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Egyszerűbbé válhat 
a civil   szervezetek 
beje gyz ése  és     
működtetése 
 
A jövőben egysze-
rűbbé válhat az 
egyesületek, alapít-
ványok       bejegy-
zési, illetve válto-
zásbejegyzési eljárá-
sa - jelentette be Sol-
tész Miklós egyházi, 
nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcso-
latokért felelős    
államtitkár hétfőn 
sajtótájékoztatón, 
Budapesten. 
 
Folytatás a 11. 
oldaon. 
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Nehézségek és sikerek - Ifjúsági Eszmecsere Sarkadon 

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája, az Új Nemzedék 
Központ megyei szakembereivel együttműködésben, ifjúsági szakmai 
programsorozatot valósít meg Békés megye öt településén.               
2016. október 25-én került 
sor a negyedik ilyen        
eseményre Sarkadon, a  
Bartók Béla Művelődési 
Központ és Könyvtárban. 
A programot Mester Judit, 
a Bartók Béla Művelődési 
Központ és Könyvtár igaz-
gatója, a település alpolgár-
mestere nyitotta meg, aki 
röviden ismertette a        
településen jelenlévő problémákat, s hangsúlyozta az együttműködés 
fontosságát. 
A szakmai nap folytatásaként is a problémák, kihívások, nehézségek 
kerültek előtérbe, melyek elemzésére Zsótér Mária, az Új Nemzedék 
Központ Békés megyei ifjúságszakmai koordinátora és Pocsajiné Fábián 
Magdolna a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének titkára 
adott támpontokat. A nehézségek mellett, figyelmet kaptak a              
fiatalokkal kapcsolatos munka sikerei is. A munka, csoportokban    
folytatódott tovább. 
Sarkad város fiatalokkal, ifjúsági területtel kapcsolatos erősségeit és 
gyengeségit gyűjtötték össze. Először az oktatás és a munka világán 
keresztül, majd a helyi értékek és a szabadidős tevékenységek mentén. 
A fiatalok jellemzése is érdekes eredményeket mutatott. Végül a     
résztvevők vázolták a település jövőképét. 
A program hasznos ötleteket és lehetőségeket kínált az ifjúsággal      
foglalkozó szakembereknek és a résztvevő helyi fiataloknak egyaránt. 
Legfontosabb eredményeként mindenkiben megfogalmazódott a     
folytatás szükségessége és igénye, a fiatalokért, az együttműködés felé. 

forrás: www.nmi.hu 
 

 

http://www.nmi.hu/Nemzeti-Muvelodesi-Intezet-Bekes-Megyei-Irodaja/Nehezsegek-es-sikerek-Ifjusagi-eszmecsere-Sarkadon
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EZ TÖRTÉNT... 

Turista-gasztro-nemzetiség-
civil 
 
A Csabai Szlovákok Szervezete 
szerteágazó közművelődési  
tevékenységével saját nemzeti-
sége kultúrájának bemutatása 
és ápolása mellett az élettere 
közösségeihez is kapcsolódik, 
ezzel is az együttélés és közös 
értékfelmutatás és elfogadás 
felé orientálva az embereket. 
Ilyen rendezvénye volt október 
utolsó hétvégéjén is, ahol a 
nagyszabású Csabai Kolbász-
fesztiválhoz kapcsolódva,  
székhelyén, a Szlovák Kultúra 
Házában, megrendezte a     
Szlovákok kolbászolását is,   
melyen a népszerű kolbászgyú-
ró- és szárazkolbász versenyen 
kívül játékos vetélkedő, szlovák 
konyha kínálat, népi zenekar – 
Csibaj Banda – szórakoztatta a 
kilátogatókat. Magyarországról, 
Szlovákiából, Csehország sőt 
Belgiumból is kilátogattak   
vendégek, folyamatos örvény-
lés jellemezte a rendezvényt. 
Az akció kuriózuma Békéscsa-
ba Turista érme keresztelése 
volt, mely a 236. szám alatt ke-
rült kiadásra és szervezetünk 
volt a keresztszülő.  

A Turista Érmék az évente   
aktualizált térképpel karöltve 
nagyszerű kiindulópontot jelen-
tenek az ország gyönyörű látni-
valóinak felfedezéséhez.  
A Turista Érmék rendszere   
folyamatosan bővül. A Turista 

Érmék rövid idő alatt rendkí-
vül kedveltté váltak a kirándu-
lók körében és számos európai 
országban  megje l entek . 
(www.turista-erem.hu) 
Köszönjük a támogatóknak, 
hogy a rendezvény ilyen      
s ikeresen folyhatott  le      
(NEMZ-KUL-16- 0876, 55/
S/2016 és MSZKI) 

Krajcsovics Hajnalka 
 

Félezren ünnepeltek a Békés 
megyei Idősek Világnapján  
 

A Békés Megyei Nyugdíjas 
Egyesületek  Szövetsége        
október 22-én rendezte meg a 
már hagyományos Idősek    
Világnapja Ünnepségét Gyulán 
a Városi Sportcsarnokban - a 
Gyulai Kistérség Egységes  
Szociális és Gyermekjóléti    
Intézmény és a Megyei Kórház 
nyugdíjasaival együtt . 
A mintegy félezres vendégse-
reget elsőként Dr. Kovács     
József úr , országgyűlési képvi-
selő, a Parlament Népjóléti  
Bizottságának alelnöke, majd 
Dr. Görgényi Ernő Gyula város 
polgármestere köszöntötte. 
R ö v i d  m ű s o r  u t á n 
SzrenkaPálné a Békés Megyei 
Nyugdíjas Egyesületek Szövet-
sége elnöke, a NYOSZ alelnö-
ke, a Civil Szervezetek Szövet-
sége alelnöke meleg szavakkal 
köszöntötte a megjelent, aki 
kiemelte, hogy ezen a napon az 
Idősek Világnapján az idősek 

megbecsülése és tisztelete       
j eleként  sokkal  nagyobb          
figyelem irányul a társadalom 
részéről kortársainkra. 
Vannak olyan tagtársaink is, akik 
magas kort megélve, hosszú évti-
zedek, évek óta töretlen lelkese-

déssel tevékenykednek a 
megye különböző telepü-
lésein a tagtársak, a nyug-
díjas közösség érdekében.  
A megyei szövetség nem 
feledkezik meg róluk, így 
ez a nap kiváló alkalom 
volt arra, hogy a megyéből 
23 főnek „Díszoklevelet” 

és a „Szövetségünk 20 éves kiad-
ványát” adományozzunk – „az 
időskorúakért, a nyugdíjasokért, a 
közösség érdekében kifejtett kima-
gasló, áldozatkész munkájuk elisme-
réseként”. 
Ezt követően Dr. Becsei László a 
Békés Megyei Központi Kórház 
főigazgató főorvosa és Dr. Ho-
moki Andrea Ph.D a Szent István 
Egyetem Gazdasági, Agrár és 
Egészségtudományi Kar Gyulai 
Egészségtudományi Campus 
megbízott vezetője adta át a 
hosszú évek óta az egészségügy-
ben diplomanélküli kiemelten 
dolgozó nyugdí jasnak a 
„Diploma Honoris” díjat. 
Ugyancsak ezen az ünnepségen 
került sor „Év nagymamája” és 
az „Év nagypapája” gyulai díjak 
átadására is, majd a rendezők 
ebéddel  kedveskedtek a        
megjelenteknek. 

Mizó ferenc 
Békés Megyei Nyugdíjas  
Egyesületek Szövetsége 

http://www.turista-erem.hu/
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tagjait a békés megyei SM     
betegek egyesülete Gyulán. 
Az egyesület által a gyulai    
piactéren üzemeltetett SM 
Adománybolt és Önkéntespont 
irodahelyiségében gyűlnek ösz-
sze hétről-hétre azok, akik az 
év végi ünnepek közeledtével 
szívesen kézműveskednek és 
készítenek lakásdekorációt, 
asztaldíszeket, adventi koszo-
rúkat saját maguknak vagy 
ajándékozási céllal. A Kreatív 
Kuckó elnevezésű foglalkozást 
minden héten szerdán délelőtt 
tíz órától tartják. Cím: Gyula, 
O k t ó b e r  6 .  t é r  2 .    
Amint arról Herczegné Szabó 
Marianna, az egyesület elnöke 
beszámolt: a programon való 
részvétel ingyenes, az alap-
anyagokat és eszközöket az 
adománybolt bevételéből     
b iztosít ják a  résztvevő         
egyesületi tagok számára.  
A kézműves foglalatosság és a 
kreatív alkotás a közösség    
élményen túl a közelgő adventi 
i d ő s z a k r a  v a l ó                        
ráhangolódást is segíti . 
A Kreatív Kuckó eddigi alkal-
m a i n  a l k o t á s o k  k ö z ü l            
néhány ide kattintva is       
megnézhető. 

forrás:  
www.bekesmegyeisclerosis.hu 

 

Édes-sós év végi SM találkozó! 
 
Édes és sós sütemények verse-
nyével köti össze idei évzáró 
ünnepi közgyűlését a békés 
megyei SM betegek egyesülete. 
A versenyre nevezett finomsá-
gokat a rendezvény résztvevői 
is megkóstolhatják. 
A békés megyei SM betegeket 
és családtagjaikat, pártolóikat 
tömörítő SM betegek egyesüle-
te ezúttal a gyulai Civil       
Házban, 2016. december 3-án 
10 órakor rendezi meg ünnepi 
é v z á r ó  k ö z g y ű l é s é t .   

Megyei Turisztikai Fórum 
 
A Tourinform Körös-Sárrét    
i r o d a  s z e r v e z é s é b e n               
2016. október 26-án Megyei    
Turisztikai Fórum került meg-
rendezésre Füzesgyarmaton.  
A munkamegbeszélésen a Békés 
megyei Tourinform irodák veze-
tői és munkatársai, valamint a 
Berettyóújfalui iroda szakembe-
rei vettek részt. A megyéből   
Békéscsabáról, Gyuláról és   
Gyomaendrődről érkeztek a 
szakemberek. A fórum elsődle-
ges célja volt, hogy megoldást 
találjunk arra, hogy a Körösök-
völgye népszerűsítését az erő-
források összehangolása által 
hogyan tudják az irodák költ-
séghatékonyan megvalósítani. 
Az irodák között felosztásra  
kerültek a feladatok, így a közel-
jövőben feltérképezésre kerül-
nek Szeged, Debrecen, Hajdú-
szoboszló, Baja és Szolnok ren-
dezvényei, ahová már az irodák 
közös kampánnyal készülnek 
kitelepülni. A továbbiakban   
Tőkésné Gali Mónika szakmai 
tájékoztatót tartott a Tourinform 
Körös-Sárrét iroda tevékenysé-
géről. E mellett a szervezők célja 
volt az is, hogy a résztvevők 
megismerhessék a Körös-Sárrét, 
mint kistérség turisztikai lehető-
ségeit, ezért lehetőséget kapott 
Vésztőről Csősz Ferenc, Szegha-
lomról Nagyné Hajdu Erzsébet 
és Dévaványáról Czeglédi    
Tünde a bemutatkozásra.  
A Megyei Turisztikai Fórum  
sikeres zárásaként a résztvevők 
látogatást tettek a Hotel          
Garában. 

Lázár Kata 
Tourinform iroda munkatárs 

 
Kreatív adventi készülődés 
Gyulán 
 
Az adventi időszak közeledtével 
kreatív kézműveskedésre várja 

A hagyományos szervezeti 
programon túl a szervezők ez-
úttal újabb programponttal is 
előrukkoltak: meghirdették az 
Év SM Cukrásza díjat. A házi 
készítésű édes- és sós sütemé-
nyek, mézeskalácsok és torták 
versenyére kategóriánként és 
összetettben (valamennyi kate-
góriában egyszerre) lehet      
nevezni. Az alkotásokat a ren-
dezvény résztvevői közösen 
fogyasztják majd el. A zsűri 
pedig értékes jutalmakkal     
díjazza a legjobban sikerült  
s ü t e m é n y e k  k é s z í t ő i t .   
A versenyre a választott kate-
góriának megfelelően egy tepsi 
édes és/vagy sós süteménnyel, 
mézeskaláccsal vagy egy darab 
tortával lehet nevezni. Az Év 
SM Cukrászát a mind a négy 
k a t e g ó r i á b a n  m a g á t             
megmérettető versenyzők    
k ö z ü l  v á l a s z t j a  k i  a                
z s ű r i .  D í j a z á s : 

- az Év SM Cukrásza 2 fő        
részére meghívást kap a          
2017. évi szlovákiai nemzetközi 
S M  A b i l i m p i á r a . 
- az édes sütemények kategória 
győztese 2 személyre szóló   
berekfürdő gyógyüdülést vagy 
tokaji  kirándulás közül                           
v á l a s z t h a t . 
- a sós sütemények kategória 
győztese szintén 2 személyre 
szóló berekfürdő gyógyüdülést 
vagy tokaji kirándulás közül 
v á l a s z t h a t . 
- a torta kategória győztese       
2 személyre szóló wellness 
üdülést nyer Füzesgyarmatra. 
- mézeskalács kategóriában egy 
értékes ékszer a nyeremény. 
A versenyre való nevezéseket 
2016. november 20-ig várja az 
egyesület vezetése – nevezni 
telefonon, e-mailben vagy    
l e v é l b e n  i s  l e h e t . 
A közgyűlésen való részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött az ebéd és a büfé miatt. 

https://goo.gl/photos/vjUBTyXmAhKCvm4W9
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/index.php/esemenyek/380-kreativ-adventi-keszulodes-gyulan
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/index.php/hirek-v/23-latest-news/379-edes-sos-ev-vegi-sm-talalkozo
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/index.php/esemenyek/380-kreativ-adventi-keszulodes-gyulan
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/index.php/esemenyek/380-kreativ-adventi-keszulodes-gyulan
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alátétből akár hatot is tudnak 
vásárolni háromezer forintért. 
A forma-, szín- és díszítményvi-
lág megmarad, az ajándékozott 
használja a terméket, mely     
feldobja egy ebédlő, lakás    
hangulatát. Ugyanez igaz a 
csipkékre, a faműves és fazekas 
termékekre, a szőttesekre vagy 
akár a mézeskalácsokra is.    
Természetesen itt csak az aján-
déktárgyakról van szó, még 
mindig vannak, akik saját részre 
megveszik a drágább, de       
nagyobb, munkaigényesebb   
alkotásokat is. 
Pál Miklósné szólt arról, a népi 
kézművesek többsége elsősor-
ban alkotó, és nem marketing-
gel felvértezett kereskedő. 
Ugyanakkor a mai világban   
nagyon fontos, hogy miként 
tudja megtalálni a piacát.          
A népi kézműves alkotások ér-
tékesítését elősegítő marketing-
tevékenység és eszköztár cím-
mel Kölcseyné Balázs Mária, a 
Szent István Egyetem tanárse-
géde tartott előadást. Elmondta, 
főként a népművészeti egyesü-
let idősebb tagjainál a szemé-
lyes, közvetlen eladás a legjel-
lemzőbb, az internet, a közössé-
gi oldalak lehetőségeit nemigen 
használják. Holott ez ma már a 
marketing elengedhetetlen    
része. Nem elég megalkotni a 
terméket, el is kell tudni adni.   
A minőség mellett arra is kell 
figyelni, miként árazzák be az 
ajándéktárgyat. Az adott alka-
lomra is tekintettel kell lenni, 
hiszen más és más egy-egy ren-
dezvényen a fizetőképes keres-
let. Az előadó szót ejtett vásár-
lásösztönző technikákról is,   
legyen szó közvetlen árusításról 
vagy internetes marketingről. 

forrás: www.beol.hu 
 

 
 
 

Víz zel ,  l é le kk el ,  c i vi l           
szervezetekkel 
 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. együttmű-
ködési megállapodást kötött a 
Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóságával, illetve egy   
Békés és egy Csongrád megyei 
környezet- és természetvédelmi 
civil szervezettel. 
 
Csák Gyula, az ALFÖLDVÍZ 
Zrt. vezérigazgatója elmondta 
munkájuk hangsúlyos eleme a 
természetvédelem, a természeti 
környezet megóvása. 130 tele-
pülésen szolgáltatnak, így a tár-
sadalmi szerepvállalásuk is igen 
jelentős kell, hogy legyen – 
„Vízzel, lélekkel” jelmondatuk 
is a természetvédelem melletti 
elkötelezettségüket mutatja. 
Nem véletlenül kerestek hát 
partnereket, civil szervezeteket, 
olyanokat, akik értéket teremte-
nek. A partnerség kétirányú, 
mellyel – minden bizonnyal – az 
összes fél jól jár majd. Tirják 
László, a Körös-Maros Nemzeti 
Park igazgatója örömének adott 
hangot és példaértékűnek      
nevezte, hogy egy regionális 
szerv eljutott oda, hogy ilyen 
fontosnak tartja a környezet 
ügyét. Nagy lehetőség számuk-
ra, hiszen az ALFÖLDVÍZ Zrt-n 
keresztül rengeteg emberhez 
eljuthat az üzenetük. Elmondta, 
hogy a jövő tavasz folyamán 
három rendezvényük is kapcso-
lódik majd az együttműködés-
hez: a Bihari táj napja Biharug-
rán, a Túzok Fesztivál Dévavá-
nyán valamint egy makói ter-
mészetvédelmi nap. Dr. Ilosvay 
György, a Csemete Egyesület 
elnöke arról beszélt, hogy az ő 
civil szervezetük jövőre ünnepli 
a 30. születésnapját, de olyan, 
hogy őket keressék meg egy 
ilyen kezdeményezéssel, arra 
még nem volt példa: fordítva 
szokott lenni. A felajánlott négy 

A közgyűlésen való részvételi 
szándékot szintén 2016. novem-
ber 20-ig lehet jelezni az egyesü-
let elérhetőségein.  
A közgyűlésen tagdíj befizetésre 
is lehetőség lesz. Az egyesület 
tombolatárgy felajánlásokat is 
s z í v e s e n  f o g a d . 
Az SM betegek egyesülete     
szeretettel várja minden tagját, 
pártoló tagját és önkénteseit is. 

forrás:  
www.bekesmegyeisclerosis.hu 

 
Népi kézműves konferenciát 
rendeztek Békéscsabán 
 
A népi kézműves ajándéktár-
gyakról, azok marketingjéről, 
piacra jutásának elősegítéséről 
tartott régiós konferenciát szom-
baton a békéscsabai kézműves 
szakiskolában a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület. 
Pál Miklósné elnök elmondta, 
minden év tavaszán és őszén 
szerveznek egy-egy tanácsko-
zást, ahol aktuális, a tagoknak 
valamilyen módon segítséget 
nyújtó, aktuális témát választa-
nak ki. Most a népi kézműves 
ajándéktárgyak kerültek teríték-
re. Szó szerint is, hiszen kihelye-
zett zsűrizés is zajlott, első, má-
sodik és ajándéktárgy osztályba 
soroltak termékeket. 
– A tapasztalat az, hogy sokkal 
többen kedvelik a népi          
kézműves alkotásokat, mint 
amennyien meg tudják vásárol-
ni – hangsúlyozta az egyesület 
elnöke. – Éppen ezért nem túlsá-
gosan nagy, nem túlságosan 
drága ajándéktárgyakkal kell 
előrukkolni. Egy nagy hímzett 
asztalterítő 140–150 ezer, egy 
asztali hímzett „futó” 50–60 ezer 
f o r i n t b a  i s  k e r ü l h e t .                
Ezek nagyon sok munkaórát 
vesznek igénybe, igazi csodák, 
míves alkotások, de ajándékba 
nem igazán veszik meg. Ugyan-
akkor például hímzett tányér-

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/nepi-kezmuves-konferenciat-rendeztek-bekescsaban-692186
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/index.php/esemenyek/380-kreativ-adventi-keszulodes-gyulan
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akció iránt, éppen ezért biztos-
nak tűnik, hogy a vártnál lénye-
gesen több plüssmacit adnak 
majd össze a jólelkű emberek. 
— A kezdeményezés lényege, 
hogy minden Békés megyei 
mentőautóban legyen plüssma-
ci. Nem egy-egy darabot szeret-
nénk összegyűjteni, hanem    
nagyon sokat, hogy bármikor, 
ha szükség van rá, tudják pótol-
ni az egészségügyi szakemberek 
— hangsúlyozta Enyedi Éva. — 
Valóban érezhető, hogy az em-
berek nagyon segítőkészek.     
Ha minden a terveknek megfele-
lően alakul, akkor a gyulai,    
békéscsabai és orosházi kórhá-
zak számára is jutattunk a játé-
kokból, mindhárom helyen 
örömmel fogadták a megkeresé-
sünket. Ha ezenfelül még     
mindig maradnak plüssmacik, 
az maga lenne a csoda. 
Ebben az esetben a szervezők 
felmérik majd a megyei telepü-
léseken, hogy hol vannak olyan 
rászoruló családok, amelyekben 
a gyerekek nem számíthatnak 
karácsonyi ajándékra, s számuk-
ra juttatják el. Az átadásokat 
december 21-ére tervezik.        
Ha valaki nem macit, hanem 
más játékot tud felajánlani, azt is 
szívesen fogadják a szervezők, 
hiszen óriási szükség lehet rájuk. 
Kérdésünkre Enyedi Éva kifej-
tette, a mentőkkel a már említett 
facebookos üzenetváltások     
során vették fel a kapcsolatot. 
Ugyanakkor az akció folyamato-
san terjed, már több megyében, 
például Hajdú-Biharban és      
Fejérben is indítottak gyűjtést, 
ahol már a visszajelzések szerint 
az Országos Mentőszolgálattal is 
egyeztettek. 

forrás: www.beol.hu 

játéknak nagyon fontos szerepe 
van olyan gyermekeket érintő 
baleseteknél, sérüléseknél, ahol 
a legkisebbek pszichés, sokkos 
hatásoknak vannak kitéve — 
hangsúlyozta Enyedi Éva. —    
A kiérkező mentőegységek az 
elsősegélynyújtás után az autó-
ban egy plüssmacit adnak a 
gyermekeknek, hogy megnyu-
godjanak. A felmérések és   
hosszú évek tanulmányai       
bebizonyították, hogy a traumát 
átélő gyermekek csak a maci 
ölelésével nyugszanak meg a 
sokkot követően. 
Az ötletgazda a Győr-Moson-
Sopron megyei kezdeményezés 
kapcsán látta, hogy Békés me-
gyében is sokak tetszését nyerte 
el az ötlet, ezért úgy gondolta, 
hogy nálunk is el kellene kezde-
ni valami hasonlót. Több mentő 
szakembert is ismert, akikkel 
szintén a közösségi oldalon ke-
resztül egyeztetett, és ők pozití-
van reagáltak az elképzelésre, 
illetve jelezték, szívesen venné-
nek egy ilyen támogatást. A szót 
tett követte, és megszületett a 
Facebook poszt, illetve a 
Facebook esemény, melyhez 
hétről hétre nagyobb számban 
csatlakoznak a segíteni akaró 
megyei  emberek.  Egész          
Békésben,  Mezőhegyestől   
Szeghalomig jó néhány terüle-
ten kezdődött meg a gyűjtés, és 
Enyedi Éva rengeteg barátja is 
bekapcsolódott az akcióba. 
— A visszajelzések szerint a 
gyűjtést koordinálókat rengete-
gen állítják meg az utcákon, 
hogy elmondják, szimpatizálnak 
a megmozdulással — fűzte hoz-
zá. —  Az egyik vidéki települé-
sen például egy általános iskolás 
kislány az iskolájában indított 
gyűjtés, ahonnan a macikat    
bejuttatják majd Gyulára, az 
egyik központi helyre. 
A Facebookon ugyancsak folya-
matosan óriási az érdeklődés az 

helyre kerül: ebből valósul meg 
a Teleki-virág vetélkedősorozat 
következő állomása, lesz mag-
börze, hidrobiológiai kutatáso-
kat is végeznek belőle és olyan 
középiskolásokat foglalkoztat-
nak, akik náluk töltik a kötelező 
50 órányi közösségi munkáju-
kat. Boldog Gusztáv, a Zöld 
Csütörtök Természetvédő Kör 
szakmai kapcsolattartója egye-
sületükről elmondta, hogy ők 
nem tudományos-szakmai tevé-
kenységet folytatnak. Náluk a 
cél a szemléletformálás, a gya-
korlati természetvédelem.     
Kirándulásokat, nyári táborokat 
szerveznek, fészkeket telepíte-
nek. Működési területük nem 
korlátozódik az országhatáron 
belülre, de a felajánlott összeg-
ből a hazai, nem frekventált ter-
mészetvédelmi területekre   
szeretnék felhívni a figyelmet, 
azokat szeretnék rendbe hozni. 

forrás:  
www.civilhirugynokseg.hu 

 
P l ü s s m a c i t  ö l e l n e k  a           
mentőautókban 
 
„Plüssmacit a Békés megyei 
mentőautókba!” címmel indult 
civil kezdeményezés a közel-
múltban. Az akcióhoz már több 
településről szép számú segíte-
ni akaró ember csatlakozott.  
Az átadást karácsony előtt,  
december 21-ére tervezik a 
szervezők. 
— A Facebookon olvastam elő-
ször arról, hogy Győr-Moson-
Sopron megyében szerveznek 
plüssmacigyűjtést — nyilatkoz-
ta lapunknak Enyedi Éva, a  
Békés megyei kezdeményezés 
Budapesten élő, de gyulai kötő-
désű ötletgazdája. Mint az előz-
ményekkel  kapcsolatban       
elmondta, Ausztráliában szinte 
minden mentő- és tűzoltóautó-
ban található egy plüssmaci. 
— Talán furcsán hangzik, de a 

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/plussmacit-olelnek-a-mentoautokban-689899
http://civilhirugynokseg.hu/vizzel-lelekkel-civil-szervezetekkel/
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PÁLYÁZATOK 

KÖSZ! Program 
 
2016-ban ismét meghirdetjük a 
KÖSZ! Programot, mely szán-
déka szerint szeretné elősegíte-
ni, hogy a helyi civil szerveze-
tek és oktatási intézmények  
összefogásával új iskolai közös-
ségi szolgálati projektek való-
suljanak meg. A program hozzá 
kíván járulni, hogy minél több 
diák elvégezze a 2016. évtől az 
érettségi feltételének számító 
Iskolai Közösségi Szolgálatot és 
ennek során olyan élményben 
legyen része, ami motiválhatja 
őt a további önkéntes tevékeny-
ségre. A pedagógusok és a 
szakértők szerint a segítő mun-
ka a diákokban erősíti a szolida-
ritás érzését, a nyitottságot és az 
érzékenységet a társadalmi 
problémák iránt. 
 
Pályázatot nyújthatnak be 
„fogadó szervezetként”: 
- civil szervezetek, 
- egyházak, egyházi szervezetek 
vagy egyházi fenntartású intéz-
mények, amelyek az alábbi   
t e r ü l e t e k  e g y i k é n                     
tevékenykednek: 
- egészségügy 
- oktatási 
- szociális és jótékonysági 
- kulturális és közösségi 
- környezet és  
  természetvédelmi 
- katasztrófavédelmi 
- bűn- és balesetmegelőzés 
- óvodás korú, sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók,       
-idős emberek sport- és           
szabadidős tevékenysége. 
Pályázati kategóriák 
- kisprojekt max. 5 fő részvételé-
vel, ahol az öt fő külön-külön is 
teljesítheti a szolgálatot 
- nagyprojekt 10-30 fő (kb. egy 
osztály) részvételével, ahol a 
diákok egyidejűleg és közösen 

látják el a feladatokat a közösségi 
szolgálat keretében 
Egy pályázó szervezet egyszerre 
1 nagyprojektet vagy  
max. 2 kisprojektet nyújthat be. 
 
Támogatható projektek: 
Olyan projektekkel lehet          
pályázni, amelyek 
- keretében minden diák résztve-
vő időarányosan legalább 20 óra 
közösségi szolgálatot tud teljesí-
teni a megvalósítás alatti időin-
tervallumban, tanórán kívül, a 
törvény által meghatározott   
módon, amelybe beletartozhat a 
felkészítési és a feldolgozási fázis 
is. 
- helyi igényeket elégítenek ki, 
helyi lakosokat, intézményben 
tartózkodókat/élőket szolgál, 
segít. 
Az elnyerhető támogatás vissza 
nem térítendő hozzájárulás. 
A pályázatokat az online pályá-
zatbenyújtási felületen keresztül 
tudjuk elfogadni. 
P á l y á z a t  b e n y ú j t á s á n a k          
határideje: 2016. november 15., 
éjfél. 
A projekteket 2017. március 1 - 
november 30. között lehet      
megvalósítani. 
Bővebb információ:  
www.kozossegi.ofi.hu 

forás: 
www.ujeuropaalapitvany.hu 

 
Erzsébet Program pályázati      
felhívásai  
 
Nyugdíjas pályázók számára 
2017/2018-ban felhasználható 
üdülésre 
Fogyatékossággal élő pályázók 
számára 2017/2018-ban felhasz-
nálható üdülésre 
Nagycsaládos pályázók számára 
2017/2018-ban felhasználható 
üdülésre 
Bővebb információ:  
www.erzsebetprogram.hu 

„Álomút” gyermekrajzpályázat 
2016.  
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
immár negyedik alkalommal 
hirdet rajzpályázatot 1-8.       
osztályos gyerekek számára 
„Álomút” címmel. 
Küldj egy rajzot nekünk, ami-
nek a témája az úthoz kapcsoló-
dik, például közlekedés, útépí-
tés, az út és környezet kapcsola-
ta, az úton lévők tájékoztatása 
(Útinform) stb., hiszen a nyere-
mény nem más, mint egy osz-
tálykirándulás Közép-Európa 
legnagyobb úttörténeti múzeu-
mába, a Kiskőrösi Közúti    
Szakgyűjteménybe! 
Pályázati kategóriák 
- 1-2. osztályosok 
- 3-4. osztályosok 
- 5-6. osztályosok 
- 7-8. osztályosok 
- gyógypedagógiai vagy speciá-
lis fejlesztő iskolába járó            
1-8. osztályos sajátos nevelési 
igényű gyermekek 
A nyeremény: A zsűri döntése 
alapján mind az öt kategória 
nyertese, valamint a közönség-
szavazás győztese oklevélen és 
tárgyjutalmon túl egy-egy osz-
tálykirándulást nyer a Kiskőrösi 
Közúti Szakgyűjteménybe. 
A nyeremény tartalmazza a 
nyertes osztályának Kiskőrösre 
a Közúti Szakgyűjteménybe tör-
ténő buszos oda-vissza utaztatá-
sát, illetve a múzeumi tárlatve-
zetést, ahol a gyerekek interak-
tív formában ismerkedhetnek 
meg az útépítés történetével az 
ókortól kezdve a legmodernebb 
„szupersztrádákig”, illetve az 
útépítéshez kapcsolódó gépek-
kel, eszközökkel. A gyerekek 
találkoznak Józsival, a „Robog 
az úthenger” film főszereplője-
ként híressé vált úthengerrel is. 
Az osztálykirándulásokon túl 

http://www.kozossegi.ofi.hu
http://ujeuropaalapitvany.hu/cikk/kosz-program
http://www.erzsebetprogram.hu/
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kek kreativitását, és pozitív gon-
dolatait fogjuk felhasználni 
olyan területeken, ahol napi 
szintű a küzdelem, és a harc a 
betegségek ellen. 
A pályázók „Betegség és Gyó-
gyítás” témájában nyújthatják 
be alkotásaikat. Olyan rajzokat 
várunk, amelyek a betegséget, 
betegségeket olyan megvilágí-
tásban jelenítik meg, amelyben a 
leküzdhetőség van kiemelve. 
Hogyan legyen a kisbetegekből 
Hős, akiknek a feladata leküzde-
ni a betegséget? A mesék-
ből tudjuk, hogy a hősök mindig 
nyernek! 
Rajzpályázat felhívás: 
Tervünk a legjobb pályaművek-
ből vándorkiállítást szervezni 
gyermekkórházakban. Így a 
nyertes pályaművek részesei 
lehetnek a bohócdoktorok gyó-
gyító munkájának, az üzenet 
közvetítésének, hogy „Soha nem 
szabad feladni semmilyen     
küzdelmet!” 
Az elbírálásnál előnyt jelent a 
gyógyítás kiemelése, valamint a 
kórházi bohócdoktorok megjele-
nítése is. 
A pályázaton az alábbi           
korosztályokban indítunk     
kategóriákat: 
- 8 év alatti (óvodás, kisiskolás) 
- 8-14 éves kor közötti (iskolás) 
- 14 év feletti (fiatal, felnőtt) 
Határidők 
– az elkészített pályaművek  
postára adási határideje:        
2016. december 16. péntek 
– a pályaművek elbírálását köve-
t ő e n  a z  5  f ő s  z s ű r i                  
eredményhirdetése:  
2016. december 22. csütörtök    
17 óra. 
A z  e r e d m é n y e k e t  a 
Mosolykommandó Alapít-
vány facebook oldalán, és a 
www.bohocdoktor.hu oldalon is 
közzétesszük. 
 
 

Nyeremények: 
I. helyezett: 60.000 Forint érté-
kű ajándékcsomag + fődíja 
mellett jogosult lesz egy más-
fél órás humoros, és titokzatos 
„Bohócdoktor Show”-ra is, 
amelyet előre egyeztetett idő-
pontban elviszünk neki      
házhoz (vagy akár az óvodai 
csoportja, vagy iskolai         
osztálya részére). 
II. helyezett: 30.000 Forint   
értékű ajándékcsomag 
III. helyezett: 15.000 Forint   
értékű ajándékcsomag 
+ kategóriánként is hirdetünk 
nyertest, akik egyenként     
10.000-10.000 Forint értékben 
kapnak ajándékcsomagot. 
 
A pályázatokat az alábbi címre 
várjuk: 
Mosolykommandó Alapítvány 
– Bohócdoktorok Rajzpályázat 
6722 Szeged, Gutenberg u. 29. 
További információk:   
+36 20 919 7622 ; 
info@bohocdoktor.hu 

forrás: www.bohocdoktor.hu 
 
Pályázati felhívás kulturális 
alapellátás támogatására    
1000 fő alatti kistelepülések 
számára 
 
A pályázat kiírója Emberi Erő-
források Minisztériuma 
(EMMI) Kultúráért Felelős   
Államtitkárság. 
A pályázat célja: kulturális 
alapellátás bővítése kulturális 
projektek megvalósításán   
keresztül 
A pályázat keretösszege, 
pénzügyi forrása: A 24,4 mil-
lió Ft pályázati keretösszeg a 
Magyarország 2016. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvényben az 
EMMI 2016. évi költségvetés-
ében a 20/2/7/2 Kulturális 
alapellátás feladatai elnevezé-
sű fejezeti kezelésű előirány-

200 db 5000 Ft értékű ajándék-
utalvány is gazdára talál. 
P á l y á z a t i  f e l t é t e l e k : 
Apályázatra egy gyermek egy 
alkotást küldhet be.A verseny-
ben kizárólag az A4-es méretű 
alkotások kerülnek elbírálásra. 
A művek elkészítéséhez bármi-
lyen anyag, illetve technika 
használható (ceruza, zsírkréta, 
vízfesték stb.), de egyéb alko-
tással. A pályázatra az eredeti 
példányt szükséges beküldeni. 
A pályaműhöz csatolni kell a 
felhívás végén található         
adatlapot kitöltve. 

Az alkotásokat zárt borítékban 
a következő címre kérjük pos-
tán vagy személyesen eljuttatni: 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
kommunikációs osztály címére 
„Álomút” gyermekrajzpályázat 
jeligével ellátva. 
Postára adás határideje:  
2016. november 30. éjfél 
Az eredményhirdetés várható 
ideje: 2017. február közepe 
A nyerteseket a pályázati      
a d a t l a p o n  f e l t ü n t e t e t t             
t e l e f o n s z á m o n  é s / v a g y             
e-mailen értesítjük. 
A pályázattal kapcsolatban  
érdeklődni a 
kommunikacio@kozut.hu  
e-mail címen lehet. 

forrás: www.internet.kozut.hu 
 

Mosolykommandó Alapítvány 
Rajzpályázat 2016 
 
A Mosolykommandó Alapít-
vány fontosnak tartja, hogy 
mindennapos segítségnyújtásai 
mellett a gyermekek, és a fiata-
lok körében is erősítse a társa-
dalmi felelősségvállalást,       
embertársaink iránti felelősség-
tudatot. A szemléletformálást 
érdemes már gyermekkorban 
elkezdeni, ezért indítottuk útjá-
ra országos rajzpályázatunkat, 
amellyel az egészséges gyerme-

mailto:info@bohocdoktor.hu
http://bohocdoktor.hu/palyazat/
mailto:kommunikacio@kozut.hu
http://internet.kozut.hu/Lapok/rajzpalyazat2016.aspx
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zaton rendelkezésre áll. 
Elnyerhető támogatás pályáza-
tonként: maximum 300 000 Ft. 
A támogatás formája: Vissza 
nem térítendő támogatás,      
intenzitása legfeljebb 100 %  
lehet. 
A pályázók köre: olyan 1000 fő 
alatti lélekszámú magyarorszá-
gi települések önkormányzatai, 
melyek a kedvezményezett tele-
pülések besorolásáról és a beso-
rolás feltételrendszeréről szóló 
105/2015. (IV. 23.) Korm. ren-
delet 2-es számú mellékletében 
szerepelnek a kedvezményezett 
települések között. 
A támogatott projektek célcso-
portja: 1000 fő alatti települése 
lakossága 
Támogatott projektek: közös-
ségépítő kulturális alkalmak 
megvalósítása 
A megvalósítás időszaka:  
2016. szeptember 1. –  
2017. június 30. 
A felhasználás dőszaka:  
2016. június 1. – 2017. június 30. 
A pályázat benyújtásának   
határideje: 2016. november 25. 
Nevezési díj, saját forrás:        
A pályázat benyújtásához neve-
zési díjat nem kell fizetni. Saját 
forrás igazolása nem szükséges. 
A pályázat benyújtásának 
módja és helye: A teljes pályá-
zati anyagot postai úton lehet 
benyújtani. 
A pályázat elbírálásának      
határideje: 2016. december 31. 
A pályázattal kapcsolatban 
felvilágosítást nyújt: 
a) szakmai kérdésekben:       
Lakatos Mihály osztályvezető a 
( 0 0 - 3 6 - 1 )  7 9 5 - 3 1 - 4 6 - a s             
telefonszámon 
b) Adatlap kitöltésével         
kapcsolatos kérdésekben:      
Fekete Adrienn kollégiumi tit-
kár a (0036-1) 327-4362-es            
telefonszámon; email:  
adrienn.fekete@nka.hu 

forrás: www.kormany.hu 

megvalósítani jelen Felhívásban 
foglalt feltételek mentén. 

A program célcsoportjába a 
telepeken, telepszerű lakókör-
nyezetben, szegregátumokban 
élő, halmozottan hátrányos 
helyzetű, alacsony, illetve     
elavult iskolai végzettséggel 
rendelkező, jellemzően szociális 
és anyagi gondokkal küzdő, 
roma és nem roma egyének és 
családok tartoznak, de a prog-
ram a település egésze számára 
is nyújt olyan szolgáltatásokat, 
amelyek segítik a hátrányos 
helyzetű emberek felzárkózását 
és a település életébe történő 
integrációjukat. Cél, hogy a ge-
nerációkon át mélyülő hátrá-
nyos helyzet megelőzése érde-
kében a bevont személyek 
olyan családok tagjai legyenek, 
amelyeknél a különböző prog-
ramokon keresztül biztosítható 
az egész család felzárkózásának 
segítése. Család: A társadalom 
alapvető egysége, egymással 
közeli rokonságban álló embe-
rek csoportja. A család olyan 
együtt élő kiscsoport, amelynek 
tagjait vagy házassági vagy 
élettársi (nem regisztrált is) 
kapcsolat, vagy leszármazás, 
más szóval vérségi (kivételes 
esetben örökbefogadási )      
kapcsolat köt össze. 
A támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg         
22 milliárd Ft. 
A támogatott támogatási         
kérelmek várható száma: 110 - 
488 db 
A támogatási  kérelmek            
benyújtására  
2016. november 2-től  
2018. november 2-ig van          
lehetőség. 

forrás: www.palyazat.gov.hu 

A Belügyminisztérium Nyílt 
pályázatot hirdet Bűnmegelő-
zési Projektek megvalósítására 
Pályázati kiírás kódja:   
BM-16-MA/ MI 
 
A Belügyminisztérium Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács Titkár-
sága a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiában megjelölt célok 
megvalósítását szolgáló projek-
tek kidolgozására nyílt bűn-
megelőzési pályázatot hirdet. 

A pályázatok célja: A bűnmeg-
előzésben elért eredményeket 
az állami és civil szervezetek 
partneri együttműködéseket 
kialakítva, azokat felhasználva 
terjesszék, bevezessék a        
g y a k o r l a t b a . 
További információ: 
A pályázattal kapcsolatos     
információ a forrásoldalon    
található. 

forrás: www.emet.gov.hu 
 
Szegregált élethelyzetek      
f e l s z á m o l á s a  k o m p l e x       
programokkal (ESZA)  
A Felhívás kódszáma: 
EFOP-1.6.2-16 
 
 Magyarország Kormányának 
felhívása önkormányzatok, 
egyházi jogi személyek és non-
profit szervezetek részére a 
szegregált lakókörnyezetben, 
mélyszegénységben élő hátrá-
nyos helyzetű emberek társa-
dalmi felzárkózásának és integ-
rációjának segítése érdekében. 
A Kormány a Partnerségi Meg-
állapodásban célul tűzte ki, 
hogy kitörési lehetőséget nyújt 
azon mélyszegénységben élő 
családok részére, akik felzárkó-
zását a lakhatási körülményeik 
akadályozzák legnagyobb mér-
tékben. A cél elérését a Kor-
mány önkormányzatok és ál-
lamháztartáson belüli illetve 
kívüli non-profit szervezetek 
együttműködésével tervezi 

mailto:adrienn.fekete@nka.hu
http://www.kormany.hu/download/1/fc/d0000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20felh%C3%ADv%C3%A1s%201000f%C5%91alatti.pdf
https://www.palyazat.gov.hu/efop-162-16-szegreglt-lethelyzetek-felszmolsa-komplex-programokkal-esza
http://www.emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/UT/ut_2016/palyazati_kiiras_ut_2016.pdf
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A második fordulóba maximum   
10 csapat kap meghívást a zsűri 
javaslata alapján, a továbbjutásról 
minden csapat e-mailben kap      
értesítést november 18-án. 
Legyetek vállalkozó kedvűek,     
ötletesek, jogismerők és jogkövetők! 

forrás: Békés Megyei Hírlap, 
2016. november 9. 

 
A Békéscsabai Jókai Színház 
programajánlója 
 
Ezúton ajánljuk szíves figyel-
mükbe a magyar nyelv napja 
tiszteletére rendezett különleges 
programunkat. A Misztrál 
Együttes koncertjét november 
14-én, hétfőn 11 órától láthatják 
az érdeklődők a Jókai Színház 
nagyszínpadán. 
 
Jegyár: egységesen 800,- Ft,    
csoportot szervezők részére a 
jegyár 400,- Ft 
 
MISZTRÁL 

"Misztrál-hangzás" – így ismert 
szakavatott körökben az a fajta 
egyedi megszólalás, ami az 
együttest jellemzi. Megzenésí-
tett versek, többszólamú      
éneklés, különleges hangszerek, 
világzenei ízek. 
 
A Misztrál 1997-ben alakult  
azzal a céllal, hogy a tagok saját 
zenei érdeklődésüknek   megfe-
lelő zenével ajándékozhassák 
meg a magyar palettát. Reperto-
árjukon főleg hazai és külföldi 
költők megzenésített versei   

la felsős kisközösség, beleértve 
a diákönkormányzatot is, 5 fős 
diákcsapattal és egy fő felnőtt 
kísérővel képviselheti az isko-
lát. Egy iskolából több csapat is 
nevezhet. A játék során elsősor-
ban kreativitásra épülő felada-
tokat oldanak meg a csapatok, 
diákjogok, gyermeki jogok    
témakörben. 
A második fordulót eredmé-
nyesen teljesítő csapatok tárgy-
juta lomban  részesülnek ,        
továbbá az I. helyezett csoport 
2017. januárjában a budapesti 
Európai Ifjúsági Központba   
tehet látogatást. A II. és           
III. helyezet csapatok pedig a 
Gyulai Törvényszék munkájába 
nyerhetnek betekintést a 
„Nyitott bíróság” program   
keretében. 

 
Előzetes feladat 

Kedves Diákok! 
 
Ha ti is fontosnak tartjátok jogaito-
kat, tudjatok meg többet róluk!  
A gyermeki és diákjogok tárgykör-
ében, kétfordulós játékunkban bizo-
nyíthatjátok tájékozottságotokat, 
i l l e tve  új  i smeret eke t  i s              
szerezhettek. 
Az első fordulóban soroljatok fel 
legalább öt olyan diákjogot, mely 
az iskolátokban érvényesül, s rövi-
den mutassátok be az érvényesülés 
módját, az általatok meghatározott 
fontossági sorrendbe állítva azokat. 
Kérjük az előzetes feladat megoldá-
sát (feltüntetve a beküldő iskola 
nevét, e-mail címét, a jelentkező 
diákok névsorát, s a kísérő tanárt) 
2016. november 16-ig visszajuttat-
ni az alábbi e-mail címre:  
kbm@t-online.hu.  
(A feladat megoldása egyben a  
játékra nevezés.) 
 
 
 

Meghívó  
 
A Békés Megyei Család, Esély-
teremtési és Önkéntes Ház és a 
Békéscsabai Új Nemzedék     
Közösségi Tér együttműködésé-
ben létrehozta Békés megye  
első, fogyatékossággal élő fiatal 
k é p z ő m ű v é s z e i n e k 
kiál l ítófelületét ,  melynek       
ünnepélyes megnyitójára 
2016.  november 18 -án,          
9:00 órakor kerül sor   
(Andrássy Úti Társaskör -    
Békéscsabai Új Nemzedék   
Közösségi Tér  
Békéscsaba, Andrássy út 38.) 
Az eseményen köszöntőt mond 
és a kiállítást megnyitja: 
Dr. Illés Boglárka – EMMI, ifjú-
ságpolitikáért- és esélyteremté-
sért felelős helyettes államtitkár 
Zalai Mihály – Békés Megyei 
Ö n k o r m á n y z a t  e l n ö k e 
Herczeg Tamás – Békéscsaba 
Megyei Jogú Város szociális 
t a n á c s n o k a 
Az első kiállítás Faluhelyi      
Balázs kerekesszékes fotós   
Korlátok című fotóiból kerül 
megrendezésre. 

Herczegné Számel Annamária  
irodavezető 

 
Gyermeki Jogok Napja -       
Játékos Vetélkedő Általános 
Iskolásoknak 
 
Felhívás általános iskolák felső 
tagozatos közösségei, illetve 
diákönkormányzatai számára 
 
Az NESZ november 20-át a 
Gyermeki Jogok Napjává nyil-
vánította. Ebből az alkalomból a 
Dél-alföldi Regionális Közmű-
velődési Egyesület, a Békés  
Megyei Hírlap támogatásával, 
kétfordulós játékra hívja, várja a 
megye általános iskoláinak   
diákjait. Minden általános isko-

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

mailto:kbm@t-online.hu
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kitartása végül ismét valóságos 
emberré változtatja őt, megmu-
tatva, hogy a szeretet a legfon-
tosabb dolog a világon.      
Minden eszközzel meg kell 
küzdenünk érte! 
De valóban minden eszközzel? 
A dagadt Egérkirály és gonosz 
anyja, valamint Pirella, a vad 
denevérlány szerint: IGEN! 
Meg is tesznek mindent a    
szeretetért, de nem mindig a 
leghelyesebb módon. Marika 
viszont egyszerűen csak szerel-
mes lesz Diótörőbe, ezáltal át-
változtatja és visszaváltoztatja, 
megmenti és megmenekül álta-
la. Pedig nem varázsló, csak 
egy kislány. Egy kislány, aki 
álmodik. Aki még mer          
álmodni. 
A „Diótörő és Egérkirály”    
című családi musical egy mese-
beli zenés történet MINDEN-
KINEK, aki szereti a szép törté-
neteket, szereti a csodákat, és 
szeret szeretni! 
Bemutató: 2016. november 25., 
péntek 15 óra. 
Decemberben is műsoron! 
 
További információ: 
Békéscsabai Jókai Színház  
szervezőirodája 
5600 Békéscsaba,  
Andrássy út 1-3. 
Telefon: 66 519 550 
Fax: 66 519 560 
Email:  
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 
Web: www.jokaiszinhaz.hu 
 

 

szerepelnek, de felbukkan egy-
egy népdal, ismert zenei motí-
vum is koncertjeiken. Ami rög-
tön, már első hallásra megkülön-
bözteti őket pályatársaiktól, az a 
magas fokú vokális tudás, a 
többszólamú éneklés. Ettől lesz 
összetéveszthetetlen a megszóla-
lás módja, ez a sokat emlegetett 
"Miszt rá l -hangzás "  egyik         
legfontosabb összetevője. 
A szövegek terén igyekeznek 
olyan kulturális alappillérekhez 
nyúlni, amivel nem lehet elég 
korán elkezdeni az ismerkedést, 
így a diák közönség számára is 
befogadhatóvá teszik Villon, 
Garcia Lorca vagy éppen      
Weöres, Babits, Balassi verseit.   
A változatos hangszerekből sincs 
hiány: furulyák, doromb, fidula, 
mandolin, koboz és még sok 
más, jellegzetes hangú akuszti-
kus hangszert is megszólaltatnak 
műsoruk során. 

www.misztral.hu 
 

Diótörő és Egérkirály 
 
A darab Hoffmann meséje     
nyomán, de attól erősen            
eltávolodva született.  
Karácsony éjjelén sok varázslat 
történhet, így hát az sem megle-
pő, hogy a játékok életre kelnek, 
s a fából faragott Diótörő vezér-
letével harcba indulnak az őket 
megtámadó gonosz Egérkirály és 
félelmetes egérserege ellen, akik 
már elveszítették az emberek 
szeretetét. Diótörő az elvarázsolt 
Mantonate hercegnő megmenté-
sekor változott át diót törő      
fabábbá. Így került, Marika leg-
nagyobb meglepetésére, játék-
ként a karácsonyi ajándékok   
közé. Marika szeretete, hűsége és 

A Békéscsabai Napsugár   
Bábszínház programajánlója 
 
Ebcsont és nyúlcipő 
2016. november 19. 
 
Kolozsi Angéla darabját maga 
az író rendezi. A jólnevelt ku-
tya, Tódor, és az elkényeztetett 
nyúl, Tilda közös kalandjának 
bemutatójára várjuk november 
19-én, szombaton a közönsé-
g e t .   
Tódornak, a fegyelmezett eb-
nek néhány óráig vigyáznia 
kell Tildára, az elkényeztetett 
nyúlra. És nem egyszerűen vi-
gyáznia: lesni minden kívánsá-
gát. Ám mi történik akkor, ha 
Tilda leghőbb vágya, hogy 
megbízható vendéglátója fene-
kestül fordítsa föl gazdája ren-
dezett otthonát? Bizony-bizony: 
ilyen esetben egy szófogadó 
kutya fenekestül fölfordítja gaz-
dája rendezett otthonát. 
 
További információ: e-mail: 
szervezes@napsugarbab.hu ; 

telefon: (66) 333 261 

file:///C:/Users/Felhasznáó/AppData/Local/Temp/www.jokaiszinhaz.hu
http://www.misztral.hu/vers
mailto:%0dszervezes@napsugarbab.hu%20;%20(66)%20333%20261%0d
mailto:%0dszervezes@napsugarbab.hu%20;%20(66)%20333%20261%0d
mailto:%0dszervezes@napsugarbab.hu%20;%20(66)%20333%20261%0d
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zetése is. Ennek értelmében ha 
a bíróság az egyszerűsített eljá-
rásban a rá irányadó határidőt 
elmulasztja, és további 30 na-
pon belül sem történik bírósági  
intézkedés, automatikusan 
megtörténik a civil szervezet 
bejegyzése. További egyszerűsí-
tésként a civil szervezetektől 
csak egy alkalommal lehet majd 
hiánypótlást kérni – tette hoz-
zá. A helyettes államtitkár kitért 
arra, hogy a Nemzeti Együtt-

javaslata értelmében a bíróság 
az egyesületek nyilvántartásba 
vételekor, illetve változásbe-
jegyzésnél a jövőben csak a leg-
szükségesebb törvényi feltéte-
lek meglétét vizsgálja - ismer-
tette a részleteket Fülöp Attila 
nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkár. 
Közölte: az eljárás ésszerűsíté-
sét szolgálja a törvény erejénél 
fogva történő bejegyzés beve-

Egyszerűbbé válhat a civil   
szervezetek bejegyzése és     
működtetése 
 
A jövőben egyszerűbbé válhat az 
egyesületek,  alapítványok       
bejegyzési, illetve változásbe-
jegyzési eljárása - jelentette be 
Soltész Miklós egyházi, nemzeti-
ségi és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkár hétfőn 
sajtótájékoztatón, Budapesten. 
A kormány parlament előtt lévő 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 
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szágon 55 870 bejegyzett civil 
szervezet van, 20 678 alapítvány 
és 35 192 egyesület. A civil szer-
vezetek több mint kétharmada 
a szabadidő, hobbi (18,8%), a 
kultúra (14,6%), az oktatás 
(14%), a sport (13,9%), a szociá-
lis ellátás (9,4%), a településfej-
lesztés (5%) vagy az egészség-
ügy (4,9%) területén tevékeny-
kedik. A civil szervezetek to-
vábbi tevékenységi körei a kör-
nyezetvédelem, közbiztonság-
védelem, vallás, kutatás, gazda-
ságfejlesztés, polgári védelem 
t e r ü l e t e  –  m on dt a  az               
államtitkár. 

forrás: www.nonprofit.hu 
 
Előterjesztés a civil szerveze-
tek nyilvántartásával összefüg-
gő eljárások módosításáról és 
gyorsításáról 
 
A Kormány honlapján egy 
olyan tervezetet tett közzé, 
amely a civil szervezetek nyil-
vántartásával kapcsolatos sza-
bályok lényeges módosítását 
célozza. 
 
Néhány jelentős tervezett válto-
zásra szeretném felhívni a      
figyelmet annak előre bocsátá-
sával, hogy a tervezetben talál-
ható tájékoztatás szerint a terve-
zet közigazgatási egyeztetése 
folyamatban van. A minisztéri-
umok közötti egyeztetés során a 
tervezet koncepcionális kérdé-
sei is jelentősen módosulhat-
nak, ezért a tervezet jelen for-
májában nem tekinthető a Kor-
mány álláspontjának. Lényeges 
pozitív változás lehet a bíróság 
mulasztása esetén az automati-
kus nyilvántartásba vétel ismé-
telt bevezetése. A tervezet sze-
rint ha a nyilvántartásba vételi 
eljárásban a bíróság döntési kö-
telezettségének határidőn belül 
nem tesz eleget, a bíróság elnö-
ke felhívja a bírót (bírósági tit-

kárt), hogy soron kívül, nyolc 
napon belül tegye meg a szük-
séges intézkedéseket a kérelem 
elbírálása érdekében. A bíró 
(bírósági titkár) a kérelem elbí-
rálását követően a bíróság elnö-
kének beszámol arról, hogy mi 
volt az indoka annak, hogy 
döntési kötelezettségének ha-
táridőn belül nem tett eleget.   
Egyszerűsített nyilvántartásba 
vételi eljárásban, vagy ha a   
kérelmező jogi képviselővel jár 
el, amennyiben a bíróság dön-
tési kötelezettségének határ-
időn belül nem tesz eleget, és a 
határidő leteltét követő 30 na-
pon belül sem kerül sor a kére-
lem elbírálása körében bírósági 
intézkedésre, a nyilvántartásba 
vétel e határidő leteltét követő 
munkanapon a törvény erejénél 
fogva - a kérelemben foglalt 
adatok szerinti tartalommal - 
megtörténik. Szankciója lenne a 
civil szervezetek mulasztásá-
nak is. A tervezet szerint ha a 
változásbejegyzési kérelemből 
az tűnik ki, hogy a szervezet, 
alapítvány esetében az alapító 
(alapítók), elmulasztotta a vál-
tozásbejegyzési kérelem határ-
időben történő benyújtását, a 
bíróság 10 000 forinttól 900 000 
forintig terjedő pénzbírsággal 
sújthatja a szervezetet, alapít-
vány esetében az alapítót, több 
alapító esetén az alapítókat 
egyetemlegesen. A cégeljárás-
hoz hasonló szabályon kerülné-
nek bevezetésre a jogorvoslati 
lehetőségek kapcsán: a tervezet 
azt tartalmazza, hogy az egye-
sület, az alapítvány és a sport-
ról szóló törvény szerinti sport-
egyesület nyilvántartásba véte-
li, változásbejegyzési kérelemé-
nek helyt adó végzés ellen fel-
lebbezésnek nincs helye. A vég-
zés vagy az annak meghozatala 
alapjául szolgáló eljárás, illetve 
a kérelemhez mellékelt iratok 
jogszabályba ütközése miatt az 

működési Alap szakmai pályá-
zatainál azok a magyarországi 
civil szervezetek,   amelyek ha-
táron túli társpályázóval közö-
sen pályáznak, a jövőben önálló-
an is            nyújthatnak be tá-
mogatási igényt. 
Eddig a határon túli szervezetek 
csak magyarországi szervezettel 
közösen pályázhattak, a ma-
gyarországi szervezetek   pedig 
csak egy pályázatot nyújthattak 
be, függetlenül   attól, hogy 
egyedül vagy közösen pályáztak
-e. A szabálymódosítással a ha-
táron túli szervezeteket segítik, 
bízva abban, hogy a magyaror-
szági szervezetek szívesebben 
állnak melléjük, ha a közös pá-
lyázat mellett egyedül is pályáz-
hatnak majd – tette hozzá Fülöp 
Attila. További segítség a civi-
leknek a működési célú pályáza-
tok minimum összeghatárának 
módosítása 250 ezer forintról 
100 ezer forintra, ezzel ugyanis 
a kisebb szervezetek előtt is 
megnyílik pályázási lehetőség – 
mondta. 
Kardosné Gyurkó Katalin, a 
Nagycsaládosok Országos Egye-
sületének elnöke elmondta, a 
szabálymódosítás nagyon fontos 
segítség, hiszen korábban elő-
fordult, hogy egy tisztújítás után 
két évig is elhúzódott a változta-
tások bejegyzése, és ez sokszor a 
szervezet vesztét is okozta. A 
régi elnök ugyanis már nem 
akart, az új pedig még nem volt 
jogosult eljárni a szervezet ügye-
iben.  Soltész Miklós kiemelte: a 
módosítási javaslatokat a civil 
szervezetekkel egyeztetve dol-
gozták ki, mivel az a cél, hogy 
valóban egyszerűbbé váljon a 
működésük, és így több idejük 
és energiájuk maradjon a tevé-
kenységükre. Ezek a szerveze-
tek ugyanis nagyon fontos     
szerepet vállalnak a társadalom 
életében. 
Ismertetése szerint Magyaror-

http://www.nonprofit.hu/hirek/Egyszerubbe-valhat-a-civil-szervezetek-bejegyzese-es-mukodtetese


2016. november Oldal  13 

ok folytán törvénysértő, 
- a nyilvántartásba bejegyzett 
adat a bejegyzést követően ke-
letkezett ok miatt törvénysértő, 
- a létesítő okirat vagy annak 
módosítása, illetve a nyilvántar-
tás nem tartalmazza azt, amit a 
szervezetre vonatkozó jogsza-
bályok kötelezően előírnak, 
- a szervezet a működése során 
nem tartja be a szervezetére és 
működésére vonatkozó jogsza-
bályi rendelkezéseket, illetve a 
létesítő okiratában foglaltakat, 
- törvény a törvényességi fel-
ügyeleti eljárás lefolytatását kö-
telezővé teszi. 
 
Hivatalból jár el a bíróság, ha 
- az eljárás lefolytatásának 
szükségességéről, az arra okot 
adó körülményről hivatalos el-
járása során maga szerez tudo-
mást, vagy 
- az eljárást más bíróság kezde-
ményezi. 
 
Kérelemre indul a törvényessé-
gi felügyeleti eljárás, ha annak   
lefolytatását 
- az ügyész indítványozza, 
- jogszabályban meghatározott 
feladatainak teljesítése körében 
a szervezet tevékenységének 
ellenőrzésére jogosult hatóság 
vagy közigazgatási szerv kéri, 
vagy 
- az kéri, akinek az eljárás le-
folytatásához jogi érdeke fűző-
dik és e jogi érdeket valószínű-
síti, 
- az kéri, akit jogszabály az eljá-
rás kezdeményezésére kötelez. 
 
A tervezet szerint a bíróság első 
alkalommal felhívja a civil szer-
vezetet, hogy nyilatkozzon, 
hpgy a törvénysértést elismeri-
e, illetve állítsa helyre a törvé-
nyes működést. Ennek ered-
ménytelensége esetén a törvé-
nyes állapot helyreállítása érde-
kében a bíróság az intézkedésre 

okot adó körülménytől, illetve 
annak súlyától függően a követ-
kező intézkedéseket hozhatja: 
- a szervezetet, illetve ha megál-
lapítható, hogy a törvényességi 
felügyeleti eljárásra a szervezet 
képviselője adott okot, a képvi-
selőt 10 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtja, 
- megsemmisíti a szervezet által 
hozott jogszabálysértő vagy a 
szervezet létesítő okiratába üt-
köző határozatot, és szükség 
esetén megfelelő határidő kitű-
zésével új határozat hozatalát 
rendeli el, 
- ha a szervezet törvényes mű-
ködése a legfőbb szervének ösz-
szehívásával előreláthatólag 
helyreállítható, összehívja a 
szervezet döntéshozó szervét, 
vagy ennek a feladatnak a vég-
rehajtására - a szervezet költsé-
gére - megfelelő személyt vagy 
szervezetet rendel ki, 
- ha a szervezet működése tör-
vényességének helyreállítása 
más módon nem biztosítható és 
a szervezet működése vagy más 
körülmény alapján különösen 
indokolt - legfeljebb kilencven 
napra felügyelőbiztost rendel 
ki, 
- a szervezetet megszünteti. 
 
A tervezet az új Ptk-ra való átté-
résre jelenleg meghatározott 
2017. március 15-i határidőt 
megváltoztatja. A tervezet sze-
rint a Ptk. hatálybalépésekor 
nyilvántartásba bejegyzett, illet-
ve bejegyzés alatt álló egyesület 
és alapítvány 2017. január 1-jét 
követő első létesítő okirat mó-
dosítással együtt köteles a léte-
sítő okiratának mindazon ren-
delkezését felülvizsgálni és 
szükség szerint módosítani, 
amelyek nem felelnek meg a 
Ptk. szabályainak. Egyesület 
esetében nem kell módosítani 
az alapszabályt abból az okból, 
hogy az tartalmazza az egyesü-

ügyész, valamint az, akire a vég-
zés rendelkezést tartalmaz – a 
rendelkezés őt érintő részére 
vonatkozóan – pert indíthat a 
szervezet ellen a végzés hatá-
lyon kívül helyezése iránt a szer-
vezet székhelye szerint illetékes 
törvényszék előtt. Ebben a per-
ben van lehetőség az esetlegesen 
jogellenesen nyilvántartásba vett 
adatok korrigálására, legsúlyo-
sabb esetben a kirívóan jogelle-
nesen nyilvántartásba vett civil 
szervezet megszüntetésére. Az 
új szabály szerint az alapítvá-
nyok, egyesületek, sportegyesü-
letek nyilvántartásba vételi, va-
lamint változásbejegyzési kérel-
mének helyt adó végzését az 
OBH közzéteszi. Aki egyesületi 
ügyben az utóbbi években inté-
zett változás-bejegyzési eljárást, 
annak számára örömhír lehet a 
tervezet azon új szabálya, hogy 
változásbejegyzési eljárásban a 
tagjegyzéket nem kell becsatol-
ni. Az a szabály is jelentős köny-
nyítést hozhat, hogy változásbe-
jegyzési eljárásban a bíróság 
csak a változásbejegyzési kére-
lemmel érintett körben vizsgálja 
a benyújtott iratokat. A civil 
szervezetek törvényességi    fel-
ügyeletét szintén a cégügyekhez 
hasonlóan szabályozná a jogal-
kotó. A tervezet szerint a törvé-
nyességi felügyeleti eljárás során 
a bíróság hivatalból vagy kére-
lemre jár el. A törvényességi fel-
ügyelet nem terjed ki a szervezet 
gazdálkodásának és döntéseinek 
gazdasági-célszerűségi szem-
pontból való felülvizsgálatára, 
valamint a beszámoló letétbe 
helyezésére és közzétételére vo-
natkozó kötelezettség teljesítésé-
nek kikényszerítésére. Törvé-
nyességi felügyeleti eljárásnak 
van helye, ha 
- a létesítő okirat vagy annak 
módosítása, illetve a nyilvántar-
tásba bejegyzett adat a bejegy-
zést megelőzően már fennálló 



2016. november Oldal  14 

let alapító tagjainak nevét, és 
azok lakóhelyét vagy székhely-
ét. Az új szabály szerint tehát 
elegendő a következő módosí-
táskor áttérni az új Ptk-ra, azt 
viszont 2017. január 1-et követő 
bármely módosítás esetén meg 
kellene tenni. 
A tervezet itt érhető el. 

forrás: www.nonprofit.hu 
 
Az én történetem – folytatódik! 
 
Meghosszabbítottuk a beküldési 
határidőt november 30-ig! 
A MACI által kezdeményezett 
videósorozat olyan emberek tör-
ténetével ismertet meg bennün-
ket, akiknek egy civilszervezet 
komoly segítséget adott, hogy 
magánéleti problémáját és/vagy 
szakmai kihívását megoldja, s 
ezzel jelentős változást idézett 
elő az életében. Most, a folyta-
táshoz újra történeteket és fősze-
replőket keresünk! 
Sokatoknak lehet civilszervezet-
tel kapcsolatos személyes törté-
nete, Ha van ilyen történeted és 
szívesen szerepelsz egy rövid 
videófilmben, kérjük, küldd el 
2016. november 30-ig a 
b r u m m m @ s z i a m a c i . h u                 
e-mailcímre! Az itt letölthető 
forma segít a megfogalmazásá-
ban. 
Ha ismertek potenciális fősze-
replőt, kérjük, szóljatok neki is! 
Három filmet fogunk a követke-
ző időszakban elkészíteni, mely-
hez várjuk történeteiteket! 
Az alábbi linkeken  
www.facebook.com/sziamaci/
videos/ 
http://sziamaci .hu/az -en-
t o r t e n e t e m / c i k k e k                 
megtaláljátok az eddig elkészült 
filmeket! 

forrás: www.sziamaci.hu 
 
 
 
 

1% - Egy hungarikum 20 éve 
 
Esemény időpontja:  
2 0 1 6 .  n o v e m b e r  1 6 . 
Jelentkezési határidő:  
2 0 1 6 .  n o v e m b e r  1 3 . 
Helyszín: KSH, Keleti Károly 
terem (Budapest, II. kerület    
Keleti Károly u. 5-7.) 
Mit hozott az 1% a civil szektor-
nak és milyen hatással volt az 
adományozási kultúrára? Hogy 
találta meg a helyét hazai és 
nemzetközi szinten a jogi,      
gazdasági környezetben?  
Hogyan tovább? Mi a százalé-
kos adományozás jövője?  
A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) és a NIOK Alapítvány 
közös szervezésében az 1% - 
Egy hungarikum 20 éve című 
k o n f e r e n c i á n  e z e k e t  a             
kérdéseket járjuk körbe. 
 
Egy magyar találmány, ami  
bejárta Európa több országát    
(s reméljük egyszer majd a vilá-
got is). Honnan hova fejlődött? 
Mit hozott a civil szektornak és 
milyen hatással volt az adomá-
nyozási kultúrára? Hogy találta 
meg a helyét hazai és nemzet-
közi szinten a jogi, gazdasági 
környezetben? Hogyan tovább? 
Mi a százalékos adományozás 
jövője? 
A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) és a NIOK Alapítvány 
közös szervezésében az 1% - 
Egy hungarikum 20 éve című 
konferencián ezeket a kérdése-
ket járjuk körbe. 
A Konferencia helye és ideje: 
KSH, Keleti Károly terem 
(Budapest, II. kerület Keleti    
K á r o l y  u .  5 - 7 . ) 
november 16. 13.00-17.00 
 
A rendezvényen hazai és nem-
zetközi szakértők, kutatók, civil 
és állami szereplők osztják meg 
tudásukat, tapasztalatikat, to-
vábbá egy fórum keretein belül 

lehetőséget adunk a kérdésekre, 
beszélgetésre, tapasztalatcserére 
is. 
A konferencia ingyenes, ugyan-
akkor a férőhelyek korlátozott 
száma miatt regisztrációhoz 
kötött! 
Jelentkezni itt lehet. 

forrás: www.nonprofit.hu 
 
E m b e r i  E r ő f o r r á s                    
támogatáskezelő felhívása 
 
Értesítjük Önöket, hogy az   
Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő költözése miatt egyes elér-
h e t ő s é g e i  h a m a r o s a n            
megváltoznak. 
A változásokról honlapunkon 
folyamatosan tájékoztatni fog-
juk Önöket. 
Kérjük, továbbra is kísérjék fi-
gyelemmel honlapunkon meg-
jelenő híreinket! 
Szíves megértésüket és türel-
müket köszönjük! 

forrás: www.emet.gov.hu 

http://www.kormany.hu/download/e/59/d0000/20161014%20EctvCnytvm%C3%B3d.pdf#!DocumentBrowse
http://www.nonprofit.hu/hirek/Eloterjesztes-a-civil-szervezetek-nyilvantartasaval-osszefuggo-eljarasok-modositasarol-es-gyorsitasarol
http://sziamaci.hu/uploads/files/maci_az_en_tortenetem.docx?9606d11
https://www.facebook.com/sziamaci/videos/
https://www.facebook.com/sziamaci/videos/
http://sziamaci.hu/az-en-tortenetem/cikkek
http://sziamaci.hu/az-en-tortenetem/cikkek
http://sziamaci.hu/az-en-tortenetem/cikkek
https://goo.gl/forms/k8GrIi5q6j6pgiE12
http://www.nonprofit.hu/civil_kalendarium/1-szazalek-Egy-hungarikum-20-eve
http://www.emet.gov.hu/hirek/hirek523/
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KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Napraforgó 

Kiadja: a Közösségfejlesztők   

Békés Megyei Egyesülete 

Levelezési cím:  

5600 Békéscsaba, Pf.: 570. 

E-mail: civil@kfbme.hu 

Szerkesztő: Urbancsok Győző Mátyás                                      

Felelős kiadó:  Pocsajiné Fábián Magdolna  

CIVIL IRODA  MŰKÖDÉSI HELYSZÍNÉNEK VÁLTOZÁSA 
 
A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete november 1-től az  
Andrássy u. 38. sz. alatti közösségi térben működteti civil információs irodáját. 
 
Elérhetőségek:  
E-mail: civil@kfbme.hu; civilek.csabanet.hu   
Postacím: 5600 Békéscsaba, Postafiók 570. 
Telefonszámok: 06/30-2074482; 06/30-2260322 

Megjelent a 2016/3-as száma, a tartalma 
„Ezt nem csak magamnak, neked is csinálom” A közösségi kul-
túra és működésmód létrejöttének    integrál személetű elemzése 
egy kisközösségi projektben 
Példaadó közösségi kezdeményezések a Beke Pál emlékkonfe-
rencián 
„NEC ARTE NEC MARTE” – Sem csellel, sem erővel! 
Mészáros Zsuzsa Beke-díjas 
CEBSD/EUCDN az 1990-es és a 2000-res évek elején: gyakorlat 
és megfontolások 
A szupertömbök segítségünkre sietnek: Barcelona az utcák    
visszaadását tervezi az ott élőknek 
MEGJELENT! Nárai Márta és Reisinger Adrienn új kötete 
MEGJELENT! A TE ÖTLETED, A TE HANGOD,  
A TE KÖZÖSSÉGED Közösségi tervezési kezdeményezések  
B. A.-Z. megyében 
A szám itt letölthető. 

forrás: www.adattar.net 

mailto:civil@kfbme.hu
http://civilek.csabanet.hu/
http://www.adattar.net/parola/wp-content/uploads/2016/10/Parola_2016-31.pdf
http://www.adattar.net/parola/?page_id=38

