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Haladékot kaptak  a 
civil szervezetek 
 
Az Országos Bírósági 
Hivatal (OBH) február 
19-i tájékoztatása sze-
rint a 81 ezer magyar-
országi civil szervezet-
ből 53 ezer, vagyis az 
érintettek 65 százaléka 
nem hajtotta még végre 
az előírt változtatáso-
kat. Ennek hiányában 
ezen civil szervezetek 
működése jogellenessé 
vált volna.  Ezért kez-
deményezték a tör-
vénymódosítást, így a 
civil szervezetek egy év 
haladékot kaptak az új 
Polgári törvénykönyv 
(Ptk.) azon rendelkezé-
seinek átvételére, ame-
lyek határideje eredeti-
leg idén március 15-én 
járt volna le.  
Részletek a 14. oldalon. 
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Csaknem 30 civil szervezet képviselője vett részt a Közösségfejlesztők 
Békés Megyei Egyesülete által rendezett, „Határon átnyúló kulturális 
kapcsolatok erősítése, fejlesztése” című konferencián március 4-én.  
A Szlovák Kultúra Házában megtartott rendezvényen a megjelentek ak-
tuális információkat kaptak az Interreg V-A Románia – Magyarország 
2014-2020 programmal kapcsolatban. Benda Roland, a HU-RO Zárási 
Osztály programmenedzsere előadását a Magyarország-Románia Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési Program keretében 2007-2013 között meg-
valósuló projektek főbb eredményeinek, tapasztalatainak ismertetésével 
indította. A várhatóan 2016. II. félévében kiírásra kerülő Interreg prog-
rammal kapcsolatosan felvázolta a jövőképet, a tematikus célokat. A pri-
oritások közül a civilek számára elérhető „Az intézmények és állampol-
gárok határon átnyúló együttműködésének támogatása (Intézmények és 
közösségek együttműködése)” témakörre hívta fel a figyelmet. Az Ál-
lampolgárok együttműködése program kapcsán hangsúlyozta, hogy a 
kulturális sokféleséget, közös hagyományokat népszerűsítő és megőrző 
kezdeményezésekre, eseményekre lehet pályázni, illetve támogatható 
tevékenységek a közösségek, civil szervezetek kis léptékű együttműkö-
dési kezdeményezései a sport, kultúra, ifjúság és szabadidő területein - 
kulturális események, falunapok, előadások, fesztiválok, sportversenyek, 
az iskolás gyerekek iskolán kívüli együttműködése – csereprogramok, 
képzések a fenntartható hálózatok és együttműködés céljából.  

Zárásként szólt a pályá-
zatokkal szembeni elvá-
rásokról és a jelenlévők 
figyelmébe ajánlotta a 
h t t p : / / 2 0 1 4 . h u r o -
cbc.eu/en/ oldalt, ahol 
további információk ta-
lálhatóak a programról.  
 

 
Benda Roland előadását követően három jó gyakorlat bemutatására ke-
rült sor: a battonyai Fodor Manó Helytörténeti Egyesület, a Nagybánhe-
gyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület, és a Kamuti Gyermekekért 
Alapítvány képviselője a határmenti kulturális kapcsolataikról, együtt-
működésekről, közös programjaik előkészítéséről, megvalósításának 
módjáról tájékoztatták a jelenlévőket.  

 Butora Hajnalka 

Határmenti kapcsolatok erősítése  
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EZ TÖRTÉNT... 

Pályázatíró képzés Békésen  

A Békési Civil Szervezek Egyesüle-

te - a 2015. évi nyertes NEA szak-

mai pályázata keretében - pályázat-

író képzést tartott Békés városában 

működő civil szervezetek vezetői-

nek, tagjainak. A 30 órás tanfolya-

mon 25 fő vett részt. Az előadáso-

kat Koszecz Sándor, az egyesület 

elnöke tartotta. A résztvevők a te-

matika keretében elsajátították a 

projektciklus-menedzsment alapja-

it, megtanulták, hogy a pályázatok 

elkészítésénél mire kell figyelni, és 

hogyan kell fogalmazni a szöveges 

indoklás megírásánál.  

 

Foglalkoztak még a rendezvény-

szervezés alapjaival és összeállítot-

tak egy forgatókönyvet. A tanfo-

lyam részét képezte az együttgon-

dolkodás is: kinek, mire van szük-

sége, és mit tud felajánlani a közös-

ségnek. Végezetül a vizsgamunka 

leadása után mindenki tanúsítványt 

kapott a tanfolyam sikeres befejezé-

séről. 

Kovács András 

A népművészet kedvelői elözön-

lötték a megyeszékhelyet 

 

Közel négyszáz belföldi és határon 

túlról érkező, népművészetben jár-

tas szakember részvételével rende-

zik meg az előttünk álló hétvégén, 

péntektől vasárnapig a XIV. Orszá-

gos Textiles Konferenciát Békéscsa-

bán. 

Pál Miklósné, a Békés Megyei Nép-

művészeti Egyesület elnöke el-

Működési támogatást nyertek a 

nagycsaládosok Ecsegfalván 

 

A Nagycsaládosok Ecsegfalvai 

Egyesülete a tavalyi évben pályá-

zat útján 250.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesült 

a Nemzeti Együttműködési Alap 

Társadalmi Felelősségvállalás 

Kollégiuma által kiírt „Civil szer-

vezetek működési célú támogatá-

sa 2015.” c. pályázatán. 

Az összeget működést segítő esz-

közökre, banki költségek fedezé-

sére, kreatív eszközök beszerzésé-

re fordítottuk. A pályázat sikere 

nagyban segíti egyesületünket, 

mert kis településen élünk, csat-

lakozási lehetőségeink nincse-

nek. Tagcsaládjaink, önkéntes 

segítőink valamint a hozzánk 

forduló kisebb családok is igény-

be vehetik a pályázat adta lehe-

tőségeket. Köszönjük! 

Dávid Istvánné 

 

Berényi táncos sikere a Nagye-

csedi Verbunkversenyen 

 

Immár negyedszerre rendezték 

meg a kétévente megtartott Na-

gyecsedi Verbunkversenyt 2016. 

február 27-én szombaton, ame-

lyen  a „Leg a láb” A.M.I. Berény 

Táncegyüttesének tagja, Balogh 

Dávid Attila is indult.  A Bürkös 

zenekar minden táncosnak lelke-

sen húzta a talpalávalót. A renge-

teg induló miatt az eredményhir-

detés az éjszakába nyúlt.  A zsűri-

ben az olyan elismert szakembe-

rek mellett, mint Fitos Dezső és 

Kádár Ignác koreográfusok, ott ült 

az egyik híres nagyecsedi ver-

bunktáncos, Murguly Lajos is, aki 

így olyan táncosokat is értékelt, 

akik az ő saját táncát, figuráit jár-

ták el. 

Táncosunk, Balogh Dávid Attila 

II. helyezést ért el ezen a verse-

nyen, melyhez ezúton is szívből 

gratulálunk. 

Kőszegi Krisztina 

mondta, a népi kézművesek a há-

rom nap alatt ismét informatív 

előadásokat hallgathatnak meg, de 

a szokásoknak megfelelően lehető-

ségük nyílik arra is, hogy kötetlen 

formában tapasztalatokat cserélje-

nek. 

— Nagyszerű, hogy a textilkészí-

tés kapcsán komoly hagyomá-

nyokkal rendelkező térség és azon 

belül Békéscsaba ad otthont a ren-

dezvénynek, hiszen így bemutat-

kozhat városunk az idelátogatók 

előtt — hangsúlyozta a rendez-

vény pénteki, a Szent István Egye-

tem békéscsabai kampuszán meg-

tartott megnyitóján Szar-

vas Péter polgármester. 

Hozzátette, mindenki ér-

tékes élményekkel gazda-

godhat, aki felkeresi a ha-

gyományokat ápoló prog-

ramot. 

— Minden szakmában, 

művészeti ágban rangot 

jelent, ha országos rendez-

vényt szervezhet egy tele-

pülés vagy éppen egy me-

gye. Békésben az elmúlt 

évszázadokban sok nemzetiség 

hatott egymásra, gazdag népmű-

vészeti közeget hagyva az utókor-

ra — hangsúlyozta Zalai Mihály, a 

Békés Megyei Közgyűlés elnöke, 

aki Mórus Tamás gondolatait fel-

használva emlékeztetett, a hagyo-

mány nem a hamu őrzője, hanem a 

láng továbbadása. 

Závogyán Magdolna, a szaktárca 

helyettes államtitkára beszédében 

szólt a népi kézműves értékek 

megőrzésének fontosságáról és 

azokról a kezdeményezésekről, 

melyek a népi tárgyalkotók számá-

nak csökkenését hivatottak ellen-

súlyozni. Kiderült, a konferenciá-

hoz kapcsolódó, két kategóriában 

meghirdetett, „Nappali szoba - a 

család közösségi terének textíliái”, 

illetve a „Viseletek és viselet-

kiegészítők” című pályázati kiírás-

ra 1100 alkotás érkezett, amelynek 

több mint felét kiállították a Mun-
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Vadászok báloztak a megyében 

Fennállásának negyvenedik évfor-

dulóját ünnepli idén az Orosháza-

Kardoskút Széchenyi Zsigmond 

Vadásztársaság, a hétvégén pedig 

báli programjukra készülődtek. 

Vendégváró kiállításuk előkészüle-

tei közben elnökük, Balogh Valter 

elmondta, a kezdetektől megszerve-

zik ezt a társadalmi eseményt. Bár-

hol tartják, egy kis ízelítőt adnak 

sikereikről. A vadászok bemutatják 

vadásztrófeáikat is. Az idei bálban 

százhúsz vendég szórakozott a mű-

velődési központban. Nyáron sze-

retnék megünnepelni jubileumi 

évfordulójukat vadászházukban. 

Nem csak itt, hanem a szomszédos 

településeken is báloztak a vadász-

társaságok tagjai. A pusztaföldvári 

művelődési házban a Varjasy János 

Vadásztársaság szervezett progra-

mot. Dominkó Sándor is egy jó han-

gulatú, százfős programról számolt 

be, melyen fellépett a pusztaföldvá-

ri népdalkör, és humoros, a bálhoz 

aktualizált műsort adtak az asszo-

nyok. 

 

Csanádapácán önálló vadásztársa-

ság nem volt 1997-ig. Akkor a 

helybeli vadászok vidékről jelent-

kezőkkel összefogva megalakítot-

ták az elsőt. A társaság Kittenber-

ger Kálmán világhírű magyar va-

dász nevét vette fel. Azóta létszá-

muk megduplázódott, vadászte-

rületük 5131 hektár. A vadállo-

mány megtartása, növelése érde-

kében megfelelő élő-, búvóhely, 

vadföldek kialakításával és fácán-

neveléssel foglalkoznak. 

Évente 1200 darab vegyes ivarú 

fácánt helyeznek ki a területükre. 

Elnökük, Pacsika Sándor elmond-

ta, a hétvégén ők is szórakoztató 

programot állítottak össze. Két-

száz vendég élvezte a helyi dal-

kör, a tótkomlósi kürtösök és a 

békéscsabai hastáncosok műsorát. 

forrás: beol.hu,  
2016. március 6. 

kácsy Mihály Múzeumban és az 

Emlékházban. 

— A gyulai csipketechnika újra-

gondolásáért és alkalmazásáért 

kapott első díjat csoportunk. Az 

alkotás elkészítésében egyrészt 

családi hagyományok segítettek, 

másodsorban pedig a témával 

kapcsolatos hagyatékok tanulmá-

nyozása — tudtuk meg Tóthné 

Kiss Szilviától. A Békéscsabai 

Lencsési Csipkeklub közösségve-

zetője hangsúlyozta, nagyon örül-

nek az elismerésnek, hiszen az 

egyik legrangosabb honi díjról van 

szó. 

Immáron a sokadik elismerést vi-

hette el Dávidné Gyarmati Zsuzsa 

vezette Békás csoport Békésről. 

Ezúttal egy gondolkodósarkot ala-

kítottak ki. 

— Egy-egy ilyen elismerés mindig 

megerősíti kis baráti közösségünk 

lelkesedését és arra ösztönöz ben-

nünket, hogy a következő megmé-

rettetésére is valami ütős, egyedi 

dolgot készítsünk — fogalmazott 

Dávidné Gyarmati Zsuzsa. 

forrás: beol.hu, 2016. március 4. 

PÁLYÁZATOK 

Pályázati felhívás a minősítéssel 

nem rendelkező zenekarok és 

énekkarok Emtv. szerinti, 2016. 

évi működésének támogatására 

Az EMMI nyílt pályázatot hirdet 

az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásáról és sajátos foglalkoz-

tatási szabályairól szóló 2008. évi 

XCIX. törvény (a továbbiakban: 

Emtv.) 20. § (3) pontja alapján a 

Nemzeti Kulturális Alap Előadó-

művészeti Iroda által vezetett ha-

tósági nyilvántartásban szereplő, 

minősítéssel nem rendelkező ze-

nekarok és énekkarok              

2016. évi szakmai programmeg-

valósításának és működésének 

támogatására.  

A támogatás formája: vissza nem 

térítendő támogatás. A megítélt 

támogatás intenzitása legfeljebb 

100% lehet.  

Pályázatot nyújthat be az a zene-

kar vagy énekkar, amely  

- nem állami fenntartású vagy tulaj-

donú; továbbá  

- a Nemzeti Kulturális Alap Előadó

-művészeti Iroda által vezetett ha-

tósági nyilvántartásban a pályázat 

benyújtása napján szerepel, továb-

bá  

- nem szerepel a minősített előadó-

művészeti szervezetek körének 

meghatározásáról szóló 5/2012. 

(VI. 15.) EMMI rendeletben felso-

rolt szervezetek között.  

Nem folyósítható támogatás  

- annak a kedvezményezettnek, 

amely a Nemzeti Együttműködési 

Alap (a továbbiakban: NEA) 2016. 

évre szóló működési pályázatán 

támogatást nyert;  

- nem rendelkezik a közhasznúsági 

nyilvántartásba vételről szóló bíró-

sági végzéssel.  

A megvalósítás időszaka:  

2016. április 1 -2017. március 31.  

A pályázatok postára adásának 

határideje: 2016. március 16.  

A pályázat benyújtásához nevezési 

díjat nem kell fizetni.  A támogatás 

igényléséhez saját forrás igazolása 

nem szükséges.  

A pályázat benyújtásának helye  

Postacím: NKA Igazgatósága - 

FEPO  

H - 1388 Budapest, Pf. 82.  

vagy nagyobb csomag esetén: 1085 

Budapest, Gyulai Pál u. 13.  

http://www.beol.hu
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lező saját forrás biztosítását a támo-

gató nem írja elő.  

3. Az alábbi szervezetek nyújthat-

ják be pályázatukat: 

Az MMA fejezeti kezelésű elői-

rányzatainak terhére támogatásban 

részesíthető: az államháztartás köz-

ponti alrendszerén belüli vagy kí-

vüli szervezet, az MMA tv.-ben 

nevesített művészeti ágak területén 

működő civil szervezet, amelyet az 

arra jogosult bíróság 2015. decem-

ber 31-ig jogerősen nyilvántartásba 

vett és az alapszabályának, illetve 

alapító okiratának megfelelő tevé-

kenységét ténylegesen folytatja, 

továbbá természetes személy. 

Amennyiben a pályázó természetes 

személy abban az esetben a támo-

gatási összeg utalása kizárólag utó-

finanszírozással történhet.  

A támogatás a pályázó által a pá-

lyázatban megjelölt, 2016. január 

1.-2016. december 31. között meg-

valósuló, az 1. pontban leírt tevé-

kenységének gyakorlásához, prog-

ramjának megvalósításához nyúj-

tott vissza nem terítendő támoga-

tás. A pályázatban csak a pályázó 

által meghatározott támogatási 

időszakban felmerülő költségekre 

vonatkozó számlák számolhatók el, 

amelyek pénzügyi teljesítésének az 

elszámolási időszak végéig meg 

kell történnie.  

4. Pályázatok benyújtása tagozati 

bontás alapján az alábbi tematika 

szerint lehetséges: 

Művészetelméleti Tagozat 

1. Mester és tanítvány - alkotó mű-

helyek a XX-XXI. századi magyar 

művészetben  

2. Kelet és Nyugat - a magyar mű-

vészet orientációs pontjai a XX-XXI. 

században 

3. Alkotó közösség, közös alkotás a 

XX-XXI. századi magyar művészet-

ben 

A támogatás célja: a fent megjelölt 

témákban konferencia, előadásso-

rozat, kiállítás, film (stb.) megvaló-

sítása, könyv, tanulmánykötet meg-

jelentetése 

Népművészeti Tagozat 

A támogatás célja: az élő hagyo-

mányt ápoló, önfenntartó, közös-

ségépítő nyitott műhelyek 

(táncházak, zenei, tánc és tárgyal-

kotó táborok, népdaléneklést, népi 

hangszerjátékot, népköltészetet és 

népi mesterségeket tanító körök 

stb.), valamint saját autentikus 

gyűjtést tartalmazó és/vagy okta-

tást, fennmaradást segítő korszerű 

szakmai kiadványok megvalósítá-

sa, továbbá e fenti célokhoz kapcso-

lódóan gyűjtemények és azok kiál-

lításának, publikálásának, illetve 

konferenciák megrendezése 

Irodalmi Tagozat 

A támogatás célja: reprezentatív és 

tematikus kortárs irodalmi szöveg-

gyűjtemények megjelentetése, vala-

mint író-olvasótalálkozók, könyv-

bemutatók, rendhagyó irodalom-

órák megvalósítása és jelentős kor-

társ és klasszikus irodalmi évfordu-

lók, különösen az 1956-os forrada-

lomhoz kapcsolódó rendezvények 

szervezése 

Iparművészeti és Tervezőművészeti 

Tagozat 

Az iparművészet, a tervezőművé-

szet és a tárgyalkotás jelentősége és 

gyakorlata 

A támogatás célja: a kiírás céljával 

összefüggő szakirodalom, folyóirat 

megjelentetése, kiállítás megvalósí-

tása 

Film- és Fotóművészeti Tagozat 

Az 1956-os forradalom, a Szovjet-

unióba elhurcolt s ott tartott hadi-

foglyok, valamint a világháború 

utáni svábok kitelepítésével kap-

csolatban eddig még nem feldolgo-

zott történések, folyamatok 

1. föltáratlan fotográfiák a hazai és 

nemzetközi fotográfiában; 

2. dokumentumfilm, kisjátékfilm, 

animációs film forgatókönyv meg-

írása vagy filmelőkészítés, amely-

nek eredményei - más forrás terhé-

A pályázat kezelője: Nemzeti Kul-

turális Alap Igazgatósága 

A pályázattal kapcsolatban felvilá-

gosítást nyújt:  

szakmai kérdésekben az EMMI 

Közösségi Művelődési és Művé-

szeti Főosztályán  

- Gerenday Ágnes zeneművészeti 

referens a (00-36-1) 795-42-07 tele-

fonszámon vagy az 

agnes.gerenday@emmi.gov.hu       

e-mail címen.  

a pályázati adatlap és a költségkal-

kuláció kitöltésével kapcsolatban 

az NKAI-nál  

- Fekete Adrienn kollégiumi titkár 

a (00-36-1) 327-43-62 tel.számon 

vagy az adrienn.fekete@nka.hu      

e-mail címen. 

 

Pályázati felhívás az 1956-os for-

radalom és szabadságharc 60. év-

fordulójához kapcsolódó 

programok megvalósításához 2016 

(Pályázat kódja: MMA-16-P) 

 

1. A pályázat célja 

A Magyar Művészeti Akadémia 

(MMA) - a Magyar Művészeti Aka-

démiáról szóló 2011. évi CIX. tör-

vény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésé-

ben nevesített - a művészeti élethez 

kapcsolódó közfeladatai ellátása 

érdekében a kulturális értékek vé-

delméhez és gyarapításához, a mű-

vészeti és történeti hagyományok 

megőrzéséhez, a magas színvonalú 

művészi alkotómunka feltételeinek 

megerősítéséhez, az 1956-os forra-

dalom és szabadságharc eseménye-

inek 60. évfordulójához kapcsoló-

dó programok megvalósításához 

nyújt jelen pályázati kiírás alapján 

elnyerhető támogatást. 

2. A pályázaton igényelhető támo-

gatás összege és formája 

A támogatás formája vissza nem 

térítendő támogatás. Az elnyerhető 

támogatás összegének alsó határa 

300 000 forint, felső határa 1 000 

000 forint. A pályázó részére köte-
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re - alkalmasak a munka folytatá-

sára. 

Színházművészeti Tagozat 

"Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem 

rendet..." 

A támogatás célja: színházi alkotá-

sok (előadások, táncprodukciók, 

történelmi drámák, operák, szín-

háztörténeti kutatások stb.) meg-

valósítása a forradalom szellemé-

ben 

Építőművészeti Tagozat 

A támogatás célja: nyári táborok 

megvalósítása, könyv megjelente-

tése és kiállítások szervezése 

Képzőművészeti Tagozat 

A támogatás célja: civil szakmai 

szervezetek szakmai programjai-

nak megvalósítása 

Zeneművészeti Tagozat 

A támogatás célja: komolyzenei 

projektek megvalósítása; előnyt 

élveznek azok a pályázatok, ame-

lyek az ifjúság zenei nevelését se-

gítik elő. 

A pályázaton könyv- és kottakia-

dás, valamint hangfelvétel-

készítés, megjelentetés nem támo-

gatható.  

5. A pályázatok benyújtásának 

módja, helye és határideje 

A támogatási igény az alábbi lin-

ken keresztül, az MMA pályázati 

rendszerébe lépve nyújtható be: 

http://tamogatas.mma.hu/Login 

A pályázatok beadásának határ-

ideje: 2016. március 31.  

A pályázattal kapcsolatban to-

vábbi információkat a 

tamogatas@mma.hu e-mail címen, 

valamint a http://www.mma.hu 

honlapon kaphatnak. 

 

1956-os szépirodalmi pályázat 

 

A Körös Irodalmi Társaság és 

Bárka szerkesztősége a Kommu-

nizmus Áldozatainak Emléknap-

ján az 1956-os forradalom és sza-

badságharc 60. évfordulója alkal-

mából jeligés szépirodalmi pályá-

"Roma és nem-roma interkulturá-

lis párbeszéd elősegítése" 

 

A pályázati felhívás célja: a mai ma-

gyar társadalomban tapasztalható 

feszültségek enyhítése, a roma és 

nem-roma emberek, csoportok kö-

zötti interkulturális párbeszéd elő-

segítése, az előítéletek mérséklése 

workshopok, rendezvények olyan 

innovatív, és/vagy alternatív kultu-

rális termékek, és tevékenységek 

megvalósítása révén, melyek egyút-

tal erősítik a helyi közösségek iden-

titását és javítják a kultúrához való 

hozzáférést is.  

Igényelhető támogatás összege, 

mértéke:  

Minimum 25.000.- euró (7.592.500.- 

forint), maximum 200.000.- euró 

(60.740.000.- forint).  

Támogatás mértéke az elszámolha-

tó költségek maximum 90%-a lehet. 

A pályázatok benyújtása az alábbi 

időpontok között lehetséges:     

2016. február 27. – 2016. március 27. 

Pályázók köre: 

Jelen felhívás keretében a kultúra, 

művészet és/vagy hátrányos hely-

zetű társadalmi csoportok felzár-

kóztatása terén releváns tapaszta-

lattal rendelkező, nem kormányzati 

(NGO) magyarországi székhellyel 

rendelkező szervezetek pályázhat-

nak: 

- Szövetség, és más egyesületi for-

mák (GFO 521,528,529) 

- Alapítvány (GFO 563,565,569) 

- Nonprofit gazdasági társaságok 

(GFO 572,573,575,576) 

- Egyéb, jogi személyiségű nonpro-

fit szervezet (GFO 599) 

Partnerek köre: 

A projektek megvalósítása során 

lehetőség van egy vagy több part-

ner bevonására. A partner lehet: 

- támogatásban részesülő, önálló 

költségvetéssel rendelkező partner 

- együttműködő partner, amely 

nem részesül támogatásban és nem 

rendelkezik önálló költségvetéssel.  

zatot hirdet Békés megyében élő 

alkotók (felnőttek és középiskolás 

diákok) számára. 

A pályázat célja olyan esztétikai 

értékkel bíró szépirodalmi alkotá-

sok (versek és elbeszélések) meg-

születésének elősegítése, melyek 

méltó módon idézik meg a forrada-

lom és szabadságharc eseményeit, 

hőseit, szellemiségét, történelmi 

jelentőségét, a mához és a jövőhöz 

szóló üzenetét. 

Pályázati feltételek: 

Pályázni jogosult minden Békés me-

gyében élő alkotó, a szakmai zsűri kü-

lön értékeli felnőttek és a középiskolás 

diákok pályaműveit. 

A pályázatokat vers kategóriában 

(maximum: 3 vers) és próza kate-

góriában (max. 20 flekk, 36.000 ka-

rakter) 3 példányban kinyomtatva, 

jeligével ellátva a Körös Irodalmi 

Társaság címére (5600 Békéscsaba, 

Andrássy út 1–3.), postán lehet el-

küldeni. Az 1956-os pályázat cím-

mel ellátott borítékban külön, lezárt 

kisborítékban kérjük a jelige felol-

dását (a szerző nevét, postacímét, 

email-címét). 

Pályázati határidő: 2016. április 30. 

Pályázati díjak (pénzjutalom, érté-

kes könyvcsomagok, különdíjak): 

Felnőtt korosztály: 

I. díj: 100.000 Ft 

II. díj: 50.000 Ft 

III. díj: 20.000 Ft 

Középiskolás korosztály: 

I. díj: 50.000 Ft 

II. díj: 25.000 Ft 

III. díj: 10.000 Ft 

A szakmai zsűri fenntartja magá-

nak az egyes díjak ki nem adásának 

jogát. A Bárka szerkesztősége fenn-

tartja a pályázatra beküldött alkotá-

sok közlésének jogát. 

Bővebb információ: 

www.jokaiszinhaz.hu 
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A pályázati felhívás az alábbi lin-

ken érhető el:  

http://www.norvegalap.hu/ch/

nyilt-palyazatok 

 

"Kortárs előadó-művészeti együtt-

működések előmozdítása"  

 

A pályázati felhívás célja a kulturá-

lis sokszínűség előmozdítása. Ezen 

célt a Felhívás az előadó-művészet 

terén létrejövő együttműködések 

kialakításával, szakmai hálózatok 

építésével, kulturális termékek ter-

jesztése által kívánja elérni képzési 

programok, tanulmányutak, 

workshopok, szakmai platformok 

megvalósításán és támogatásán ke-

resztül. 

Benyújtási határidő: 

2016. február 27. és 2016. március 

27. között. 

Igényelhető támogatás összege, 

mértéke: 

Minimum 25.000.- euró (7.592.500.- 

forint), maximum 200.000.- euró 

(60.740.000.- forint). 

Támogatás mértéke az elszámolható 

költségek maximum 90%-a lehet. 

Pályázók köre: 

- Kulturális tevékenységet ellátó 

szervezetek 

Partnerek köre: 

A projektek megvalósítása során 

lehetséges, a donor országok vala-

melyikében (Izland, Liechtenstein, 

Norvégia) székhellyel rendelkező 

partner bevonása, továbbá lehetőség 

van Magyarországon székhellyel 

rendelkező partnerek bevonására.  

- Központi költségvetési szervek 

(GFO 31) 

- Önkormányzatok és társulásaik 

(GFO 31, 34, 35, 362, 37, 38) 

- Non-profit szervezetek (GFO 517, 

525, 529, 54, 599, 699) 

- Alapítványok (GFO 561, 562, 563, 

565, 569) 

- Non-profit gazdasági társaságok 

(GFO 572) 

- Jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulások esetén 

maga a társulás (GFO 327) 

Támogatható tevékenységek: 

I. Önállóan támogatható 

a) Donor országbeli partnerrel 

létrejövő, vagy donor partner be-

vonása nélkül új alkotás megvaló-

sítását segítő egyeztetések / kö-

zös képzések / workshopok / 

tanulmányutak / szakmai plat-

form dokumentált formában tör-

ténő megrendezése 

II. Önállóan nem támogatható 

kötelezően megvalósítandó tevé-

kenységek 

a) Projektmenedzsment 

b) Nyilvánosság biztosítása 

c) Projektszintű könyvvizsgálat 

(50 millió forintot elérő és azt 

meghaladó projektek esetében) 

A pályázati felhívás az alábbi 

linken érhető el:  

http://www.norvegalap.hu/ch/

nyilt-palyazatok 

 

Ön választ, mi segítünk 

 

A TESCO-GLOBAL Zrt. a Ma-

gyar Adományozói Fórum közre-

működésével (a továbbiakban 

közreműködők) idén első alka-

lommal hirdeti meg Ön választ, 

mi segítünk című pályázatát, 

melynek célja a helyi közösségek 

támogatása. A program a vásár-

lók bevonásával, az alábbi feltéte-

lekkel zajlik: 

A pályázati felhívás célja a TES-

CO-GLOBAL Zrt. áruházai von-

záskörzetében élő helyi közössé-

gek támogatása. Pályázni az aláb-

bi témakörökhöz kapcsolódóan 

lehet (a felsorolás példa jellegű, 

nem kizárólagos): 

1. A lakókörnyezet megszépítésé-

re irányuló kezdeményezések tá-

mogatása - a környezet szépítése 

és védelme a helyi közösség rész-

vételével; a közösségi élet fejlesz-

tése 

A projektben partnerként Magya-

rországon vagy a donor országok-

ban (Izland, Liechtenstein, Norvé-

gia) székhellyel rendelkező szerve-

zetek vehetnek részt  

Támogatható tevékenységek: 

I. Önállóan támogatható 

A jelen pontban felsorolt tevékeny-

ségek közül a roma és nem-roma 

interkulturális párbeszéd elősegíté-

se érdekében legalább egy tevé-

kenység kötelezően választandó: 

1) kulturális termékek létrehozása 

a színház, tánc, zene, irodalom, 

film, fotó, festészet, szobrászat, 

kézművesség, installációk, dizájn, 

utcai művészetek és ezek bármi-

lyen variánsa műfajában és azok 

elérhetővé tétele a célcsoport szá-

mára a 2. pontban foglalt esemé-

nyek által.   

2) kulturális események (pl. előadá-

sok, kiállítások) szervezése, lebo-

nyolítása a célcsoport számára. 

3) Nem formális tanulási alkalmak, 

informális tapasztalat- és ismeretát-

adási módszerek kifejlesztése és/

vagy alkalmazása (pl. művészetpe-

dagógia, művészetterápia, stb.) és 

azok elérhetővé tétele a célcsoport 

számára a 2. pontban foglalt ese-

mények által az 1. pontban felsorolt 

tárgykörök eszközkészletének fel-

használásával.   

II. Önállóan nem támogatható, 

választható kapcsolódó tevékeny-

ségek 

1) Az alkotásokhoz, eseményekhez 

kapcsolódó tudásmegosztó, kom-

munikációs platformok (fizikai te-

rek, nyomtatott és online felületek) 

kialakítása és fenntartása.  

III. Önállóan nem támogatható, 

kötelezően megvalósítandó tevé-

kenységek  

1) Projektmenedzsment 

2) Nyilvánosság biztosítása 

3) Projektszintű könyvvizsgálat (50 

millió forint fölötti projektek eseté-

ben)  
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A pályázók köre: 

A pályázatra olyan civil szervezetek 

(egyesületek, alapítványok, szövet-

ségek és szociális szövetkezetek) 

jelentkezhetnek, amelyek megfelel-

nek a következő feltételeknek: ön-

kéntes alapon szerveződő, közcélú, 

nem haszonszerzés céljából alakult 

nonprofit szervezetek, amelyek füg-

getlenek a helyi, regionális és köz-

ponti kormányzattól, közintézmé-

nyektől, köztestületektől, politikai 

pártoktól, valamint for-profit szer-

vezetektől.  

A rendelkezésre álló keret:              

26 800 000 Forint 

Az egy pályázó által elnyerhető 

adomány összege: 400 000 Forint 

A nyertes pályázatok száma:          

67 darab 

A magyarországi Tesco áruházak 

összesen 67 körzetbe lettek besorol-

va. Az adott körzetben a vásárlók 

egy vásárlás alkalmával összesen 

egy szervezetet támogathatnak sza-

vazatukkal.  

Pályázatot 2016. április 3-ig (24:00) 

a http://kozosseg.tesco.hu oldalon 

található online pályázati adatlapot 

kitöltve lehet benyújtani. A pályáza-

ti projekt futamideje: 2016. július 1. 

és 2017. április 30. 

Elszámolható költségek: 

Minden, a projekt végrehajtásához 

indokolt, arányos mértékű és szük-

séges közvetlen költség elszámolha-

tó, amelyek a támogatott szervezet-

nél merülnek fel. 

A pályázati projektek kiválasztása 

és értékelése:  

1. A benyújtott pályázatok formai és 

jogi adminisztratív előszűrésen 

mennek át, amit a közreműködők 

munkatársai végeznek el, a pályázat 

beadásától számított 15 munkana-

pon belül. 

2. Ezt követően az értékelési sza-

kaszban a pályázati bizottság 

(Magyar Adományozói Fórum 

szakértői köre) kiválasztja körzeten-

ként a 3 legjobbnak ítélt pályázatot.  

3. Az értékelők által adott pont-

számok alapján tett javaslatokat 

és felállított pályázati rangsort a 

TESCO-GLOBAL Zrt. vezetőiből 

álló bizottság 2016. április 27-ig 

tekinti át. A körzetenként három 

legjobbnak ítélt pályázót a közre-

működők munkatársa 2016. ápri-

lis 27-én értesíti. 

4. A körzetenként 3 legjobbnak 

ítélt pályázatra a vásárlók min-

den körzet minden áruházában 

szavazhatnak, 2016. május 11. és 

június 7. között. A támogatást az 

a projekt kapja, amelyikre a vá-

sárlók a legtöbb szavazatot adták 

le. 

5. A szavazás eredményeként a 

körzetenkénti 1-1 győztes 

(összesen 67 győztes pályázat) 

bejelentésére a 2016. június 13-ai 

héten kerül sor. 

Konzultációért kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot munkatársunkkal az 

alábbi elérhetőségeken:  

Oravecz Ágnes, 

kozossegipalyazat@tesco.hu,     

(1) 411-3500 

 

Civil szervezetek infrastruktúra 

támogatása 

 

A felhívás kódja: IST-16 

Az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma civil szervezetek számára 

infrastruktúra támogatást bizto-

sít, az Emberi Erőforrás Támoga-

táskezelő által meghirdetett nyílt 

igénybejelentési felhívás kereté-

ben. A felhívás célja a civil társa-

dalom erősítése, a civil szerveze-

tek társadalmi szerepvállalásának 

segítése, a befogadó szervezetek 

időlegesen rendelkezésre álló 

szabad infrastrukturális erőforrá-

sainak igénybevétele révén. 

Határidő: 2016. december 31.  

forrás, bővebben: emet.gov.hu 

 

 

 

Például: 

- közterületek, parkok, játszóterek, 

óvodák, iskolák stb. felújítása, fej-

lesztése; 

- turistautak és tanösvények létre-

hozása és felújítása; 

- növénytelepítés; 

- közösségi kertek kialakítása;  

- az élelmiszerhulladék megszünte-

tésére, csökkentésére irányuló kez-

deményezések. 

2. Oktatás, képességfejlesztés gyer-

mekek, fiatalok számára 

Például: 

- táboroztatás, oktatási célú, tan-

órán kívüli foglalkozások; 

- továbbképzések szervezése, pá-

lyaorientációval foglalkozó trénin-

gek; 

- személyi készségek fejlesztése 

annak érdekében, hogy a projekttel 

elért célcsoport jobb eséllyel indul-

jon a munkaerőpiacon 

(önéletrajzírás, kommunikációs 

készség stb.); 

- kompetenciák fejlesztését célzó 

tevékenységek (pénzügyi ismere-

tek, a közösségi média használata, 

vezetőképzések stb.). 

3. Egészséges életmód, egészség-

megőrzés - egészséges életmód/

táplálkozási szokások kialakítá-

sát célzó projektek 

Például: 

- az egészséges táplálkozást gya-

korlati oldalról bemutató főzőtan-

folyamok, képzések vagy rendez-

vények; 

- az egészség és az egészséges élet-

mód népszerűsítését célzó, oktató 

jellegű képzések (szakemberek elő-

adásai, szemináriumok, műhely-

munkák, egészséggel és egészséges 

életmóddal kapcsolatos egyéb ren-

dezvények stb.); 

- a szabadidő tartalmas eltöltésére 

irányuló lehetőségek (sport-  

tevékenységek, gyerekklubok stb.). 
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Civil Díj 2016 

 

A NIOK Alapítvány ezúton pályá-

zatot hirdet Civil Díjakra. A pályá-

zat keretei között olyan innovatív 

civil kezdeményezéseket, projekte-

ket, programokat díjazunk, ame-

lyek újszerű megközelítést alkal-

mazva kiemelkedő eredményeket 

értek el. 

A pályázat fő céljai: 

Díjak odaítélése által minél széle-

sebb körben ismertté tenni a leg-

jobb hazai civil szervezeteket és 

legsikeresebb projektjeiket (és ez-

zel segíteni a legjobbak 1% és 

egyéb adománygyűjtő kampánya-

it); 

A díjátadó gála keretei között egy 

évente ismétlődő, a szektor vezető-

inek szóló esemény létrehozása, 

amely reményeink szerint a jövő-

ben a jelentősebb civil szervezetek 

fontos találkozóhelyévé válhat. 

A Civil Díjakat az alábbi kategó-

riákban osztjuk ki: 

- Legnagyobb hatású projekt 

- Legjobb kommunikációs kam-

pány 

- Legjobb együttműködés (akár 

civil szervezetek között, akár civil 

és állami szervezet között, akár 

civil szervezet és vállalat között) 

- Legígéretesebb startup 

-  Legjobb civil akció (olyan – 

spontán – megmozdulás, tevé-

kenység, amellyel a szervezet egy 

aktuális helyzetre vagy problémá-

ra reagál frappánsan) 

- Legsikeresebb adománygyűjtés 

- Egy ügy legjobb képviselete 

(legjobb lobbi/advocacy projekt) 

Határidő: 2016. március 17.   

Bővebben a civildij.hu oldalon. 

 

MICRO GRANT 2016 

 

A magyar alapítású LogMeIn Kft. 

(1061 Bp. Andrássy út 9. / 

LogMeIn.hu) - mára világszerte 

- lehetőséget teremtettek, hogy a 

LogMeIn társadalmilag felelős 

szervezetként jelenjen meg, 

- hardware támogatás esetén az 

eszközök egy konkrét, jól kidolgo-

zott program vagy tanterv megva-

lósítását segítették elő. 

A pályázaton elnyerhető vissza 

nem térítendő támogatás összege: 

legalább 100 ezer Ft, legfeljebb       

1 millió Ft.  

Felsőoktatási intézményeket, gaz-

dasági szervezeteket, illetve ki-

mondottan és csak hardware vá-

sárlásra irányuló pályázatokat nem 

áll módunkban támogatni. Alapít-

ványok, nonprofit szervezetek, iskolák 

alapítványainak pályázatait várjuk. 

A pályázatok benyújtási határide-

je: 2016. március 31. A támogatá-

sok kifizetésének kezdete: 2016. 

május 20. 

Támogatott programok megvalósí-

tási ideje: 

2016. április 1.-2016. december 31. 

A pályázati anyagokat kizárólag 

elektronikus úton fogadjuk. A pá-

lyázatokat a csr-bp@logmein.com  

e-mail címre várjuk.  

A pályázatok benyújtási határideje: 

2016. március 31. 

Amennyiben kérdésük merül fel a 

LogMeIn Micro Grant 2016-os pá-

lyázata kapcsán, forduljanak hoz-

zánk a csr-bp@logmein.com e-mail 

címen. 

http://www.logmein.hu 

 

EFOP-1.2.1-15  

Védőháló a családokért 

 

A felhívás általános célja a család 

társadalmi szerepének megerősíté-

se, a családi kohézió növelése a 

krízishelyzetek kezelése, illetve 

kialakulásuk megelőzése, olyan 

komplex szolgáltatások nyújtásá-

val, amelyek - a kötelező önkor-

mányzati alapellátási feladatokat 

kiegészítik és - egyszerre több ol-

dalról és egymás hatását erősítve 

kezelik a problémákat. 

több mint 1000 munkatárssal büsz-

kélkedő sikeres szoftverfejlesztő 

cég - pályázatot hirdet Magyaror-

szágon bejegyzett magánalapítvá-

nyok és egyéb civil szervezetek 

részére. A pályázat a fiatalok szá-

mítástechnikai és matematikai 

oktatásának támogatását célozza 

meg. 

A pályázat keretében olyan prog-

ramokat támogatunk, amelyek 

célja egybeesik a LogMeIn alapér-

tékeivel. Hiszünk abban, hogy a 

magyar fiatalok oktatásának támo-

gatásával a számítástechnika és 

matematika terén: 

- építjük Magyarország szellemi 

tőkéjét, 

- erősítjük a jövő munkaerőpiacát, 

- felkaroljuk az elveszett tehetsége-

ket, 

- elősegítjük a társadalmi mobili-

tást. 

A támogatott tevékenységek köre 

a teljesség igénye nélkül magában 

foglalhatja az alábbiakat: 

- tehetséggondozási program tá-

mogatása, 

- továbbképzési támogatás, 

- oktatási program, tanterv kidol-

gozása, 

- nyári táborok, szakkörök, 

- hátrányos helyzetű fiatalok szá-

mítástechnikai és/vagy matemati-

kai felzárkóztatása. 

Az elmúlt években a sikeres pályá-

zatokra jellemző volt, hogy: 

- újszerű, kreatív módon közelítet-

ték meg a matematika vagy infor-

matika oktatását, 

- a szervezet korábbi, jól működő 

gyakorlatára épültek, 

- jól körülhatároltak (reális összegű 

támogatást igényeltek valós kiadá-

sok fedezésére), 

- a tanulók széles körét tudták be-

vonni a programba, 

- részben önerőből finanszírozott 

programhoz kértek kiegészítő tá-

mogatást, 
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A projekt részcéljai: 

1. A családalapítás előtt álló fiata-

lok és fiatal szülők felkészítése a 

családi életre, a konfliktuskezelési, 

életviteli, életvezetési, válságkeze-

lési, kompetenciáik erősítésével. 

2. A munka és a család összeegyez-

tethetőségével kapcsolatos ismeret 

és kompetencia-fejlesztés. 

3. A gyermekneveléssel kapcsola-

tos korszerű ismeretekkel rendel-

kező szülők és leendő szülők szá-

mának növelése. 

4. A nők és férfiak társadalmi 

egyenlőségének, harmonikus 

együttműködésének elősegítése. 

5. A nemzedékek közti együttmű-

ködés erősítése, a családon belül a 

generációk közti együttműködés 

javításával, az idősebb generáció 

aktívabb bevonásának elősegítésé-

vel. 

6. A kapcsolati erőszak áldozatává 

vagy elkövetőjévé válás megelőzé-

se. 

7. Sajátos- vagy nehéz élethelyzet-

ben lévő családok támogatása, 

helyzetének javítása az önkor-

mányzati családsegítő intézmé-

nyek tevékenységét kiegészítő se-

gítő szolgáltatásokkal. 

8. A fenti célokkal összefüggő terü-

leteken már működő és bevált min-

taprogramok szélesebb körben tör-

ténő elterjesztése, a családok egy-

mást segítő közösségeinek megerő-

sítése, a családok jól-léte érdekében 

a helyi szintű összefogás ösztönzé-

se. 

Benyújtási határidő: 

2016. év 04. hó 04. naptól 2018. év 

04. hó 04. napig van lehetőség a 

támogatási kérelem benyújtására. 

A támogatás mértéke, összege: 

Az igényelhető vissza nem téríten-

dő támogatás összege: minimum 

20 millió Ft, maximum 40 millió Ft. 

A támogatás max. mértéke az ösz-

szes elszámolható költség 100%-a. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérel-

met kizárólag azok a szervezetek 

nyújthatnak be, amelyek megfelel-

nek az alábbi feltételeknek: 

 

a. a szervezet főtevékenysége 

vagy további tevékenységei kö-

zött szerepel a TEÁOR nómenkla-

túra szerinti TEÁOR 8560 vagy 

TEÁOR 8790 vagy TEÁOR 8891 

vagy TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 

9499 tevékenység, amelyet az álla-

mi adóhatóság a Felhívás megjele-

nésének napját megelőzően nyil-

vántartásba vett és 

b. a gazdasági szervezetek gazdál-

kodási forma szerinti osztályozá-

sával, a statisztikai számjel eleme-

iről és nómenklatúráiról szóló 

21/2012. (IV.16.) KIM rendelet 

szerint az alábbi besorolások vala-

melyikébe tartoznak: 

- Egyéb alapítvány (GFO 569) 

- Egyéb egyesület, (GFO 529) 

- Egyéb szövetség (GFO 517) 

- Nonprofit korlátolt felelősségű 

társaság (GFO 572) 

- Nonprofit részvénytársaság  

 A fent felsorolt szervezeteken 

kívül konzorciumi partnerek az 

alábbiak lehetnek: 

- Egyházi jogi személyek (GFO 55) 

Támogatható tevékenységek köré-

ről, a rendelkezésre álló forrásról 

részletesebben a palyazat.gov.hu 

oldalról tájékozódhatnak.  

 

VP-6-7.4.1.1-16 Településképet 

meghatározó épületek külső re-

konstrukciója, többfunkciós kö-

zösségi tér létrehozása, fejleszté-

se, energetikai korszerűsítés 

 

A Kormány a Partnerségi Megál-

lapodásban célul tűzte ki az ener-

gia- és erőforrás hatékonyságának 

növelését, illetve a társadalmi fel-

zárkózás elősegítését. A célok el-

érése érdekében az alábbi célterü-

letek mentén lehetséges a fejlesz-

tések megvalósítása: 

1. célterület: az állami vagy ön-

kormányzati funkciót nem magá-

ban foglaló közösségi funkciókat 

ellátó létesítmények energetikai 

korszerűsítése, illetve a megújuló 

energiaforrások használata; 

2. célterület: a vidéki térségek te-

lepülésképét meghatározó épüle-

tek külső rekonstrukciója és ener-

getikai korszerűsítése; 

3. célterület: többfunkciós közös-

ségi tér/szolgáltató központok 

létrehozása, fejlesztése. 

Benyújtási határidő: 

Jelen felhívás keretében a támoga-

tási kérelmek benyújtására     

2016. március 28. naptól 2018. év 

03. hó 27. napig van lehetőség.  

Támogatás összege, mértéke: 

Az elszámolható költségek 75-

90%-a vissza nem térítendő támo-

gatás, maximum 50 millió forint. 

Támogatást igénylők köre: 

1. célterület esetében: 

a. vidéki térségben működő tele-

pülési önkormányzat, települési 

nemzetiségi önkormányzat, ön-

kormányzati társulás, nonprofit 

szervezet, egyházi jogi személy; 

b. vidéki térségben ingatlantulaj-

donnal vagy székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkező nonprofit 

szervezet, egyházi jogi személy. 

2. célterület esetében: 

a. vidéki térségben működő tele-

pülési önkormányzat, települési 

nemzetiségi önkormányzat, ön-

kormányzati társulás, nonprofit 

szervezet, egyházi jogi személy; 

b. vidéki térségben ingatlantulaj-

donnal vagy székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkező nonprofit 

szervezet, egyházi jogi személy. 

3. célterület esetében: 

c. vidéki térségben működő tele-

pülési önkormányzat, települési 

nemzetiségi önkormányzat, ön-

kormányzati társulás, nonprofit 

szervezet, egyházi jogi személy; 

d. vidéki térségben ingatlantulaj-

donnal vagy székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkező nonprofit 

szervezet, egyházi jogi személy. 

A beruházások megvalósítására 

az 1. és a 2. célterület esetében a 

Vidékfejlesztési Program szerinti 

vidéki térségekben található tele-

püléseken, a 3. célterület esetében 

a vidéki térségekben található 

1000 fő alatti településeken van 

lehetőség. 

Bővebb információk:  

palyazat.gov.hu 
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gyulaiak maximálisan éltek a kas-

tély adta lehetőséggel. A gyulaiak – 

egy előzetes regisztrációt követően 

– március 9-éig vehetnek részt a 

mintegy másfél órás kastélybejárá-

son. A tesztüzem március 11-től egy 

újabb szakasszal folytatódik, ami-

ben már bárki a látogatóközpont 

vendége lehet. A március 15-ig tartó 

tesztüzemet március 18-án a hivata-

los megnyitó követi. A nagyközön-

ség üzemszerűen március 19-től 

ismerheti meg egy alföldi kastély 

hétköznapjait és ünnepeit a gyulai 

Almásy-kastélyban – áll a sajtóköz-

leményben. 

forrás: www.gyulaihirlap,  
2016.03.04. 

 
XV. Textiles Konferenciához kap-

csolódó kiállítások 

 

„A nappali szoba - a család közös-

ségi terének - textíliái” - országos 

pályázati kiállítás 

Munkácsy Mihály Múzeum (5600 

Békéscsaba, Széchenyi út 9. Telefon: 

(66) 323-377) 

Megtekinthető:                              

március 4-tõl április 1-ig (hétfő ki-

vételével 10.00 – 17.00-ig) 

A gyulaiak elkapkodták a kedvez-

ményes jegyeket, hétvégén telt há-

zas a Gyulai Almásy-kastély Láto-

gatóközpont 

Sikert aratott az első látogatók köré-

ben az Almásy-kastély. A két év 

alatt felújított épületet és a benne 

kialakított állandó kiállítást a gyulai-

ak nézhetik meg ezekben a napok-

ban. A hétvégére azonban már el-

fogytak a szabad helyek – olvasható 

a Gyulai Almásy-kastély Látogató-

központ ma este kiadott közlemé-

nyében. 

Ötszáznegyvenhatan járták be a 

március közepén hivatalosan is 

megnyíló Gyulai Almásy-kastély 

Látogatóközpontot a március 4–9. 

közötti időszakra hirdetett próba-

üzem első napján. A lehetőséget a 

helyieknek kínálta fel a város veze-

tésével egyetértésben az épületet 

működtető nonprofit kft. Ezzel nem 

csak a gyulaiak kastélyhoz fűződő 

kötődését szeretnék erősíteni, a véle-

ményüket is kikérik, hogy a tényle-

ges nyitásra a lehető legjobb arcát 

mutassa a látogatóközpont – olvas-

ható a közleményben. 

– Az első látogatóktól kapott vissza-

jelzések azt erősítik, amit munkatár-

saimmal magunk is éreztünk, gon-

doltunk a kiállítással kapcsolatban. 

Minden vendégünk elismeréssel 

szólt a látottakról, s legtöbbjük azzal 

tért haza: a nyitás után visszatér, 

hogy még jobban felfedezze a kas-

tély sok-sok titkát – tájékoztatott 

Dombi Ildikó, a Gyulai Almásy-

kastély Látogatóközpontot működ-

tető nonprofit kft. ügyvezető igazga-

tója. 

A délelőtt 10 órától negyedóránként 

indított 27 csoportban 546-an járták 

be az épületet, ami csoportonként 

átlagosan 20 főt jelent. A hétvégére 

egyébként már nincs szabad hely, a 

„Viselet- és viselet kiegészítők” 

és  „A nappali szoba - a család 

közösségi terének - textíliái” or-

szágos pályázati kiállítás 

Munkácsy Emlékház (5600 Békés-

csaba, Gyulai út 5. Telefon: (66) 

442-080) 

Megtekinthető:  

március 4-tõl április 1-ig, keddtől 

péntekig 09.00 – 17.00 óráig, szom-

baton 10.00 – 16.00 óráig  

 

NÉPTÁNCOSOK FIGYELEM! 
 

A 22 éves Tabán Táncegyüttesbe 
fiatalok, fiatal felnőttek jelentke-
zését várjuk! 
"Utazhatsz velünk hazai és kül-
földi fesztiválokra"!        
Nálunk a lányok vannak keveseb-
ben! 
Érd.: a 06-30-607 3046 telefonszá-
mon. 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

http://www.gyulaihirlap
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E-Napraforgó 

A Gadara-Ház csoportfoglalkozá-

sokat indít 

 

Egyedül van? Céltalanná vált? Fél 

magától, másoktól, valamitől? Ma-

gánéleti, munkahelyi, egészségügyi 

problémái vannak, és nem tud ki-

hez fordulni segítségért? 

Szeretné jól érezni magát, egy jót 

beszélgetni családias környezetben, 

jó hangulatban? Várjuk, ha változ-

tatni akar az életén, ha társaságra 

vágyik és szeretné jól, jobban érezni 

magát!                       

ÁLLANDÓ SZOLGÁLTATÁSAINK: 

Életvezetési tanácsadás, mentálhi-

giénés segítségnyújtás, kommuni-

kációs- és társas készségek fejleszté-

se egyéni és csoportos formában.  

CSOPORTFOGLALKOZÁSAINK: 

Skizofrén betegek önsegítő       

csoportja 

Helyszín: Gadara I.                       

Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2. 

Időpont: Minden héten, csütörtö-

kön 09:00 -10.30 

Depressziós betegek önsegítő    

csoportja 

Helyszín: Gadara I. Békéscsaba,   

Dr. Becsey Oszkár u. 2. 

Időpont: Páratlan héten, hétfőn 

16:30 – 18:00 

Konfliktuskezelő csoport 

Helyszín: Gadara II. Békéscsaba, 

Aulich u. 6. 

Időpont: Páratlan héten, hétfőn 

10:00 -11:30 

„A teljesség felé”  

(személyiségfejlesztő csoport) 

Helyszín: Gadara I. Békéscsaba,  

Dr. Becsey Oszkár u. 2. 

Időpont: Minden hónap utolsó 

keddjén 10:00 -11:30 

Hozzátartozói csoport 

Helyszín: Gadara II. Békéscsaba, 

Aulich u. 6. 

Időpont: Páros héten, szerdán    

17:00 -18:30 

Egészségklub 

Helyszín: Gadara II. Békéscsaba, 

Aulich u. 6. 

Időpont: Páratlan héten, kedden 

14:00 – 15:30 

Játék délután 

Helyszín: Gadara I. Békéscsaba,  

Dr. Becsey Oszkár u. 2. 

Időpont: Minden héten, szerdán 

14:00 -15:30 

Kézműves foglalkozás 

Helyszín: Gadara II. Békéscsaba, 

Aulich u. 6. 

Időpont: Minden héten, csütörtö-

kön 14:00 – 15:30 

Activity délután 

Helyszín: Gadara I. Békéscsaba,  

Dr. Becsey Oszkár u. 2. 

Időpont: Páros héten, hétfőn    

16:00 -18:00 

Filmklub 

Helyszín: Gadara II. Békéscsaba, 

Aulich u. 6. 

Időpont: Minden hónap első pénte-

kén 10:00 -12:00 

Ifjúsági klub 

Helyszín: Gadara II. Békéscsaba, 

Aulich u. 6. 

Időpont: Minden hónap harmadik 

péntekén 10:00 -12:00 

Szolgáltatásaink térítésmentesek. 

Jelentkezését személyesen a  

Béthel Alapítványnál (Békéscsaba,         

Dr. Becsey O. u. 2.) vagy telefonon 

a 66/ 444-030-as számon várjuk. 

 

"Így írtok ti" 

 

Biztosan ihletett már meg sok min-

denkit olyan téma, melyet versbe 

foglalt, írt róla... A közelgő Költé-

szet Napja alkalmából most itt a 

nagy lehetőség! Várjuk olyan ama-

tőr költők, írók jelentkezését korha-

tár nélkül, akik szívesen bemutat-

nák, megismertetnék saját írásai-

kat, költeményüket az érdeklődő 

sarkadi közönséggel. Jelentkezni 

március 30-ig lehet a Városi 

Könyvtárban. A bemutatót április-

ban, a költészet napjához kapcso-

lódva tervezzük.   

 

Bartók Béla Művelődési Központ 

Postacím: 5720 Sarkad, Vár u. 2/b. 

Telefonszám: +36-66-375-300 

E-mail cím: bbmkk@sarkadi-

konyvtar.hu 

(Sarkad város hetilap, 2016.03.04.) 

 

ELINDULT A LEGSZEBB 

KONYHAKERTEK BÉKÉS 

PROGRAM - VÁRJUK JELENT-

KEZÉSÜKET! 

 

Izsó Gábor polgármester úr, Békés 

Város Önkormányzata képvisele-

tében - csatlakozva Kovács Szilvia 

ötletgazda, Karcag város alpolgár-

mestere által létrehozott „A leg-

szebb konyhakertek” – Magyaror-

szág legszebb konyhakertjei orszá-

gos programhoz - meghirdeti a 

helyi „A legszebb konyhakertek” - 

Békés programot.  A program cél-

ja:  A lakosság ösztönzése arra, 

hogy saját, rokonai, vagy barátai 

udvarán, kertjében alakítson ki 

konyhakertet, gondozza azt, ter-

messzen benne maga és családja 

számára minél több konyhakerti 

zöldséget, gyümölcsöt.  

A programban történő részvétel 

feltételei: 

konyhakerti zöldségeket/gyümöl-

csöket termeszt saját, vagy bérelt 

földterületen. 

Nevezési kategóriák: 

- Balkon: Erkélyen kialakított 

- Mini: 50 m2 alatt 

- Normál: 50 m2 felett 

- Zártkert 1.:   Zöldség 

- Zártkert 2.:   Gyümölcsös 

- Zártkert 3.:   Vegyes (zöldség és 

gyümölcs) 

- Közösségi: Csoportok, óvodák, 

iskolák, szervezetek által megmű-

velt kertek 

Jelentkezési határidő: 2016. április 30. 

Jelentkezés módja:  

A Jelentkezési lap kitöltése és  

leadása, vagy online:              

www.alegszebbkonyhakertek.hu 
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Jelentkezési lap kérhető és leadható: 

Polgármesteri Hivatal, 5630 Békés 

Petőfi u. 2.- titkárság 

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, 

telek, földterület tulajdonosa, vagy 

annak megművelője. 

Jelentkezéskor, illetve a verseny 

idején szívesen vesszünk fotók ké-

szítését a balkonról, kertről, mely 

segíti a bírálók munkáját. Az orszá-

gos díjra jelöléshez ez elengedhe-

tetlen lesz! 

Eredményhirdetés: XVIII. Madzag-

falvi Napok programsorozat kere-

tében 2016.09.03. 

Várjuk minden zöldség/gyümölcs 

termesztő kertművelő jelentkezé-

sét! 

forrás: bekesvaros.hu 

 

Békéscsabai Jókai Színház        

aktuális műsora 

Katona József: Bánk bán 

 

Rendező: Szabó K. István 

Bemutató: 2016. március 11.,     

péntek 19 óra 

Díszbemutató: 2016. március 12., 

szombat 19 óra 

Márciusban és áprilisban műsoron. 

A Bánk bánban nemzeti és 

„nemzetietlen” gondolatok csap-

nak össze benne erős kupacsattog-

tatással, de szerelmi civódások, 

hatalmi megütközések, és valós 

emberi vívódások is. Előadásunk-

ban sokkal nagyobb szerephez jut-

nak az emberi viszonyok, ezzel 

szemben megjelenítődik az udvar-

ban élő idegenek pazarló életmód-

ja, az elkényeztetett unokaöcs ár-

mánykodása, a hatalomvágy, az 

olthatatlan vágy a paráznaságra, a 

féktelen dorbézolás, az ország va-

gyonának a széthordozása. Aktua-

lizálás helyett korszerűsítenek az 

alkotók, amit az idő kirágott a da-

rab szövetéből, azt kivágják vagy 

megfoldozzák, az erős drámai vo-

nalakat még jobban kiemelik. Hu-

szonegyedik század eleji Bánk bán 

formálódik a műhelyükben, amely 

megtartja a Katona József-i szán-

dékokat és üzeneteket, de mozgé-

konyabbá, zsigeribben átélhetővé 

teszi őket a mai kor számára. 

Bővebb információ, jegyrendelés: 
66/519-550; 
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 
 

III. Bábos Drámaíró Verseny 

2016. március 31-április 3. 

Békéscsaba, Ibsen Ház 

 

Három nap, három téma, három 

csapat. Ez a Drámaíró Verseny 

mottója.  

A témát újságok címeiből húzzák ki a 

csapatok, mely címekből egy éjsza-

ka alatt három író három különbö-

ző történetet ír, s másnap kezdő-

dik a színreállítás. A  báb-

színészcsapatok ezután versenyt 

futnak az idővel, éjt nappallá téve 

halmozzák az ötleteket, és próbál-

nak beleférni a térbe és a rendezői 

koncepcióba. Az is nagy feladat, 

hogy mindhárom darabhoz bábo-

kat, bábos kellékeket készítsenek, 

így a műhelyek is 24 órás készen-

létben állnak. A fesztivál igazi kü-

lönlegessége a nyilvánosság, a 

színházi függönyök nem rejtenek 

el semmit. Az érdeklődők a próbafo-

lyamatot is végigkövethetik, így az 

olvasópróbától az utolsó tapsig 

részesei lehetnek az előadások 

születésének. 

A kész produkciókat a közönség 

április 3-án, vasárnap 15 órától 

tekintheti meg a Békéscsabán, Ib-

sen Stúdiószínház színpadán De a 

próbák folyamán a nézők betekint-

hetnek a próbafolyamatokba, lát-

hatják egy-egy darab születését.  A 

bemutatót szakmai zsűri nézi vé-

gig, kritikus, színikritikus, író, dra-

maturg, bábművész dönt a legjobb 

darabról, a legjobb előadásról, a 

legjobb férfi és női szereplőről, és 

természetesen a közönség is sza-

vaz. Izgalmas, újszerű, érdekes há-

rom nap a drámaíró verseny. 

Bővebb információ: a Békéscsabai 

Napsugár Bábszinház facebook 

oldalán 

 

XXXVIII. Városi Gyermekrajz  

Pályázat és Kiállítás  

A Munkácsy Mihály Múzeum és 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata 38. alkalommal hirde-

ti meg a Városi Gyermekrajz Pályá-

zatot és Kiállítást. 

Témája:  

BÉKÉSCSABAI ÉRTÉKEINK 

– A pályázó gyermekek által tetsző-

legesen kiválasztott békéscsabai 

érték térben vagy síkban történő 

megjelenítése. 

Beküldési határidő:  

2016. március 18. (péntek) 12 óra 

A pályamunkák leadási helye:   

Csabagyöngye Kulturális Központ 

4. emelet, 405-ös munkaszoba 

A kiállításmegnyitó időpontja: 

2016. április 16. (szombat) 11 óra 

Helyszíne: Munkácsy Mihály     

Múzeum, TéglaTerem - Békéscsaba, 

Széchenyi utca 9. 

A kiállítás megtekinthető:  

2016. április 16 – május 8. 

NEVEZÉSI FELTÉTELEK: 

 A kiállításra bármely technikával 

készült alkotásokkal lehet pályázni 

(pl. rajz, festmény, tűzzománc, 

kerámia, textil, plasztika, számító-

gépes grafika, animáció stb.). 

 A 6–10 és a 11–14 éves korosztály 

alkotásai közül – ELŐZETES VÁ-

LOGATÁST követően – kizárólag 

a legszínvonalasabbnak ítélt mun-

kákat korcsoportonként külön kér-

jük beküldeni! 

További információt a pályázattal 

kapcsolatban Biróné Ungurean Bri-

gitta közművelődési munkatárs-

tól /Tel.: +36 66 323 377, e-mail: 

birone.brigitta@bmmi.hu/, a téma-

választással kapcsolatban Orodán 

Zsuzsa közművelődési ügyintéző-

től /tel.: +36 66 452-252/2461,          

e-mail: orodan@bekescsaba.hu / 

kérhet. 

mailto:szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
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Tájékoztató az egyes egyesülete-

ket és alapítványokat érintő létesí-

tő okirat módosítás határidejének 

megváltozásáról 

Tegnap tárgyalta az Országgyűlés 

a T/9379 számú törvényjavaslatot, 

melynek a civil szervezetek szem-

pontjából kiemelkedő jelentősége 

van. A törvénynek száma jelenleg 

még nincs, a Magyar Közlönyben 

még nem jelent meg, de annak ki-

emelt fontosságára tekintettel az 

Országgyűlés honlapjáról LE-

TÖLTHETŐ szövegét közöljük, 

mely szerint a Polgári Törvény-

könyvről szóló 2013. évi V. törvény 

hatálybalépésével összefüggő át-

meneti és felhatalmazó rendelkezé-

sekről szóló 2013. évi CLXXVII. 

törvény 11. § (1) és (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

 „(1) A Ptk. hatálybalépésekor nyil-

vántartásba bejegyzett, illetve a 9. § 

(1) bekezdése szerint bejegyzés 

alatt álló egyesület és alapítvány 

2017. március 15. napjáig köteles  

a létesítő okiratának mindazon 

rendelkezését felülvizsgálni és 

szükség szerint módosítani, ame-

lyek nem felelnek meg a Ptk. sza-

bályainak. Egyesület esetében nem 

kell módosítani az alapszabályt 

abból az okból, hogy az tartalmaz-

za az egyesület alapító tagjainak 

nevét, és azok lakóhelyét vagy 

székhelyét." 

„(3) Az (1) bekezdés szerinti egye-

sület és alapítvány a létesítő okirata 

(1) bekezdés szerinti módosításá-

nak bírósági nyilvántartásba véte-

lét, legkésőbb azonban 2017. márci-

us 15. napját követően csak a Ptk. 

rendelkezéseinek megfelelő létesítő 

okirat alapján és a Ptk. rendelkezé-

seinek megfelelően működhet." 

 

Tehát a korábbi szabályozás helyébe 

– miszerint az egyesületek és alapít-

ványok a Ptk. hatálybalépését követő 

első létesítő okirat módosítással egyi-

dejűleg, de legkésőbb 2016. március 

15-ig kötelesek a létesítő okirataik 

mindazon rendelkezéseit felülvizs-

gálni és szükség szerint módosítani, 

melyek nem felelnek meg a Ptk. sza-

bályinak – egységesen 2017. március 

15. napja került meghatározásra az 

esetlegesen szükséges módosítások 

átvezetésének határidejeként. 

A törvénymódosítás indoklása sze-

rint jelenleg azon szervezetek száma, 

amelyek még nem feleltették meg 

létesítő okiratukat a hatályos Ptk. 

rendelkezéseinek, 52 922. A törvény-

módosítás célja, hogy a jogi szemé-

lyek védelme érdekében megakadá-

lyozza a mulasztásból eredő ellehe-

tetlenülést és méltányos módon biz-

tosítsa a civil társadalom számára a 

Ptk. rendelkezéseihez való alkalmaz-

kodáshoz szükséges megfelelő időt. 

Ezt a javaslat a határidő egy évvel 

történő meghosszabbításával, vala-

mint azzal biztosítja, hogy a létesítő 

okirat Ptk.-hoz való hozzáigazítását 

nem köti a Ptk. hatályba lépését kö-

vető első létesítő okirat-

módosításhoz. 

Kérjük minden kedves olvasónkat, 

hogy figyelje a Civil Információs Por-

tált vagy a Magyar Közlöny HON-

LAPJÁT, hiszen a törvény a Magyar 

Közlönyben történő kihirdetéssel 

válik érvényessé. 

forrás: civil.info.hu, 2016.03.02 

 

Tisztújítás a Nemzeti Kulturális 

Alapnál 

Lezárult a Nemzeti Kulturális Alap 

szakmai kollégiumainak tisztújítása, 

miután 2016. február 18-án az NKA 

Igazgatósága Székházában az újon-

nan delegált és kinevezett kurató-

riumi tagok átvették Balog Zol-

tántól, az emberi erőforrások mi-

niszterétől, az NKA elnökétől és 

Doncsev Andrástól, az NKA alel-

nökétől a kinevezési okiratokat. A 

tavaly decemberi jogszabály mó-

dosításnak köszönhetően felálló 

új rendszer alapján 17 állandó és 

három ideiglenes kollégiumban 

128 fő kezdhette meg munkáját. 

Az ünnepi rendezvényen 

Krucsainé Herter Anikó, az NKA 

Igazgatóságának főigazgatója tá-

jékoztatást adott az NKA pályáz-

tatási tevékenységéről és egyéb, a 

tisztségviselőket érintő témákról. 

A 2016. január 1-jétől kinevezett 

tisztségviselők névsora az Állan-

dó kollégiumoknál található. 

forrás: www.nka.hu 

A NEA testületi tagjainak meg-

választására összehívott elektori 

gyűlések eredményei 

2016. március 7-én lezajlott a 

Nemzeti Együttműködési Alap 

civil szervezetek által választott 

testületi tagjainak, azaz a Tanács 

és az öt kollégium három-három 

tagjának választása. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szer-

vezetek működéséről és támoga-

tásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény 72. § (2) bekezdése értel-

mében a választáson azon jelöltek 

indulhattak, akik a szimpátiasza-

vazás során a jelen lévő elektorok 

tíz százalékának támogatását el-

nyerték. 

A választás eredményeit tartalma-

zó jegyzőkönyvek elektori gyűlé-

sekre bontva letölthetőek:  

civil.info.hu 

 

 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 
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Tavasszal új felhívások a          

tehetséggondozás területén 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordi-

nációs Fórum tegnapi ülésén egy-

hangúlag elfogadta a Nemzeti Te-

hetség Program keretében 2016-

ban kiírásra kerülő pályázatok for-

rásfelosztásának és ütemezésének 

javaslatát. Idén a hazai költségve-

tési források keretében - a 2015. 

évhez hasonlóan - ismét 2,8 milli-

árd forint áll rendelkezésre a Nem-

zeti Tehetség Program céljainak 

megvalósítására. 

2016. február 25-én idén először 

ülésezett a Nemzeti Tehetségügyi 

Koordinációs Fórum. A Fórum teg-

napi ülésén egyhangúlag elfogadta 

a Program keretében 2016-ban ki-

írásra kerülő pályázatok forrásfel-

osztásának és ütemezésének javas-

latát. A tervezett kiírások céljaik-

ban illeszkednek a Nemzeti Tehet-

ség Program végrehajtásának 2015

–2016. évi cselekvési programjában 

meghatározott intézkedésekhez. 

Novák Katalin család- és ifjúság-

ügyért felelős államtitkárt elnök-

ként Schanda Tamás ifjúságpoliti-

káért és esélyteremtésért felelős 

helyettes államtitkár helyettesítet-

te, aki beszámolt az előző évi pá-

lyázatok eddigi eredményeiről, és 

a kiírások közül is kiemelte az új-

donságként először tavaly meghir-

detett és rendkívül nagy sikerű, a 

Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösz-

töndíj elnyerésére lehetőséget biz-

tosító kiírást. 

Schanda Tamás tájékoztatta a Fó-

rum tagjait, hogy 2016. február 10-

én elindult a Nemzeti Tehetség 

Programra felajánlható adó 1%-

okról szóló tájékoztató és figyelem-

felhívó kampány. 

A tagok és meghívott vendégek 

rövid előadás keretében kaptak 

tájékoztatást a Nemzeti Tehetség 

Program céljainak megvalósítására 

irányuló, Európai Uniós fejlesztési 

forrásokból megvalósuló Tehetségek 

Magyarországa elnevezésű program 

(kódszáma: EFOP-3.2.1-15) tartalmá-

ról, tervezett tevékenységeiről. A 

szakmai program megvalósítására a 

következő 5 évben 6,5 milliárd forint 

allokálódik, ezáltal a tehetségsegítés-

re rendelkezésre álló hazai források 

ez idő alatt évente több, mint 1 milli-

árd forinttal egészülhetnek ki. 

A helyettes államtitkár beszélt a 

2016. évi kiírások legfontosabb új-

donságairól. Az idei évtől számos 

nyílt felhívás is elérhetővé válik a 

határon túli oktatási profilú magyar 

civil szervezetek, magyar tanítási 

nyelvű általános vagy középiskolák 

tehetséggondozó programjai, hatá-

ron túli magyar tehetségek számára 

is. A támogató 2016-ban is folytatni 

kívánja a pályázati rendszerhez kap-

csolódóan a jelentkezők számára a 

pályázást könnyítő szabályozások 

bevezetését. Ilyen könnyítés lesz 

várhatóan az, hogy amennyiben a 

pályázó több pályázatot is benyújt, 

abban az esetben elégséges a legko-

rábban benyújtott jelentkezéshez 

csatolni a felhívásban a pályázat be-

nyújtásának feltételeként meghatá-

rozott dokumentumokat. A pályáza-

ti felhívások 2016-ban - a tavalyi év-

hez képest még korábban - várható-

an tavasszal jelennek meg annak 

érdekében, hogy a tehetségsegítő 

szervezetek már támogatást nyert 

programjaikkal tervezve kezdhessék 

meg a 2016/2017-es tanév szakmai 

munkáját. 

EMMI Család- és Ifjúságügyért    

Felelős Államtitkárság 

2016. február 26. 

 

TeSzedd mozgalom 

 

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért akció ma hazánk 

legnagyobb önkéntes mozgalma. 

Idén immár hatodik alkalommal 

valósul meg. A szemétgyűjtési akció 

keretében szerte az országban 

„tavaszi nagytakarítanak” a 

TeSzedd! önkéntesei. Azért szer-

vezzük meg ezt a mozgalmat 

minden évben, hogy közösen 

megtisztítsuk szűkebb-tágabb 

környezetünket. A TeSzedd! idén 

is szerepel nemzetközi porondon: 

Magyarország 2014-ben csatlako-

zott az akcióval a „Let’s Clean Up 

Europe!” elnevezésű összeurópai 

kezdeményezéshez, amit az Eu-

rópai Bizottság EWWR LIFE+ 

programja keretében szerveznek 

meg évről évre. Ha tetszik a kez-

deményezés, gyere és regisztrálj! 

Részletek: http://szelektalok.hu/

teszedd/ 
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Névellenőrzési funkcióval bővült 

a rendszer 

 

A civil és egyéb cégnek nem minő-

sülő szervezetek bíróságok köz-

ponti internetes oldalán bárki által, 

ingyenesen elérhető közhiteles név-

jegyzéke új „Névellenőrzés” funk-

cióval bővült. 

A civil szervezetek bírósági nyil-

vántartásáról és az ezzel összefüg-

gő eljárási szabályokról szóló 2011. 

évi CLXXXI. törvény 36. § (1) be-

kezdése szerint a szervezet elneve-

zésének meg kel felelnie a névkizá-

rólagosság követelményének, tehát 

különböznie kell az ország terüle-

tén hasonló működési körben tevé-

kenykedő, nyilvántartásba vett 

szervezet nevétől, továbbá a név-

nek egyediesítésre alkalmasnak 

kell lennie. 

A „Névellenőrzés” funkció haszná-

latával ellenőrizhető a szervezetek 

alapítása előtt az, hogy a szervezet 

választott neve a névkizárólagos-

ság elvének megfelel-e. A szolgál-

tatás itt érhető el: http://

birosag.hu/allampolgaroknak/

civil-szervezetek/nevellenorzes 

Javasoljuk annak használatát min-

den nyilvántartásba vételi, illetve – 

név módosítás esetén – minden 

változásbejegyzés iránti kérelem 

bíróságra történő benyújtását meg-

előzően. 

forrás: birosag.hu 

 

Ismét látogatói rekordot döntött a 

Kultúrházak éjjel-nappal 

 

Több mint kétszázhúszezren voltak 

kíváncsiak a tizedik Kultúrházak 

éjjel-nappal országos eseménysoro-

zatra február 5. és 7. között – derült 

ki a látogatottsági adatokból. To-

vább növekedett a helyszínek, a 

rendezvények és a közreműködők 

száma is. Az összesen – szervezők-

kel, fellépőkkel együtt – 250.000 

résztvevőt számláló eseménysorozat 

az idén az élő zene bűvöletében 

zajlott.  

A fő tematikának köszönhetően a 

közművelődési szakemberek eszköz-

tára is számos innovációval gazda-

godhatott. Ezekről, valamint a ren-

dezvénysorozat egyéb eredményei-

ről március 1-jén a Budai Vigadóban 

sajtótájékoztató keretében számolt be 

Sajó Attila, a Magyar Népművelők 

Egyesületének elnöke, a rendezvény 

főszervezője; Doncsev András, az 

MTVA kulturális főszerkesztője, az 

NKA alelnöke, a rendezvény fő part-

nerének és médiatámogatójának kép-

viselője; valamint Szedlacsek Emília, 

az Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma Kultúrért Felelős Államtitkársága 

Közösségi Művelődési és Művészeti 

Főosztályának vezetője. A sajtótájé-

koztató lezárásaként átadták az idei 

pályázatok győzteseinek díjait is. Az 

esemény kísérőprogramjaként a Ze-

neiskolák Szövetsége szervezésében 

zenés képzőművészeti bemutató 

gyermekfoglalkozás folyt a színház-

terem előterében. 

Sikeresen zárult a február 5. és 7. 

között megrendezett tizedik Kultúr-

házak éjjel-nappal rendezvénysoro-

zat, amely az idén is növekvő érdek-

lődés mellett kínálta programjait 

több mint 600 helyszínen, minden 

korosztály számára. A statisztikák-

ból látható, hogy a tinédzser és a fia-

tal felnőtt korosztály hasonló arány-

ban volt jelen, mint az idősebb kor-

osztály képviselői, viszont évről évre 

egyre több család vesz részt közösen 

a programokon. Mintegy másfél ezer 

volt a partnerként közreműködő 

szervezetek száma, és több mint 2700 

helyi közösség kapcsolódott be aktí-

van a programokba – mondta el 

Szedlacsek Emília, az EMMI főosz-

tályvezetője a sajtótájékoztatón. Mint 

emlékeztetett: a civil kezdeménye-

zésből született programsorozat köz-

ponti témája idén az élő zene volt, 

így a kapcsolódó intézmények is 

sok eseményüket szervezték e 

tematika köré; számos zenei stílus 

és irányzat kínálatából válogat-

hattak az érdeklődők. A könnyű-, 

komoly- és népzenei koncertek 

mellett táncházak és más táncos 

programok, hangszerkészítés és 

hangszerkipróbálás, blues kocsma 

és családi karaoke, valamint 

rock’n roll és rocktörténeti retró 

buli is várta az érdeklődőket. 

Mint mondta, a közművelődés 

fontosságára és a közösségi érték-

teremtésre figyelmet felhívó ren-

dezvénysorozat elérte célját, épp 

ezért örömmel támogatta idén is a 

tárca. 

Sajó Attila, a Magyar Népműve-

lők Egyesületének elnöke, az ese-

mény főszervezője elmondta: a 

rendezvényhez kapcsolódóan há-

rom témában hirdettek pályáza-

tot. A felhívásokra majdnem 500 

pályázat érkezett több mint 130 

pályázótól. A már-már hagyo-

mánynak számító fotópályázat 

mellett egy szakmai innovációs, 

valamint egy könnyűzenei pályá-

zatra is várták a pályaműveket. 

A Cseh Tamás Programmal közö-

sen meghirdetett, „Ha az erősítő 

mesélni tudna” című könnyűze-

nei helytörténeti pályázatra olyan 

szinopszisokkal lehetett nevezni, 

amelyek a települések könnyűze-

nei múltjának feltárását és doku-

mentálást segítik elő. A zsűri in-

doklásában kiemelte, hogy bár a 

pályaművek egy-egy települést 

érintenek, más települések számá-

ra is példaértékűek lehetnek, illet-

ve olyan információkat hordoz-

hatnak, amelyek a hazai 

rocktörténet szempontjából is fon-

tosak.  

A pályázat díjazottjai: Tóthné 

Unghy Ilona (Fúvósoktól a roc-

kig - Simontornya könnyűzenei 

élete az elmúlt nyolcvan évben), 
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a battonyai Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár 

(Könnyűzenei bandák a Viharsa-

rok szegletében 1960-tól napjain-

kig), valamint Törköly József (Az 

Orosházi Beatfesztiválok történe-

te). 

A szakmai innovációs pályázat 

elsősorban a művelődési intézmé-

nyeknek szólt. A zsűri olyan, pél-

daértékű gyakorlatokat díjazott, 

melyek szélesítették az élő zene és 

a közönség találkozásának lehető-

ségeit az adott közművelődési in-

tézményekben. A fődíjat Csóka 

Eszter a kispesti KMO Művelődési 

Ház munkatársának BabaArt Mű-

vészeti Napok és Szakmai Konfe-

rencia című pályázata érdemelte 

ki. A második díjat a Tárnoki Mű-

velődési Ház munkatársa, 

Vasváriné Élő Katalin Jam Party 

című pályaművének ítélte a zsűri. 

A harmadik helyezést a Balatonlel-

lei Városi Művelődési Ház és 

Könyvtár Zene másképp – beszél-

getés a zenei világ neves szereplői-

vel (hangmérnökök, menedzserek, 

szakírók, szövegírók) című pályá-

zata nyerte. 

A legtöbb nevezés idén is a fotópá-

lyázatra érkezett. Az első helyezett 

Szalai Sándor Fehér & Matisse cí-

mű fotója lett. A második helyezést 

Kocsis László Zoltán Szimbiózis 

című felvétele, a harmadik díjat 

pedig Barta Zsuzsanna Karácsonyi 

fények gyúlnak című képe kapta. 

A díjazottak elismerő okleveleket 

és pénzjutalmat vehettek át. A köz-

művelődési pályázat esetén a nyer-

tes pályaművel 80.000 Ft pénzjuta-

lom járt, míg a második helyezett 

45.000 Ft, a harmadik pedig  25.000 

Ft összegű jutalmat kapott. 

A fotópályázat és a könnyűzenei 

pályázat esetén a díjjal járó elisme-

rés összege ötven, harminc, illetve 

húszezer forint volt. Az NKA Cseh 

Tamás Program Ideiglenes        

Kollégiuma  a könnyűzenei pályázat 

három legjobb szinopszisát benyúj-

tónak meghívásos pályázatot ír ki 

300.000-300.000 forint értékben azzal 

a céllal, hogy a szinopszisok alapján 

az anyagokat július végéig kidolgoz-

zák, és a CSTP Magyar Könnyűzenei 

Örökség Megőrzéséért Alprogramja 

publikálhassa. 

A sajtótájékoztató és díjátadó után a 

közösségi művelődés és az élőzene 

kapcsolódásait többféle szempontból 

vizsgáló szakmai fórum vette kezde-

tét. A villámkonferencián többek 

között szó esett az élő zene közös-

ségépítő természetéről, a 

táncházmozgalom múltjáról és jele-

néről, a Cseh Tamás Programról és a 

Halmos Béla Programról, a közössé-

gi házakban folyó könnyűzenei te-

hetségkutató munkáról, az élő zene 

művelődési házakban való jelenlété-

ről, a Kultúrházak éjjel-nappal tíz 

évéről, valamint a szakmai innová-

ció pályázat nyertes kezdeményezé-

séről, a babaszínházak lehetőségei-

vel foglalkozó V. BabaArt konferen-

ciáról. 

forrás: www.nmi.hu 
 

 

Új LEADER kiadványok a Körös-

Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület 

gondozásában 

 

Nemrég érkeztek meg a Tourinform 

Körös-Sárrét Irodába azok a kiad-

ványok, melyek a Körös - Sárréti 

Vidékfejlesztési Egyesület által ké-

szültek 2015-ben. 

A kiadványok 22 település törté-

nelmi, gazdasági és kulturális 

életének bemutatását tartalmaz-

zák magyar, angol és német nyel-

ven, valamint bemutatják az 

egyesület működési területén a 

2007-2013-as programozási idő-

szak megvalósult fejlesztéseit.   

Az EMVA III. tengely és 

LEADER intézkedések keretén 

belül 300 pályázó közel 3 milliárd 

forint értékű fejlesztést valósított 

meg, mellyel megszépültek a tele-

pülések, fejlődtek a vállalkozá-

sok, és segítették a civil szerveze-

teket céljaik elérése érdekében. 

Az akciócsoport működési terüle-

téhez tartozik: Szeghalom, Vész-

tő, Füzesgyarmat, Körösladány, 

Dévaványa, Sarkad, Biharugra, 

Bucsa, Bélmegyer, Ecsegfalva, 

Geszt, Kertészsziget, Körösnagy-

harsány, Köröstarcsa, Körösújfa-

lu, Kötegyán, Méhkerék, Mező-

gyán, Okány, Sarkadkeresztúr, 

Újszalonta, Zsadány. 

A kiadványok megtekinthetők és 

átvehetők a Tourinform Körös-

Sárrét Irodában (Füzesgyarmat, 

Kossuth u. 89.; 66/470-395), illet-

ve az Iroda kitelepülései során 

terjeszti azokat. 

Forrás: Barkóczi Adrienn 

http://www.nmi.hu

