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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZET VEZETŐK
BENTLAKÁSOS NYÁRI MŰHELYE
SZANAZUG – 2016.

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete

Konferencia: Közösségi tér – Közösségi lét
A közművelődésben/közösségfejlesztésben jelentős szerepe van azoknak a
közösségi tereknek, amelyek kulturált körülményeket biztosítanak a találkozásra, a különböző művészeti-szórakoztató programoknak, valamint helyet
adnak az alulról jövő kezdeményezések beindításának. Közösségi tér nem csak
egy épületben, hanem szabadtéren is kialakítható, sokszor spontán jönnek létre
olyan helyszínek, amelyek teret adnak különböző akcióknak, csoportok találkozásának. A konferenciánk keretében többek között arra keressük a választ,
hogy mennyire függ össze a tér kialakítása és az ott folyó szakmai tevékenység,
valamint a fejlesztő személyisége mennyire meghatározó ebben a folyamatban.

Augusztus 12. (péntek)
12.30 – 13.30 Gyülekező, regisztráció, szállás elfoglalása
(Szanazug - gyulai oldal, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság üdülője)
Program
13.30 – 15.00
„Belül kell felépíteni a házat” — Faluház mozgalom és közösségfejlesztés c. film vetítése
Moderátor, előadó: Péterfi Ferenc közösségfejlesztő
15.00 – 15.15

Szünet

15.15 – 15.45
Jó köztéren jó közélet
Előadó: Tóth Balázs terület - és településfejlesztő geográfus
15.45 – 16.00

Szünet

16.00 – 17.00
A közösségi terek sajátosságai, a belső tér kialakításának
hatása a működésre
Előadó: Jobbágy Mária tanácsadó; szervezetfejlesztő
17.00 – 18.00

Arésztvevők egyéni tájékoztatói
Konzultáció, szakmai beszélgetés

19.00 – Vacsora
Este: Kötetlen együttlét
(élménybeszámolók, szabadidős programok, bográcsozás)
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„Körök, egyletek, a
civil
tá rsadalom
története”című
levéltári kiállítás
A
Békés
Megyei
Levéltárban mintegy
három évtizede kezdődött el a körök és
egyletek történetének,
tágabb értelemben a
civil
önszerveződés
múltjának
kutatása.
A vonatkozó iratok
feltárására
a
nyolcvanas
évektől
megnyilvánuló
kutatói érdeklődés és
a levéltár saját kutatói
törekvései késztették
az intézményt.
Folytatás a 3. oldalon.

Augusztus 13. (szombat)
8.00 – Reggeli a szálláshelyen

9.00 – 17.00 A közösségek tér (terek) működtetésének szakmai alternatívái
Ifjúsági közösségi terek Békéscsabán
Előadó: Buzder Brigitta, ifjúsági referens - Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Komplex ifjúsági fejlesztések – Új nemzedék újratöltve
Előadó: Zsótér Mária, Békés megyei ifjúságszakmai koordinátor - Új Nemzedék Központ
CLLD – Békéscsaba: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a
városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódóan
Előadó: Hajnal Edit, szakmai osztályvezető – Csabagyöngye Kulturális Központ
Közösségi tér peremkerületben
Előadó: Koszecz Andrea, közművelődési szakember – Jaminai Közösségi Ház
„Civilek kezében” – Szlovák Kultúra Háza
Előadó: Krajcsovics Hajnalka, intézmény vezető
Közösségi kezdeményezések Csongrád megyében
Előadó: Magné Szaitz Éva, módszertani referens - Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodája
12.30 – 14.30 Ebédszünet
14.30 – 17.00 Jó gyakorlatok
- Mezőkovácsházi Városi Könyvtár – előadó: Albertus László könyvtárigazgató
- IKSZT-Rózsahegyi Ház (Gyomaendrőd)
- Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény (Békés) – előadó: Moldován – Garas Helga pedagógus

17.00 – 18.00
„Miénk itt a tér!” Korreferátumok – a résztvevők köréből
18.30 – Vacsora
Fakultatív program: Filmbemutatók, tematikus műhelyek - szalonnasütés

Augusztus 14. (vasárnap)
8.00

Reggeli az üdülőben

9.30–11.30

Civil közérzetünk - műhelymunka Zsótér Mária közösségfejlesztő,
mentálhigiénés szakember vezetésével

12.00–13.00

Ebéd, a műhely zárása

A program szervezője:
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Információ: telefon: 06/66/333-263; E-mail: civil@kfbme.hu
Jelentkezési határidő: 2016. június 30.
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

Pillanatkép a tavalyi bentlakásos képzésről
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„Körök, egyletek, a civil társadalom története”
című levéltári kiállítás
A Békés Megyei Levéltárban mintegy három évtizede kezdődött el a körök és egyletek történetének, tágabb értelemben a civil
önszerveződés múltjának kutatása.
A vonatkozó iratok feltárására a
nyolcvanas évektől megnyilvánuló
kutatói érdeklődés és a levéltár saját
kutatói törekvései késztették az intézményt. A körök és egyletek történetével foglakozó publikációk
reform-és dualizmuskori társadalom- és politikatörténeti kötetekben
jelentek meg. Emellett igen sok vonatkozó forrást tártunk a nyilvánosság elé a 2012-ben megjelent Kisvárosi Polgárok című kötetünkben is.
2015-ben a Nemzeti Művelődési Intézettel való együttműködés keretében levéltárunk egyik
kiemelt kutató projektjét jelentette a
téma, mely magába foglalta a kapcsolódó anyaggyűjtésen túl egy a
civil társadalom történetével foglakozó tudományos konferencia szervezését illetve egy időszaki kiállítás
megrendezését a levéltár újonnan
kialakított kiállító termében.
Maga a kiállítás 2015 decemberétől látogatható, s a célja a
Békés megyei körök, egyletek történetének bemutatása a 19. század
elejétől 1948-ig, az egyesületek feloszlatásának időpontjáig, ezen belül
részletesen foglalkozva az egyesületi élet jellegével, sokszínűségével,
az egyesületek társadalmi beágyazottságával, tudatosan törekedve a
társadalomtörténeti megközelítés
érvényesítésére.
Mielőtt részletesebben foglalkoznák a kiállítás tartalmával
engedjenek meg néhány mondatot
elöljáróban az egyesületi mozgalom
magyarországi történetéről:
Az 1989-es rendszerváltást
követően a civil társadalom erejének fokmérőjeként kibontakozó
egyesületi élet nem előzmények
nélküli. Gyökereit tekintve a felvilágosodás eszmeiségében fogant
18. századi körökig nyúlhatunk
vissza, nagyobb lendületet azonban
a civil önszervezés 19. század első
felében kapott. A Széchenyi István
2016. június

által 1827-ben alapított Nemzeti
Kaszinó mintájára a reformkorban
valóságos kaszinóalapítási láz söpört végig az országon. De nem
csak társas- és olvasókörök alakultak, gazdasági-, segély-, tudományos-, művelődési stb. egyletek
egész sora mutatta a szerveződő
civil társadalom erejét. Az 1848-49es szabadságharc bukása utáni
évek ugyan megtörték ezt a lendületet, de az 1850-es évek végétől
fokozatosan ismét erőre kapott az
egyesületi mozgalom, hogy az
1867-es kiegyezés után a dualizmus éveiben igazi virágkorát élje.
Az első világháború megrázkódtatását követően a Horthy korszakban az egyesületek úgy számukban, mint sokféleségükben ismét
erőre kapva másodvirágzásukat
élték, melynek a második világégést követő kommunista fordulat
vetett véget, magával hozva az
egyesületek feloszlatást és a civil
kezdeményezések teljes elnyomását.
Ebbe az általános keretbe
illeszthető bele szűkebb pátriánknak, Békés megye civil társadalmának, egyesületi életének története
is.
Maga a kiállítás két
térbelileg és jellegében is jól elkülönülő, de mégis szervesen összekapcsolódó egységből áll. Az első
egységet a folyosói kiállítótér alkotja, melyben mintegy 80 tablón
keresztül mutatjuk be a Békés megyei egyesületek történetét változatos szempontrendszer alapján.
Ebben térben a kiállítási tablók
dominanciája mellett az eredeti
tárgyak és dokumentumok csak
kis mértékben kapnak szerepet,
szemben a belső kiállítótérrel,
mely az addig a tablók által bemutatott gazdag ismeretanyagot
igyekszik közelebb hozni, szemléletesebbé tenni az egyleti mozgalomhoz kapcsolód eredeti tárgyak
és dokumentumok bemutatása
által.
A folyosói kiállítótér meghatározó elemei a lapozgató állvá-

nyok, melyek közül az első kettő a
Békés megyei egyesületek történetét mutatja be a kezdetektől az 1940
-es évek végéig, a harmadik a civil
társadalom szerveződése egy konkrét település: a korabeli megyeszékhely példáján keresztül igyekszik
közelebb hozni a látogatókhoz, míg
a negyedik az egyesületek körében
is sajátos színfoltot jelentő sportegyesületek megyei történetével
foglalkozik részletesebben. A további két további két táblás pulpitus egyike a magyarországi egyesületi mozgalom általános jellemzőit,
míg a másik egy békés megyei mozgalomból országos egyesületté kinövő, bátran sikertörténetnek nevezhető civil kezdeményezés, a tüdőszanatóriumot létrehozó József
Szanatórium egyesület történetét
mutatja be.
A folyosó végén az ablak
alatt egy működő írógépet találunk,
mely lehetőséget kínál a látogatóknak arra, hogy a mellette elhelyezett kis nyomtatvány kitöltése által
csatlakozzanak a kiállítás kapcsán
létrehozott jelképes egyesülethez a
„Levéltár Látogatók Ligájához”,
vállalva többek között, hogy legalább egy évben egyszer ellátogatnak
a levéltárba, és jó hírét keltik intézményünknek. A kitöltött kis tagsági
kártya természetesen emlékbe elvihető a kiállítás megtekintése után.

A tablókat sorban végiglapozva egy egységes, összefüggő
képet kaphatunk a békés megyei
civil társadalom történetéről, gazdag hagyományairól, kezdve a jellegzetes egylettípusoktól, azok mű3

ködésen keresztül társadalmi hátterükig, de ha csak szúrópróba szerűen lapozunk bele a tablók sorába, akkor is önmagában megálló,
az egyesületi élet valamilyen jellegzetes kérdését rövid magyarázó
szöveggel és sok képpel, dokumentummal bemutató tablókat találunk. Az kiállíts rendezésekor tudatosan törekedtünk arra, hogy
Békés megye minél több települése
legalább egy-egy adat erejéig helyet kapjon a tablókon, így ebből a
szempontból is érdemes figyelmesen átböngészni a tárlat gazdag
anyagát.
A folyosói kiállítótérben
ezek mellett a falakon keretezett
képek formájában az egyesületekhez kapcsolódó eredeti dokumentumokat, képeket találhatunk, például okleveleket, egyesületi tabló-

kat, színjátszó körök műkedvelő
előadásainak plakátjait és jeleneit,
valamint a plafonról belógatva a
Békéscsabai Erzsébethelyi Dalárda
gazdagon díszített tablóját. Ezek a
tárgyak már átvezetnek minket a
másik kiállítótérbe, melyben az
eddigi tablókkal szemben már,
ahogy említettük is az eredeti tárgyaké és dokumentumoké a
főszerep.
A belső kiállítótér tárlóiban, vitrinéiben és fali tablóin egy_egy jellegzetes egylettípus vagy
konkrét egyesület tárgyi és írásos
emlékeit mutatjuk be. Az ajtó mellett jobbról indulva előbb az olvasókörök, majd a közművelődési
egyesületek, konkrétan a Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténeti egyesület, majd a tűzoltó
egyesületek, a frontharcos szövött-

ség, a színpártoló egyesületek és a
dalárdák kerülnek bemutatásra.
A középső nagy tárlóban kaptak
helyet a sportegyesületekhez kapcsolódó tárgyak, illetve ehhez a
témakörhöz kapcsolódnak még a
falakon lelógatott sportegyleti zászlók is. Az ajtó melletti bal oldali
sarok enteriőrje pedig az un, Kaszinói sarok, mely a társaskörök világának hangulatát hozza közelebb a
látogatókhoz.
Várjuk csoportok bejelentkezését
tárlatvezetéssel
a (66) 362–173 telefonszámon!
Magyar Nemzeti Levéltár
Békés Megyei Levéltára
5700 Gyula, Petőfi tér 2.
E-mail: beml@mnl.gov.hu
Nyitvatartás:
hétfő–csütörtök: 8:00–16:30
péntek: 8:00–14:00

Öntudatos polgárok Vésztőn
A Közösségfejlesztők Egyesülete
az elmúl két évben összesen 17
kelet-magyarországi településen
folytatott fejlesztő tevékenységet.
Azokról a csoportokról, szervezetekről, akikkel a mai napig együtt
dolgozunk, cikksorozat született,
újságírói szemmel, Bihari Dániel
tollából. Ez az írás a cikksorozat
kilencedik darabja.
Az ember sokszor hajlamos a civil
szervezeteket lebecsülni, apró
ügyek elvakult, kompromisszumképtelen harcosainak nézni. Gyakran láttatja így helyi és az országos
politika is, amely szerint csak ő,
csak a hatalom képes életünket
jobbá tenni. Vésztőn járva kiderül,
mennyire hamis ez a kép. Vésztő
tágas, rendezett főtere, az impozáns városháza, vele szemben a
Makovecz Imre stílusát idéző művelődési központ, a felújított épületek arról árulkodnak, a város lakosai törődnek környezetükkel. Március idusát épp elhagytuk, a jókora
szökőkút még befedve, téliesítve,
de a számtalan virágágyásnál már
elkezdődött a munka. Békés megye
legészakibb városában járok, a
Viharsarokban, a hatalom zsarnokságával mindig szembeszálló
2016. június

emberek földjén. A Városi Könyvtárat keresem. Szocreál épülete kissé üti a főtér egységét, de már
messziről látszik, hogy az intézmény nem egyszerűen passzív
szolgáltató hely. A nemzeti ünnep
utáni napon a még bontatlan március 15-ei díszlet arról árulkodik,
Vésztőn a megemlékezés több volt
az ilyenkor kötelező körök lefutásánál: idén a forradalom és szabadságharc női hőseiről emlékeztek
meg.

Arató Erzsébettel, a művelődési
központ igazgatóhelyettesével, a
Vésztői Településszépítők Egyesületének (VÉTE) elnökével, és az
egyesület vezetőségével beszéltem
meg itt találkozót. Arra vagyok
kíváncsi, hogyan járulhat hozzá az
önkéntes munkában végzett tevékenység az emberek életminőségé-

nek, a város képének javításához,
mennyiben képes pozitív irányú
változást vinni a polgárok életébe.
Tucatnyi szervezet dolgozik
önként, ingyen
Vésztő is osztozik sok keletmagyarországi település sorsában.
Lakossága egyre fogy, mára nem
éri el a 7000 főt. A rendszerváltáskor sok munkahely szűnt meg,
amit az új vállalkozások nem tudtak pótolni, a fiatalok elköltöznek,
főleg a magasan kvalifikált szakemberek, az értelmiség.
A valóságban komoly itt a
munkanélküliség, amit azonban „elfed” a közmunkaprogram - erősítik meg beszélgetőpartnereim.
A lakosságszámhoz viszonyítva szinte hihetetlen, hogy a
városban több, mint 30 civil
szervezet működik. Erzsébet
szerint viszont ha aktivitásukat, a
lakókra gyakorolt hatásukat nézzük, ez a szám megfeleződik - magyarul 14-16 végez aktív, példaértékű tevékenységet. Főleg a kultúra, a hagyományőrzés, a sport és a
környezetvédelem terén - a tagság
család és munka mellett önkéntesként, fizetés nélkül végzi a dolgát.
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Szépít, megőriz és nevel
A rendszerváltás előtt is aktív volt
a közösségi élet, különböző klubok
és körök működtek, 1989 után viszont gombamód szaporodtak az
egyesületek. A város vezetése a
kezdetektől aktívan támogatta a
civil kezdeményezéseket, ami meg
is látszik az eredményeken - jegyzi
meg Cs üll ög S á ndo rné, a
VÉTE titkára.
Céljaikat mélyen és önérzetesen
fogalmazzák meg, sokkal többről
van szó, mint a város építéséről,
szépítéséről, az emberek közösséggé szervezéséről. Egyöntetűen
vallják, hogy sokak számára a civil
életben való részvétel jelenti a
demokratikus folyamatokban való
részvétel egyetlen lehetőségét. Aktív szerepvállalásával az egyén
tapasztalatra, képességekre tehet
szert, önmaga életét alakíthatja,
megszületik benne az öntudatos
polgár - fogalmazza meg Erzsébet.
Maga a VÉTE 1999-ben alakult az
ifjúsági természetvédőket vezető
Takács Józsefné kezdeményezésére, méghozzá konkrét céllal. A településen akkor zajló közművesítés
siralmas állapotokat eredményezett, ennek rendbetételére vállalkozott a 39 alapító tag, amelyből 9 fő
még most, lassan húsz év után is
aktív. Természet- és környezetvédelem, hagyományőrzés, fiatalok
mozgósítása, parlagfűgyűjtés, beköszönő- és emléktáblák kialakítása, komposztálás - sorolják véget
nem érően tevékenységeiket.
A virág szép, de lehet eszköz is
A VÉTE egyik szimpatikus,
ötletdús, évek óta tartó „akciója” a
város virágosítása. Sorra szépültek
a parkok, a lakosok között pedig
valóságos mozgalmat indított az
egyesület. Évről-évre versenyt hirdetnek, „bírálóbizottságok” járják
a várost, és díjazzák a legszebb,
legrendezettebb portákat. Nem
kell nevezni, a zsűri felméri az
egész várost. Nem azt díjazzák, ki
milyen egzotikus növényeket telepít, hogy mennyi „pénzt öl bele”,
hanem a befektetett munkát,
gondoskodást.
Ha nincs kert, a terasz, az erkély
számít, és az ingatlan előtti utca5

kép. Mindez odáig fejlődött, hogy a
városban komoly verseny folyik az
elismerésért magánházak, intézmények, vállalkozások csinosítják környezetüket. Első hallásra talán nem
tűnik húsba vágóan fontos kérdésnek, kinek hogy fest a portája, de
kiválóan szolgálja a közösségépítést. Az emberek elkezdték egymást
biztatni, növényeket csereberélni,
beszélgetni, barátkozni a
megmérettetés ürügyén.
Ide kapcsolódik a lakosság aktív
részvételével, évi két alkalommal
megrendezett virágbörze - immár
15 éve. A piacon külön standra viheti mindenki a cserére szánt növényt, megy a válogatás, a tapasztalatcsere. Megjelentek a maguk
készítette szárazvirágok, és persze
a gyógynövények is, amelyek
termesztéséről, hatásáról értékes
tudást lehet begyűjteni ezeken a
börzéken.
A Kegyeleti Emlékkertbe gyűjtötte
össze az egyesület azokat a több
száz éves sírköveket, amelyeken
már csak az enyészet lehet úrrá, ők
kezdeményezték és tartják rendben
- virágos rendben természetesen - a
városba bevezető utak mentén elhelyezett köszöntőtáblákat is. Szemétszedést, természetjárást szerveznek,
fákat ültetnek, rajz- és fotópályázatokat hirdetnek, programokat
szerveznek.
Apró lépésekkel
Vésztői körsétám alkalmával megcsodálom a tájházat, és kívülállóként az egyesület egyik legnagyobb
eredményének érzem. Minden
szempontból. Egyrészt, mert méltó
helyre, kerültek a sokszor évtizedek
óta padláson, fészerben porosodó
tárgyak, amelyek itt megismerhetők, állapotuk megóvása is biztosított. Másrészt magát az épületet sok
utánajárással, pályázati pénzből és
önkéntes munkával sikerült rendbe
tenni, korhűen felújítani - másként
ez a parasztház is az enyészet
prédájává lett volna.
Maga a tájház kertje pedig önmagában közösségi tér. A melléképületekben kézműves-foglalkozásokat
tartanak gyerekeknek, időseknek,
van itt tojásfestés, virágkötészet,
tökfaragás, minden, ami csak prog-

ramként felmerülhet. Az udvaron
színpad és egy jókora kemence, padok, asztalok, fedett tér, ahol akár
esős időben is nagy tömeg gyűlhet
össze. A benti kiállítás pedig egyre
gyarapszik, ahogy az emberek látják, hogy a régi tárgyak, munkaeszközök itt tényleg jó helyen vannak,
egyre-másra jönnek a felajánlások.
A VÉTE teljes tevékenységét a tökfaragó kézműves foglalkozástól a
parlagfű-mentesítésen át a betlehemi gyertyagyújtásig természetesen
nem lehet itt részletesen bemutatni.
A lényeg, hogy mindegyik egy picivel közelebb viszi az embereket
egymáshoz, hogy az egymás mellett
élők tényleg együtt gondolkodjanak, közösséget alkossanak. És ami
számomra kifejezetten kedves: öntudatos polgárok legyenek, akiknek
a hatalom nem képes bármit
lenyomni a torkán.
Sokszor azonban hiába a több évtizedes tapasztalat, az elhivatottság,
és a legjobb szándék, a fejlődéshez
szakértő segítség szükséges. Vésztő
esetében ezt Szarvadi Antal jelentette a Közösségfejlesztők Egyesületének jóvoltából. Ő az, aki közösségfejlesztőként külső szemmel képes átlátni a település lehetőségeit
és a civilek munkáját. Tanácsokat
ad a szervezet fejlesztésére, a célok
meghatározására, tapasztalatcseréket szervez hasonló közösségekkel.
Gyakran annyi is elég, hogy kívülállóként megfogalmazza a kérdéseit vagy tükröt tart a csapat elé.
Civilek ha összefognak
Az ifjúsági csoport 2014-es megszervezésével most már az egyesület fenntarthatósága is biztosítottnak látszik. Sőt, a fiatalok bevonása
a közösségfejlesztés egyik kulcskérdése. „Szükségesnek éreztem tevékenyen részt venni a kulturális életben, és Vésztőn a VÉTE foglalkozik
olyan kérdésekkel, amelyek érdekelnek, ahol kamatoztathatom a
tudásomat” - mondja Kéri Péter, az
ifjúsági tagozat vezetője.
Az egyesületnek jelenleg 50 tagja
van, a kemény magot 18-20 fő alkotja. A legfőbb cél most a helyi
civilek összefogása - elméletben
nem nehéz, a szervezetek közt nagyon jó a kapcsolat, gyakoriak az
E-Napraforgó

átfedések, azaz hogy egy-egy
személy több egyesületben is tag.
Az összefogás érdekében jelentettek meg egy kis kiadványt, ami 10
civilszervezet munkáját mutatja be,
elsősorban a város lakóinak.
Folyamatosan segítik egymás rendezvényeit, hol ötletekkel, hol magát a szervezést is, a jövőben pedig
még tovább akarják erősíteni a civil
fórum működését is. A fórum öszszejövetelein tudják megbeszélni a
problémákat, felosztani a feladatokat, és megbeszélni, ki, mikor és
miben lehet a másik hasznára.

Együtt, közösen tenni
Ami a VÉTE-t illeti, folyamatosan
vannak jelentkezők, az emberek
szívesen mennek a rendezvényeikre, felajánlják segítségüket, rengeteg
a pozitív visszajelzés. Idén ők szerv e z i k
a
k i s t é r s é g i
nyugdíjastalálkozót, ami azt jelenti,
hogy 17 település nyugdíjasait látják
vendégül. Erzsébet úgy érzi, az
egyesület csúcsteljesítményt nyújt,
ha minden jelenlegi tervüket sikerül
megvalósítani, annál többet társadalmi munkában már képtelenség
tenni.
Ez azonban a jövő zenéje, és ezek az
emberek - főleg az ifjúsággal kiegészülve - nem úgy tűnnek, mint akik

bármikor is hátra tudnának dőlni,
és megelégedéssel csak szemlélni
az elvégzett munkát. Főleg, hogy
motivációjuk sem merül ki egy-egy
cél elérésében.
„Együtt lenni, közösen tenni egymásért. Látni a 80 éves bácsit, akivel addig még soha nem találkoztam, ahogy rakja a kemencét.
A közös kemencét a tájház udvarán. Vagy kapálja a köszöntő táblák
környékét teljesen magától, mert
látta, egy-két helyen felütötte a gaz.
Ezért az élményért éri meg” - fogalmazza meg a motivációt a csapat
nevében a VÉTE elnöke.
forrás: Öntudatos polgárok
Vésztőn

EZ TÖRTÉNT...
Májusi programok a Fodor Manó böző játékok formájában. A sok-sok
Helytörténeti Egyesületnél
érdeklődő kellemes délutánt tölthetett együtt a hagyományőrzés és a
Egyesületünk májusban is nagy helytörténet jegyében.
igyekezettel szervezte programjait
a város lakosságának a helytörté- A Tájházak napját Magyarországon
net és a hagyományőrzés jegyében. 2013-ban írta ki először a MagyarorA hónap elején színes programok- szági Tájházak Szövetsége. Egyesükal vártuk az érdeklődőket a Táj- letünk – ha még nem is hivatalos
házak napja alkalmából a leendő tájházként – a jeles napra tekintettel
tájháznál. A rendezvény 15 órakor szervezte meg a szombati délutánt.
vette kezdetét kulturális műsorok- A Száraz-ér kanyarulatában megbúkal, melyben a Szivárvány nép- vó ház valamikor a 19. században
tánccsoport és a Viharsarok citera- épülhetett. Tornácával, szabadkéményével, kemencéjével és a
régi, jellegzetes hatszemes ablakával méltán lehetne városunk tájháza. Az egyesület keresi a pályázati vagy egyéb
lehetőségeket, amivel ezt a házikót megmentheti az enyészettől és létrehozhat egy olyan
gyöngyszemet, amely Battonya
városát, a lakosságot szolgálva
őrizheti a város hagyományait,
a régi szokásokat különféle
rendezvényekkel, foglalkozásokkal.
zenekar közreműködött. A jelenlévőket helyben sütött palacsintával
Harmadik alkalommal került megés pogácsával kínáltuk, majd a
rendezésre városunkban a Battovendégek megtekinthették a leennyáról Elszármazottak Találkozója,
dő tájház helyiségeit is. Többek
amely az idei évben is szerves része
között a füstös konyhát, a
volt a Városnapi rendezvényeknek.
takaréktűzhelyet és a búbos keAz eseményt az elszármazottak és
mencét. A délutánon a gyermekek
az itt élők ünnepének szántuk az
is megtalálhatták maguknak a
idén is. Olyan, a hétköznapokat
kikapcsolódás lehetőségét külön2016. június

megszakító kikapcsolódásnak,
mely rendhagyó módon kiemel
bennünket a megszokottból, és alkalmat teremt közös múltunk megélésére. ,Ismét egy fantasztikus ünnepen vagyunk túl: rengeteg élmény, örömteli találkozások és boldog pillanatok jellemezték a napot.
Különleges vendégeink is voltak az

idén: Gyulay Endre, a SzegedCsanádi Egyházmegye nyugalmazott püspöke, aki Battonya szülötte; valamint Horváth Ferenc, aki az
Amerikai Egyesült Államokból
érkezett hozzánk, hogy visszaemlékezhessen a Battonyán töltött éveire. A találkozót Marjai János polgármester úr nyitotta meg, majd
Dr. Czuth László elszármazott osztotta meg gondolatait a vendégekkel. Rövid kulturális műsor következett, melyben közreműködtek a
Mikes Kelemen Katolikus Általános Iskola diákjai, a Városi Kamarakórus és a Viharsarok Citeraze6

nekar. A megnyitó után Borsos
Béla egykori battonyai pedagógus,
amatőr fotográfus fényképeiből
nyílt állandó kiállítás. A fotókból
képet kaphattunk a XX. század
második felének Battonyájáról, a
hétköznapokról éppen ugyanúgy,
mint az ünnepekről. Az ízletes
ebéd elfogyasztása után több program közül választhattak az érdeklődők. Helytörténeti előadásokat
hallhattak Gilicze János és dr.
Halmágyi Pál makói szakemberek
tolmácsolásában, a Száraz-ér kávézóban egy finom kávé és Holló
László remek zongorajátéka mellett kellemesen elbeszélgethettek.
A Száraz-ér kanyarulatában megbúvó tájházunk is szeretettel
fogadta látogatóit egész délután
töltött káposztával, kenyérlángossal és finom palacsintával. A hazalátogatók nagy örömére lehetőség
volt sétakocsikázás keretében újból
végigjárni Battonya utcáit. Az utcák vidáman visszaköszöntek vendégeinknek, s a hintó kerekeinek
zenéjével élték át a nap minden
gyönyörűségét.
A résztvevők nagy létszáma, a
visszajelzések mind-mind azt bizonyítják, hogy jó kezdeményezést
indítottunk el és folytatnunk kell
ezirányú tevékenységünket a következő években is, hiszen a találkozó ismét megerősítette az elszármazottak és az itthon lakók együvé
tartozásának érzését, és ez az érzés
fogja táplálni mindennapjainkat a
következő találkozó időpontjáig..
Balázsné Szabó Erzsébet
elnök
SM világnap: együtt könnyebb
Május utolsó szerdáján ezúttal is
milliók ünnepelték világszerte az
SM betegek világnapját. Magyarországon a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány
(MSMBA) idén a fővárosi Magyar
Vasúttörténeti Parkban rendezte
meg immár hagyományos, SM világnapi programját, amelyre Békés
megyéből is mintegy harmincan
utaztak el.
Az idei rendezvény mottója: Függetlenség – Hogyan tudja élni az
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életét az SM-mel élő ember, ha már
mozgásában korlátozott? köré szervezve a köszöntőket követően ezúttal két szakmai előadást hallgathattak meg a program résztvevői.
A Budapesti Közlekedési Központ
szakembere a fővárosi akadálymentes közlekedési lehetőségekről nyújtott információkat, míg a nyíregyházi SM Centrum gyógytornásza az
SM betegek egyéni és csoportos
tornájának lehetőségeiről tartott
gyakorlati példákkal is színesített
beszámolót.
A budapesti rendezvény célja a korábbi programokhoz hasonlóan
ezúttal is az volt, hogy találkozásra
hívja a sorstársakat és felhívja a külvilág figyelmét mindarra a nehézségre, ami a betegséggel való
együttélést jellemzi.
A világnapi program nyolcadik éve
hagyományos momentuma, a remény léggömbjeinek magasba
eresztése sem maradt el a világnapon, a csaknem kétszáz résztvevő
egyszerre engedte útnak Budapest
egére a piros és fehér, héliummal
töltött léggömböket.
A világnapi rendezvény ebben az
évben egy dal bemutatójára is alkalmat teremtett. Nagy Zoltán SM beteg énekes és csapata egy olyan dalt
írt és mutatott be, amely sok SM
beteg számára reményt adhat a
nehézségekkel és a mindennapi
k ü z d e l m e k k e l
v a l ó
szembenézéshez.
Az SM dal magyar verziója ide,
angol verziója ide kattintva érhető
el.
A világnapi rendezvényen készült
fotók itt nézhetők meg.
forrás: SM világnap: együtt
könnyebb
Gye re kna poz ta k a
seniorok a tájházban

A meghívott gyerekek a Szlovák
Iskola első osztályos tanulói voltak, akik már nagyon várták ezt a
napot, tudván, hogy milyen érdekességben lesz részük. Ugyanis
az idei gyereknapon a csöröge
készítés lépéseivel ismerkedhettek meg a gyerekek. A kíváncsi
gyereksereg az asszonyok körül
sürögtek-forogtak és figyelték,
hogyan is készül el a várva várt
finomság, amit csak különleges
alkalmakkor sütöttek a régiek.
Kisfiúk és kislányok együtt nyújtották, vágták és hajtogatták a
nyers tésztát. Miután kisültek,
megszórták porcukorral.
A csörögét a Garay utcai Szlovák
Tájház Áchim termében sütötték
és kínálták, de volt aki a saját
kertjében termett cseresznyéjével
kedveskedett a gyerekeknek.
A gyerekek sem jöttek üres kézzel, hiszen nagyon szép szlovák
dalokkal, rímes versekkel készültek az őket vendégül látó felnőtteknek.

sz lová k

2016.05.25.-én második alkalommal
szervezte meg a gyereknapot a
Szlovák Kultúra Házában működő
Senior klub.
A szlovákság körében a legismertebb zsírban sült tészták képviselője
a képviselő fánk, pampuska,
ipolysági fánk, rózsafánk, csöröge,
talkedli, tyúkláb tészta.

Tőkés Gyula klubvezető kérdésemre elmondta, hogy minden
évben készülnek majd olyan
programmal, ami a szokásokat
mutatja be. Fontos megismertetni
és fenntartani a hagyományokat a
fiatal generációval, és mindez a
mi feladatunk, a mi felelősségünk
- mondta Tőkés Gyula.
Borbola Gyöngyi
Szlovákház munkatársa
E-Napraforgó

Választás a Civil
Szövetségénél

Szervezetek

2016. május 18-án tartotta tisztújító
taggyűlését a Civil Szervezetek
Szövetsége.
A tagszervezeti
képviselők ismét Gólya Pált
választották
meg elnöknek,
aki már a Szövetség 1999-es
megalakulása óta látja el az elnöki
feladatokat, s immár a negyedik
ciklusban kapott bizalmat a
szervezetektől.
A megjelent képviselők a tisztújítás
keretein belül egy elnököt, négy
alelnököt, egy alelnöki póttagot,
illetve egy háromtagú felügyelőbizottságot és egy felügyelőbizottsági póttagot választottak.
Megválasztott képviselők:
Elnök: Gólya Pál (MTESZ Békés
Megyei Egyesület)
Alelnökök:
- Madarászné Bereczki Zsuzsanna
(Nyeregben Alapítvány)
- Seregi Zoltán (Fiatal Színházművészetért Alapítvány)
- Szlávik –Orvos Mária
(Békéscsaba és Vidéke Méhész
Egyesület)
- Szrenka Pálné (Békés Megyei
Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége)
Póttag: Hrabovszky György
(Lisztérzékenyek Békés Megyei
Egyesülete)
Felügyelő Bizottság:
Bondár Árpád (Csabai
Kolbászklub Egyesület)
- Botta Tibor (Modern
Táncművészetért Alapítvány)
- Gyebrovszki Klára (Mária
Lovagrend Egyesület)
Póttag:Buka
Mihályné
(Vesebetegek és Szervátültetettek
Békés Megyei Egyesülete)
Az új vezetőség megválasztásával
a Szövetség újult erővel
folytathatja tevékenységét.
Szatmári Júlia
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Pünkösdi ünneplés
Pünkösd másnapján 2016. május
16-án a Nagykopáncsi Árpád-kori
Kápolnánál ezúttal pünkösdi
vásárral egybekötött ünneplésre
várták a látogatókat a Tótkomlós
Turizmusáért Egyesület aktív tagjainak szervezésében. 10 órától
Thumbnail Fabisz Ákos
magyarbánhegyesi plébános és
Nagy Ferenc tótkomlósi esperes
plébános ünnepi szentmisét tartott
és méltatták a pünkösd egyházi
jelentőségét. Ezek után Nagy András vezetésével tótkomlósi fiatalokból álló együttes feldolgozott népdalokat, egyházi énekeket adott elő
nagy sikerrel. A kápolnába az
érkezők nem is fértek be, illetve a
nap során mintegy kétszázan látogattak ki a környék településeiről a
Tótkomlóstól 11 km-re lévő nevezetességhez. A látogatókat vásározók, bográcsok, a gyermekeket
játszóház, lovasok várták.

Akik kilátogattak kerékpárral,
autóval, nem csalódtak, és egy
szép napfényes ünnepet tölthettek
el a pusztaságban. Az ünnep jelentősége mellett a hely szellemisége
teret adott a régi ismerősök, barátok találkozására, a tanyavilágból
elszármazottak múltidézésére.
A rendezvényt támogatta Tótkomlós Város Önkormányzata, és köszönet illeti a Komlós Település
Kft. és az Evangélikus Egyház dolgozóit, s mindazokat, akik segítettek a területrendezésben, illetve a
rendezvény sikeréért egyesület
tagságának, a Lovas Túra
Egyesületnek.
Kárász Gáborné
Tótkomlós Turizmusáért Egyesület
elnöke

Tanévzáró vizsgaelőadás a
mezőberényi „Leg a láb”
Alapfokú Művészeti Iskolánál
2016. június 3-án, pénteken
16:30 órai kezdettel, az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központban került megrendezésre a „Leg a
láb” Alapfokú Művészeti Iskola
2015/16. évi Tanévzáró
vizsgaelőadása.

A programban több ízben is megmutathatták tudásukat a különböző korosztályból verbuválódott
csoportok: az óvodások Babica, a
kisiskolások Berecske, az általános
iskola felső tagozatosaiból álló KisBerényke, valamint a legnagyobbak, a Berény Táncegyüttes tagjai
is.
A tanév során ismét számos versenyen vehettek részt a csoportok,
illetve szólisták, melyeken rendre
remek helyezéseket értek el.
A vizsgaelőadáson természetesen a
legsikeresebb produkciókból láthattak egy válogatást a kedves
meghívott
vendégek,
szülők,
rokonok.
A programot immár hagyományosan a tanárok tánca zárta, illetve a
finálé, ahol ismét színpadra léphetett a „Leg a láb” apraja-nagyja a
nézők nagy örömére és vastapsától
kísérve.
Petrovszki Andrea
"Leg a láb" Alapfokú Művészeti
Iskola
„Nyitott Szemmel” Közhasznú
Egyesület elmúlt fél éves
tevékenysége
A „Nyitott Szemmel” Közhasznú
Egyesület az alábbi programokat/
tanácsadásokat valósította meg
2016 első félévében az Emberi Erő-

E-Napraforgó

források Minisztériuma által kiírt
pályázatok keretében:
- 10 nonprofit szervezet kérte fel
egyesületünket intézményi struktúrájának áttekintésére, vezetői
hatékonyságának felmérésére,
alapszabályának felülvizsgálatára.
A hozzánk fordulóknak maradéktalanul teljesíteni tudtuk elvárt igényeiket. A programokat a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatta.
- 15 fő (18-24 év közötti) fiatal tehetség részére nyújtottunk havi
rendszerességgel műhelyfoglalkozásokat, ahol vezetői ismereteket,
vezetői kompetenciafejlesztést
végeztünk szakembereink által.
A program záró-konferenciáján
neves előadók mellett a résztvevők
is előadják prezentációjukat, mely
a vezető és a társadalmi felelősségvállalás kapcsolatáról ad az érdeklődőknek felvilágosítást. A program során három élménynappal
gazdagodhattak a résztvevők.
A foglalkozások a Nemzeti Tehetség Program keretében valósultak
meg.
- 30 roma család részére tudtunk
támogatást biztosítani Geszt településen oly módon, hogy a bevont
családok számára felkészítő műhelyfoglalkozásokat szerveztünk
annak érdekében, hogy a résztvevők gyakorlati tudásra tegyenek
szert a baromfitenyésztés valamint
a háztáji gazdálkodás területén,
melyet a későbbiekben is hasznosíthatnak. Ezáltal a résztvevőknek
lehetőségük nyílik a baromfitenyésztésre, mellyel hosszú távon
csökkenthetik az élelmiszerre fordított költségüket, rendszeresen
juthatnak tojáshoz illetve az állomány fiatalításával húshoz, ami
jelentős megtakarítás eredményez.
A megtakarított összeget a családok takarmányra fordíthatják.
A program a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatta.
Elérhetőségeink:
www.nyitottszemmelkhe.hu
email:
nyitottszemmelkhe@gmail.com
Nagy László
„Nyitott Szemmel” Közhasznú
Egyesület
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Érték és közösség – 25 éves a
Nagycsalá dosok Egyesülete
Orosháza
Fennállásának 25. évfordulóját
ünnepli idén a Nagycsaládosok
Egyesülete Orosháza (NEO).
E jeles eseményről 25 tevékenységből álló programfüzérrel emlékeznek meg. Ennek részeként május
22-én családi napot tartottak az
egyesület Ady Endre utcai
székházánál.

Családokkal, gyerekekkel telt meg
az egyesület székháza előtti terület
vasárnap délelőtt. 11 óra előtt már
álltak a standok, és az ugrálóvárak
környéke is kezdett benépesedni.
Sorra érkeztek a fellépők, az udvaron már zajlottak a kézműves
foglalkozások. Minden a helyére
került és elkezdődhetett az egész
napos születésnapi rendezvény.
Az alkalmi színpadon a jelenlegi és
eddigi egyesületi elnökök mellett
ott volt Dávid Zoltán polgármester
és Kardosné Gyurkó Kata, a
Nagycsaládosok Országos
Egyesületének (NOE) vezetője.
A mazsorettesek bemutatója, és a
nagycsaládosok himnusza – a
“Tavaszi szél vizet áraszt” – közös
eléneklése után, Dávid Zoltán köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte, 25 évvel ezelőtt, két
rátermett, a közösségért tenni akaró hölgy kereste meg a Családsegítő Központ vezetőjeként. Elmondták terveiket, amelyre nem lehetett
más a válasz, csak támogatás, biztatás. 25 évvel ezelőtt, 1991. május
17-én, mintegy 22 családdal meg-

alakult a Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza, Andrásik Eszternek
és Szilágyiné Bella Margitnak
köszönhetően.
Köszönjük mindkettőjüknek és
mindazoknak, akik az eltelt évek
alatt csatlakoztak ehhez az elkötelezett csapathoz. Olyan színvonalas
munkát végeztek, mely méltán állhat példaként valamennyiünk előtt,
s amely méltán érdemelte ki az
Orosháza Városért elismerést –
emelte ki a városvezető. Majd hozzátette, amikor az egyesületre gondol, három kulcsszó jut eszébe: közösség, érték, érdek. Közösség, hisz
az egyesület 25 éve áll a családok
szolgálatában, és építi, formálja az
orosházi nagycsaládosok közösségét. Érték, hisz felelősséget vállalnak a jövő generációjáért, és felhívják a figyelmet a nagycsalád értékeire. S végül érdek, mert felvállalják
a nagycsaládok érdekképviseletét.
– Az egyesület 25 évének minden
pillanata a gyerekekről és családokról szólt. Büszke vagyok arra,
hogy Orosházán ilyen egyesület
működik, és ilyen emberek tevékenykednek – mondta a
polgármester.
Életük minta mások számára
– A nagycsaládosok egyesülete az
ország egyik legfiatalosabb, legdinamikusabban fejlődő egyesülete,
ami képes folyamatosan megújulni
és figyelni a felnövekvő generációra is – ezt már Kardosné Gyurkó
Kata, a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének vezetője emelte ki
ünnepi köszöntőjében, hozzátéve: a
gyermeknél, a családnál csak
egyetlen hasznosabb dolog van az
ember életében, még nagyobb
család, még több gyermek.
– Az életünk minta mások számára, hiszen mi vagyunk azok, akik a
nehézségek ellenére többször is
igent mondtunk a gyermekvállalás
örömére, igent mondtunk a gyermekeinkre és vállaltuk őket egy
életre. Feladatunk, küldetésünk az,
hogy ezt példaként megmutassuk
másoknak, bátorítsuk a fiatalokat,
hogy merjenek gyermeket vállalni.
Pontosan a gyermekeink jelentik a
fiatalságot, a megújulást – mondta,
majd emléklapot nyújtott át
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Szűcs Gabriellának, az orosházi
egyesület vezetőjének, ezzel is kifejezve köszönetüket a családokért
végzett 25 éves munkáért.
Szűcs Gabriella beszédében számadatokkal támasztotta alá, milyen
nagy szerepet tölt be a város életében az egyesület. Kiemelte, mintegy
180 tagcsaládja van a szervezetnek,
mely megközelítőleg
900 embert
jelent. A legnagyobb családban
11 gyermeket nevelnek.
A teret ezután a táncosok vették át.
Közben köszöntötték azokat, akik
idén 25. születésnapjukat, 25. éves
házassági évfordulójukat, illetve e
napon ünnepelték születésnapjukat.
Andrásik Eszter alapító tagja és első
elnök volt az egyesületnek, arról
kérdeztük, mit jelentett számára az
eltelt két és fél évtized.
– A 25 év alatt egy nagyon jó közösség alakult ki, számomra ez nagy
érték. Ez az egyesület segített terelni
egy másik hivatás, a nevelőszülőség
felé, melynek köszönhetően olyan
tulajdonságaimat éltem meg, amit
korábban nem tudtam, hogy rendelkezem vele. Nagyon elfogadó lettem, hátrányos, sérült, más viselkedésű gyerekekkel szemben és ezt
nagyon jó volt megélni – fejtette ki.
Andrásik Eszter az eltelt évek alatt
összesen 33 gyermeket nevelt és néhányat még nevel a mai napig is,
közülük most a legkisebb kétéves.
Mint mondja, erőt próbáló feladat,
amit nem lehet humor nélkül csinálni, de csodá la tos dolog a
nagycsalád, ami egy kicsi közösség.
Az ünnepi rendezvényt rengeteg
program színesítette, minden adott
volt, ami szükséges egy jó születésnapi bulihoz. Természetesen az óriási, több száz szeletes torta sem
maradt el, amit pezsgőbontással,
magasba repülő lufikkal tettek még
emlékezetesebbé.
forrás: Érték és közösség – 25 éves a
Nagycsaládosok Egyesülete
Orosháza
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Jubilált a nyugdíjasszövetség
Jelentős érdeklődés mellett
rendezte meg a hagyományőrző népdalkörök és szólóénekesek regionális versenyét
a Békés Megyei Nyugdíjas
Egyesületek Szövetsége múlt
pénteken, a békési Kecskeméti
Gábor Kulturális Központban.
Mint azt Szrenka Pálné elnöktől
megtudtuk, az eseményen a szövetség, megalakulásának huszadik évfordulóját is ünnepelték.
A versenyen összesen 240-en léptek színpadra, köztük 21 dalkör és
27 szólóénekes adott számot tudásáról a nagyszabású programon,
ahol változatos produkciók követték egymást több órán keresztül.
Szrenka Pálné kiemelte, két évtizede a szövetséget húsz szervezet
alakította, míg mára több mint
nyolcvan tagszervezet csatlakozott hozzájuk. A dupla eseményen
köszöntőt mondott Tolnai Péter, a
megyei közgyűlés alelnöke, a
Némethné Jankovics Györgyi, a
Magyar Nyugdíjasok Egyesületének Országos Szövetség elnöke,
Semmelweis Ferenc a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöke és
Szrenka Pálné. A jubileum alkalmából egy kiadvány is megjelent,
amely összefoglalja és áttekinti a
Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége elmúlt húsz évben végzett összetett és sokrétű
munkáját, érdekvédelmi és egyéb
tevékenységét.
forrás: Békés Megyei Hírlap,
2016. 05. 24.
Nyitott Terek Éjszakája
A város ifjúsági koncepciója hívta
életre a Nyitott Terek Éjszakája
rendezvénysorozatot Békéscsabán. Május utolsó péntek estéjén a
fiatalok többféle esemény közül
válogathattak. Volt kiállítás megnyitó, darts és billiárd verseny, de
még az extrém sportok rajongói is
összejöttek a programnak köszönhetően. A Békéscsabai Skatepark
csak az egyik helyszíne volt a Nyitott Terek éjszakájának, ahol a
fiatalok amellett, hogy sportoltak,

gördeszkás, rolleres és biciklis
trükköket mutattak be, a rég várt
találkozásoknak is örülhettek.
- Eddig nem húzta össze a társaságot senki. Most az utóbbi években
nagyon széthúzott itt minden kint.
Mindenki elment más városba,
egyetemre ilyesmi és akkor így
kicsit megcsappant itt kint létszám. De amúgy most nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan vannak
kint és jó elnézni őket.
- Nem szoktunk ilyen sokan lenni.
Ez a rendezvény, ez hozott minket
így össze. A deszkások például ott,
ők más városból jöttek.
Ilyen vélemények hangzottak el a
fiataloktól a rendezvénnyel
kapcsolatban.
Az Andrássy Úti Társaskör az ifjúság másik kedvelt célpontja volt,
ahol kiállítást rendeztek az ott dolgozók alkotásaiból. Az este folyamán ATK kvíz, rapid randi és
társasjátékok is várták az
érdeklődőket.
- Valamint most elindult a nevezés
a csocsó, billiárd és darts bajnokságra. Valamint 10 órától lesz egy
közös bakelit lemezhallgatás,
rocktörivel egybekötve, majd ezt
követően egy előadást hallgathatunk meg, hogy hogyan is lehet
egy zenekart felfuttatni és hogyan
lehet híressé válni a zenélésselmondta Pikó Tamás az
Új Nemzedék Plusz Kontaktpont
Iroda vezetője.
Az ifjúsági koncepció egyik alappillérei között szerepel, hogy a
fiatalok a nyári szünetben is hasznosan, lehetőleg számítógépmentesen töltsék a szabadidejüket.
A Nyitott terek éjszakája ennek
egyik felvezetője is volt.
Horváth Szabolcs
forrás: Nyitott Terek Éjszakája
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PÁLYÁZATOK
Pályázati felhívás kiemelt
művészeti célok megvalósításának
támogatására minősítéssel nem
rendelkező zenekarok és
énekkarok részére
A pályázat kiírója (támogató):
Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EMMI)
A pályázat célja: az EMMI az előadó
-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
(Emtv.) 21. §-a alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok
megvalósításának
támogatására
minősítéssel
nem
rendelkező
zenekarok és énekkarok részére.
A pályázók köre: az a minősítéssel
nem rendelkező zenekar vagy énekkarpályázhat, amely megfelel az
Emtv. 44. § 5.,7., 8., 18., 19., 25., és
32. pontjában meghatározott, a pályázóra vonatkozó feltételeknek (big
band; előadó-művészeti szervezet;
énekkar; kamara-szimfonikus zenekar; kamarazenekar; népi koncertzenekar; szimfonikus zenekar)
Pályázatot benyújtani a következő
pályázati célokra lehet:
1. altéma: külföldi fesztiválon, meghívás alapján teljesítendő külföldi
vendégjátékon, koncertturnén való
részvétel,
2. altéma: ifjúsági koncertek, kortárs
zenei bemutatók megrendezése
A megvalósítás időszaka:
2016. április 1. –2017. március 31.
A pályázaton elnyerhető támogatási
összegek: a támogató nem határoz
meg minimum és maximum elnyerhető támogatási összeget. A támogatás
igényléséhez
saját
forrás
igazolása nem szükséges.
A támogatás formája: vissza nem
térítendő támogatás.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2016. július 04.
A pályázat benyújtásához nevezési
díjat nem kell fizetni.
A pályázat kezelője: Nemzeti
Kulturális
Alap
Igazgatósága
(a továbbiakban: NKAI)
Pályázati adatlap letölthető az NKAI
portáljának
nyitó
oldalán
(www.nka.hu), a főmenü sorban
2016. június

elhelyezett „EMMI” menüpontra
kattintva, az aktuális pályázati
felhívások almenüpontból.
Pályázati tudnivalók itt
olvashatóak.
forrás: www.nka.hu
Védőháló a családokért
(EFOP-1.2.1-15)
A Felhívás indokoltsága és célja:
A magyar lakosság száma 1981
óta gyorsuló ütemben csökken,
ami mára már veszélyezteti a
hosszú távú gazdasági stabilitást.
Ezért elodázhatatlan, hogy mielőbb kezeljük azokat a problémákat, amelyek akadályozzák a gyermekvállalást, veszélyeztetik a családok stabilitását, és a családok
krízishelyzetbe kerülése miatt további terheket rónak az állami
költségvetésre és az ellátó rendszerekre. A hátrányos helyzet kialakulásának leghatékonyabb
módja a megelőzés: a családnak,
mint a társadalmi védőháló
lege le mi bb a lk ot óe le mé nek
megerősítése.
A projekt részcéljai:
1. A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a
családi életre, a konfliktuskezelési,
életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
2. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos
ismeret és kompetencia-fejlesztés.
3. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők
számának növelése.
4. A nők és férfiak társadalmi
egyenlőségének, harmonikus
együttműködésének elősegítése.
5. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a
generációk közti együttműködés
javításával, az idősebb generáció
aktívabb
bevonásának
elősegítésével.
6. A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.
7. Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása,

helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő
segítő szolgáltatásokkal.
8. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált
mintaprogramok szélesebb körben
történő elterjesztése, a családok
egymást segítő közösségeinek
megerősítése, a családok jól-léte
é r de k éb e n a he l y i s z i n t ű
összefogás ösztönzése.
A rendelkezésre álló forrás:
6,2 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma:
155 - 310 db.
Támogatást igénylők köre:
- a szervezet főtevékenysége vagy
további tevékenységei között szerepel a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8560 vagy TEÁOR
8790 vagy TEÁOR 8891 vagy
TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499
tevékenység, amelyet az állami
adóhatóság a Felhívás megjelenésének napját megelőzően
nyilvántartásba vett és
- b. a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló
21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi besorolások
valamelyikébe tartoznak:
-Egyéb alapítvány (GFO 569)
-Egyéb egyesület, (GFO 529)
-Egyéb szövetség (GFO 517)
-Nonprofit korlátolt felelősségű
társaság (GFO 572)
Nonprofit részvénytársaság
(GFO 573
A fent felsorolt szervezeteken
kívül konzorciumi partnerek az
alábbiak lehetnek:
Egyházi jogi személyek (GFO 55)
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: Jelen
felhívás keretében 2016. év 06. 27. 2018. év 06. hó 27. napig van lehetőség a támogatási kérelem
benyújtására.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon
keresztül.
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A támogatás formája és mértéke:
Vissza nem térítendő támogatás.
Minimum 20 millió Ft, maximum
40 millió Ft. A támogatás maximális
mértéke az összes elszámolható
költség 100%-a. Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális
előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, civilszervezet és egyházi
jogi személy kedvezményezett
esetén a megítélt támogatás 50%-a.
További információk: 06 40-638638 telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken
8 órától 14 óráig vagy
www.szechenyi2020.hu
forrás: Védőháló a családokért
Háztartási nagygépek (hűtő és
fagyasztó készülék) energia megtakarítást eredményező cseréje
Pályázat kódszáma: HGCS/2016
A pályázati konstrukció tárgya,
célja: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú természetes
személyek részére, a háztartások
energiahatékonyságának növelése
érdekében, meglévő háztartási
nagygépek (hűtő és fagyasztó készülék) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására. A pályázatkezelési feladatok ellátásában a Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Kft.-t (a
továbbiakban: pályázatkezelő) vesz
részt. A pályázattal, a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú, elsősorban nyugdíjas és/vagy nagycsaládos természetes személyek, támogatással
csökkentett vételáron (támogatással
csökkentett bolti áron) jogosultak új
háztartási nagygép (hűtő és
fagyasztó készülék) beszerzésére
A pályázati konstrukció forrása:
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint. Vissza nem térítendő
támogatás. A keret kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján
valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének vagy
lezárásának pontos idejéről.
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Támogatás igénybevételére jogosultak köre: Kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú, elsősorban
nyugdíjas, illetve nagycsaládos
természetes személyek nyújthatnak
be pályázatot. Amennyiben a
nyugdíjas és a nagycsaládos magánszemélyek pályázati igénye
nem meríti ki az adott régió támogatási keretét, abban az esetben az
adott régión belül lakhellyel rendelkező bármely magánszemély
nyújthat be pályázatot.
A pályázattal elnyerhető
támogatás mértéke:
A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 25.000 Ft/
háztartási nagygép
A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 35.000 Ft/
háztartási nagygép
A+++ kategóriájú nagygép beszerzése esetén 45.000 Ft/
háztartási nagygép.
Támogatható tevékenységek köre:
Jelen pályázati kiírásra személyenként és lakásonként legfeljebb egy
háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) cseréjére nyújtható be pályázat.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók: A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül
benyújtásra.
Pályázatok benyújtásának keretideje: 2016.július 04. –
2016. szeptember 07. időszakban,
vagy a forrás kimerüléséig.
További információk: +36 70 424
1802; +36 70 424 6883; vagy
hgcs2016@nfsi.hu; valamint
www.nfm.gov.hu
www.hgcs-2016.nfsi.hu
forrás: Háztartási nagygépek
cseréje
Az év ökoturisztikai létesítménye
2016 cím elnyerésére pályázat
A Földművelésügyi Minisztérium
Környezetügyért felelős Helyettes
Államtitkársága és a Magyar
Turisztikai Ügynökség idén is
meghirdeti Az év ökoturisztikai
létesítménye pályázatot.

A pályázat célja: Az ökoturisztikai
létesítmények, illetve működtetőik
számára lehetőséget adjon kínálatuk látogató- és családbarát jellege
alapján történő megmérettetésre.
A legjobb minősítést elnyerő helyszínek a pályázatot kiíró szervezetek vezetőinek elismerésében részesülnek. A címet elnyert létesítményeket a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek
kommunikációs tevékenységük
során kiemelten kezelik.
A cím elnyerésére ökoturisztikai
létesítmények üzemeltetői
(nemzetipark-igazgatóságok, erdőgazdaságok, önkormányzatok,
társadalmi szervezetek, társas- és
magánvállalkozások stb.) pályázhatnak ökoturisztikai látogatóközpont és tanösvény kategóriákban.
Egy szervezet kategóriánként egy
létesítménnyel pályázhat.
A 2016-ban beérkezett pályázatok
között kategóriánként legfeljebb
egy-egy különdíj odaítélésére van
lehetőség. Az idei különdíjat a leginnovatívabb megoldást kivitelező
vállalkozás, szervezet kaphatja
meg, függetlenül attól, hogy a pályázaton az általa kivitelezett létesítmény helyezést ér-e el vagy
sem. A látogató- és családbarát
jelleg megítélésének szempontrendszerét – amely alapján az előzetes értékelés során kiválasztott
pályázatok pontozása történik – az
1–2. számú melléklet, a kitöltendő
pályázati adatlapot a 3. számú
melléklet tartalmazza.
A kitöltött pályázati adatlapot kiz á r ó la g e - ma i lb e n, c s a t o l t
állományként kérjük továbbítani
a z
a l á b b i
c í m r e :
okoturizmus@fm.gov.hu
(Dósa Henrietta – vezető tanácsos,
Földművelésügyi Minisztérium,
Nemzeti Parki és Tájvédelmi
Főosztály)
A pályázat beérkezésének határideje: 2016. június 30. (csütörtök)
A teljes pályázati kiírás itt érhető
el.
forrás: Az év ökoturisztikai
létesítménye 2016 cím elnyerésére

E-Napraforgó

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK

Kirándulási lehetőség

Kis-Sárréti Bringázás
A FETA kerékpáros túrát szervez a Kis-Sárréten
június 12-én vasárnap.
A túra célja: Az egészséges testmozgásra invitálás mellett, a
Körösök Völgyének egyedülállóan gazdag és sokszínű, természeti, történelmi - kulturális egységének bemutatása. Kettős- Körös és Sebes- Körös élettere, sajátságos növény és állatvilága rengeteg látnivalót hordoz magában. A Vésztő Mágori Emlékhelyen egy időutazás vár ránk, ahol az
újkőkori, rézkori, bronzkori népességek telepeit, házainak
maradványait tekintjük meg.
Részletes program - túraleírás, a FETA facebook oldalán és
az esemény oldalán olvasható.
Gyebnár Péter
Fenntartható Térségért Alapítvány

A Békés Megyei Nők Egyesülete látogatást
szervez Bükkszentkeresztre Gyuri bácsi
gyógynövénykertjébe 2016. július 1-én.
Részletes program:
6.30 órakor indulás Bükkszentkeresztre autóbusszal
10.30-11.00 Találkozó a Bükkszentkereszti
Gyógynövényház udvarán, köszöntő, regisztráció, megbeszélés
11.00-13.00 Séta Gyuri bácsi gyógynövénykertjében, ismerkedés a népi gyógyászat és a
fitoterápia alapjaival
13.00-15.00 Terepi túra, a természetes növényflóra gyógynövényeinek megismerése,
gyűjtése
A program időtartama: Összesen kb. 4 órás.
A gyógynövénykert látogatása 1,5-2 órás program. Ezután egy 2,5 km-es gyalogtúra következik, mely nem sík terepen, hanem változó
domborzati körülmények mellett, hegyi terepen zajlik.
Részvételi
díj
összesen:
6.000,- Ft/fő
Jelentkezni lehet a részvételi díj előleg 3.000- Ft
befizetésével, Békéscsaba, Kazinczy u. 6. sz.
alatti irodában 9-13 óra között
Bővebb információ kérhető:
bm.nokegyesulete@gmail.com
Telefon: 20/353-5598
Kajtorné Bottó Ildikó

XL Békés-Tarhosi
Zenei Napok
részletes programleírása
itt található.
A honlapja itt érhető el.

2016. június

Oldal 13

XI. Tótkomlósi Nemzetközi
Szenior Úszóverseny
2016. július 16. Rózsa Fürdő
A szeniorúszó egyesületek nevezésén kívül az egyéni jelentkezőket is
szívesen várjuk, hiszen a rendezvény fő célja, hogy a versenyen
keresztül népszerűsítsük az úszást
és az egészséges életmódot mindenki számára. Július 16-án, szombaton a „Tótkomlósi Rozmárok” és
a Rózsa Fürdő szeretettel várja a
szurkolókat és azokat is, akik csak
szórakozni szeretnének ezen a
kellemes, napsütéses nyári napon
és szeretnék látni a dél-alföld
legszebb rózsáját.

2016. június

Üdvözöljük a verseny jelmondatával:
DELFINEK, TEKNŐSÖK,
ROZMÁROK ÉS MÁS ÚSZÓCSODÁK! MOZDULJ RÁJA!
A versenykiírás, nevezési lap több
nyelven megtalálható az alábbi linkeken:
www.totkomlosirozmarok.hu;
www.magyar.sport.hu/uszas;
www.mszuosz.hu
Kancsó János egyesületi elnök
Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó
Klub Egyesület
Nyári tábor és
gyermekeknek

programajánló

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az előző évekhez hasonlóan idén újra összegyűjtötte azokat az információkat, amelyek segítségével megkönnyíthetjük
a választást a nyári táborok és szabadidős programok között. Az öszszeállítás nem teljes körű, részletes
tájékoztató itt található.

FELHÍVÁS
A Körösladányi Városszépítő
Egyesület 2016. év június 25július 8-ig régi festett, hímzett
falvédő és bútortextília kiállítást
szervez. Akik szívesen felajánlanának a kiállításra ilyen
textíliákat, a Tüköry utca 13.
szám alatti székhelyünkre
hozhatják be,hétköznap 8-12 óra
között, június 13-ig.
A felajánlott tárgyakat a kiállítás
után visszaszolgáltatjuk.
Segítségüket előre is köszönjük.
Mindenkit szeretettel várunk a
kiállítás megtekintésére.
A Városszépítő Egyesület
vezetősége
forrás: Körösladányi Hírmondó
XXVII. évfolyam 1. szám
2016 május
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CSABAI NYÁR 2016
2016. június 17 — július 17.
2016. június 17. 20.45 - Városháza
díszudvara
Neil Simon: FURCSA PÁR vígjáték
A Szolnoki Szigligeti Színház
előadása.
A főbb szerepekben: Kautzky
Armand és Mészáros István
2016. június 18. 20.45 – Városháza
díszudvara
Görgey Gábor: KOMÁMASZSZONY, HOL A STUKKER?
vígjáték
A József Attila Színház előadása.
A főszerepben: Rékasi Károly,
Ujréti László, Szerednyey Béla,
Nemcsák Károly és Huszti Péter
2016. június 19. 20.45 – TeÁtrium
Marie Jones: KÖVEK A ZSEBBEN
vígjáték
A Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház előadása.
A főszerepben: Jászberényi Gábor
és Gulyás Hermann Sándor
2016. június 20. 20.45 – TeÁtrium
CAMINANDO flamenco koncert
Bajnay Beáta, Illés János és Fodor
Réka önálló estje
2016. június

2016. június 21. 18.00 – Főtér
Lackfi János: PARADICSOMLEVES
BETŰTÉSZTÁVAL bábjáték
a Békéscsabai Napsugár Bábszínház
előadása
2016. június 22. 20.45 – TeÁtrium
VERSES-VIRTUS
Bajnay Beáta flamenco táncművész
és Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai
Színház színművészének
zenés-táncos-verses estje.
2016. június 23. 20.45 – TeÁtrium
LÉLEK-ÉLEK verses-zenés est
Szokolay Dongó Balázs zenész és
Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai
Színház színművészének
előadásában.
2016. június 24. 21.15 –Városháza
díszudvar
Szabó Magda: AZ AJTÓ színmű
a debreceni Nemzeti Csokonai
Színház előadása.
A főszerepben: Kubik Anna
2016. június 25. 20.45 – Városháza
díszudvar
Jókai Mór: BOLONDOK GRÓFJA
énekes bohóság
az Újszínház előadása.

A főbb szerepekben: Gregor Bernadett és Szabó Sipos Barnabás
2016. június 26. 20.45 – TeÁtrium
William Shakespeare: RÓMEÓ
ÉS JÚLIA
a Halló(k) itt vagyunk! programsorozat békéscsabai állomása
2016. június 27. 20.45 – TeÁtrium
RÉGI IDŐK MOZIJA
Komáromi Anett, Nagy Róbert és
Liszi Melinda, a Békéscsabai
Jókai Színház színművészeinek
zenés estje.
2016. június 28. 18.00 –
Városháza díszudvar
ALADDIN zenés, táncos
mesejáték
A Turay Ida Színház előadása.
A főbb szerepekben: Rubóczki
Márkó és Szilvási Judit
2016. június 29. 20.45 – TeÁtrium
FOGYTÁN VAN A NAPOD –
verses est
Vörösmarty életét és korát idézik
meg Tomanek Gábor és Nagy
Erika, a Békéscsabai Jókai Színház színművészei, Tábor Lajos, a
Oldal 15

Színitanház drámatörténet
tanárának vezetésével.
2016. június 30. 20.45 – Városháza
díszudvar
VARÁZSLATOS FILMDALOK
a Békéscsabai Bartók Béla
Vegyeskar és a Gyulai Erkel Ferenc
Vegyeskar közös előadása
2016. július 1. 20.45 – Városháza
díszudvar
Zilahy Lajos: HALÁLOS TAVASZ
színmű
A Szabad Tér Színház előadása.
A főbb szerepekben: Ullmann
Mónika, Györgyi Anna és Lengyel
Tamás
2016. július 2. 20.45 – Városháza
díszudvar
Lehár Ferenc: VÍG ÖZVEGY
operett
A Magyar Zenés Színház előadása.
A főbb szerepekben: Teremi Trixi
és Bozsó József
2016. július 3. 20.45 – TeÁtrium
SZÍVEK MESSZE EGYMÁSTÓL
verses est a Medve Színpad
előadása

Buváry Lívia és Kovács Dorina színművészek közreműködésével
2016. július 4. 20.45 TeÁtrium
MAGYAROKNAK MAGYAROKRÓL verses est
a Békéscsabai Jókai Színház
színművészeinek előadásában. Közreműködik: Bartus Gyula, Tege Antal,
Fehér Tímea és Nagy Erika.
2016. július 5. 20.45 – Városháza
díszudvar
NOSTRADAMUS - VILÁGOK
VÁNDORA táncjáték
az EcperiDance társulat előadása
2016. július 6. 18.00 – Főtér
VITÉZ LÁSZLÓ vásári bábjáték
Pályi János bábművésszel
2016. július 7. 20.45 – Városháza
díszudvar
„MÚLNAK A GYERMEKÉVEK…”
zenés utazás gyermekeknek és
gyermekszívűeknek
a Vesz prémi Petőfi Színház
előadása.
A főszerepben Kéri Kitty

2016. július 8. 20.45 – Városháza
díszudvar
Herczeg Ferenc: KÉK RÓKA
színjáték
a Pinceszínház előadása.
A főbb szerepekben: Szalay
Mariann és Széles Tamás
2016. július 9. 20.45 –Városháza
díszudvar
Topolcsányi – Berkes: IKREK
ELŐNYBEN! zenés vígjáték
a Turay Ida Színház előadása.
A főbb szerepekben: Sasvári Sándor és Détár Enikő

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2016/2017-es évadterve
Bérletben választható előadások:
Benedek Elek: A Világszép Nádszálkisasszony
Rendezte: Csortán Zsóka
Ajánlott életkor: 4 – 8 éves korig
Bemutató időpontja: 2016. október 8.
Kolozsi Angéla: Ebcsont és Nyúlcipő
Rendező: Kolozsi Angéla
Ajánlott életkor: 3-7 éves korig
Bemutató időpontja: 2016. november 19.
Kormos István: A repülő kastély
Rendező: Rumi László
Ajánlott korosztály: 5-9 éves korig
Bemutató időpontja: 2017. január 23.
Markó Róbert: A kőszív
Rendező: Csortán Zsóka
Ajánlott életkor: 4 – 8 éves korig
Bemutató időpontja: 2017. április 29.
Egy bérlet három előadást tartalmaz, ezért kérjük Önöket, válasszák ki azt a három előadást (a korosztályt is
figyelembe véve), amelyre bérletet szeretnének vásárolni.
Minden előadást a bemutatót követően hétköznaponként 10.00 és 14.00 órai kezdettel játszunk.
(Az időpontokat minden bérletet vásárolni kívánóval egyeztetjük.)
Egy bérlet ára: 2.500.-forint; Egy előadás ára: 900.-Ft
Információ és bérlet/jegyrendelés: Szantner Tiborné: 20/293-5626
Web: www.napsugarbab.hu
Békéscsabai Napsugár Bábszínház társulata

2016. június
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Összebeszélünk – II. Ifjúságügyi
Kongresszus
2014 őszén rendeztük az I. Ifjúságügyi Kongresszust, mert az ifjúságszakmai térben (ahol a fiatal nem
egy terület alanyaként, hanem a
maga teljességében és egyediségében látszik) nem voltak olyan találkozási alkalmak, konferenciák,
amelyek szolgálhatnák egyfelől a
szakmai-tudományos munícióbővítést, másfelől a szakemberek
társas környezetének biztosítását.
Mind a résztvevői, mind a szervezői-tudományos oldalról egyértelműnek látszott az igény a Kongresszus sorozattá formálására,
amelynek II. alkalma az egymásra
utaltságot kívánja kifejezni mind a
generációk között, mind a fizikai
vagy diszciplináris határokon átnyúlva. Ennek tükrében az Összebeszélünk – II. Ifjúságügyi Kongresszus EGYMÁSRA UTALVA
címmel kerül megrendezésre,
2016. augusztus 26-27-én (péntekszombat) Komáromban és ÉszakKomáromban. A konferencia nyelve: magyar. A rendezvény vár valamennyi az ifjúságügy iránt érdeklődőt, de elsősorban az ezt (is)
hivatásuknak tekintőket: pedagógusokat, a neveléstudomány képviselőit, szociológusokat, szociális
munkásokat, politológusokat,
pszichológusokat, ifjúságsegítőket,
civil vezetőket stb.
Reméljük, hogy szolgálhatjuk a
fiatalokkal foglalkozó diszciplínák
és szakmák közötti diskurzus erősítését és az ifjúságügy integratív
megközelítésének elősegítését, teret adva az ifjúságügy: az ifjúságszociológia, pedagógiakultúraközvetítés, ifjúsági szociális
munka, ifjúságpolitika legújabb
innovációinak bemutatására és
hozzáférési lehetőséget biztosítva a
szakpolitikák célkitűzései, a tudományos nóvumok és a szakmai
gyakorlat megismerésére,
szembesítésére.
Részvételi díj: 4999 Ft - mely tartalmazza a szállást, étkezést és a
programot.
2016. június

Jelentkezési határidő a részvételi
díj befizetése mellett:
2016. június 30.
Jelentkezés és további részletek:
www.ifjusagugy.hu/2.1/program
Kibővült a civil szervezetek
okiratsablonjainak köre
Az eddigi sablonjaink (egyesület,
alapítvány, sportegyesület) most
újabb, a szövetségre vonatkozó
okiratsablonokkal egészültek ki.
Emellett valamennyi szervezet vonatkozásában készült felügyelő
bizottsági tagság elfogadására
vonatkozó nyilatkozat minta is.
Az Országos Bírósági Hivatal a törvényszékekkel együttműködve dolgozta ki és tette közzé a bíróság honlapján folyamatosan elérhető okiratsablonokat, melyek a civil nyilvántartási eljárásokban történő alkalmazásuk révén jelentős segítséget nyújtanak az ügyfeleknek az egyes
okiratok elkészítésében.
Az eddigi sablonjaink (egyesület,
alapítvány, sportegyesület) most
újabb, a szövetségre vonatkozó
okiratsablonokkal egészültek ki.
Emellett valamennyi szervezet
vonatkozásában készült felügyelő
bizottsági tagság elfogadására
vonatkozó nyilatkozat minta is.
Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a sablonok használatával
kiküszöbölhetőek a gyakorlatban
tömegesen előforduló hibák, így a
szervezetek bejegyzése egyszerűbbé
és gyorsabbá válik, ezért mindenképpen ajánljuk azok használatát.
Az okiratsablonok ide kattintva
érhetőek el.
forrás: Kibővült a civil szervezetek
okiratsablonjainak köre
Bemutatkozik a Civiltavasz.hu
Szeretnénk bemutatni a civiltavasz.hu-t, a Civil Rádió FM.98 által
indított közösségi online magazint.
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a
hazai civil szféra aktuális történéseit
feldolgozó legfrissebb és legizgalmasabb beszélgetésekre, írásokra, s
tegyük ezt úgy, hogy nyitott közös-

ségünkkel új, friss hangot teremtsünk – a tömegmédiumoktól eltérő módon beszéljünk mindarról,
ami az életünkre hatással van.
Egy olyan nyilvánossági felület
kiépítésén dolgozunk, amely egy
közös oldalon mutat be civil
ügyeket, társadalmi szervezetek
küzdelmeit és közösségi alapú
projekteket, illetve olyan közéleti
történéseket, amelyeket nem aktuálpolitikai szűrőn, hanem szakértőkön, érintett, civil embereken
keresztül mutatunk be. A civiltavasz.hu kapcsolódik a Civil Rádió műsoraihoz is – civil ügyek,
közösségi kezdeményezések naprakész fóruma kívánunk lenni,
nyilvánossági felület, amely bárki
számára nyitott, részese lehet.
Legfrissebb, társadalmunkat érintő kérdések és válaszok írásban,
képben és hangban a
www.civiltavasz.hu oldalon. Iratkozzon fel heti hírlevelünkre,
amelyben elküldjük Önnek cikkválogatásunkat, interjúinkat,
közösségi
események
programajánlóit.
Követhet minket
Facebook-oldalunkon is.
forrás: Civiltavasz.hu
Több mint 1100
kizárt a NAV

alapítványt

Idén is van több mint 1100 olyan
alapítvány, akiket a NAV kizárt
abból a körből, ahova az
szja 1 százalékát lehetett utalni.
A kizárt szervezetek között, daganatos betegeknek gyűjtő alapítványok, állatvédelmi szervezetek
és óvodák, iskolák alapítványai
és sport-egyesületek is vannak.
Azoknak a civil szervezeteknek,
amelyeknek a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal 2014-ben kiutalta a
személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásait, május végégig
kell nyilatkozniuk az átutalt öszszegek tavalyi felhasználásárólközölte a NAV. Az érintetteknek
elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül kell megküldeniük a
14KOZ – az adózó rendelkezése
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szerint a kedvezményezett részére
átutalt összeg felhasználásáról –
jelű közleményt az adóhivatal
részére – tették hozzá.
A 14KOZ jelzésű iratnak tartalmaznia kell a NAV által 2014. január 1jétől 2014. december 31-ig kiutalt
szja 1 százalékok felhasználását,
illetve azt az összeget, amelyet a
kedvezményezett hibátlan 13KOZ
jelű közleményében tartalékolt
összegként tüntetett fel.
Ha az adott civil szervezet 2008
előtt átutalt összeget tartalékolt, azt
szintén tavaly év végéig használhatta fel, így erről is a 14KOZ jelű
közleményben kell elszámolnia –
ismertették.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy
amennyiben a kedvezményezett nem
nyújtja be a közleményt határidőig,
illetve a dokumentumban számszaki
hibás adatokat közöl, vagy nem az
elszámolandó összeget szerepelteti,
és az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztja, akkor a NAV
kizárja az adott civil szervezetet a
következő évi felajánlások lehetséges
kedvezményezettjei közül.
1112 hibás alapítvány
A NAV a honlapján mindig nyilvánosságra hozza, hogy melyik alapítványokat zárta ki az szja 1 százalékos
felajánlásaiból. Például azért mert
nem küldte meg az adó- és vámhatósághoz a részére átutalt szja 1 száza-

lékos összeg felhasználására vonatkozó
adatokat
tartalmazó
elektronikus közleményt. Vagy
azért, mert hibás vagy valótlan
adatokat közölt.
A kizárt szervezetek között van
többek között a Daganatos.hu Alapítvány, a Hontalan Állatok Első
Magyarországi Intézete Közhasznú Alapítvány, és a Magyar Nők
Szövetsége is.
A teljes listát itt megtalálja:
http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/
kizart_2016
forrás: Több mint 1100 alapítványt
kizárt a NAV

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Negyedszázadnyi ifjúságügy
Fontos kutatási eredményeket publikál az Ifjúságszakmai Társaság
gondozásában megjelent,
„Negyedszázad – Magyar Ifjúság
2012” című tanulmánykötet, amelyet május 3-án mutattak be a
Nemzeti Művelődési Intézetben. A
rendszerváltás óta felvett ifjúságkutatási adatokat feldolgozó kötet
egy ifjúságügyi sorozat negyedik
darabja.
Az ifjúságügyi szakirodalomban
kiemelt szerephez jutó kiadvány a
fiatalok élethelyzetének és életmódjának időbeli változásait követi, az elmúlt 25 év tendenciáit és
jellegzetességeit összegezve.
A könyvbemutatót Kárpáti Árpád,
a Nemzeti Művelődési Intézet
szakmai igazgatója nyitotta meg.
Bevezetőjében a hozzáállásbeli változás időszerűségére, a problémaközpontú gondolkodás helyett a
lehetőségek kibontására mutatott
rá az ifjúságügy területén.
A Negyedszázad kötet megvalósu-

lásának hátterét és előzményeit Nagy
Ádám habil. PhD. projektvezető, az
Ifjúságszakmai Társaság elnöke mutatta be. A fiatalok élethelyzetének és
életmódjának időbeli változásait követő, az elmúlt 25 év tendenciáit és
jellegzetességeit összegző kiadvány
szakmai tartalmának hitelességét az
ifjúságügy különböző területein tevékenykedő szerzők mellett az ezredforduló óta négyévente ismételt nagymintás (országos, 8000 fős), reprezentatív adatfelvétel biztosítja.
A folytatás itt olvasható.
forrás: Pályázatfigyelő, 2016.05.18
A hatalom társadalma vagy
társadalom hatalma?
A közösségszervezés alapjai

a

„A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? – A közösségszervezés alapjai” c. kötet az első magyar
nyelven megjelent közösségszervezéssel kapcsolatos szöveggyűjtemény, melyben egyesült államokbeli
elméleti és gyakorlati szakmai szövegek segítségével ismerhetik meg az

olvasók ezt a közösségi beavatkozási formát (Sebály Bernadett
és Vojtonovszki Bálint szerkesztésében, a Civil Kollégium Alapítvány támogatásával). A közösségszervezés megközelítése egyrészt hatalmat ad az aktív állampolgárok kezébe, megtanítva
őket a szerveződés nehézségeire
és előnyeire, de alkalmassá teheti
a már meglévő civil szervezeteket is arra, hogy a közösség tagjait bevonva, azok valódi igényeire
reagálva működjenek és a mindenkori hatalom ellenőrzését
szolgálják.
A kötetről és a megközelítésről
bővebben a kötet
Facebook-oldalán található
információ: www.facebook.com/
A.kozossegszervezes.alapjai/
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