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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
Magyar Kultúra Napja
egyhetes programsorozat
Békéscsabán
Egy héten át tartó programsorozattal, kiállításmegnyitókkal, színházi premierrel és a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés átadásával ünnepli a magyar
kultúra napját a békési megyeszékhely.
A programsorozat január 16-án, szombaton veszi kezdetét, amikor a Megyeri
Kézműves Műhelyben betekinthetnek az érdeklődők a könyvkötészet rejtelmeibe Feigl Miklósné aranykoszorús könyvkötőmester vezetésével - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
Hétfőn a Békés Megyei Könyvtár Batsányi fiókkönyvtárában A téglagyár története képekben címmel nyílik kiállítás, amely az 1900-as évek elején alapított
Bohn téglagyár történetét, az ott dolgozók emlékeit idézi fel az alapítástól
kezdve a működésen át a megszűnésig, emellett ismerteti a jövőbeni
épületrehabilitációs terveket is. Este a Békéscsabai Jókai Színház szalonjában a
József Attila-díjas író, költő és műfordító Térey János lesz a Kortárs Magyar
Írók sorozat következő vendége.
Kedden Kolarovszki Zoltán művésztanár festményeiből nyílik kiállítás a
Békés Megyei Könyvtárban.
Szerdán az Arany János Művelődési Házban Petőfi Sándorra emlékeznek a
Rímszerda rendezvénysorozaton, a Jaminai Közösségi Házban pedig a Márvány Fotóműhely tagjainak munkáiból nyílik kiállítás.
Csütörtökön a nagyváradi Euro Foto Art Egyesület fotóiból nyílik kiállítás a
megyei könyvtárban, a Csabagyöngye Kulturális Központban pedig a Békéstáji
Művészeti Társaság éves tárlata nyílik meg a közönség számára. Ezen a napon
mutatják be a Békéscsabai Jókai Színházban a Légy jó mindhalálig! című musicalt is Seregi Zoltán igazgató rendezésében.
Január 22-én, pénteken, a magyar kultúra napján a békéscsabai színházban
Zelei Miklós Az Isten balján - Situs Inversus című monodrámáját játsszák.
A Munkácsy Emlékházban A Munkácsy-kultusz képeslapokon címmel nyílik
kiállítás, míg a Munkácsy Mihály Múzeumban Kunkovács László Kossuthdíjas fotóművész, néprajzkutató Pusztaiak, a pásztorok világa című tárlatának
lesz a megnyitója. A magyar kultúra napján adják át a Csabagyöngye Kulturális Központban a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetéseket, az ünnepi gálán
Boros Misi, a Virtuózok egyik győztese ad koncertet.
Január 24-én, vasárnap az Arany János Művelődési Házban egy a magyar néptánc és népzene kapcsolatáról szóló könyv bemutatója lesz. A Csabagyöngye
Kulturális Központ aznap hagyományteremtő közösségi gálával ünnepli harmadik születésnapját, amellyel a térség fejlődésére hatással bíró karizmatikus
személyiségek és megbecsüléssel bíró, erős közösségek munkáját köszöni meg.
Az eseményt Malek Andrea koncertje zárja. A békési megyeszékhelyen emellett gyerekeknek szóló foglalkozásokat és műterem-látogatást is szerveznek közölték a rendezvények szervezői.
A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik január 22-én, a kézirat tanúsága
szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.
forrás: http://hir6.hu
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Új segédlet készült a
2016. évi közművelődé si
sta tisz tika i
adatgyűjtéshez
Hasznos módszertani
segédanyaggal támogatja
a
Nemzeti
Művelődési Intézet a
2016-os közművelődési ágazati adatszolgálta tá s
el vé gz é sét.
A segédanyagok a
honlapon az érdeklődő szakemberek számára elérhetőek és
letölthetőek.
Folytatás a 12. oldalon.

Felhívás
Kultúrházak éjjel-nappal 2016. február 5-7.
A 2016. évi Kultúrházak éjjel-nappal program meghirdetője és lebonyolítója a Magyar Népművelők Egyesülete.
Partnerünk a Cseh Tamás Program, a Hagyományok Háza, a KÓTA – Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Kulturális Központok Országos Szövetsége, a
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, továbbá a Nemzeti Művelődési Intézet és támogatóként
az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
Célunk: A közművelődés intézményei és civil szervezetei nyitottságának, sokszínűségének és a helyi társadalomban betöltött közösségépítő és - fejlesztő szerepének és lehetőségeinek bemutatása. 2016-ban a fő hangsúlyt
az élő zenére kívánjuk helyezni, ráirányítva a figyelmet arra, hogy a közösségi művelődési intézmények és közösségi színterek meghatározó szerepet töltenek be a hangszeres és énekes könnyű-, komoly- és a népzene társadalmi, közösségi bázisának
folyamatos szélesítésében, az együttesek, csoportok működési feltételeinek és szakmai hátterének biztosításában. Az egész
országot érintő akcióval, valamint a televíziós és rádiós kampánnyal továbbá arra kívánjuk ráirányítani a figyelmet, hogy közel 80 millió fős látogatottságával a művelődési házak, közösségi színterek a leggyakrabban
felkeresett kulturális terek Magyarországon.
Kérjük a közművelődési feladatot önállóan vagy integráltan ellátó intézményeket és szervezeteket, önkormányzatokat csatlakozzanak a felhíváshoz! Szervezzenek programokat a három nap bármelyikén vagy akár mindhárom napon (2016. február 5-7.)! Kérjük, hogy minél színesebb, igényesebb programokat szervezzenek, építsenek településük, térségük közösségeinek aktivitására, és lehetőségeik szerint élő zenei program is szerepeljen a
kínálatban! Természetesen ez csak ajánlás, bármilyen közösségi program szervezhető!
Javasolt programtípusok:
- élő zenei programok: könnyű-, nép-, komolyzenei koncertek; kórusok, zenekarok nyílt próbái; hangszerbemutatók, zenei „beavató” foglalkozások, nyílt zeneiskolai órák, hangszeres zene, illetve énektanítás kezdők és
haladók számára;
- közösségi programok: farsangi mulatságok, hagyományok bemutatása, „megélése”; táncházak; élő zenével
társított kézműves bemutatók és játszóházak; szabadidős programok; alkotó- és civil közösségek nyílt foglalkozásai, bemutatkozásai,
- közösségi beszélgetések és tervezések – javasoljuk, hogy ennek téma legyen az, hogy miként állhat a szervező
művelődési ház, közösségi színtér, szervezet, illetve a település vezetése, egésze (még hatékonyabban) az élő
zene szolgálatában,
- képzési lehetőségek bemutatása: szakkörök nyílt foglalkozásai, ismeretterjesztő előadások – különös tekintettel az idei fő témára, az élő zenére,
gasztronómiai programok: farsangi fánk és hungarikumok, sütemények készítése, bemutatása, versenye –
javasoljuk, hogy e programok mellől se hiányozzon az élő zene,
- kiállítások: képző-, fotó, népművészet – kiemelt témaként ajánljuk a kiállítások kapcsán is az élő zenét,
a közösségi művelődés társadalom- és gazdaságfejlesztő hatásait bemutató események: közösségfejlesztési, felzárkózási, tehetséggondozási és egyéb programokat bemutató fotókiállítás, rövidfilm bemutató, kreatív termékek kiállítása, vására, szakmai beszélgetés – különös tekintettel a zene közösségformáló és személyes fejlesztő
hatására, továbbá annak bemutatására, hogy a zene a társadalmi felzárkózás egyik kiváló eszköze is lehet.
Határon túli magyar szervezetek jelentkezését is várjuk!
A programhoz kapcsolódó pályázati felhívások:
1. Könnyűzenei helytörténeti pályázat (a Cseh Tamás Program együttműködésében)
2. Fotó pályázat
3. Szakmai innovációs pályázat: az élő zene közösségformáló lehetőségének új formái
Jelentkezés és regisztráció a programban való részvételre, illetve a részletes pályázati kiírások a
www.kulturhazak.hu oldalon.
Az intézmények és eseményeik regisztrációjának kezdete: 2016. január 11. A regisztráció határideje:
2016. február 1. Kérjük a programhoz csatlakozókat, hogy mielőbb töltsék fel eseményeiket! Kiegészítésre,
módosításra ezt követően is van lehetőség.
További információ kérhető az informacio@kulturhazak.hu e-mail címen.
http://www.kulturhazak.hu/felhivas-2016/
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EZ TÖRTÉNT...
Pro Voluntarius Díjban részesült
a Béthel Alapítvány

A z eli s meré s t Buda pes te n
2015. december 14-én ünnepélyes
keretek között Szőke Katalin az
alapítvány ügyvezetője vehette át.
Az ünnepségen Novák Katalin
család- és ifjúságügyért felelős
államtitkár kiemelte: „ezen a napon azokat ünnepeljük, akik nap
mint nap esélyt, lehetőséget adnak, akik önzetlen munkájukkal
sokat tesznek a gyermekekért, a
rászorulókért, az idős emberekért,
a családokért azzal, hogy életüket
jobbá teszik. Mint fogalmazott: a
XXI. században a lehetőségek világát éljük, de csak akkor van igazi
lehetőség, ha az minél szélesebb
körben hozzáférhető. Ha a lehetőségekhez csak egy szűk kör fér
hozzá, az csak kiváltság. A díjazottakkal együtt azon dolgozunk,
hogy minél többen valódi lehetőséget kapjanak.” (Forrás: http://
www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma/csalad
-es-ifjusagugyert-felelosallamtitkarsag/hirek/atadtak-aze s e l y e g y e n l o s e ge r t - e s- a - pr o voluntarius-dijakat)
A Béthel Alapítvány 1996-tól vesz
részt különböző önkéntes programok kidolgozásában és megvalósításában. Az első ilyen program a
Kapu Önkéntes Segítő Szolgálat
volt, amely főként a szociális és
egészségügyi területen működött.
Ebből fejlődött ki a Békéscsabai
Önkéntes Központ, amely már
más ágazatokba is közvetített önkénteseket. Az önkéntesség területi hatókörét kiterjesztve az Alapítvány 2010-től megyei szintű Önkéntes Centrumot működtet.
2016. január

Fő feladatai: információnyújtás,
tanácsadás, toborzás, közvetítés az
önkéntesség területén.
Pár szó a díjról:
A Nemzeti Önkéntes Stratégia meghatározott intézkedési tervével
összhangban az önkéntes tevékenység társadalmi elismerése céljából
az Emberi Erőforrások Minisztériuma megalapította a Pro Voluntarius
Díjat, amelyet minden évben azon
szervezetek illetve magánszemélyek kaphatnak meg, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak az önkéntesség kultúrájának
fejlődéséhez. A miniszteri díj az
önkéntesség, a közjó ellátása, valamint a fiatal generációk önkéntességre nevelésében végzett kiemelkedő szakmai teljesítmény, tevékenység elismerésére adományozható. A Pro Voluntarius Díj átadására az önkéntesség nemzetközi
napja (december 5.) alkalmából
kerül sor.
Mikó Melinda
Béthel Alapítvány
2015-ben 2 NEA pályázatot is nyert
a Körös-Sárrét Turizmusáért
Egyesület
A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a Sárrét Falusi Turizmusáért
Egyesület néven alakult 1998-ban a
két halmozottan hátrányos helyzetű
kistérségben, Békés-Biharban és a
Körös-Sárréten, ezáltal alternatívát
kínálva a fejlődésre, felvázolva egy
lehetséges kitörési területet, az idegenforgalmat. Az egyesületünk mára a két kistérség turizmusának a
legfontosabb idegenforgalmi civil
szerveződése.
Tevékenységünkkel évente
kb. 10 000 főt érünk el, mely Zsadány, Biharugra, Okány, Körösújfalu, Vésztő, Szeghalom, Ecsegfalva,
Dévaványa, Körösladány, Bucsa,
Kertészsziget, Füzesgyarmat településekre terjed ki. A pályázatokat
a Nemzeti Együttműködési Alaptól
nyerte el Egyesületünk, „Térségi
értékek megismertetése az ifjúsággal” elnevezéssel. Célunk volt,

hogy a Körös-Sárrét épített és természeti örökségét megismerhessék a térségünk településein élő
iskolás gyermekek és felnőttek, s a
közös programok során segítsük
az ifjúsági korosztály beilleszkedését a társadalmi életbe. Ennek érdekében 5 db ismeretterjesztő előadást szerveztünk általános iskolásoknak a Körös-Sárrét értékeiről Dévaványán, Körösladányban,
Szeghalmon, Vésztőn és Füzesgyarmaton - hiszen törekszünk
arra, hogy az ifjúsági korosztály
számára növekvő számban elérhetővé váljanak a térségi értékek
megismerését elősegítő alkalmak.
Működésünk során erősíteni kívánjuk a térségi turizmus szervezésében betöltött szerepünket, s
növelni a turisztikai értékek ismertségét az oktatási intézményekben. Ezáltal elősegítve, hogy
minél több osztálykirándulást, a
tananyag elmélyítését segítő ismeretszerző utat a kistérségünkön
belül valósítsanak meg, kihasználva a helyi humán és természeti
erőforrásainkat. A helyi értékek
feltárásában részt vettek az önkormányzati, civil és vállalkozói szférából egyaránt, ezzel is erősítve a
települések közötti együttműködést. Ezt az együttműködési
készséget és lehetőséget visszük
be a gimnáziumba, ahol a tanulók
koncentráltan és nagyon könnyen
ismerkedhetnek meg a KörösSárrét kiemelkedő személyiségeivel és az épített örökséggel.
Az elmúlt két évben ugyan ebből a
célból a természeti értékekkel és a
helyi hagyományokkal ismertettük meg a térségi diákságot, ennek
a programsorozatnak a folytatásaként bővítjük most az ismereteket.
Célunk, a Körös-Sárrét területén
fellelhető templomok, valamint az
azokhoz köthető, a térség fejlődését szolgáló kiemelkedő személyek
történetének feltárása, megismertetése és tudatosítása. A létrehozott előadás és installáció anyaga
új és egyedi ismereteket tartalmaz
a 10-22 éves korosztály számára
3

könnyen áttekinthető módon. Ezek
mellett kidolgozásra került a
„Körös-Sárréti Templomtúra” útvonala is. Ebből az anyagból készítünk egy kiadványt, mely 2 000
példányban A/5-ös méretben,
24 oldalon mutatja be a térség
templomait. A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület a partnereivel
folytatott közös munka eredményeként további projektek tervezését és a megvalósításukhoz szükséges források bevonását alapozza
meg.
Tőkésné Gali Mónika
irodavezető
Az utódlás folyamata a
szervezetek életében

civil

2016. január 9-én került megrendezésre a Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesülete által szervezett
Civil Akadémia szakmai műhelysorozat 4. alkalma, melynek címe
és témája:
„A vezetőségváltás előkészítésének
stratégiai, módszertani lépései a civil
szervezetek körében”. A mintegy
20 fő részvételével lezajló műhelymunkát Szarvadi Antal szervezetfejlesztő vezette. Az előadásában
rávilágított a generációk közötti
különbségekre, mely a téma megközelítéséhez és a vezetőségváltás
előkészítéséhez elengedhetetlen.
Magyarország demográfiai helyzetét jól szemléltető statisztikai adatok után az előadó ismertette a generációk - Veterán; Baby Boom; X;
Y; Z; Alfa - főbb jellemvonásait. Ezt
követően jó gyakorlatokat osztott
meg a jelenlévőkkel a fiatalok érzékenyítésének módjáról, bevonásának lehetőségeiről, példaként
említve Vésztőt és Csanádapácát.
Szarvadi Antal előadása az

2016. január

„Előttem az utódom, avagy hogyan
adjam át a stafétát” címmel folytatódott. Hangsúlyozta, hogy az
utódlás témakörét minden esetben
egy alapos felmérés előzze meg.
Útravalóul a következőt emelte ki:
„Az utódlás egy folyamat, nem egy
egyszeri esemény”. A műhelymunka
késő délután fejeződött be,
könnyed játékos formában.
A Civil Akadémia
2016. január
23-án a különböző generációk által
közösen megvalósított, jó Békés
megyei gyakorlatok bemutatásával
folytatódik.
Urbancsok Győző Mátyás
kulturális közfoglalkoztatott
A Békéscsabai Városi Rádióklub
(HA8KWG) külföldi programjai
A rádióamatőrök a saját adóvevőjükkel rövidhullámú frekvenciákon, szinte naponta kapcsolatokat létesítenek belföldi és külföldi
rádióamatőrökkel. A "NEA-UN-15SZ-0021" szakmai pályázat segítségével, személyesen is találkozhattunk a hasonló hobbit kedvelőkkel.
2015. október 23-29. között külföldi
tanulmányi úton vettünk részt a
Békéscsabai Városi Rádióklub
(hívójele:
HA8KWG) három vezetőjével.
Szerbia fővárosában,
Belgrádban a "Banjica"
rádióklubbal (hívójele:
YU1BBV) öt napon keresztül vettünk részt
közösen szakmai és
baráti programokon.
2015.10.23-i megérkezésünket követően megbeszélést tartottunk a további konkrét
programokról. majd megnéztük
Nándorfehérvárt és környékét 3fő
klubtagjukkal.
Másnap meglátogattuk a
”Banyicai rádióklubot”, ismerkedés és beszélgetés zajlott a
klub 9 tagjával.
Egy kis ajándékcsomagot is átadtunk a klubelnöknek, valamint egy kisméretű magyar
nemzetiszínű zászlót. A technikai felszerelésüket megtekintettük, majd közös fényképezés
következett.

Délelőtt még látogatást tettünk közösen 12 fővel az ”AVALA” hegyen újonnan épült TV toronyban.
A torony teljes megtekintése belülről, valamint ismerkedés a digitális
TV adástechnikával. Közvetlen
mellette található a TV Múzeum,
amelyben korabeli TV és rádió adóberendezések, mérő eszközök, alka trészek va nna k kiá llítva .
Megtudhattuk, hogy mikor és milyen technikai eszközöket
használtak.
A két rádió klub közötti további
együttműködési szándékot aláírta
mindkét klubelnök. A ”Banyicai
rádióklub” elnöke készített egy
díszes oklevelet, s átadta a Békéscsabai városi rádióklub elnökének.
A következő napon ”Nikola Tesla”
Múzeumba látogattunk el. Tesla
találmányai: váltóáramú- generátorok, motorok, villamos energiaszállítás, drótnélküli távirányítás.
A múzeumban egy 30 perces videó
filmet mutattak be Tesla életéről,
majd néhány gyakorlati eszközt
működésközben is megismerhettünk.
2015.10.26-án a belgrádi
”Vozsdovac” kerületi polgármeste-

ri hivatalban fogadott a polgármester bennünket, mint külföldi vendégeket, és a belgrádi rádióklub három tagját. Baráti beszélgetést folytattunk a polgármesterrel, a rádióamatőrök társadalomban betöltött
szerepének fontosságáról.
Másnap
a
belgrádi
”MikroElektronika” cégnél tettünk
látogatást, ahol ismertették a cég
rövid történetét, az előtérben elhelyezett vitrinekben megcsodálhattuk a sokféle elektronikai,
mikrovezérlős oktató eszközöket,
modulokat. Végig vezetett bennün4

ket a cég különböző műhelyeibe,
láthattuk az egyes termelési folyamatokat a tervezéstől a kész termékekig. Az elektronikai modulok tesztelésétől, az alkatrészek
tárolásáig, a termékek csomagolásáig, valamint szállítási módjáról
is kaptunk betekintést. Közel száz
fő dolgozik a cégnél, és meghatározó szerepet tölt be a világon,
különösen a programozható elektronikai modulok, oktatási eszközök elterjesztése területén. Pl. játék
robot kocsit ”Buggy” fejlesztettek
diákok számára, amit androidos
okos telefonnal lehet irányítani.
Horvátország fővárosában, Zágrábban két napot töltöttünk el.
Megnéztük a rádióklubot
" H r v a t s k i
D X
radioklub" (Hívójele: 9A1A) és a
"Rudjer Boskovic"
elektronikai
szakképző iskolát, ahol szintén
működik egy rádióklub (Hívójele:
9A1BRZ). A rádiós versenyállomást magán finanszírozásból oldották meg, több középiskolás
fiatal foglalkozik a témával, sőt
világversenyeket is többször megnyertek.
Ottlétünk első napján ellátogattunk a rádióklubba, megtekintettük a technikai berendezéseket,
ismerkedés és baráti beszélgetés
zajlott a klub vezetőjével, akinek
ajándékcsomagot is átadtunk.
Másnap látogatást tettünk a
”Rudjer boskovic” elektrotechnikai szakközépiskolába. Bemutattak több osztálytermet, betekintés
kaptunk az ottani gyakorlati oktatásba, módszerekbe: az oktatásban
alkalmazott elektronikai, számítástechnikai, automatikai eszközök rendszerébe. Baráti beszélgetést folytattunk az iskola tanáraival és oktatóival. Megtekintettük
az iskolában működő rádióklubot.
A közös fotózást, az ebédet és a
közös belvárosi sétát követően
elbúcsúztunk a vendéglátóinktól
és hazautaztunk.
Összességében tartalmas volt a
szakmai program, megerősítve
ezzel is az összetartozás érzését.
Köszönettel tartozunk a külföldi
klubelnököknek, hogy fogadtak
bennünket és megszervezték a
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programot; az egyesület tagjainak,
akik részt vettek a tapasztalatcsere
látogatáson.
A sikerességet és eredményességet
mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy új ismeretségek és együttműködések születtek. Kellemes élményeket szereztünk az eltelt napok
alatt, meg vagyunk elégedve a látottakkal, hallottakkal, a tapasztaltakkal.
2015. december 17-én Békéscsabán, a
Trefort Ágoston Műszaki Iskolában
élménybeszámolót tartottunk a külföldi szakmai útról a klubtagjainknak, amelyen 15 fő vett részt.
A klubunk honlapján az eseményekről több fénykép is megtalálható.
http://www.taszi.hu/~radioklub/
foto_kep/kulfoldi/beograd/
page_01.htm
http://www.taszi.hu/~radioklub/
foto_kep/kulfoldi/zagreb/
page_01.htm
Domokos Imre
Békéscsabai Városi Rádióklub
elnöke
CSALÁDJÁRÁS
„E földi vándorúton ama bizonyos
hamuban sült pogácsa a család.
Jó szava, szelleme, védőszentje a
mesebeli hősnek.
Aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb
minden tekintetben.
Némelykor épp a legutolsó menedék...
A család az, ahol zúzmarás időkben, titkon ünnepelhető a titok: az
együvé tartozás tudata."
/Sütő András/
A Békés Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Ház /
CsEÖH/ CSALÁDJÁRÁS programja keretében a megye járásaiban
olyan családokat kerestünk fel otthonaikban, ahol sok gyermek nevelkedik nagy szeretetben. Széles
körű nyilvánosságot teremtettünk
ezeknek az alkalmaknak, mert a
kormányzat szakmapolitikai törekvéseinek alapelvét, mely szerint
érték a család, mi magunk is valljuk. Örömmel töltött el bennünket,

hogy ezen családlátogatások megszervezésében első szóra voltak
segítségünkre a helyi családsegítő
szolgálatok munkatársai, polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők, de a tótkomlósi Takács Ferenc,
tanácsnok és a szarvasi
Závoda Ferenc személyében, megyei képviselők is. Velünk tartottak, büszkén osztoztak az 5-6-10
gyermeket nevelő családok sikereiben, együtt fotózkodtak, szőnyegen
játszottak. Több esetben is ők maguk dicsekedtek azzal, hogy az
egyik gyermek milyen sikeres a
fociban megyei ifjúsági válogatottként, a másik gyönyörűen énekel,
országos versenyig jutott, a harmadik állandó műsorvezetője a helyi
közösségi programoknak, a negyedik magyar bajnok korosztályában
boxban és így tovább. Feltűnt kísérőink jóleső szabadkozása is, hogy
nem a hivatalból, nem a családsegítőből ismerik ezeket a családokat,
segélyért még talán sose jöttek.
Ezek az információk fontosak valamennyink számára, mert a nagycsaládosok elmondták, hogy bizony
azt tapasztalják, hogy a társadalmunkban még él az az előítélet,
hogy akinek sok gyereke van, azt
tudatlan, iskolázatlan, szegény.
Az egyik édesanya így fogalmazott:
„az emberek általában ledöbbennek enynyi gyerektől, és el kezdenek fantáziálni, amit nem restek kimondani sem,
hogy sajátok-e valamennyien vagy
örökbefogadottak, nevelésbe vannak
adva, egy apától születtek-e, vallási
okokból vannak-e ilyen sokan, jár-e
mindegyik rendesen iskolába.”
Ezen
előítéletek lebontásában is részt
kívánunk vállalni, aminek egyik
útja a médiában történő gyakori
jelenlét pozitív példákkal, de a Családi Életre Nevelés (CSÉN) szemléletformáló „tanóra” is, mely területen igyekszünk helytállni. Jó hangulatú beszélgetéseink során legtöbbször hamar kiderült, hogy a
szülők, maguk is nagycsaládból
származnak, s a rokonság körében
is igen elterjedt a népesebb família.
Megérintő volt egy anyuka azon
mondata, hogy a gyermek ajándék
és ő annyit fogad, ahányat ad az
élet. Soha nem jutott eszébe erről
E-Napraforgó

másképp gondolkodni. Sehol sem
mulasztottuk el megkérdezni, hogy
miért jó nagycsaládban élni. A válaszok önmagukért beszélnek:
„azért mert nem unalmas, valaki mindig tud segíteni a másiknak és nincs
lehetetlen!”, „van kivel játszani, meg
segíteni, van kire számítani és együtt
könnyebb!” Az adventi várakozás
időszakára esett a legtöbb látogatásunk, ezért a Karácsony is mindig
szóba került. Tárgyiasult ajándékot
csak a legkisebb lurkók kívántak,
viszont mindenki az együttlétet
várta a legjobban. Nem szabad
véka alá rejteni, hogy a nagycsaládokban is leginkább az édesapa hiányát érzik a gyermekek, mert ő az,
aki éjjel-nappal dolgozik, ki közmunkán, ki kamionozik, ki külföldön ácsként, vagy itthon szombatvasárnap is, hogy meglegyen a
mindennapi betevő. A Családjárás
során láttuk azt is, hogy mindenki
nagyon figyel a másikra és nem
palástolják szeretetüket sem.
Az egyik helyen egy fiúcskát többször is megpusziltak, simogattak
testvéreik, míg ott voltunk. Mesélték, hogy a csemete beteg volt
kisebb korában, amit mára kinőtt,
de mindig megvédték a többiektől,
ha kellett. Sőt, egy másik gyereket
is a betegsége miatt csúfoltak a suliban, annak is ezek a tesók keltek
védelmére, mert ők átérezték, hogy
milyen rossz lehet egyedül meg-

küzdeni ezzel. A program során
megélt számos gesztust lehetne még
sorolni, a gyerekek, szülők által elmondott tapasztalásokat szintén
csokorba lehetne szedni, de azt a
saját élményt nehéz lenne visszaadni szavakkal, ami érzelmileg hat az
emberre egy nagycsalád közegében.
S, hogy milyen érzelmeket élnek
meg maguk a nagycsaládok, azt
volt, aki megfogalmazta: „boldogság,
csoda, biztonság, szeretet, összetartozás
minden nap!” A meglátogatott nagycsaládoknak ez az útravaló az
élethez!
Baukó Ildikó
Az V. Luca-napi Boszorkányságok
A Tűz-kör Közhasznú Kulturális
Egyesület családi hagyományőrző
rendezvénye 2015. december 13-án

napon volt szerelmi jóslás a felnőtteknek, a kicsiknek pedig Luca
búza ültetés. A kézműves varázsműhelyben fekete macskát, és
fenyőfát készíthettek az ügyesebbek. A „varázsital” sem maradhatott el, amit a teaházban megkóstolhattak a rendezvényre látogatók. A nap fénypontja Berta János
vándorkomédiás, és Pribojszki
Ferenc népzenész Angyalláda
című előadása volt. Itt a vidám
műsor után mindenki szaloncukrot, és a Luca nevű vendégek
ajándékot kaptak. A szerencse
pogácsa sem maradhatott el, aki
pedig a pogácsában pénzérmét
talált, az jövőre gazdagságra számíthatott! A gyerekeknek volt
zsákbamacska, arcfestés is, miközben Szalay Ágnes, az Emlékház történésze a Luca-napi népszokásokról beszélt az érdeklődőknek. Az est záró programjaként
megszólaltak
a
„Varázsdobok” is , ahol a gyerekekkel közösen örömdobolásban
vehettünk részt. E nagyszerű nap
végi mottónk: Ne felejtsük el
értékeinket!
Képtár: www.tuzkor.hu
Virók Anna Tűz-kör titkár

délután a Munkácsy Emlékházban
valósult meg, a Békéscsabai Önkormányzat fő támogatásával. A népszokásokat felelevenítve ezen a

PÁLYÁZATOK
Kultúrházak éjjel-nappal érdekében a legjobb pályamunkákat szakmai rendezvényeinken,
2016-os pályázatai kiírásai
1. Közművelődési
Innovációs pályázat

Szakmai

A pályázat célja: Olyan újszerű –
már megvalósult vagy tervezett -, a
közművelődés keretei között zajló
művelődési formák, alkalmak,
módszerek, folyamatok létrehozása
és fejlesztése, amelyek az élő zene
közösségformáló szerepét erősítik,
valamint bővítik az élő zenével –
közönségként vagy alkotóként –
való találkozás formáit. Célunk a jó
gyakorlatok terjesztése, ennek
2016. január

elektronikus felületeinken, és kiadványainkban közzé tesszük.
A pályázat benyújtásának módja:
Egy pályázó maximum két
pályázatot adhat be.
A pályázatnak tartalmaznia kell a
szakmai innovációs program:
- nevét;
- az innovációs program célját és
várható eredményeit;
- a szakmai innovációs program
illeszkedését a közművelődési
feladatellátás rendszerébe;
- a célközönség pontos meghatározását;

- a program megvalósításának
tervét (előkészítés, lebonyolítás –
gyakoriság, időtartam stb.);
- a program szükséges tárgyi feltételeit (helyiség, bútorzat,
infrastruktúra, szakmai anyagok
stb.);
- a szükséges személyi
feltételeket;
- a program indításához és működéséhez szükséges reális költségvetést;
- a szakmai innovációs program
terjesztésével kapcsolatos elképzeléseket.
A pályázatban valamennyi felsorolt szempontot szükséges
kifejteni!
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A pályázat terjedelme: Minimum
5 – maximum 15 oldal (1 oldal =
maximum 3000 karakter
szóközökkel).
A pályázat benyújtása: Elektronikusan „pdf” formátumba szerkesztve 2016. február 7-ig feltöltve
a weboldalon keresztül, e-mail
címre, a pályázó nevének, e-mail
címének és telefonszámának
feltüntetésével.
2. Fotó pályázat
A pályázat célja: A pályázatra
minden fényképet szívesen fogadunk, amelyek megfelelnek a
következő kritériumoknak: A fénykép a hazai és határon túli magyar
közművelődési intézmények és
szervezetek rendezvényén készült,
2015-ben, illetve 2016. január 1.
és február 7. között.
A pályázat benyújtásának módja:
A fotók benyújtásának kezdete:
2016. január 11.
Tömörített fájlban küldjék a fotókat
a lehetőségüktől függő legjobb minőségű felbontásban, a mellékelt
űrlapon keresztül feltöltve. Egyszerre egy fotó tölthető fel. Több
fotó nevezése esetén kérjük töltse
ki képenként a mellékelt űrlapot.
(Maximum 5 fotó pályázható!)
A pályázó engedélyt ad a Magyar
Népművelők Egyesülete számára a
fotók felhasználására. Amennyiben
a beküldő másképp nem rendelkezik, úgy nevét a képek felhasználásakor feltüntethetjük.
A pályázat zárása: 2016. február 12.
A pályázat terjedelme: Egy fotóstól maximum 5 db fotót fogadunk.

kar, egy közkedvelt szórakozóhely,
vagy éppen egy konkrét időszak is.
A szinopszisokhoz minden esetben
kérjük a készítő rövid szakmai bemutatását, illetve a kutatási tervnek
utalnia kell a fellelhető dokumentumokra és fotókra is.
A pályázat terjedelme: Maximum
5 oldal (1 oldal = maximum 3000
karakter szóközökkel).
A pályázat benyújtása: Elektronikusan „pdf” formátumba szerkesztve 2016. február 7-ig. a mellékelt
űrlap kitöltésével együtt feltöltve.
A pályázatok díjazása: Mind a három pályázati kategóriában a három legjobb pályázatot pénzjutalomban részesítik.
forrás: www.kulturhazak.hu/
palyazatok-2016/
Visegrádi Alap 2016. évi pályázatai
kis- és standard projektek
támogatására

A támogatás célja és tartalma:
A közép-európai együttműködés
céljából létrehozott Visegrádi Csoport országai – Magyarország,
Csehország, Lengyelország és Szlovákia – által működtetett Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse elsősorban a visegrádi országok közötti szorosabb együttműködést a kultúra, a versenyképesség
fejlesztése terén egyéni vagy közös
kulturális és tudományos rendezvények támogatásával, az oktatás és a
diákcserék előremozdításával, a
kölcsönös turizmus fejlesztésével, a
határon átnyúló együttműködések,
valamint a tagországok civil kezdemén yez ése ine k és h a llga t ói
mobilitásának támogatásával.
3. Könnyűzenei Helytörténeti Támogatható tevékenységek:
- kulturális együttműködés
pályázat
- tudományos eszmecserék és
A pályázat célja: A települések kutatások
könnyűzenei múltjának feltárása, - oktatás
dokumentálása.
- diákcsere
A szinopszisnak az alábbi elvárá- - határokon átnyúló együttműködés
soknak kell megfelelnie: A pályá- - turisztikai promóciók
zatra olyan rövid (maximum 4-5 Bármely témával lehet pályázni,
oldalas) kutatási terveket várunk, amely a visegrádi országok polgáraa melye k eg y - egy te lepülé s inak és szervezeteinek aktív közrekönnyűzenei múltjának valamely működésével elősegíti az együttműrészletét kívánják feldolgozni. ködést a kultúra, a tudomány és
Ez lehet egy legendás helyi zene- kutatás, az oktatás, az ifjúsági csere,
Oldal 7

a turizmus és a határokon
átnyúló kooperáció terén.
A projektben legalább három,
visegrádi országból származó
szervezetnek kell részt venni.
Pályázók köre: Az Alap támogatásaira (az állami költségvetésből
közvetlenül finanszírozott intézményeken, szervezetek kívül)
gyakorlatilag mindenki pályázhat: szervezetek, iskolák, kulturális és kutató intézmények, helyi
és regionális önkormányzatok,
magánszemélyek.
Támogatás összege és mértéke:
A maximum elnyerhető
támogatás
kis projekt esetében 6.000 EUR
standard projekt esetében minimum 6.001 EUR, felső korlát
nincs.
A projekt maximális időtartama:
kis projekt esetében 6 hónap
standard projekt esetében
12 hónap
Pályá zatok be nyújtásának
határideje:
kis projekt esetében:
2016. március 1. június 1.
szeptember 1. és december 1.
standard projekt esetében minimum 2016. március 15. és
szeptember 15.
További információk: http://
visegradfund.org/grants/
standard-grants/
forrás: http://
kerdezztervezzpalyazz.hu
Pályázati felhívás az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeihez kapcsolódó új művészeti alkotások létrehozására
1. A kiíró célja: A Magyar Művészeti Akadémia e pályázattal is
emléket kíván állítani az 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc
eseményeinek
60. évfordulójára.
A felhívás ösztönözni és díjazni
kíván olyan új műveket, amelyek
témája az 1956-os forradalom és
szabadságharc. A kiíró célja olyan
pályaművek, művészeti alkotások támogatása, amelyeken keresztül a közösség − különösen a
fiatal nemzedék – minél több
E-Napraforgó

élményt szerezhet 1956 szellemiségéről.
2. A pályázók köre: Kizárólag természetes személy nyújthat be pályaművet, aki 2016. április 10-ig
nem töltötte be a 40. életévét.
3. A pályázati időszak, a díjazás
formája és mértéke: A pályázati
felhívásban leírt tematikában létrejött új művészeti alkotásokkal lehet
részt venni. A beérkezett pályaművekből kategóriánként 1 első
(bruttó 1.000.000 Ft), 1 második
(bruttó 750.000 Ft), 1 harmadik
díjat (bruttó 500.000 Ft) adományoz a Magyar Művészeti
Akadémia.
4. A pályaművek benyújtásának
határideje: 2016. április 10. A benyújtás módja személyesen vagy
megbízott személy által az alábbi
címen:
Magyar Művészeti Akadémia
Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.
Kristályház Irodaház II. emelet
5. A pályaművek benyújtása művészeti ágak szerint: A felhívásra
olyan új alkotásokat várunk, amelyek szorosan kapcsolódnak az
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeihez, szellemi
megnyilvánulásaihoz.
„A" kategória: Irodalom
Pályázni lehet novellával – maximum 25.000 karakter terjedelemben, valamint verssel, versekkel –
maximum 200 sor (kb. 5 A4-es
oldal) terjedelemben.
„B" kategória: Fotóművészet
A fotóművészeti területen jelenkori reflexiókkal lehet pályázni, a
modern fotográfia eszközével.
Fontos, hogy a művek tükrözzék a
fotográfus meglátását arról, hogy
hogyan élnek tovább 60 év elteltével az 56-os felkelők nagy eszméi;
a szabadság és függetlenség.
„C" kategória: Filmművészet
A filmművészet területén pályázni
dokumentum, animáció, kisjátékfilm műfajban képes forgatókönyvvel, figura- és látványtervekkel
lehet.
„D" kategória: Színházművészet
Pályázni színdarabbal, dokumentumdrámával vagy rádiójátékkal
lehet, amelynek témája az 1956-os
Oldal 8

forradalom megjelenítése és játékideje nem haladja meg az
'50 percet.
„E" kategória: Képzőművészet
Ebben a kategóriában az pályázhat, aki valamely szakmai szervezet tagja vagy szakirányú felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (ezek igazolását a
pályázathoz csatolni kell).
„F" kategória: Iparművészet
Ebben a kategóriában az pályázhat, valamely szakmai szervezet
tagja vagy szakirányú felsőoktatási
intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (ezek igazolását a pályázathoz csatolni kell)
„G" kategória: Zeneművészet
Jelentkezni lehet olyan, eddig be
nem mutatott, kiadásra nem került, erre az emlékév-pályázatra
komponált, alkalomhoz illő zenekari művel, oratóriummal, kórusművel, amelynek hossza
10-20 perc.
6. Rendelkezésre álló keretösszeg:
15.750.000 Ft
A pályázatról további információkat a tamogatas@mma.hu e-mail
címen kaphatnak.
forrás: http://www.mma.hu/
palyazatok/

Mezőberény
Város
Önkormányzat Képviselőtestülete
Humánügyi
Bizottsága
által
kiírt
pályázatok
2016. évi Városi rendezvények
támogatása
A pályázat célja: Olyan kiemelkedő, közérdekű, helyben megvalósuló, közérdeklődésre számot tartó, rendezvények (események,
programok) támogatása, amelyekhez résztvevőként, nézőként vagy
egyéb más módon Mezőberény
város lakóinak lehetőségük van
csatlakozni. Kulturálódásra, szórakozásra, szabadidő eltöltésére,
sportolásra nyújt lehetőséget, vagy
a város értékeit védi, gyarapítja.
A pályázati keretösszeg: A város
2016. évi költségvetésében meghatározásra kerülő összeg.
A pályázatot Mezőberény Város

Önkormányzati
Képviselőtestülete Humánügyi Bizottsága
bírálja el.
A
pályázók
köre:
Bármely
mezőberényi illetőségű intézmény,
jogi személy, szervezet, aki a pályázat céljával egyező rendezvényt
szervez és a pályázati feltételeket,
elfogadja.
Támogatási időszak:
2016. április 1. – 2017. március 31.
A pályázat benyújtási határideje:
I. forduló: 2016. március 31-ig.
(A 2016. évi költségvetésben
meghatározásra kerülő összeg 70%
-nak elosztásával)
II. forduló: 2016. augusztus 10-ig.
(A 2016. évi költségvetésben meghatározásra kerülő összeg 30% nak és az augusztus 10-ig az
I. fordulóban fel nem használt
összeg elosztásával)
III. forduló: 2016. november 10-ig.
(A pénzmaradvány függvényében,
a bizottság által meghatározott,
kiemelt esemény támogatására
kiírt-meghívásos pályázat)
Értesítés az elbírálásról: Legkésőbb az elbírálástól számított
10 munkanapon belül
A pályázat tartalma: A megjelölt
önerő mértéke a támogatott esemény, program összköltségének
minimum: 30 %. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a megvalósításhoz a feltételül szabott 30%
feletti egyéb forrást tud a pályázó
biztosítani.
2016. évi városi, nemzetközi kapcsolatok támogatása pályázati
úton történő elnyerésére
A pályázat célja: A város nem
hivatalos
külkapcsolatainak
támogatása
A pályázati keretösszeg: A város
2016. évi költségvetésében meghatározásra kerülő összeg
A pályázatot Mezőberény Város
Önkormányzati
Képviselőtestülete Humánügyi Bizottsága
bírálja el.
A
pályázók
köre:
Bármely
mezőberényi illetőségű intézmény,
jogi személy, szervezet, aki
„Mezőberény város nemzetközi
kapcsolatok koncepciója” 2. sz.
E-Napraforgó

mellékletében 2016. január 1-jén
regisztrálva van, valamint a
pályázati feltételeket elfogadja.
Támogatási időszak:
2016. április 1. – 2017. március 31.
A pályázat benyújtási határideje:
I. forduló: 2016. március 31-ig.
(A 2016. évi költségvetésben
meghatározásra kerülő összeg
70% -nak elosztásával)
II. forduló: 2016. augusztus 10-ig.
(A 2016. évi költségvetésben
meghatározásra kerülő összeg
30% -nak elosztásával és az
augusztus 10-ig az I. fordulóban
fel
nem
használt
összeg
elosztásával)

III: forduló: 2016. november 10-ig.
(A pénzmaradvány függvényében,
a bizottság által meghatározott,
kiemelt esemény támogatására kiírtmeghívásos pályázat)
Értesítés az elbírálásról: Legkésőbb
az elbírálástól számított 10 munkanapon belül
A pályázat tartalma: Pályázni lehet
az adott szervezet, egyesület, intézmény külkapcsolatainak ápolását
célzó helyi programok lebonyolítására,
meghatározott
céllal
(meghívás rendezvényre, diákcsere
szociális alapú támogatása stb.) történő külföldi utazásokra. A támogatást elsősorban az utazási költségek
részbeni vagy egészbeni fedezetére
mezőberényi rendezvény esetén
elsősorban a vendégek szállására,
étkezésére kell fordítani.

Mindkét
felhívásra
érvényes
tudnivalók:
A pályázat benyújtása: A pályázatokat adatlapon - (beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal titkárságán
illetve letölthető a város honlapjáról) - kitöltve kell benyújtani: Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala személyesen vagy postai úton
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
címre.
Pályázat útmutató és adatlap letölthető a www.mezobereny.hu weboldalról.
forrás: www.mezobereny.hu

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK

R ó l a d, r ó l u n k, é r t ü n k!
Beszélgetések közművelődési
szakembereknek, a közművelődés
aktualitásairól, a Közművelődési
Kávézóban
Témakörök:
1. Hatékony kommunikáció a
közművelődésben
2. Sorok, fogalmak, számok statisztika
Találkozzunk 2016. január 27-én
10 órai kezdettel, a gyulai Erkel
Ferenc Multifunkcionális Térségi
Közösségi Központban (Gyula,
Béke sgt. 35.), ahol Fábián Tamás,
a Csabagyöngye Kulturális Központ kommunikációs vezetője és
Lipták-Belányi Barbara a Nemzeti
Művelődési Intézet Békés Megyei
Irodájának módszertani referense
tartanak előadást.

2016. január

A program a Nemzeti Művelődési
Intézet Békés Megyei Irodája és az
Erkel Ferenc Multifunkcionális
Térségi Közösségi Központ együttműködésében valósul meg, a megye aktív közművelődési szakemberei számára. A kötetlen aktivációs program lehetővé teszi, hogy a
kiválasztott témákkal kapcsolatos
információk, ismeretek eljussanak
a települési művelődési házakhoz,
a közművelődési szakemberekhez
és a kulturális célú civil szervezetek munkatársaihoz.
Jelentkezési határidő: január 22.
Bővebb információ: Savolt Zoltán; Tel.: +36-30-206-48-86; e-mail:
savolt.zoltan@nmi.hu
Intenzív bábos műhelysorozat
A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája és a Napsugár
Bábszínházért Kulturális Egyesület, együttműködésben a Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal bábcsoport vezetők, drámapedagógusok, pedagógusok, a művészeti
terület iránt érdeklődők részére
intenzív bábos műhelysorozatot
szervez.

A műhelysorozat célja:
betekintést nyújtson a bábjáték
legkorszerűbb mesterségbeli titkaiba,
az új módszerek megismertetésével segítséget nyújtson az önkifejezés ezen módjának önálló és tudatos használatához,
tudatosítani, hogy a bábjáték nevelési, oktatási lehetőségei kifogyhatatlanok:
személyiségformáló,
valamint műveltséget, történelmi,
irodalmi, képzőművészeti, zenei
ismereteket nyújtó lehetőségei határtalanok.
A műhelysorozat időpontjai:
2016. január 23., 2016. január 30.,
2016. február 6.
Helye: Békéscsabai Napsugár
Bábszínház
(Békéscsaba, Andrássy út 1-3.)
A műhelysorozaton a részvétel
ingyenes!
További információ és részvételi
szándék jelzése: Savolt Zoltánnál a
+36-30-206-4886-os telefonszámon
vagy
a
savolt.zoltan@nmi.hu
e-mail címen 2016. január 20-ig.
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IV. VIHARSARKI VIGADALOM
A Tabán Néptánc Egyesület
rendezésében
FOLKLÓR- és TÁNCJÁTÉK
2016. február 20-án 18.00 órakor a
Csabagyöngye Kulturális
Központban.
Fellépnek:
„Őszülő halánték szenior csoport”Békéscsaba
M a g y a r k a n i z s a i F ü r t ö c s k e
Néptáncegyüttes
Méhkeréki Román Hagyományőrző Táncegyüttes
Tessedik Táncegyüttes - Szarvas
Orosházi Harangos Táncegyüttes
Szeged Táncegyüttes
Zerindi Táncegyüttes-Arad megye
Házigazda a békéscsabai Tabán
Táncegyüttes
A néptáncest I. részében a Viharsarok
népi kultúrájának hagyománya kerül
bemutatásra.
A II. részben, a Tabán Táncegyüttes
60 perces előadásában kerül bemutatásra a Szent Anna tó legendájára
épülő mű, melynek címe:
„Hullámzó Csomád”
Rendező koreográfus: Farkas Tamás
„Örökös Aranysarkantyús” táncos, a
„Népművészet Ifjú Mester”
Társkoreográfusok: Farkas Ágnes
aranygyöngyös, és Móricz Bence
aranysarkantyús táncosok
Kísér a Juhász zenekar
21.00 órától táncház
Belépőjegyek 1500 Ft-os áron rendelhetők a 06/30/510 7900, és a 06/30/607 3046 telefonszámon.
Haán Lajos
programjai

Szabadegyetem

Földrajz tagozat
2016. február 1. hétfő 17:00
Mokran János földrajz tanár
„Paradicsom a Föld túloldalán –
Új-Zéland, déli sziget
Pszichológiai tagozat
2016. február 9. hétfő 17:00
Szicsek Margit tanácsadó
szakpszichológus, főiskolai docens
Párkapcsolati tévhitek I.
Történelem tagozat
2016. február 17. hétfő 17:00
A forradalom és Napóleon öröksége

2016. január

Az előadások látogatásához előzetes regisztráció szükséges, melyet
meg lehet tenni a TIT, Körösök
Vidéke Egyesület székházában.
Előadások helye, további információk, bérlet és jegyvásárlás: TIT,
Körösök Vidéke Egyesület székháza Békéscsaba Damjanich u.
1/3. Telefon: 66/323-413; E-mail:
postmaster@titbcs.hu
Honlap: www.titbcs.hu

Békéscsabai Jókai Színház
februári műsora
Zelei Miklós: Az Isten balján –
Situs Inversus

Fűzzünk gyöngyöt a méhnyakrák
műtétre váró nők gyógyulásáért
A mályvavirág Alapítvány országos programot hirdetett, hogy
együtt küzdjünk a méhnyakrák
ellen. A programhoz már 44 település csatlakozott, hogy ezzel
minél több információt kaphassanak a résztvevők a méhnyakrák
megelőzéséről, a szűrések fontosságáról. Az együttlét, az információszerzés mellett karkötőket lehet
fűzni azoknak a nőknek, akik
méhnyakrák műtétre várnak. Ez a
segítség ereje, jót tenni másokért
is. A gyöngy a méhnyakrák és a
HPV elleni védelmet szimbolizálja. Célunk, hogy a méhnyakszűrés
ne legyen tabu, hanem váljon éves
rutinná, és a HPV elleni védőoltás
lehetőségét is minél többen mérlegeljék. Az akció kiemelt fontosságára való tekintettel községünkben a Magyar Rákellenes Liga
Nagyszénási Alapszervezete,
valamint a Gondozási Központ
Idősek Klubja szervezésében csatlakozik a programhoz.
2016. január 25-én 9 órai kezdettel
gyöngyfűzéssel karkötők készítése
mellett előadást hallgathatnak
meg a résztvevők a méhnyakrák
megelőzéséről. Hívunk, várunk
mindenkit, aki a segítség erejével
szeretne jót tenni másokért.
Pető Mihályné
MRL Nagyszénási Alapszervezete

Zelei Miklós drámája 2012-ben a
Békéscsabai Jókai Színház egyfelvonásos drámapályázatára készült.
A beküldött 175 színdarabból a
felolvasószínházi bemutatásra kiválasztott 13 – ezen belül nem
rangsorolt – darab közé került, s
Kolti Helga rendezésében, Katkó
Ferenc előadásában sikert aratott a
szarvasi vízi színházi és a békéscsabai TeÁtriumban rendezett bemutatón. 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 vállalja el a
Konstancai Harcos című román
napilap
szerkesztését?
Álházasságengedély megszerzésével próbáljon átjutni az
„anyaországi" paradicsomba, ahol
majd a kezdődő demokrácia egyik
pártja frakcióvezető-helyettesének
instrukciói
nyomán
országimázsjavító költeményeket
írhatna, de ha okosan hallgat, esetleg akkor is cseng a kassza. A szerepeket, az összes színre lépőét,
maga Ady játssza vagyis Katkó
Ferenc, talán azért is, hogy a színház kedvet csinálhasson a tudattöbbszöröződés és -hasadás korszerű (trendi) állapotához. A darab
minden eddigi Ady-képet
felülír."(Zelei Miklós)
Időpont: 2016. január 22.
péntek 19.00 óra
Helyszín: Ibsen Stúdiószínház
Oldal 11

A szűz és a szörny
A főbb szerepekben: Kovács Edit,
Bartus Gyula és Csomós Lajos
Helyszín: Ibsen Stúdiószínház
Rendező: Pozsgai Zsolt
1995-ben a rendőrség letartóztatta a
budapesti, nyolcadik kerület alvilágának egyik ismert alakját, aki évekig bujkált egy lakásban, az utcára
sem ment ki. Erre jó oka volt: egy
balatoni rablásnál forró vasalóval
szétégette az arcát a megtámadott
idős hölgy. Az eltorzult arcú
„alvilági herceg” kénytelen volt
visszavonulni, magányában csak
egy régi cimbora tartott ki mellette,
ő is csak a külföldi bankszámlákon
elrejtett pénzek reményében. Eddig
az igaz történet. Pozsgai Zsolt

továbbgondolta ezt a helyzetet és a
megtörtént eset alapján továbbszőtte azt. Így került bele egy idióta, öreg házmester, egy nagypofájú
takarítónő – és egy tündéri szép
erdélyi fiatal lány, aki munka reményében érkezik a magyar fővárosba. A „Szörny” rákényszerül
arra, hogy kiadja egyik szobáját
albérletbe, ide érkezik meg a kis
Kriszta, akit nem érdekel a
„herceg” kinézete, mindenkit szeretni és érteni akar…Hogyne szövődne köztük emberi kapcsolat,
amely azonban nem feltétlenül úgy
alakul, mint a mesében…
Időpont: 2016. február 19. 19 óra

getik a félreértéseket. A féktelen
vígjátékban minden elem adott,
hogy a termékeny zavart fenntartsa: összecserélt ikrek, féltékenység,
emberi hiúságok és gyengeségek,
Ephesus városának minden rendű
lakói: rosszlányok, kereskedők,
nemesek, urak és szolgák. De nem
Shakespeare lenne a darab szerzője, ha a felhőtlen nevetés mögött
nem húzódna meg némi tragikum,
illetve sokféle tanulság is.
Szász Imre örököseinek az engedélyét a Hofra Kft. közvetítette.
Időpont: 2016. február 17.
szerda 19 óra
Helyszín: Nagyszínház
Bővebb információ kérhető:
Telefon: 66 519 550 /548. mellék
e-mail:
ungorkatalin@jokaiszinhaz.hu
Web: www.jokaiszinhaz.hu

Nem véletlen, hogy Shakespeare Tévedések vígjátéka máig töretlen
népszerűségnek örvend a reneszánsz óta: a felvonultatott emberi
játszmák és hibalehetőségek bárhol, bármikor érvényesek lehetnek.
És ha már alkalom adódik a tévedésre, akkor a komikum is teret
követel magának: a családi szálak
egyre inkább összekuszálódnak, a
történések pedig csak továbbgör-

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Új segédlet készült a 2016. évi
k ö z m ű v e l ő dé s i s t a t i s z t i k a i
adatgyűjtéshez
Hasznos módszertani segédanyaggal támogatja a Nemzeti Művelődési Intézet a 2016-os közművelődési ágazati adatszolgáltatás elvégzését. A segédanyagok a honlapon
az érdeklődő szakemberek számára elérhetőek és letölthetőek.
A Művelődési Intézet a közművelődést érintő ágazati statisztikai
adatszolgáltatás adatainak összegyűjtése, rögzítése során 2015-ben
azt tapasztalta, hogy az adatszolgáltatók egy része, különösen a
kisebb közművelődési szervezetek,
közösségi színterek, a tevékenyséOldal 12

gükkel kapcsolatos adatokat év
közben folyamatosan nem a jelentés szerkezete szerint rögzítik, így
az éves jelentés kitöltése a szükségesnél nagyobb feladatot ró a jelentést kitöltőkre. A Művelődési Intézet a 2016. évi adatgyűjtés támogatására komplex, rugalmasan használható, felhasználóbarát segédletet készített az OSAP 1438 számú
statisztikai jelentőlap alapján.
A munkalapok és táblázatok a
2015. évi űrlap szerkezetét követik,
néhány helyen további információgyűjtési lehetőséget is tartalmaznak. Abban bízunk, hogy az anyagot sokan fogják letölteni és a kedvez ő ta pa sz ta la tok a la pjá n
2016. január 1-jétől széles körben

elterjed a használata. Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy a segédlet nem helyettesíti a közművelődési statisztikai jelentőlap kitöltését! A statisztikai jelentés az év során keletkezett elemi adatok összegezése. Az elemi adatok gyűjtése,
megőrzése az adatszolgáltató kötelezettsége. A segédlet a rendezvények, programok tekintetében tételenként rögzíti a látogatók, résztvevők, foglalkozások számát.
Az amatőr művészeti formák, klubok, képzések esetében ajánlott a
közösségi munkanapló használata,
mert az tartalmazza a tagok számát
és életkor szerinti összetételét, a
foglalkozások, bemutatkozások
számát. A munkanapló a Művelő-
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dési Intézet honlapjáról letölthető.
A használattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a Művelődési Intézet területileg illetékes megyei irodái és az Országos Minőségfejlesztési Központ munkatársai szívesen
válaszolnak.
Művelődő közösségi munkanapló
sablon és a Segédlet közművelődési adatok gyűjtéséhez elérhető a
www.nmi.hu weboldalon.
forrás: www.nmi.hu
Népzenei
NKA

programot

indít

az

A népzenei kultúra támogatását
célzó programot indít 2016-ban a
Nemzeti Kulturális Alap, a Halmos Béla Program induló keretösszege 150 millió forint lehet.
A Fölszállott a páva tehetségkutató
és a Cseh Tamás könnyűzenei
program sikeréből adódott az a
következtetés, hogy a népzenei
kultúrát is érdemes hasonló módon támogatni - mondta Balog Zoltán. Hozzátette: a magyar népzenei
és táncházi mozgalom ikonikus
alakjáról elnevezett Halmos Béla
Program célja nemcsak a magyarországi, hanem a Kárpát-medencei
népzenei kultúra támogatása.
Doncsev András, az NKA alelnöke
közölte: a Halmos Béla Programot
széles körű szakmai egyeztetés
után indítják el. A tervezett keret
150 millió forint, ha azonban a közös jogkezelőktől a vártnál több
bevétele származik a kulturális
alapnak, ez az összeg magasabb is
lehet. A tervezett keret 150 millió
forint, de ez az összeg magasabb is
lehet. A projekt nyolc alprogramja
a hazai és határon túli táncházak,
népzenei és folkklubok támogatása; a népzenei és világzenei szólisták népszerűsítésének, portfóliókialakításának elősegítése; a nemzetközi jelenlét erősítése; a vidéki
és határon túli népzenei és világzenei koncertek, turnék megvalósítása; Kárpát-medencei zenei fesztiválok és kulturális rendezvények
népzenei és világzenei programjának támogatása; a tematikus médiaműhelyek támogatása; a néptáncegyüttesek produkciói népze2016. január

nei kíséretének támogatása, valamint a népdaloktatás fejlesztése,
oktatási anyagok megvalósítása
lesz. Doncsev András hangsúlyozta, hogy az NKA fontos célja a fiatal tehetségek segítése, ezért a Fölszállott a páva mozgalmat idén
50 millió forinttal, a Virtuózok
programot ugyanennyivel, míg a
Várkert Bazár Virtuózok című interaktív kiállítását
10 millióval
támogatta a kulturális alap. A második Cseh Tamás Programnak is
vannak még le nem zárult pályázatai - emlékeztetett az NKA alelnöke. A Halmos Béla Program
célja nemcsak a magyarországi,
hanem a Kárpát-medencei népzenei kultúra támogatása, Balog
Zoltán újságírói kérdésre elmondta, hogy az a NKA új összetételű
Nagybizottsága február végére áll
fel, és április 1-jén lép munkába, a
szakmai kollégiumok azonban
már korábban megkezdhetik működésüket. "Azon leszünk, hogy
ne legyen törés az NKA munkájában" az új szervezeti struktúra felállásával - hangsúlyozta. A miniszter kiemelte: ahol szükséges
volt, ott a régi kollégiumok még
kiírták a 2016-os
pályázatokat.
forrás: http://www.kormany.hu
A
Földművelésügyi
Miniszté rium 2016 -ban is
meghirdeti a Zöld Forrás
pályázatot
A tárca az előző évek hagyományait folytatva 2016-ban is kiírja a
Zöld Forrás pályázatot, melyre a
Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában részt vállaló civil szervezetek pályázhatnak.
A pályázati keretet a minisztérium – a 2016. évi költségvetési törvény alapján –várhatóan a tavalyi
évhez hasonlóan az idén is 70 millió forintban határozza meg.
2015-ben ezen pályázati forrásból
52 társadalmi szervezet kérelmét
támogatta a tárca 300 ezer és 3 millió forint közötti összegekkel. A
civil szervezetek delegáltjai az idei
évben is részt vesznek mind a pályázati kiírás elkészítésében, mind
a pályázatok bírálatában. A teljes

átláthatóság biztosításán túl így a
kedvezményezett szervezeteknél
az évek alatt összegyűlt szakmai
szempontok is érvényesíthetők a
kiírás és értékelés során. A 2016-os
pályázat mielőbbi meghirdetése
érdekében a minisztérium munkatársai már 2015 végén megkezdték
az egyeztetést a civil delegáltakkal, így a korábbi éveknél egyszerűbb felhívásra az év első félévében benyújthatják pályázataikat a
zöld társadalmi szervezetek.
forrás: www.kormany.hu
Nonprofit szervezetek:
egyesületek, köztestületek,
(köz)alapítványok
adózásának
alapvető szabályai 2016.
Az egyesületek, alapítványok
(civil szervezetek), köztestületek,
közalapítványok (mind együtt:
nonprofit szervezetek) alapítására,
működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat a Ptk. és az Ectv.
határozza meg. A törvényszéken
történő nyilvántartásba vétellel,
ezen nyilvántartásba vétel napjával válnak jogi személlyé. E szervezetek is az egyes adókötelezettségekről rendelkező adótörvények
hatálya alá tartozó adózók, a
számviteli törvény hatálya alá
tartozó gazdálkodók.
A teljes tájékoztató megtalálható,
nav.gov.hu//data/
cms389038/13._sz._fuzet_Nonprof
it_szervezetek_20160104.pdf
forrás: www.nonprofit.hu
Közlemény a 2016. rendelkező
évre előzetesen regisztrált szja
1%-os kedvezményezettekről
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. §
(8) bekezdése szerint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal az alábbiakban ad tájékoztatást a 2016. rendelkező évre regisztrált kedvezményezettek adószámáról, nevéről,
székhelyéről, regisztráció állapotáról. A magánszemély rendelkező
nyilatkozatában felajánlásra kerülő összegre igényt tartó szervezetOldal 13

nek az állami adó- és vámhatóságnál kell előzetesen - elektronikus
úton - regisztrálnia és igazolnia a
kedvezményezetté válás feltételeit, valamint bejelenteni a kiutaláshoz szükséges adatokat. A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év
szeptember 30-a, amely
határidő jogvesztő. A regisztráció
visszavonásig érvényes. Az szja
1%-os felajánlás kedvezményezett
részére történő kiutalásának feltétele az is, hogy a kedvezményezett
a kiutalás időpontjában is megfe-

leljen a kedvezményezetti feltételeknek és rendelkezzen érvényes regisztrációval. A felajánlásokból való
részesedésből határozattal kizárt
kedvezményezettek a kizárás évében nem jogosultak az szja 1%-os
felajánlásokra, és a regisztrációs listában sem szerepelhetnek. A felajánlás kiutalásáról az adóhatóság elektronikus úton tájékoztatja az Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeket.
A közzétett listát az adóhatóság
folyamatosan frissíti.

A kimutatás PDF és XLS formában tölthető le a www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/
regisztralt_2016 weboldalról.
forrás: www.nonprofit.hu
Útmutató az 1%-os jogosultságról, a gyűjtés feltételeiről és körülményeiről, beszámolásáról.
A teljes cikk http://
www.nonprofit.hu/tudastar/
utmutato-nonprofit-szervezetekreszere--szja-1-fogadasa weboldalon olvasható el.
forrás: www.nonprofit.hu

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Megjelent a Szín Közösségi Művelődés jubileumi 20. évfolyamának 5. lapszáma
Megjelent a Szín Közösségi Művelődés jubileumi 20. évfolyamának 5. lapszáma,
melynek középpontjában a tanulás különböző formái állnak. A képzések, tanfolyamok, ismeret- és készségbővítő művelődési formák hozzájárulnak a kulturális
szegénység csökkentéséhez, a helyi és országos gazdasági versenyképesség javításához. Folyóiratunkban az élethosszig tartó tanulás, valamint a kulturális alapellátás kiteljesedése kapcsán helyet kapott átfogó európai elemzés csakúgy, mint hazai
jó gyakorlatok, vagy külföldi tanulmányút tapasztalatait összegző írás.
A kiadvány megrendelhető http://www.nmi.hu/hu/SZIN/Megrendeles
weboldalon.
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