 
ismerkedést, egymásra hangolódást. 
A helyi civil egyesületek mellett a 
települések iskoláit is bevonták: a 
kicsiknek szóló rajzverseny és a na-
gyobbaknak szánt EU kvíz otthoni 
elődöntői után a nemzetközi döntő-
re is a bácsalmási nemzetközi talál-
kozó keretében került sor. Az ese-

http://inforadio.hu/sound2.phtml?a=/audio/00057/000571d0a.mp3&t=A%2BParagrafus%2Bmagazin%2B2015.%2Bnovember%2B12-i%2Bad%25E1sa%252C%2B1.%2Br%25E9sz&l
http://inforadio.hu/sound2.phtml?a=/audio/00057/000571d0a.mp3&t=A%2BParagrafus%2Bmagazin%2B2015.%2Bnovember%2B12-i%2Bad%25E1sa%252C%2B1.%2Br%25E9sz&l
http://inforadio.hu/sound2.phtml?a=/audio/00057/000571d0a.mp3&t=A%2BParagrafus%2Bmagazin%2B2015.%2Bnovember%2B12-i%2Bad%25E1sa%252C%2B1.%2Br%25E9sz&l
http://inforadio.hu/sound2.phtml?a=/audio/00057/000571d0a.mp3&t=A%2BParagrafus%2Bmagazin%2B2015.%2Bnovember%2B12-i%2Bad%25E1sa%252C%2B1.%2Br%25E9sz&l
http://inforadio.hu/sound2.phtml?a=/audio/00057/000571d0a.mp3&t=A%2BParagrafus%2Bmagazin%2B2015.%2Bnovember%2B12-i%2Bad%25E1sa%252C%2B1.%2Br%25E9sz&l
http://inforadio.hu/sound2.phtml?a=/audio/00057/000571d0a.mp3&t=A%2BParagrafus%2Bmagazin%2B2015.%2Bnovember%2B12-i%2Bad%25E1sa%252C%2B1.%2Br%25E9sz&l
http://inforadio.hu/sound2.phtml?a=/audio/00057/000571d0a.mp3&t=A%2BParagrafus%2Bmagazin%2B2015.%2Bnovember%2B12-i%2Bad%25E1sa%252C%2B1.%2Br%25E9sz&l
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meghatározása (Mit szeretnénk 
elérni a projekt során?) 
- civil szervezetek és szakértők be-
vonása a szakmai tartalom kidol-
gozásába és megvalósításába 
- szükséges az önkormányzatok és 
civil szervezetek együttműködése 
- a lakosság bevonása a projektbe – 
figyelemfelkeltő téma választásá-
val 
- feladatok kidolgozása a résztve-
vők számára a motivációjuk növe-
lésére (az aktív résztvevők sokkal 
inkább magukénak érzik az együtt-
működést a passzív hallgatóság-
nál) 
- a projekt zárásakor a folytatásra 
vonatkozó ötletek átgondolása a 
partnerekkel közösen 
közösségi média használata (a 
résztvevők posztjai a leghitelesebb 
reklámok) 
A fenti projekteket a 2015. október 
28-i Európa a polgárokért konfe-
rencián mutatták be. Az elhangzott 
előadások megtekinthetőek a 
http://tka.hu/rendezveny/4045/
europa-a-polgarokert-konferencia 
oldalon. 

forrás: http://tka.hu 

A  F a c e b o o k o n  i s  l e h e t                    
adományokat fogadni 
 
A Facebook egy új szolgáltatást 
mutatott be, amellyel a nonprofit 
szervezetek adományokat tudnak 
fogadni. Az adományokat lehet 
meghatározott célokra is gyűjteni, 
de nem címkézett pénzeket is lehet 
adni. A közösségi oldal kihasználja 
a felhasználók ismeretségi körét, 
így ha valaki adományoz egy szer-
vezetnek, azt annak oldalán 
(Pages) tudja megtenni. Természe-
tesen meg is tudja osztani ezt az 
ismerőseivel, hátha ők is kedvet 
kapnak hozzá. A szervezetek egy-
szerre több célra is gyűjthetnek 
pénzt a felhasználóktól. Az új szol-
gáltatásról Mark Zuckerberg alapí-
tó és vezérigazgató is írt, szerinte 
ezzel a Facebook a nonprofit ado-
mánygyűjtés egyik központi helye 
lehet. A szolgáltatást ugyanis arra 
is lehet használni, hogy a nonprofit 
szervezetek tájékoztassák a fel-
használókat céljaikról, hol tartanak 

éppen ezek megvalósításában, nép-
szerűsíteni tudják a fontosabb célo-
kat, amelyekért harcolnak. 
A Facebook már tesztelte az ado-
mányozó gombot 2013 decemberé-
ben, ekkor húsz szervezet vett 
részt ebben. A gombot posztokhoz 
lehet majd hozzácsatolni, így a fel-
használók szinte egy kattintással 
tudnak majd pénzt adni. Az ado-
mányozó gombot a szervezetek 
oldalaikon a profilképük alá is el 
tudják helyezni majd. 
forrás: civilhirugynokseg.hu 
 
Újra megkapjuk a Norvég Alap 
támogatásait 
 
A Norvég Alap és az Európai Gaz-
dasági Térség (EGT) feloldotta a 
Magyarországnak folyósított támo-
gatások felfüggesztését. A magyar 
kormány belement, hogy a magyar 
hatóságok ne vizsgálják a civil pén-
zek felhasználását. Holott az állam 
2014. májusában szállt rá a hazai 
támogatások elosztását felügyelő 
Ökotárs Alapítványra, mert azt 
ellenzéki összefonódásokkal vádol-
ta. Ez pedig diplomáciai konflik-
tushoz vezetett Magyarország és 
Norvégia között. Ismét milliárdos 
összegeket folyósíthat Magyaror-
szágnak Norvégia, Lichtenstein és 
Izland, miután szerdán a Norvég 
Alap és az EGT feloldotta a támo-
gatási pénzek befagyasztását – de-
rül ki a szervezetek a budapesti 
norvég nagykövetség honlapjára 
feltöltött közleményéből. Az alap 
országainak és Magyarországnak 
sikerült megállapodni a támogatási 
pénzek ellenőrzéséről: a magyar 
kormány nem ellenőrzi a civil tá-
mogatások felhasználását, vagyis a 
kormány feladta korábbi, erre vo-
natkozó álláspontját. A jövőben is a 
szervezet által meghatározott jogi 
keretrendszer szerint vizsgálják 
majd a támogatások szabályszerű-
ségét. A befagyasztás feloldásával 
viszont nem tolták ki a pályázati 
pénzek felhasználásának határide-
jét. Kevés ideje lesz a magyar pá-
lyázóknak a támogatások célszerű 
elköltésére: a pályázati időszak 
2014. év végéig tartott, a megvaló-
sításra 2016. áprilisáig van lehető-

lik. A projekt végén a szervezők 
módszertani összefoglalót és ifjúsá-
gi jelentést is közreadnak. 
Hogyan mozgósítsunk Y-generációs 
kamaszokat? Hogyan érjük el, hogy 
az önkéntességet ne letudni való 
kötelességként éljék meg, és mun-
kájuk még egy közösség javára is 
váljon? Ezekre a kérdésekre próbál 
választ adni civil társadalmi pro-
jektjével a Soproni Evangélikus 
Egyházközség.  
A Légy te is a hétköznapok hőse! elne-
vezésű programmal a szervezők a 
segítségnyújtás kultúráját ismerte-
tik meg a középiskolás korosztály-
lyal. Nemcsak a helyi, hanem a 
szlovén, horvát és erdélyi partner-
szervezetek fiataljait is megszólít-
ják, akik csapatokba „rendeződve” 
versengenek egymással, az önkén-
tességgel kapcsolatos feladatok 
megoldásával.        A szervezők a 
feladványokkal nemcsak a kama-
szokat, hanem a családtagjaikat is 
megpróbálják mozgósítani, köze-
lebb hozva ezzel a különböző gene-
rációkat. 
Ajak Város Önkormányzata 5 or-
szág együttműködésével 6 állomá-
sos nemzetközi programsorozatot 
valósít meg. A városok hálózatai pro-
jektben – melyben magyar, romén, 
szlovák, lengyel és bolgár önkor-
mányzatok illetve szervezetek 
vesznek részt – a fiataloké a fősze-
rep. A több mint egy évig tartó ren-
dezvénysorozat során a megújuló 
energiával, a fiatalok munkaerő-
piaci esélyeivel, az önkéntességgel 
és az uniós állampolgársággal is-
merkedhetnek meg alaposabban a 
résztvevők és az érdeklődők. 
Tanácsok a sikeres projekt megva-
lósításához: 
- folyamatos, napi szintű kommu-
nikáció, kapcsolattartás a projekt 
partnereivel 
- közös munkanyelv kiválasztása; 
ennek hiányában a tolmácsolás 
biztosítása (előzetesen tervezve 
ennek költségeivel) 
- elegendő idő biztosítása a projekt 
előkészítésére és a projektpartnerek 
megismerésére 
- annak átgondolása, ki mit tanul-
hat a másiktól a projekt során 
- mindenki számára világos cél 

http://tka.hu/rendezveny/4045/europa-a-polgarokert-konferencia
http://tka.hu/rendezveny/4045/europa-a-polgarokert-konferencia
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Megjelent a Kulturális Szemle 
2015. évi 1. száma  
 
A Kulturális Szemle 2015. évi  
1. száma Juhász Erika főszerkesztő 
ajánlásával kezdődik, amelynek 
vezérfonala a Kulturális Szemle 
küldetésének és az aktuális számá-
nak ismertetése. A folyóirat koráb-
bi számaihoz hasonlóan a 2015. évi 
1 szám is ugyanazon rovatokra 
épül, mint a korábbi lapszámok, 
amelyek a következők: Nemzetkö-
zi kitekintés, Hazai tudományos 
műhely, Junior kutatóműhely, 
Könyvajánlat, recenziók, valamint 
Tudományos konferenciák hírei.   
A Nemzetközi kitekintés rovatban 
Szűcs Tímea a Debreceni Egyetem 
Neveléstudományi Doktori kép-
zésben részt vevő doktorandusza 
írt „Alapfokú zenetanulási lehető-
ségek a Partiumban” címmel ta-
nulmányt, amelynek célja a Parti-
um területén lévő zeneiskolák 
(Beregszász, Nagyvárad, Szatmár-
németi, Nyíregyháza, Debrecen) 
összehasonlítása működésük és 
fejlődési lehetőségeik alapján.     
Az ezt követő Hazai tudományos 
műhely címet viselő rovatban Szabó 
József „Kultúrandragógia”, Szóró 
Ilona „A műkedvelő tevékenység 
közösségformáló szerepe az olva-

sókörökben”, Ponyi László 
„Kulturális jog – kulturális feladat-
ellátás – kulturális alapellátás. 
Megjegyzések a kulturális alapellá-
tás fogalom- és rendszerbeli meg-
közelítéseihez”, G. Furulyás Kata-
lin „Mit gondolunk a műveltség-
ről?”, Dudás Katalin „Az amatőr 
művészeti tevékenység hatása a 
szubjektív életminőségre és a lelki 
egészségre” és Novák Erzsébet 
„Digitális írástudás a szakadék két 
oldalán” című írásai olvashatóak. 
A Junior kutatóműhely rovatban Izer 
Boglárka Debreceni Egyetem And-
ragógia szakos volt hallgatójának 
tanulmánya olvasható „A kulturá-
lis közfoglalkoztatás jellemzői” 
címmel, amely tanulmány forrása 
a szerző XXXII. Országos Tudomá-
nyos és Diákköri Konferencia Em-
beri Erőforrás Tanácsadás és Fel-
nőttképzés című zsűriének I. he-
lyezést elért dolgozata volt. A ro-
vat másik tanulmány Mászlai Ol-
ga, szintén Debreceni Egyetemi 
Andragógia szakos hallgató írása, 
aki „Az idősek non-formális és 
informális tanulásának főbb színte-
rei, lehetőségei”-ről írt. A Könyv-
ajánlat, recenziók rovatban Szűcs 
Tímea Váradi Judit könyvét mutat-
ja be, amely a „Hogyan neveljünk 
értő közönséget a komolyzenének. 
Alcím: Marketingstratégia a tan-
órán kívüli zenei ismeretterjesztés-
hez.” címet viseli. Az utolsó, Tudo-
mányos konferenciák címet viselő 
rovatban Juhász Erika és Izer Bog-
lárka ír a XXXII. Országos Tudo-
mányos és Diákköri Konferenciá-
ról, az ott bemutatott tudományos 
dolgozatokról és eredményekről, 

valamint felsorolják az Andragógia 
altagozatban helyezést elért hallga-
tókat és díjazott pályamunkáikat. 
A  f o l y ó i r a t  e l é r h e t ő 
kultszemle.nmi.hu oldalon. 
 
Megjelent a Pályázati Pavilon 
legújabb száma 
 
A Tempus Közalapítvány évente 
két alkalommal megjelenő maga-
zinjának célja, hogy bemutassa a 
nemzetközi oktatási és képzési 
programokban elért eredménye-
ket, újdonságokat és trendeket. 
A kiadványban az élménybeszá-
molók, projektbemutatók és sta-
tisztikai adatok mellett kutatási 
eredményekről, szakpolitikai kér-
désekről és oktatási-képzési ten-
denciákról is olvashatnak. Témá-
ink az oktatás minden szintjét érin-
tik, beleértve a köznevelést, a szak-
képzést, a felsőoktatást és a felnőtt 
tanulást. 
A tartalomból: 
Fókuszban: Átláthatóság, átjárha-
tóság, hordozhatóság az oktatási 
rendszerekben 
10 éves az Europass 
Tanulás 2.0 – Digitális pedagógu-
sok a változó világ idegenvezetői-
ként 
A lemorzsolódás megelőzése - Ko-
rai figyelmeztető jelek 
Pályázatot írunk… trükkök vagy 
tudomány? 
A Pályázati Pavilon 2015. őszi szá-
ma letölthető a http://tka.hu/
konyv/4530/palyazati-pavilon 
weboldalról. 

s é g .  A  p á l y á z a t o k r ó l  a 
donorországok a magyar hatósá-
gokkal közösen egyeztetnek min-
den érintettel. 

forrás: www.index.hu 
 

 
 
 
 

NEA Gyakran Ismételt Kérdések 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázó-
kat, hogy elérhető a Nemzeti 
Együttműködési Alap „Civil szer-
vezetek működési célú támogatása 
2016.” pályázatait érintő Gyakran 
Ismételt Kérdések (GYIK) listája. 
A felhívások kódja: NEA-16-M 
  
 

A GYIK www.emet.gov.hu/
felhivasok/
ci-
vil_szervezetek_mukodesi_celu_ta
mogatasa_2016_/ olvasható 

forrás: www. nonprofit.hu 

http://tka.hu/konyv/4530/palyazati-pavilon
http://tka.hu/konyv/4530/palyazati-pavilon
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/civil_szervezetek_mukodesi_celu_tamogatasa_2016_/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/civil_szervezetek_mukodesi_celu_tamogatasa_2016_/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/civil_szervezetek_mukodesi_celu_tamogatasa_2016_/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/civil_szervezetek_mukodesi_celu_tamogatasa_2016_/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/civil_szervezetek_mukodesi_celu_tamogatasa_2016_/
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