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„Van egy hibás chip az agyunkban”
A Közösségfejlesztők Egyesülete az
elmúlt két évben összesen 17 keletmagyarországi településen folytatott
fejlesztő tevékenységet. Azokról a
csoportokról, csoportszervezetekről,
akikkel a mai napig együtt dolgozunk, cikksorozat született, újságírói
szemmel, Bihari Dániel tollából.
Ez az írás a cikksorozat ötödik darabja. Nagybánhegyesen szinte szó szerint minden utcára jut vagy két civil
szervezet, jó magyar szokás szerint a
féltékenység, széthúzás tehát elvileg
kódolva. Ám a falu civiljei cáfolják a
„törvényt”, ők összefogva olyat alkottak, ami ha általános lenne,
Magyarországot a poklok kapui sem...
A török dúlás után a bánhegyesi
puszta évszázadokig lakatlan volt,
amíg a XVIII. század közepén állattartással foglalkozó szlovák népességet
telepítettek ide; 1908-ig Tótbánhegyes
volt a település neve. A térképen ma
már Nagybánhegyesként találjuk Békés megye déli részén. „Mintha vonalzóval tervezték volna a falut: négy
utca és rá merőlegesen másik négy,
ezek vagyunk mi” - mondja viccesen
házigazdám, Pepó Jánosné Jola. Jola a
szomszédos Csanádapácán igazgatja
a Szociális Szolgáltató Központot, otthon pedig a Szlovák Hagyományőrző
Egyesület vezetője, és a sokszínű helyi
civil élet egyik motorja. Végigkalauzol
a településen, a fürdőtől az országban
egyedülálló vasútállomásig, amely
több mint száz éves, de vonat soha
nem járt itt, még sínek sem voltak.
Szép, izgalmas hely, de nem városnézőbe jöttem Nagybánhegyesre, hanem
bemutatni a pezsgő civil életet, azt,
hogyan teszik teljessé, boldogabbá a
mindennapokat alulról jövő, helyi
kezdeményezésekkel. A továbbiak
megértéséhez viszont mindenképp
szót kell ejteni - Nagybánhegyes történetének mementójaként - az impozáns, több száz fő befogadására

alkalmas 120 éves evangélikus templomról, bár a maroknyira zsugorodott
gyülekezetnek a szomszédos imaház
is elég. Nem az istenhit tűnt el,
hanem az emberek. Az 1947-es csehszlovák-magyar lakosságcsere során a
helyi evangélikus szlovákok több,
mint 80 százaléka áttelepült
Csehszlovákiába, helyükre felvidéki,
református és katolikus magyarokat
telepítettek. Akaratuk ellenére, de
erről még lesz szó.
Minden lélekben dől el
A református imaházba megyek, itt
vár az ezer lelkes falu tucatnyi egyesületének képviselői közül az, aki el
tudott jönni. „Én már nagyon sokat
beszéltem, ti jöttök!” – muta be engem Jola az ajtóban mosolygó Molnárné Iván Évának. Éva a Nagycsaládos Egyesület elnöke, a református
egyházközösség gondnoka, képviselőtestületi tag - mindezt munka és
három gyerek mellett. Asztalhoz invitálnak, bemutatkozom még Fülöp
Lászlóné Ibolyának, a Református
Templomért Alapítvány kuratóriumi
elnökének, valamint Kormányos
Józsefné Ilonkának, aki a Mozgáskorlátozottak Egyesületének vezetője.
Picit elképedek, hogy lehet egy ezer
fős faluban annyi mozgáskorlátozott
ember, hogy egyesületük is van?
„A mezőgazdasági munka azzal jár,
hogy egy bizonyos kor fölött már
mindenki mozgáskorlátozottnak
számít” - magyarázza Ilonka néni.
Az egyesület akadálymentesít,
gyógytornát szervez, gyógyászati
segédeszközökhöz igyekszik juttatni
a rászorulókat. „Nagy szerencse,
hogy itt a termálfürdő is, ahol hetente
rendszeresen megjelenik 10-15 fő, de
voltunk már 18-an is” - teszi hozzá.
Öregszik a település, a fiatalok sorra
mennek el munkalehetőség után.
Ők már nem akarnak a földdel foglal-
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kozni, rossz a közlekedés, az ingázás macerás, sokszor megoldhatatlan - sorolják az asszonyok, de
hozzáteszik: az utóbbi időben néhány elszármazott fiatal értelmiségi hazaköltözött, hátha ők szép
lassan visszaszívják a többieket is!
„Visszahúzza őket a szívük, a nehézségek ellenére is jól érzik, jól
érezzük magunkat Bánhegyesen”
- mondja Ibolya. „Minden lélekben dől el, rajtunk múlik, hogy
minőségi időt töltsünk el itt” teszi hozzá Éva.
„Most már biztosan itt vesztünk”
A szlovák hagyományőrzés több
évtizedes múltra tekint vissza, de
az utóbbi időben egyre aktívabban kutatják a Felvidékről '47-ben
idekényszerített magyarok múltját
is. A többség szülei, nagyszülei
így érkeztek Nagybánhegyesre,
négy beszélgetőpartnerünkből
három hölgy felvidékiek leszármazottja. Sőt, Ilonka néni már élt,
hat hónapos volt, amikor családját
néhány bőröndnyi csomaggal vagonokba tuszkolták: „Mindent
bepakolhattak a vagonokba,
»csak« a ház, a szülőföld, az emlékek, a temetőben a halottaink
maradtak ott”.
Történelmünk egyik legsötétebb,
és teljesen kibeszéletlen fejezete
ez, dől is a panasz. Az emberek
nincstelenül, sokkal rosszabb
helyzetbe kerültek: városból szinte tanyasias környezetbe. Sokan
mentek is tovább. Volt, aki sokáig
ki sem pakolt a magukkal hozott
ládából, majd a harmadik évben
mondta ki először az egyik idősebb ember: „Na, mi most már
biztosan itt vesztünk”. Ötven
évnyi félelem, hallgatás után nehéz volt az emlékezés. 1997-ben,
az 50. évfordulón volt az első
megemlékezés a szlovákiai
Farkasdon, ahonnan kitelepítették
a szüleiket, 2008-ban pedig emléktáblát avattak a polgármesteri hivatal bejáratánál. Ugyanebben az
évben kezdődött meg az információgyűjtés is. Ibolya másoddiplomájához másfél évig gyűjtötte az
itt élők visszaemlékezéseit, száz
családot
keresett
meg
kérdőíveivel.
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Szlovákok és magyarok között viszont nincs és nem is volt ellentét, a
politika nemzetiségre való tekintet
nélkül taposott át rajtuk. Sok a vegyes házasság, a két népcsoport
kölcsönösen segíti, tiszteli egymást.
„Mindegy, milyen egyesületben
vagyunk, ki volt a századik ősünk,
a lényeg, hogy együtt tegyünk valamit” - egyenesíti ki a szálakat Évi.
„Elkezdtünk
hangolódni”

egymásra

Az „együtt tegyünk valamit” pedig
a tucatnyi egyesület falujában azt
jelenti, hogy létrehoztak egy civil
kerekasztalt. Egyelőre kilenc szervezet csatlakozott, az itteni egyeztetések összefogják a civileket, és biztosítják, hogy ne egymás ellenében,
hanem erőiket összeadva dolgozzanak. A 2016-os eseménynaptáruk
még az Excelt is megbolondítja,
képtelenség lenne sorolni. Legyen
elég annyi, hogy nincs hónap, ahol
kevesebb, mint tíz rendezvényt
szerveznének, de van olyan, ahol
húsznál többet számoltunk. És még
bármi beeshet... A legfontosabb,
hogy 2008 óta minden május elsején
megrendezik a Civil Majálist. Ilyenkor összejön a falu apraja-nagyja, az
egyesületek, cégek, vállalkozók,
alapítványok, a település vezetése.
„Nagyon jó ezt csinálni, jó itt lenni.
A Civil Majális óta érezzük, hogy
elkezdtünk egymásra hangolódni” mondja Évi. Jola közben egy jókora
táblát mutat, ami a fórumban részt
vevő szervezeteket sorolja. Minden
évben más szervezet rendezi a majálist, amely egyben a civil kerekasztal szószólója, „vezetője” is abban az évben. Nincs semmi kőbe
vésve, év elején összeállítják az eseménynaptárt, majd „mindenki éli
az életét”. De ha valakinek bejön

egy soron kívüli pályázat, rögtön
mind összeülnek, hogy segítsék a
nyertest. A majálisra a szervező
mellett mindenki más is vállal valamit, amivel színesíti a rendezvényt, és ilyenkor jótékonysági
gyűjtést szerveznek. A gasztronómiai hagyományok továbbéltetése
jegyében főzőversenyt is hirdetnek
- az ételnek nincs ára, hanem az
adománygyűjtőbe várják a felajánlásokat. „Eddig még sikerült bensőséges, falusi, nem rongyrázós
civil majálisokat csinálnunk” emeli ki Jola. Nagybánhegyesen
tényleg mély gyökerei vannak a
polgárok önszerveződésének, a
felsorolt egyesületek között alig
találni tíz évnél fiatalabbat.
„A sportegyesület a legidősebb,
1924-ben alapították” - mutat a
táblára Ibolya, és mintha így lett
volna megrendezve: nyílik az ajtó,
Gulyás Judit, a Nagybánhegyesi
Rákóczi Sportegyesület vezetőségi
tagja nyit be. „Elnézést, nem tudtam szabadulni a munkából” szabadkozik.
A szív hazahúz
Judit egyike azon fiataloknak, akiket hazahúzott a szíve. „Nem is
akartam én soha Budapesten maradni, gyökértelennek éreztem ott
magam” - mondja. Nyolc évig élt a
fővárosban, hétvégenként azért
akkor is hazalátogatott, egy gyerekkori barátságból pedig szerelem, házasság lett. A sportélet működtetésén kívül jógaórákat tart, és
sokat segít Ilonkáéknak a gyógytornában. Visszatérve a civil
fórumhoz, idén a Mozgáskorlátozottak Egyesülete a soros, ők vezetik a Civil Kerekasztalt, és rájuk
vár a majális megszervezése is.
A fórum ugyan hivatalosan évente
egyszer ül össze, de informálisan
na pi ka pc so la tba n va nna k
egymással. Tanácsokkal, és fizikailag is segítik egymást, ha kell,
együtt szervezik a faluszintű rendezvényeket, mint a már sokat
emlegetett majálist, a paprikafesztivált vagy az adventi készülődést.
Az asszonyok hisznek benne, hogy
minden probléma forrása a
kommunikáció hiánya, a
E-Napraforgó

kibeszéletlenség. Ez ellen tesznek
a kerekasztallal, miközben jól érzik magukat, barátságok köttetnek. „Itt ismertem meg Évit, aki
egyébként a szomszédom” - jegyzi
meg Judit. „Köszöntünk egymásnak, ha összefutottunk, de gyakorlatilag semmit nem tudtunk
egymásról. Itt viszont barátok
lettünk” - teszi hozzá Éva.
Érezhetően jobb legyen
És mit köszönhet Nagybánhegyes
a civileknek? Megfogalmazhatják
a problémáikat, közösen határozhatják meg a fejlesztendő célokat a legfontosabb, hogy érezhetően
jobb legyen a lakóknak”. Tevékenységük gyakorlatilag a teljes
lakosságot lefedi, szerveznek, szépítenek, építenek, hagyományt
őriznek és kutatnak, tartják a kapcsolatot a határon túli magyarokkal, különös tekintettel a testvértelepülés Farkasd vezetőivel. Programjaikon jelen van a falu apraja,
nagyja. Objektív megmérettetésként pedig a kerekasztal polgármesterjelöltje mindössze 21 szavazattal maradt alul, a hatfős képviselőtestületből pedig öt fő - köztük
Judit is - a Civil Kerekasztal tagja.
Csalódásként élték meg, hogy nem
az ő jelöltjük lett a polgármester,
mert a mostani településvezető
egyelőre még inkább ellenfélként
tekint az egyesületek szerveződésére. A civilek ebbe nem nyugszanak bele, folyamatosan egyeztetnek, építik a minél jobb viszonyt,
és ahogy mondják, most talán el is
indult valami. Mert a civil szféra

nagyon is hasznos lehet a politika
számára. Pályázatokhoz férnek hozzá, több évtizedes tapasztalatukkal
még az önkormányzat pályázatait is
segíthetik. Személyesen képesek
megszólítani az embereket, ismerik
problémáikat, vágyaikat, rendezvényeikkel pedig tényleg elérik, hogy
jó legyen Nagybánhegyesen lakni.
Munkájukhoz szinte elengedhetetlen a külső szem, egy olyan szakember, aki kívülről látja őket, tapasztalatával, tanácsaival, vagy
sokszor pusztán kérdésfelvetéseivel
segít. Joláék a Közösségfejlesztők
Egyesületénél Szarvadi Antal személyében találták meg ezt a külső
támaszt, akivel aktív az együttműködésük. „A szeretet, a lendület, a
zsigeri tettvágy önmagában nem
elég, hogy a közösség hosszú távon
is működőképes legyen, ahhoz már
szervezetfejlesztési módszerek,
szakemberek kellenek” magyarázza Jola.
Hibás chip
Megkérdeztem a hölgyeket arról is,
miért csinálják? Miért ölnek időt,
energiát, és sokszor nyilván saját
pénzüket is a közösségépítésbe?
„A közösségi rendezvényeken elmélyülnek az emberi kapcsolatok,
sok embert megismertem, barátokat
szereztem. Értük és magamért teszem, amit teszek” - mondja Évi.
Ibolya munkamániásként jellemzi
magát, aki nyugdíj előtt nem igazán
volt közösségi szervező, mivel a
munkahely, a család és a
Bánhegyesre jellemző fóliás paprikatermesztés lekötötte minden ide-

jét. „Van akinek az élete beszűkül
a nyugdíjba vonuláskor, az enyém
inkább kiteljesedett a több civil
szervezetben ésa kerekasztalban
végzett munkával és baráti
kapcsolatokkal”
„Van egy hibás chip az agyunkban” - néz nevetve a többiekre
Jola. Ilonkát a segítő szándék hajtja: „Senki nem áll az idős emberek
mellett. Aki felkarolná, segítséget
nyújtana, vagy csak egy jó szót, a
törődést nyújtana feléjük”. Az
összetartozás érzése, a tenni akarás mozgatja Juditot: „tenni valamit a közösségért, aminek haszna
van, ami jobbá teszi az emberek
életét, élménnyel látja el őket”. Évi
is maximálisan egyetért. Jolát kérdezem utoljára, mert bár maga
szerénykedik, a többiek szerint
egyértelműen ő a „kovász a kenyérhez”, gyakran ő önt lelket a
többiekbe. „Tudom, hogy bulldogmódszerrel vagyok képes
megcsinálni dolgokat. Megyek,
megyek, megyek, kérem a segítséget, kitaposom az utat a csapatomnak. Viszem az embereket,
tanuljunk, csináljuk, képesek vagyunk rá” - mondja Jola, Évi pedig hozzáteszi: „ha becsukják előtte az ajtót, bemegy az ablakon,
nem vacakol”. Érzi, hogy szükség
van rá, ezért. „Nem szabad, hogy
lehúzzanak, menni kell, csinálni
kell az emberekért, a közösségért,
magunkért. Nem másra várni” fogalmaz.
Kell ennél jobb végszó?
forrás: „Van egy hibás chip az
agyunkban”

Közfelkiáltással magasabb fokozatba kapcsolt a község
A Közösségfejlesztők Egyesülete
az elmúl két évben összesen
17 kelet-magyarországi településen folytatott fejlesztő tevékenységet. Azokról a korcsoportokról,
szervezetekről, akikkel a mai napig együtt dolgozunk, cikksorozat
született, újságírói szemmel, Bihari
Dániel tollából. Ez az írás a cikksorozat hetedik darabja. Pulzál, lüktet a község, ahogy magas hőfokon
ég a közösség motorjának számító
egyesület tagsága is. A Békés
2016. május

megyei Csanádapácán kihozták az
embereket otthonuk magányából,
olyat adtak nekik, amit pénz, hatalom soha nem biztosíthat. Csak az
alulról építkező emberi közösség.
Rég jártam olyan vidám, közvetlen
társaságban, amilyenbe a
csanádapácai Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő
Egyesületnél tett látogatáskor
csöppentem.
Az épület egykor malom volt,
később közösségi ház lett belőle.

A hatalmas, lejtős, egykori
moziterem végében színpad, előtte
több száz főnek helyet biztosító
üléssor, a bejárat felőli végében
oszlopokkal elválasztott rész.
Itt az asztalok köré harmincan is
kényelmesen leülhetnek. Ide vezet
a kívül-belül szépen felújított, modernizált épületen keresztül házigazdám, Víghné Békési Kati, az
egyesület elnöke. Friss kalács, sütemény, üdítő és csapatásványvíz
t á r s a s á g á b a n
v á r
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Radics Károlyné Éva egyesületi
titkár, Mórocz Ildikó és Oravecz
István alelnökök, valamint Sziveri
Andrásné Gizella pénztárnok.
És én mit keresek itt? Választ arra,
hogyan lendítheti fel egy település
életét a helyiek alulról jövő, önkéntes szerveződése. Először furcsállom, hogyan csaphat öt ember akkora nyüzsgést, hogy még a diktafont sem tudom bekapcsolni, de
hamar rájövök, ők ilyenek. Lassan
csökken az energiaszint, és megtudom elsőként azt, hogy bár Csanádapáca szerencsésebb helyzetben van, mint a környező települések, az élet azért itt sem olyan
könnyű, mint ahogy a kis csapat
emelkedett kedve alapján elsőre
gondolnám. A teljes népesség
nincs 2600 fő, a község öregszik,
sok fiatal költözik el boldogulást,
munkát keresve. Orosháza 20,
Békéscsaba 25 kilométer, a közlekedés is egész jó, ha akad munka,
megoldható az ingázás. Termékeny
a föld, sokan foglalkoznak mezőgazdasággal, de az önkormányzati
intézmények és magánvállalkozók
is nyújtanak lehetőséget. Jó a szervezés is, Csanádapácán a helyi
disznót helyben dolgozzák fel, és a
helyi napköziotthonos konyhán
fogyasztják el az óvodások és
iskolások.
Egyesület közfelkiáltással
Egy szó, mint száz, lehetne a helyzet sokkal jobb, de tömeges munkanélküliségről, mélyszegénységről itt szerencsére nem beszélhetünk. Ami viszont a szabadidő eltöltését, a kulturált szórakozást
illeti, arra sokáig semmiféle lehetőség nem adódott. Közel van ide a
magyar-román-szerb hármas határ.
Miután 1920-ban egy tollvonás
gondoskodott róla, hogy a határ
három oldalán élők közé ne éke2016. május

lődjön nyelvi akadály, a magyar
Apátfalva, a délvidéki Kisorosz és
az erdélyi Apáca 2001-ben elhatározta, szorosabbra fűzi
kapcsolatait. Azóta is minden nyáron
szinkormegszervezik a Guzsalyos
találkozót, amit a részt vevő települések felváltva rendeznek. Rövid,
25-30 perces műsort adnak
mindannyian, majd közösen főznek, beszélgetnek, táncolnak, jól
érzik magukat. A Guzsalyoson
vendégként többször is részt vettek
a csanádapácaiak, a helyi dalkör is
fellépett 2011-ben. Rabul ejtette
őket a hangulat, az ottani civilek
eredményei, beszámolói, a buszos
túrák pedig életre szóló élményt
jelentettek. Olyannyira, hogy elhatározták, Csanádapácán is szükség
van civil pezsgésre.
Nem sokat késlekedtek. „2011-ben
a Guzsalyosról hazafelé tartva a
buszon utazók egyöntetű támogatásával, közfelkiáltással megszavaztuk a Dohánylevél megalakulását” - mondja nevetve Kati, és
ebből ismét kisebb fejetlenség származik. Harsányan elevenítik fel azt
a bizonyos estét, de úgy, hogy én is
velük nevetek.
Dohánylevél
Még mindig magas jókedvvel, és
néha egymás szavába vágva mesélik, hogy mivel a kezdeti lelkesedés
nem apadt, komoly munka kezdődött az egyesület arculatának, tevékenységének megalkotására. Sem
egyszerűbben, sem szemléletesebben nem lehet megfogalmazni
annál, mint hogy visszaidézzük a
nevét: hagyományőrző és hagyományteremtő. A dohánylevél pedig
a község múltjára utal. A török
által elpusztított falu a XIX. század
elején települt újjá egy ügyes vállalkozó révén: telepeseket hozott a
környékről, hogy dohánytermesztésbe kezdjenek az addig csak legelőnek használt, kiváló minőségű
földön. Bejött a számítás, a dohány
révén Csanádapáca virágzó településsé fejlődött. Erről árulkodik a
gazdag helytörténeti gyűjtemény
is, ahol a mai látogató számára
talán a dohánytermesztés emlékei a
legérdekesebbek - ha valaki erre

jár, tényleg érdemes betérni.
De visszatérve az egyesülethez,
nem véletlen, hogy ez a kifejezetten
agilis, tettre kész társaság 2011-ig
nem talált egymásra. „Nem igazán
volt itt közösségi élet. Volt persze
falunap, kakasfesztivál, de kulturális hagyományőrzéssel nem foglalkozott senki, nem is volt erre helyszín, hiányzott a közösségi tér” magyarázza Ildikó. A most második ciklusát töltő polgármester,
Oláh Kálmán viszont nagyon is
nyitott volt a civil kezdeményezések felé, elég ha csak annyit mondunk, alapító tagja az egyesületnek.
A Dohánylevél pedig a kezdetektől
a lehető legjobb viszonyt ápolja
mind az önkormányzattal, mind a
helyi civilekkel. Mert rajtuk kívül
van itt nyugdíjas egyesület, polgárőrség, önkéntes tűzoltók, sőt
gyakorlatilag minden szervezettel
vannak átfedések is - már ami a
tagságot illeti. Pályáznak civilként,
pályáznak az önkormányzattal
összefogva, igyekeznek minden
lehetőséget megragadni.
Vendégből szervező
Így tudtak rendbehozatni három
elhanyagolt, romos helyszínt: a
művelődési ház régi mozitermét, a
jelenlegi közösségi házukat, valamint az úgynevezett Kovács házat,
ahol a helytörténeti gyűjtemény
kap helyet. A támogatás feltétele
pedig az volt, hogy legalább öt évig
funkciójuknak megfelelően üzemeltetik. Utóbbi nemhogy nem
okoz gondot, inkább az a baj, hogy
legalább tíz évnyi programterv van
a fejükben. Amikor elkezdik sorolni, segélykérőn nézek körbe, segítsen valaki a szóáradatot mederbe
terelni. Ildi sajnál meg, megegyezünk az időrendi sorrendben. Esélye sincs bármit is kifelejteni, Kati, a
fehér bajuszos, mindig nevetésre
húzott szemű István, Évi és Gizus
azonnal közbevág. Nehéz velük
tartani a tempót, na... Pedig már
közeleg az este, előttük pedig még
egy színházi próba. Nem vállalkozom arra, hogy oldalakat írjak tele
Csanádapáca pezsgő kulturális életével. A kuriózumokat emelem ki,
és azokat a nagyszabású eseménye4

ket, amelyek példaértékűen
mutatják be a közösség aktivitását.
Azt ugye mondani sem kell, hogy
ma már Csanádapáca is a Guzsalyos találkozók aktív tagja és szervezője, 2012-ben volt náluk a rendezvény, a település 150 embert
látott vendégül három napon
keresztül. Tegyük még mellé a
helyieket, akik nézőként és előadóként is nagy számban vettek részt.
Az egyesület ekkor a Ludas Matyit
vitte színre, természetesen István
volt Döbrögi uraság. „Praktikus
választás volt, nem kellett a hasamat sem kitömni” - csap a pocakjára tréfásan. Tippelek és bejön:
István szokott Mikulásnak is beöltözni a december 6-ai rendezvényeken. Ami a Guzsalyost illeti,
idén nyáron ismét Csanádapácán a
hármashatár közelében élők
szeme, már most nagy az izgalom
és készülődés.
Vissza a közösségbe!
Jeles alkalmakra, mint Katalin nap,
Szilveszter, vagy a hagyományos
batyusbál, a dohánylevelesek mindig műsorral készülnek. Vagy egy
színdarab, vagy egy tánc, és csak
természetes, hogy a parketten az
Apáca show koreográfiájával
debütáltak. Vidámságuk ragadós,
lendületük kifogyhatatlan, nem
csoda, ha rendre megmozgatják a
lakosságot korra és nemre való
tekintet nélkül. És nem maradnak
helyben. Tavaly Egerszalókon a
Pünkösdi Tor-Túrán, Szegeden a
Hungarikum Fesztiválon népszerűsítették Csanádapácát. A település kukoricanéptáncosai folyamatosan járják az országot, dalkörük
nívódíjat kapott. Hagyományőrző
disznóvágás, húsvéti kézműves
tojásfestés és akadályverseny után
megrendezték a tavaszi kézműves
vásárt. Itt helyi és környékbeli
mesterek kaptak lehetőséget a bemutatkozásra, népszerűsíthették
termékeiket. Tavaly rendezték meg
az első zene és tánc gálát, itt fiatal
és kevésbé fiatal tehetségek mutathatták be tudásukat közönség
előtt. Kívülről nézve apróságnak
tűnhetnek ezek, de valójában apró
lépések egy küldetés teljesítése
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felé. „Vissza akarjuk hozni az embereket a közösségbe” - fordítja
komolyra az eddig többnyire
csapongó, vidám szót Kati.

„A fő megélhetés itt a föld, a mezőgazdaság, nyáron mindenki hajnaltól estig dolgozik, télen pedig ki-ki
bezárkózik a maga portájára. Minél
több szervezettel állunk partneri
viszonyban, annál több embert
tudunk megmozgatni.”
Csak szoros barátsággal
Nehéz munka ez, fárasztó, amit
mindenki nagyon komolyan vesz
még akkor is, ha közben szemmel
láthatóan kiválóan érzik magukat.
Önkéntesként, a szabadidőt áldozva, minden napot 25-26 órásra
nyújtva. A kívülállónak már az
szinte megoldhatatlannak látszik,
hogy az egész ne váljon öncélúvá,
egy baráti társaság saját maga szórakoztatásává. A Dohánylevél
Egyesület ma több, mint 100 főt
számlál, körülbelül harminc olyan
taggal, akikre lehet építeni; az
állandóan aktív, húzóerőt jelentő
kemény magot 10-15 ember alkotja.
Évente sok tucatnyi, néha
200-300 fős program szervezéséhez,
levezetéséhez, kézbentartásához
nem is olyan sok. „Nem lehet másképp, mint szoros barátsággal” értenek egyet beszélgetőpartnereim. „Kati a fő ötletláda. Az egyesület tagsága havonta, a vezetőség
viszont legalább hetente egyszer
összeül, egyeztet. A vezetőség dönt
a feladatokról, de természetesen
mindenki elmondhatja a véleményét” - mondja Gizella. Ha vita,
érdekellentét merül fel, azokon Ildi
szerint „észérvekkel úrrá lehet
lenni”.
„De ennyi ember nyilvánvalóan
nem érthet egyet mindenben, ha a
vita kezd parttalanná válni, a vezetőség dönt” - teszi hozzá.

Sok segítséget kap a csapat
Szarvadi Antaltól, aki a Közösségfejlesztők Egyesületének megbízásából külsős közösségfejlesztőként
vesz részt a folyamatokban. A rendszerben való működés, a tervezés
fontossága, a szervezet fiatalítása mind olyan szempont, amelyekhez
kell a külső szem és a szakmai
tapasztalat.
Látni a boldogságot, használni
És miért csinálják? Miért áldoznak
ennyit a közösségért? Komoly arcok
fordulnak felém, órák óta talán először. Küldetéstudat ez, amit nagyon
nehéz szavakba önteni - ezért a hirtelen csend. Évit a nyüzsgés, a pörgés élteti. „Kati egyszer késő éjszaka szedett össze minket, hirtelen
kellett valamiben dönteni. Szabályos pizsipartyt tartottunk az autójában” - vicceli el, majd hozzáteszi:
„Hasznosnak érzem magam, szeretek tenni az emberekért, szeretem,
ha boldognak látom őket. Ez a csapat az én fizetségem. Amikor látom
az arcokon a boldogságot tudom,
hogy közöm van hozzá”. Ildinek a
génjeiben van a köz szolgálata mondják a többiek utalva rá, hogy
édesapja több cikluson keresztül
volt polgármester, a hölgy képviselőtestületi tag. „Közösségi ember
vagyok, mindig is civilként szerettem volna dolgozni, emberek közt
lenni, tenni a közösségért. Van,
amit csak én tudok ebbe beletenni,
nyomot hagyhatok magam után.
Sok a bánat, a keserűség, de ezen
túl lehet lépni, mert mindig van egy
-két jó szó is, amiért megéri”. Gizus
az összetartást emeli ki, a barátságot, a segítő szándékot. Hozzátenni
valamit, hogy a „jó oldal győzzön”.
De nem bírja a sok komolyságot:
„És legalább az ember nem otthon
veszekszik az urával, hanem itt,
nagyobb közönség előtt”. Kati
bevallja, régebben ő is éppoly begubózott életet élt, ami ellen most
küzd. „Szeretnék adni, használni,
nyomot hagyni. Szinte feszített az
erő, hogy adjak az embereknek.
És megérte, mert lassan
kibontakozik itt egy lüktető, pulzáló élet.”
Gécs Dániel
forrás: Közfelkiáltással magasabb
fokozatba kapcsolt a község
E-Napraforgó

EZ TÖRTÉNT...
Gyulai civil szakember a NEA
kollégiumában

vetség munkájának kiteljesedéséhez
járult hozzá, amelyre 2012 óta
17 milliárd forintot fordítottak a
Gyulai civil szakember is tagja lett magyar adófizetők a költségvetésen
a civil szektor támogatását célzó keresztül, idén pedig 4,6 milliárd
pályázatokkal is foglalkozó Nem- forint támogatásra pályázhatnak a
zeti Együttműködési Alap egyik szervezetek – hangsúlyozta a
szakmai kollégiumának. Herczeg- miniszter.
né Szabó Marianna, a Békés megyei
forrás: Gyulai civil szakember a
SM egyesület elnöke áprilisban
NEA kollégiumában
Balog Zoltán emberi erőforrás minisztertől vette át a Nemzeti Tapasztalatot cseréltek a békésiek
Együttműködési Alap (NEA) Új és a csongrádiak
nemzedékek jövőjéért kollégiumának tagságára szóló megbízóleve- Szegedi sclerosis multiplexes közöslét. A civil szakember immár máso- ség látogatott Gyulára április közedik ciklusban tagja a grémiumnak, pén a Békés megyei SM egyesület
első alkalommal 2012-től mostaná- meghívásának eleget téve. A Békés
ig, ezúttal pedig újabb négy évre és a Csongrád megyei SM betegeket
szól megbízatása. Kollégáival összefogó két civil szervezet a jövőegyütt feladata a NEA pályázati ben közös szakmai pályázatokkal is
kiírások elkészítése, a beérkező erősítené kapcsolatát. A 18 fős
pályázatok elbírálása, valamint a Csongrád megyei delegáció a
támogatott célok megvalósulásá- napokban tanulmányút keretében
nak szakmai ellenőrzése. Balog ismerkedett a Gyulán már évek óta
Zoltán miniszter a megbízólevelek sikeresen működő Adománybolt
budapesti átadásakor köszöntőjé- működésével és a Békés megyei
ben hangsúlyozta: a polgári társu- önkéntes program részleteivel.
lások, a civil szervezetek képesek A tapasztalatcserét követően a
összegyűjteni egy ország, egy nem- csongrádi vendégek és a békési házet, egy társadalom életében azokat zigazdák közös városnézésen és
a jó szándékú energiákat, amelyek- múzeumlátogatáson vettek részt,
re nagy szükség van a hivatalos és valamint ellátogattak a gyulai
a hivatásos tevékenységeken túl is. pálinkafesztiválra is.
Az állam, a kormány, az önkorforrás: Tapasztalatot cseréltek a
mányzat, az egyházak, a polgárok
békésiek és a csongrádiak
saját világában létrejövő szerveződések, a civilek összefogása nélkül Kolbászok viadala - komlósi ízek
nem beszélhetünk igazán jól műkö- bemutatója
dő demokráciáról, igazán megízlelt
szabadságról és biztonságról sem – Sok éves hagyomány, hogy Tótkomfogalmazott a tárca vezetője. Balog lós jó házigazdaként megszervezi a
dél-alföldi szlovákok találkozóját.
Zoltán kiemelte: a magyarság és
21. századi Magyarország egyik A kulturális rendezvény nemzetkölegfontosabb feladata a közösség- zi méreteket öltött, idén ráadásul a
város újratelepítésének a 270. évforépítés, a közösségek újjáépítése.
Mint mondta: a NEA célja, hogy a dulóját ünnepli, erre készültek a
polgári kezdeményezések, civil helyi szlovák szervezetek is példás
társadalmi tevékenységek munká- összefogással. Szombaton megtelt a
ját segítse, erősítse szerepvállalásu- szlovák iskola és annak udvara.
kat, amelynek az idei évtől először A színpadon kultúrcsoportok válhatáron túli tagja is van. A tanács tották egymást, de ez a nap másról
működése és a pályázati rendszer is szól 14 éve: megmérettetik a
az elmúlt években több ezer szer- komlósi szárazkolbász. Idén egy
vezet, egyesület, alapítvány, szö- könyvbemutató és ezzel párhuza-
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mosan gasztronómia is színesítette a nemzetközi programot.
Komlósi ízek címmel a 2007-ben
megjelent kötet bővített kiadásával ismerkedtek meg a találkozó
résztvevői. A könyv megjelenése
óta nagyon kapós, népszerű, kétszer volt utánnyomás, most is
nagy érdeklődés övezte a bemutatót, miközben a receptek alapján a lelkes házigazdák el is készítették a legnépszerűbb helyi specialitásokat, azokat lehetett
kóstolni a szombati napon.
forrás: Kolbászok viadala komlósi ízek bemutatója
Érdeklődők százai a Nefelejcs
Vigadalmon
Sok száz érdeklődő előtt, ragyogó
napsütésben rendezték meg az
immáron tizedik Nefejelcs Vigalom programját szombaton, a
Békési Tájházban. A 2006-ban
megalakult szervezet legfőbb
célja, hogy megőrizzék és tovább
vigyék a város és a térség gazdag
kulturális örökségét. A Nefelejcs
Vigalmat is minden évben ennek
az elképzelésnek a jegyében valósítják meg, amelynek középpontjában ezúttal a csiga és a puliszka
állt. A magyar konyha egy ideig
méltatlanul elfeledett ételéről
Duma Annamária cukrászmester
osztott meg érdekes információkat, kiemelte egyebek mellett,
hogy a kukoricakása nagyban
kötődik hozzánk, de például
Olaszországban és több államban
polenta néven roppant népszerű.
Az egyesület egyébként puliszkakészítő versenyt hirdetett, amire
egészen kiváló remekek születtek.
Például volt túrós, rakott, juhtúrós és csirkepaprikásos is. Reggelire legjobb a puliszka címmel a
dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
3.a osztály egy kis darabot adott
elő. A másik fő tematika, a csiga
is sokféleképpen előkerült a Nefelejcs Vigalmon. Csigafuttatás és
csigaszépségverseny egyaránt
színesítette a programot, de
6

például kakaós csigát is gyúrhattak
az érdeklődők. A Jantyik utca
Református Óvoda Csicsergő
Csoportja csigamesét adott elő,
még korábban pedig a Bóbita Óvoda Margaréta Csoportja Tavaszköszöntő műsorral kedveskedett a
megjelenteknek. Voltak népi játékok, kézműves foglalkozások, de
például a legendás piros lábasok,
piros kanták is szerepet kaptak a
rendezvényen, amelyekhez – mint
kiderült – mindenkinek fűződik
valamilyen élménye.
Fergeteges műsort adott a
Belencéres Néptáncegyüttes, majd
Barócsi Attiláné vezetésével táncházat tartottak – óriási sikerrel, a
közös táncba fiatalok és idősek
egyaránt bekapcsolódtak. Varga
Sándor, az egyik idei Nefelejcsdíjazott mondott beszédet, majd
180 szelet „csigatorta”, azaz marcipános torta és csokoládétorta is
gazdára talált a kiváló hangulatú
programon.
forrás: Érdeklődők százai a
Nefelejcs Vigadalmon
2 éves együttműködési
megállapodás az Élelmiszerbank
Egyesülettel
2016.április 14-én 2 évre szóló
együttműködési megállapodást
kötött a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. Az együttműködés keretében az Élelmiszerbanknak felajánlott élelmiszer
mennyiség függvényében, alkalmanként immár 250 óvodás és
iskolás gyermek részére tudunk
adományt osztani.
(Eddig 132 gyermeknek tudtunk
segíteni!)
Gácsér Béláné kuratóriumi elnök
forrás: 2 éves együttműködési
megállapodás az Élelmiszerbank
Egyesülettel
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a Könyvtárpártoló
2015-16. évi NEA

Magyar Hagyományőrző Majális
Jókedv
és
összetartás
Gellértegyházán

A
NEA-KK-15-SZ-1679
"Mezőberény város lakosságának
kulturális esélyegyenlőségéért" c.
pályázat keretében többlépcsős
programsorozat valósult meg:
A legkisebbekre gondolva
mondókázós, éneklős programot és
a Mesélj nekem! babakönyv- csomagot álmodtuk meg, mely által
Mezőberény minden aprósága rendelkezhet saját képeskönyvvel, lapozóval, mondókás könyvvel szociális helyzettől függetlenül. Az olvasás képességének kialakulásában
nagy szerepe van az élőbeszédnek,
a mesélésnek ezért a Mesélj nekem!
program keretében vendégünk volt
Agócs Írisz illusztrátor, Verasztóné
Rózsavölgyi Mariann óvónő, Binder
Anikó logopédus és Bobály Vendel.
Nagyobb gyermekek számára olvasásélményekre épülő versenyt indítottunk Olvasók viadala címmel - a
verseny derekán jutalom bábelőadással a legaktívabb versenyzőknek. A felnőtt korosztály számára
pódium színházi műsort (A Szkalla
lányok) és a Schäffer Erzsébettel íróolvasó találkozót kínáltunk. NEAKK-15-M-1493 "A Mezőberényi
Könyvtárpártoló Alapítvány működésének támogatása" által az alapítvány és a könyvtár mindennapi
munkához szükséges tárgyi eszközöket (nyomtató, papírvágó, konyhai és irodai eszközöket) tudott
beszerezni és adminisztrációs költségeit finanszírozni. E pályázat segítségével Mesélj nekem! logóval
ellátott pólókat is vehettünk. Reméljük,
pályázatainkkal
a
mezőberényiek művelődését is
segíthettük, erősítve a Könyvtárpártoló Alapítvány (és könyvtár) kulturális tevékenységét és a városban
betöltött szerepét.
Kis Adrienn
kuratóriumi elnök
forrás: Mezőberényi Hírmondó
XXVI. évfolyam, 2016. április

A Történelmi Gellértegyházáért
Alapítvány idén hatodik alkalommal szervezte meg a Magyar
Hagyományőrző Majálist, ahol
családi programokkal várták az
érdeklődőket.
Hét évvel ezelőtt alakult meg a
Történelmi Gellértegyházáért
Alapítvány, amely a magyarság
önmagába vetett hitének, erejének, összetartozásának, eleven
múltjának értékeit hivatott továbbadni a következő generációk
számára. Idén hatodik alkalommal szerveztek május 1-jén családi programokat. Családokkal telt
meg vasárnap Gellértegyháza,
ahol a helyi termelők mutatták be
kézműves termékeiket, emellett
íjászkodásra, lovaskocsizásra és
kreatív foglalkozások kipróbálására is lehetőségük adódott az
érdeklődőknek. Az eseményen
jelen volt Fejes Róbertné
alpolgármester is.
– E nap nemcsak a majálisról, de
az édesanyákról, nagymamákról
is szólt, ezért őket is köszöntöttük
a rendezvényen – emelte ki
Fejes Róbertné.
A családi rendezvényen megemlékeztek Murvai Tiborról is, akinek tiszteletére a park Árpád udvarház emelvényét Murvai Tibor
színpaddá nevezték át, illetve egy
életfát is állítottak tiszteletére.
– Tibor volt az a személy, aki a
rendezvényeink hangosítását felügyelte. A születésnapja megünneplése alkalmából született az a
hagyomány, hogy majálist szervezzünk erre a helyszínre. Idén
lett volna 55 éves – tájékoztatott
Muszka Kálmán, a Történelmi
Gellértegyházáért Alapítvány
kuratóriumi elnöke hozzátette, a
tavaly elhunyt barátjuk életfáján
az őt jellemző ősmagyar feliratok
és motívumok mutatják be életét
és munkásságát.
forrás: Magyar Hagyományőrző
Majális – Jókedv és összetartás
Gellértegyházán

Lezárultak
Alapítvány
pályázatai
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„Ikonok és patkányok”–Robert
Hammerstiel: dokumentumportré

Átadták Európa első PET-faluját
Mezőberényben

Az Antala Zsuzsa által rendezett
dokumentumfilmet a csabai
Szlovák Seniorok Klubjában
nézhették meg a klubtagok és az
érdeklődők május 4-én. A vetítés
után a felmerült kérdésekre is
választ kaptak a nézők, hiszen a
rendezőnek olyan információi is
voltak a főszereplőről, ami nem
szerepel a filmben.

Átadták hazánk és Európa első
PET-faluját pénteken délelőtt a
mezőberényi Piknik Parkban.
A mintegy 20 ezer műanyag
palackokból épült „településen”
négy ház, szökőkút és még
templom is

A film tartalmáról röviden: A második világháború előtti Bácskában
és Bánátban még félmillió német
élt. Svábok, szászok vegyesen,
békességben magyarokkal, szerbekkel és románokkal. 1944 végén,
aki tudott, Magyarországra, Ausztriába, illetve Németországba menekült Tito partizánjainak és az új
hatalomnak a gyilkos bosszúja
elől. Hammerstiel - verseci német
pék – családja nem menekült.
Róbert fiuk 11 éves volt akkor.
Túlélte családtagjai és barátai halálát, a fogolytáborok rémségeit.
21 évesen, talán lelki terápiaként
kezdte papírra vetni emlékeit. Ebből született meg az „Ikonok és
patkányok” című önéletrajzi
dokumentum-regény. Robert
Hammerstiel ma az európai kortárs képzőművészet egyik vezéralakja, festményeiért, fametszeteiért versengenek a múzeumok és a
gyűjtők. Ma az ausztriai
Ternitzben él. „A Magyar Kultúra
Lovagja” cím tulajdonosa, a Vajdasági Tudományos Akadémia tagja.
Tőkés Gyula klubvezető, a film
vetítése után tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a terveikben szerepel a
jövőben is hasonló súlyú művek
megismertetése.
Borbola Gyöngyi
Szlovák Kultúra Háza
Munkatársa
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A Piknik Park és az Öthét Egyesület ünnepélyes keretek között
átadott PET-falujának célja, olyan
élményközpontú oktatás alapjainak megteremtése, aminek keretei
között már gyermekkorban kialakul a környezettudatos viselkedési
forma és ezáltal felnőttként a
fenntartható fejlődés biztosítása.
A kezdeményezők abban bíznak,
hogy az újrahasznosítás ezen módját megismerve, a műanyag palackokból felépített épületek között
sétálva megerősödik a látogatókban az igény, hogy a rohanó mindennapokban is természetre
figyelve éljenek.
Alapvető cél, hogy a világra figyelő, felelősségteljes, környezettudatos szemlélet már gyermekkorban
kialakuljon, majd kísérje végig az
emberek mindennapjait, ezáltal
biztosítva az élhetőbb jövő
megvalósulását.
Tóth János, a Piknik Park Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, négyéves kortól szükség van a környez ettuda tos nevelésre. M int
elmondta, a PET-faluban négy ház
található és egy templom, amelyek
mindegyikének külön funkció jut.
Makai Ferenc, az ÖTHÉT Egyesület elnöke kifejtette, egyesületük
játékosan, kabalafigurájuk Pingvin
Pityu
segítségével
igyekszik átadni a legfontosabb információkat
a
legfiatalabb
korosztálynak,
akik

ezt tudást elviszik szüleikhez,
nagyszüleikhez.
Az egyesületi elnök hozzátette, a
PET - fa l u eg y na g y s z a bá s ú
együttműködés
részeként jött
létre.
forrás: Átadták Európa első
PET-faluját Mezőberényben
Te is szedd a szemetet!
Hatodik alkalommal hirdették meg
a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akciót, amely
hazánk legnagyobb mozgalmává
nőtte ki magát. Békés megye
számos települése csatlakozott a
programhoz, ma egyebek mellett
Békéscsabán, Gyulán, Orosházán
és Kétegyházán gyűjtötték a
szemetet. Az önkéntesek célja,
hogy közösen tisztítsák meg
szűkebb-tágabb környezetüket.
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
kere tébe n sz er vez ne k meg
évről évre.
A Kétegyházi Mezőgazdasági
Szakképző Iskolában és Kollégiumban mintegy száz diák és tanár
csatlakozott a programhoz.
Elmondták, a legizgalmasabb
,,lelet” egy fél pár, márkás edzőcipő volt. Az intézmény évek óta
csatlakozik a programhoz és jövőre
is szeretne részt venni benne.
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság dolgozói pénteken szedtek
szemetet Gyulán, Békéscsabán, a
Gyula i- , Szegha lmi -S zarva si
szakaszmérnökségek gátőrjárásaiban. Az akcióban mintegy 150-en
vettek részt.
forrás: Te is szedd a szemetet!
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PÁLYÁZATOK
Minősített Közművelődési Intézmény Cím és Közművelődési
Minőség Díj - Megjelentek a
2016-os pályázati kiírások
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2016. évi
Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési
Minőség Díj elnyerésére. Az elismerések odaítélésének célja a közművelődési tevékenységet végző
intézmények minőségorientált működésének ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés eredményeinek elismerése.
Az előjelentkezési lap beérkezési
határideje: 2016. május 25.
A pályázat postára adásának és
online feltöltésének határideje:
2016. szeptember 15.
Teljes pályázati kiírás itt olvasható.
forrás: Minősített Közművelődési
Intézmény Cím és Közművelődési
Minőség Díj - Megjelentek a
2016-os pályázati kiírások
A NEMZETI KULTURÁLIS
ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI
NÉPMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA
Pályázati cél: Megyei, országos, és
nemzetközi hatókörű népművészeti: nagyrendezvények, kiállítások,
fesztiválok megrendezése.
Pályázók köre: Népművészeti
tevékenységgel is foglalkozó intézmények, önkormányzatok
(települési önkormányzat abban az
esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek,
alapítványok, nonprofit gazdasági
társaságok és szakmai szervezetek.
Nevezési díj: 2 millió Ft, vagy az
alatti támogatási igény esetén
5.000 Ft nevezési díjat, 2 millió Ft
feletti támogatási igény esetén, az
igényelt támogatás 1%-a nevezési
díjat
Igényelhető támogatás: nincs
megkötés
Megvalósítás időtartama:
2016. szeptember 1.
2017. február 28.
Benyújtási határidő:
2016. május 18., éjfél.
2016. május

ZENEMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA
Pályázati cél: Ismeretterjesztő tematikus komolyzenei koncertsorozatok, komolyzenei vetélkedők,
komolyzenei táborok és kurzusok,
továbbá interaktív komolyzenei
foglalkozások kidolgozásának és
megvalósításának támogatása a
magyarországi alap- és középfokú
oktatási intézményekben tanuló
diákok zenei nevelésének elősegítése, a zene iránti nyitottság és a
jövő koncertlátogató közönség számának növelése céljából.
Pályázók köre: A zenei ismeretterjesztés területén többéves gyakorlattal rendelkező előadó-művészeti
együttesek, hangversenyszervezők, alap- és középfokú oktatási
intézmények (nem önálló jogi
személy esetén, annak fenntartója),
továbbá a pályázat benyújtásakor
18. életévüket betöltött magánszemélyek, és egyéni vállalkozók.
Nevezési díj: 5000 Ft-, amely
magában foglalja a 27%-os áfát is
Igényelhető támogatás:
max. 3.000.000 Ft
Megvalósítás időtartama:
2016. szeptember 1.
2017. augusztus 31.
Benyújtási határidő:
2016. május 23., éjfél.
K É P Z Ő M Ű V É S Z E T
KOLLÉGIUMA
Pályázati cél: Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak
megvalósítására, valamint magyar
képzőművészek részvételére a hazai alkotótelepeken.
Pályázók köre: Jogi személyiségű
szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek).
Nevezési díj:5000 Ft-ot – amely
magában foglalja a 27%-os áfát.
Megvalósítás időtartama:
2016. április 1.–2017. március 31.
Benyújtási határidő:
2016. június 6., éjfél.

A HALMOS BÉLA PROGRAM
IDEIGLENES KOLLÉGIUM
NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
1. Téma: Hazai és külhoni, rendszeresen működő táncházak és
folkklubok komplex, a Kárpátmedencei és moldvai magyarság,
valamint a velük együtt élő nemzetiségek népművészeti világát
bemutató programjainak támogatása, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 10 alkalommal, heti-havi rendszerességgel, kizárólag élőzenés szolgáltatással kerülnek megrendezésre.
Pályázók köre: Hazai és határon
túli, népművészeti tevékenységgel
is foglalkozó intézmények, egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, szakmai szervezetek, önkormányzatok (települési
önkormányzat abban az esetben,
ha nincs alapított közművelődési
intézménye) és népművészeti tevékenységgel is foglalkozó
intézmények.
Nevez ési díj: A z igényel t
támogatás 2%-a nevezési díjat –
amely magában foglalja a 27%-os
áfát –, de minimum 5000 Ft.
Igényelhető támogatás:
Max. 2.000.000 Ft
Megvalósítás időtartama:
2016. szeptember 1.
2017. június 30.
Benyújtási határidő:
2016. június 15., éjfél.
5. Téma:
5. a) Ismeretterjesztő népzenei
előadások megrendezése. Pályázni
min. 100 fős közönség előtt
zajló előadásokkal lehet.
5. b) Népzenei szakmai mesterkurzusok támogatása. Előnyt élveznek a belépődíjas/részvételi
díjas projektek. Az esemény megvalósulását részletesen dokumentálni kell (fotók, videó,
médiamegjelenések), amely támogatott pályázat esetén a szakmai
beszámoló részét képezi majd.
5. c) Népzenei képzést segítő
nyomdakész kéziratok audio,
vizuális, audiovizuális, szakmai
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anyagok
létrehozásának
támogatása.
5. d) A középfokú népzenei képzésben érdekelt alapítványok népzenei szakmai programjainak
támogatása.
Pályázók köre: 5. a) és 5. c) pont esetében, hazai és határon túli, (az 5. b)
pont esetében hazai és külhoni),
népművészeti tevékenységgel is foglalkozó intézmények, egyesületek,
alapítványok, nonprofit gazdasági
társaságok, szakmai szervezetek,
önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs
alapított közművelődési intézménye) és népművészeti tevékenységgel is foglalkozó intézmények, az
5. d) pont esetében a pályázati
célban meghatározott alapítvány
pályázhat.
Nevezési díj: Az igényelt támogatás
2%-a nevezési díjat – amely magában foglalja a 27%-os áfát –,
de minimum 5000 Ft.
Igényelhető támogatás:
Max. 1.500.000 Ft
Megvalósítás időtartama:
2016. május 1.–2017. április 30.
Benyújtási határidő:
2016. június 15., éjfél.
Bővebb információ: A NEMZETI
KULTURÁLIS ALAP PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSAI
Közösségi szinten irányított városi
helyi fejlesztések megvalósítására
irányuló helyi akciócsoportok megalakítása és azok regisztrációja Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében
A Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programok
Irányító Hatósága regisztrációt hirdet a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) 7. prioritási
tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi
fejlesztések (CLLD Community-led
Local Development (CLLD)) megvalósítása érdekében létrejövő helyi
akciócsoportok (HACS) megalakítására. A HACS alakításának feltételeit a 1303/2013/EU Rendelet 34. cikke (továbbiakban: EU Rendelet)
szabályozza.

2016. május

A regisztráció célja: Olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása, amelyek a
helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi
szereplők együttműködését és
tudatosságát, mellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához. Az így megalakult helyi
közösségek elsősorban a kultúra
és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket, amely fejlesztések közvetetten közösségi
alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és elterjesztését
szolgálják.
A jelen közleményt követően
megjelenő, a CLLD megvalósítására megnyíló felhívás kerete
45,64 Mrd Ft ERFA-ESZA forrás
és hazai társfinanszírozás együttesen, amelyből a megvalósításra
kiválasztásra került stratégia alapján, településmérettől függően a
HACS-onként maximálisan
felhasználható forrás az alábbi
kategóriákra bomlik:
- 10 001-18 000 fő lakónépességű a
lakónépesség figyelembe vétele a
KSH 2014-ben kiadott helységnévtára alapján történik akcióterület:
500 millió Ft;
- 18 001-60 000 fő lakónépességű
akcióterület: 800 millió Ft;
- 60 001-150 000 fő lakónépességű
akcióterület: 1500 millió Ft.
A helyi akciócsoportok megszervezésének alapelvei: A regisztráció érdekében szükséges azonosítani azt a városi területet, amelyen
belül a HACS tevékenykedni
szándékozik. A terület kijelölésénél szükséges figyelembe venni,
hogy a TOP-ból a 10 000 fő lakónépességnél nagyobb lakosságszámú, városi jogállású településeken
biztosíthat forrást Ennek megfelelően a CLLD eszköz megvalósítására kijelölt egymással összefüggő
terület lakossága legalább 10 000,
de legfeljebb 150 000 fő lehet.
Olyan együttműködést szükséges
létrehozni, amely keretében biztosítható, hogy a helyi társadalmigazdasági érdekek, valamint a
köz- és magánszféra képviselőinek egyike sem éri el döntéshozatali szinten a szavazati jogok

49%-ot meghaladó arányát.
A megalakult helyi közösség
(HACS) vállalja, hogy a regisztrációs felhívást követően - a megjelenő tervezési felhívás által meghatározott módszertani iránymutatásoknak megfelelően - elkészíti
integrált, területi alapú, kulturális
és közösségfejlesztési tartalmú
helyi fejlesztési stratégiáját (HFS).
A helyi közösség vállalja, hogy a
helyi szükségletek és lehetőségek
figyelembe vételével, a helyi környezet innovatív jellemzőire tekintettel, hálózatépítés és együttműködés keretében készíti el e helyi
fejlesztési stratégiát. Tekintettel
arra továbbá, hogy a beruházásoktól elvárt eredményeként javulni,
illetve bővülni fog az érintett városok kulturális és közösségi tereinek és szolgáltatóinak infrastrukturális és szolgáltatási minősége, a
stratégiának kulturális és közösségi fejlesztésekre irányulónak kell
lennie. A TOP 7. prioritástengelye
két alap, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap forrásait ötvözi. Ezért
szükséges, hogy a HACS szervezetek által készített helyi fejlesztési
stratégia mindkét alap forrásaival
tervezzen (azaz nem fogadható el
olyan stratégia, amely csak infrastrukturális beavatkozásokat, vagy
éppen ellenkezőleg, csak programszerű akciók közösségi akciók,
események (közösségi találkozók,
helyi erőforrások, helyi történelem
feltárása, helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, részvételi
fórumok elindítása, működtetése,
stb.) megvalósítását tervezi).
A CLLD célja: A CLLD keretében
a helyi közösségeknek lehetőségük
nyílik az EU Rendelet és a TOP 7.
prioritása feltételeinek megfelelő
helyi fejlesztési stratégia kialakítására, amely teret biztosít a helyi
társadalom megújítására, a helyi
közösségek szervezésére,
tudatosságának fokozására.
A prioritástengely azt célozza,
hogy kísérleti jelleggel, a jogosult
városokban a helyi lakosság, a civil
szervezetek, a vállalkozások és az
önkormányzatok együttműködésével, illetve kezdeményezésére
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integrált, közösségfejlesztést és helyi
identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú,
a helyi gazdaságfejlesztést támogató
stratégiák készüljenek, amelyek
alapján olyan helyi fejlesztési programok valósulnak meg, amelyek
egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait
használni.
A prioritástengely keretében
megjelenő két intézkedés:
7. A: Kulturális és közösségi terek
infrastrukturális fejlesztése
7. B: Helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához
kapcsolódva
Kik pályázhatnak: kizárólag az a
települési önkormányzat, valamint
azok a civil szervezetek, egyházi jogi
személyek (belső egyházi jogi személy) és gazdálkodó szervezetek
vehetnek részt, akik, illetve, amelyek
legalább a jelen, az irányító hatóság
által kiadott közlemény közzétételekor már rendelkeznek székhellyel
vagy telephellyel a lefedni kívánt
HFS tervezési területét jelentő
településen
Pályázati határidő: 2016.05.31.
További információk & forrás:
TOP CLLD regisztrációs felhívás
Tanoda programok támogatása hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására civil szervezeteknek
Felhívás kódszáma: EFOP-3.3.1-15
A felhívás indokoltsága és célja:
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program célul tűzi ki többek között a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos
helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi
oktatáshoz, neveléshez és képzéshez
való hozzáférés biztosítását.
Jelen felhívás eszközrendszere kapcsolódik az EFOP 3.3 intézkedéséhez
(A neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása a nem formális és informális tanulási formákon
keresztül), amely a fenti célokhoz
igazodva az alábbi intézkedéseket
fogalmazza meg:
- A végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél a
2016. május

komplex kompetencia- és személyiségfejlesztő, tehetséggondozó,
készségfejlesztő, pályaorientációt
támogató programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a
veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók részére, valamint a
kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése.
- A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási esélyeinek növelése képességeik kibontakoztatása tanoda fejlesztések révén. A tanulók támogatása a középfokú tanulmányaik
sikeressége, végzettségi szintjük
emelése érdekében a köznevelés
rendszerén kívüli egyházi és nonprofit szervezetek bevonásával.
- Feladat a létrejött jó gyakorlatok
terjesztése, a végzettség nélküli
iskolaelhagyásra vonatkozó egyedi megoldások összegyűjtése.
A konstrukció alapvető célja:
A résztvevő hátrányos helyzetű
tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a
képzettségi szint növelése és az
iskolai sikeresség előmozdítása a
minőségi oktatáshoz, neveléshez
való hozzáférésének elősegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül.
Ennek érdekében jelen felhívás
lehetőséget teremt a hátrányos
helyzetű, köztük roma tanulók
igényeire és a helyi szükségletekre
rugalmasan reagálni tudó tanodák
továbbfejlesztésére és a tanodai
programok megvalósítására.
A felhívásban támogatott projektek közvetlen célja a résztvevő
hátrányos helyzetű, kiemelten
roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése
nem formális, informális keretek
között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva, a jelen felhívás
szakmai mellékletében található
tanodasztenderd című dokumentumban leírtaknak megfelelően.
A tanoda feladata összhangban
van a köznevelési feladatokkal, a
tanoda nem vonja ki a tanulót az
iskolai életből, az iskolai pedagógiai munkát nem váltja ki, hanem
az iskola utáni időszakban kínál
olyan lehetőséget a célcsoport szá-

mára, amellyel hozzájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a
végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentéséhez.
A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a
támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg az
EFOP 2015. évi Fejlesztési
Keretében 5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek
várható
száma
EFOP keretében: 170 - 200 db.
Közvetlen célcsoport:
- Hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók
(általános iskola alsó és felső
tagozatos tanulói vagy középfokú
iskola tanulói)
Közvetett célcsoport:
- A Tanoda programba bevont
tanulók szülei, családtagjai
- A köznevelésben résztvevő nem
hátrányos helyzetű tanulók
A támogatás formája: Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás
vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A projekt javaslat maximális
elszámolható összköltsége: Jelen
felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb
30 millió Ft lehet.
A támogatás mértéke, összege:
Minimum 25 millió Ft, maximum
30 millió Ft.
Előleg igénylése: Jelen felhívás
keretében támogatott projektek
esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető
maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, civil szervezet és egyházi jogi személy
kedvezményezett esetén 50%-a.
Kik pályázhatnak:
- Egyéb egyesület
- Egyházi jogi személy
- Alapítvány, Közalapítvány,
Egyéb alapítvány
- Egyéb, jogi személyiségű
nonprofit szervezet
- Nonprofit gazdasági társaság
Pályázati határidő:
2016. június 1-től július 30-ig
További információk:
06 40-638-638;
www.szechenyi2020.hu
forrás: Tanoda programok
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Civil Kollégium – Közösségszervezés 2016/17 pályázati felhívása
A kezdeményezés szervesen kapcsolódik a Civil Kollégium Alapítvány 2010-óta tartó országos közösségszervező szakmai építkezéséhez,
melynek idei pályázati felhívása is
a társadalmi önszerveződést, a
helyi közösségek érdekérvényesítését kívánja erősíteni. Azoknak a
közösségszervezési programoknak
a pályázatát várjuk, amelyek közösségi válaszokat kínálnak a helyi
társadalmi és gazdasági folyamatok
kihívásaira, aktív figyelemmel kísérik, ellenőrzik a helyi intézmények
munkáját, biztosítják azok civil
kontrollját. Azok a programok kapnak támogatást, amelyek látható és
a helyi közösség számára érezhető
módon változást akarnak elérni és
segítik a közösségi érdekérvényesítést. Átláthatóvá és elszámoltathatóvá tennék a helyi döntéshozók,
intézmények (pl. oktatási, egészségügyi, közlekedési, kulturális) és
szolgáltatások működését, a helyi
adók felhasználását, a közbeszerzési eljárások tisztességét annak érdekében, hogy megteremtsék a döntéshozatalban való hatékony egyéni
és csoportos részvétel lehetőségét,
alakítsák a döntéseket, és ezáltal
segítsék a szegénységben és kirekesztettségben élők érdekeinek
érvényesülését is.
A felhívásra magyarországi,
10 000 főnél nagyobb városban működő civil szervezetek, önszerveződő informális csoportok jelentkezhetnek. A pályázat keretében olyan
szervezetek, csoportok jelentkezését várjuk, melyek már rendelkeznek tapasztalattal, eredményekkel a
társadalmi önszerveződés, érdekérvényesítés területén. A pályázóknak be kell mutatniuk azt a helyi
problémát, problémakört, amelyre
megoldást keresnek, és elképzeléseiket, miként tudnak hatékonyan
fellépni a problémák megoldása
érdekében. Az elbírálás során
előnyben részesülnek a vidéki városok pályázói, illetve a szegénységben és kirekesztettségben élők bevonásával megvalósuló programok.
A szervezeteknek, csoportoknak
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nyújtott támogatás keretében, a
kiválasztott 13-18 közösségszervezési program közösségszervezőjének a CKA fedezi képzésének költségeit, továbbá 1 éves időtartamra
a magyar átlagfizetésnek megfelelő
személyi költségeit és a szervezéshez szükséges programköltségek
egy részét.
A pályázatok leadásának
határideje: 2016. május 30.
További információ és adatlap
kérése: kozossegszervezes@cka.hu
forrás: CKA – Közösségszervezés
2016/17 pályázati felhívása
Idén is útjára
tanyaprogram

indul

a

A Magyar Közlönyben megjelent
információk szerint a tanyasi
gazdák idén is pályázhatnak vissza
nem térítendő támogatásra a
tanyaprogram keretében. Idén
4 célterületen hirdetik meg a pályázatot és mintegy 825 millió forint
áll az érintettek rendelkezésére, ám
sok a korlátozó tényező.
A Tanyafejlesztési Program a hazai
vidékstratégia egyik fő alkotó eleme. Segítségével megújulhatnak,
korszerűsödhetnek a tanyák, valamint az ott élők gazdasági helyzete
is javulhat. A tanyaprogram keretében 4 célterület esetében lehet
pályázni a támogatásra. Vissza
nem térítendő támogatást igényelhetnek a gazdák a tanyák, illetve a
tanyás térség megőrzését és
fejlesztését célzó beruházásokra:
(1. célterület), a tanyás térségek
fejlesztése
érdekében
tanyagazdaságok indításához
(2. célterület), a tanyák
lakóépületeinek felújításához
(3. célterület), valamint az országos zártkerti szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató
mintaprogramhoz (4.célterület) is.
forrás: Idén is útjára indul a
tanyaprogram

Rajzold le hősünket, és nyerj!
A Csabagyöngye rajzpályázatot
hirdet 3-10 éveseknek
A Csabagyöngye Kulturális
Központ házi szuperhőse még
2015-ben
bukkant
fel.
A Csabagyöngyeman névre keresztelt, kissé dilis, ám annál nagyobb szívű figura kalandjai azóta
is megtalálhatóak az intézmény
műsorfüzeteiben, Facebook oldalán. Megjelenését követően
jókora érdeklődést mutatott irányába a “gyerekszáj”, és bebizonyosodott az is, hogy az igazság
idétlen bajnokát napról napra
egyre többen szeretik.
A Csabagyöngye kreatív csoportja
most arra kíváncsi, hogy a lurkók
miért rajonganak ennyire
Csabagyöngyemanért. Ezért a
csapat a közelgő gyermeknap alkalmával “Csabagyöngyeman a
legjobb barátom” címmel rajzpályázatot hirdet 3 és 10 év közöttiek
számára.
Az ifjonc művészeknek nincs más
dolguk, mint papírt ragadni és
lerajzolni, hogy miért szeretik
Csabagyöngyemant. A kész pályaműveket leadhatják személyesen, a
CsaKK recepcióján, vagy ha úgy
kényelmesebb, elküldhetik
ma gá na k a hősnek is, a
csabagyongyeman@csabagyongye.
com e-mail címre. Mindezt
2016.05.19-ig (csütörtök) tehetik
meg, utána ugyanis – rögtön másnap – a rajzok feltöltésre kerülnek
a Csabagyöngye Facebook oldalára, és kezdetét veheti a szavazás. Az első három legtöbb likeot szerző alkotó jutalomban részesül, azonban a többieknek sem
szabad csüggedniük, hiszen az
elkészült művek belekerülnek egy
izgalmas, animációs mesébe. Ha ez
pedig nem lenne elég,
Csabagyöngyeman imént írt levelében utasította a szervezőket,
hogy intézzenek a beérkező pályázatokból egy huzamosabb ideig
megtekinthető kiállítást, ami a
CsaKK-ban valósul meg.

E-Napraforgó

Az eredményhirdetés a Városi
Gyermeknapon történik meg, május 29-én (vasárnap). (Az esemény
menetét IDE kattintva érhetik el.)
forrás: Rajzold le hősünket, és
nyerj!
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a szociális
célú segítő tevékenységek 2016.
évi támogatásának elnyerésére
(Pályázati azonosító:
E/SZOC/2016)
A pályázat célja: Az
állampolgárok és közösségek szociális célú
tevékenységének támogatása
Kik pályázhatnak: Minden Békéscsabán működő közösség, csoport,
egyesület, alapítvány, intézmény,
egyén. Egy szervezet, közösség
csak egy pályázatot nyújthat be!
Pályázati feltételek:Az önkormányzati támogatások nyújtásáról
szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelet értelmében a szerve-

zetek közül kizárólag a nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel bíró
szervezetek pályázhatnak. Nyilvántartásba nem vett szervezetek
csak ún. pénzügyi lebonyolító
szervezeten keresztül nyújthatnak
be pályázatot (ebben az esetben a
támogatási szerződést az önkormányzat
a
pénzügyi
lebonyolítóval köti.)
Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ára figyelemmel a pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell, hogy megfelel a hatályos jogszabályokban
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és
meg nem fizetett adótartozása,
valamint járulék-, illeték- és
vámtartozása.
Amennyiben szervezet pályázik,
képviselőjének nyilatkoznia kell,
hogy az Áht. 50. §-ának megfelelően átlátható szervezetnek minősül.
Civil szervezettel mint támoga-

tottal a támogató kizárólag akkor
köt szerződést, ha a pályázó az
egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
28–30. §-ában előírt beszámolókészítési, valamint letétbehelyezési
és közzétételi kötelezettségének a
2014. év vonatkozásában a szerződéskötésig a jogszabályokban
meghatározott módon eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2016. május 31.
Pályázatot kizárólag az erre a célra
rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, amely
elérhető a www.bekescsaba.hu
oldalon, a Polgármesteri Hivatal
Szociálpolitikai Osztályán
Elbírálás: 2016. június 15.
forrás: Szociális célú segítő
tevékenységek 2016. évi
támogatásának elnyerésére

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK

2016. május
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Komplex ifjúsági fejlesztések –
Új nemzedék újratöltve
Békés megyében is érzékelhetőek már azok az eredmények, melyek az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági
fejlesztések – új nemzedék újratöltve projekt keretében tett intézkedéseknek köszönhetőek.
Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. öt éves fejlesztési projektje keretében Békéscsabán
2016. március 11-én megnyílt az Új Nemzedék Közösségi Tér.
A tér a 14-25 éves korosztályt, közösségeiket és az ifjúsági szakmát kívánja támogatni: hellyel, a közösségi tér
vezető személyével, az ötletek megvalósításához befogadó közeggel, együttműködési lehetőségekkel,
együttgondolkodással.
A Békéscsabai Közösségi Tér a belvárosi Andrássy út 38 szám alatti 110 éves épületben kapott helyet, ami volt
már gabonakereskedő lakóháza, úttörőház, óvoda, most pedig a fiatalokat várja hétköznaponként 12.00-18.00
között találkozási és programlehetőségeivel.
Billiárd, csocsó, darts, társasjátékok, üldögélés, beszélgetés, önismereti csoport, szerepjáték klub, közös filmnézés, szalonnasütés az udvaron, elvonulás és bevonódás, … csak néhány azon lehetőségek közül, amiket mi
kínálunk. És várjuk a fiatalok, a korosztállyal foglalkozók ötleteit is, amiket közösen, itt megvalósíthatunk.
A Közösségi Tér indulásával párhuzamosan megkezdte munkáját a megyében az ifjúságszakmai
koordinátor is. Feladata többek között az ifjúsági területen és az ifjúsági területtel kapcsolatban működő
szereplők munkájának feltérképezése, megismerése és megismertetése; az ifjúsági területet érintő
kezdeményezések, programok rendszerezése és széles körű elérhetővé tétele, támogatása.
Hogy mit is jelent ez a gyakorlatban?
Egyrészt: egy olyan segítő együttműködő partnert, aki az országos fejlesztési projektnek köszönhetően széles
körű információkkal és egy általános eszköztárral is rendelkezik.
Másrészt: talán településenként, közösségenként mást és mást. A projekt fontos eleme az is, hogy a helyi
igényekre, lehetőségre, erőforrásokra fókuszálva segítse a fiatalok közéleti aktivitását. Ez az egyik településen
épp az ifjúsági koncepció és cselekvési terv alkotói folyamatának támogatását jelenti, egy másik helyen egy
ifjúsági közösségi felmérés elindításában való közreműködést, vagy esetleg együtt gondolkodást abban, hogy
hogyan lehetne motiválni a fiatalokat, esetleg meggyőzni a felnőtteket vagy éppen a forrásszerzési
lehetőségekben információ adást.
Harmadrészt egy támogatói hálózatot, ami akár a megye határokon átnyúlva is lehetővé teszi partnerek,
kezdeményezések összekötését.
A sikeres, eredményes együttműködéshez folyamatosan vesszük fel a kapcsolatot az ifjúsági közélet
szereplőivel, de mi is várjuk a megkereséseket.
Pikó Tamás
Közösségi Tér vezető
5600 Békéscsaba, Andrássy út 38.
Mobil: +36 30 577 0824
Email: piko.tamas@unp.hu

Új Nemzedék Közösségi Tér az Andrássy úton
2016. május

Zsótér Mária
Ifjúságszakmai koordinátor
5600 Békéscsaba, Andrássy út 38.
Mobil: +36 30 579 4799
Email: zsoter.maria@unp.hu

Belső tér
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Nyitott Terek
Békéscsabán

Éjszakája

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése
2015 decemberében elfogadta a
2016-2020 közötti időtartamra szóló Ifjúsági Koncepciót és Cselekvési
Tervet, amelynek egyik alappillére
a fiatalok szabadidő eltöltését szolgáló ifjúsági közösségi terek működtetése. E koncepció jegyében
olyan programot szervezünk a városban, melynek keretében az ifjúsági közösségi terek éssportszervezetek éjszakai nyitva
tartással biztosítanak különböző
változatos szabadidő eltöltési lehetőséget az itt élő fiatalok számára.
A Nyitott Terek Éjszakája
2016. május 27-én, pénteken 20.0001.00 között kerül megrendezésre
a város több pontján, 01.00 órától
03.00 óráig pedig After party lesz az
Andrássy Úti Társaskörben.
A rendhagyó kezdeményezésbe
több ifjúsággal foglalkozó szervezetet és sportszervezeteket is
bevontunk.
A programban résztvevő
szervezetek:
-Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági
Egyesület (Kinizsi utca 11.)
-Andrássy Úti Társaskör
(Andrássy út 38.)
-Patent Diákiroda (Csabagyöngye
KK - Széchenyi utca 4.)
-Békéscsabai Darts Sportegyesület
(Csabagyöngye KK Széchenyi utca 4.)
-T1ÉL Teaház és Ifjúsági Klub
(Berényi út 25.)
-Békéscsabai Fiatalokat Támogató
Egyesület (Erzsébethelyi Ált. Isk.
Madách utcai tornaterme)
-Védőnői Tanácsadó (Gyulai út 18.,
liget felőli bejárat)
-Körös-Bike Egyesület (skatepark)
Street Corner (Irányi utca 7.)
-Live Sport Club (Jókai utca 51.)
A különböző helyszíneken különféle programokkal várják a fiatalokat,
többek között lesz csocsó-és
dartsverseny, billiárd, foci, graffiti,
kiállítás, egészségház, kinect,
gitározás, társasjátékok.
További információk a rendezvény
plakátján találhatóak, melyek a
2016. május

hétvégétől a város több pontján (pl.
CSAKK, Andrássy Úti Társaskör)
kerülnek kifüggesztésre.
Szervező: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Bővebb információ:
www.bekescsaba.hu
AVATÁSI
SZERTARTÁS
PÓSTELEKEN

A Szent Vince Borrend Békés Megyei
Lovagi Széke június 4 -én
(szombaton) 13.30-tól tartja új tagjainak avatási szertartását, valamint a
bor minősítési díjak, oklevelek ünnepélyes átadását Pósteleken a Mókus
Csárdában és
a környezetéhez
kapcsolódó kastélyparkban.
Az eseményhez felvonulás, a kiválasztott 2016. évi zászlósbor ünnepélyes megáldása és közös estebéd is
kapcsolódik.
A szervezők a civil szervezetek számára is lehetőséget nyújtanak a részvételre, bővebb információ kérhető
Lukács Sándor elnöktől, a
lukikergyula@globonet.hu
e-mail címen.
Békés Megyei Képzőművészeti
Szabadiskola Egyesület
36. Képzőművészeti Alkotótábor –
Kétegyháza
2016.07.04 – 07.14

Kétegyháza egy hangulatos alföldi
helység, adja azt a karaktert, vonzást, ami egyedülálló érték. Ezen a
településen immár
36. alkalommal kerül megrendezésre alkotótá-

borunk. A nagyközség Gyulától
és Békéscsabától egyaránt műúton megközelíthető, a távolság
20 km-en belüli. Békéscsabáról
vonattal is elérhető.
A település legnagyobb nevezetessége, ahol a tábor is megrendezésre kerül, az Andrássy –
Almásy kastély, amelyben ma a
Mezőgazdasági Középfokú Szakoktatási Továbbképző Intézet
működik. (Kétegyháza, Gyulai út
6. telefonszám: (66) 250-311.)
Az iskolát- és így a tábort is- egy
6 hektáros park veszi körül. Ide
hívjuk, várjuk a képzőművészet
és alföldi táj szerelmeseit.

A 2016. évi tábor vezetősége:
Deli Zoltánné Szabó Éva a
Szabadiskola vezetője
Hargittainé Megyeri Valéria
kincstárnok, az egyesület titkára
Gugolya Márta az egyesület
szervezője
A már hagyományosnak számító
sz ekcióka t i ndítju k, mint
festészet, szobrászat, tűzzománc,
grafika
Művésztanárok:
Kukár
István-festészet
Deli Zoltánné Szabó Éva
tűzzománc műhely
Szőke Sándor- szobrászat
Kovácsné Osán Ágnes- kerámia
műhely
A tartalmi munkáról: ez évi
témánk - ZÖLD.
„Igazából is zöldnek látszik az ember
bőre, ha egy fa alatt áll, és mi csak
hisszük azt, hogy mindig rózsaszín!
Pedig ha például kék napernyő alatt
ülünk, akkor kék lesz... ha meg a fák
alatt, akkor zöld... És az ég sem kék
igazából, csak annak látszik!”
(Rakovszky Zsuzsa)
A közös művészi munka lényege
az élményszerzés és annak megörökítése tanári, korrektori segítséggel. (a jelentkezők felkészültségi foka különböző).
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A tábor minden évben kiállítással
zárul a résztvevők által adományozott alkotásokból, amelyek
zsűrizett képek lehetnek.
Mit nyújt a tábor?
A szakmai irányítás mellett biztosítja - korlátozott mennyiségben - a
rézlemez, agyag, farost és
zománcvásárlás lehetőséget stb.
Egyéb szükséges munkaeszközöket
a résztvevők hozzák magukkal.
Irányár: szállás igénylésével
(kollégiumi elhelyezés) 20.000- Ft;
bejárás 10.0000- Ft; napi díj: 600-Ft.
Étkezés: az iskola ebédlőjében,
ebéd kb. 580 - Ft. (reggeli nincs, az
étkezés fizetése egyénileg történik).
A részvételi díj a helyszínen
fizetendő!
Jelentkezés (határidő: június 15.);
bővebb információ: Hargittainé
Megyeri Valéria
5741 Kétegyháza, Batthyány u. 12. ;
tel.: (30) 327 5498; 06 (70) 456 3816
FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI
NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROK
Békéscsaba 2016. július 18-23.
A Békés Megyei Népművészeti
Egyesület a Békés Megye Népművészetéért Alapítvánnyal,
Kézműves Szakiskola és Alapfokú
Művészeti Iskolával közösen
FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI
NÉPMŰVÉSZETI TÁBOROKAT
szervez Békéscsabán, az
Iskolacentrumban
XV. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK
NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
IV. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI NÉPI
KÉZMŰVES TÁBOR
XX. NEMZETKÖZI HATÁROK
NÉLKÜLI
NÉPRAJZI
NÉPFŐISKOLA
XXII. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ
MESTERKURZUS
XXIII. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ
TALÁLKOZÓ
XXVI.
DÉL-ALFÖLDI
REGIONÁLIS
NÉPMŰVÉSZETI TÁBOR
A népművészeti táborok célja:
A népi tárgyformálás, népi kismesterségek területén dolgozó egyéni
alkotók és alkotóközösségek vezetőinek képzése.
A résztvevők az egy hét alatt
2016. május

megismerkednek a magyar népművészet számukra még ismeretlen
területeivel, illetve meglévő tudásuka t, gya korla ti já rta ssá guka t
bővíthetik.
Szeretettel várjuk és látjuk Önt,
érdeklődő munkatársait, barátait
táborainkban.
JELENTKEZÉS: Békés Megyei
Népművészeti Egyesület
5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
Pál Miklósné Tel/fax: 66/442-122,
30/299-7789
E-mail: info@bmne.hu
Honlap: www.bmne.hu
A TÁBORBAN MŰKÖDŐ
CSOPORTOK:
- XXVI. DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS NÉPI KÉZMŰVES TÁBOROK
-CSIPKEKÉSZÍTŐ alap- és
továbbképző csoport
- D Í S Z M Ű K O V Á C S a la p k é p z ő
csoport
-FAMŰVES, FAJÁTÉK KÉSZÍTŐ
Alapképző csoport
-FAZEKAS alapképző csoport
-FAZEKAS továbbképző csoport
-GÉPÍ HÍMZŐ alap- és továbbképző
csoport
- G Y É K É N Y - C S U H É SZALMATÁRGY KÉSZÍTŐ Alap- és
továbbképző csoport
-GYÖNGYFŰZŐ Alap- és
továbbképző csoport
-JÁTÉK, BÁB ÉS BABAKÉSZÍTŐ
alap- és továbbképző csoport
-KÁDÁR, BOGNÁR alapképző
csoport
-KÁLYHÁS Alap-és továbbképző
csoport
-KARIKÁSOSTOR KÉSZÍTŐ
Alap- és továbbképző csoport
-KÉZI HÍMZŐ alapképző csoport
-KÉZI HÍMZŐ továbbképző csoport
-KÉZI KÖNYVKÖTŐ Alap- és
továbbképző csoport
-MÉZESKALÁCS KÉSZÍTŐ alap- és
továbbképző csoport
-NEMEZKÉSZÍTŐ alap- és
továbbképző csoport
- NÉPI BŐRM Ű VES a la p - és
továbbképző csoport
-ÖTVÖS, FÉMMŰVES alaptovábbképző csoport
-SZÍJGYÁRTÓ, NYERGES Alap- és
továbbképző csoport
- TAKÁCS alapképző csoport
- TAKÁCS továbbképző csoport

- XV. DÉL-ALFÖLDI GYERMEK
NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
5-7 éves korig; 8-10 éves korig
- IV. DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI
NÉPI KÉZMŰVES TÁBOR
11-12 éves korig; 13-16 éves korig
- XX. HATÁROK NÉLKÜLI
NÉPRAJZI NÉPFŐISKOLA
továbbképző csoport
- XXIII. NEMZETKÖZI FAFARAGÓ TALÁLKOZÓ továbbképző
csoport
- XXII. ORSZÁGOS KOSÁRFONÓ MESTERKURZUS alap- és
továbbképző csoport
A táborokról további részletes
tájékoztató itt olvasható.
N Y Á R I
T Á B O R O K
A KÖRÖSÖK VÖLGYE
LÁTOGATÓKÖZPONTBAN
Békéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a festői szépségű Széchenyi liget, melynek
árnyas fái között csodás épület
magasodik. Ide várunk Titeket
napközi jellegű nyári táborainkba
hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig!
Idén 6 tábor közül választhattok:
2016. június 27július
1.:
Varázslótanonc
tábor
Egy fergeteges
kalandtábor
a
rejtélyek birodalmában. Játszunk,
alkotunk és megismerünk egy
csodálatos világot. Varázsló
tanoncként sok izgalmas titkot
kell megfejtenünk, ráadásul kincskeresés közben próbára tehetjük
bátorságunkat, ügyességünket,
eszünket és jó szívünket. Itt mindenki megtalálhatja azt, amiben a
legügyesebb.
(Korcsoport: 7-12 éves korig)
2016. július 4-július 8.: Mazsola
Mesetábor óvodásoknak
A tábor a jól ismert mese köré
szerveződik, végigkísérve Manócskát
és
Mazsolát
kalandjaik során.
Készítünk
óriás
társasjátékot,
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mesesátort, ujjbábokat. Izgalmas
labirintuson kell átkelned, hogy
eljuss a mesék birodalmába.
Az együtt eltöltött időt közös kalandok, kézműveskedés és sok sok játszás színesíti.
(Korcsoport: 3-7 éves korig)
2016. július 11-július 15.: Egészség
és Kreativitás tábor
Ha egészségesebben
szeretnél élni, egészséges ételeket készíteni,
otthonodat saját kezűleg díszíteni, a testmozgás örömeinek hódolni, itt a
helyed! A táborlakókat bevezetjük
a háztartási teendők és a kreatív
kézműves tevékenységek
rejtelmeibe.
(Korcsoport: 7-11 éves korig)
2016. július 18-július 22.:
„Csillagkereső” tábor
Jókedv, önfeledtség, játék és meglepetések……. ezek
várnak rád a tehetség táborban, ahol
közösen fedezzük
fel magunkban a „
csillagainkat”.
Lehetsz király, vagy szolga, bármilyen jelmezbe beöltözhetsz, mindent eljátszhatsz a színpadon, amit
csak szeretnél!
Lesz még kézműves foglalkozás,
tánc, kirándulás.
(Korcsoport 6-10 éves)

2016. május

2016. július 25-július 29.: Zöldülj!
Fordulj! szemléletformáló tábor
Szeretnéd megtudni,
milyen varázslatos a
természet és Te magad
mit tehetsz a varázslat
megőrzéséért?
Akkor
nincs
más
dolgod, mint ezen a héten velünk
tartani, erdőben kincseket keresni,
számháborúzni és kirándulni, tanösvényen barangolni. Ami viszont
ennél is fontosabb: ha a táborunkban
"zöldülsz" megtudhatod az apró
praktikákat, amelyek megmutatják a
titkos ösvényt a Föld varázslatának
megóvásához.
(Korcsoport: 8-12 éves)
2016.

augusztus 1-augusztus 5.:
Detektívképző tábor
Szeretnél jó detektív
lenni?
Nesztelenül
járni,
mint
egy
macska? Kivételesen jó
megfigyelővé válni, akinek kiváló a
memóriája és minden „ügyet”
kinyomoz, minden tettest lefülel?
A detektív képzőben mindezt elsajátíthatod! Nap, mint nap újabb
készségeidet hozzuk felszínre, hogy
végül diplomás detektív válhasson
belőled. A „kiképzés” egy óriási
kalanddal ér véget!
(Korcsoport: 6-10 éves)
Részvételi díj: 17.000Ft/turnus (az ár a
napi 3 étkezést is tartalmazza, melyek
közül a tízórait és az uzsonnát helyben
fogyasztjuk, ebédelni a Csabagyöngye
éttermébe megyünk)

Jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk a 66/445-885 telefonszámon, a
kvlatogatokozpont@gmail.com e-mail
címen vagy személyesen a Körösök
Völgye Látogatóközpontban.
A jelentkezéssel egyidőben 5000 Ft
előleget kérünk.
Részletek:
www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebook-on:
www.facebook.com/
korosokvolgye
Nyári táborok
Emlékházban:

a

Munkácsy

2016. június 20-24-ig, naponta
8.00-16.00 óráig
"Élet egy 19. századi úri házban"
Kézműves, életmód-történeti
foglalkozások
8-12 éves korú gyerekeknek
Adorján Lászlóné szakmai
vezetésével.
2016. augusztus 22 -26-ig,
naponta 8.00-16 óráig
"Kisfestő" tábor
Képzőművészeti technikákat
megismertető foglalkozások
6-12 éves korú gyerekeknek
Baji Miklós Zoltán szakmai
vezetésével.
Táboraink ára 15.000 Ft, amely
egyszeri, éttermi ebédet
tartalmaz.
Érdeklődni: 66/442 080 e-mailen:
munkacsyhaz@mail.globonet.hu
lehet.
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Békéscsabai Jókai Színház műsora

Nyilvános főpróba: 2016. május 12., csütörtök 19 óra
Bemutató: 2016. május 13., péntek 19 óra
Május és június hónapban műsoron.
A főbb szerepekben: Gulyás Attila, Köböl Lilla, Komáromi Anett és Tege Antal
Rendező: Katkó Ferenc
A Szép Ernő azonos című regényéből készült színpadi mű a múlt századelő drámairodalmának legszebb alkotásai közül való. A fanyar humorú darab az „özönvíz előtti” Pesten játszódik. Tóth Manci, a primadonnaálmokat
szövögető kis varrónő a városligetben, egy hatalmas lila akác alatt ismeri és szereti meg Csacsinszky Pált, a
szegény, de nagyreményű költőt. Pali egy másik nőt vár, az igazi nagy szerelmi kalandot, egy férjezett úrinőt, és
közben, unalmában, izgalmában évődni kezd Mancival. Csacsinszky Pali a boldogságot, az eszményi nőt keresi
– ajzottan, naivan. A boldogságot keresi, és csacsi módon nem veszi észre, hogy az ott hever a lába előtt.
Ám mire felvenné, a boldogság már el is illant, és vele együtt az ifjúság is. A történet egy letűnt kor emlékét
idézi, amikor még divat volt a Ligetben ismerkedni, amikor a férfiak esténként a kaszinóba jártak mulatni, s a kis
táncosnők álma az volt, hogy ott egy grófot fogjanak maguknak. Olyan édes-bús, könnyfakasztóan nevetős,
megható mese, ahol a végül beteljesült szerelem hosszú és fájdalmas haldoklás nélkül zuhan sírjába. Ez a szerelmi történet rendelkezik mindazzal, amiért szerelmi történeteket annyira vágyunk nézni a színpadon: szerelmi
három-, sőt négyszög, rafinált harc a férfi szerelméért, ügyetlen harc a nő szerelméért, nagy találkozások és nagy
elválások, sok könny és még több nevetés, a csodás pesti nyelv utánozhatatlan humora és édessége, fiatalság és
Liget és szépség és tánc és virágok és még mennyi minden! A Lila ákác majd százéves története sok könnyet és
még több kacagást ígér – és szembesülést fiatalkori önmagunkkal.
Békéscsabai Jókai Színház szervezőirodája - 5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3.
Telefon: 66/519-550
Email: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
Web: www.jokaiszinhaz.hu
2016. május
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Tavaszi Zsongás népművészeti
alkotói pályázat
Pályázók köre: óvodás, alsó- és
felső tagozatos általános iskolás
gyerekek
Pályázat témája, módja:
A „Tavaszi Zsongás” – szabadon
választott technikával készített
népművészeti alkotás
Pályamunkák leadásának helye:
személyesen, postai úton –
Biharugra, Bihari Madárvárta vagy
5538 Biharugra, Erzsébet u. 136.
Nevezés díj: 250ft/fő
Eredményhirdetés: 2016.05.21. –
IV. Bihari Táj Napja Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság Bihari
Madárvárta
A pályamunkák megtekinthetők
lesznek a Bihari Madárvártában.

Pályázat leadási határideje:
2016.05.19.
További információk:
Tóth Zsuzsanna: 30/687-0816)
forrás: Körös-Sárréti Hírlevél,
2016.04.21.
Utazó múzeum!
A Nagy Gyula Területi Múzeum
(Orosháza) folytatja azon tervének
megvalósítását, hogy egyre közvetlenebb
kapcsolatot alakítson ki a
tárgyak, az azokból nyert információk és a látogatók között.
Minisztériumi forrásokból 4 millió
forintra pályáznak. Rózsa Zoltántól,
a Nagy Gyula Területi Múzeum
igazgatójától megtudtuk, ha nem
nyernek, akkor is vállalják a leírtak
megvalósítását.
Utazó kiállításokat, múzeumlátogatásokat szerveznek szeptembertől

iskolásoknak,
foglalkozásokat
tartanak a múzeum gyűjtőterületén lévő kistelepüléseken. A családok, hátrányos helyzetűek,
nyugdíjasok, fogyatékkal élők
számára is szerveznének olyan
programokat, amelyek a múzeum
információs adatbázisára épül.
Mint ebben az évben is, a téma a
térség 15-16. századi történelme
lesz, és figyelembe veszi az egyes
korcsoportok igényeit. Mindezzel
a lakosság szellemi életének, helyi identitástudatának erősítése a
céljuk. – Mind a 17 kistérségi település iskoláival számolunk, így a
bevont iskolák száma kb. 17, a
létszám ennek függvényében – a
családokat is figyelembe véve –
mintegy 2700 fő – összegezte a
számokat az igazgató.
forrás: Utazó múzeum!

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Példaadó
közösségi
kezdeményezések a Beke Pál
emlékkonferencián
Április 21-én a Nemzeti Művelődési
Intézetben rendezték meg a
„Méltóságkereső” című, Beke Pál
emléke előtt tisztelgő konferenciát a
Beke Pál Emlékcím alapítói: a Civil
Közösségi Házak Magyarországi
Egyesülete, a Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzati Társaság, a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Magyar
Comenius Társaság, a Nemzeti
Művelődési Intézet, valamint a
Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete. Az Emlékcímet – hasonlóan az elmúlt évekhez – a konferencia keretében az
alapítók nevében Beke Pál felesége,
Menyhárt Ildikó adta át. A konferencia fórumul szolgált mindazoknak a példaértékű kulturális, művelődési és ifjúsági szervezetek, intézményeknek, kezdeményezéseknek,
melyeknek köszönhetően a helyi
közösségek visszanyerik, megerősítik és megtartják méltóságukat.
Az ország különböző pontjairól érkező közösség-, ifjúságfejlesztőket,
önkénteseket, közösségi művelődési
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szakembereket – Kárpáti Árpád, a
Nemzeti Művelődési Intézet
szakmai igazgatója köszöntötte.
Elmondta, hogy a szakmában dolgozók számára Beke Pál ma is érvényes gondolatai a nehézségeken
túllendítő, inspiráló útravalóként
szolgálnak. Rámutatott, hogy e
gondolatok jegyében a közösségi
művelődés területén napjainkban
zajló változásokra új lehetőségként
kell tekinteni. A konferencia alaphangját Dr. Koncz Gábor, a
Magyar Comenius Társaság alelnöke adta meg, aki az évtizedeken
keresztül végzett közös munka
emlékeit felidézve méltatta Beke
Pál szellemi örökségét: emlékeztetett rá, hogy a népművelés közművelődéssé válásával párhuzamosan
indult el Beke Pál, Varga Tamás és
kollégáik indíttatására az a folyamat, melynek során a művelődési
intézmények a helyi közösségfejlesztésben komoly szerepet vállaltak fel. Mészáros Zsuzsanna közösségfejlesztő egy viszonylag új
jelenségre, a társadalmi és közösségi vállalkozások jelentőségére hívta fel a figyelmet előadásában.
A két forma közötti számos hason-

lóság mellett a különbözőségüket akként szemléltette, hogy
míg a társadalmi vállalkozások
piaci körülmények között, piaci
alapú működés keretében, piaci
szolgáltatásokat nyújtva vállalnak fel társadalmi célokat, addig
a közösségi vállalkozások már
megalakulásukkal megvalósítják
a kitűzött társadalmi célt. Ezek a
kezdeményezések számos lehetőséget rejtenek a civil szervezetek, a kistelepülések közösségei
vagy a hátrányos helyzetű csoportok számára is. Kovács
István, az Oszkói Hegypásztor
Kör elnöke a 31 éves múlttal
rendelkező szervezet sokoldalú
munkáját mutatta be, mellyel a
vasi Hegyhát értékeit védik a
kör által egyesített civil szervezetek és társadalmi vállalkozások. Az Oszkói Hegypásztor Kör
eredeti célja a hegyháti
zsupfedeles présházak megőrzése volt, mára azonban többek
között hagyományőrzéssel, helyi
ünnepek szervezésével, közösségi ház létrehozásával,
zsupkészítő műhelyekkel, helyi
foglalkoztatási programok indíOldal 19

tásával, helyi termékek népszerűsítésével, erdei iskolával és
turisztikai kínálattal is bővült a
szervezettevékenysége.
A „multifunkcionális” hegypásztorok eredményei hátterében talán az
áll, hogy az egyéni ambíciók közösségi keretek között is tudnak érvényesülni – mutatott rá az előadó.
Monostori Éva, a Civil Közösségi
Házak Magyarországi Egyesületének elnöke az Élettér Egyesület
által működtetett, egy tíz évig tartó
együttgondolkodás jóvoltából létrejött komáromi Mag-ház indulását
és tevékenységét mutatta be.
Az intézmény létrejöttével Beke Pál
egyik víziója, a közösségek által
létrehozott és fenntartott művelődési ház valósult meg. Monostori
Éva hangsúlyozta, hogy a kistérségi civil szolgáltatásokkal, valamint
gyermek- és ifjúsági programokkal
foglalkozó intézmény máig tartja
magát az eredeti elképzeléshez,
miszerint nem kiszolgálni, hanem
szolgáltatni, nem csupán kínálni,
hanem aktivizálni és bevonni
szeretnék a helyi közösségeket.
Csabai Lucia és Molnár Aranka
közösségfejlesztők, a Dialóg
Egyesület és a Közösségfejlesztők
Egyesületének munkatársai a
modern kor kihívásaira reagálva
egy olyan közösségi tervezési felületet ismertettek meg a közönséggel, melyhez egy izlandi gyakorlat
szolgált példaként. Az E-Dialóg –
melynek alapjául a Your Priorities
program szolgált – jelenleg a
Közösségi tervezési modellek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
projekt céljait szolgálja: nagy érdeme, hogy lehetővé teszik a sokféle
tudás összeadódását, a társadalmi
tudatosság erősítését. Az izlandi
Citizens Foundation partnerségével megvalósult projekt során Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
3 kisebb településsel, 2 vidékfejlesztési LEADER közösséggel és
Miskolc városával dolgoztak
együtt a szakemberek, a munka
fókuszában az online és a személyes közösségi tervezés kombinációja állt.
Kovács Vanda ifjúságfejlesztő,
tréner „Fészekrakók– Közösségi
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tervezés és építkezés fiatalokkal és
fiataloknak” című előadásában izgalmas példákat mutatott be arról,
hogyan sikerült a gyerekek és fiatalok „bunkiépítő” motivációit megmozgatva maradandó, kreatív szabadtéri közösségi terek létrejöttét
elősegíteni az építészet és a közösségfejlesztés eszközeit egyesítő programokban.
A tervezés és építés
ezekben a kezdeményezésekben a
tanulási folyamat részei, melyek révén a fiatalok együttműködést, egymásért és a közösségért érzett felelősségvállalást sajátítanak el.
Hoffner Tibor, a Közép-dunántúli
Szövetség az Ifjúságért vidékfejlesztője egy olyan, a fiatalok helyben
tartását megcélzó térségi ifjúsági
stratégia elkészültének hátterét mutatta be, mely a fiatalok bevonásával
és aktív közreműködésével készült.
A Balaton-felvidéki ifjúsági stratégiához ifjúsági szervezetek indítottak
átfogó kérdőíves felmérést: a feldolgozott adatokból többek között kiderült, hogy nagy igény mutatkozik a
fiatalok körében élhető közösségi
terekre, pezsgő közösségi életre, valamint arra, hogy az életüket érintő
települési döntések meghozatalába
az ő képviselőiket is bevonják.
Gulyás Barnabás, a Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzati Társaság
elnöke a szervezet tevékenységének
ismertetése mellett a fiatalok jobb
közéleti részvételét segítő „RÉV –
Részrevétel” projekt és honlap indulását jelentette be a konferencián. .
A projekt 40 település ifjúsági közössége számára nyújt majd szakmaimódszertani támogatást (képzést,
mentorálást stb.) ahhoz, hogy – településük döntéshozóival, „felnőtt
önkormányzatával” együttműködve
– meg tudják valósítani
elképzéseiket.
A szakmai tanácskozás záró előadásában Dr. Arapovics Mária, Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány elnöke összegezte a közösségfejlesztő szakma jelenét, valamint
jövőjének lehetséges irányait. Felhívta a figyelmet két uniós pályázati
projekt indulására: a Cselekvő
közösségek (EFOP-1.3.1-15) projekt
módszertani hátteret biztosít a helyi
közösségi programok megvalósítását

célzó, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatott kezdeményezésekhez.
A konferencia előadásai által
bemutatott jó gyakorlatok megismerése után adta át a Beke Pál
Emlékcímet Menyhárt Ildikó,
Beke Pál felesége. A 2010 óta
évente adományozott elismerést
minden évben két szakember
kapja meg: egy, aki a közösségi
művelődés és egy, aki a gyermekés ifjúsági munka területén dolgozik. Idén ifjúsági területen
Balogh Anikó, a Demokratikus
Alsómocsoládi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat felnőtt segítője, míg a közösségi művelődés
területén Mészáros Zsuzsanna
közösségfejlesztő részesült
elismerésben.
A rangos esemény zárásaként
lépett a szakmai nyilvánosság elé
a faluház mozgalmat feldolgozó,
Makovecz Imre és a közösségfejlesztés szakmai alapjait lefektető
szakemberek, köztük Beke Pál
szellemiségét megidéző „Belül
kell felépíteni a házat – Faluház
mozgalom és közösségfejlesztés”
című film. A hiánypótló filmet
Zajti Ferenc rendezte, elkészítését
a Magyar Művészeti Akadémia
támogatta.
forrás: Példaadó közösségi
kezdeményezések a Beke Pál
emlékkonferencián
Civil Díj nyertesek
Idén először osztották ki a Civil
Díjakat. A díjat alapító NIOK Alapítvány célja, hogy a jó példákkal,
az előremutató programokkal és a
sikerekkel felhívja az emberek
figyelmét a társadalmi problémák
megoldásáért tevékenyen és kreatívan dolgozó szervezetekre.
A hét kategóriában kiosztott díjak
nyertesei: Országos méretű, mindenki által jól ismert alapítvány és
kisebb helyi szerveződés is rangos díjat nyert az első Civil Díjgálaestjén. A NIOK Alapítvány által szervezett program
keretében a 13 tagú zsűrinek több
mint 100 pályázatból kellett a
legjobbakat kiválasztania.
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A nyertes szervezetek és projektek
között van roma tehetségeket segítő program, újszerűségével kitűnő
adománygyűjtő kampány és mintaértékű civil - vállalati együttműködés is. Különdíjat pedig a példátlan
méretű civil összefogásért azon
szervezetek és magánemberek kapták, akik részt vettek a menekültek
segítésében.
Bővebb információ:
www.nonprofit.hu
Egységes Fogyatékosügyi
Információs Portál
Elindult az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál, melynek célja, hogy gyakorlati információkat nyújtson szülőknek, érintetteknek és szakembereknek egyaránt a fogyatékosságügy területén.
www.efiportal.hu/
forrás: Civil-Budapest Hírlevél
2016/4. szám

Nyáron lehet „ingyenpénzre”
pályázni házfelújításhoz
Családi házak felújításával folytatódik az Otthon Melege Program.
2016. július 1-jétől 5 milliárd forint
keretösszeggel induló vissza nem
térítendő támogatásra lehet pályázni
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására. Az igényelhető támogatás összege maximum
2,5 millió forint, a támogatás intenzitása 40-55% a fejlesztés komplexitásától függően. A pályázat 5 milliárd
forintos keretösszege a várható túljelentkezés miatt akár a pályázati felület megnyitását követő 24 óra leforgása alatt kimerülhet szakértők szerint. Egymás utáni munkanapokon
7 térségből lehet majd elektronikus
úton benyújtani a kérelmeket. Támogatható az épületek homlokzati nyílászáróinak cseréje, homlokzatok
hőszigetelése, épületgépészeti
rendszerek (pl. kazánok, radiátorok)

energia-megtakarítást eredményező cseréje, illetve felújítása és
az épület gépészeti rendszeréhez
csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása. A vissza
nem térítendő támogatásban
részesíthető pályázatokat az
arányosan elérhető CO2 megtakarítás alapján rangsorolják. Kizárólag a hagyományos
technológiával 1996 előtt épült és
1995. december 31-ig kiadott
építési engedéllyel rendelkező,
egy lakásos, legfeljebb 135 m2
fűtött alapterületű, a pályázatot
benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban lévő
(lakott) családi házak energetikai
korszerűsítésére nyújtható vissza
nem térítendő támogatás az
alprogram keretében.
A pályázati útmutató itt érhető el.
forrás: Nyáron lehet
„ingyenpénzre”pályázni
házfelújításhoz

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Megjelent a Parola elektronikus folyóirat
2016/1-es száma
A tartalomból:
Parkot tervezünk közösen! Esettanulmány egy újpalotai park
közösségi
tervezésének
folyamatáról
Közösen terveztünk 2015-ben
Az én történetem
Cirkusszal nevelni
Terepgyakornokok beszámolói
- Farkas Gabriella gyakorlatvezető bevezetője
- Vissza a Pál utcába! A modern grund
- Hajózás a szivárvány alatt
Esszéfüzér az ELTE I. éves nappali tagozatos,
közösségi munkát hallgatók esszéi
- Jólét és önbecsülés a közösségi munka fényében
- Két közösségi kezdeményezés Kecskeméten
- Tá rsada lmi
vá ltoz á sok
köz ös ségf ejlesz tési
kezdeményezésekből?
Megjelent! Varsányi Erika: Vívódások és felismerések
Az aktuális szám itt érhető el.

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS,
KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS
Kézikönyv települési,
térségi
stratégiák, programok, beruházások tervezéséhez partnerségi
egyeztetés, közösségi tervezés
keretében
A helyi akciócsoportok megalakítása és regisztrációja, a közösségi
tervezés metódusa, a helyi közösségi fejlesztési
stratégia elkészítése és a megvalósítás menedzselése városi környezetben még járatlan terület Magyarországon. A felkészülést és a folyamat koordinálását a HROD két fejlesztéssel segíti. A Partnerségi
egyeztetés, közösségi tervezés kézikönyv fejezeteiben, illetve példatárában a tervezés eljárását és
módszereit foglaltuk össze, két modellértékű példa
bemutatásával kiegészítve.
A névre szóló elektronikus tiszteletpéldány ingyenesen megrendelhető itt.
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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