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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
Adománygyűjtés: konferencia civileknek
Adjuk+össze, az adománygyűjtés módszertana címmel szervezett
konferenciát a napokban a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
civil szervezetek, közösségek vezetői részére Békéscsabán, a
Szlovák Kultúra Házában.
Az esemény a proHáló országos civil hálózat rendezvénysorozatának
keretében valósult meg.
Az összejövetelen – melyet megelőzött egy szükségletfeltáró kérdőíves
felmérés – közel 30 civil szervezet képviselője jelent meg a megyei
különböző településeiről.
A konferencia elsődleges célja
azoknak a lehetőségeknek a
megmutatása volt, amelyek a
pályázatokon túl is hozzájárulhatnak a közösségek forrásainak bővítéséhez. A találkozó alkalmával több prezentációt is hallhattak a résztvevők, többek között az adománygyűjtés általános tudnivalóiról Gerencsér Balázs, a
Nonprofit Információs és
Gerencsér Balázs és Kökény Dalma
Oktató Központ Alapítvány
(NIOK) igazgatója, valamint Kökény Dalma NIOK-szakértő
előadásában. Jó gyakorlatként a jelenlévők megismerhették a
mezőberényi Tízváros Alapítvány tevékenységét Süveges Szabolcs
elnök, valamint az orosházi Nagycsaládosok Egyesülete adománygyűjtő munkáját Szilágyiné Bella Margit elnökségi tag tájékoztatóiból.
A műhelymunka keretében lehetőség volt az információk cseréjére,
valamint egy-egy adománygyűjtési elképzelés folyamatának
átgondolására is.
forrás: www.beol.hu
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EZ TÖRTÉNT...
"UTAK lélekben"

térben,

időben,

Az “Utak - térben, időben, lélekben”
programunk az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által az “Elhallgatott
történelem” című pályázat keretében a
Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok
és kényszermunkások emlékéve alkalmából, valamint Békéscsaba MJV
Ö nkorm ány zat a t ámog at ásával
valósul meg.
A Táliber
Közösségfejlesztő
Alapítv á n y
egyik legfontosabb
célja
a
felnövekvő generációk támogatása, mentorálása. Projektjeink során kezdeményezzük
azokat a közösségi alkalmakat,
találkozókat, amelyek egyrészt
közösségi élményt, másrészt ismeretszerzési lehetőséget biztosítanak
elsősorban a fiataloknak.
Az "UTAK - térben, időben, lélekben" című programunk célja a mai
fiatalok érzékenyítése történelmi
múltunk iránt. A serdülők világára
egyébként is jellemző az önkeresés,
az igazságkeresés, akár családi
vonatkozásban, akár tágabb közösségekben is a titkok és elhallgatások "leleplezése", az igazság kiderítése. Erre az alapvető kíváncsiságra építve állítottuk össze projektünket, melybe a BSZC SzentGyörgyi Albert Szakgimnáziuma
és Kollégiuma 10.G osztályát vontuk be. A diákokkal a 60-70 évvel
ezelőtti eseményekre tekintünk rá
valóságos és virtuális utazásokon
keresztül.
Az előkészítő szakasz már
2016 májusában elindult. Csoportos játékok, módszerek formájában
kezdtük el ráhangolni a fiatalokat
az együttműködés-kirekesztés,
kisebbség-többség, szabadságelnyomás témákra, valamint
felmértük tájékozottságukat történelmi, művészettörténeti, irodalmi
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és közéleti téren. A rendszeres
találkozókat, beszélgetéseket
követően szeptember 8-10.
között három napos tanulmányúton vettünk együtt részt.
Célunk nem a gyűjtőhelyek
felkeresése volt, hanem áttételesen megismertetni velük a
történteket és az adott kort
k o m p l ex i tá sá ba n. Há r o m
kiemelt állomást látogattunk
meg. Első nap gyalogos túrát
tettünk a Budakeszi MakkosMária, Fogolykiváltó Boldogaszszony búcsújáróhelyhez, ahová az
elhurcoltak hozzátartozói zarándokoltak, hogy a Szűzanya közbenjárását kérjék a hadifoglyok
kiszabadítása érdekében. Második
napunk úti célja a Terror Háza
Múzeum volt, ahol a terror rendszer áldozatainak emléket állító

részletes és elgondolkodtató kiállítási anyaggal ismerkedhettek a
fiatalok. A harmadik napon pedig
a Memento Parkban elhelyezett
kommunista időszak szobrait,
emlékeit vettük szemügyre.
2016. október 4-én nyílt meg az
osztály “Utak: térben, időben,
lélekben” című fotókiállítása a
tanulmányút inspirálta képekből,
mely az Andrássy Úti Társaskörben (Békéscsaba, Andrássy út 38.)
november 30-ig ingyenesen megtekinthető. A kiállítás-megnyitó
szorosan egybeforrt a Presszó ‘56
programunkkal, mely az 50-es
évek hangulatát hivatott megidézni. Ezen az alkalmon nyílt lehetőség a tanulmányút élményeinek
felidézésére és beszélgetésre
Vánsza Pállal, aki személyes történeteket osztott meg a diákokkal,
ezáltal is minden résztvevőhöz

közelebb hozva a történelmet.
Vánsza Pál gyerekként nemcsak
megélte ezt a történelmi kort, hanem családja körében személyesen
is megtapasztalta a kitelepítések, az
elhurcolások, az önkényuralom
mindennapjait.
A diákok elmondása szerint nehéz
volt számukra a múltban zajlott események megértése, feldolgozása, de
a tanulmányút, a személyesebb megtapasztalás
sokat segített nekik abban, hogy jobban átlássák
az összefüggéseket. Ugyanakkor egy összetartóbb
osztályközösséggel is
gyarapodtak.
A program megvalósítása
során az előkészítéstől az
értékelő,
feldolgoz ó
szakaszig szorosan együttműködünk Lantos Katalin osztályfőnökkel és Ugrai Gáborral, a Jankay
Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola történelemtanárával.
Ezt azért is fontos kiemelnünk, mert
ez az együttműködés példa lehet
arra, hogy egy iskola és egy civil
szervezet miként tudja saját lehetőségeit, erőforrásait egy közös cél
érdekében mozgósítani.
Bágy Petra
Táliber Közösségfejlesztő
Alapítvány programszervezője
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Csaba királyfi gyűjtötte seregét
A Tűz-kör Közhasznú Kulturális
Egyesület 2016. szeptember 9-10-én
hagyományőrző rendezvénysorozattal emlékezett meg Csaba királyfiról Békéscsabán, a Csaba Parkban.
A résztvevők péntek délután a

magyar tárlat, előadások és
országos rajzpályázat követ majd.
A Tűz-kör Közhasznú Kulturális
Egyesület bízik benne, hogy az
érdeklődésre való tekintettel a
programsorozat jövőre is hasonló
sikerrel valósulhat meg.
A rajzpályázat kiírása ezen a
linken tekinthető meg.
Fő támogatónk a Nemzeti
Együttműködési Alap.
Virók Anna
Tűz-kör Közhasznú Kulturális
Egyesület

Csabagyöngye Kulturális Központtól lovas-dobos felvonulással indultak a rendezvény helyszínére.
A Csaba Parkban a Tűz-kör Dobkör
kíséretében felavattuk a Csabaéletfát, amely Rácz Ernő fafaragó
mester munkája. A résztvevők a
Tűz-kör jurtában a Mezőmegyeri
Nemezklub kiállítását tekinthették
meg. Az őrzők tüzének meggyújtása igazán hangulatos pillanata
volt az estének, Szeptember 10-én
az egyesület tagjai és Baji Miklós
Zoltán békéscsabai képzőművész
ünnepi nyitó szertartásával indult a
rendezvény. Egész napos családi
programok várták a kicsiket és
nagyokat egyaránt. A gyerekek
textilből játék lovacskát készíthettek, kipróbálhatták a solymászatot,
lovaglást és válogathattak az
árusok szebbnél szebb portékáiból.
Nagy érdeklődés volt az íjászbemutatóra, és a délutáni órákban Born
Gergő tartott előadására is, ami
Csaba királyfiról szólt. Ezt követően
a lovasok díszkörben vonultak
végig a domb körül. Élvezetes zenei
programokban sem volt hiány.
Fellépett az Ördögfű együttes,
Regős Sziránszki József, Nemes
Levente, a Regélő Fehér Táltos
Dobcsapat és a Palmetta együttes.
A rendezvény tűzszertartással
zárult.
A program megvalósítását több
önkéntes, közösségi munkás, és az
egyesületi tagok segítették.
A kétnapos esemény egy a „Csaba
királyfi útján” rendezvénysorozat
első eleme volt, melyet székely2016. október

Békés Megyei SM betegek és
önkéntesek az Országos SM
Napon
Informálódást és kikapcsolódást is
nyújtó programokkal, a nyíregyházi SM Centrum bemutatásával
is várta az SM beteg sorstársakat a
Magyar Sclerosis Multiplexes
Betegekért Alapítvány a
2016. szeptember 10-re meghirdetett programja szerint. A program
keretében az SM Centrum megtekintése mellett tájékoztatást
hallhattak a résztvevők többek
között a „SYMTRAC” betegségkövető okostelefonos applikáció
bevezetendő programjáról és a
Prágai SM Platform tanácskozásán

elhangzottakról. Az SM Centrum
az egyetlen olyan egészségügyi
intézet az országban, amely
kifejezetten az SM betegek
rehabilitációját
szolgálja.
A rendezvényen való részvételhez
a Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és
Szociális Alapítvány is hozzájárult
a sikeres NEA-TF-16-SZ-0343
azonosítójú pályázatának köszönhetően - tájékoztatott Fazekasné
dr.Magda Erzsébet, a kuratórium
elnöke.

A szociális tevékenység mellett az
Alapítvány az idei évben a közösségi programokon való részvételre, és a rehabilitációra helyezte a
fő hangsúlyt, melynek eredményeként „Az SM betegek rendezvénytára” címmel nyert pályázata
révén – önkéntesek segítségével Berekfürdőn, Füzesgyarmaton és
Mezőhegyesen, a budapesti SM
Világnapon, valamint a Szlovákiában megrendezett versenyen
vehettek részt támogatottan a
betegek.
A nemzetközi színtéren zajló
Abilimpián a Békés megyei betegeket képviselő egyik versenyző,
Szilágyi Ferencné egy arany és egy
ezüstéremmel tért haza, ismét igazolva, hogy nem szabad feladni,
sikerekre, szép eredményekre a
sorstól kapott nehézségek ellenére
is számíthat az ember.
Herczegné Szabó Marianna
Egy szép esős nap Kassán és
Vizsolyon
A békéscsabai Szlovák Kultúra
Házának delegációja szeptember
19-én elutazott Kassára a kassai
Iparművészeti Szakiskolába, hogy
hazavigye a Békéscsabán rendezett kiállítás anyagát és megismerje az iskola tevékenységét. Ami
azonnal feltűnt, hogy az iskola
pedagógusai milyen fiatalok.
Ez meghatározza az itt tanultakat
is. A falakon a diákok által készített alkotások - a huszonegyedik
századnak megfelelően - modern
ábrázolása tükrözi a gyermekek
világlátását.
Művészeti szakközépiskoláról
lévén szó, az alkalmazott grafikától, a festésig, fotózásig, animációs
filmek készítéséig, szobrászon át a
digitális festésig mintegy 14 alkotótevékenységet tanítanak itt a
majd érettségizőknek. Az iskolába
338 gyerek tanul, ebből 11 magyar
nemzetiségű.
Ezután megnéztük Kassa néhány
nevezetességét, de mivel igen
hűvös időt fogtunk ki, így elindultunk vissza Békéscsabára. Hazafelé Vizsolyon át vezetett utunk.
De ha már itt vagyunk, nézzük
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meg a híres bibliát. Alig hogy
kiszálltunk a mikrobuszból ott
termett Lendvai Valéria a vizsolyi
Idegenforgalmi és Kulturális Központ turisztikai és programmenedzsere nagy szerencsénkre, mert
amit e nagyszerű embertől hallottunk a biblia keletkezéséről, az igazán nagy élmény volt. Megtekintettük a műhelyt, ahol a híres könyv
keletkezett és mi is kipróbáltuk a
nyomtatás ősi módon történő
mikéntjét.
Ezután már sietve igyekeztünk
haza, de nem olyan gyorsan, hogy
ne álljunk meg Tállyán az Európa
Centruma pinceborozóban, hogy
megkóstolva a finom tállyai borokat, majd mindenki vásároljon
magának és az otthon
maradottaknak.
Hideg és esős nap volt, de mi élményekkel gazdagodva, jó érzéssel
értünk haza.
Tőkés Gyula
Megyenap
Hagyomány, érték, közösség
A Békés Megyei Önkormányzat a
Nemzeti Művelődési Intézet Békés
Megyei Irodájával partnerségben
2016. szeptember 3-án első alkalommal szervezte meg a Megyenapot a békéscsabai főtéren.
A rendezvény elsődleges célja az
volt, hogy ráirányítsa a figyelmet
Békés megye értékeire. Ezen a
napfényes kora őszi szombaton a
rendezők egy értékekben, élményekben gazdag nappal örvendeztették meg a kilátogatókat. Az esemény középpontjában a megyei és
települési értékek, a hagyományainkat őrző kézművesek és termelők, valamint a sokszínű nemzetiségi kultúra állt. A Békés Megyei Értéktárban szereplő tételeket külön
faházakban mutatták be, valamint
oklevéllel köszönték meg azt illetékeseknek azt, hogy az értéktárba
javasolt felterjesztésekkel közreműködtek a települési illetve megyei
értéktár
bővítéséhez.
A Békés Megyei Értéktár Bizottság
2016. június 9-én tartott ülésén
hozott döntésének értelmében a
"Biharugrai tükrös ponty" érték
2016. október

bekerült a Békés Megyei Értéktárba, mivel a megye területén fellelhető, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális és
immateriális javakat magába foglaló nemzeti értéket képvisel, tanúsítván Békés megyei emberi közösségünk és területünk történelmi kapcsolatát. Az erről szóló dokumentumot Makra Tibor polgármester
vehette át Szakáli István Lorándtól,
a Földművelésügyi Minisztérium
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért felelős helyettes
államtitkárától és Zalai Mihálytól, a
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökétől, a díszoklevelet pedig a felterjesztő Szoboszlai
Zoltán, a Biharugrai Helyi Értéktár
Bizottság elnöke, önkormányzati
képviselő vehette át Zalai Mihálytól és Makra Tibortól ünnepélyes
k e r e t e k
k ö z ö t t
2016. szeptember 3 -án, a
Megyenapon.
forrás: www.biharugra.hu
Interjú Novák Katalinnal
Tusnádfürdő, 2016. július 22.
Herczegné Számel Annamária:
A Facebook oldalát és sajtómegjelenéseit nyomon követve látható,
hogy nagyon elfoglalt. A szakpolitikai szerepvállalások mellett magánéletébe is bekapcsolódhatunk
egy-két pillanatra. Nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy az aktuális futásairól is értesüljünk. Miért pont a
futás, mi motiválja ebben a sportban?
Novák Katalin:
A futást azért szeretem, és azért
ajánlom mindenkinek jó szívvel,
mert alig kell hozzá valami.
Gyakorlatilag egy pár, jó futócipő

elég. Bárhol, bármilyen napszakban
végezhető, akár magányosan is.
Nem kell összeegyeztetni másokkal
az időpontot, nem kell hozzá speciális futópálya, mert futni gyakorlatilag bárhol lehet. Egy rendkívül
intenzív mozgásforma, már egy óra
intenzív futás is komoly sportteljesítménynek minősül. Emellett még
azért is szeretek futni, mert segít
rendbe szedni a gondolataimat.
Amelyik nap futással indul, az sokkal összeszedettebb lesz, a futás a
lelki és fizikai feltöltődésre
egyaránt kiváló lehetőséget
biztosít.
HSZA:
Köztudott, hogy férjével három
gyermeket nevelnek. Milyen minőségi többletet ad a családnak, tehát
nem személy szerint önnek, a
futás?
NK:
A legfontosabb talán, hogy jó példát mutat a gyerekeknek. Amikor
ők reggelente úgy találkoznak
velem, hogy már túl vagyok egy
kiadós futáson, és napi szinten látják, hogy este is felhúzom a futócipőt, akkor akarva-akaratlanul
olyan példát mutatok ezzel, amilyet
én is kaptam édesanyámtól. Ebben
látom az elsődleges erejét a futásnak, ugyanakkor nagyon jó közös
tevékenység is tud lenni. Nem egyszer fordul elő hétvégenként vagy
egy nyári estén, hogy a gyerekekkel
együtt megyünk el mozogni, sportolni. Ilyenkor jellemzően egy
sportpályán futunk: van a gazdagréti lakótelepen egy nagyon jó, 600
méteres futókör, amelynek játszótér
van a közepén, különböző kültéri
kondigépekkel. Úgy készülünk a
gyerekekkel, hogy egy-egy körre
ők is beszállnak, kinek amennyihez
kedve van, egyébként pedig játszanak, pingpongoznak, tollasoznak
vagy
a
kondigépeket próbálgatják kicsit.
HSZA:
Akkor, ha jól értem, a
saját személyes példáján
keresztül kívánja a futást
népszerűsíteni, minél
több családanyát, minél
több családot, közösséget
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rávenni, hogy vegyék fel a futócipőt és kezdjenek el keresni egy jó
futópályát vagy erdős részt?
Hiszen látjuk, hogy New York- tól
Gyuláig, ahova a munkája viszi,
mindenhonnan bejelentkezik futás
közben. A környezet, a család ezt
hogyan tolerálja?
NK:
Természetesen ehhez sok tolerancia kell a férjem részéről, adott
esetben akár a gyerekek oldaláról
is, hiszen el kell fogadni, hogy ők
bicikliznek, én pedig futok mellettük. Most ráadásul maratonra
készülök, ami relatíve sok futással,
mondjuk heti szinten 50 kilométer
mozgással jár. Amikor egy 18-20
kilométeres futóedzésről van szó,
az 2 órás elfoglaltságot jelent.
Ezt meg kell értenie és el kell fogadnia a családnak. Én ezt tőlük
maximálisan meg is kapom.
A motivációhoz visszatérve, a
legfontosabb üzenetem ezzel a
kezdeményezéssel a saját példámon keresztül megmutatni, hogy
teljesen átlagos testalkatú, háromgyermekes és relatíve sokat dolgozó édesanyaként is bele lehet
vágni, meg lehet ezt csinálni. Különösebben nagy dolgok nem kellenek hozzá, leginkább csak
akaraterő és elhatározás.
HSZA:
A környezet és a család hozzáállását megismertük, de önnek fel
kellett adnia valamit? Gondolom
sok minden mást is csinálhatna a
futás helyett.
NK:
Alapvetően ezt az alvásnak a
terhére teszem, mint ahogy sok
minden mást is. Nekem az alvásidő az, amit a legkönnyebben
tudok rövidíteni. A gyerekektől
nem szeretném, a munkától pedig
nem tudom elvenni az időt, és a
férjemmel töltött minimális időt is
igyekszem megőrizni, úgyhogy
marad az alvás, ami egyébként
rövidtávon még egész jól tolerálható. Bízom benne, hogy nem a
hosszú élet titkától fosztom meg
magamat a relatíve kevesebb
alvással.

5

HSZA:
Bizonyosan nem! Köszönöm az
interjút.
Herczegné Számel Annamária
Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
irodavezető
Civil napon jártunk
2016.09.09-én a Civil Szervezetek
Szövetsége civil napot hirdetett
meg a békéscsabai Pegazus
Lovasiskola területére, melynek a
célja a jelenlévő szervezetek közötti
ismerekedés, kapcsolatbővítés volt.
A csapatok csülökfőző versenyével
indult a nap és a zsűri is elkezdte
ezzel párhuzamosan az értékelő
tevékenységét, több szempontot is
figyelembe véve pl.
hogy van
díszítve az asztal, milyen az étel
elkészítésének módja, a tálalás,
mennyire sajátos az íz világ.
A főzés ideje alatt számos program
közül lehetett választani: az
egészségsaroktól a mézkóstolásig a
lovagláson át sokféle lehetőség volt,
egésznap élő zenés műsort szolgáltattak az előadók. Az eredményhirdetés alkalmával minden csapat
díjazva lett, már mindenki megkapta a maga kis csomagját, csak mi
nem . Ám ekkor jött a meglepetés,
első helyezettek lettünk, Cs.Szabó
András a csapatunk főnöke, a
Gyulai Közművelődési és
Vízimentő Egyesület elnöke átvette
a díjunkat,amit mindenki nagy
örömmel fogadott.
Ezek után a nap zárásként tombolahúzás volt és mindenki nyert valamit. Összegezve az egész napot,
élmény és eseménydúsnak mondhatjuk, ami nagyon jó kedvvel telt
el.
Szilágyi Katalin
Gyulai Közművelődési és
Vízimentő Egyesület
Több százan rajtoltak az idei
Pákász Futamon
Több százan húztak nyúlcipőt, pattantak kerékpárra vagy vettek részt
gyalogosan
szeptember 24-én
szombaton a harmadik alkalommal
megrendezett Pákász Futamon,

Szeghalmon. A rendezvény idén is
jótékony célokat szolgált: egyrészt
segítik a kórház fekvő- és járóbetegellátó egységét, másrészt pedig egy
Békés megyei koraszülöttmentőautó beszerzését. Bár előzetesen is
sokan neveztek, még a helyszínen is
többen fogtak tollat, hogy regisztrálhassanak a Pákász Futamra, amit
szombaton harmadik alkalommal
rendeztek meg. A szlogen szerint
ők mindannyian jókor voltak jó
helyen, hogy jót tegyenek. A családi
futás és a gyermektáv is több tucatnyi szülőt, gyermeket vonzott, ők
egy 500, valamint egy 1000 méteres
távot tettek meg Szeghalom szívében, a D’Orsay-kastély környékén.
Nem sokkal később pattantak nyeregbe a biciklisek a víztorony előtt,
szintén több százan vették célba
Füzesgyarmatot egy nagyjából 20 és
egy mintegy 40 kilométeres útvonalon. A legnagyobb érdeklődés
természetesen a futók részéről volt:
ők az 5 kilométeres városi táv mellett 10,5 és 21 kilométeren – vagyis
félmaratonon – nevezhettek. Akik
nyúlcipőt húztak, azok egy körön
belül megismerhették Szeghalom
nagy részét, a város főbb nevezetességeit. Ugyanis a versenyközpont
és a rajt a városi könyvtárnak helyet
adó D’Orsay-kastélynál volt, onnan
kisebb utcákon vezetett az útvonal
a járási hivatalon keresztül a művelődési központig, majd a Szigeti
Endre középiskoláig és a Péter
András gimnáziumig, utána pedig
a városházán keresztül ki egészen
az Érmellék utcáig – aztán vissza a
Szabadság téren át a rajt felé.
Nem csodabogarak azok, akik
mozognak
A tavalyihoz képest szombaton
Szeghalmon remek időt fogtak ki a
mozogni vágyók, azok, akik futottak, kerékpároztak vagy éppen gyalogoltak. Papné Somogyi Zsuzsanna, a szervező Pákász Futam SE
elnöke, Szeghalom futónagykövete
elmondta, hogy nagyjából 240-en
teljesítettek 5, 10 vagy 21 kilométert, mintegy 130-an bicikliztek
Füzesgyarmat felé, illetve két tucatnyian gyalogoltak. Hozzátette,
hogy
a
Békés
megyei
koraszülöttmentő-autó beszerzését
E-Napraforgó

segítik a nevezésekből befolyt
összeg egy részével. Emellett
50 ezer forintot juttatnak a kórház
szeghalmi fekvő- és járóbetegellátó egységének ágyneműk, lepedők és törölközők beszerzésére.
Pa p né S o m og y i Zs u z sa n na
megosztotta, hogy három évvel
ezelőtt a szemléletformálás volt a
fő cél a rendezvény megszervezésével. Azaz, hogy ráirányítsák a
sport és az egészséges életmód fontosságára a figyelmet, és hogy megértessék az emberekkel: nem csodabogarak azok, akik mozognak; el
kell fogadni őket. Ez párosult
jótékony célokkal mindhárom
esztendőben.
forrás: www.beol.hu
I. Körösmenti
Viadal

Távolba

Célzó

A Körösmenti Íjfeszítő Egylet a
2016. esztendő újkenyér havának
21. napján távolba célzó viadalt
tartott a 3 ezüstfolyó eggyé válásán
túl, Kocsor hegy lábától kissé
visszább, a gyomai legelők északi
csücskében. Egyesületünk első
alkalommal rendezett távcéllövő
versenyt, amelyen 47 íjász vett
részt. 30-tól 100 méterig, a távolságot 10 méterenként növelve, majd
csökkentve kellett a lehető legpontosabb lövéseket leadni. A versenyzőket igen nagy kihívás elé állította
a feladat, mivel a célok szélessége
csupán 40 cm volt. A női versenyzők közül Dürgőné Kovács Piroska
(Cibakháza) érte el az első helyezést, a férfiaknál Palatinus Csaba
(Szolnok) bizonyult a verseny
legjobb íjászának.

A Körösmenti Íjfeszítők közül Tóth
Zoltán érte el a legjobb helyezést, ő
negyedikként végzett. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a helyi
vállalkozások támogatását, valamint
külön köszönet illeti a
verseny
lebonyolításában résztvevő barátainkat! Egyesületünk
továbbra is
szeretettel várja az
íjászat iránt
érdeklődőket.
forrás: Gyomaendrődi Hírmondó,
X. évfolyam 7. szám közéleti
havilap 2016. szeptember
A hagyomány folytatódik:
Körösiek - ladányiak Találkozója
Megálmodni egy lehetőséget
mindig merész dolog, pláne ha annak megvalósításra is sor kerül.
2005 - ben a körösladányi „Őszikék”
Nyugdíjas Klub összejövetelén vetődött fel a kérdés: mi lenne, ha a
korábbi önkormányzati kezdeményezést felvállalva, megrendeznénk
a Körösiek - ladányiak találkozóját?
Az ötlet remeknek tűnt, hiszen szép
hazánkban, több Körös és Ladány
nevezetű település létezik. Turbucz
Gyuláné gazdasági vezető és Kiss
Béla, az akkori klubvezető nagy
energiát fektettek a hasonló nevezetű településekkel való kapcsolatfelvétel- be. Megnyugtató érzés volt,
hogy a felkeresett települések többségének önkormányzatai és civil
szervezetei pozitívan üdvözölték a
kezdeményezést. A találkozókhoz
csatlakozó települések: Körösladány, Köröstarcsa, Körösújfalu,
Körösnagyharsány, Körösszakál,
Körösszegapáti, Jászladány, Mezőladány, Nádasdladány, Tiszaladány
és Püspökladány voltak. Az évenként szeptemberben más - más helyszínen megrendezett találkozók, a

partnerkapcsolatok felfrissítik
nyugdíjas klubjaink életét, ezáltal a
mindennapokat, a szervezeti működést új dolgok, ötletek bevezetésével, elsajátításával tudjuk még
elfogadhatóbbá tenni.
A találkozók kulturális programjai
a tagok rejtett tehetségének bemutatásából áll (Nóta - népdaléneklés,
kórusok fellépése, vers – és prózamondás, népi hangszeres bemutató, humoreszkek bemutatása).
Mindezek adják találkozóink színvonalát. Úgy érezzük, az ilyen és
hasonló rendezvények segítik az
idősebb korosztály célirányos öszszefogását, hiszen elöregedő társadalmunkban az idős emberek nagy
eséllyel kerülhetnek periférikus
helyzetbe. Találkozóink hagyományt építenek és ápolnak, elősegítik a civil szféra fejlődését. A résztvevő településeket képviselők lehetőséget kínálnak korosztályunknak,
a kulturális
ismeretszerző igények kielégítésére, a kulturális
örökségünk jobb
megismerésére.
A 12. találkozásunkra Körösladányban szeptember 3 - án a 18.
Népi Ételek Főzőversenyével egy
időben került sor. Az Őszikék
Nyugdíjas klub harmadszor rendezte meg a találkozót, mely ma
már országos rendezvénnyé nőtte
ki magát. Ilyenkor nyugtázódik az
az érzés, hogy érdemes lépni,
együtt lenni a szépkorúaknak. Bízunk benne, hogy ez a rendezvénysorozat tovább él, sikeres marad,
igazolva ezáltal is, hogy generációnknak van helye a társadalmi
életben.
forrás: Körösladányi Hírmondó
Közérdekű Információs Lap,
XXVII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2016.
SZEPTEMBER

PÁLYÁZATOK
A Ha l m o s B é l a Pr o g r a m Pályázók köre: magánszemélyek,
ideiglenes Kollégium nyílt jogi személyek, jogi személyiség
pályázati felhívása
nélküli gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, vagy egyéni cégek.
Népzenei táborok, valamint más, Egy pályázó erre az altémára egy
nem népzenei főtematikájú pályázatot nyújthat be, egy pályázanépművészeti táborok népzenei t o n b e l ü l t ö b b p r o g r a m
programjainak támogatása.
támogatására.
Altéma kódszáma: 786134/3
2016. október

Pályázati cél megvalósításának
időtartama:
2017. február 1. – 2018. január 31.
Nevezési díj összege/mértéke: az
igényelt támogatás 2%-a, minimum
5.000 Ft
Rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg: 40.000.000 Ft
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Pályázatonként maximálisan
igényelhető támogatás:
Népzenei szaktáborok esetén
táboronként: 1.200.000 Ft
Más népművészeti táborok esetén
táboronként: 600.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás
mértéke: legfeljebb 100%
Saját forrás biztosítása: Saját
forrás biztosítását és igazolását a
Kollégium nem írja elő.
Pályázatot benyújtani az NKA
portálján keresztül
2016. október 24-én, éjfélig lehet.
Pályázattal kapcsolatban
felvilágosítás: a (36-1) 327-4309-es,
(36 1) 327-4444-es telefonszámokon
forrás: A Halmos Béla
Program ideiglenes
Kollégium nyílt pályázati
felhívása
Pályázat
megváltozott
munkaképességű munkavállalók
2017. évi rehabilitációs célú tartós,
vagy tranzit foglalkoztatásának
támogatására azonosítószám:
REHAB-17-TTF)
A szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszter a megváltozott
munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról szóló
327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet 26. §-a alapján pályázati
felhívást tesz közzé.
A cél olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása,
amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós
foglalkoztatásának keretében a
foglalkozási rehabilitáció megvalósításának feltételeit biztosítják.
A pályázat célja: A megváltozott
mu nka képe ssé gű sz e mél yek
rehabilitációs foglalkoztatásához
szükséges foglalkoztatási kapacitás
biztosítása; ennek keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, képzettségüknek és az
egészségi állapotuknak megfelelő
munkavégzés feltételeinek
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biztosítása, adaptációs készségük
fejlesztése, az állapotukból adódó
hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a
nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás
révén.
A cél olyan foglalkoztatók és
munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása,
amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós
foglalkoztatásának keretében a foglalkozási rehabilitáció megvalósításának feltételeit biztosítják.
A pályázat keretében nyújtható
támogatás formája: Vissza nem
térítendő támogatás.
A támogatással érintett célcsoport:
A megváltozott munkaképességű
személyek.
A pályázók köre: Magyarországon
bejegyzett, a devizajogszabályok
alapján belföldinek minősülő,
M a g ya r o r sz á g o n s z ék h e l l y e l
rendelkező, vagy az Európai
Ga z da sá gi T érsé g t erületé n
székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség
nélküli szervezetek, valamint
egyéni vállalkozók, akik a pályázat
megjelenésének napján rendelkeznek a Korm. rendelet 5. alcím
szerinti hatályos rehabilitációs
akkreditációs tanúsítvánnyal.
A támogatott tevékenységek
megvalósításának időtartama:
2017.
január
1.
és
2017. december 31.
pályázat benyújtásának helye és
módja: A pályázatot kizárólag
elektronikus úton lehet benyújtani
az IKR-en keresztül
(https://ikr.nrszh.hu/ikr/ )
2016. október 30. éfjél
A pályázati dokumentáció letölthető a Hivatal honlapjáról
(www.nrszh.kormany.hu ).
Információ kérhető: a 06-1-462-6603
vagy
a
06-1-462-6657
telefonszámon.
forrás: REHAB-17-TTF

Googl e
Nonp rofi t
Szervezeteknek
A Google Nonprofit Szervezeteknek szolgáltatás ingyenes hozzáférést biztosít az Önéhez hasonló
szervezeteknek olyan Googleeszközökhöz, mint a Gmail, a
Google Naptár, a Google Drive, a
Google Ad Grants, a YouTube
Nonprofit Szervezeteknek és
egyebek. Ezek az eszközök
segítenek új adományozók és
önkéntesek elérésében, a hatékonyabb munkavégzésben, és
nonprofit
szervezete
bemutatásában.
Érjen el többet, gyorsabban.
A tagok számára többek között
az alábbi prémium Googletermékek és támogatásuk áll
rendelkezésre:
- Google Ad Grants: webhelye
ingyenes reklámja a Google-on az
AdWords és a kulcsszavas célzás
funkció segítségével.
- YouTube Nonprofit program:
Hozzáférés olyan exkluzív
erőforrásokhoz, funkciókhoz és
programokhoz, amelyek célja a
szervezetek hatásának növelése a
YouTube-on.
- Google Apps Nonprofit Szervezeteknek: a Google Apps irodai
szoftvercsomag ingyenes
változata, amely egyebek mellett
tartalmazza a Gmailt, a Google
Dokumentumokat és a Google
Naptárat.
Jogosult a Google Nonprofit
Szervezeteknek programban való
részvételre?
Szervezetének az alábbi
követelményeknek
kell
megfelelnie:
- A Google a TechSoup
segítségével biztosít hozzáférést a
Google termékeihez és szolgáltatásaihoz. Ahhoz, hogy jogosult
legyen a Google Nonprofit Szervezeteknek programra, a következő feltételeknek kell
teljesülniük:
- Érvényes fiókkal kell rendelkeznie a TechSoup helyi partnerénél.
(Még nem rendelkezik TechSouptagsággal? Itt regisztrálhat.)
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A programban a következő típusú
szervezetek jogosultak részt venni:
- közhasznúsági fokozattal rendelkező egyesületek és alapítványok,
- közhasznúsági fokozattal rendelkező nonprofit gazdasági
társaságok.
Meg kell értenie és el kell fogadnia
a jelentkezéshez szükséges, a
diszkrimináció elutasításával, illetve az adományok elfogadásával és
felhasználásával kapcsolatos
nyilatkozatokat.
forrás: www.google.hu

MEGYEI PÁLYÁZATOK
Budapest Bank Békéscsabáért
Program
Pályázati felhívás
Pályázati ciklus: 2016. ősz
A pályázat célja: A „Budapest
Bank Békéscsabáért Program”
pályázatot hirdet olyan közcélú,
közérdekű tevékenységek, civil
kezdeményezések támogatására,
amelyek kizárólag Békéscsabához
és közvetlen agglomerációjához
(Gerla, Mezőmegyer és Fényes
településekhez – a továbbiakban:
Agglomeráció) kötődnek, a város
és Agglomerációja fejlődését
szolgálják az alábbi területen:
„ Te rmé sz e ti é s kul t urá l i s
értékmegőrzés,
kiemelt
figyelemmel a legalább száz
vendégéjszakát eredményező
turisztikai programokra”
A támogatásra pályázni olyan
tevékenységekkel lehet, amelyek
az adott témán belül felsorolt
kategóriákba tartoznak. Előnyben
részesülnek azok a pályázatok,
amelyek a megvalósítani kívánt
célt innovatív módon közelítik
meg.
Pályázati téma:
A természeti és kulturális értékmegőrzést szolgáló tevékenységek, kiemelt figyelemmel a
legalább száz vendégéjszakát
eredményező turisztikai
programokra:
a fenti célokat szolgáló program,
kampány, kiadvány, szakmai vagy
nyilvános rendezvény, előadás,
Oldal 8

kiállítás, bemutató, szakmai
együttműködés, internetes vagy
mobil eszköz vagy felület
fejlesztése
Pá l yáz ók köre : Pá lyá za tot
nyújthatnak be a Magyarországon
bejegyzett, ténylegesen működő
nonprofit (civil) szervezetek.
A pályázat megvalósításának
időtartama: 2016. december 31. –
2017. december 31. közötti időszak.
Támogatási forrás: Rendelkezésre
álló keretösszeg 4,5 millió forint,
amelyből 3 millió forintot a
Budapest Bank, 1,5 millió forintot
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata biztosítanak.
A támogatás jellege: Vissza nem
térítendő, amely 2018. január 31-ig
elszámolás-köteles. Önrész
felmutatása nem szükséges.
Az igényelhető/elnyerhető
támogatás összege:
minimum 100 000,- Ft,
maximum 500 000,- Ft.
Egyéb szabályok: Csak olyan
tevékenység megvalósítására lehet
pályázni, amelynek költségei
számlával, pénzügyi bizonylatokkal vagy egyéb, a felhasználást
alátámasztó dokumentumokkal
igazolhatók, és nem tartoznak a
„nem megpályázható költségek”
körébe.
Egy pályázó egy pályázatot
nyújthat be. Hiánypótlásra nincs
lehetőség.
A pályázat beadásának módja és
határideje:
2016. október 24. (hétfő) éjfél.
További információk:
Tölgyes Orsolya:
orsolya.tolgyes@budapestbank.hu
; 70/436 6065
Zsombok:
zsombok.daniella@flowpr.hu ;
20/665 0376
www.budapestbank.hu

kapcsolódva rajzpályázatot hirdet
az általános- és középiskolák tanulói számára.
A rajzpályázat témája: Valamely
Csaba királyfihoz vagy a magyar
őstörténethez kapcsolódó monda
részletének vagy teljes egészének
rajzos feldolgozása. A rajzoknál
technikai megkötés nincs, maximum A/2-es terjedelmű munkákat
várunk. Nevezési díj nincs.
Kik pályázhatnak: általános- és
középiskolák tanulói
Egy zárt borítékban csatoltan a
nevet, címet, email címet és telefonszámot. A borítékra írják rá
„ Csaba királyfi útján - Rajzpályázat”
Beküldési határidő:
2016. október 20.
A beérkezett munkákat szakértő
zsűri értékeli.
Eredményhirdetés: 2016. október
végén az Arany János Művelődési
Házban
A legjobban sikerült alkotásokat
tárgyjutalomban részesítjük, a pályázatra beérkezett rajzokból kiállítást rendezünk a Arany János Művelődési Ház nagytermében.
A rajzpályázattal és kapcsolatban
érdeklődni a 66/641-311-es telefonszámon
valamint
a
megyerimuvhaz@gmail.com
e-mailcímen lehet.
forrás: www.pafi.hu

Csaba királyfi útján - rajzpályázat
felhívás
A Csabagyöngye Kulturális Központ Arany János Művelődési Háza a Tűz-kör Közhasznú Kulturális
Egyesülettel együttműködve 2016ban a Csaba királyfi útján hagyományőrző rendezvénysorozathoz
E-Napraforgó

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Ifjúsági eszmecsere
Békés megyében
A Nemzeti Művelődési Intézet
Békés Megyei Irodája az
Új Nemzedék Központ megyei
szakembereivel együttműködésben ifjúsági szakmai program
megvalósítására készül Békés
megye öt településén.
A program lehetőséget teremt a
települési szintű ifjúsági munka
újragondolására, egyrészt találkozási alkalmat adva a különböző
ágazatokban tevékenykedő ifjúságsegítő szakemberek és a helyi fiatalok számára, másrészt kezdő
lökést, szakmai kiindulási alapot
kíván szolgáltatni ifjúsági közösségek kialakulásához. E kettős cél
elérését szakmaközi ifjúsági egyeztető fórumok, valamint egy fiataloknak szóló műhelynap
megvalósítása szolgálja.
A szakmai találkozókon az érintettek áttekinthetik, összegezhetik a
település ifjúsági helyzetképét,
meghatározhatják fejlesztési elképzeléseiket, összehangolhatják
törekvéseiket, újragondolhatják a
települési szintű ifjúsági munkát.
A program másik vonala az érintett települések fiataljainak megszólítása, bevonása, egy ifjúsági
közösségfejlesztő tréningalkalom
megvalósításával. Mindezek hátterében olyan célok állnak, mint a
települési szintű ifjúsági munka
megerősítése, fiatalok bevonása,
identitásuk, kötődésük, társadalmi
tudatosságuk emelése, mely ágazatoktól független közös feladat.
A projekt célcsoportja a bevont
települések ifjúsággal kapcsolatban
álló szakembergárdája és természetesen maguk a fiatalok, akik nélkül
nem lehet ifjúsági munkáról beszélni. A program az Új Nemzedék
Központ Békés megyei szakembereinek együttműködésével zajlik.
Fóruma lkalmak időpont j ai ,
helyszínei:
2016. október 11. Vésztő - Sinka
István Művelődési Központ és
Városi Könyvtár

2016. október

2016. október 14. Nagyszénás Nagyszénási Kulturális Központ
Nonprofit Kft.
2016. október 19. Szeghalom Művelődési, Sport-és Szabadidő
Központ Szeghalom
2016. október 25. Sarkad Sarkad Város Önkormányzata
Bartók Béla Művelődési Központ
és Könyvtár
2016. november 10. Gyomaendrőd
- Körös Látogatóközpont
Fiataloknak szóló műhelynap
időpontja, helyszíne:
2016. november 16. Békéscsaba Új Nemzedék Békéscsabai
Közösségi Tér
A fórumok kezdési időpont
9.00 óra, a program kapcsán
további információ Lipták-Belányi
Barbarától, a Nemzeti Művelődési
Intézet Békés Megyei Irodájának
módszertani referensétől kérhető a
belanyi.barbara@nmi.hu e-mail
címen, vagy a 06-30-928-29-47
telefonszámon.
Szüreti Batyus Táncház
Belencéres Néptáncegyüttessel

a

Régen a szüret társas eseménynek
számított, amelyre egy egész éven
át emlékeztek és készültek a
közösségek. A szüret közös ünnep
volt, ahol az egész napos munkát
mulatságokkal zárták. Ez alkalomból Békésen, a Belencéres Néptáncegyütte ssel S z üreti Ba tyus
Táncházba várunk minden kedves
érdeklődőt. A táncházat Mahovics
Tamás néptánc pedagógus vezeti,
az este folyamán közreműködnek
a Belencéres Néptáncegyüttes táncosai, az élőzenét pedig a
Suttyomba Zenekar szolgáltatja.
Időpont: 2016. október 15.
(szombat) 18.00-24.00 óráig
Helyszín: Békés, Petőfi utca 21.
(A Belencéres Néptáncegyüttes
próbaterme)
A belépés ingyenes.
forrás: www.bekesikultura.hu

"Történelmi kerekasztal, élő
történelemórák" konferencia
Időpont: 2016. október 19. (szerda)
11:00 - 15:30
Helyszín: Gyomaendrődi Járási
Hivatal (Díszterem)
A Templárius Alapítvány
konferenciát szervez „Család, Hit
és Haza a forradalom idején” az
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére.
Egyrészt túlélőkkel, másrészt zenei
és irodalmi betétekkel, kerekasztal
beszélgetéssel és összegzéssel szeretnénk méltatni a 60.évfordulót.
Az elhangzottakról egy füzet
formájában pedig minden iskolás
diáknak Gyomaendrődön szeretnénk adni egy kiadványt, melyben
elolvashatja és fotókkal illusztrálva
láthatja majd a megemlékezést.
Program:
Köszöntők
Visszaemlékezések
Fogadás
K e r ek a sz t a l be sz é l get é s é s
előadások
Tomanek Gábor, Nagy Erika és
művészbarátai
ünnepi
megemlékező műsora
Zárszó
A programot támogatja a Közép- és
Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány.
forrás: Gyomaendrődi Hírmondó,
X. évfolyam 7. szám közéleti
havilap 2016. szeptember
„Csiperkék és galócák” –
gombaismereti túra, „Csillagászati
Észlelési Nap”
Helyszín: Dévaványa, Réhelyi
Látogatóközpont
A terepen történő gombahatározás
igazi élmény kicsiknek és nagyoknak. Őszi, gombaismereti túrán
szakember irányításával ismerkedhetnek meg vendégeink a gombák
világával. A délutáni programot
követően előadással egybekötött
teleszkópos égbolt megfigyelés
veszi kezdetét, melyet lézerfényes
csillaghatározással tesznek még
izgalmasabbá a
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Körös-Maros Nemzeti Park
munkatársai.
A Réhelyi Látogatóközpont múzeumi épületének emeleti részén található állandó kiállítás bemutatja a
terület egyedülálló értékét, az
európai túzokot, a túzokvédelmi
tevékenységet, valamint a
Nagy-Sárrét hajdani és jelenlegi
élővilágát, illetve külön szobát
kapott a Dr. Sterbetz István, vadász,
író és nemzetközi hírű ornitológus
életét és munkásságát bemutató
kiállítás.
Elérhetőség: Szélné Sándor Katalin;
rehely@kmnp.hu, Tel.: 66/483-083
forrás: Körös-Sárréti Hírlevél,
2016.10.06.

2016. október

Meghívó
A Gyomaendrődi Zenebarátok
kamarakórus sok szeretettel
meghívja Önt és kedves családját
2016. október 21-én 18 órakor a
kórus 20 éves fennállásának
megünneplése alkalmából szervezett programsorozat keretében a
Körös Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Jubileumi
Kiállításra.

A kiállítást megnyitja: Toldi
Balázs Gyomaendrőd város
polgármestere
Közreműködik: Oláh Gizella;
Molnár Albert
Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus vezényel:
Gecseiné Sárhegyi Nóra
A belépés díjtalan!
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
K ul turális köz össé gfe jle sz t ő
mentor álláspályázat
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum az EFOP-1.3.1-15-201600001 Cselekvő közösségek – aktív
közösségi szerepvállalás című
kiemelt projekt (a továbbiakban:
Cselekvő közösségek projekt) keretében létrejövő kulturális közösségfejlesztő mentorhálózatába kulturális közösségfejlesztő mentor munkatársakat keres, a Cselekvő közösségek pr o jekt Bá cs - K i sku n /
Baranya / Békés / Borsod-Abaúj
Zemplén / Csongrád / Fejér / Győr
-Moson-Sopron / Hajdú-Bihar /
Heves / Jász-Nagykun-Szolnok /
Komárom-Esztergom / Nógrád /
Somogy / Szabolcs-Szatmár-Bereg /
Tolna / Vas / Veszprém / Zala megyékben kialakításra kerülő mentorirodáiba, a projekt időtartamára, heti
40 órás munkavégzésre.
A Cselekvő közösségek projektről
A Cselekvő közösségek projekt a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum konzorciumi vezetésével, a Nemzeti
Művelődési Intézet és az Országos
Széchényi Könyvtár konzorciumi
tagok közreműködésével valósul
meg.
A projekt 2016. szeptember 16-ától
3 6
h ó n a p o n
á t ,
2019. szeptember 15-ig tart.
A Cselekvő közösségek projekt a
közösségek és ezeken keresztül az
egyének önálló cselekvési szándékát
és képességét kívánja erősíteni, továbbá a közösségi, együttélési
konfliktusokat szándékozik oldani,
elsősorban szakmai-módszertani
támogatás folyamatos biztosításával.
A projekt kulturális intézmények
társadalmiasított működését segíti
elő azzal, hogy képessé teszi a civil
szervezeteket, az önkormányzatokat
és helyi kulturális intézményeket az
aktivitásukban megerősített közösségek és kezdeményezéseik befogadására, támogatására, a közösségi
aktivitás fenntartására.
A projekt szorosan kapcsolódik a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban:

2016. október

TOP) keretében megjelenő közösségfejlesztési célú pályázati felhívásokhoz: a közösségfejlesztő
mentorhálózat elsősorban az e
pályázatok keretében támogatást
elnyerő települések, szervezetek,
továbbá ezen településeken
működő kulturális intézmények
számára nyújt szakmaimódszertani támogatást.
A megfogalmazott célokat a
következő módon kívánja elérni:
- Szakmai-módszertani támogatást nyújt a múzeumoknak,
könyvtáraknak és közösségi művelődési intézményeknek.
- Elősegíti az intézmények közötti
együttműködést.
- Közösségfejlesztő mentorhálózatot hoz létre és működtet.
- Képzéseket, továbbképzéseket,
szakmai műhelyeket, konferenciákat és tanulmányutakat szervez a
helyi szintű szervezeteket, intézményeket képviselő szakemberek,
hivatali tisztségviselők számára.
- A kulturális intézmények számára kutatásokon alapuló, kulturális
közösségfejlesztő tevékenységre
vonatkozó modelleket dolgoz ki.
- Tudományos és ismeretterjesztő
kiadványokat jelentet meg.
Feladatok:
- Közösségfejlesztő mentorálás,
szakmai-módszertani támogatás,
tanácsadás és helyszíni jelenlét
biztosítása kulturális területen.
- A közösségfejlesztő, helyi civil
részvételt ösztönző kulturális
tevékenységek generálása érdekében népszerűsíti a Cselekvő
közösségek projekt keretében
kidolgozott kulturális közösségfejlesztési,
önkéntességi,
társadalmiasított intézményi működési módszertanokat, valamint
mérési, értékelési modellt, illetve
ezek tartalmát megismerteti települési szinten.
- A feladatköre tekintetében érintett települési szereplők
(humánszolgáltató – különös
figyelemmel a kulturális –
intézmények és azokban dolgozó
szakemberek, önszerveződő

közösségek, lakosokat képviselő
szervezet, település vezetői stb.)
részére kiajánlja a Cselekvő közösségek projekt keretében kidolgozott képzéseket, a szervezett konferenciákat, tanulmányutakat.
- Szakmai műhelyeket, találkozókat, nyilvános beszélgetéseket,
interjúkat, felméréseket szervez,
valamint támogatja ezek szervezését települési szinten a kulturális
szakemberek, kulturális intézmények munkatársai, a helyi lakosság, polgárok közösségei, civil
szervezetek és települési vezetők
részére és bevonásával.
- Ösztönzi az általa mentorált település lakosságának részvételét a
helyi társadalmi, közösségi, kulturális folyamatokban, bátorítja a
civil társadalmi kezdeményezéseket, kapcsolatokat szervez a
lakossággal, civil szervezetekkel,
kulturális intézményekkel,
településvezetőkkel, partnerekkel.
- Létrehozza a helyi közösségek
számára fontos, rendezett információkat és tartalmakat, közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, a formális előterjesztések készítésében,
dokumentálja a közösségi munkát.
- Részt vesz a projekt keretében
megvalósuló központi, regionális
és helyi rendezvényeken, konferenciákon, közreműködik azok
megvalósításában.
- Kapcsolatot épít és ápol a helyi
sajtóval.
- Közreműködik a Cselekvő közösségek projekt keretében szervezett
kutatásokban.
Elvárások:
- Felsőfokú végzettség
- Minimum 3 év kulturális területen (közművelődési, múzeumi,
könyvtári) vagy közösségfejlesztésben szerzett tapasztalat
- A kulturális ágazat átfogó
ismerete
- B kategóriás jogosítvány, vezetési
gyakorlat
- MsOffice programok használata
Jó
kommunikációs,
együttműködő és szervező készség
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- Pontos, igényes, precíz
munkavégzés, problémamegoldó
képesség, proaktivitás
- Büntetlen előélet
Előny:
- kulturális területen szerzett
végzettség, mentori tapasztalat
- szakmai ajánlás (múzeumi,
könyvtári, közművelődési vagy
közösségfejlesztést végző
intézménytől, szervezettől,
magánszemélytől)
- idegen nyelv aktív ismerete
- saját gépjármű
Amit kínálunk:
- Teljes munkaidőben történő, határoz ott idej ű pro jek t mu nka ,
közalkalmazotti kinevezés keretében, 12 hónapos szerződéssel, a
meghosszabbítás lehetőségével
- Versenyképes jövedelem
- Munkával kapcsolatos telefon- és
mobilnethasználat, utazási
költségek térítése
- Bentlakásos kulturális közösségfejlesztő mentori képzés, szupervízió, folyamatos ta nácsadás,
önképzés lehetősége
A munkavégzés helyszínei: megyei
mentoriroda, időszakos feladatok a
projekt központjában, Szentendrén,
a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban,
illetve Budapesten, a konzorciumi
partnerek székhelyein, valamint
külső helyszíneken, elsősorban a
munkavégzés helyét jelentő
megyében lévő településeken.
A munkavégzés várható kezdete:
2017. január, amely a mentorálási
feladatok megkezdését megelőzően
a munkavégzésre felkészítő
bentlakásos képzéssel indul.
A Cselekvő közösségek projekt
időtartama: 2016. szeptember 16. –
2019. szeptember 15.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét,
hogy a közszférában alkalmazandó
nyugdíjpolitikai elvekről szóló
1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.6. pontja értelmében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – mint minisztérium irányítása alá tartozó
költségvetési szerv – nem létesíthet
közalkalmazotti jogviszonyt olyan
személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és
az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.
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Tekintettel arra, hogy elsődleges
szempont a projekt teljes időtartamára vonatkozó foglalkoztatás,
kérjük, hogy csak abban az esetben
nyújtsák be jelentkezésüket, ha a
2019. szeptember 15-ig az öregségi
nyugdíjkorhatárt nem töltik be és
az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt nem szerzik
meg.
Pályázat részeként benyújtandó
íratok, igazolások:
- aláírt magyar nyelvű Europass
típusú önéletrajz,
- motivációs levél,
- végzettséget, képzettséget igazoló
dokumentumok
- szakmai ajánlás.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2016. október 25.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus
úton
a
csk.mentorhalozat@sznm.hu címre,
valamint postai úton, 1 példányban
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum –
Múzeumi Oktatási és Módszertani
Köz pont: S z entendre, 2 0 00
Sztaravodai út Pf. 63 címre. Kérjük,
az elektronikus levél tárgyában
tüntessék fel, hogy melyik megyére
pályáznak, illetve a borítékra írják
rá:
„Jelentkezés [választott megye
megnevezése] megyei kulturális
közösségfejlesztő mentor”
munkakörre.
További Információ:
SZNM-MOKK Róznerné Lipcsey
Zsuzsanna, tel: 06 26/502 576,
csk.mentorhalozat@sznm.hu
forrás: www.nmi.hu
Ifjúságkutatás – Meddig
„csendes” az y és z generáció?
Az Új Nemzedék Központ megbízásából megkezdődött a 2016-os
if júsá gkuta tá s ada tfelvétele.
A kutatás nyolcezer 15-29 év közötti magyarországi, valamint
négyezer határon túli magyar fiatalt kérdez, például a családalapításról, a munkáról, a szabadidőről,
de részletesen foglalkozik a migráció kérdésével is. Stabilitás iránti
vágy, és annak elfogadása, hogy a
világ olyan, amilyen. Így gondolkodott a 2012-es nagymintás ifjú-

ságkutatás eredményei szerint az
„új csendes generációnak” is nevezett Y és Z generáció. Most kiderül, hogy négy évvel később még
mindig így látják-e a maguk körülötti világot a fiatalok. Az Új Nemzedék Központ megbízásából megkezdődött a 2016-os kutatás adatfelvétele, amely a megszokott
dimenziókon túl részletesen
foglalkozik a migráció kérdésével
is.
A négyévente sorra kerülő ifjúságkutatás a Magyar Kormány megbízásából készül. Az azonos módszertanra épülő, reprezentatív felmérés idén több olyan területet is
vizsgál, amelyek a korábbi kutatásokhoz képest is újdonságnak
számítanak. A vizsgált kérdéskörök között nagyobb szerepet
kapott a migráció, bekerült az
értékrendszer, az okostelefonhasználat, valamint annak kutatása, hogy a fiatalok milyen példaképeket állítanak maguk elé. Újdonság továbbá, hogy a 2016-os kutatásban már megjelenik a legnagyobb magyar közösségekkel bíró
határon túli területek fiataljainak
véleménye is. A 2000-es évektől
kezdődő kutatássorozat sokféle
trendet rajzolt ki a fiatalokról.
Várható-e trendforduló? Mennyire
fontos számukra az ifjúsági közösségi lét? Mit gondolnak a migrációról? Hogyan állnak a házasodáshoz, gyermekvállalás kérdéséhez?
Mennyire elégedettek az életükkel? Kik a példaképeik? A Magyar
Ifjúság Kutatás 2016 többek között
ezekre a kérdésekre is választ ad.
Az Új Nemzedék Központ megbízásából, a Társadalomkutató Kft.
által végzett kutatás terepmunkája
2016 szeptembere és decembere
között folyik, amelynek során 8000
15-29 éves magyarországi és 4000
határon túli magyar fiatalt kérdeznek meg többek között
dem og rá fia , c sa lá da l a pítá s gyermekvállalás, oktatás, munka,
jövedelem és vagyoni helyzet,
la k ha tá s , eg ye nl ő tl e n ség ek,
szabadidő, médiafogyasztás,
kockázati magatartás, érték és
identitás, közösségek, társadalmi
közérzet témaköreiben.
E-Napraforgó

A kutatás gyorsjelentése
decemberben várható.
forrás:
www.csalad.hu
Ny olcmilliá rd os
kaptak a civilek
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Nyolcmilliárd forint fölé emelkedett a civil szervezetek között szétosztható szja-felajánlás összege.
2016-ban 8 százalékkal több
szja 1 százalékot juttattak a civilszervezeteknek az adófizetők, mint
egy évvel korábban. Az erőteljes
növekedésben a jövedelmek emelkedése és a felajánlással élő adófizetők táborának bővülése is szerepet
játszott. A legtöbb felajánlást kapó
civilek élmezőnyében nincs érdemi
változás, az 1 százalék felajánlásakor megfigyelhető egyfajta lojalitás
az adófizetők részéről, amit a NAV
adatai mellett igazol a Human
Dialog és az Emocionális Marketing
civil 1% témában készített kutatása
is.
A gyerekek gyógyítása sokaknak fontos
Három éve foglalta vissza a lista
első helyét a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány,
2014 óta ismét ők kapják a legtöbb
szja 1% felajánlást, idén a tavalyihoz képest 2 millióval többet
szerezve, 175 millió forintot utal a
Heim Pál kórháznak a NAV.
A korábbi évek favoritja, a
Gyermekrák Alapítvány ezúttal a
10. helyre szorult, ami a 2015-ös
csaknem 80 millió után idén
63,3 millió forintot ért. A 20 millió
feletti értékben 1 százalékot szerző
civilek körében így arányaiban a
Gyermekrák lett a legnagyobb
vesztes- mondta Miha Tamás a
Human Dialog ügyvezetője.
Ez szokatlanul nagy visszaesés az
amúgy stabilan ugyanazon civilszervezetekből álló élbolyban, a
toplistán ugyanis egészen a 16.
helyig ugyanazok a szervezetek
szerepelnek, mint egy éve – mondta
civilszakértő.
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Kell valamilyen személyes élmény
Az idei trend ráadásul a növekedés, a top 16 együttesen 7,25 százalékkal több szja 1% forráshoz jutott
2016-ban, átlépve ezzel a mágikus
1 milliárdos határt. A felajánlók
körében erős döntési faktor a
hűség, kétharmaduk ugyanannak a
civilszervezetnek adja évről-évre
az 1%-ot, a felajánlással nem élők
jó része pedig meggyőzhető lenne
egy átütő edukációs és információs
kampánnyal – derül ki a Human
Dialog elemzéséből. A számok azt
mutatják, az adófizetők mintegy
20 százaléka jó eséllyel befolyásolható a civil reklámok útján, különösen a 25-35 év közötti városlakó
hölgyek fogékonyak a nonprofitok
üzeneteire. Az 1% sorsában döntő
jelentőségű, hogy az adózó saját
kezűleg készíti-e el a bevallását, és
az is a civilek esélyét javítja, ha ez
elektronikusan történik – árulta el
a civilszakértő. Számos érdekesség
mellett kiderült a kutatásból az is,
a megkérdezettek kb. harmada
néhány héttel a rendelkező nyilatkozat leadása után már nem tudja
felidézni, melyik alapítványra esett
a választása.
Túl a 8 milliárdon
2011 után idén újra 8 milliárd fölé
emelkedett a civilek között szétosztható adóforintok összege,
habár így is messze vagyunk még a
2010-es adócsökkentés előtti, az 1%
aranykorát jelentő 10 milliárdos
értéktől. Az egy felajánlóra jutó
átlagos 1 százalék értéke, idén
kicsivel több mint 4000 forint,ez az
összeg 2009-ben még 6000 forint
volt.
Sikerek
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 27 százalékkal több adóforinthoz jutott (108 millió), belépve
ezzel a 100 millió feletti 1%felajánlást szerzők társaságába.
Ugyancsak jól szerepelt a legnagyobbak között a Szent Márton
Gyermekmentőszolgálat (+26%,
132 millió) és az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány
(+29%, 121 millió). A legnagyobb
ugrásokra, a támogatottság

megtöbbszörözésére érthetően csak
a középmezőnyben és a kisebb
szervezetek között akadt példa: a
10 millió feletti értékben felajánlást
szerzők körében kiemelkedika
Magyar Gyermekonkológusok és
Gyermekhematológusok
Társasága.
Esetükben a tavalyi 6,6 millióról a
négyszeresére, 26,7 millióra bővült
idén a felajánlott szja 1 százalék
összege. Valamint a Medicopter
Alapítvány, ahol 5,7-ről
18,7 millióra nőtt a felajánlások
értéke.
forrás:
www.civilhirugynokseg.hu

Folytatódnak a Tanoda programok
A kormány tavaly döntött úgy,
hogy miután 2010 és 2015 között
eredményes volt a Tanoda program, 2016-tól is biztosítja a program folytatását és 5,3 milliárd forintot biztosít a hátrányos helyzetű
gyermekek fejlesztéséhez. Két év
során mintegy hatezer hátrányos
helyzetű általános iskolás fiatal
tanulmányi eredményei javulhatnak. A Tanoda programok támogatása című pályázati kiírás nyerteseinek listája - a többi támogatási
konstrukcióhoz hasonlóan - hozzáférhetőek a palyazat.gov.hu kormányzati felületen. Ezzel egy
időben a pályázók számára is elérhetőek az eredmények az elektronikus pályázatkezelő rendszerben.
A pályázatra valóban többszörös
volt a túljelentkezés, 171 tanoda
kapott 25-30 millió forint támogatást. Érthetően sok a csalódott pályázó. Azonban meg kell jegyezni,
hogy tömegesen érkeztek be formailag hibás dokumentumok, ezeket az értékelőknek nem volt módja elfogadni. Nagyon sok pályázat
érvénytelenségének oka az volt,
hogy nem teljes adattartalommal
töltötték fel az elektronikus rendszer által generált nyilatkozatot,
vagy postai úton nem küldték be
azt az Irányító Hatósághoz.
A felhívásra 1077 darab támogatási
kérelem érkezett be. Ezek közül
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164 formailag hibás pályázat volt,
négyen visszaléptek, így 909 pályázatot vizsgáltak tartalmilag az értékelők. Ezek nagy többsége nem érte
el a felhívás tartalmi értékelési
szempontok fejezetben foglalt minimum 60 pontos határt, így a felhívásban foglaltak értelmében elutasították őket. Nem kaptak támogatást
azok a kérelmek sem, amelyek nem
érték el egy adott értékelélési szempont kategóriában feltüntetett minimum pontszámot. A tartalmi bírálat
szempontjai a kiírásban szerepelnek, ez mindenki számára nyilvános, a pályázók is előre tudták mire
kell figyelniük, milyen szempontokat fog figyelembe venni az támogató. A palyazat.gov.hu honlapon a

felhívás és az értékelési szempontrendszer a megjelenés óta, így most
is olvasható. A szakmailag megfelelő, támogatható kérelmek között
az értékelés alapján kialakult sorrend szerint, a rendelkezésre álló
keret alapján született döntés.
Az EMMI támogatásával folytatjuk
azt az Eötvös programot, amely a
tanodák szakmai, módszertani
támogatását nyújtja, és aminek
segítségével megalakult a Tanoda
Szövetség is. Az Esélyteremtés a
köznevelésben projekt folytatása
lehetőséget ad arra, hogy a Tanodák további segítséget kapjanak a
munkájukhoz és a Szövetségen
keresztül tapasztalatot cseréljenek,
kapcsolatot tartsanak, a jó gyakor-

latokat és módszereket minél szélesebb körben tudják terjeszteni.
A tanodákkal az együttműködés
folytatása lehetőséget ad arra, hogy
közösen vizsgáljuk meg a Tanoda
program beépítését az állami rendszerbe. A kormány elkötelezett
abban, hogy a hátrányos helyzetű
gyermekeket, a velük foglalkozó
segítőket, pedagógusokat minden
rendelkezésére álló eszközzel segítse. Ezért az Emberi Erőforrások
Minisztériuma új pályázat kiírásán
dolgozik, hogy a több éve működő
tanodákat továbbra is támogatásban részesítse. Ennek meghirdetése
még idén várható.
forrás: www.nonprofit.hu

KIADVÁNYAJÁNLÓ
A Dialóg Campus Kiadó
gondozásában megjelent
Dr. Nárai MártaDr. Reisinger Adrienn "Társadalmi felelősségvállalás és
részvétel – A lokális és területi
közösségi folyamatokban - című
kötet.
Napjaink társadalmi, gazdasági
változásai, folyamatai, illetve azok
kezelése felelős társadalmi létet
kíván meg nemcsak a vállalatoktól,
hanem a civil szervezetektől és az
egyénektől is. A kötet ez utóbbiak
nézőpontjából mutatja be a társadalmi felelősségvállalást.
A kiadványról további részletek a
kiadó honlapján olvashatók.
Kastély - és
Körös-Sárréten

Templomtúra

a

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület az elmúlt évben két Nemzeti
Együttműködési Alap pályázatot is
elnyert, mely összegből többek
között a Kastélytúra és a Templomtúra című kiadványok készültek el a
Tourinform
Körös-Sárrét
Iroda
közreműködésével.
A kiadványok a térség klasszikus,
emblematikus épületeit mutatják be
tematikus útvonalakra helyezve,
mindezt téve a turisták és a helyi
lakosok nagy örömére.
2016. október

A közelmúltban a Kastélytúra füzetünk kalauzolásában ismerkedhettek meg a nemegyszer országot
formáló eseményeinek helyszíneivel. Legújabb kiadványunk, mely a
Templomtúra címet kapta, március
elején került ki a nyomdából, így
először a budapesti Utazás Kiállításon került bemutatásra nagy érdeklődés közepette.
A színes, fotókkal és térképpel
illusztrált
kiadvány
összesen
19 templomot mutat be, Biharugra,
Bucsa, Csökmő, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Körösladány,
Körösnagyharsány,
Szeghalom,
Vésztő, Okány és Zsadány településeiről. A templomok rövid leírással, külső és belső fotókkal, elérhetőséggel segítik az ide látogatókat,
valamint a helyi lakosokat, hogy
megismerkedjenek a települések
arculatát ma is meghatározó templomok történetével, értékeivel.

Tegyen egy túrát a KörösSárréten, s megajándékozzuk! –
elnevezéssel elindítottuk nyereményjátékunkat, melynek leírása
és a hozzá tartozó pecsétfüzet is
legújabb kiadványunkban található.
A játék lényege, hogy a
Kastélytúra és Templomtúra kiadványban található épített örökségek közül 6 helyszínt fel kell
keresni, s a meglátogatott helyszínek pecsétjeit begyűjteni, melyek
visszaküldői között félévente értékes nyereményeket sorsolunk ki,
személyes visszajuttatás esetén
pedig azonnal megajándékozzuk
egy hűtőmágnessel.
Keresse fel irodánkat, vegye át
legújabb kiadványainkat és merüljön el a Körös-Sárrét értékeiben!
Tourinform Körös-Sárrét iroda
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