E-Napraforgó
KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
Határmenti kapcsolatok erősítése
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 aktuális információkat kaptak az Interreg V-A Románia – Magyarország
2014-2020 programmal kapcsolatban. Benda Roland, a HU-RO Zárási
Osztály programmenedzsere előadását a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 2007-2013 között megvalósuló projektek főbb eredményeinek, tapasztalatainak ismertetésével
indította. A várhatóan 2016. II. félévében kiírásra kerülő Interreg programmal kapcsolatosan felvázolta a jövőképet, a tematikus célokat. A prioritások közül a civilek számára elérhető „Az intézmények és állampolgárok határon átnyúló együttműködésének támogatása (Intézmények és
közösségek együttműködése)” témakörre hívta fel a figyelmet. Az Állampolgárok 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 együttműködési 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 pályázatokkal szembeni elvárásokról és a jelenlévők
figyelmébe ajánlotta a
http://2014.hurocbc.eu/en/ oldalt, ahol
további információk találhatóak a programról.

Benda Roland előadását követően három jó gyakorlat bemutatására került sor: a battonyai Fodor Manó Helytörténeti Egyesület, a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Egyesület, és a Kamuti Gyermekekért
Alapítvány képviselője a határmenti kulturális kapcsolataikról, együttműködésekről, közös programjaik előkészítéséről, megvalósításának
módjáról tájékoztatták a jelenlévőket.
Butora Hajnalka
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Az Országos Bírósági
Hivatal (OBH) február
19-i tájékoztatása szerint a 81 ezer magyarországi civil szervezetből 53 ezer, vagyis az
érintettek 65 százaléka
nem hajtotta még végre
az előírt változtatásokat. Ennek hiányában
ezen civil szervezetek
működése jogellenessé
vált volna. Ezért kezdeményezték a törvénymódosítást, így a
civil szervezetek egy év
haladékot kaptak az új
Polgári törvénykönyv
(Ptk.) azon rendelkezéseinek átvételére, amelyek határideje eredetileg idén március 15-én
járt volna le.
Részletek a 14. oldalon.

EZ TÖRTÉNT...
Működési támogatást nyertek a
nagycsaládosok Ecsegfalván
A Nagycsaládosok Ecsegfalvai
Egyesülete a tavalyi évben pályázat útján 250.000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült
a Nemzeti Együttműködési Alap
Társadalmi
Felelősségvállalás
Kollégiuma által kiírt „Civil szervezetek működési célú támogatása 2015.” c. pályázatán.
Az összeget működést segítő eszközökre, banki költségek fedezésére, kreatív eszközök beszerzésére fordítottuk. A pályázat sikere
nagyban segíti egyesületünket,
mert kis településen élünk, csatlakozási lehetőségeink nincsenek. Tagcsaládjaink, önkéntes
segítőink valamint a hozzánk
forduló kisebb családok is igénybe vehetik a pályázat adta lehetőségeket. Köszönjük!
Dávid Istvánné

Pályázatíró képzés Békésen
A Békési Civil Szervezek Egyesülete - a 2015. évi nyertes NEA szakmai pályázata keretében - pályázatíró képzést tartott Békés városában
működő civil szervezetek vezetőinek, tagjainak. A 30 órás tanfolyamon 25 fő vett részt. Az előadásokat Koszecz Sándor, az egyesület
elnöke tartotta. A résztvevők a tematika keretében elsajátították a
projektciklus-menedzsment alapjait, megtanulták, hogy a pályázatok
elkészítésénél mire kell figyelni, és
hogyan kell fogalmazni a szöveges
indoklás megírásánál.

Berényi táncos sikere a Nagyecsedi Verbunkversenyen
Immár negyedszerre rendezték
meg a kétévente megtartott Nagyecsedi Verbunkversenyt 2016.
február 27-én szombaton, amelyen a „Leg a láb” A.M.I. Berény
Táncegyüttesének tagja, Balogh
Dávid Attila is indult. A Bürkös
zenekar minden táncosnak lelkesen húzta a talpalávalót. A rengeteg induló miatt az eredményhirdetés az éjszakába nyúlt. A zsűriben az olyan elismert szakemberek mellett, mint Fitos Dezső és
Kádár Ignác koreográfusok, ott ült
az egyik híres nagyecsedi verbunktáncos, Murguly Lajos is, aki
így olyan táncosokat is értékelt,
akik az ő saját táncát, figuráit járták el.
Táncosunk, Balogh Dávid Attila
II. helyezést ért el ezen a versenyen, melyhez ezúton is szívből
gratulálunk.
Kőszegi Krisztina
Oldal 2

Foglalkoztak még a rendezvényszervezés alapjaival és összeállítottak egy forgatókönyvet. A tanfolyam részét képezte az együttgondolkodás is: kinek, mire van szüksége, és mit tud felajánlani a közösségnek. Végezetül a vizsgamunka
leadása után mindenki tanúsítványt
kapott a tanfolyam sikeres befejezéséről.
Kovács András
A népművészet kedvelői elözönlötték a megyeszékhelyet
Közel négyszáz belföldi és határon
túlról érkező, népművészetben jártas szakember részvételével rendezik meg az előttünk álló hétvégén,
péntektől vasárnapig a XIV. Országos Textiles Konferenciát Békéscsabán.
Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke el-

mondta, a népi kézművesek a három nap alatt ismét informatív
előadásokat hallgathatnak meg, de
a szokásoknak megfelelően lehetőségük nyílik arra is, hogy kötetlen
formában tapasztalatokat cseréljenek.
— Nagyszerű, hogy a textilkészítés kapcsán komoly hagyományokkal rendelkező térség és azon
belül Békéscsaba ad otthont a rendezvénynek, hiszen így bemutatkozhat városunk az idelátogatók
előtt — hangsúlyozta a rendezvény pénteki, a Szent István Egyetem békéscsabai kampuszán megtartott megnyitóján Szarvas Péter polgármester.
Hozzátette, mindenki értékes élményekkel gazdagodhat, aki felkeresi a hagyományokat ápoló programot.
— Minden szakmában,
művészeti ágban rangot
jelent, ha országos rendezvényt szervezhet egy település vagy éppen egy megye. Békésben az elmúlt
évszázadokban sok nemzetiség
hatott egymásra, gazdag népművészeti közeget hagyva az utókorra — hangsúlyozta Zalai Mihály, a
Békés Megyei Közgyűlés elnöke,
aki Mórus Tamás gondolatait felhasználva emlékeztetett, a hagyomány 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 számának csökkenését hivatottak ellensúlyozni. Kiderült, a konferenciához kapcsolódó, két kategóriában
meghirdetett, „Nappali szoba - a
család közösségi terének textíliái”,
illetve a „Viseletek és viseletkiegészítők” című pályázati kiírásra 1100 alkotás érkezett, amelynek
több mint felét kiállították a MunE-Napraforgó

kácsy Mihály Múzeumban és az
Emlékházban.
— A gyulai csipketechnika újragondolásáért és alkalmazásáért
kapott első díjat csoportunk. Az
alkotás elkészítésében egyrészt
családi hagyományok segítettek,
másodsorban pedig a témával
kapcsolatos hagyatékok tanulmányozása — tudtuk meg Tóthné
Kiss Szilviától. A Békéscsabai
Lencsési Csipkeklub közösségvezetője hangsúlyozta, nagyon örülnek az elismerésnek, hiszen az
egyik legrangosabb honi díjról van
szó.
Immáron a sokadik elismerést vihette el Dávidné Gyarmati Zsuzsa
vezette Békás csoport Békésről.
Ezúttal egy gondolkodósarkot alakítottak ki.
— Egy-egy ilyen elismerés mindig
megerősíti kis baráti közösségünk
lelkesedését és arra ösztönöz bennünket, hogy a következő megmérettetésére is valami ütős, egyedi
dolgot készítsünk — fogalmazott
Dávidné Gyarmati Zsuzsa.
forrás: beol.hu, 2016. március 4.

Vadászok báloztak a megyében
Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepli idén az OrosházaKardoskút Széchenyi Zsigmond
Vadásztársaság, a hétvégén pedig
báli programjukra készülődtek.
Vendégváró kiállításuk előkészületei közben elnökük, Balogh Valter
elmondta, a kezdetektől megszervezik ezt a társadalmi eseményt. Bárhol tartják, egy kis ízelítőt adnak
sikereikről. A vadászok bemutatják
vadásztrófeáikat is. Az idei bálban
százhúsz vendég szórakozott a művelődési központban. Nyáron szeretnék megünnepelni jubileumi
évfordulójukat vadászházukban.
Nem csak itt, hanem a szomszédos
településeken is báloztak a vadásztársaságok tagjai. A pusztaföldvári
művelődési házban a Varjasy János
Vadásztársaság szervezett programot. Dominkó Sándor is egy jó hangulatú, százfős programról számolt
be, melyen fellépett a pusztaföldvári népdalkör, és humoros, a bálhoz
aktualizált műsort adtak az asszonyok.

Csanádapácán önálló vadásztársaság nem volt 1997-ig. Akkor a
helybeli vadászok vidékről jelentkezőkkel összefogva megalakították az elsőt. A társaság Kittenberger Kálmán világhírű magyar vadász nevét vette fel. Azóta létszámuk megduplázódott, vadászterületük 5131 hektár. A vadállomány megtartása, növelése érdekében megfelelő élő-, búvóhely,
vadföldek kialakításával és fácánneveléssel foglalkoznak.
Évente 1200 darab vegyes ivarú
fácánt helyeznek ki a területükre.
Elnökük, Pacsika Sándor elmondta, a hétvégén ők is szórakoztató
programot állítottak össze. Kétszáz vendég élvezte a helyi dalkör, a tótkomlósi kürtösök és a
békéscsabai hastáncosok műsorát.
forrás: beol.hu,
2016. március 6.

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 foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény (a továbbiakban:
Emtv.) 20. § (3) pontja alapján a
Nemzeti Kulturális Alap Előadóművészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő,
minősítéssel nem rendelkező zenekarok
és
énekkarok
2016. évi szakmai programmegvalósításának és működésének
támogatására.
A támogatás formája: vissza nem

2016. március

térítendő támogatás. A megítélt
támogatás intenzitása legfeljebb
100% lehet.
Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely
- nem állami fenntartású vagy tulajdonú; továbbá
- a Nemzeti Kulturális Alap Előadó
-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat
benyújtása napján szerepel, továbbá
- nem szerepel a minősített előadóművészeti szervezetek körének
meghatározásáról szóló 5/2012.
(VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt 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 bírósági 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.
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A pályázat kezelője: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
szakmai kérdésekben az EMMI
Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztályán
- Gerenday Ágnes zeneművészeti
referens a (00-36-1) 795-42-07 telefonszámon vagy az
agnes.gerenday@emmi.gov.hu
e-mail címen.
a pályázati adatlap és a költségkalkuláció 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 forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó
programok megvalósításához 2016
(Pályázat kódja: MMA-16-P)
1. A pályázat célja
A Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) - a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített - a művészeti élethez
kapcsolódó közfeladatai ellátása
érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok
megőrzéséhez, a magas színvonalú
művészi alkotómunka feltételeinek
megerősítéséhez, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódó programok megvalósításához
nyújt jelen pályázati kiírás alapján
elnyerhető támogatást.
2. A pályázaton igényelhető támogatás 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 köte2016. március

lező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.
3. Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban
részesíthető: az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli szervezet, az MMA tv.-ben
nevesített művészeti ágak területén
működő civil szervezet, amelyet az
arra jogosult bíróság 2015. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba
vett és az alapszabályának, illetve
alapító okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja,
továbbá
természetes
személy.
Amennyiben a pályázó természetes
személy abban az esetben a támogatási összeg utalása kizárólag utófinanszírozással történhet.
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2016. január
1.-2016. december 31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás. 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 műhelyek a XX-XXI. századi magyar
művészetben
2. Kelet és Nyugat - a magyar művészet orientációs pontjai a XX-XXI.
században
3. Alkotó közösség, közös alkotás a
XX-XXI. századi magyar művészetben
A támogatás célja: a fent megjelölt
témákban konferencia, előadássorozat, kiállítás, film (stb.) megvaló-

sítása, könyv, tanulmánykötet megjelentetése
Népművészeti Tagozat
A támogatás célja: az élő hagyományt ápoló, önfenntartó, közösségépítő
nyitott
műhelyek
(táncházak, zenei, tánc és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést, népi
hangszerjátékot, népköltészetet és
népi mesterségeket tanító körök
stb.), valamint saját autentikus
gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást, fennmaradást segítő korszerű
szakmai kiadványok megvalósítása, továbbá e fenti célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának, publikálásának, illetve
konferenciák megrendezése
Irodalmi Tagozat
A támogatás célja: reprezentatív és
tematikus kortárs irodalmi szöveggyűjtemények megjelentetése, valamint író-olvasótalálkozók, könyvbemutatók, rendhagyó irodalomórák megvalósítása és jelentős kortárs és klasszikus irodalmi évfordulók, különösen az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó rendezvények
szervezése
Iparművészeti és Tervezőművészeti
Tagozat
Az iparművészet, a tervezőművészet és a tárgyalkotás jelentősége és
gyakorlata
A támogatás célja: a kiírás céljával
összefüggő szakirodalom, folyóirat
megjelentetése, kiállítás megvalósítása
Film- és Fotóművészeti Tagozat
Az 1956-os forradalom, a Szovjetunióba elhurcolt s ott tartott hadifoglyok, valamint a világháború
utáni svábok kitelepítésével kapcsolatban eddig még nem feldolgozott történések, folyamatok
1. föltáratlan fotográfiák a hazai és
nemzetközi fotográfiában;
2. dokumentumfilm, kisjátékfilm,
animációs film forgatókönyv megírása vagy filmelőkészítés, amelynek eredményei - más forrás terhé4

re - alkalmasak a munka folytatására.
Színházművészeti Tagozat
"Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem
rendet..."
A támogatás célja: színházi alkotások (előadások, táncprodukciók,
történelmi drámák, operák, színháztörténeti kutatások stb.) megvalósítása a forradalom szellemében
Építőművészeti Tagozat
A támogatás célja: nyári táborok
megvalósítása, könyv megjelentetése és kiállítások szervezése
Képzőművészeti Tagozat
A támogatás célja: civil szakmai
szervezetek szakmai programjainak megvalósítása
Zeneművészeti Tagozat
A támogatás célja: komolyzenei
projektek megvalósítása; előnyt
élveznek azok a pályázatok, amelyek az ifjúság zenei nevelését segítik elő.
A pályázaton könyv- és kottakiadás,
valamint
hangfelvételkészítés, megjelentetés nem támogatható.
5. A pályázatok benyújtásának
módja, helye és határideje
A támogatási igény az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati
rendszerébe lépve nyújtható be:
http://tamogatas.mma.hu/Login
A pályázatok beadásának határideje: 2016. március 31.
A pályázattal kapcsolatban további
információkat
a
tamogatas@mma.hu e-mail címen,
valamint a http://www.mma.hu
honlapon kaphatnak.

zatot hirdet Békés megyében élő
alkotók (felnőttek és középiskolás
diákok) számára.
A pályázat célja olyan esztétikai
értékkel bíró szépirodalmi alkotások (versek és elbeszélések) megszületésének elősegítése, melyek
méltó módon idézik meg a forradalom és szabadságharc eseményeit,
hőseit, szellemiségét, történelmi
jelentőségét, a mához és a jövőhöz
szóló üzenetét.
Pályázati feltételek:
Pályázni jogosult minden Békés megyében élő alkotó, a szakmai zsűri külön értékeli felnőttek és a középiskolás
diákok pályaműveit.
A pályázatokat vers kategóriában
(maximum: 3 vers) és próza kategóriában (max. 20 flekk, 36.000 karakter) 3 példányban kinyomtatva,
jeligével ellátva a Körös Irodalmi
Társaság címére (5600 Békéscsaba,
Andrássy út 1–3.), postán lehet elküldeni. Az 1956-os pályázat címmel ellátott borítékban külön, lezárt
kisborítékban kérjük a jelige feloldását (a szerző nevét, postacímét,
email-címét).
Pályázati határidő: 2016. április 30.
Pályázati díjak (pénzjutalom, értékes 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 magának az egyes díjak ki nem adásának
jogát. A Bárka szerkesztősége fenn1956-os szépirodalmi pályázat
tartja a pályázatra beküldött alkotások közlésének jogát.
A Körös Irodalmi Társaság és Bővebb információ:
Bárka szerkesztősége a Kommu- www.jokaiszinhaz.hu
nizmus Áldozatainak Emléknapján az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából jeligés szépirodalmi pályá5

"Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése"
A pályázati felhívás célja: a mai magyar társadalomban tapasztalható
feszültségek enyhítése, a roma és
nem-roma emberek, csoportok közötti interkulturális párbeszéd elősegítése, az előítéletek mérséklése
workshopok, rendezvények olyan
innovatív, és/vagy alternatív kulturális termékek, és tevékenységek
megvalósítása révén, melyek egyúttal erősítik a helyi közösségek identitását 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 elszámolható 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 helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása terén releváns tapasztalattal rendelkező, nem kormányzati
(NGO) magyarországi székhellyel
rendelkező szervezetek pályázhatnak:
- Szövetség, és más egyesületi formák (GFO 521,528,529)
- Alapítvány (GFO 563,565,569)
- Nonprofit gazdasági társaságok
(GFO 572,573,575,576)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
Partnerek köre:
A projektek megvalósítása során
lehetőség van egy vagy több partner bevonására. A partner lehet:
- támogatásban részesülő, önálló
költségvetéssel rendelkező partner
- együttműködő partner, amely
nem részesül támogatásban és nem
rendelkezik önálló költségvetéssel.
E-Napraforgó

A projektben partnerként Magyarországon vagy a donor országokban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) székhellyel rendelkező szervezetek vehetnek részt
Támogatható tevékenységek:
I. Önállóan támogatható
A jelen pontban felsorolt tevékenységek közül a roma és nem-roma
interkulturális párbeszéd elősegítése érdekében legalább egy tevékenység kötelezően választandó:
1) kulturális termékek létrehozása
a színház, tánc, zene, irodalom,
film, fotó, festészet, szobrászat,
kézművesség, installációk, dizájn,
utcai művészetek és ezek bármilyen variánsa műfajában és azok
elérhetővé tétele a célcsoport számára a 2. pontban foglalt események által.
2) kulturális események (pl. előadások, kiállítások) szervezése, lebonyolítása a célcsoport számára.
3) Nem formális tanulási alkalmak,
informális tapasztalat- és ismeretátadási módszerek kifejlesztése és/
vagy alkalmazása (pl. művészetpedagógia, művészetterápia, stb.) és
azok elérhetővé tétele a célcsoport
számára a 2. pontban foglalt események által az 1. pontban felsorolt
tárgykörök eszközkészletének felhasználásával.
II. Önállóan nem támogatható,
választható kapcsolódó tevékenységek
1) Az alkotásokhoz, eseményekhez
kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok (fizikai terek, nyomtatott és online felületek)
kialakítása és fenntartása.
III. Önállóan nem támogatható,
kötelezően megvalósítandó tevékenységek
1) Projektmenedzsment
2) Nyilvánosság biztosítása
3) Projektszintű könyvvizsgálat (50
millió forint fölötti projektek esetében)

2016. március

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
http://www.norvegalap.hu/ch/
nyilt-palyazatok
"Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása"
A pályázati felhívás célja a kulturális sokszínűség előmozdítása. Ezen
célt a Felhívás az előadó-művészet
terén létrejövő együttműködések
kialakításával, szakmai hálózatok
építésével, kulturális termékek terjesztése által kívánja elérni képzési
programok,
tanulmányutak,
workshopok, szakmai platformok
megvalósításán és támogatásán keresztül.
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 valamelyikében (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 bevonása nélkül új alkotás megvalósítását segítő egyeztetések / közös képzések / workshopok /
tanulmányutak / szakmai platform dokumentált formában történő megrendezése
II. Önállóan nem támogatható
kötelezően megvalósítandó tevékenységek
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 Magyar Adományozói Fórum közreműködésével (a továbbiakban
közreműködők) idén első alkalommal hirdeti meg Ön választ,
mi segítünk című pályázatát,
melynek célja a helyi közösségek
támogatása. A program a vásárlók bevonásával, az alábbi feltételekkel zajlik:
A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek támogatása. Pályázni az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan
lehet (a felsorolás példa jellegű,
nem kizárólagos):
1. A lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdeményezések támogatása - a környezet szépítése
és védelme a helyi közösség részvételével; a közösségi élet fejlesztése
6

Például:
- közterületek, parkok, játszóterek,
óvodák, iskolák stb. felújítása, fejlesztése;
- turistautak és tanösvények létrehozása és felújítása;
- növénytelepítés;
- közösségi kertek kialakítása;
- az élelmiszerhulladék megszüntetésére, csökkentésére irányuló kezdeményezések.
2. Oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számára
Például:
- táboroztatás, oktatási célú, tanórán kívüli foglalkozások;
- továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó tréningek;
- személyi készségek fejlesztése
annak érdekében, hogy a projekttel
elért célcsoport jobb eséllyel induljon
a
munkaerőpiacon
(önéletrajzírás,
kommunikációs
készség stb.);
- kompetenciák fejlesztését célzó
tevékenységek (pénzügyi ismeretek, a közösségi média használata,
vezetőképzések stb.).
3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés - egészséges életmód/
táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek
Például:
- az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények;
- az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató
jellegű képzések (szakemberek előadásai, szemináriumok, műhelymunkák, egészséggel és egészséges
életmóddal kapcsolatos egyéb rendezvények stb.);
- a szabadidő tartalmas eltöltésére
irányuló lehetőségek (sporttevékenységek, gyerekklubok stb.).
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A pályázók köre:
A pályázatra olyan civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális szövetkezetek)
jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú,
nem haszonszerzés céljából alakult
nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai
pártoktól, valamint for-profit szervezetektől.
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 besorolva. Az adott körzetben a vásárlók
egy vásárlás alkalmával összesen
egy szervezetet támogathatnak szavazatukkal.
Pályázatot 2016. április 3-ig (24:00)
a http://kozosseg.tesco.hu oldalon
található online pályázati adatlapot
kitöltve lehet benyújtani. A pályázati projekt futamideje: 2016. július 1.
és 2017. április 30.
Elszámolható költségek:
Minden, a projekt végrehajtásához
indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél 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 munkanapon belül.
2. Ezt követően az értékelési szakaszban a pályázati bizottság
(Magyar Adományozói
Fórum
szakértői köre) kiválasztja körzetenként a 3 legjobbnak ítélt pályázatot.

3. Az értékelők által adott pontszámok 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 közreműködők munkatársa 2016. április 27-én értesíti.
4. A körzetenként 3 legjobbnak
ítélt pályázatra a vásárlók minden körzet minden áruházában
szavazhatnak, 2016. május 11. és
június 7. között. A támogatást az
a projekt kapja, amelyikre a vásárlók 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 Minisztériuma civil szervezetek számára
infrastruktúra támogatást biztosít, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyílt
igénybejelentési felhívás keretében. A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának
segítése, a befogadó szervezetek
időlegesen rendelkezésre álló
szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.
Határidő: 2016. december 31.
forrás, bővebben: emet.gov.hu

E-Napraforgó

Civil Díj 2016
A NIOK Alapítvány ezúton pályázatot hirdet Civil Díjakra. A pályázat keretei között olyan innovatív
civil kezdeményezéseket, projekteket, programokat díjazunk, amelyek újszerű megközelítést alkalmazva kiemelkedő eredményeket
értek el.
A pályázat fő céljai:
Díjak odaítélése által minél szélesebb körben ismertté tenni a legjobb hazai civil szervezeteket és
legsikeresebb projektjeiket (és ezzel segíteni a legjobbak 1% és
egyéb adománygyűjtő kampányait);
A díjátadó gála keretei között egy
évente ismétlődő, a szektor vezetőinek szóló esemény létrehozása,
amely reményeink szerint a jövőben a jelentősebb civil szervezetek
fontos találkozóhelyévé válhat.
A Civil Díjakat az alábbi kategóriákban osztjuk ki:
- Legnagyobb hatású projekt
- Legjobb kommunikációs kampány
- 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, tevékenység, amellyel a szervezet egy
aktuális helyzetre vagy problémára 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
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több mint 1000 munkatárssal büszkélkedő sikeres szoftverfejlesztő
cég - pályázatot hirdet Magyarországon bejegyzett magánalapítványok és egyéb civil szervezetek
részére. A pályázat a fiatalok számítástechnikai és matematikai
oktatásának támogatását célozza
meg.
A pályázat keretében olyan programokat támogatunk, amelyek
célja egybeesik a LogMeIn alapértékeivel. Hiszünk abban, hogy a
magyar fiatalok oktatásának támogatásával a számítástechnika és
matematika terén:
- építjük Magyarország szellemi
tőkéjét,
- erősítjük a jövő munkaerőpiacát,
- felkaroljuk az elveszett tehetségeket,
- elősegítjük a társadalmi mobilitást.
A támogatott tevékenységek köre
a teljesség igénye nélkül magában
foglalhatja az alábbiakat:
- tehetséggondozási program támogatása,
- továbbképzési támogatás,
- oktatási program, tanterv kidolgozása,
- nyári táborok, szakkörök,
- hátrányos helyzetű fiatalok számítástechnikai és/vagy matematikai felzárkóztatása.
Az elmúlt években a sikeres pályázatokra jellemző volt, hogy:
- újszerű, kreatív módon közelítették meg a matematika vagy informatika oktatását,
- a szervezet korábbi, jól működő
gyakorlatára épültek,
- jól körülhatároltak (reális összegű
támogatást igényeltek valós kiadások fedezésére),
- a tanulók széles körét tudták bevonni a programba,
- részben önerőből finanszírozott
programhoz kértek kiegészítő támogatást,

- lehetőséget teremtettek, hogy a
LogMeIn társadalmilag felelős
szervezetként jelenjen meg,
- hardware támogatás esetén az
eszközök egy konkrét, jól kidolgozott program vagy tanterv megvalósítását segítették elő.
A pályázaton elnyerhető vissza
nem térítendő támogatás összege:
legalább 100 ezer Ft, legfeljebb
1 millió Ft.
Felsőoktatási intézményeket, gazdasági szervezeteket, illetve kimondottan és csak hardware vásárlásra irányuló pályázatokat nem
áll módunkban támogatni. Alapítványok, nonprofit szervezetek, iskolák
alapítványainak pályázatait várjuk.
A pályázatok benyújtási határideje: 2016. március 31. A támogatások kifizetésének kezdete: 2016.
május 20.
Támogatott programok megvalósítási ideje:
2016. április 1.-2016. december 31.
A pályázati anyagokat kizárólag
elektronikus úton fogadjuk. A pályázatokat 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 pályázata kapcsán, forduljanak hozzánk 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 megerősítése, a családi kohézió növelése a
krízishelyzetek kezelése, illetve
kialakulásuk megelőzése, olyan
komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek - a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat
kiegészítik és - egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve
kezelik a problémákat.
E-Napraforgó

A projekt részcéljai:
1. A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a
családi életre, a konfliktuskezelési,
életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
2. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret
és kompetencia-fejlesztés.
3. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
4. A nők és férfiak társadalmi
egyenlőségének,
harmonikus
együttműködésének elősegítése.
5. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a
generációk közti együttműködés
javításával, az idősebb generáció
aktívabb bevonásának elősegítésével.
6. A kapcsolati erőszak áldozatává
vagy elkövetőjévé válás megelőzése.
7. Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása,
helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.
8. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében
a helyi szintű összefogás ösztönzése.
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 térítendő támogatás összege: minimum
20 millió Ft, maximum 40 millió Ft.
A támogatás max. mértéke az öszszes elszámolható költség 100%-a.
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek
nyújthatnak be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
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a. a szervezet főtevékenysége
vagy további tevékenységei között szerepel a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8560 vagy
TEÁOR 8790 vagy TEÁOR 8891
vagy TEÁOR 8899 vagy TEÁOR
9499 tevékenység, amelyet az állami adóhatóság a Felhívás megjelenésének napját megelőzően nyilvántartásba vett és
b. a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló
21/2012. (IV.16.) KIM rendelet
szerint az alábbi besorolások valamelyikébe 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 köréről, a rendelkezésre álló forrásról
részletesebben a palyazat.gov.hu
oldalról tájékozódhatnak.
VP-6-7.4.1.1-16
Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az energia- és erőforrás hatékonyságának
növelését, illetve a társadalmi felzárkózás elősegítését. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:
1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat
ellátó létesítmények energetikai
korszerűsítése, illetve a megújuló
energiaforrások használata;
2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épüle-

tek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok
létrehozása, fejlesztése.
Benyújtási határidő:
Jelen felhívás keretében a támogatási
kérelmek
benyújtására
2016. március 28. naptól 2018. év
03. hó 27. napig van lehetőség.
Támogatás összege, mértéke:
Az elszámolható költségek 7590%-a vissza nem térítendő támogatás, maximum 50 millió forint.
Támogatást igénylők köre:
1. célterület esetében:
a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit
szervezet, egyházi jogi személy;
b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy
telephellyel rendelkező nonprofit
szervezet, egyházi jogi személy.
2. célterület esetében:
a. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit
szervezet, egyházi jogi személy;
b. vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy
telephellyel rendelkező nonprofit
szervezet, egyházi jogi személy.
3. célterület esetében:
c. vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési
nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit
szervezet, egyházi jogi személy;
d. vidéki térségben ingatlantulajdonnal 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 településeken, a 3. célterület esetében
a vidéki térségekben található
1000 fő alatti településeken van
lehetőség.
Bővebb információk:
palyazat.gov.hu
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
A gyulaiak elkapkodták a kedvezményes jegyeket, hétvégén telt házas a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont
Sikert aratott az első látogatók körében az Almásy-kastély. A két év
alatt felújított épületet és a benne
kialakított állandó kiállítást a gyulaiak nézhetik meg ezekben a napokban. A hétvégére azonban már elfogytak a szabad helyek – olvasható
a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont ma este kiadott közleményében.
Ötszáznegyvenhatan járták be a
március közepén hivatalosan is
megnyíló Gyulai Almásy-kastély
Látogatóközpontot a március 4–9.
közötti időszakra hirdetett próbaüzem első napján. A lehetőséget a
helyieknek kínálta fel a város vezetésével egyetértésben az épületet
működtető nonprofit kft. Ezzel nem
csak a gyulaiak kastélyhoz fűződő
kötődését szeretnék erősíteni, a véleményüket is kikérik, hogy a tényleges nyitásra a lehető legjobb arcát
mutassa a látogatóközpont – olvasható a közleményben.
– Az első látogatóktól kapott visszajelzések azt erősítik, amit munkatársaimmal magunk is éreztünk, gondoltunk a kiállítással kapcsolatban.
Minden vendégünk elismeréssel
szólt a látottakról, s legtöbbjük azzal
tért haza: a nyitás után visszatér,
hogy még jobban felfedezze a kastély sok-sok titkát – tájékoztatott
Dombi Ildikó, a Gyulai Almásykastély Látogatóközpontot működtető nonprofit kft. ügyvezető igazgatója.
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
2016. március

gyulaiak maximálisan éltek a kastély adta lehetőséggel. A gyulaiak –
egy előzetes regisztrációt követően
– március 9-éig vehetnek részt a
mintegy másfél órás kastélybejáráson. A tesztüzem március 11-től egy
újabb szakasszal folytatódik, amiben már bárki a látogatóközpont
vendége lehet. A március 15-ig tartó
tesztüzemet március 18-án a hivatalos megnyitó követi. A nagyközönség üzemszerűen március 19-től
ismerheti meg egy alföldi kastély
hétköznapjait és ünnepeit a gyulai
Almásy-kastélyban – áll a sajtóközleményben.
forrás: www.gyulaihirlap,
2016.03.04.

„Viselet- és viselet kiegészítők”
és „A nappali szoba - a család
közösségi terének - textíliái” országos pályázati kiállítás
Munkácsy Emlékház (5600 Békéscsaba, Gyulai út 5. Telefon: (66)
442-080)
Megtekinthető:
március 4-tõl április 1-ig, keddtől
péntekig 09.00 – 17.00 óráig, szombaton 10.00 – 16.00 óráig

XV. Textiles Konferenciához kapcsolódó kiállítások
„A nappali szoba - a család közösségi 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 kivételével 10.00 – 17.00-ig)

NÉPTÁNCOSOK FIGYELEM!
A 22 éves Tabán Táncegyüttesbe
fiatalok, fiatal felnőttek jelentkezését várjuk!
"Utazhatsz velünk hazai és külföldi fesztiválokra"!
Nálunk a lányok vannak kevesebben!
Érd.: a 06-30-607 3046 telefonszámon.
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A Gadara-Ház csoportfoglalkozásokat indít
Egyedül van? Céltalanná vált? Fél
magától, másoktól, valamitől? Magánéleti, munkahelyi, egészségügyi
problémái vannak, és nem tud kihez fordulni segítségért?
Szeretné jól érezni magát, egy jót
beszélgetni családias környezetben,
jó hangulatban? Várjuk, ha változtatni akar az életén, ha társaságra
vágyik és szeretné jól, jobban érezni
magát!
ÁLLANDÓ SZOLGÁLTATÁSAINK:
Életvezetési tanácsadás, mentálhigiénés segítségnyújtás, kommunikációs- és társas készségek fejlesztése egyéni és csoportos formában.
CSOPORTFOGLALKOZÁSAINK:
Skizofrén
betegek
önsegítő
csoportja
Helyszín:
Gadara
I.
Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2.
Időpont: Minden héten, csütörtökön 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.
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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, csütörtökön 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 péntekén 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 mindenkit olyan téma, melyet versbe
foglalt, írt róla... A közelgő Költészet Napja alkalmából most itt a
nagy lehetőség! Várjuk olyan amatőr költők, írók jelentkezését korhatár nélkül, akik szívesen bemutatnák, megismertetnék saját írásaikat, költeményüket az érdeklődő
sarkadi közönséggel. Jelentkezni
március 30-ig lehet a Városi
Könyvtárban. A bemutatót áprilisban, a költészet napjához kapcsolódva tervezzük.

Bartók Béla Művelődési Központ
Postacím: 5720 Sarkad, Vár u. 2/b.
Telefonszám: +36-66-375-300
E-mail
cím:
bbmkk@sarkadikonyvtar.hu
(Sarkad város hetilap, 2016.03.04.)
ELINDULT
A
LEGSZEBB
KONYHAKERTEK
BÉKÉS
PROGRAM - VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!
Izsó Gábor polgármester úr, Békés
Város Önkormányzata képviseletében - csatlakozva Kovács Szilvia
ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a
helyi „A legszebb konyhakertek” Békés programot. A program célja: A lakosság ösztönzése arra,
hogy saját, rokonai, vagy barátai
udvarán, kertjében alakítson ki
konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja
számára minél több konyhakerti
zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel
feltételei:
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket 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 megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2016. április 30.
Jelentkezés módja:
A Jelentkezési lap kitöltése és
leadása,
vagy
online:
www.alegszebbkonyhakertek.hu

E-Napraforgó

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 készítését a balkonról, kertről, mely
segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Eredményhirdetés: XVIII. Madzagfalvi Napok programsorozat keretében 2016.09.03.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs
termesztő kertművelő jelentkezését!
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 csapnak össze benne erős kupacsattogtatással, de szerelmi civódások,
hatalmi megütközések, és valós
emberi vívódások is. Előadásunkban sokkal nagyobb szerephez jutnak az emberi viszonyok, ezzel
szemben megjelenítődik az udvarban élő idegenek pazarló életmódja, az elkényeztetett unokaöcs ármánykodása, a hatalomvágy, az
olthatatlan vágy a paráznaságra, a
féktelen dorbézolás, az ország vagyonának a széthordozása. Aktualizálás helyett korszerűsítenek az
alkotók, amit az idő kirágott a darab szövetéből, azt kivágják vagy
megfoldozzák, az erős drámai vonalakat még jobban kiemelik. Hu-
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szonegyedik század eleji Bánk bán
formálódik a műhelyükben, amely
megtartja a Katona József-i szándékokat és üzeneteket, de mozgékonyabbá, 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 éjszaka alatt három író három különböző történetet ír, s másnap kezdődik a színreállítás. A
bábszínészcsapatok ezután versenyt
futnak az idővel, éjt nappallá téve
halmozzák az ötleteket, és próbálnak beleférni a térbe és a rendezői
koncepcióba. Az is nagy feladat,
hogy mindhárom darabhoz bábokat, bábos kellékeket készítsenek,
így a műhelyek is 24 órás készenlétben állnak. A fesztivál igazi különlegessége a nyilvánosság, a
színházi függönyök nem rejtenek
el semmit. Az érdeklődők a próbafolyamatot 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, Ibsen Stúdiószínház színpadán De a
próbák folyamán a nézők betekinthetnek a próbafolyamatokba, láthatják egy-egy darab születését. A
bemutatót szakmai zsűri nézi végig, kritikus, színikritikus, író, dramaturg, bábművész dönt a legjobb
darabról, a legjobb előadásról, a
legjobb férfi és női szereplőről, és
természetesen a közönség is sza-

vaz. Izgalmas, újszerű, érdekes három 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 Önkormányzata 38. alkalommal hirdeti meg a Városi Gyermekrajz Pályázatot és Kiállítást.
Témája:
BÉKÉSCSABAI ÉRTÉKEINK
– A pályázó gyermekek által tetszőlegesen 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, számítógépes grafika, animáció stb.).
A 6–10 és a 11–14 éves korosztály
alkotásai közül – ELŐZETES VÁLOGATÁST követően – kizárólag
a legszínvonalasabbnak ítélt munkákat korcsoportonként külön kérjük beküldeni!
További információt a pályázattal
kapcsolatban Biróné Ungurean Brigitta közművelődési munkatárstól /Tel.: +36 66 323 377, e-mail:
birone.brigitta@bmmi.hu/, a témaválasztással kapcsolatban Orodán
Zsuzsa közművelődési ügyintézőtől /tel.: +36 66 452-252/2461,
e-mail: orodan@bekescsaba.hu /
kérhet.
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…
Tájékoztató az egyes egyesületeket és alapítványokat érintő létesítő okirat módosítás határidejének
megváltozásáról
Tegnap tárgyalta az Országgyűlés
a T/9379 számú törvényjavaslatot,
melynek a civil szervezetek szempontjából kiemelkedő jelentősége
van. A törvénynek száma jelenleg
még nincs, a Magyar Közlönyben
még nem jelent meg, de annak kiemelt fontosságára tekintettel az
Országgyűlés
honlapjáról
LETÖLTHETŐ szövegét közöljük,
mely szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII.
törvény 11. § (1) és (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba 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, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Egyesület esetében nem
kell módosítani az alapszabályt
abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak
nevét, és azok lakóhelyét vagy
székhelyét."
„(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a létesítő okirata
(1) bekezdés szerinti módosításának bírósági nyilvántartásba vételét, legkésőbb azonban 2017. március 15. napját követően csak a Ptk.
rendelkezéseinek megfelelő létesítő
okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet."

2016. március

Tehát a korábbi szabályozás helyébe
– miszerint az egyesületek és alapítványok a Ptk. hatálybalépését követő
első létesítő okirat módosítással egyidejűleg, de legkésőbb 2016. március
15-ig kötelesek a létesítő okirataik
mindazon rendelkezéseit felülvizsgálni és szükség szerint módosítani,
melyek nem felelnek meg a Ptk. szabályinak – egységesen 2017. március
15. napja került meghatározásra az
esetlegesen szükséges módosítások
átvezetésének határidejeként.
A törvénymódosítás indoklása szerint jelenleg azon szervezetek száma,
amelyek még nem feleltették meg
létesítő okiratukat a hatályos Ptk.
rendelkezéseinek, 52 922. A törvénymódosítás célja, hogy a jogi személyek védelme érdekében megakadályozza a mulasztásból eredő ellehetetlenülést és méltányos módon biztosítsa a civil társadalom számára a
Ptk. rendelkezéseihez való alkalmazkodáshoz szükséges megfelelő időt.
Ezt a javaslat a határidő egy évvel
történő meghosszabbításával, valamint azzal biztosítja, hogy a létesítő
okirat Ptk.-hoz való hozzáigazítását
nem köti a Ptk. hatályba lépését követő
első
létesítő
okiratmódosításhoz.
Kérjük minden kedves olvasónkat,
hogy figyelje a Civil Információs Portált vagy a Magyar Közlöny HONLAPJÁT, 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 kuratóriumi tagok átvették Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől, az NKA elnökétől és
Doncsev Andrástól, az NKA alelnökétől a kinevezési okiratokat. A
tavaly decemberi jogszabály módosításnak 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 tájékoztatást adott az NKA pályáztatási tevékenységéről és egyéb, a
tisztségviselőket érintő témákról.
A 2016. január 1-jétől kinevezett
tisztségviselők névsora az Állandó kollégiumoknál található.
forrás: www.nka.hu
A NEA testületi tagjainak megválasztására 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 szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 72. § (2) bekezdése értelmében a választáson azon jelöltek
indulhattak, akik a szimpátiaszavazás során a jelen lévő elektorok
tíz százalékának támogatását elnyerték.
A választás eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvek elektori gyűlésekre bontva letölthetőek:
civil.info.hu
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Tavasszal
új
felhívások
tehetséggondozás területén

a

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tegnapi ülésén egyhangúlag elfogadta a Nemzeti Tehetség Program keretében 2016ban kiírásra kerülő pályázatok forrásfelosztásának és ütemezésének
javaslatát. Idén a hazai költségvetési források keretében - a 2015.
évhez hasonlóan - ismét 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetség Program céljainak
megvalósítására.
2016. február 25-én idén először
ülésezett a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórum. A Fórum tegnapi ülésén egyhangúlag elfogadta
a Program keretében 2016-ban kiírásra kerülő pályázatok forrásfelosztásának és ütemezésének javaslatát. A tervezett kiírások céljaikban illeszkednek a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015
–2016. évi cselekvési programjában
meghatározott intézkedésekhez.
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkárt elnökként Schanda Tamás ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős
helyettes államtitkár helyettesítette, aki beszámolt az előző évi pályázatok eddigi eredményeiről, és
a kiírások közül is kiemelte az újdonságként először tavaly meghirdetett és rendkívül nagy sikerű, a
Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj elnyerésére lehetőséget biztosító kiírást.
Schanda Tamás tájékoztatta a Fórum tagjait, hogy 2016. február 10én elindult a Nemzeti Tehetség
Programra felajánlható adó 1%okról szóló tájékoztató és figyelemfelhívó kampány.
A tagok és meghívott vendégek
rövid előadás keretében kaptak
tájékoztatást a Nemzeti Tehetség
Program céljainak megvalósítására
irányuló, Európai Uniós fejlesztési
2016. március

forrásokból megvalósuló Tehetségek
Magyarországa elnevezésű program
(kódszáma: EFOP-3.2.1-15) tartalmáról, tervezett tevékenységeiről. A
szakmai program megvalósítására a
következő 5 évben 6,5 milliárd forint
allokálódik, ezáltal a tehetségsegítésre rendelkezésre álló hazai források
ez idő alatt évente több, mint 1 milliárd forinttal egészülhetnek ki.
A helyettes államtitkár beszélt a
2016. évi kiírások legfontosabb újdonságairól. 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, határon túli magyar tehetségek számára
is. A támogató 2016-ban is folytatni
kívánja a pályázati rendszerhez kapcsolódóan 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 legkorábban benyújtott jelentkezéshez
csatolni a felhívásban a pályázat benyújtásának feltételeként meghatározott dokumentumokat. A pályázati felhívások 2016-ban - a tavalyi évhez képest még korábban - várhatóan 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.

keretében szerte az országban
„tavaszi
nagytakarítanak”
a
TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat
minden évben, hogy közösen
megtisztítsuk
szűkebb-tágabb
környezetünket. A TeSzedd! idén
is szerepel nemzetközi porondon:
Magyarország 2014-ben csatlakozott az akcióval a „Let’s Clean Up
Europe!” elnevezésű összeurópai
kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+
programja keretében szerveznek
meg évről évre. Ha tetszik a kezdeményezés, gyere és regisztrálj!
Részletek: http://szelektalok.hu/
teszedd/

TeSzedd mozgalom
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akció ma hazánk
legnagyobb önkéntes mozgalma.
Idén immár hatodik alkalommal
valósul meg. A szemétgyűjtési akció
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Névellenőrzési funkcióval bővült résztvevőt számláló eseménysorozat
az idén az élő zene bűvöletében
a rendszer
zajlott.
A civil és egyéb cégnek nem minő- A fő tematikának köszönhetően a
sülő szervezetek bíróságok köz- közművelődési szakemberek eszközponti internetes oldalán bárki által, tára is számos innovációval gazdaingyenesen elérhető közhiteles név- godhatott. Ezekről, valamint a renjegyzéke új „Névellenőrzés” funk- dezvénysorozat egyéb eredményeiről március 1-jén a Budai Vigadóban
cióval bővült.
A civil szervezetek bírósági nyil- sajtótájékoztató keretében számolt be
vántartásáról és az ezzel összefüg- Sajó Attila, a Magyar Népművelők
gő eljárási szabályokról szóló 2011. Egyesületének elnöke, a rendezvény
évi CLXXXI. törvény 36. § (1) be- főszervezője; Doncsev András, az
kezdése szerint a szervezet elneve- MTVA kulturális főszerkesztője, az
zésének meg kel felelnie a névkizá- NKA alelnöke, a rendezvény fő partrólagosság követelményének, tehát nerének és médiatámogatójának képkülönböznie kell az ország terüle- viselője; valamint Szedlacsek Emília,
tén hasonló működési körben tevé- az Emberi Erőforrások Minisztériukenykedő, nyilvántartásba vett ma Kultúrért Felelős Államtitkársága
szervezet nevétől, továbbá a név- Közösségi Művelődési és Művészeti
nek egyediesítésre alkalmasnak Főosztályának vezetője. A sajtótájékoztató lezárásaként átadták az idei
kell lennie.
A „Névellenőrzés” funkció haszná- pályázatok győzteseinek díjait is. Az
latával ellenőrizhető a szervezetek esemény kísérőprogramjaként a Zealapítása előtt az, hogy a szervezet neiskolák Szövetsége szervezésében
választott neve a névkizárólagos- zenés képzőművészeti bemutató
ság elvének megfelel-e. A szolgál- gyermekfoglalkozás folyt a színháztatás itt érhető el: http:// terem előterében.
Sikeresen zárult a február 5. és 7.
birosag.hu/allampolgaroknak/
között megrendezett tizedik Kultúrcivil-szervezetek/nevellenorzes
Javasoljuk annak használatát min- házak éjjel-nappal rendezvénysoroden nyilvántartásba vételi, illetve – zat, amely az idén is növekvő érdeknév módosítás esetén – minden lődés mellett kínálta programjait
változásbejegyzés iránti kérelem több mint 600 helyszínen, minden
bíróságra történő benyújtását meg- korosztály számára. A statisztikákból látható, hogy a tinédzser és a fiaelőzően.
forrás: birosag.hu tal felnőtt korosztály hasonló arányban volt jelen, mint az idősebb korIsmét látogatói rekordot döntött a osztály képviselői, viszont évről évre
egyre több család vesz részt közösen
Kultúrházak éjjel-nappal
a programokon. Mintegy másfél ezer
Több mint kétszázhúszezren voltak volt a partnerként közreműködő
kíváncsiak a tizedik Kultúrházak szervezetek száma, és több mint 2700
éjjel-nappal országos eseménysoro- helyi közösség kapcsolódott be aktízatra február 5. és 7. között – derült van a programokba – mondta el
ki a látogatottsági adatokból. To- Szedlacsek Emília, az EMMI főoszvább növekedett a helyszínek, a tályvezetője a sajtótájékoztatón. Mint
rendezvények és a közreműködők emlékeztetett: a civil kezdeményeszáma is. Az összesen – szervezők- zésből született programsorozat közkel, fellépőkkel együtt – 250.000 ponti témája idén az élő zene volt,

2016. március

így a kapcsolódó intézmények is
sok eseményüket szervezték e
tematika köré; számos zenei stílus
és irányzat kínálatából válogathattak 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 értékteremtésre figyelmet felhívó rendezvénysorozat elérte célját, épp
ezért örömmel támogatta idén is a
tárca.
Sajó Attila, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke, az esemény főszervezője elmondta: a
rendezvényhez kapcsolódóan három témában hirdettek pályázatot. A felhívásokra majdnem 500
pályázat érkezett több mint 130
pályázótól. A már-már hagyománynak számító fotópályázat
mellett egy szakmai innovációs,
valamint egy könnyűzenei pályázatra is várták a pályaműveket.
A Cseh Tamás Programmal közösen meghirdetett, „Ha az erősítő
mesélni tudna” című könnyűzenei helytörténeti pályázatra olyan
szinopszisokkal lehetett nevezni,
amelyek a települések könnyűzenei múltjának feltárását és dokumentálást segítik elő. A zsűri indoklásában kiemelte, hogy bár a
pályaművek egy-egy települést
érintenek, más települések számára is példaértékűek lehetnek, illetve olyan információkat hordozhatnak,
amelyek
a
hazai
rocktörténet szempontjából is fontosak.
A pályázat díjazottjai: Tóthné
Unghy Ilona (Fúvósoktól a rockig - Simontornya könnyűzenei
élete az elmúlt nyolcvan évben),
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a battonyai Városi Művelődési
Központ
és
Könyvtár
(Könnyűzenei bandák a Viharsarok szegletében 1960-tól napjainkig), valamint Törköly József (Az
Orosházi Beatfesztiválok története).
A szakmai innovációs pályázat
elsősorban a művelődési intézményeknek szólt. A zsűri olyan, példaértékű gyakorlatokat díjazott,
melyek szélesítették az élő zene és
a közönség találkozásának lehetőségeit az adott közművelődési intézményekben. A fődíjat Csóka
Eszter a kispesti KMO Művelődési
Ház munkatársának BabaArt Művészeti Napok és Szakmai Konferencia című pályázata érdemelte
ki. A második díjat a Tárnoki Művelődési
Ház
munkatársa,
Vasváriné Élő Katalin Jam Party
című pályaművének ítélte a zsűri.
A harmadik helyezést a Balatonlellei Városi Művelődési Ház és
Könyvtár Zene másképp – beszélgetés a zenei világ neves szereplőivel (hangmérnökök, menedzserek,
szakírók, szövegírók) című pályázata nyerte.
A legtöbb nevezés idén is a fotópályázatra érkezett. Az első helyezett
Szalai Sándor Fehér & Matisse című 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 közművelődési pályázat esetén a nyertes pályaművel 80.000 Ft pénzjutalom 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 elismerés összege ötven, harminc, illetve
húszezer forint volt. Az NKA Cseh
Tamás
Program
Ideiglenes

2016. március

Kollégiuma a könnyűzenei pályázat
három legjobb szinopszisát benyújtónak meghívásos pályázatot ír ki
300.000-300.000 forint értékben azzal
a céllal, hogy a szinopszisok alapján
az anyagokat július végéig kidolgozzák, 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 kezdetét. A villámkonferencián többek
között szó esett az élő zene közösségépítő
természetéről,
a
táncházmozgalom múltjáról és jelenéről, a Cseh Tamás Programról és a
Halmos Béla Programról, a közösségi házakban folyó könnyűzenei tehetségkutató munkáról, az élő zene
művelődési házakban való jelenlétéről, a Kultúrházak éjjel-nappal tíz
évéről, valamint a szakmai innováció pályázat nyertes kezdeményezéséről, a babaszínházak lehetőségeivel foglalkozó V. BabaArt konferenciáról.
forrás: www.nmi.hu

Új LEADER kiadványok a KörösSárréti Vidékfejlesztési Egyesület
gondozásában

A kiadványok 22 település történelmi, gazdasági és kulturális
életének bemutatását tartalmazzák magyar, angol és német nyelven, valamint bemutatják az
egyesület működési területén a
2007-2013-as programozási időszak megvalósult fejlesztéseit.
Az EMVA III. tengely és
LEADER intézkedések keretén
belül 300 pályázó közel 3 milliárd
forint értékű fejlesztést valósított
meg, mellyel megszépültek a települések, fejlődtek a vállalkozások, és segítették a civil szervezeteket céljaik elérése érdekében.
Az akciócsoport működési területéhez tartozik: Szeghalom, Vésztő, Füzesgyarmat, Körösladány,
Dévaványa, Sarkad, Biharugra,
Bucsa, Bélmegyer, Ecsegfalva,
Geszt, Kertészsziget, Körösnagyharsány, Köröstarcsa, Körösújfalu, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, Sarkadkeresztúr,
Újszalonta, Zsadány.
A kiadványok megtekinthetők és
átvehetők a Tourinform KörösSárrét Irodában (Füzesgyarmat,
Kossuth u. 89.; 66/470-395), illetve az Iroda kitelepülései során
terjeszti azokat.
Forrás: Barkóczi Adrienn

Nemrég érkeztek meg a Tourinform
Körös-Sárrét Irodába azok a kiadványok, melyek a Körös - Sárréti
Vidékfejlesztési Egyesület által készültek 2015-ben.

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
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