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„Az én történetem” 
 
A MACI bemutatja: 
segíthetünk   egymás-
nak 
A MACI - magyar 
civilszervezetek 2016. 
február elsejével indu-
ló kampányában azt 
mutatja be, hogy szá-
mos olyan személyes 
probléma merül fel 
hétköznapi életünk 
során, amit az állami, 
önkormányzati ellátó-
rendszer és a piaci 
szféra nem, hanem a 
civilszervezetek által 
kezdeményezett prog-
ramok tudnak megol-
dani.  
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek az Alap civil jelöltállí-
tási rendszerébe, egy-egy képviselőjükön keresztül elektori gyűléseken 
választhatják meg az Alap Tanácsának és kollégiumainak civil delegált 
tagjait. Ezt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tör-
vény 71-72. §-ai,    továbbá a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcso-
latos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (NEAr.) 20-
24. §-ai szabályozzák. A civil jelöltállítási rendszerbe azok az országos 
(legalább hét megyére kiterjedő tartós tevékenység) vagy területi (helyi 
kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit) 
hatókörű civil szervezetek jelentkezhetnek be és állíthatnak elektort, 
amelyek szándékukat e felhívásban meghatározott módon  jelentik be. 
Az elektori nyilvántartó rendszerben az érvényes bejelentkezéshez                  
szükséges feltétel: 
- a civil szervezetnek rögzíteni kell a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerin-
ti adatokat, amely szükség esetén tartalmazza a civil szervezet által   
javasolt tanácsi, illetve kollégiumi tagjelölt életrajzát; 
- a civil szervezetnek csatolni kell az elektori nyilvántartó rendszer által 
előállított, a NEAr. 20. § (2) a)-g) pontjai szerinti adatokat és a 
NEAr. 20. § (3) a)-d) pontjai szerinti nyilatkozatokat tartalmazó doku-
mentum – civil szervezet    képviselője és az elektor, valamint két tanú 
által megfelelően aláírt – oldalhű digitális másolatát (minta: NEAr. 2. 
melléklete). 
Az elektori nyilvántartó rendszer elektronikus elérhetősége: 
http://civil.info.hu/web/nea/szervezet 
A bejelentkezés határideje: 2016. február 24. 
A határidőn túli bejelentkezések nem fogadhatók el. A jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelő módon bejelentkezett civil szervezetek bejelent-
kezésük elfogadásáról, ezt követően az elektori gyűlés helyéről és idejé-
ről értesítést kapnak a bejelentkezés során megjelölt elektronikus levél-
címekre. Felhívom a civil szervezetek figyelmét, hogy az Alap civil je-
löltállítási rendszerében történő részvételük, csak a 2016. február 24. 
napjáig hiánytalanul teljesített bejelentkezés elfogadását követően      
lehetséges. 
További információ kérhető: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő   Ügy-
félszolgálatától a 06-1-795-4100 telefonszámon és a nea@emet.gov.hu     
e-mail-címen. 
A civil jelöltállítási rendszerrel kapcsolatos információk folyamatosan               
elérhetőek a www.civil.info.hu weboldalon is. 

forrás: www.civil.info.hu 

Felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási 
rendszerében való részvételre 
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EZ TÖRTÉNT... 

Közösségeit, segítőit köszöntötte a 
Csabagyöngye 
 
Saját alapítású díjait adta át közös-
ségeinek és az intézmény munkáját 
segítő, hírnevét vivő magánszemé-
lyeknek a Csabagyöngye Kulturális 
Központ. Az elismeréseket gálamű-
sor keretében, a magyar kultúra 
napjához kötődve, a Csabagyöngye 
megnyitásának harmadik évfordu-
lóján vehették át a díjazottak, ami-
kor köszöntötték az intézmény 600 
ezredik látogatóját és Facebook ol-
dalának 10 ezredik lájkolóját is. 
2013. január 22-én adták át a Csaba-
gyöngye Kulturális Központot.    
Az intézmény az elmúlt két évben 
már elismerésekkel ünnepelt; 2014-
ben (első születésnapján) az ország-
ban második intézményként Köz-
művelődési Minőség Díjat kapott a 
szakminisztertől, egy évvel később 
Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés-
ben részesült. 2016-ban azonban a 
kulturális központ ismerte el a vele 
együtt dolgozó közösségeket, ma-
gánszemélyeket. A Csabagyöngye 
jelenlétéhez a környezetében élők 
mindennapjaiban, szükségük van 
karizmatikus személyiségekre és 
megbecsüléssel bíró, erős közössé-
gekre. Az ő segítségüket köszönték 
meg hagyományteremtő szándék-
kal, az intézmény születésnapján.  
A január 23-i Közösségi Gála tehát – 
elnevezésével ellentétben – nem az 
ott dolgozó művészeti közösségek 
bemutatkozó eseménye, hanem 
díjátadó volt, ahol a Csabagyöngye 
saját alapítású elismeréseit adta át, s 
aminek végén Malek Andrea adott 
rövid koncertet. A kulturális köz-
pont a jövőben megnyitása évfor-
dulóin adja majd át díjait. 

forrás: www.csabagyongye.com 
 

Békéscsaba Kultúrájáért  
Díjat kaptak 
 
Mlinár Pálnak, a békéscsabai Hét-
próbás Néptánciskola igazgatójá-
nak, valamint a Szeretlek Békéscsa-
ba Egyesületnek ítélték oda ebben 
az esztendőben a Békéscsaba Kultú-

Civilek a Városházán  

 
Mezőberényben a Városházán 
köszöntötték a civil szervezetek 
vezetőit, képviselőit a jelenlévő 
önkormányzati képviselők és Sik-
lósi István polgármester. 2016. 
február 5-én rendezett találkozón 
a Mécses Szolgáló Közösség Egye-
sülete csoportja adott rövid mű-
sort, majd Polgármester Úr tájé-
koztatta a jelenlevőket az elmúlt 
év eseményeiről, történéseiről és a 
2016. év terveiről. A találkozó ki-
tűnő alkalom volt, hogy köszöne-
tet mondjon a városban tevékeny-
kedő civileknek, önkénteseknek. 
Elismeréssel szólt Földesi Ernő 
munkájáról és megköszönte neki 
azt az önkéntes munkát, melyet a 
városért végez és emellett segíti a 

civilek munkáját.  Borgula 
Györgyné csatlakozva az elisme-
réshez, ajándékcsomaggal köszön-
te meg a szervezete nevében az 
Ernő támogató segítségét. A ven-
dégeket Siklósi István polgármes-
ter mellett Leczkésiné Hőgye Ka-
talin a 2015 "Mezőberény Sport-
jáért" és Debreczeni János 2015. " 
Mezőberény Kultúrájáért" kitün-
tetettjei mondtak a pohárköszön-
tőt. Hangsúlyozták Ők is a helyi 
civilek példaértékű tevékenységét, 
kiemelték a közösség erejét, érté-
két, értékek megőrzésében végzett 
munkájukat és "2016 évre jó   
egészséget, megvalósítható nagy 
álmokat, az álmokhoz anyagi for-
rásokat és sok-sok mosolygós, 
boldog embert kívántak, akikért 
mindig érdemes dolgozni! " 

Olejné Mertz Judit  
facebook oldala 

rájáért Díjat — derült ki azon a 
nagyszabású gálán pénteken este, 
melynek a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ adott otthont. Mlinár 
Pál 1989 óta vezeti a Balassi Tánc-
együttest, amely országos és kül-
földi elismerést is szerzett. Számos 
fesztivál-, és koreográfiai díjat ka-
pott. 2000-ben alapfokú művészet-
oktatás keretében megalakította a 
Hétpróbás Néptánciskolát, mely 
több mint 550 fős tanulólétszám-
mal büszkélkedhet. Csaknem 50 
éves ismeretsége a néptánccal ter-
mészetesen táncosként kezdődött. 
- Két embernek kell, hogy külön 
megköszönjem ezt. Born Miklós-
nak, aki elindított az úton és a fele-
ségemnek, Marikának, aki mind-
végig mellettem volt, támogatott 
— hangsúlyozta a díjazott. 
A Szeretlek Békéscsaba Egyesület 
kilenc évvel ezelőtt indította útjára 
az Irodalmi est elnevezésű rendez-
vénysorozat Békéscsabán. Idén 
júniusban századik alkalommal 
rendeztek ilyen programot. 
A szervezet emellett karitatív tevé-
kenységet is folytat. Az elismerést 
Frankó Attila, a szervezet elnöke 
vette át. 

forrás: www.beol.hu 
 

Minősített Közművelődési Intéz-
mény lett a mezőberényi Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központ 
 
A Magyar kultúra Napja alkalmá-
ból rendezett ünnepségen Hoppál 
Péter, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának kultúráért felelős 
államtitkára adta át a Balassa Péter
-, a Csokonai Vitéz Mihály-, a Köz-
művelődési Minőség és Könyvtári 
Minőségi Díjakat, valamint a Mi-
nősített Közművelődési Intézmény 
és Minősített Könyvtár címeket 
Budapesten. Minősített Közműve-
lődési Intézmény címben részesült 
a mezőberényi Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ. Az elismeré-
sért járó díjat Smiriné Kokauszki 
Erika az OPSKK igazgatója vette át 
Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkártól. 
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1. A Podmaniczky ligetben találha-
tó, I. világháborúban elhunyt tisz-
tek emlékműve, melyet a Mezőhe-
gyesi Magyar Királyi Ménesbirtok 
emeltette négy fő méneskari tiszt 
emlékére. 

 
2. Az egykori Jankovics parkban, a 
mai Csekonics parkban található, I. 
világháborúban elhunyt sorkatonák 
emlékműve, mely a polgári besoro-
zottak, cselédek emlékműve. 
 
 

3. A mezőhegyesi köztemetőben 
található, egy az I. világháborúban 
elesett névtelen katona              
emlékműve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A projektet a Város-és Környezet-
védő Egyesület a Mezőhegyesi 
Állami Ménes Lótenyésztő és   
Értékesítő Kft-vel együttműködés-
ben valósítja meg.  
A munkálatokat legkésőbb 
2016. március 31-ig el kell végezni. 
  

Kerekes György 
Környezetvédő Egyesület elnök 

Az elismerések odaítélésének célja 
a közművelődési tevékenységet 
végző intézmények minőségorien-
tált működésének ösztönzése és a 
közművelődési minőségfejlesztés 
eredményeinek elismerése.           
A címet elnyerő intézmények köz-
művelődési tevékenységében ér-
vényesülnek a minőségfejlesztési 
alapelvek, úgy, mint partnerköz-
pontúság, az egymástól való tanu-
lás és a folyamatos fejlesztés, vala-
mint a szervezeti vezetés és a 
munkatársi elkötelezettség a     
minőség iránt. 

forrás: www.mezobereny.hu 
 

A mezőhegyesi I. világháborús 
emlékművek újjászületése 
 
A Közép- és Kelet-európai Törté-
nelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány által, az első világ-
háború történelmi emlékeit őrző 
emlékművek rendbetétele, renová-
lása, helyreállítása című pályáza-
ton a mezőhegyesi Város-és Kör-
nyezetvédő Egyesület 1.700.000,- 
forint vissza nem térítendő        
támogatásban részesült. 
A pályázat keretében három em-
lékmű kerül felújításra Mezőhe-
gyes városban: 

PÁLYÁZATOK 

Élelmiszerlavina pályázati kiírás 
 
1. A pályázat célja: A Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület a 
Syngenta Kft. támogatásával 
„Élelmiszerlavina”címmel hirdet 
pályázatot azzal a céllal, hogy he-
lyi összefogással rászorulók élel-
miszertámogatáshoz juthassanak. 
A program során támogatott rá-
szorulók lehetnek gyermekek, 
nagycsaládosok, idősek, vagy 
más, hátrányos helyzetű csopor-
tok is, akik anyagilag nehéz    
helyzetben élnek. 
2. A támogatás formája: A pályá-
zaton kiválasztott szervezetek 
zöldségvetőmagokból álló támo-
gatásban részesülnek. A pályázó 
feladata a kapott vetőmagok segít-
ségével élelmiszerek előállítása, és 

a megtermelt élelmiszer rászoru-
lókhoz történő eljuttatása.  
A program megvalósításához a 
pályázónak (és partnereinek) kell 
biztosítania az alábbiakat: 
- A közös termeléshez szükséges 
(megművelésre alkalmas, öntözhe-
tő és nem belvíznek kitett)          
földterületet 
- A termeléshez szükséges eszközö-
ket és emberi és egyéb erőforráso-
kat (pl. öntözés) 
- A program szakmai felügyeletét 
ellátó, felsőfokú agrár- vagy kerté-
szeti végzettséggel rendelkező 
szakembert 
- A megtermelt élelmiszerek      
szétosztását a rászorulók között 
Az egy pályázatra adható, vetőma-
got tartalmazó csomag tervezett 
maximális értéke 500.000 Ft. 

3. Pályázók köre 
A pályázaton részt vehet minden 
Magyarországon bejegyezett jogi 
személyiséggel rendelkező 
közhasznú szervezet, oktatási in-
tézmény és települési önkormány-
zat. A pályázó a megvalósításhoz 
partnerként egyéb szervezeteket is 
(pl. vállalato(ka)t, helyi egyházi 
szervezeteket) bevonhat.  
4. A pályázat formai követelmé-
nyei, benyújtásának módja,      
határideje: 
A pályázat magyar nyelven, kizá-
rólag az alább megadott elektroni-
kus felületen nyújtható be: 
https://docs.google.com/forms/
d/1-
qtuQRAsF_HU9QrABQ4QcD7Ti1_
71nECqeswaqy_wsM/viewform 
 



2016. február 4 

- a témába vágó képzőművészeti 
kiállítások és tárlatok megrendezé-
se; 
- olyan, már létező vagy új irodal-
mi alkotások és adaptációk színhá-
zi bemutatása, melyek témája az 
1956-os forradalom és a szabadság-
harc, illetve a kommunista múlt; 
- új, magyar dráma megalkotása, 
amelynek témája kifejezetten a 
kommunista múlt; 
- új opera megalkotása, amelynek 
témája kifejezetten a kommunista 
múlt. 
A pályázatok megvalósítási 
időszaka: 
2016. március 1. – 2017. április 30. 
A pályázaton elnyerhető támoga-
tás: Legfeljebb 5.000.000 Ft (vissza 
nem térítendő, előfinanszírozott 
támogatás). 
A pályázatok benyújtása: Közép- 
és Kelet-európai Történelem és Tár-
sadalom Kutatásáért Közalapít-
vány, 1956-os Pályázati Iroda, 1122 
Budapest, Határőr út 35. 
A pályázatokat a pályázati keret 
erejéig folyamatosan lehet beadni, 
a pályázatokat szakmai bíráló    
bizottság értékeli. 
További információk: Az aktuális 
pályázati kiírás és útmutató a 
„www.magyarforradalom1956.hu” 
honlapról tölthető le. Pályázattal 
kapcsolatos további információkat 
a honlapon feltüntetett ügyfélszol-
gálati elérhetőségeken kaphat. 

forrás:  
www.magyarforradalom1956.hu/ 

 
Büszkeségpont pályázat 
 
A pályázat célja: az 1956-os forra-
dalmat és szabadságharcot felidé-
ző, a hősöknek és az áldozatoknak 
emléket állító „Büszkeségpontok” 
létrehozása. 
A pályázat benyújtására jogosul-
tak: önkormányzatok, civil szerve-
zetek, alapítványok, közalapít-
ványok, egyházak és egyházi jogi 
személyek, gazdasági társaságok, 
közművelődési intézmények, köz-
intézmények, államigazgatási    
szervek. 
A pályaművek célja lehet: 
- meglévő emlékművek felújítása; 
- új emlékművek állítása, melyeket 
a pályázó által biztosított helyszí-

nen és a szükséges engedélyekkel 
kerülnek elhelyezésre; 
- meglévő emléktáblák renoválása, 
tisztítása, helyreállítása; 
- az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc helyi hőseinek emléket állí-
tó új emléktáblák készítése és      
elhelyezése; 
- közterületek – pl. utcák, terek, 
középületek – elnevezése és/vagy 
átnevezése kapcsán utcatáblák   
készítésére; 
- emlékszobák, kiállítások létreho-
zása, amelyeken keresztül a telepü-
lések megemlékezhetnek a helyi 
kötődésű antikommunista hőseik-
ről, különös tekintettel az ellenállás 
és az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc kiemelkedő alakjairól 
A pályázatok megvalósítási      
időszaka: 
2016. március 1. – 2017. április 30. 
A pályázaton elnyerhető támoga-
tás mértéke: A pályázat tematikájá-
tól függően – legfeljebb 300.000 és 
5.000.000 Ft közé esik (vissza nem 
térítendő, előfinanszírozott          
támogatás). 
A pályázatok benyújtása: Közép- 
és Kelet-európai Történelem és Tár-
sadalom Kutatásáért Közalapít-
vány, 1956-os Pályázati Iroda, 1122 
Budapest, Határőr út 35. 
A pályázatokat a pályázati keret 
erejéig folyamatosan lehet beadni, 
a pályázatokat szakmai bíráló  
bizottság értékeli. 

forrás: 
www.magyarforradalom1956.hu/ 

 

Erzsébet - program 2016. évi 
pályázati kiírásai  
 
Üdülési pályázat nagycsaládosok 
számára  
 
A pályázat célja: A Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány 
(továbbiakban: Alapítvány) az Er-
zsébet-program keretében – az 
egészség megőrzéséhez szükséges 
aktív kikapcsolódás elősegítése ér-
dekében – nagycsaládosok számára 
üdülési pályázatot hirdet. Az Ala-
pítvány a pályázattal elnyerhető 
támogatást üdülési szolgáltatásra 
nyújtja. A jelen pályázattal elnyer-
hető üdülési támogatásra kizárólag 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. február 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatos 
kérdéseket kizárólag 9:00-15:00 
között telefonon tudjuk fogadni az 
alábbi elérhetőségen: 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
Kapcsolattartó: Balogh Mariann 
Telefon: 06-30-217-1293 

forrás: http://elelmiszerbank.hu/ 
 
 „Sinkovits Imre” pályázat 
 
Téma: Az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot valamint a kap-
csolódó történelmi eseményeket 
felidéző, a hősöknek és az áldoza-
toknak emléket állító kulturális és 
tudományos programok, rendez-
vények, művészeti tevékenységek 
támogatására. 
1. A pályázat célja: Előmozdítsa az 
1956-os forradalmat és szabadság-
harcot méltató, továbbá a magyar 
antikommunista hősökre emlékező 
kulturális és tudományos progra-
mok, rendezvények, továbbá elő-
adó-művészeti programok szerve-
zését azzal a céllal, hogy hozzájá-
ruljanak a társadalmi emlékezet 
ébren tartáshoz, valamint a közös 
értékeken, múlton és kultúrán ala-
puló magyar közösségi identitás 
erősítéséhez.  
2. Pályázat benyújtására jogosul-
tak: A pályázat keretében megyei, 
megyei jogú városi, városi, telepü-
lési önkormányzatok, magánsze-
mélyek, civil szervezetek, alapítvá-
nyok, közalapítványok, egyházak 
és egyházi jogi személyek, gazda-
sági társaságok, közművelődési 
intézmények, egyéb közintézmé-
nyek, államigazgatási szervek   
pályázhatnak. 
A pályaművek célja lehet: 
- az 1956-os forradalom és szabad-
ságharchoz kapcsolódó kutató-
munkák támogatása; 
- a kutatási eredményeket bemuta-
tó konferenciák és ismeretterjesztő 
rendezvények megtartása; 
- a forradalomra és a szabadság-
harcra emlékező rendezvények 
megtartása: vetítések, filmklubok, 
konferenciák, irodalmi vagy egyéb 
ismeretterjesztő programok     
megvalósítása; 

http://www.magyarforradalom1956.hu/
http://www.magyarforradalom1956.hu/
http://elelmiszerbank.hu/
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a jelen felhívásban meghatározott 
követelményeknek maradéktala-
nul megfelelő kedvezményezettek 
jogosultak. 
Kedvezményezettek köre: Azon 
belföldi illetőségű, 18. életévüket 
betöltött, magánszemélyek, akik-
nek a családjában az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelem nem 
haladja meg a 2016. január 1-jén 
érvényes minimálbér összegét1, 
továbbá három vagy annál több 
gyermeket nevel(nek) saját háztar-
tásukban, akik után – a pályázat 
benyújtása napján – családi       
pótlékra jogosultak. 
A pályázatban – és így a pályázói 
profil adatlapon – azon 3 vagy 
több gyermeket szükséges szere-
peltetni, akik az üdülési támogatás 
felhasználásában ténylegesen részt 
kívánnak venni. Amennyiben a 
pályázatban részt vesz a pályázó 
házastársa/élettársa is, az adatla-
pon fel kell tüntetni a házastárs/
élettárs adatait is. A pályázói pro-
fil adatlapon megjelölt személyek 
későbbi módosítására nincs       
lehetőség. 
Elnyert támogatás esetén: 
- a pályázó és a közös háztartás-
ban élő házastársa/élettársa, vala-
mint a pályázat benyújtásakor a 
14. életévét már betöltött gyerme-
ke 5000 Ft/fő önerő befizetésével; 
- a pályázat benyújtásakor a pályá-
zó 3-14 életév közötti gyermeke 
2500 Ft/fő önerő befizetésével  
veheti igénybe az elnyert üdülési 
támogatást. 
Az üdülési támogatás igénybevé-
tele a családdal együtt üdülő, 3 év 
alatti gyermek részére térítésmen-
tes, és a pályázói profil adatlapon 
kötelező megadni a 3 év alatti 
gyermek(ek)re vonatkozó          
adatokat is. 
 
Kedvezményes fürdőbelépők 
nyugdíjasok számára 
 
A pályázat célja: A Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány 
(továbbiakban: Alapítvány) az 
Erzsébet-program keretében – re-
generációhoz szükséges aktív ki-
kapcsolódás elősegítése érdekében 
– nyugdíjasok számára fürdőbelé-

üdülési pályázatot hirdet. Az Ala-
pítvány a pályázattal elnyerhető 
támogatást üdülési szolgáltatásra 
nyújtja. A jelen pályázattal elnyer-
hető üdülési támogatásra kizárólag 
a jelen felhívásban meghatározott 
követelményeknek maradéktalanul 
megfelelő kedvezményezettek    
jogosultak. 
Kedvezményezettek köre: Azon 
belföldi illetőségű, öregségi nyugel-
látásban részesülő, 60. életévét be-
töltött személy, akinek rendszeres, 
havi teljes összegű ellátása nem 
haladja meg a 147 000 Ft-ot, vala-
mint további adóköteles jövedelem-
mel nem rendelkezik. Azon pályá-
zó, aki a „Kedvezményes fürdőbe-
lépők nyugdíjasok számára 2016” 
pályázati felhívásra pályázatot 
nyújt be, jelen kiírás keretében nem 
részesülhet az Alapítvány által 
nyújtott támogatásban. 
Elnyert támogatás esetén a támo-
gatott 5000 Ft önrész befizetésével 
veheti igénybe az üdülési szolgálta-
tást elő-, valamint utószezonban, az 
alábbiakban jelölt időszakokban: 
− előszezonban: június 15-ig; 

− utószezonban: szeptember 1. − 
december 31. között megkezdett 
üdülésre. 
Az elnyert üdülési szolgáltatást a 
nyertes pályázók a 
www.erzsebetprogram.hu honla-
pon feltüntetett szálláshelyeken 
vehetik igénybe. 
 
Üdülési pályázat fogyatékossággal 
élők számára 
 
A pályázat célja: A Magyar Nemze-
ti Üdülési Alapítvány 
(továbbiakban: Alapítvány) az Er-
zsébet-program keretében – az 
egészség megőrzéséhez szükséges 
aktív kikapcsolódás elősegítése ér-
dekében – fogyatékossággal élők 
számára üdülési pályázatot hirdet. 
Az Alapítvány a pályázattal elnyer-
hető támogatást üdülési szolgálta-
tásra nyújtja. A jelen pályázattal 
elnyerhető üdülési támogatásra 
kizárólag a jelen felhívásban meg-
határozott követelményeknek ma-
radéktalanul megfelelő kedvezmé-
nyezettek jogosultak. 
 

pőjük támogatására pályázatot hir-
det. Az Alapítvány a pályázattal 
elnyerhető támogatást kedvezmé-
nyes fürdőbelépőkre nyújtja.          
A jelen pályázattal elnyerhető tá-
mogatásra kizárólag a jelen felhí-
vásban meghatározott követelmé-
nyeknek maradéktalanul megfelelő 
kedvezményezettek jogosultak.     
A támogatásban részesített pályá-
zók a www.erzsebetprogram.hu 
honlapon elérhető fürdőszolgálta-
tók köréből választva válnak belé-
pésre jogosulttá legalább 5 alkalom-
mal az adott fürdőhelyszínen. 
Kedvezményezettek köre: Azon 
belföldi illetőségű, öregségi nyugel-
látásban részesülő, 60. életévét be-
töltött személy, akinek rendszeres, 
a 2016. évre megállapított havi tel-
jes összegű ellátása nem haladja 
meg a 147 000 Ft-ot, valamint to-
vábbi adóköteles jövedelemmel 
nem rendelkezik. 
Azon pályázó, aki az „Üdülési pá-
lyázat nyugdíjasok számára 2016” 
pályázati felhívásra pályázatot 
nyújt be, jelen kiírás keretében 
nem részesülhet az Alapítvány 
által nyújtott támogatásban. 
Elnyert támogatás esetén a támoga-
tott 2500 Ft önrész befizetésével 
veheti igénybe a 
www.erzsebetprogram.hu oldalon 
elérhető fürdőszolgáltatók megha-
tározott szolgáltatásait kizárólag a 
pályázó nevére szóló elektronikus 
kártya segítségével. 
Az elnyert támogatást a nyertes 
pályázók a  
www.erzsebetprogram.hu oldalon 
feltüntetett, valamint jelen pályáza-
ti felhívásban rögzített fürdőszol-
gáltatóknál vehetik igénybe a kivá-
lasztott fürdőhelyszíneken belépő-
jegy megváltására legalább 5, leg-
feljebb 33 alkalommal. 
 
Üdülési pályázat nyugdíjasok  
számára 
 
A pályázat célja: A Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány 
(továbbiakban: Alapítvány) az Er-
zsébet-program keretében – az 
egészség megőrzéséhez szükséges 
aktív kikapcsolódás elősegítése ér-
dekében – nyugdíjasok számára 
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- A pályázati önrész befizetésének 
határideje: 2016. március 31. 
- A pályázat benyújtását követően a 
pályázat azonosító számot, úgyne-
vezett pályázatazonosítót kap. 
- A pályázó legkésőbb a benyújtási 
határidőt követő 30 napon belül az 
Alapítványtól e-mailben kap tájé-
koztatást pályázatának feldolgozási 
eredményéről. 
- Jelen pályázat támogatási feltételei 
a pályázati keretösszeg kimerülésé-
ig, de legkésőbb 2016. február 29. 
napjáig állnak fenn. 

A pályázatok forrásai:  
www.erzsebetprogram.hu 

 
Vers a víz felett – országos          
pályázat 
 
Országos vers- és novellaíró pályá-
zatot hirdet a Békéscsabai Jókai 
Színház és a SINOSZ Békés Megyei 
Szervezete a Magyar Teátrum Köz-
hasznú Non-profit Kft. szervezésé-
ben SINOSZ-tagok számára. 
Mit kell tenned? 
Írj egy verset és/vagy novellát!       
A pályázat témája kötetlen, Te vá-
lasztod meg, hogy miről szóljon az 
alkotásod. 
A pályázatban legyen benne: 
- az általad megírt vers és/vagy  
novella (egy-egy művel                  
pályázhatsz), 
- neved, 
- elérhetőségeid (posta- és e-mail 
címed, telefonszámod), 

- SINOSZ tagsági igazolványod 
száma, 
- rövid bemutatkozás (amit ma-
gadról vagy az alkotásodról sze-
retnél megosztani). 
Pályázatodat küldd el az alábbi 
címre: 
Postán: SINOSZ Békés Megyei 
Szervezete, 5600 Békéscsaba,   
Kazinczy u. 4. 
A borítékra írd rá: “Vers a víz 
felett” 
E-mailen: bekescsaba@sinosz.hu 
A levél tárgya legyen: “Vers a víz 
felett” 
A pályázati anyagok beküldési 
határideje: 2016. május 20,  
A határidőre beérkezett pályáza-
tokból a Békéscsabai Jókai Szín-
ház színművészei választják ki a 
nyertest. 
A nyertes műveket a színház 
egyik színésze jelnyelvi tolmács 
kíséretével fogja előadni a “Vers a 
víz felett” című programon, a 
Szarvasi Vízi Színház színpadán. 
A pályázat eredményét és a nyer-
tes műveket közzétesszük a 
SINOSZ honlapján és a HASÉ 
magazinban.  
Kérdéseddel fordulj Bognár 
Gyöngyi megyei titkárhoz: 
bekescsaba@sinosz.hu; telefon: 
+36 70 377 5729 

forrás: http://sinosz.hu/vers-a-
viz-felett-orszagos-palyazat/ 

 
 

Kedvezményezettek köre: Azon 
belföldi illetőségű, 18. életévét be-
töltött, fogyatékossággal élő sze-
mély, aki a pályázat benyújtásakor 
fogyatékossági támogatásban és/
vagy vakok személyi járadékában 
és/vagy magasabb összegű családi 
pótlékban részesül, valamint a havi 
ellátásainak és jövedelmeinek teljes 
összege nem haladja meg a nettó 
150 000 Ft-ot. Egy pályázat kereté-
ben kizárólag egy fogyatékossággal 
élő személy, illetve egy, a pályázat 
benyújtásának napján 18. életévét 
betöltött kísérő személy pályázhat, 
és részesülhet az Alapítvány által 
nyújtott támogatásban. 
Elnyert támogatás esetén a támo-
gatott, valamint kísérője egyaránt 
5000 Ft/fő önrész befizetésével kö-
vetően, a postai úton kiküldésre 
kerülő – a pályázó nevére szóló – 
megújult elektronikus üdülési kár-
tya segítségével veheti igénybe az 
elnyert üdülési szolgáltatást.        
Az elnyert üdülési támogatás kizá-
rólag a pályázó nevére szóló elekt-
ronikus kártya segítségével vehető 
igénybe a pályázati önrész befizeté-
sét követően a szállásfoglalás során 
kiválasztott üdülőkben. 
 
Minden pályázatra érvényes    
tudnivalók: 
- A pályázat benyújtásának előfel-
tétele, hogy a pályázó személy a 
www.erzsebetprogram.hu honla-
pon regisztráljon, majd személyes 
adatokkal feltöltött egyéni profilt 
hozzon létre. A pályázó a regisztrá-
ciót követően visszaigazoló e-mailt 
kap. Az e-mailben található inter-
netes hivatkozásra kattintva kell 
aktiválnia a pályázói profilját.        
A pályázattal kapcsolatos minden-
nemű kommunikáció a regisztráció 
során megadott e-mail címen törté-
nik. Egy e-mail címmel kizárólag 
egy személy regisztrációja           
lehetséges. 
- Pályázatot benyújtani kizárólag a 
www.erzsebetprogram.hu honla-
pon feltöltött – a kötelező adatok-
kal és melléklettel ellátott –        
pályázói profillal lehet. 
- Egy személy kizárólag egy pályá-
zat keretében részesülhet az Alapít-
vány támogatásában. 

mailto:bekescsaba@sinosz.hu
http://sinosz.hu/vers-a-viz-felett-orszagos-palyazat/
http://sinosz.hu/vers-a-viz-felett-orszagos-palyazat/
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- 2. helyezett: A szervezet 1 képvise-
lője térítésmenetesen vehet részt 
2016 júliusában a határon túli civil 
együttműködést erősítő Felvidéki 
Identitás találkozón, ahol szakmai 
bemutatkozásra és kapcsolatépítés-
re is adódik lehetőség. Ezen felül   
10 db, 2015 legpéldaértékűbb civil 
programjait összefoglaló DVD-t 
küldünk meg a díjazott részére 
(Értéke: 80 000 Ft) 
- 3. helyezett: 10 db,                       
2015 legpéldaértékűbb civil         
programjait összefoglaló DVD 
(Értéke: 20 000 Ft) 
A pályázat benyújtása: Jelentkezé-
séhez kérjük a kitöltött pályázati 
adatlapot és az elkészült pályamű 
Youtube elérhetőségét elküldeni 
jomagyarsiker@gmail.com címre. 
A pályázati kiírás és a beérkezett 
alkotások a magyarsiker.hu oldalon 
is megtekinthetőek. 

forrás: www.magyarsiker.hu 
 
A Fogyatékos Emberek 
Szervezeteinek Tanácsa által kiírt 
pályázat 2016. 
 
A pályázat háttere: A Fogyatékos 
Emberek Szervezeteinek Tanácsa 
2011-ben díjat alapított, amelyet 
kétévente átad azoknak a települé-
seknek, amelyek elkötelezettek a 
hozzáférhető települési környezet 
megvalósítása, az esélyegyenlőséget 
kiemelten kezelő településpolitika 
folytatása és a fogyatékos emberek 
helyi szervezeteivel való szoros 
együttműködés kialakítása mellett. 
A pályázat célja: A Fogyatékosság-
gal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ Egyezményben megfogalma-
zott szemlélet erkölcsi jutalmazása, 
mely két éven keresztül biztosítja a 
támogatott számára hivatalos for-
mában a megfogalmazott célban 
elért eredmények tanúságát. 
A pályázati téma: "Befogadó       
magyar település" 
A pályázók köre: A témának meg-
felelően két kategóriában, minden 
magyarországi település benyújthat 
pályázatot. 
1. kategória: minden 50 000 fő     
lakost meghaladó település 
(városok, önálló közigazgatású ke-
rületek) 

2. kategória: minden, 50 000 fő 
alatti lakosságszámú település, 
illetve Budapest kerületei 
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2016. március 1., 23:59 
A pályázat benyújtásának      
formája: A kétfordulós pályázati 
programra a pályázati útmutató 
és adatlap letölthető az alábbi 
linken (http://www.etikk.hu/
feszt/). A dokumentáció teljes 
körű kitöltését követően a pályá-
zat  megküldése a kiegészítő mel-
lékletek csatolásával (pl. fénykép, 
sajtócikk) együtt a feszt@etikk.hu 
e-mail címre lehetséges a         
pályázati határidőn belül. 
Pályázat benyújtásával kapcso-
latos kérdésekre a feszt@etikk.hu 
e-mail címen kaphat további    
felvilágosítást. 

forrás: http://www.etikk.hu 
 
Land art pályázat 
 
“Egy jó ügy” keretében Land Art 
– Inspiráló természetfotó pályá-
zatot hirdetünk 14-28 éves         
fiatalok számára! 
Légy kreatív, alkoss és fotózz! 
Küldd el a képeidet 2016. április  
1-ig az egyjougy@gmail.com-ra! 
Tárgyba írd bele: “Egy jó ügy – 
Land art fotópályázat” 
A Land Art egy olyan művészeti 
stílus, ahol az alkotók természeti 
és városi környezetben a termé-
szetes elemek változtatásával, 
átalakításával hozzák létre jelen-
tést hordozó alkotásaikat. 
Légy te is kreatív, és készíts te is 
Land Artot a természet károsítása 
nélkül a természet- és környezet-
védelem témájában, csinálj róla 
egy képet, adj címet alkotásodnak 
és küldd el nekünk! 
A pályázatokat folyamatosan  
fogadjuk 2016. április 1-ig. 
A legjobb képeket megjelentetjük 
a Zöld Civil oldalon és facebook 
oldalon, az alkotók nevével és az 
alkotások címével! 
Nyeremény: A legjobb képek 
készítői 2016 tavaszára ingyenes 
részvételi lehetőséget kapnak a 
Környezet- és Természetvédő 
Civil Szervezetek 26. Országos 
Találkozójára, valamint a bekül-
dött fotókból készített naptárt! 

Civil sikerek a filmvásznon - 
Filmpályázat a Magyarsiker.hu 
kiírásában 
 
A Magyarsiker.hu Filmkészítési 
pályázatot hirdet a kárpát-
medencei civil szervezeteket, civil 
életet bemutató alkotások              
készítésére. 
A pályázók köre: Pályázhat bár-
mely kárpát-medencei, magyar 
együttműködésben érdekelt civil 
szervezet. 
A pályázat témája: A pályázó szer-
vezet bemutatása, céljainak ismer-
tetése VAGY a szervezet által a 
2014-2015-ös évben elvégzett tevé-
kenységek, példaértékű progra-
mok, már megvalósított és a későb-
biekben mások számára is alkal-
mazható "jó gyakorlatok”              
bemutatása. 
Egy pályázó kategóriánként maxi-
mum 3 pályaművet nyújthat be! 
Értékelési kategóriák: 
- Civil-A: maximum 2,5 perc     
hosszúságú videó 
- Civil-B: maximum 10 perc     
hosszúságú videó 
Beküldése határidő:  
2016. február 29. 
A pályázatok értékelése: A beérke-
zett alkotásokat a Magyarsiker.hu 
3 fős csapata és a hét magyarlakta, 
határon túli régió 1-1 felkért civil 
szervezetének képviselője értékeli. 
Azok a videók részesülnek előny-
ben, amelyek inspirálóak, jól érthe-
tő a mondanivalójuk és vizuálisan 
is jó minőségűek. A videók rögzíté-
sének módja szabadon választható, 
benyújthatóak mobiltelefonnal, 
fényképezőgéppel, HD kamerával 
készült felvételek.  
Díjazás: 
- 1. helyezett: A szervezet 2 képvi-
selője térítésmenetesen vehet részt 
2016 júliusában a határon túli civil 
együttműködést erősítő Felvidéki 
Identitás találkozón, ahol szakmai 
bemutatkozásra és kapcsolatépítés-
re is adódik lehetőség. Ezen felül   
1 éves ingyenes megjelenési lehető-
séget biztosítunk a Magyarsiker.hu 
honlapon, valamint 20 db,          
2015 legpéldaértékűbb civil prog-
ramjait összefoglaló DVD-t kül-
dünk meg a díjazott részére 
(Értéke: 140 000 Ft) 
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Feltételek: 
Korhatár: 14-28 év közötti           
pályázók jelentkezését várjuk. 
A fényképek nevében szerepeljen a 
nevetek és a kép címe (ha van). 
Egy ember több képpel (és több 
évszakban készített művel) is    
nevezhet. 
A kép témáját jobban előnyben 
részesítjük, mint a minőséget, így 
várjuk a telefonnal készült képeket 
is! 
LÉGY KREATÍV, ALKOSS ÉS   
FOTÓZZ! 

forrás: http://zoldcivil.hu/
egyjougy/land-art-palyazat/ 

 
Cikkíró pályázat 
 
“Egy jó ügy” keretében cikkíró 
pályázatot hirdetünk 14-28 éves 
fiatalok számára. 
Válassz egy környezet- és          
természetvédelmi témát, és küldd 
el cikkedet 2016. április 1-ig, az 
egyjougy@gmail.com címre. 
Tárgyba írd bele:  
“Egy jó ügy – Cikkíró pályázat“. 
Témák: 
1. Egy környezeti probléma    
konkrét megoldása 
Olyan írásokat várunk tőletek,  
melyek ötletes, egyszerű megoldá-
sokat adnak egy a lakókörnyezete-
tekben felmerülő problémára. 
Kezdjétek a cikket a probléma   
rövid leírásával, majd folytassátok 
a megoldással. 
2. Zöld farm 
Olyan írásokat várunk tőletek,  
melyek egy képzeletbeli zöld farm 
életéről, problémáiról vagy pozitív 
oldaliról szólnak.  
 

Gerillakertész pályázat 
 
“Egy jó ügy” keretében Gerillaker-
tész pályázatot hirdetünk 
14-28 éves fiatalok csoportjai     
számára! 
Tegyetek rendbe egy területet és 
küldjétek el a fotóját 
2016. április 1-ig az 
egyjougy@gmail.com-ra! 
Tárgyba írjátok bele: “Egy jó ügy – 
Gerillakertész pályázat“ 
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, 
akik 2016. április 1-ig egy aktív 
csapattal rendbe teszik lakóhelyük 
egy elhanyagolt területét. A fela-
dat, hogy keressetek egy szemet 
szúróan elhanyagolt területet, szer-
vezzetek csapatot, csapjatok le rá 
és tegyétek rendbe. Készítsetek 
előtte-utána felvételeket, hogy be 
tudjátok mutatni a változást. 
A pályázat feltételei: 
Mellékeljétek az előtte és utána 
képet, lehetőleg minél jobb és lát-
ványosabb pozícióból, kérünk   
fotót a csapatról (e-mailben) a   
csapat döntő többsége 14-28 éves 
fiatalokból álljon. 
Beküldési határidő:  
2016. április 1. 
Nyeremény: A győztes csapat   
tagjai egyedi tárgyi ajándékot   
kapnak, valamint ingyenes részvé-
teli lehetőséget a 2016-os Környe-
zet- és Természetvédő Civil Szer-
vezetek 26. Országos Találkozójára 
(max. 5 fő erejéig). Továbbá a csa-
pat egy évre a Gerillakertész    
Vándordíj büszke tulajdonosa lesz. 
AKCIÓ INDUL! 

forrás: http://zoldcivil.hu/
egyjougy/gerillakertesz/ 

A cikk szólhat egy eseményről, 
vagy egy folyamat leírásáról, egy 
teljesen környezet- és  természet-
barát farmon! 
3. Milyen jövőt építenének a      
diákok? 
Hogyan lehetne átalakítani a     
fogyasztói társadalmat úgy, hogy 
munkahelyek teremtődjenek, min-
den korcsoport megtalálja benne a 
helyét, a jelenleginél biztonságo-
sabb, boldogabb és egészségesebb 
életet éljünk a jövőben? 
Jelentkezési feltételek: 
Jelentkezési korhatár: 14-28 év 
Beküldési határidő: 2016. április 1. 
A cikkeket .doc vagy .docx 
vagy .odt (Libre Office) kiterjesz-
tésben várjuk; a fájl nevébe írjátok 
bele a nevetek, és a cikk címét 
Formai követelmény: Times New 
Roman betűtípus, 12-es betűméret, 
sorkizárt, minimum 3 A/4-es oldal 
Nyeremények: 
A legjobb írások megjelennek a 
Zöld Civil oldalon és a facebook 
oldalon 
A legjobb három cikk íróját ingye-
nes részvételi lehetőséggel jutal-
mazzuk a 2016-os Környezet- és 
Természetvédő Civil Szervezetek 
Országos Találkozóján, mely   
2016. április 30. – május 1-i hétvé-
gén, Őriszentpéteren lesz         
megtartva! 
A legjobb írás tulajdonosának díja 
egy E-BOOK OLVASÓ. 

forrás: http://zoldcivil.hu/
egyjougy/cikkiro-palyazat/ 

 
 
 
 
 

Adó 1% 

 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával  

a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete tevékenységét! 

 

Adószámunk: 18373112-1-04 

 

Köszönjük! 
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Környezet- és Természetvédő 
Civil Szervezetek XXVI.  
Országos Találkozója  
Őriszentpéter,  
2016. április 29 – május 1. 
 
Az Országos Találkozó  
2016. április 29-én, pénteken   
kezdődik és május 1-én, vasárnap 

ér véget.  
Programok helyszínei  
A 2016-os Országos Találkozó 
helyszíne Őriszentpéter. 
A csaknem 1200 lakosú város az 
Őrség központja. A szeres    tele-
pülés gyönyörű természeti            
környezetben fekszik.                                              
Egyik különlegessége, hogy az 
eddigi legkisebb és legnyugatibb 
OT helyszín lesz.  
A találkozó programjai a település 
művelődési háza környékére 
összpontosulnak, itt található az 
iskola, a helyi piac, a sportpálya, a 
református templom és az ifjúsági 
szállás is. Szekciók, konferenciák, 
kulturális kísérő programok helye 
lesz a kissé távolabb lévő nemzeti 

park központ és a teleház        
épülete.  
Szállások  
Az eddigiektől jelentősen eltérő 
körülmény, hogy a településen 
nem található iskolai kollégium, 
amely olcsón és mérsékelt, de biz-
tos színvonalon, egy helyen adna 
lehetőséget a résztvevők elszállá-
solására. A résztvevők többsége 
most kisebb panziókban, családi 

vendégházakban fog megszállni, 
amely kicsit költségesebb, de 
komfortosabb, mint a megszokott 
kollégiumi elhelyezés. Lehetősé-
get biztosítunk viszont egészen 
olcsó, alacsony komfortú szállások 
(tornaterem, sátor) elfoglalására 
is. A terveink szerint a szállások 
többsége max. 20 perc sétára    
helyezkedik el az OT központi 
helyszínétől.  
Étkezés  
A résztvevők étkeztetését két étte-

rem biztosítja, amelyek a település 
központjában helyezkednek el, a 
művelődési háztól 5 percre. Mind 
a húsos, mind a húsmentes      

menüket helyi ízekből, változato-
san igyekszünk kialakítani. 

Békés Megyei Népművészeti  
Egyesület felhívása 
 
A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület együttműködésben a   
Hagyományok Házával és a Nép-
művészeti Egyesületek Szövetségé-
vel 2016. március 4-6 között rendezi 

meg a XV. Országos Textiles Konfe-
renciát a Szent István Egyetem    
békéscsabai Campusán.  
A jelentkezők száma már most  
meghaladja a korábbi évekét.  
A konferencia első napján az ünne-
pélyes díjkiosztásra kerül sor, az 
ünnepség után a résztvevők először 
virtuális bemutató keretében tekint-
hetik meg a két kiállításon bemuta-
tásra kerülő alkotásokat, majd ezu-
tán a Munkácsy Emlékházban és a 
Múzeumban meg is tekintik a       
tárlatot.  
Az idei évben a pályázati kiállítások 
„A nappali szoba – a család közössé-
gi terének – textíliái”  valamint a 
„Viseletek és viselet kiegészítők” 
körében kerülnek megrendezésre.  
Az első nap zárásaként szekcióülé-
sekben vitathatják meg a beérkezett 
pályamunkák hibáit, hiányosságait, 
illetve a követendő példákat.  
A második napon a szakmai előadá-
soké a hangsúly. A neves előadók a 
lakástextíliák és a  viselet és viselet 
kiegészítők témakörében tartanak 
előadást hallgatóságnak.  
Az előadásokat követően a konfe-
rencia résztvevői a szokásoknak 
megfelelően egy meglepetés vacso-
rán vesznek részt, ahol az idei évben 
is igazi különlegességek várják majd 
őket.  
A zárónapon a saját szakterületükön 
kiemelkedőt alkotó, 40-45 év körüli 
alkotók mutatják be a kompozíciós 
elvek érvényesüléseit saját          
szakterületükön belül.  
Ezt követően kerül sor a konferencia 
zárására, a vendégek                     
hazaindulására.  
Bízunk abban, hogy vendégeink a 
korábbi évekhez hasonlóan ismétel-
ten sok hasznos információval tér-
nek majd haza a konferenciáról.      
A programtervezet és a konferenciá-
val kapcsolatos információk elérhe-
tőek a www.bmne.hu honlapon.   

Juhos Krisztina 

       

 
 
Bujdosó Antal, a gyulai központú 
Mozgalom az Egészséges Város 
Környezetéért Társaság nevében 
ajánlja minden érdeklődőnek a 
fenti rendezvényt. Szívesen vállal-
ja a koordinációt, közvetítést, elér-
hetőségei: telefon: 20/8001-802; 

e-mail:  bujdso@irj.hu;  
toni1953@freemail.hu  
 
Haán Lajos Szabadegyetem    
programjai 
 
Földrajz tagozat 
2016. március 7. hétfő 17:00 óra 
Mokran János földrajz tanár 
„A tűz birodalma – Új-Zéland, 
északi sziget” 
Pszichológiai tagozat 
2016. március 8. kedd, 17:00 óra 
Szicsek Margit tanácsadó         
szakpszichológus, fősikolai docens 
Párkapcsolati tévhitek II. 
Történelem tagozat 
2016. március 16. szerda, 17:00 óra 
Egy XX. századi magyar jelenség – 
„Fényes szelek Nemzedéke”      
1939-1949 
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 székhá-
za Békéscsaba Damjanich u. 1/3. 
Telefon: 66/323-413;  
E-mail: postmaster@titbcs.hu 
Honlap: www.titbcs.hu 

http://www.bmne.hu
mailto:bujdoso@irj.hu
mailto:toni1953@freemail.hu
mailto:postmaster@titbcs.hu
http://www.titbcs.hu
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reményében. Eddig az igaz törté-
net. 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 ma-
gyar fővárosba. A „Szörny”       
rákényszerül arra, hogy kiadja 
egyik szobáját albérletbe, ide érke-
zik meg a kis Kriszta, akit nem ér-
dekel a „herceg” kinézete, minden-
kit szeretni és érteni akar…Hogyne 
szövődne köztük emberi kapcsolat, 
amely azonban nem feltétlenül úgy 
alakul, mint a mesében… 

 
Időpont: 2016. február 19. 19 óra 
 
 

 
 
Nem véletlen, hogy Shakespea-
re Tévedések vígjátéka máig töret-
len népszerűségnek örvend a re-
neszánsz óta: a felvonultatott em-
beri játszmák és hibalehetőségek 
bárhol, bármikor érvényesek le-
hetnek. És ha már alkalom adódik 
a tévedésre, akkor a komikum is 
teret követel magának: a családi 
szálak egyre inkább összekuszálód-
nak, a történések pedig csak to-
vábbgörgetik a félreértéseket.       
A féktelen vígjátékban minden 
elem adott, hogy a termékeny za-
vart fenntartsa: összecserélt ikrek, 
féltékenység, emberi hiúságok és 
gyengeségek, Ephesus városának 

hajlandó egyszerű tisztességes 
hentesáru lenni mint a testvérei, 
ezért úgy dönt, hogy disznófősajt 
lesz – avagy semmi. Céljai elérése 
érdekében mindenen és minden-
kin átgázol. Pályafutása teli van 
csalással, hazugsággal, átveréssel. 
Veress Zoltán erdélyi magyar köl-
tő, író neve fogalom. Verses mesé-
in felnőtt gyermekek hada ma már 
felnőttként próbálja becsempészni 
saját gyerekei könyvtárába Harry 
Potter kalandjai mellé Tóbiás és 
Kelemen, Irgum-Burgum Benedek 
vagy Rongy Elek, a példakép   
történetét.  
 Ő maga így vall: „Rongy Elek, a 
példakép című mesémbe nagyon 
is tudatosan vittem bele egy má-
sodik szólamot, amely a felnőttek-
nek szól, miközben az első, a 
gyermekeknek szóló, csak azt 
mondja el, mi mindent tesz egy 
nyamvadt kis malac annak az ér-
dekében, hogy disznófősajt legyen 
belőle.” 
Rendező: Béres László 
Bemutató időpontja:  
2016. február 27-én 16.00 óra 
Helye:  
Békéscsaba, Ibsen Stúdiószínház 
A belépőjegy ára egységesen:  
800.-Ft 
Érdeklődni a 06/20/293-5626-os 
telefonszámon (Szantner Tiborné) 
 
Békéscsabai Jókai színház        
februári programajánlója 
 
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 eltor-
zult arcú „alvilági herceg” kényte-
len volt visszavonulni, magányá-
ban csak egy régi cimbora tartott 
ki mellette, ő is csak a külföldi 
bankszámlákon elrejtett pénzek 

Lisztérzékenyek Békés Megyei 
Közhasznú Egyesületének februári 
és márciusi programjai 
 
2016. február 20-21-én (szombat–
vasárnap) szakmai kirándulást szer-
vezünk Budapestre, a Táplálék Al-
lergia Centrumba. A TAC bolt veze-
tője Rabóczky Ági látja vendégül az 
egyesületi tagokat, - sütőkurzus és 
orvosi előadás is szerepel a        
programban. 
A kirándulás ára 6000 Ft/fő, mely 
tartalmazza az utazás költségét, 
szállást, szombati vacsorát, vasárnap 
reggelit, és a vasárnapi est-ebédet.   
A kirándulásra jelentkezni  
2016. február 10-ig lehet az alábbi 
elérhetőségeken: tel: 20-252-8704, 
marikah56@gmail.com. 
A szakmai kirándulás tervezett 
programja: 
2016. február 20. szombat 
Gyülekező reggel fél 6-tól és indulás 
6 órakor a buszpályaudvarról   
Érkezés kb. 10 óra körül Budapestre 
a sütőkurzus helyszínére, ez a prog-
ram   kb. 10 órától -15 óráig tart.   
Ezt követően vásárlás a TAC bolt-
ban, szállás elfoglalása (Dominik 
Panzió XIV. kerület) és vacsora. 
Este 19 órától a Fővárosi Nagycir-
kusz előadását nézzük meg 
(jegyrendelés folyamatban).  
2016. február 21. vasárnap 
Délelőtt szabadprogram: Vajdahu-
nyad vár, Múzeum, Városliget. 
Kora délután indulnánk hazafelé, 
estebéd útközben (Ináncs, Vénusz 
Panzió kb. 15- 16 órakor). 
Érkezés Békéscsabára 18-19 óra.  
- A békéscsabai TAC boltban 10%-os 
akciós napok: 2016. február 12.   
- Márciusi program: Sütőstúdió   
Békéscsabán a Lencsési Közösségi 
Házban.   

Hrabovszki Györgyné 
 

Békéscsabai Napsugár Bábszínház 
aktuális műsora 
 
Veress Zoltán: 
Rongy Elek a példakép 
 
Makkon Hízott Nagy Macának    
tizenharmadik malaca, a kákabelű, 
satnya, göthös Rongy Elek nem elég-
szik meg a neki szánt sorssal és nem 

http://jokaiszinhaz.hu/tevedesek-vigjateka
http://jokaiszinhaz.hu/csomos-lajos
mailto:marikah56@gmail.com


Oldal  12 
E-Napraforgó 

AZ ORSZÁG ELSŐ CIVIL     
CSALÁDBARÁT VÁLLALATA 

 
A békéscsabai Egyensúly AE 
Egyesület példaértékű, családba-
rát működéséért különdíjat kapott 
a Három Királyfi Három Király-
lány Mozgalom nagyszabású gála-
estjén tavaly év végén, a Budapest 
Music Centerben tartott            
rendezvényen.  
Herczegné Számel Annamária, 
egyesületi elnök büszke kollégáira, 
hogy az elmúlt tíz évben számos 
szociális szolgáltatást nyújtva 
olyan munkahelyet, munkahelye-
ket tudtak létrehozni és működtet-
nek folyamatosan, ami ennek a 
címnek a viselésére is feljogosítja a 
civil szervezetet. A rangos elisme-
rést egyébként a kisvállalatok kö-
zött a Sonrisa Informatikai Kft., a 
középvállalatoknál a BDO Magya-
rország, a nagyvállalatoknál a K&H 
Bank Zrt. kapta meg. 
Az elnök, aki egyben a Békés     
Megyei Család Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház /CsEÖH/ irodave-
zetője elmondta, hogy a társadalmi 
felelősségvállalás jegyében globáli-
san úgy gondolkodnak, hogy ha 
minél több gyermek születik az 
országban, annál nagyobb eséllyel 
tudnak majd hosszú évek múltán 
megfelelő munkaerőt is találni a 
munkáltatók.  
- Mi már tudjuk, hogy komoly gaz-
dasági veszteséggel jár, ha a mun-
kavállalók nem motiváltak és    
tapasztaljuk, hogy főként a női dol-
gozóinkat a családbarát intézkedé-
sekkel lelkesíthetjük leginkább. 
Ettől jó nálunk dolgozni! 
Egyesületünknél természetes, hogy 
valaki munkavállaló és szülő egy-
szerre. A munkahelyünk, profiljá-
ból adódóan is –szociális, szemlé-

letformáló, esélyteremtési felada-
tok– a kisgyermekes, illetve család-
alapítás előtt álló, vagy már unokás 
munkatársainkat kiemelt figyelem-
mel és programokkal segítjük. A 
családbarát szellemiség alkalmazá-
sának előnyét már több mint 7 éve 
felismerve fokozatosan alakítottuk 
ki a családbarát vállalati stratégián-
kat. Talán az, hogy 99%-ban nők 
dolgozunk ebben a csapatban, – a 
vezetők is nők akik maguk is gyer-
mekeket nevelnek– még 
egyértelműbbé tette ezen gyakorla-
tok kialakulását, elősegítését- so-
rolta Herczegné, akitől megtudtuk, 
hogy a 25-55 év közötti munkavál-
lalóik általában érdeklődnek a 
részmunkaidő iránt, ezen belül is 
inkább a már férjezettek és azok, 
akik gyermeket nevelnek, sőt minél 
többet, annál inkább. Atipikus 
munkavégzésre több lehetőséget is 
biztosítanak, részmunkaidőt, táv-
munkát és rugalmas munkaidőt, 
illetve munkaidő-bankot tartanak 
nyilván. Ennek megléte óriási se-
gítséget nyújt dolgozóik számára, 
amiről elárulta, hogy munkáltató-
ként nem egyszerű feladat, de    
működik.  
A távmunkáról tudjuk, hogy lehet 
rendszeresen vagy esetenként ott-
honról dolgozni, a részmunkaidő-
ről a 4, 6 órás foglalkoztatást, de 
kíváncsiak voltunk, hogy milyen a 
rugalmas munkaidő az           
Egyensúlynál. 
- Nincs kőbe vésve, hogy valaki 
minden nap 8 órától 16 óráig dol-
gozzon, hanem lehetnek hosszabb 
és rövidebb munkanapok is, a 
munkaidő kezdete, illetve vége 
változó lehet. Kötetlen munkaidő a 
vezető beosztásban dolgozóknál 
jellemző, és lényege az, hogy az 

Békés Megye Falusi Turizmusáért 
Egyesület – új iroda, kiadványok, 
kiállítási megjelenés 
 
A Békés Megye Falusi Turizmusá-
ért Egyesület munkaszervezete a 
közelmúltban új irodába költözött. 
Mostantól Békésen a Petőfi Sándor 
utca, földszint 20. számú irodába 
várjuk Egyesületünk tagjait és part-
nereinket. Elérhetőségeink a követ-
kezők szerint változtak: 
Békés Megye Falusi Turizmusáért 
Egyesület 
Cím: 5630 Békés, Petőfi Sándor   
utca 2., Fsz. 20. 
Tel./fax: 66/244-930 
E-mail: falusit.bekesm@gmail.com 
 
Az Egyesület hamarosan két új  
kiadványt jelentet meg. Az Egyesü-
let tagságát, illetve Békés megye 
településeit, turisztikai attrakcióit 
bemutató kiadványok február   
végén jelennek meg, ezt követően 
elérhetőek lesznek a megyei        
Tourinform irodákban, valamint az 
Egyesület irodájában is. 
Ahogy minden évben 2016-ban is 
jelen leszünk a budapesti Utazás 
kiállításon a Hungexpon. 
A március 03 – 06. között megren-
dezésre kerülő kiállításon az újon-
nan megjelenő két kiadvánnyal, 
valamint a tagjaink saját anyagai-
val mutatjuk be Békés megye falusi 
turizmusát. 

Vozár-Sipos Zsuzsanna 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

minden rendű lakói: rosszlányok, 
kereskedők, nemesek, urak és szol-
gák. De nem Shakespeare lenne a 
darab szerzője, ha a felhőtlen neve-
tés 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 
Email: 
ungorkatalin@jokaiszinhaz.hu 
Web: www.jokaiszinhaz.hu 

http://www.jokaiszinhaz.hu
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elvárt munkamennyiséget kiváló 
minőségben teljesítse, azonban az 
idejét teljes mértékben ő osztja be. 
Amennyiben hétköznap kora délu-
tán mondjuk el szeretne menni 
valaki a gyermeke iskolai fellépésé-
re, ezt meg tudja tenni, cserébe 
azonban lehet, hogy otthon az esti 
órákban válaszol majd az elmaradt 
levelekre. Ez egy jog és lehetőség 
egyik részről, másik részről, pedig 
egy nagyon magas                        
teljesítményelvárás. 
Támogatjuk a munkaidő-
kedvezményt a dolgozóink tovább-
képzéséhez is, mivel szerintünk a 
karrier és a család, plusz a munka 
összeegyeztethető. A képzett mun-
kaerőnek csak a hasznát látjuk, 
hátrányát soha!  
A kismamák meglátogatására talál-
tuk ki, hogy már a szülést követő-
en komatállal kedveskedik a friss 
édesanyának a munkatársak egy 
csapata. A kismamáknak sokszor 
reggel munkába megy a párjuk, 
nincs mindenhol olyan rokon, aki 
odaköltözik a családhoz segíteni, 
és ilyenkor az anyuka egyedül ma-
rad, így kell ellátnia a csecsemőt, 
netán a nagyobb testvért, főzni kell 
és rendben tartani a háztartást, ami 
egyszerre nagyon fárasztó tud len-
ni. A kimerültség a tejtermelésnek 
sem kedvez, ezért is volt régen 
gyakorlat, hogy aki tudott, az bese-
gített ebben az időszakban, hogy 
minden feltétel ideális legyen a 
baba-mama összeszokásához, a 
kisbaba természetes táplálásához. 
Ez a szokás még az 1980-as évek-
ben is elmaradhatatlan jele volt a 
közösségi összetartásnak, az egy-
másra figyelésnek. A komatál vagy 
bőségtál a törődés, figyelmesség 
mellett azért is jó dolog, mert táp-
láló, laktató házi ételekkel (pl.: hús-
leves, rántott hús, lángos), kalács-
csal, süteménnyel, lekvárral, gyü-
mölcsökkel, italokkal gondoskodik 
a napi étkezésről. A tál vivője a 
szokás szerint erőt, egészséget, bő 
tejet kíván az anyának, kikérdez-
zük, hogy ment a szülés, és ellátjuk 
jó tanácsokkal. 
A rendezvényeinken, melyek baba-
barátok, a pici korú gyermekek 
számára is nyújtunk játéktevékeny-

ségre alkalmas eszközökkel teli 
területet. Hívjuk és várjuk a gye-
sen, gyeden lévő munkatársainkat 
és családjaikat, így a farsang, gye-
reknap, anyák napja, egészség- és 
családi napokra is, ahol lehetőség 
nyílik a folyamatos kapcsolattar-
tásra azok számára is, akik hosz-
szabb időre kiesnek a munkából. 
Így nem érzik elszigetelve magu-
kat, régi munkatársakkal találkoz-
hatnak, részt vesznek a programja-
inkon, melyen az aktuális élethely-
zetüket baráti beszélgetések for-
májában oszthatják meg. Így ők is 
nyomon követik a munkahelyük 
jelen állapotát, helyzetét. 
Sajnos anyagi támogatásra nemi-
gen van egyesületünkben lehető-
ségünk, ezért próbáljuk program-
jainkkal, családbarát intézkedések-
kel kiváltani mindezt.   
Jó pár éve foglalkoztat minket, 
mint munkáltatókat, hogyan lehet-
ne a kisgyermekes, egyáltalán a 
gyermekes anyukáknak ideális 
munkahelyi környezetet teremte-
ni. Hogyan lehetne megoldani azt, 
hogy egy nő el tudja látni az anyai 
kötelezettségeit és a munkahelyi 
feladatait is úgy, hogy mindenki 
jól járjon, amikor a gyermek beteg, 
szülői értekezlet jön közbe, őszi, 
tavaszi szünet van. Nemcsak a mi 
munkahelyünkön, hanem a város-
ban is. Arra gondoltunk, hogy egy 
olyan családi bölcsit szeretnénk 
kialakítani ahova néhány órára is 
el lehetne hozni a gyermekeket, 
illetve mi is el tudnánk menni ér-
tük, ha a szülőknek ez megoldha-
tatlan lenne. Ez lenne az igazi csa-
ládbarát szolgáltatás! Keressük a 
lehetőségeket. 

Herczegné Számel Annamária 
 

EGYENSÚLYBAN A 
TEHETSÉGES DIÁKOK 
CSALÁDJA 

 
A széles körű szociális szolgálta-
tásokat nyújtó, többek között a 
Békés Megyei Család, Esélyterem-
tési és Önkéntes Házat /CsEÖH/ 
is működtető békéscsabai Egyen-
súly AE Egyesület „Egyensúlyban 
a tehetséges diákok családja"- 
NTP-CsSzP-M-15-0007 címmel az 

egész megyét lefedő, komplex, 
szemléletformáló program         
sorozatot bonyolít. 
A Nemzeti Tehetség Program cél-
csoportja elsősorban, a hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyze-
tű, a roma, a fogyatékossággal élő, 
a hagyományos iskolai értékelés 
szerint alulteljesítő és a komplex 
fejlesztést igénylő halmozottan 
hátrányos helyzetű, kedvezmé-
nyezett járásokban élő tehetséges 
fiatalok valamint családjaik.  
- Azért is kell kiemelten foglalkoz-
ni a tehetséggondozás és felzár-
kóztatás témakörével, mert a kitö-
rést sokak számára csak az esélyte-
remtő tudás hozhatja meg. Tud-
juk, hogy nem várhatunk csodá-
kat, hiszen e témakörben évtize-
dek óta zajlik a társadalmi szintű 
próbálkozás, ám a magunk terüle-
tén – elsősorban a családok, nevelő 
családok, közösségek, kortárscso-
portok - a tehetségek közvetlen 
környezetével kívánunk            
foglalkozni. 
Azt várjuk, hogy a pozitív példák 
nyomán felértékelődik az értékte-
remtő tudás, a tudásért végzett 
munka és a tanulásba vetett hit. 
Akkor ér majd el valódi hatásfokot 
a projektünk, ha a támogatási idő-
szak végére a Békés megyei tehet-
ségpontok és szakmai szervezetek 
valódi együttműködéssel dolgoz-
nak tovább a közös cél érdekében, 
illetve új tehetségpontok jönnek 
létre- mondja Herczegné Számel 
Annamária, az egyesület elnöke, a 
CsEÖH irodavezetője.  
A programokat úgy állították ösz-
sze, hogy azok nem csupán az 
NTP szellemiségébe illeszkednek, 
hanem harmonizálnak a közokta-
tásban résztvevők, a családok, va-
lamint a gyermekekkel foglalkozó 
szakemberek törekvéseivel is,   
tükrözve a Békési sajátosságokat. 
Folyik a megvalósítás, év elején 
célzott kiajánlások történnek a me-
gyében, elsősorban a két halmo-
zottan hátrányos helyzetű kistér-
ségben, a mezőkovácsházaiban és 
sarkadiban.  
A kínálati paletta széles, van   
lehetőségalkotó nap, nyílt nap, 
szabadidős program választására, 
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egyéni szupervízióra, rendszertáb-
la tréningre tanároknak,  tehetsé-
ges diákoknak szociális kompe-
tenciát fejlesztő tréningre, gyere-
keknek konfliktus feloldást segítő 
tréningre, szülőknek és nevelő-
szülőknek családi reziliencia   
műhelyre, családterápiára, 
mediációra, tehetséggondozó 
szakember előadására tanároknak 
szülőknek, nevelő szülőknek.  
 
Játszva tanulás: Rádióskommuni-
káció, robotkocsi programozás 
 
A Békéscsabai Városi Rádióklub 
(hívójele: HA8KWG) az Emberi 
erőforrás támogatáskezelő, 
Nemzeti együttműködési alap és a 
Civil támogatások osztálya által 
2015-ben kiírt pályázatán 
(NEA-UN-15-M-0028) 650 000 Ft-ot 
nyertünk. 
Főbb eszközrendszer: 6 db játék 
robotkocsi oktatókészletet vettünk. 
 
Építsünk robotot, írjunk rá progra-
mot! Próbáljuk ki! Változtassunk a 
programon! Nézzük meg, most mit 
csinál, apró lépésekkel haladva, 
rengeteg sikerélményt tapasztalva 
megismerhetjük az informatika 
alapjait. 
Az Amerikai PARALLAX gyártmá-
nyú iskolai oktatásra kifejlesztett 
kis sétáló robot kocsi a "BOE BOT",  
Board Of Education nevet kapta. 
Az eszköz sok érdekes feladat meg-
oldására alkalmas, a sokféle fel-
használhatósághoz különböző bő-
vítő egységet fejlesztettek ki.          
A programot BASIC nyelven, Win-
dows felületen könnyen megírhat-
juk. A robot vezérlőjébe egy USB 
kábelen keresztül tölthetjük le a 
futtatható programot, majd teszte-
lés után útjára engedhetjük robo-
tunkat. A robotra különböző érzé-
kelőket kapcsolhatunk, és egyéb 
kiegészítők szerelhetők, intelligens 
jelfel-dolgozási és programozási 
ismeretek szerezhetünk. 
Békéscsabai SZC Trefort Ágoston 
Szakképző Iskola 2/14/2 Elektro-
nikai technikus osztály tanulói sze-
relték össze a készülékeket, majd 
egy gyári minta programot letöltöt-
tek a vezérlő egységbe, és kipróbál-

ták, megfigyelték a robot kocsi mű-
ködését. 
 
További információ és fotók a    
honlapunkon találhatóak: 
w w w . t a s z i . h u / ~ r a d i o k l u b /
foto_kep/bemutato/boe-bot/2015/
osszerak/beuzemel.html 
 
Akinek felkeltette az érdeklődését a 
téma és ismer olyan 12-18 éves diá-
kot, aki megismerkedne a jelzett 
technikával,  azt  szívesen látjuk a 
szakkörünkön. 
Foglalkozások ideje: A hét kedd  
8.órától (14.10---16.20)    B hét csütör-
tök 8.órától (14.10---16.20). 
Hely : Trefor Á. Műszaki Tagiskola, 
Tanműhely II. emelet T-210,  
Automatika szaktanterem. 
Jelentkezés: Domokos Imre  
szakoktatónál (ha8kwg@freemail.hu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Az én történetem” 
 
A MACI bemutatja: segíthetünk   
egymásnak 
A MACI - magyar civilszervezetek 
2016. február elsejével induló kam-
pányában azt mutatja be, hogy szá-
mos olyan személyes probléma me-
rül fel hétköznapi életünk során, 
amit az állami, önkormányzati ellá-
tórendszer és a piaci szféra nem, ha-
nem a civilszervezetek által kezde-
ményezett programok tudnak meg-
oldani. A kampány során személyes 
történeteket mutat be a MACI, né-
gyet mozgóképes és többet írott for-
mában. A mozgóképes történeteket 
hetente publikálják a 
www.sziamaci.hu és a MACI 
F a c e b o o k  o l d a l á n 
(www.facebook.com/sziamaci). 
Az első történet egy édesanyáé 
(www.sziamaci.hu), aki még csak 

nem is egy speciális problémára 
keresett megoldást. A kisgyerme-
kes anyaság árnyoldalairól keve-
sen beszélnek, és még kevesebben 
p r ó b á l j á k  a  f ö l m e r ü l t               
problémákat megoldani. 

Blanka háromgyermekes anya, 
akinek legkisebb gyermeke jóval 
az első kettő után érkezett a csa-
ládba. A babavárás idején szem-
besült azzal, hogy ismét vissza 
kell térnie a kismama lét monoto-
nitásába, és olykor magányos lét-
formájába. Igaz, hogy a gyermek-
nevelés számtalan öröm forrása, 
mégis gyakran extrém terhet ró az 
anyákra, akik velük együtt élő 
nagycsalád híján sokszor semmi-
féle segítségre, társra nem számít-
hatnak ebben a feladatban. Az 
elszigeteltség, és az egyhangúság 
pedig nemcsak szorongást okoz-
hat bennük, de nehezíti a munká-
ba, és a közösségi életbe való visz-
szatérést is. 
Blanka nem törődött ebbe bele, és 
más sorstársakkal összefogva lét-
rehozta az Anyahajó Anyaköz-
pontot, ahol együtt alakítják ki 
maguknak, hogy hogyan élhetnek 
a kisgyermek mellett is aktív és 
közösségi életet. Ebben a csoport-
ban az anyukák megoszthatják 
egymással problémáikat, tapasz-
talatot cserélnek, és számos olyan 
foglalkozást szerveznek, amit 
gyerekkel, vagy éppen gyerek 
nélkül tudnak élvezni.  
De Blanka története csak egy pél-
da a sok közül. A kampány során 
további történeteket is megmutat 
a MACI, remélve, hogy ezeken a 
példákon keresztül egyre világo-
sabbá válik, hogy miért olyan fon-
tosak az alulról szerveződő kez-
deményezések, a civil szektor fe-
lől érkező válaszok, és ezek ho-
gyan képesek egy-egy ember éle-
tét, személyes történetét megvál-
toztatni. Mit tehet egy civilszerve-
zet egy gyógypedagógusért, aki 
autistákat fejleszt? Vagy éppen 
hogy tudja megváltoztatni egy 
borsodi faluban élő ember életét? 
Ezekre ma már több példa van, és 
ezeket a MACI most közelebb 
hozza a nyilvánossághoz. 

http://www.sziamaci.hu
http://www.facebook.com/sziamaci
http://www.sziamaci.hu
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KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Együtt, Egymásért! 
A civilszervezetek szerepe a helyi társadalmi életben 
 
Bevezető 
Projektünk keretében elkészítettünk egy olyan könyvet, amely 
bemutatja a település néhány kiváló civil szervezetének tevé-
kenységét, ezen keresztül rávilágít a civilek szerepére a helyi 
társadalmi és kulturális életben. Bemutatja, hogyan tudja egy-
egy civil szervezet pozitívan befolyásolni a polgárok minden-
napi életét, hogy tud hozzájárulni az életminőség, illetve a 
városkép javításához. 
Vésztő városában tevékenykedő civil szervezetek száma igen magas. Ha ebből az aktív, illetve a település lakos-
ságára való hatást vesszük figyelembe, akkor már ez a szám csökken. Tehát 10-12 azon szervezetek száma,   
melyek példaértékű tevékenységet folytatnak, dolgoznak a kultúrában, a sportban, a hagyományőrzésben, kör-
nyezetvédelemben, városvédő tevékenységben stb. Ezen szervezetek vezetői egyszerű emberek, lelkiismerete-
sek, szabadidejüket feláldozva, család és munka mellett végzik önkéntesként az általuk vállalt feladatokat.       
A könyv betekintést ad ezen közösségek mindennapi tevékenységébe is.  
Támogató: a Nemzeti Együttműködési Alap 

Arató Erzsébet 
Vésztői Településszépítők Egyesülete 

Napraforgó 

Kiadja: a Közösségfejlesztők  Békés Megyei Egyesülete 

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570. 

E-mail: civil@kfbme.hu 

Szerkesztő: Butora Hajnalka; Urbancsok Győző Mátyás                                      

Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna  

Mi a MACI? 
A MACI a magyar civilszervezetek 
közösségét jelképező figura.          
A Magyarországon működő több 
tízezer civilszervezet tevékenysége 
rendkívül szerteágazó: munkájuk 
kiterjed a környezetvédelemtől az 
emberi jogokig, a szabadidő hasz-
nos eltöltésétől a gyógyításig, a 
közösségépítéstől az oktatásig, a 
kultúrától a vallásos életig, a szegé-
nyek megsegítésétől az ifjúsággal 
való foglalkozásig. A MACI kam-
pány célja ennek a munkának a 
közérthető bemutatása, és        
megerősítése. 
 
Bővebben: 
http://sziamaci.hu/ 
www.facebook.com/sziamaci 
 
 
 
 
 
 
 

Elkezdődött a 2016. évi  közműve-
lődési statisztikai adatgyűjtés 
 
2016. március elsejéig szolgáltathat-
nak adatot az előző évi eredménye-
ikről a közművelődési tevékenysé-
get végző intézmények, szervezetek 
az OSAP 1438-as számú adatlapon a 
közművelődési statisztikai adatszol-
gáltatás keretében. 
A közművelődési tevékenységet 
alapfeladatként ellátó költségvetési 
szerv, társadalmi, civil szervezet, 
alapítvány, közalapítvány, gazdasá-
gi társaság, vállalkozás, egyéni vál-
lalkozás, a 288/2009. (XII. 15.) Kor-
mányrendelet alapján, a kötelező 
adatszolgáltatásnak az Emberi Erő-
források Minisztériuma által mű-
ködtetett http://
kultstat.emmi.gov.hu oldalon tehet 
eleget. A statisztikai adatgyűjtést 
koordináló, közfeladatot ellátó Nem-
zeti Művelődési Intézet ismét várja a 
Kulturális statisztikai rendszer hon-
lapján a 2015. évi közművelődési 

tevékenységről szóló jelentéseket. 
Az adatszolgáltató megyéje sze-
rinti illetékes közművelődési 
adatgyűjtést végző feldolgozó 
központok munkatársai elektro-
nikus levélben, telefonon nyújta-
nak tájékoztatást, segítséget az 
érdeklődőknek az on-line felület 
használatával, a regisztrációval, 
az adatlap kitöltésével kapcsolat-
ban. A statisztikai feldolgozó 
központ a közművelődési statisz-
tikai jelentőlapokat hiányosság, 
hiba vagy hibának tűnő ellent-
mondás esetén visszaküldheti 
módosításra az adatszolgáltató-
nak. A visszaküldésről a Kultstat 
rendszer minden esetben értesí-
tést küld a jelentés kitöltőjének. 
Kérjük minden adatszolgáltató 
együttműködését az adatok  pon-
tosításában, összegyűjtésében. 
A közművelődési tevékenységére 
vonatkozó adatszolgáltatás határ-
ideje 2016. március 1. 

forrás: www.nmi.hu 

http://sziamaci.hu/
http://www.facebook.com/sziamaci

