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E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

„KELL EGY HELY” 

Az Andrássy Úti Társaskör – Új Nemzedék Plusz és Újratöltve, a Kontaktpont 
Iroda projekt – mint ifjúsági közösségi tér 
 
Az Új Nemzedék Plusz és az Új Nemzedék Újratöltve program a kormány  
által elfogadott ifjúságpolitikai keretprogram-
mal összhangban egy széleskörű korosztályos 
összefogás eredményeként indult el, amely 
valóban a fiatalok mindennapjait érintő problé-
mákat hivatott kezelni. A projekt keretében 
létrejött a Kontaktpont hálózat, amely az okta-
tási intézményeket és ifjúsági        kezdeménye-
zéseket összefogó szerveződés.  
Az Andrássy Úti Társaskör (5600 Békéscsaba, 
Andrássy út 38.), mintegy multifunkcionális 
közösségi térkialakítás ennek a komplex projektmegvalósításnak ad otthont, 
hogy az ifjúság szabadidő-eltöltését, valamint az ifjúságsegítő szakemberek és 
fiatalok által működtetett közösség tevékenységét szolgálja. Az inkubátorház 
jelleggel működő intézmény civil szervezetekkel karöltve többek között      
megyei és regionális ifjúság képzési és kulturális, szórakoztatási központ funk-
cióit tölti be. A jól felszerelt közösségi terünk bárki számára nyitott módon, 
ingyenesen elérhető, hogy hozzájáruljunk a fiatalok helyi aktív közösségi    
szerepvállalásához, ezen keresztül a régió fejlődéséhez.  
 
Programok, partnerek, szakértők, csoportok, eszközök, szolgáltatások 
Az Andrássy Úti Társaskör fenntartásáért működő Új Nemzedék Újratöltve és 
Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület a Békés megyei fiatalok számára 
kulturális szórakozás, szabadidős és sport programok lebonyolítását, oktatási 
tevékenység szervezését, a fiatalok életesélyeinek segítését, a helyi fiatalok    
ön- és közösségfejlesztését, pályázati – pályaorientációs felvilágosítását        
biztosítja a terének teljes körű támogatásán, működtetésén keresztül. 
Az intézmény kapcsolatait megsokszorozva nyolc szervezettel (Új Nemzedék 
Központ, Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület, Táliber Alapítvány, 
Játszótér Alapítvány, Green2Move Egyesület, Mária Lovagrend, Csupaszív 
Nagycsaládos Egyesület, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete) szoros 
együttműködésben alakult át a helyi ifjúsági kezdeményezéseket összefogva 
sajátos összekötő ponttá. A befogadó kreatív térré átalakult ház továbbá, 
ugyancsak az ifjúsági korosztályt támogató szervezetekkel is együttműködik 
(pl.: EBI, Patent, Egyensúly AE, T1ÉL Teaház és Ifjúsági Klub, KIE, Bárka Klub, 
Skate Park, Közösségfejlesztők BME, Bcs-i KEF). 

Eddig megvalósult programjainkkal – 
ifjúsági találkozók, konferenciák, 
workshopok, kiállítások lebonyolításá-
val – a társadalmi beilleszkedés, a pá-
lyaválasztás előtt álló, a társas és közös-
ségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, 
valamint a helyi közösségek megerősí-
tését igénylő ifjúság készségeinek     
fejlesztését, valamint a fiatalok            
hátrányos helyzetű csoportokkal   
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s z e m b e n i  é r z é k e n y í t é s é t              
támogattuk.  
Az időszakosan megrendezett  
rendezvények alkalmain túl a   
hátrányos helyzetű ifjúsági célcso-
portunk részére rendszeresen elér-
hető szolgáltatásokat biztosítunk. 
Ekképpen az Andrássy Úti Társas-
kör az egyéni és csoportos klubfog-
lalkozások, társasjáték progra-
mok, városi ifjúsági rendezvények,     
közösségek összefogását segítő 
projektek, tehetséggondozással 
egybekötött szakmai műhelyek, 
önkénteseket fogadó társadalmi és 
közösségi szerepvállalást életre 
hívó együttműködések tere.  
Az ingyenesen – klubkártyával – 
igénybe vehető, bárki számára el-
érhető   klubfoglalkozásaink a kö-
vetkezők: az Ingyen Popcorn Film-
klub, az Art-plexus Művészeti 
Klub, a Civil klub, Sütő-Főző Klub, 
Kreatív klub (kötés, varrás, horgo-
lás stb.), a  Gitár Suli , Sport      
Klubok, mint aikido – önvédelmi 
kurzus,     zumba. Társas szórako-
zási, ismerkedési, tanulási, pihené-
si lehetőségeket biztosítanak     
eszközeink: az Xbox 360, a TEQ 
Ball, a korszerű társasjátékok, a 
csocsó, a billiárd, a darts.  
Emellett a ház egyedisége abban is 
megmutatkozik, ha a fiataloknak 
van affinitása és egyéni elképzelé-
se egy program, klub megszerve-
zésével kapcsolatban, akkor ter-
vezhetnek velünk és az intézmény 
munkatársaival egyeztetve segí-
tünk nekik azoknak megvalósítás-
ban. Ugyanakkor a ház berendezé-
sét, a dekorációt nagy részben a 
hozzánk járó fiatalok tervezték, és 
valósították meg, hogy sajátjuknak 
érezhessék azt, így otthonossá téve 
a közösségi teret ötleteik kivitele-
zésében és a művészi készségeik 
kibontakozásában és fejlesztésében 
is segíthetjük őket.  
Az Andrássy Úti Társaskör nyitva-
tartási ideje általában hétfőtől-
péntekig, 12.00-18.00 óráig tart, 
azonban az egyedi rendezvény-
szervezési, projektötletek megvaló-
sításához szükséges igényeket is 
figyelembe vesszük.  

Pikó Tamás 
közösségi tér vezető 

“Hétköznapi emlékezet”-
kiállítás 
 
A Táliber Közösségfejlesztő     
Alapítvány irodája 2016 év eleje 
óta több ifjúsággal foglalkozó 
szervezettel együtt az Andrássy 
Úti Társaskörben található, ahol 
az Új Nemzedék Békéscsabai   
Közösségi Tér működik.   
Az épület több mint 100 éves, jel-
legzetes és impozáns polgári ház, 
mely már a maga korában is ki-
emelkedőnek számított. Kiállítási 
helyszínként az épület titokzatos, 
mély történelmet sejtető padláste-
re és sejtelmes pincerendszere 
igazán érdekes tárlat megvalósítá-
sát teszi lehetővé. Mindemellett 
történeti múltja is vonzerőt képvi-
sel a helyi lakosság körében, hi-
szen számos közösség megfordult 
falai között, működött úttörőház-
ként és óvodaként is, így sokak-
ba n ébresz t  nosz ta lg ikus           
érzelmeket. 
Kihasználva az épület adottságait 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére létrehozott 
kiállítás a pincében és a padláson 
kap helyet.  
 
A “Hétköznapi emlékezet”     
néven megnyíló kiállítás a      
Táliber Közösségfejlesztő Alapít-
vány szubjektív megemlékezése. 
 
A kiállítás két részletben nyílik 
meg, a pincében november 30-án, 
míg a padlástérben egy nagyobb 
szabású program keretében    
december 16-án. 
 
A Táliber Közösségfejlesztő Ala-
pítvány programja “A magyar 
szabadság éve” programsorozat 
keretében valósul meg. “A prog-
ramot az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára 
létrehozott Emlékbizottság     
támogatja.” 
 
A kiállítás szakmai megvalósításá-
ban közreműködtek: Szabó László 
történelemtanár, Ugrai Gábor  
történelemtanár, Vánsza Pál, a 
POFOSZ békéscsabai szervezeté-
nek vezetője. 

Arculat és kialakítás: Kultúr-Műhely 
 
A kiállítás megvalósításához        
támogatásukkal hozzájárultak: 
Baráth István,  
Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.,OBI 
 
Kiállítás megnyitó 
Helyszín: Andrássy Úti Társaskör 
(Új Nemzedék Békéscsabai        
Közösségi Tér)  
Békéscsaba, Andrássy út 38. 
Ideje:  
2016. november 30. szerda 19.56 
2016. december 16. péntek 18:00 
 
A kiállítás az Andrássy Úti Társas-
kör nyitva tartási idejében hétköz-
nap 12.00-18.00 között    látogatható 
ingyenesen 
2016. december 1- 2017. január 30-ig. 
 
Csoportok számára délelőttönként 
is van lehetőség a látogatásra, de 
előzetes bejelentkezést kérünk     
legalább két nappal a tervezett    
időpont előtt: 
ta l iber .a lap itva ny@gma il . com          
06-20/377-1960 
A kiáll ítás kb. 45 perc  alatt               
megtekinthető. 
 

mailto:taliber.alapitvany@gmail.com
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EZ TÖRTÉNT... 

A 9 hónap alatt a felkészítő, érté-
kelő foglalkozásokon és a játszóté-
ri programokon legalább 20 óra   
közösségi szolgálatot teljesítettek a 
diákok. A csapatépítő felkészítő 
szakaszban tanultak az együttmű-
ködésről, az önkénteskedésről, a 
projekttervezésről. A játszótereken 
szorosan összedolgozva a felnőtt 
önkéntesekkel értékteremtő csa-
patmunkában vehettek részt, saját 
maguk, a kisebbek és szüleik      
örömére. 

Az alapítvány célkitűzése, hogy 
támogassa, mentorálja a felnövek-
vő generációkat. Kezdeményezzük 
azokat az alkalmakat, melyek   
közösségi élményt, ismeretszerzési 
lehetőséget nyújtanak a fiatalok-
nak. Mindeközben személyiségük 
erősödhet, önbizalmuk nőhet, szo-
ciálisan érzékenyebbé válhatnak, 
felkészülhetnek a felnőtt életre. 
Programjaink tervezésénél ,     
megvalósításuk során szem előtt 
tartjuk, hogy motiváljuk őket a 
további önkéntes tevékenységre is. 
E szemléletmód mentén 2016-ban 
a KÖSZ! Programnak köszönhető-
e n  l e g a l á b b  3 4  d i á k o t 
mentoráltunk, vontunk be prog-
ramjainkba, legalább 500 IKSZ 
órát igazoltunk. 

Bágy Petra 
Táliber Közösségfejlesztő  

Alapítvány szervezője 
 
Együtt, magunkért! - A vezetés 
rejtelmei 
 
Az ÁTK-ban, Vezetői Kompeten-
ciafejlesztő Képzést tartottak    
békéscsabai diákéletben aktívan 
részt vevő ifjúság számára. Több 

X, Y, Z generációk és az IKSZ 
 
Az “X, Y, Z generációk és az IKSZ” 
cím több korosztály kölcsönös 
együttműködését szimbolizálja.   
Ezt az elnevezést kapta az a projekt, 
melyet a Táliber Közösségfejlesztő 
Alapítvány és a BSZC Szent-
Györgyi Albert Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma 10.G osztálya közösen 
valósított meg 2016. március 1. és 
november 30. között. 
2016. január 1-jétől az érettségizők-
nek 50 óra iskolai közösségi szolgá-
latot (IKSZ) kell teljesíteniük, e cél 
eléréséhez nyújtott segítséget a diá-
koknak a szervezet az Új Európa 
Alapítvány KÖSZ! Programjának 
támogatásával. 
Olyan közösségi programba vontuk 
be a fiatalokat, melyet már 2006 óta 
felnőtt önkénteseinkkel rendszere-
sen szervezünk kicsiknek és        
nagyoknak, családoknak. A progra-
mok helyszíne mindig egy hétköz-
napi játszótér, ahová játékokat vi-
szünk, ezzel is bővítve, színesítve a 
közösségi tér lehetőségeit. Az ön-
kéntes bázist kiegészítve a játszótéri 
programokba bekapcsolódott diá-
kok művészeti képzésben vesznek 
részt, kiadványszerkesztők, grafi-
kusok, stílus és divattervezők. 
Egyéniségükkel, kreativitásukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy változa-
tosabb szabadidős tevékenységeket 
k íná lha ssunk a  já t sz ótérre           
érkezőknek. 

iskola diákjai megfordultak ezen a 
képzésen, például a Közgé, a    
Vízmű, a BEG, hogy csak párat 
említsünk. 
A tréning alatt Matuszka Balázs 
pszichológus vezette az önfejlesztő 
csoportot, aki a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem oktatója, az 
ICAS Magyarország klinikai veze-
tője, szervezeti tanácsadója és Ka-
rácsony Zsolt, mentálhigiénés 
szakember tartott előadásokat.  
A tréning tematikája mentén a fog-

lalkozásokon önismereti játé-
kokkal ismerkedtek a fiatalok, 
majd csapatépítésre, ismerke-
désre, önismereti és vezetői 
készségek gyakorlataira került 
sor. Csapat- és csoportvezetési 
technikákban, valamint a kom-
munikációmenedzsment, a 
prezentációs készségfejlesztés 
területeiben is kipróbálhatták 
magukat a növendékek, így 
többek között a projekttervezés 

és szervezés, projektmenedzsment 
gyakorlati feladatait is      élhették.  
A résztvevők önismerettel foglal-
koztak játékos feladatok segítségé-
vel. Az azonos iskolából érkezők 
ismerték egymást, amúgy igazából 
senki senkit sem, ezáltal az első 
benyomásra hagyatkozva igyekez-
tek egymás tulajdonságait belőni, 
kisebb nagyobb sikerrel. A kurzu-
sok alatt a legszegényebbek élet-
helyzetébe nyerhettek betekintést 
a növendékek, a Szociopoly társas-
játékkal játszva. A társasjátékot 
Herczegné Számel Annamária – a 
CSEÖH irodavezetője – hozta el a 
fiataloknak. Volt pillanat, amikor a 
társaság felébresztéséért egy kis 
tornával indította a napot 
Matuszka Balázs. A vezetőképes-
ség gyakorlása miatt, utánzós játé-
kot játszottak. Majd egy érdekes 
kihívásra került sor, bekötött 
szemmel vezetőre hagyatkozva 
járták be az ÁTK épületét. 10-10 
percig irányították a párok egy-
mást. Több célja is volt ennek a 
feladatnak, mindkét oldalt megis-
merhették, a vezetettét és a vezető-
jét is. Vezetettként bizalmat kellett 
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get nyújtani – foglalta össze 
a konferencia és az ehhez 
kapcsolódó előadássorozat 
legfőbb célját      Pocsajiné 
Fábián Magdolna. 
Az esemény újonnan bizo-
nyította: a gyulai Almásy-
kastély nem csak kiállítótér-
ként, rendezvényhelyszín-
ként is tökéletesen megállja 
a helyét. 
Az egyesület titkára kiemel-
te: a civilek szakmai felké-

szültsége    különböző szinten áll, s 
a szervezetek anyagi forrásai is 
jelentősen eltérnek, de ebből a 
tényből nem kell egyenesen követ-
keznie annak, hogy ne tudjanak 
profi szinten megszervezni egy-egy 
számukra fontos eseményt. A segít-
ségükkel, az előadások és az azt 
követő műhelybeszélgetés révén a 
megjelentek hasznos, mindennapi 
tevékenységük során alkalmazható 
információkat szerezhetnek, kap-
csolatokat ápolhatnak és építhet-
nek –         fogalmazta meg. 
Részletezve: a civil szervezeteknél 
túlnyomó többségben lelkes önkén-
tesek dolgoznak, akiknek nincs 
feltétlenül a kisujjukban az a tudás, 
ami egy jótékonysági bál, egy mű-
helybeszélgetés, egy konferencia 
vagy egyéb más rendezvény meg-
valósításához, gördülékeny lebo-
nyolításához feltétlenül szükséges. 
Még az igazán elkötelezett, maga-
san képzett munkatársaknak is ala-
posan át kell gondolniuk, meg kell 
tervezniük, hogy kit éppen milyen 
feladatra állítanak rá. 

A Békés megyei civilek számára 
életre hívott konferencia több mint 

70 résztvevője között volt 
nagybánhegyesi, mezőkovácsházi 
és       csanádapácai is. Pocsajiné 
Fábián Magdolna azt is ismertette, 
a     megye egész területéről nagyon 
nagy volt az érdeklődés, s előzete-
sen legkevesebb 40 jelentkezőt kel-
lett elutasítaniuk. Mint fogalma-
zott: a helyszín, az Almásy-kastély 
óriási vonzerőt jelentett, hiszen ez 
az épület megkapó környezetet, 
fantasztikus miliőt biztosít. 
– A helyszín kiválasztása is döntő 
szerepet játszik egy-egy esemény 
lebonyolításakor, ebben is szeret-
tünk volna irányadóak lenni és az 
is fontos szempont volt, hogy a kas-
télyban remek szakemberek dol-
goznak, akik közül néhányat elő-
adónak is felkértünk – emelte ki 
végül a szervező egyesület titkára. 
A résztvevőket a hivatalos megnyi-
tó alkalmával a gyulai kiállítótere-
ket működtető önkormányzati cég, 
az Erkel Ferenc Nonprofit Kft.   
ügyvezető igazgatója köszöntötte. 
Mint Dombi Ildikó megfogalmazta: 
az Almásy, a Harruckern és a 
Wenckheim család mindig is    
meghatározó volt a térség életében, 
valamint a kastély mindig is a kul-
túra és a jótékonyság központja 
volt, mely területeken a civil szer-
vezetek is hagyományosan erősek. 
Megtiszteltetésnek veszi, hogy a 
szervezők ezt a helyszínt választot-
ták és a továbbiakban is megpróbál 
minden segítséget megadni,       
amennyire csak lehetséges – tette 
hozzá végül. 
Varga Anna, a Békéscsabai       

N a p s u g á r 
B á b s z í n h á z 
m ű v é s z e t i 
menedzsere a 
s i k e r e s        
rendezvények 
szervezéséről 
osztott meg 
h a s z n o s     
i smereteket . 
Fábián Tamás, 
a z  E r k e l     
F e r e n c      
Nonprofit Kft.  
kommunikáci-

ós  vezetője a marketingről tartott 
előadást. Dohányosné Bencsik   

tanúsítaniuk, felettük álló, ismeret-
len partnerükhöz. Vezetőként vi-
szont felelősséget kellett vállalniuk 
a másik iránt,  kisebb balesetektől 
eltekintve a  csoport java élvezte a 
feladatot, ha nem is mindegyik sze-
repet, de az egyiket mindenképp. 
Az egyik legviharosabb feladat a 
vita szituáció volt, alkalmazottak 
álltak szemben a főnökkel, a külön-
böző igények benyújtásáért. A két 
csoport valamilyen szinten meg-
győzte a saját főnöküket, az egyik 
csoport konszenzusabb megoldást 
talált, de a másik, az még meg is 
fenyegette a „főnököt” igazuk vé-
gig vitele    érdekében.  
A diákok megvallása szerint      
nagyon hasznos volt ez a három 
nap, rengeteget tanultak és jól érez-
ték magukat. A remek előadások 
mellett az ATK munkatársai teljes 
ellátásban részesítették a részt   
vevőket.  Ebédet, uzsonnát,        
mindent biztosítottak a hosszú  
napokra. Akik távolabbi városból 
érkeztek az éjszakát is ott              
tölthették.  

Marija Medvegy-Andelic 
Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági 

Egyesület 
munkatárs 

 
Közösségfejlesztés az Almásy-
kastélyban 
 
A rendezvényszervezés protokollja 
címmel rendezett civil szervezetek-
nek szóló konferenciát a Közösség-
fejlesztők Békés Megyei Egyesülete 
Gyulán, az Almásy-kastélyban. 
A térségben tevékenykedő közössé-
geknek szeretnének hathatós, kéz-
zel fogható, mindennapi tevékeny-
ségük során hasznosítható segítsé-
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nak engedményeket termékek és 
szolgáltatások áraiból.  
Herczegné Szabó Marianna, a    
kártyát kibocsátó civil szervezet 
elnöke elmondta: 
A kedvezménykártyát egy egyszeri 
regisztrációs díj ellenében kiváltó 
kártyatulajdonosok vásárlásaikkal a 
helyi vállalkozók forgalmát, vala-
mint a helyi és régióbeli termékek 
kereskedelmét is  
támogathatják.  
Az új kezdeményezésről a Gyula 
Televízió híradója is beszámolt, az 
adás ide kattintva nézhető meg. 
A híradás 3 perc 45 másodpercnél 
kezdődik. 
A kedvezménykártya rendszerét 
legutóbb a gyulai máriafalvi idősek 
klubjában mutatták be. 
A rendezvényen a Gyula Televízió 
is forgatott, az összeállítás  
ide kattintva nézhető meg. 

forrás: 
www.bekesmegyeisclerosis.hu 

 
A j á n d é k  a z  ü n n e p r e                     
Dél-Békésben 
 
Együtt cselekedve egy nemes célért 
– Erre ösztönöz mindenkit a Dél-
Békés Mezőgazdasági Termelőiért 
K ö z h a s z n ú  A l a p í t v á n y . 
Cipősdoboz akciójuk keretében a 
hátrányos helyzetű Dél-Békésben 
élő        gyermekek, családok ünne-
pét    teszik szebbé. 
 Doboznyi szeretet karácsonyra – 
Összefogásra hívják a nemes lelkű 
adományozókat a segítségére szo-
ruló dél-békési gyermekek meghitt 
ünnepének biztosítsa érdekében a 
karácsonyi időszakban. 
A Dél-Békés Mezőgazdasági Ter-
melőiért Közhasznú Alapítvány az 
elmúlt években számos karitatív 
kezdeményezést valósított meg, 
idén sincs ez másként. A szintén 
jótékony célú Adventi Rajz- és 
Szépírópályázat mellett cipősdoboz 
akciót is hirdetett, hogy örömteli, 
ajándékban gazdag legyen a hátrá-
nyos helyzetű térségben élők ünne-
pe. Várják adományozók csatlako-
zását, a felajánlás lehet játék, sport-
eszköz, ruhanemű (új és használt 
is), a családokra gondolva tartós 
élelmiszerek és műszaki cikkek.  
Ha az adományok adottak, a cél, 

estékre, melyek szombatonként 
16 órától a gyetyagyújtással        
kezdődnek, a templomban műsor-
ral és szentmisével folytatódnak. 
Advent második hétvégéjén              
Kepenyes Pál gyulai zenetanár  
koncertjét hallhatjuk.  
December 10-én délelőtt „Luca napi 
hagyományőrző és  családi napot” 
szervezünk kézműves   vásárral és 
játszóházzal. Az esti gyertyagyújtás 
után a Mezőkovácsházán élő Nyári 
István és barátai muzsikálnak    
nekünk. Advent negyedik hétvégé-
jén egyesületünk Színköre ad     
műsort, melyre hetek óta készü-
lünk. Örülünk annak, hogy a      
nevünkhöz hűen hagyományt    
teremtettünk ezekből a rendezvé-
nyekből, melyekre évről-évre egyre 
többen látogatnak el. 

Víghné Békési Katalin 
Egyesület elnöke 

Gyulai kedvezménykártya segít a 
spórolásban 
  
Gyulai kedvezménykártya néven 
indított új szolgáltatást a megyei 
SM egyesület október végén. 
A kezdeményezés révén, a gyulai 
piacon már számos üzletben lehet 
kedvezményeket igénybe venni és 
további szolgáltatókkal is folynak 
együttműködési tárgyalások.   
A Békés Megyei SM Egyesület az 
általa a gyulai piac területén      im-
már csaknem három éve működte-
tett SM Adományboltban már ko-
rábban bevezette az engedmények-
re jogosító törzsvásárlói kártyát. Az 
újabb, alulról induló civil kezdemé-
nyezés révén a kedvezménykártyát 
megvásárlók már számos további 
együttműködő partnernél kaphat-

Erika, a  Kastély Kávézó mesterfel-
szolgáló-szakoktatója az ünnepek 
és a hétköznapok vendéglátásáról 
számolt be, míg Rokszin Renáta 
néprajzkutató, muzeológus a 18. és 
19. századi illemszabályokról    
mesélt. Az előadássorozat végezté-
vel    Zsótér Mária közösségfejlesz-
tő-mentálhigiénés szakember      
segítségével a tapasztalatokat    
beszélhették át a megjelentek. 

forrás: www.beol.hu 
 
Adventi várakozás a Dohánylevél 
Egyesülettel 
 
A csanádapácai Dohánylevél     
Hagyományőrző és Hagyományte-
remtő Egyesület immár harmadik 
éve rendez advent idején ünnepi 
műsorokat a helyi   Nagyboldog-
asszony Római Katolikus temp-
lomban. A falu központjában felál-

lított adventi koszorú első gyertyá-
ját Oláh Kálmán polgármester úr 
gyújtotta meg.  
„A zene az kell, mert körülölel és 
nem veszünk majd el…”ezekkel a 
sorokkal nyitottuk meg a rendez-
vénysorozat első estéjét, melyen  
Lestyán Mihályné és tanítványai 
adtak koncertet. Helyi és orosházi 
gyermekek szólaltatták meg a 
hangszereket, hegedűn és zongo-
rán játszottak szívhez szóló kará-
csonyi dallamokat. A koncert végé-
re valóban megérintett-körülölelt, 
meghitt hangulatot   teremtett a 
muzsika. Az este zárásaként ven-
dégül láttuk a megjelenteket, akik 
szívesen maradtak még egy kis 
beszélgetésre. 
A következő három hétvégén is 
várjuk az érdeklődőket az ünnepi 

https://www.youtube.com/watch?v=0eeF2Tq_uw4&feature=youtu.be
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/index.php/esemenyek/61-2016/381-gyulai-kedvezmenykartya-segit-a-sporolasban
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/kozossegfejlesztes-az-almasy-kastelyban-696538
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hogy a legjobb helyre kerüljenek, 
így fogadják a javaslatokat olyan 
gyermekekre, családokra vonatko-
zóan, ahol nagy szükség van a se-
gítségre (jelezve, hány éves gyer-
mekről van szó, mire lenne szüksé-
ge, hogyan érhető el). Ha az ado-
mányok gyűjtésére vállalkozna 
gyűjtőpont biztosításával, szintén a      
karitativ@dbmtka.com e-mail     
címen jelentkezhet. A kiíró bízik 
abban, a karitatív tevékenységgel 
megerősíthetik a térségben élőkben 
azt a hitet, hogy összefogással a 
problémák megoldását helyben is 
meg lehet találni, közösen           
enyhíthető a gondok súlya. 

forrás: www.beol.hu 
 
Polgárőrökkel érkezett a Mikulás 
Békésbe 
 
Különleges mikulásozást szervez-
tek a békéscsabai fényesi tanyák 
lovas polgárőrei vasárnap délután. 
A négy hölgy 13 óra körül felnyer-
gelt, befogta lovait, és a Mikulással 
karöltve először a tanyákat járta 
körbe, majd egy rövid időre a    
Lencsési lakótelepre is betért. 
 Nógrádi Csilla, a Fényesi Tanyák 
Polgárőrség KHSZ elnöke elmond-
ta, régi vágya volt, hogy lóháton, 
illetve szekéren látogassák meg a 
közeli tanyákat, utcákat, és min-
denkinek adjanak egy kis cukorkát 
a Mikulás-várás alkalmából. A 
hölgykoszorú már hosszabb ideje 
készül erre, és a cél érdekében tu-
datosan gyűjtötték az édességet. 
Mint megtudtuk, tavaly tették meg 
először ezt a túrát, amit a helyiek 
kellemes meglepetéssel és nagy 
örömmel fogadtak. 
— A külterületeken most is termé-
szetesen a lakott házakat kerestük 
fel — ecsetelte. — Az elmúlt évek-
ben sok nyaralót építettek át úgy, 
hogy téli lakhatásra is alkalmas  
legyen. Ezeket az ingatlanokat is 
meglátogattuk. 
A békéscsabai fényesi tanyák lovas 
polgárőrei; Laurinyecz Krisztina 
Büszke nyergében, Bíborka csikó-
val, Uhrin Ágnes Peet nyergében, 
míg Liker Zsanett Tündér nyergé-
ben vágott neki a túrának. Nógrádi 
Csilla — a Tardis által húzott — 

díszített és kivilágított szentendrei 
típusú lovas kocsit irányította. 
Ott foglalt helyet a Mikulás is, illetve 
a szekérre bárki felkapaszkodhatott 
az ünnephez illő viseletben. 
Nógrádi Csilla a lovas polgárőrszol-
gálat általános tapasztalataival kap-
csolatos kérdésünkre kifejtette, a 
visszajelzések szerint jelenlétük mo-
solyt csal az emberek arcára, egy-
szersmind nyugalmat is       sugároz. 
— Természetesen autós polgárőre-
ink sokat járőröznek, de akadnak 
olyan helyek, ahová nem vagy csak 
nehezebbem jutnak el — tette   hoz-
zá. 
A lovas szolgálat korábban elsősor-
ban hétvégenként járta a tanyavilá-
got, viszont most már várhatóan 
szinte mindennap, esténként is be-
fog Nógrádi Csilla a kivilágított sze-
kérbe, és éppen ráérő társával tesz 
egy-egy utat. 
— Tilosban járókkal kapcsolatos 
konkrét tapasztalataink nincsenek, 
viszont az általunk körüljárt térség-
ben érezhetően visszaszorult az ille-
gális szemétlerakások száma — 
hangsúlyozta. — Emellett volt   pél-
dául egy ismeretlen autós, aki időről 
időre feltűnt a tanyák      környékén, 
és senki sem tudta, hogy kicsoda. 
Megjelenésünk óta azonban már 
másfelé vette az irányt. 

forrás: www.beol.hu 

Nemcsak az  adomány,  az            
odafigyelés is sokat számít 
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat közreműködésével 120 dobozi 
család részesült a Magyar Ökomeni-
kus Segélyszervezet Gyulai Szociális 
és Fejlesztő Központ akciójából. 
Több településen szerveztek ilyen 
akciót. A mostani gyümölcsado-
mányból településünkön, olyan csa-
ládok is részesülhettek az étkezési 
almából, akik korábban még nem 
kaptak adományt. Az alma mellett, 
helyi lakossági felajánlásból főző-
hagymát osztottunk szét intézmé-
nyünkkel rendszeresen együttmű-
ködő családok között.   Ez úton is 
köszönjük szépen a hagymaado-
mányt! Az idei évben egyre több 
helyi lakos felajánlását tudtuk to-
vábbítani a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálattal kapcsolatban álló csalá-
dok részére.      Nagyon sok ruhát, 
bútort és játékot tudtunk biztosíta-
ni azon             személyek részére, 
akiknek nagy szüksége volt a támo-
gatásra.  
A felajánlásoknak köszönhetően 
számos ember élete könnyebbé 
vált. Intézményünk részéről is kö-
szönjük a segítő szándékú emberek 
adakozását, hiszen ezáltal, a mi 
munkánkat is nagyban megkönnyí-
tik. A Dobozi Gondozási Központ 
facebook       oldalán közétett ado-
mánykérésünkre minden alkalom-
mal kapunk    segítséget. A felaján-
lók között jelen vannak a gyerekek, 
a felnőttek és az idősek egyaránt. 
Köszönjük szépen! Tavaly nagy 
sikere volt a karácsonyi cipős do-
boz ajándékoknak, mely felajánlott 
játékokkal volt tele.  
Mivel még híján vagyunk a játé-
koknak, így szeretettel fogadjuk 
olyan együtt érző gyerekek és fel-
nőttek felajánlását, akik szeretnék 
megszépíteni a kevésbé szerencsés 
gyerekek karácsonyát. A felajánlá-
sokat  folyamatosan fogadjuk. 

forrás: Dobozi Hírmondó. 
XVII.  évfolyam 11. szám  

2016. november 
 
Civil fórum 
 
2016. november 10-én került meg-
rendezésre a Civil Fórum, melynek 
a Szabó Károly Művelődési Ház 
adott otthont. A Fórum összehívá-
sának célja a Civil Tanács tagjainak 
és   elnökének megválasztása, to-
vábbá működési rendjének megha-
tározása tevékenységéről volt, 
melyre a    bejegyzett szervezetek 
kaptak    meghívást. 
A meghívott 17 szervezetből 10-en 
fogadták el a meghívást. A 10 szer-
vezet képviselőiből és delegáltjai-
ból a következő eredményszületett: 
A Civil Tanács tagjai: Kurucsó     
Hajnalka (Ovisokért Alapítvány), 
Szegedi Antalné (Diáksport            
Egyesület) ,  Bögre Mariann 
(Köröstarcsai Hangulat Brigád),  
B a k ó n é  N a g y  A n i k ó 
(Köröstarcsáért Barátok Egyesüle-
te), Molnár Zoltán (Köröstarcsa 
Községi Sportkör),   

mailto:karitativ@dbmtka.com
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/ajandek-az-unnepre-del-bekesben-696418
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/polgarorokkel-erkezett-a-mikulas-bekesbe-fotok-696746
http://www.doboz.hu/hirmondo?field_evszam_value=2016&field_honap_value=10
http://www.doboz.hu/hirmondo?field_evszam_value=2016&field_honap_value=10
http://www.doboz.hu/hirmondo?field_evszam_value=2016&field_honap_value=10


Oldal  7 E-Napraforgó 

nemzetiségi feladatot ellátó a 
magyarországi 
- nemzetiségek tudományos, kultu-
rális, hagyományőrző, nevelési,  
oktatási, 
- muzeális és közgyűjteményi tevé-
kenységet folytató költségvetési 
szervek 
- (múzeumok, közérdekű muzeális 
gyűjtemények és kiállítóhelyek,  
tájházak, 
- nyilvános könyvtári tevékenységet 
folytató intézmények); 
- létesítő okiratukban rögzített cél 
szerint konkrétan megjelölt         
magyarországi 
-  nemzetiséghez kapcsolódó         
kulturális és kiadói tevékenységet     
folytató civil 
- szervezetek (az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a 
civil 
- szervezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 
- hatálya alá tartozó szervezetek); 
- nemzetiségi önkormányzat által 
alapított nonprofit gazdasági       
társaságok; 
- a lelkiismereti és vallásszabadság 
jogáról, valamint az egyházak, val-
lásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI.törvény alapján nyilvántartás-
ba vett egyházak, ill. ezen            

egyházakhoz tartozó belső egy-
ház jogi személyek, amelyek sa-
ját, önálló bankszámlaszámmal 
rendelkeznek (KSH 55). 
(EPTK felületen - ld. 8.1. pontban 
- GFO kód besorolás alapján pá-
lyázat benyújtására technikailag a 
következő kódszámú szerveze-
teknek nyílik lehetősége az elekt-
ronikus pályázati felületen: 312, 
351, 352, 371, 372, 516, 517, 519, 
521, 526, 528, 529, 551, 552, 555, 
559, 565, 569, 572, 573, 599. 
EPER-ben GFO kód megadására 
nincs szükség.) 
Ugyanazon szervezet más köz-
ponti költségvetési forrásból, azo-
nos célra, azonos időtartamra 
nézve támogatásban nem része-
sülhet. Helyi nemzetiségi önkor-
mányzat          önerőként felhasz-
nált működési és feladatalapú 
támogatása kivételt képez. 
A pályázat megvalósítási  
időszaka: 2017. január 1 –  
2017. december 31. 
Rendelkezésre álló keretösszeg: 
350.000.000 Ft. 
A támogatás formája és mértéke: 
Vissza nem térítendő támogatás. 
(Amennyiben a nyertes pályázó 
ÁFA levonási joggal rendelkezik, 
a pályázatra jogszabály alapján 
levonható Általános Forgalmi 

Pályázati kiírás a Nemzetiségi 
kulturális kezdeményezések  
2 0 1 7 .  é v i  k ö l t s é g v e t é s i                
támogatására 
Pályázati kategória kódja:  
NEMZ-KUL-17 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma nyílt kiírást hirdet Nemzetisé-
gi kulturális kezdeményezések 
2 0 1 7 .  é v i  k ö l t s é g v e t é s i                  
támogatására. 
 
A kiírás célja: A nemzetiségi     
törvény hatálya alá tartozó         
magyarországi nemzetiségek 
(bolgár, görög, horvát, lengyel, 
német, örmény, roma/cigány,    
román, ruszin, szerb, szlovák,  
sz lovén,  ukrán)  kul turál is           
hagyományainak, tárgyi és szelle-
mi kulturális kincseinek megőrzé-
sének, méltó folytatásának támoga-
tása; értékhordozó tevékenységei-
nek, közművelődési feltételeinek 
javítása érdekében a nemzetiségi 
közösség egészét, vagy jelentős 
részét érintő, a nyelvi és kulturális 
identitás szempontjából meghatá-
rozó, kulturális és tudományos 
kezdeményezések támogatása. 
Pályázat benyújtására jogosultak: 
- nemzetiségi önkormányzatok; 
-  alapító okiratuk szerint             

PÁLYÁZATOK 

Róbert Lászlóné (Nagycsaládosok 
Köröstarcsai Egyesülete), Gyaraki 
Imre (Polgárőr Egyesület) 
Elnök: Molnár Zoltán (KSK) 
A Civil Tanács feladata: közremű-
ködik a civil pályázatok kiírásában, 
az adott évre vonatkozó pályázati 
célok meghatározásában, vélemé-
nyezi a beérkezett pályázatokat, 
javaslatot tesz a pályázati támoga-
tások       összegére. 

forrás: Tarcsai Hiradó,  
2016. november 

 
Méhészek kiállítása a muzeális 
gyűjteményben 
 
A Mezőberényi méhészek 80 éve 
címmel 2016. december 1-én kiállí-
tást nyílt meg az Orlai Petrics    

Soma Kulturális Központ Muzeális 
Gyűjteményében. A tárlat a helyi 
méhészet fejlődését mutatja be, az 
anyag nagy részét a helyi méhészek 
gyűjtötték össze. A megjelenteket 
Zsibritáné Paczuk Anikó méhész 
köszöntötte. Siklósi István polgár-
mester köszöntőjében visszaemléke-
zett a 60-as évekre, amikor   gyer-
mekként rendszeresen kijárt 
Bódishátra az egyik méhészhez. 
Megnyitójában Haász Ferenc, a Bé-
kés Megyei Göndöcs Benedek Mé-
hészeti Egyesület elnöke felidézte 
Buncsák Gusztáv alakját, ugyanis 80 
éve ő hozta létre a méhészek helyi 
egyesületét és annak működtetésé-
hez is nagyban hozzájárult. Ekkortól 
számítható a szervezett méhészet 
Mezőberényben. Buncsák Gusztáv a 

hagyományos fekvő kaptárról 
áttért a rakodó kaptár használatá-
ra, majd azt is folyamatosan fej-
lesztette. Sajnos, a körülmények 
nem kedveztek ennek a kaptártí-
pusnak, ezért az országban nem 
ez terjedt el, csupán a környező 
településeken alkalmazták.  
A megnyitó után kötetlen beszél-
getés mellett az érdeklődők több 
féle mézet, mézes süteményt,   
illetve mézes teát kóstolhattak.    
A tárlat január 31-ig tekinthető 
meg. 

forrás: www.mezobereny.hu 

file:///C:/Users/User/Desktop/201611.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/201611.pdf
http://www.mezobereny.hu/s/hir/2290/Meheszek-kiallitasa-a-muzealis-gyujtemenyben
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Adó összegét nem számolhatja el a 
támogatás terhére. Az elnyerhető 
támogatás összegének alsó határa 
100.000 forint, felső határa 
1.200.000 forint. A támogatás 
igénybevétele utólagos elszámolás 
mellet t i  támogatási  e lőleg          
formájában történik. 
A támogatás intenzitása 100%. 
A pályázat benyújtásához saját 
forrás nem szükséges. A költségve-
tési támogatás folyósítása egy ösz-
szegben történik. Költségvetési 
szerv esetén a Támogató a támoga-
tás összegét a kincstári finanszíro-
zás rendje szerint havi egyenlő 
ütemezésben bocsátja a Kedvezmé-
nyezett rendelkezésére. A Támoga-
tó a támogatást a kértnél alacso-
nyabb összegben is megállapíthat-
ja. A kiírás keretében kizárólag a 
pályázatban meghatározott cél 
egészének megvalósítására nyújt-
ható támogatás. 
A pályázatok benyújtásának 
módja: Pályázatot kizárólag elekt-
ronikusan az Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (EPER), vagy a Pályá-
zati e-ügyintézés 2014-2020 (a 
EPTK) rendszerben lehet     benyúj-
tani, magyar nyelven. 
Egy pályázó szervezet – az elektro-
nikus pályázói felülettől       füg-
getlenül - kizárólag egy pályázatot 
nyújthat be. Az EPER rendszert a 
www.emet.gov.hu és az EPTK 
rendszert a www.eptk.fair.gov.hu 
vagy a www.emet.gov.hu oldalon 
lehet elérni. Az EPTK felület 2016-
.12.15-ig nyílik meg. A pályázatok 
benyújtása során, a pályázat be-
nyújtásának időpontjáig a pályázó-
nak az adott pályázati évben meg-
jelenő nemzetiségi felhívás vonat-
kozásában egyszeri pályázati díjat 
kell megfizetnie, amelynek összege 
3 000 Ft. 
Az EPER-ből kinyomtatott Regiszt-
rációs Nyilatkozat (amelyet a   
szervezet 
képviselőjének/képviselőinek kell 
aláírnia) egy eredeti példányát 
postai úton legkésőbb a jelen pá-
lyázat beadása napján kell megkül-
deni az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő címére. 
 

- a pályázati célok megvalósítására 
legalább öt egymást követő napon, 
vagy azt meghaladó időtartamban 
– kísérők nélkül minimum 15 fő 
tanuló részére – tábort szerveznek 
(a résztvevők tanulói jogviszonyát 
a támogatás felhasználásának    
elszámolása során, a Pályázati út-
mutatóban meghatározott módon 
igazolni kell);  
-  megfelelnek a rendezett          
m u n k a ü g y i  k a p c s o l a t o k              
követelményeinek;  
- eleget tettek a köztulajdonban 
á l ló  gaz dasá gi  társaságok           
takarékosabb működéséről szóló 
törvényben foglalt közzétételi   
kötelezettségnek;  
- jogi személy vagy jogi személyi-
séggel nem rendelkező más szer-
vezet esetén átlátható szervezetnek 
minősülnek;  
- nincs esedékessé vált és még meg 
nem fizetett adótartozása, köztar-
tozása. (EPTK felületen - ld. 8.1. 
pontban - GFO kód besorolás alap-
ján pályázat benyújtására technika-
ilag a következő kódszámú szerve-
zeteknek nyílik lehetősége az 
elektronikus pályázati felületen: 
312, 351, 352, 371, 372, 516, 517, 
519, 521, 528, 529, 565, 569, 599. 
EPER-ben GFO kód megadására 
nincs szükség.) Ugyanazon szerve-
zet más központi költségvetési for-
rásból, azonos célra, azonos időtar-
tamra nézve támogatásban nem 
részesülhet. Helyi nemzetiségi ön-
kormányzat önerőként felhasznált 
működés i  és  f e la data la pú            
támogatása kivételt képez. 
A pályázat  megvalósí tási           
időszaka: 2017. május 1 –          
2017. november 15. 
Rendelkezésre álló keretösszeg: 
360.000.000 Ft. 
A támogatás formája: vissza nem 
térítendő bruttó támogatás. 
Az elnyerhető támogatás összegé-
nek alsó határa 300.000 forint felső 
határa 2.500.000 forint. 
A támogatás igénybevétele utóla-
gos elszámolás melletti támogatási 
előleg formájában történik. 
Támogatás intenzitása 100%.. 
A pályázat benyújtásához saját 
forrás nem szükséges. A költségve-
tési támogatás folyósítása egy    

A pályázat benyújtásának         
határideje: 2017. január 15. 23:59 
További információ: 
 www.emet.gov.hu 

forrás: www.emet.gov.hu 
 
Pályázati kiírás a Nyelvi környe-
zetben megvalósuló nemzetiségi, 
népismereti, művészeti, hagyo-
mányőrző és olvasótáborok     
megvalósításának 2017. évi     
költségvetési támogatására  
Pályázati kategória kódja:  
NEMZ-TAB-17 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma nyílt pályázati kiírást hirdet 
nyelvi környezetben megvalósuló 
nemzetiségi-, népismereti, művé-
szeti, hagyományőrző és olvasó 
t á b o r o k  m e g v a l ó s í t á s á n a k        
2 0 1 7 .  é v i  k ö l t s é g v e t é s i                  
támogatására. 
A kiírás célja: A hazai nemzetiségi 
oktatásban részt vevő tanulók (a 
magyarországi köznevelési rend-
szerben nem szereplő nemzetisé-
gek esetében az országos önkor-
mányzat által szervezett táborban 
tanköteles korú (6-16 éves) gyere-
kek) anyanyelvi nyelvismereteinek 
bővítésének, a nemzetiségi népis-
meret részét képező, anyaország-
gal/nyelvnemzettel kapcsolatos 
történelmi, földrajzi, néprajzi isme-
reteik fejlesztésének támogatása 
anyanyelvi programok (táborok, 
erdei iskolák stb.), a nemzetiségi, 
kulturális tartalmú, kidolgozott 
tábori programmal rendelkező 
anyanyelvi hagyományőrző tábo-
rok és anyanyelvi hitéleti táborok 
megvalósítása révén. 
Pályázat benyújtására jogosultak:  
- nemzetiségi köznevelési intézmé-
nyek (nyelvoktató, kétnyelvű,   
tannyelvű általános iskolák,      
középiskolák);  
- nemzetiségi önkormányzatok;  
- a 2014. december 31-ig Magyaror-
szágon nyilvántartásba vett, a 
nemzetiségi törvény hatálya alá 
tartozó, alapszabályban/alapító 
okiratban rögzített cél szerint 
k o n k r é t a n  m e g j e l ö l t                          
nemzetiséghez kapcsolódó nemze-
tiségi tevékenységet folytató civil 
szervezetek, amelyek  

http://www.emet.gov.hu
http://www.eptk.fair.gov.hu
http://www.emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz17/NEMZ-KUL-17tervezet_2016.11.29.pdf
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 a Pályázati e-ügyintézés 2014-2020 
(a EPTK) rendszerben lehet benyúj-
tani, magyar nyelven. Egy pályázó 
szervezet – az elektronikus pályá-
zói felülettől függetlenül - kizáró-
lag egy pályázatot nyújthat be.  

A z  E P E R  r e n d s z e r t  a 
www.emet.gov.hu és az EPTK 
rendszert a www.eptk.fair.gov.hu 
vagy a www.emet.gov.hu oldalon 
lehet elérni. Az EPTK felület 2016-
.12.15-ig nyílik meg. A pályázatok 
benyújtása során, a pályázat be-
nyújtásának időpontjáig a pályázó-
nak az adott pályázati évben meg-
jelenő nemzetiségi felhívás vonat-
kozásában egyszeri pályázati díjat 
kell megfizetnie, amelynek összege 
3 000 Ft. 

Az EPER-ből kinyomtatott         
Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet 
a  s z e r v e z e t  k é p v i s e l ő j é -
nek/képviselőinek kell aláírnia) 
egy eredeti példányát postai úton 
legkésőbb a jelen pályázat beadása 
napján kell megküldeni az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő címére. 
A pályázat benyújtásának         
határideje: 2017. január 15. 23:59 
További  információ:         
www.emet.gov.hu 

forrás: www.emet.gov.hu 
 
Pályázat bűnmegelőzési projektek 
megvalósítására 
Határidő: 2016. december 19.  
 
A Belügyminisztérium Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács Titkársága a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiá-
ban megjelölt célok megvalósítását 
szolgáló projektek kidolgozására 
nyílt bűnmegelőzési pályázatot 
hirdet. 
Az idei évre szóló nyílt bűnmegelő-
zési pályázat kiírásakor arra töre-
kedtünk, hogy a megpályázható 
komponensek összhangban  legye-
nek az NBS négy fő             
prioritásával: 
- Településbiztonság 
- Gyermek- és ifjúságvédelem 
- A bűncselekmények áldozatainak 
segítése, az áldozattá válás       
megelőzése 
- Bűnismétlés megelőzése 

megőrzését, anyanyelvük, hagyo-
mányaik, szellemi és tárgyi emlé-
keik ápolását szolgáló, továbbá 
nemzetiségi érdekképviseleti célok 
megvalósítása érdekében. 
 
Pályázat benyújtására jogosultak: 
A 2014. december 31-ig Magyaror-
szágon nyilvántartásba vett, a 

nemzetiségi törvény hatálya alá 
tartozó, alapszabályban/alapító 
okiratban rögzített cél szerint 
konkrétan megjelölt nemzetiség-
hez kapcsolódó oktatási, kulturális   
(pl. közművelődési, közgyűjtemé-
nyi, művészeti, hagyományőrző) 
tevékenységet folytató és/vagy 
érdekképviseletet ellátó civil    
szervezetek. 
(EPTK felületen - ld. 8.1. pontban - 
GFO kód besorolás alapján pályá-
zat benyújtására technikailag a 
következő kódszámú szervezetek-
nek nyílik lehetősége az elektroni-
kus pályázati felületen: 516, 517, 
519, 521, 526, 528, 529, 565, 569, 
599. EPER-ben GFO kód megadá-
sára nincs szükség.) 
Ugyanazon szervezet más közpon-
ti költségvetési forrásból, azonos 
célra, azonos időtartamra nézve 
támogatásban nem részesülhet. 
A pályázat  megvalósí tási          
időszaka: 2017. január 1 –         
2017. december 31. 
Rendelkezésre álló keretösszeg:  
350.000.000 Ft. 
A támogatás formája és mértéke: 
A támogatás formája: vissza nem 
térítendő bruttó támogatás. 
A z  e l n y e r h e t ő  t á m o g a t á s            
összegének alsó határa 300.000  
forint felső határa 5.000.000 forint. 
A támogatás igénybevétele utóla-
gos elszámolás melletti támogatási 
előleg formájában történik. 
Támogatás intenzitása 100%..  
A pályázat benyújtásához saját 
forrás nem szükséges. A költségve-
tési támogatás folyósítása egy   
összegben történik. A Támogató a 
támogatást a kértnél alacsonyabb 
összegben is megállapíthatja. 
A pályázatok benyújtásának   
módja: Pályázatot kizárólag elekt-
ronikusan az Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (EPER), vagy 

összegben történik. A Támogató a 
támogatást a kértnél alacsonyabb 
összegben is megállapíthatja. 
A pályázatok benyújtásának   
módja: Pályázatot kizárólag elekt-
ronikusan az Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (EPER), vagy a Pályá-
zati e-ügyintézés 2014-2020 (a 
EPTK) rendszerben lehet benyújta-
ni, magyar nyelven. Egy pályázó 
szervezet – az elektronikus pályá-
zói felülettől függetlenül - kizáró-
lag egy pályázatot nyújthat be.    
A z  E P E R  r e n d s z e r t  a 
www.emet.gov.hu és az EPTK 
rendszert a www.eptk.fair.gov.hu 
vagy a www.emet.gov.hu oldalon 
lehet elérni. Az EPTK felület 2016-
.12.15-ig nyílik meg. A pályázatok 
benyújtása során, a pályázat be-
nyújtásának időpontjáig a pályázó-
nak az adott pályázati évben meg-
jelenő nemzetiségi felhívás vonat-
kozásában egyszeri pályázati díjat 
kell megfizetnie, amelynek összege 
3 000 Ft. 

Az EPER-ből kinyomtatott         
Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet 
a szervezet 
képviselőjének/képviselőinek kell 
aláírnia) egy eredeti példányát pos-
tai úton legkésőbb a 
jelen pályázat beadása napján kell 
megküldeni az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő címére. 
A pályázat benyújtásának         
határideje: 2017. január 15. 23:59 
További információ: 
 www.emet.gov.hu 

forrás: www.emet.gov.hu 
 
Pályázati kiírás a nemzetiségi  
civil szervezetek 2017. évi        
költségvetési támogatására 
Pályázati kategória kódja:  
NEMZ-CISZ-17 
 
A z  E m b e r i  E r ő f o r r á s o k                
Minisztériuma nyílt pályázati    
kiírást hirdet a nemzetiségi civil 
szervezetek 2017. évi költségvetési 
támogatására. 
A kiírás célja: A nemzetiségi civil 
szervezetek működésének, tevé-
kenységének támogatása, főként a 
nemzetiségek önazonosságának 

http://www.emet.gov.hu
http://www.eptk.fair.gov.hu
http://www.emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz17/NEMZ-CISZ-17tervezet_2016.11.29.pdf
http://www.emet.gov.hu
http://www.eptk.fair.gov.hu
http://www.emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NEMZ/nemz17/NEMZ-TAB-17tervezet_2016.11.29.pdf
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Pályázat benyújtására jogosultak 
köre: 
-  Egyházi jogi személyek         
(2011. évi CCVI. törvény 10-12.§-a 
szerinti szervezetek) 
- Határon túli magyar ajkú egyhá-
zi szervezetek 
 -Az egyesülési jogról, a közhasz-
nú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény alapján 2014. december 
31-ig        Magyarországon nyil-
vántartásba vett civil szervezetek. 
Támogatható tevékenységek:          
A reformáció közelgő 500. évfor-
dulójával kapcsolatos megemléke-
zések, rendezvények, ismeretter-
jesztő programok szervezése,                  
lebonyolítása. 
Támogatási időszak:  
2017. január 1. –  
2017. december 31. 
A támogatás formája és mértéke:    
A pályázat útján igényelhető tá-
mogatás 100% intenzitású, vissza 
nem térítendő támogatás, támoga-
tási  előleg formájában. 
Az igényelhető és az elnyerhető  
támogatás összegének alsó határa 
150 000 forint,  
felső határa 2 000 000 forint. 
A pályázat benyújtásához saját    
forrás nem szükséges, de legalább 
20% önrész előnyt jelent. 
A pályázat forrása:  
140 000 000 Ft- 
A pályázatok benyújtásának    
módja: Pályázatot kizárólag elekt-
ronikusan az Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: 
E P E R )  l e h e t  b e n y ú j t a n i . 
(www.emet.gov.hu) Egy pályázó 
legfeljebb 2 db pályázatot nyújthat 
be, továbbá pályázhatnak azok is, 
akiknek jelenleg futó pályázatuk 
van a Reformáció                 Emlék-
bizottság támogatásával. 
Ehhez a pályázati kiíráshoz          
kapcsolódóan pályázati díjat nem 
kell fizetni. 
A pályázat benyújtásának           
határideje: 2017. január 15. 23:59. 
További információ:+36-1-795-
5300 telefonszámon;  
reformacio@emet.gov.hu 

forrás: www.reformatus.hu 

A négy fő prioritáson belül azon 
beavatkozási területek találhatóak, 
amelyek szintén alapját képezik je-
len kiírásnak. A cél ugyanis az, hogy 
a 2023-ig tartó, ugyanakkor folya-
matosan megújuló, változásokat 
követő stratégia egyes pontjai mö-
gött meghúzódó társadalmi  érde-
kek elérésében a társadalom széles 
köre részt vehessen. Fontos célkitű-
zés a társadalom azon szintre emelé-
se, ahol az azonos elveket vallók 
nem fordítják el fejüket, amikor bűn-
cselekményre utaló körülménnyel 
találkoznak. Ha azt      tapasztalják, 
hogy embertársuk áldozattá válik, 
segítségre szorul, akkor figyelnek 
egymás biztonságára és óvják     
egymás    életét, valamint értékeit. 
Minden régió, minden megye,    
minden város és település sajátos 
problémákkal küzd, melyek megol-
dása helyi szinten keresendő és or-
vosolható. Ennek megfelelően az 
NBT filozófiája szerint a bűnmegelő-
zésben szereplők bevonásának egyik 
legalkalmasabb módja a   pályázati 
lehetőség biztosítása. 
A teljes pályázati kiírás és csomag  
itt található. 

forrás: www.nonprofit.hu 
 
Re formá ció  Emlé kbiz ott sá g      
programtámogatásra kiírt pályázat 
Pályázati kategória kódja:  
REB-17-PROGRAM 
 
A Reformáció Emlékbizottság kül-
detése, hogy a reformáció 2017-ben 
esedékes 500 éves jubileuma kap-
csán minél szélesebb körben bemu-
tassa és gazdagítsa azokat az értéke-
ket, amelyeket Európa, s benne   
Magyarország a hitújítás nyomán 
képviselt, megélt és ma is használ. 
Ezek az értékek a szabadság, a meg-
újulni vágyás és tudás, a munka 
tisztessége, a család szeretete, az 
egymás iránti nyitottság, a bibliai 
etika komolyan vétele. 
A kiírás célja: A reformáció kezde-
tének 500. évfordulójára készülve a 
jubileummal kapcsolatos megemlé-
kezések, rendezvények, ismeretter-
jesztő programok ösztönzése, támo-
gatása. 
 
 

Felhívás a XII. Országos Gyermek 
és Ifjúsági Népi Kézműves         
Pályázatra 
 
A Debreceni Művelődési Központ, 
a Népművészeti Egyesületek Szö-
vetsége, a Hagyományok Háza - 
együttműködve a Kézműves Ala-
pítvánnyal – pályázatot hirdet a        
XII. Országos Gyermek és Ifjúsági 
Népi Kézműves Pályázatra.  
A csaknem negyedévszázados 
múltra visszatekintő pályázattal 
segíteni szeretnénk a népművésze-
ti hagyományok továbbéltetését, a 
fiatalok alkotókészségének fejlesz-
tése érdekében lehetőséget kívá-
nunk teremteni a Magyarországon 
és az ország határain túli magyar 
nyelvterületen élő, a hagyományos 
kézműves tevékenységekkel fog-
lalkozó fiataloknak a bemutatko-
zásra, megmérettetésre, illetve  
hagyományápoló tevékenységük                            
továbbfejlesztésére. 
 
A meghirdetők az országban és az 
ország határain túli magyar nyelv-
területen élő,  25 évnél nem idő-
sebb fiatalok, általános és középis-
kolás diákok - a néprajzi tájegység-
re jellemző formavilág és díszítő-
elemek felhasználásával  készített - 
alkotásait várjuk. 
A pályamunkák természetes anya-
gokból (textil, agyag, szalma,   csu-
hé, vessző, gyöngy, fa, bőr, tojás, 
stb.) készített gyermekjátékok és 
használati    tárgyak lehetnek. 
Pályázati feltételek: egyéni       
alkotók maximum 5 darab, alkotó-
közösségek (szakkör, kör, klub, 
iskola, osztály, csoport, stb.) maxi-
mum 15 darab pályamunkát küld-
hetnek be. 
Nevezési díj nincs. 
 
A pályázat díjazása: 
Gyermek kategória I.: 6–10 év   
közötti korosztály 
Gyermek kategória II.: 11–14 év 
közötti korosztály 
Ifjúsági kategória 15–25 év közötti 
korosztály 
 
A régiókba érkezett pályamunká-
kat szakmai zsűri értékeli. A Deb-
r e c e n b e n  m e g r e n d e z e n d ő 

http://www.emet.gov.hu
mailto:reformacio@emet.gov.hu
http://www.reformatus.hu/data/attachments/2016/11/24/Program_p%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf
http://www.kormany.hu/download/a/ac/d0000/Let%C3%B6lt%C3%A9s.zip#!DocumentBrowse
http://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazat-bunmegelozesi-projektek-megvalositasara
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A jubileumi pályázat versenykiírá-
sa lehetőséget ad arra, hogy a    
diákok szabadon alkothassanak a 
múlt, a jelen vagy akár az általuk 
jövőben elképzelt, tűzzel kapcsola-
tos tárgyakról, eseményekről. 
 
A versenyt idén is két korcsoport 
számára hirdetjük meg. 
A felső tagozatos diákok esetében 
arra vagyunk kíváncsiak, milyen-
nek látják, képzelik el a múlt, a 
jelen, vagy a jövő tűzoltását, tűzol-
tóját, munkájukat. Nevezhetnek 
katasztrófákhoz (földrengés,    ár-
víz, vihar, vegyi baleset) és annak 
elhárításáról szóló művekkel is. 
(ceruzarajz, filc, tempera,     vízfes-
ték, ragasztott képek stb.) 
Az alsó tagozatosoktól bármilyen 
tűzeset, katasztrófa feldolgozását 
várjuk, de ha kedvet kapnak a 
múltban kutakodni, vagy a jövőbe 
pillantani, szívesen fogadjuk tőlük 
is a felsősökéhez hasonló megoldá-
sokat. 
Az irodalmi pályázat felső         
tagozatos diákoknak szól, melyre 
ezúttal „Tűzoltó történetek” cím-
mel várunk alkotásokat. Ezekben 
egyaránt megírhatják a kissé távo-
labbi múlt (időbeli korlátozás nél-
kül), jelenkori, vagy a jövő tűzzel, 
tűzoltásával kapcsolatos történetei-
ket. A természeti katasztrófákról 
szóló írásoknak persze ugyanúgy 
örülnénk. A fogalmazások szaba-
don választott műfajban készülhet-
nek / vers, elbeszélés, mese,      
fantasy, stb. / 
Kérjük, hogy a pályázatokat – isko-
la, osztály, felkészítő tanár megje-
lölésével - postai úton, az irodalmi 
alkotásokat postán vagy          e-
mailben juttassák el a múzeum 
címére. Elérhetőségként lehetőleg 
e-mail címet és telefonszámot is 
kérünk! 
A múzeum elérhetősége:   
1105 Budapest,  
Martinovics tér 12., illetve 
kok.muzeum@katved.gov 
A beküldési határidő:  
2017. január 27. péntek  
 
 
 
 

amelyek Partium és     Erdély, Dél-
vidék, Felvidék,       Burgenland és 
Kárpátalja népi  kézműves hagyo-
mányaiban     gyökereznek. 
 
A pályázat célja: a motívumkin-
csek, technikák felhasználásával új        
tervezésű alkotások szülessenek, 
ezen alkotások a XXI. század em-
berének tárgyi környezetét jelent-
hessék, 
i l l e sz ke d j en ek  a  m oder n                
lakkultúrához.  
Jelentkezési lap visszaküldésé-
nek határideje a pályázat/-
konferencián való részvételre: 
2017. szeptember 30-ig 
További részletek, valamint a      
részletes felhívás és jelentkezési 
lap megtalálható a forrás oldalon. 

forrás: www.bmne.hu 
 
Reformáció 500 
 
A Népművészeti Egyesületek Szö-
vetsége valamint a Reformáció 
Emlékbizottság a Reformáció 500 
éves magyarországi és a határo-
kon túli egyházkerületek jubileu-
mi ünnepségeihez kapcsolódva 
pályázatot hirdet a Kárpát-
medencében élő, a népművészet 
hagyományai iránt elkötelezett 
alkotók, alkotóközösségek részére. 
A pályázat célja: a népi kézmű-
vesség képviselői hozzájáruljanak    
ahhoz, hogy az élet nagy fordulói-
hoz kapcsolódó egyházi szertartá-
s o k  t á r g y a i ,  k e l l é k e i                    
megújuljanak, 
emléket állítsunk a reformáció     
k u l t u r á l i s  é s  t ö r t é n e l m i                    
örökségének. 
Alkotá s ok  be n yúj tá sá na k             
időpontja: 2017. június 1–11. 
További részletek, valamint a      
részletes felhívás és jelentkezési 
lap megtalálható a forrás oldalon. 

forrás: www.bmne.hu 
 
Ne égess!10. – Jubileumi rajz-és 
irodalmi pályázat - Játék a            
múzeummal  
 
A Katasztrófavédelem Központi 
Múzeuma immár tizedik alkalom-
mal hirdet rajz-és irodalmi pályá-
zatot általános iskolás tanulók  
számára 

„Gyermek és Ifjú Kézművesek     
Országos Kiállításán” a bíráló  bi-
zottság szakáganként és korcsopor-
tonként az alkotóközösségeknek és 
egyéni alkotóknak I., II., III.  és    
különdíjat adományoz. 
 
A pályázaton való részvétel  feltétele 
a www.debrecenimuvkozpont.hu 
honlapon található jelentkezési lap 
kitöltése, amelyet  
2016. december 15 –ig a saját  régió-
jukba kell  e l jut tatniuk a               
pályázóknak. 
A legjobb alkotások jutnak tovább a 
„Gyermek és Ifjú Kézművesek     
Országos Kiállítására”. 
A kiállítás megnyitóhoz kapcsolódik 
a Vándorlegény Szakmai Találkozó, 
t o v á b b i  i n f o r m á c i ó  a ( z ) 
dmk@debrecenimuvkozpont.hu ; 
www.debrecenimuvkozpont.hu 
 
A regionális kiállítások rendezője, 
helyszíne és a legfontosabb           
időpontok: 
Dél-Alföld - Békés Megyei Népmű-
vészeti Egyesület (Békéscsaba Oros-
házi u. 32.) 
(Bács-Kiskun, Békés, Csongrád  
megye, Erdély, Vajdaság) 
Alkotások benyújtásának  időpontja: 
2017. április 10–20. 
Zsűrizés időpontja:  
2017. április 22. 
Kiállítás megnyitó: 2017. április 28. 
Kiállítás helyszíne:  
Munkácsy Emlékház, Békéscsaba 
Kiállítás nyitva tartása:  
2017. április 28.–május 26. 
Kapcsolattartó: Pál Miklósné; 
30/299-7789,  
E-mail: info@bmne.hu 

Bővebb információ & forrás: 
www.bmne.hu 

 
XVI. Országos Textiles Konferencia 
 
A Hagyományok Háza, a Népművé-
szeti Egyesületek Szövetsége, a   
Békés Megyei Népművészeti Egye-
sület, valamint a Békés  Megye  
Népművészetéért  Alapítvány    
meghirdeti a XVI. Országos Textiles 
Konferenciát és pályázatait .        
2018-ban olyan tárgyak, tárgy együt-
tesek elkészítését várjuk  csipke,  
nemez és viselet szakterületekről, 

mailto:kok.muzeum@katved.gov
http://www.bmne.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=1
http://www.bmne.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=1
http://www.debrecenimuvkozpont.hu
http://www.debrecenimuvkozpont.hu/debkepek/hirek/1210/834-jelentkezes--lap---del--alfold.doc
mailto:dmk@debrecenimuvkozpont.hu
http://www.debrecenimuvkozpont.hu
mailto:info@bmne.hu
http://www.bmne.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=379&Itemid=1
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„Magyar kultúra napja” rendez-
vénysorozat részeként. Az ered-
ményhirdetést követően a Justh 
Zsigmond Városi Könyvtár          
internetes oldalán is megjelennek a 
kitüntetett pályamunkák. 

forrás: www.justhvk.hu 
 

Színdarabíró pályázat 
 
Békés Város Önkormányzata a   
Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai  
Központtal együttműködve nyílt 
pályázatot hirdet olyan színdarab 
megírására, melynek elsődleges 
szempontja, hogy az előadás dísz-
leteként a kulturális központ aulá-
jának belső építészeti kialakítását 
használja, a színdarabba az előadás 
helyszíneként beépíti az erkélyt, 
oszlopokat, beugrókat stb. 
 
Pályázók köre és életkora: nincs 
megkötés 
Darabra vonatkozó pályázati    
kiírás: műfaji megkötés nincsen, a 
darab legalább egy felvonásból 
kell, hogy álljon és új színdarab 
megírására vonatkozik. A pályáza-
ton már létező, máshol bemutatott          
színdarabbal nem lehet pályázni. 
A beérkezett alkotások közül a 
szakmai zsűri a legjobbat választja 
ki és díjazza, mely színészek által 
bemutatásra is kerül a XLI. Békés - 
tarhosi Zenei Napok idején 2017-
.06.16. – 07.02. között. 
2017-ben Kodály Zoltán halálának 
50. évfordulójára emlékezünk, 
mely hangsúlyosan fog a zenei na-
pok rendezvényszerkezetében is 
megjelenni, így előnyben részesül-
nek azok az darabok, melyek vala-
milyen formában kapcsolódnak az 
emlékévhez. 
Díjazás: az első helyezett 200.000 
Ft értékű pénzjutalomban és            
oklevélben, a további pályázók   
emléklapban és emlékplakettben 
részesülnek. 
Pályázati határidő: 2017.02.28. 
Pályázatok beadásának helye és 
módja: 
Személyesen munkanapokon 8-20 
óráig a Békés Városi Kecskeméti 
Gábor Kulturális, Sport és           
Turisztikai Központban 

E l e k t r o n i k u s  ú t o n 
a bekesikultura@bekesikultura.hu  
e-mail címre. 
A pályázaton minden esetben    
kérjük feltüntetni: 
- a pályázó nevét 
- elérhetőségét (min. e-mail, tele-
fon) 
- életkorát 
-  n é h á n y  m o n d a t o s                      

bemutatkozását 
Bővebb információ: Túri Andrea: 
0620/400-23-39 vagy 66/411-142 

bekesikultura@bekesikultura.hu 
forrás: www.bekesmatrix.hu 

 
Pályázati felhívás „Miért szere-
tem a közösségi szolgálatot? 
Élménybeszámoló pályázat      
középiskolás diákok számára 
 
A Békés Megyei Család, Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház (CSEÖH) 
„Miért szerettem a közösségi szol-
gálatot?” címmel várja mindazon 
középiskolás tanulók élménybe-
számolóit, akik teljesítették 
közösségi szolgálatukat.  
A pályázat célja, hogy a beszámo-
lókon keresztül bemutathassuk, 
milyen önkéntes lehetőségei van-
nak a fiataloknak, hogyan juthat-
nak információhoz az önkéntes 
tevékenységekkel kapcsolatban, 
milyen élményeket, tapasztalato-
kat szereztek.  
K é r j ü k  a  p á l y á z ó k a t ,                       
szíveskedjenek elküldeni a kö-
vetkező adatokat:  
a pályázó neve, elérhetősége        
(e-mail cím, telefonszám), iskola, 
osztály, segítő neve, hol teljesítette 
a közösségi szolgálatot. 
Az alkotások terjedelme:  
1-2 géppel írt oldal. 
Az elkészült pályaműveket postai 
úton vagy személyesen leadva  
várjuk az alábbi elérhetőségen: 
Csabagyöngye Kulturális Központ 
(Békés Megyei CSEÖH) 
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. 
sz. 
A borítékra kérjük, írják rá: „Miért 
szerettem a közösségi szolgála-
tot?” 
Az alkotások beküldésének            
határideje: 2017. január 26. 
A legjobbnak ítélt pályaművet   

A pályázattal kapcsolatban felme-
rülő kérdésekre a fenti e-mail     
címen, illetve a  
06-1 261-35-86-os  telefonon        
válaszolunk.    

forrás: www.muzeum. 
katasztrofavedelem.hu 

 

Megyei pályázatok 
 
“Mai szabadságunk…” – Vers- és 
novellaíró pályázat 
 
Az orosházi Justh Zsigmond      
Városi Könyvtár és a Petőfi       Mű-
velődési Központ az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc      60. év-
fordulója alkalmából jeligés vers- és 
novellaíró pályázatot hirdet Békés 
megyében élő alkotók számára. A 
pályázat központi   témája a sza-
badság. A pályázók benevezett al-
kotásaikban irodalmi eszközökkel 
fogalmazzák meg  érzéseiket, gon-
dolataikat az 56-os hősök által kiví-
vott szabadságról. Mit köszönhe-
tünk 1956-nak? Mi a forradalom 
üzenete az utókorhoz, a felnövekvő 
nemzedékekhez? Mit jelent a      
szabadság ma, 2016-ban? 
Pályázati feltételek: 
Pályázni jogosult minden Békés 
megyében élő alkotó, olyan alkotás-
sal, amely eddig nem jelent meg 
nyomtatásban és az korábban nem 
nyert díjat más pályázaton. 
A pályaműveket két kategóriában – 
vers és novella – lehet beküldeni. 
Egy személy egy pályamunkát ad-
hat le, de mindkét kategóriában 
pályázhat. 
A pályázatokat 3 példányban ki-
nyomtatva, jeligével ellátva a Justh 
Zsigmond Városi Könyvtár címére 
postán lehet elküldeni. A borítékra 
írják rá: „Mai szabadságunk… 
Vers-és novellaíró pályázat”.         A 
pályamunka mellett a borítékban 
külön, lezárt kisborítékban kérjük a 
jelige feloldását (a szerző nevét, 
p o s t a c í m é t ,  e m a i l - c í m é t ,               
telefonszámát). 
Pályázati határidő:  
2016. december 30. 
A pályázat összdíjazása közel 
100.000 Ft. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 
2017. januárjában kerül sor a 

http://www.justhvk.hu/blog/?p=12369
mailto:bekesikultura@bekesikultura.hu
mailto:bekesikultura@bekesikultura.hu
http://www.bekesmatrix.hu/cikk/80671_szindarabirasra_irt_ki_palyazatot_az_onkormanyzat/
http://muzeum.katasztrofavedelem.hu/?pageid=hirek&hirid=247-ne-egess10-jubileumi-rajz-es-irodalmi-palyazat-jatek-a-muzeummal
http://muzeum.katasztrofavedelem.hu/?pageid=hirek&hirid=247-ne-egess10-jubileumi-rajz-es-irodalmi-palyazat-jatek-a-muzeummal
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jelentkező általános és középiskola 
házi bajnokságot szervez január 16-
áig a megyei   önkormányzat által 
megadott kvíz és megoldókulcs 
alapján. Az ottani nyertes csapatok 
szállnak ringbe a következő fordu-
lóban, a járási    elődöntőben, ami-
ket január 23. és 28. között kell le-
bonyolítani.         Ezt követi a Békés 
megyei döntő, aminek a tervek 
szerint Békéscsaba ad otthont feb-
ruár első felében. 
A járási elődöntőben és a megyei 
fináléban nyertes csapatok értékes 
tárgyjutalmakban részesülnek, a 
végső győztes négytagú társaság 
pedig a kísérővel egy háromnapos 
erdélyi kiránduláson vehet részt. 
Laczkó Klára hangsúlyozta: a     
vetélkedő során kvíz- és interaktív 
feladatokkal találkozhatnak a       
f i a t a l o k ,  a  t u d n i v a l ó k a t                  
gyereknyelvre fordították le. 
 
A versennyel kapcsolatos összes 
tudnivaló – vagyis a felhívás, a   
tananyag és a gyakorló feladatok 
sora – megtalálható a Békés megyei 
önkormányzat oldalán, az  
ertektar.bekesmegye.hu weblapon. 

forrás: www.beol.hu 
 
Ünnepváró programok a négy   
adventi hétvégén 
 
Tavalyelőtt indult útjának Békési 
A d v e n t  e l n e v e z é s ű                         
programsorozat, mely idén is         
folytatódik.  
 A békési intézmények és civil szer-
vezetek az Úr eljövetelére hango-
lódva a négy adventi hétvégén   
ünnepváró programokkal csalogat-
ják az érdeklődőket. Péntekenként 
kézműves foglalkozások várják a 
kulturális központba érkezőket, 
a h o l  a d v e n t i  k o s z o r ú t , 
mécsestartót, mézeskalácsot és ka-

rácsonyfadíszeket lehet készíteni. 
Vasárnaponként a Széchenyi téren 
ünnepi műsorral és adventi kirako-
dóvásárral       kedveskednek a tér-
re látogatóknak. A szervezők így 
szeretnék           színesebbé és meg-
hittebbé tenni a várakozás idejét.  
Részletes program megtekinthető a 
www.bekesvaros.hu honlapon. 
 
Caramellel a rászoruló  gyermeke-
kért - Le ne maradjon róla! 
 
A Magyar Pünkösdi Egyház Orszá-
gos Cigánymisszió jótékonysági 
koncertet szervez Caramellel a  
rászoruló gyermekekért, december 
15-én, csütörtökön, 17.30 órai    
kezdettel ,  a  Békés Városi           
Kecskeméti Gábor Kulturális    
Központban. 
Az est fővédnöke Dankó Béla    
országgyűlési képviselő. Ünnepi 
köszöntőt mondanak Durkó 
Albert, MPE OCM misszióvezető 
és Izsó Gábor Békés város          
polgármestere. 
A korlátozott számú jegyek elővé-
telben megvásárolhatók 1000 Ft-os 
áron, a Békés, Verseny u. 7. szám 
és Janytik Mátyás u. 21-25. szám 
a l a t t ,  h é t k ö z n a p o k o n                        
13.00-16.00 között. 
Adományát átutalással is eljuttat-
hatja az MPE Országos Cigány-
misszión keresztül.  
Bankszámlaszám:  
53700072-16024843 
További információk:  
jotekonysag@remenyhir.hu e-mail 
címen vagy a 06704171488-as      
telefonszámon. 

forrás: www.remenyhir.hu 
 
 
 
 
 

Érték-mérő: vetélkedőre hív a   
megyei önkormányzat 
 
Békési Érték-mérő címmel szervez 
vetélkedőt felső tagozatos és közép-
iskolás diákoknak a megyei önkor-
mányzat – hangzott el a  2016.12.08-
án csütörtökön megyeházán tartott 
sajtótájékoztatón. A cél az, hogy a 
fiatalok minél jobban  megismer-
hessék az értékeket, illetve, hogy 
e r ő s í t s é k  i d e n t i t á s u k a t ,                 
kötődésüket. 
 Pályázatot írt ki a Földművelésügyi 
Minisztérium a nemzeti értékek 
gyűjtésének, népszerűsítésének tá-
mogatására, amin a Békés       me-
gyei önkormányzat is indult és 
azon 3 millió forintot nyert el – is-
mertette Zalai Mihály, a megyei 
közgyűlés és a megyei értéktár  bi-
zottság elnöke. 
Hozzátette, hogy a megyei önkor-
mányzat olyan vetélkedősorozatot 
indít el, amely a reményeik szerint 
minden intézményt elér. A Békési 
Érték-mérő címet viselő versenyen 
négy diákból álló csapatok    
mérhetik össze tudásukat. A cél az, 
hogy a felső tagozatos és középis-
kolás diákokat bevonhassák a  
hungarikum mozgalomba, bővítsék 
elméleti és tárgyi tudásukat az érté-
kek kapcsán, amelyek           össze-
kötik a magyarokat, Békés megyeie-
ket. Zalai Mihály hozzátette, hogy a 
vetélkedő lehetőséget ad arra is, 
hogy erősítsék az ifjak  identitását, 
lakókörnyezethez való kötődését. A 
reményei szerint a tervezett prog-
ram során olyan  élményben lesz 
majd a fiataloknak része, amely egy 
egész életen át végigkíséri őket. 
Laczkó Klára, a megyei értéktár 
bizottság titkára a játék menetével 
kapcsolatos tudnivalókat osztotta 
meg. A vetélkedő három fordulós 
lesz. Az első fordulóban minden 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

beküldők díjazásban részesülnek. 
Az ünnepélyes díjátadóra   várható-
an 2017 februárjában kerül sor, a 
pontos időpontról a megadott elér-
hetőségeken keresztül értesítjük a 
pályázókat. 
 

Érdeklődni lehet: 
+36 (20) 329-0201-es telefonszámon 
vagy e-mailben  
bmcseoh@gmail.com címen. 

forrás: Békés Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház 

(CSEÖH) 

 

http://ertektar.bekesmegye.hu/ertek-mero/
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/ertek-mero-vetelkedore-hiv-a-megyei-onkormanyzat-697381
http://www.bekesvaros.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=1&menuparam_17=209&mtitle=%20%DCnnepv%E1r%F3%20programok%20a%20n%E9gy%20adventi%20h%E9tv%E9g%E9n%20
http://remenyhir.hu/hu/content/caramellel-r%C3%A1szorul%C3%B3-gyermekek%C3%A9rt-le-ne-maradjon-r%C3%B3la
mailto:bmcseoh@gmail.com
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SütiCsüti - gyerekeknek 
 
A SütiCsüti keretein belül minden 
második csütörtökön közös sütésre 
(és persze falatozásra) invitáljuk az 
édesszájú ifjúságot. 1 kávéskanál 
ötlet... mert minden ötletből kisül 
valami jó! – Gyere be, hozzd      ma-
gaddal édesszájú barátaidat is!  
Időpont: december 15. –  
Mézeskalács Mánia  
Az szközöket és az alapanyagokat 
biztosítja a Gyulai Ifjúsági Köz-
pont. Egy csipetnyi kreativitás és 
egy morzsányi jókedv nem árt! 
További információ:  
+36-66/561-681 

forrás: www.visitgyula.com 

Télen sem maradunk élmények 
nélkül az Almásy-kastélyban 
 
Pincetárlat, szalondélután és a régi 
idők filmjei is megelevenednek a 
múzeumban 
A téli hónapok sem telhetnek el 
esemény nélkül az Almásy-kastély 
Látogatóközpontban. Az időszaki- 
és állandó kiállítások mellett szá-
mos új, izgalmas programmal ké-
szülnek a múzeum dolgozói az ér-
deklődők számára. Részt vehetünk 
pincetárlaton, játékos szalondélutá-
non és a régi idők filmjeibe is bele-
pillanthatunk. 
A pincetárlatot és a játékos          

szalondélutánt minden hónap első 
szombatján tartják. Előbbit 13, 14 
és 15 órai kezdettel, utóbbi 15 óra-
kor indul. A pincében rejtélyek 
nyomába eredhetnek a kalandra 
vágyók: a 2014-es újjáépítési mun-
kálatok folyamán fejnélküli csont-
vázakat kerültek elő, ezek történe-
tének járhatnak utána a vendégek. 
A szalondélután a játékot és a csa-
ládi szórakozást emeli a közép-
pontba. Rengeteg játékot próbál-
hatnak ki a gyerekek és a felnőttek 
egyaránt, sőt, arra is lesz lehetőség, 
hogy a bridzs nevű kártyajátékot 
szakértő segítséggel ismerjék meg. 
Minden hónap második és utolsó 
szombatján, 15 órás kezdettel, a 
női szalon nyújt érdekes foglalko-
zást. A vállalkozó kedvűek megis-
merkedhetnek a gobelin, a hímzés 
és akár a virágkötészet rejtelmeivel 
is, de a minden hónap utolsó előtti 
szombat ján megrendezendő      
barokk kori játszóház is hasonló 
élményeket ígér, ám főként          
gyerekeknek szól. 
A régi idők filmjeit az alapján válo-
gatta össze a múzeum stábja, hogy 
a helyszín – a múzeumpedagógiai 
terem – és a filmek együttes han-
gulata, egyfajta időgépként repít-
sen vissza mindenkit egy olyan 
korba, amikor közösségi élmény 
volt a mozizás. 

forrás: www.gyulaihirlap.hu 

Fotókiállítás Békésszentandrás 
 
Kedves Fotóbarátok! 
2017. január 20-án (péntek) a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából is-
mét megrendezzük a hagyományos 
Tél-Fény fotókiállításunkat a Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár Galé-
riájában. Nevezni bármilyen témájú    
képpel lehet. A fotók mérete  
A/5-ös, A/4-es vagy A/3-as     
nagyságú lehet.  
Személyenként maximum 5db felvé-
telt tudunk kiállítani. Kérjük a ké-
pek címét, valamint a fotós nevét és               
elérhetőségét megadni.  
Beküldés határidő: 2017. január 16.  
A  k é p e k e t  a  
konyvtar@bekesszentandras.hu  
e-mail címre is kérjük elküldeni. 
 
A Békéscsabai Jókai Színház     
decemberi programajánlója  
itt megtekinthető. 
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 
 
Mindenki karácsonya 
 
Szeretettel meghívja Önt és kedves 
családját Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata nevében 
Szarvas Péter polgármester és a 
Családsegítő és Gyermekjóléti   
Szolgálat Karácsonyi Ünnepségére!  
Időpontja: December 14-én, 15 órai 
kezdettel 
Helyszíne: Szent István tér,                
a városháza előtt 
Program: 
Szarvas Péter  polgármester              
köszöntője, 
a Békéscsabai Kazinczy Ferenc         
Általános Iskola diákja inak              
előadása. 
A Betlehemi láng fogadása után  
kakaóval és kaláccsal vendégeljük 
meg a megjelenteket. 

http://www.visitgyula.com/gyulai-programok/suti-csuti-gyerekeknek?kezd=2016-12-15
http://www.gyulaihirlap.hu/111250-telen-sem-maradunk-elmenyek-nelkul-az-almasy-kaste
mailto:konyvtar@bekesszentandras.hu
http://jokaiszinhaz.hu/sites/default/files/images/2016dec.pdf
file:///C:/Users/Felhasznáó/AppData/Local/Temp/www.jokaiszinhaz.hu
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Negyven éve robog a vasutas    
művelődési ház 
 
Idén ünneplik a békéscsabai VOKE 
Vasutas Művelődési Háza és 
Könyvtára fennállásának negyvene-
dik évfordulóját. Az intézmény  
legfőbb célja továbbra is látogatók 
igényeihez igazodó, ám a hagyomá-
nyokat  t i szte lő folyamatos         
megújulás. 
  
A VOKE Vasutas Művelődési Háza 
és Könyvtára – Vasutas Klubként – 
1976-ban nyitotta meg kapuit a  
vasutas dolgozók és a város lakos-
sága előtt. A ház felépítéséhez és 
berendezéséhez szükséges anyagia-
kat a MÁV biztosította, úgynevezett 
jóléti alap keretéből. Az intézmény 
jogelődje az 1930-as, ’40-es években 
a Vasutas Olvasókör volt, majd 
1950-től a Vasutas Klub, vagy    
népszerűbb nevén a Kolibri vált a 
kulturális és közösségi élet  színte-
révé. A klub igazgatója a birtokba-
vételekor Dányi Pálné volt, aki 
meghatározó szerepet töltött be 
ebben az időszakban. Az új épület 
adta lehetőségeket eredményesen 
használták ki az ott dolgozók;    
klubokat, szakköröket indítottak, 
fórumokat, előadásokat rendeztek, 
szórakoztató programokat szervez-
tek, iskolarendszerű és tanfolyami 
jellegű oktatások indultak. 1980-ban 
„művelődési ház” besorolást      
kapott, majd 1982 őszén újabb   
részleggel, a könyvtárral bővült.    
A Vasutas Országos Közművelődé-
si és Szabadidő Egyesülethez      
1993-ban csatlakozott. Azóta egye-
sületi formában, tagszervezetként, 
de mint önálló intézmény            
tevékenykedik. 
Nevének és küldetésének megfele-
lően az intézmény meghatározó 
kulturális értékeket, vasutas hagyo-
mányokat közvetít a Körösparti 
Vasutas Koncert Fúvószenekar, a 
szegedi MÁV „Hazánk” Énekkar, a 
Kandó Kálmán Vasútmodellező 
Klub, valamint sokszínű közössé-
gek, csoportok, szakkörök működé-
sének biztosításával.  A művelődési 

ház nemcsak a vasutas hagyomá-
nyok őrzésére és a dolgozók kultu-
rális igényeinek kielégítésére      
hivatott, hanem nyitottan és aktí-
van részt vesz a város életében, a 
nemzetiségi hagyományok ápolásá-
ban. Lakóterületi tevékenységükért 
Békéscsaba megyei jogú várostól 
2001-ben Elismerő oklevelet      
kaptak; 2003-tól évente közművelő-
dési megállapodást köt az intéz-
ménnyel az önkormányzat.            

A békéscsabai székhelyen kívül 
összefogják még a szentesi, a szege-
di, a lőkösházi, a csongrádi és a 
mezőtúri vasutas nyugdíjas klubok 
munkáját is.  Csaknem 20 művésze-
ti csoport, klub és kisközösség mű-
ködtetését, illetve koordinálását 
biztosítják a dél-alföldi régióban: 
többek közt fúvószenekar, énekkar, 
mazsorett csoport, képzőművész 
kör, színjátszó kör, néptánccsoport, 
vasútmodellező klub, hímző    
szakkör, meditációs klub. 
Az elmúlt 20 évben Maczkó István 
igazgató neve összeforrt a           
Vasutassal. 2015 októbere óta  
Mohácsiné Szeverényi Ágnes az 
intézmény vezetője. Mindketten a 
Körösparti Vasutas Koncert Fúvós-
zenekar aktív tagjai, munkájuk  
egyben hivatásuk is. Idén első alka-
lommal retro számítógép-kiállítást 
rendeztek, amely jól tükrözi a    
művelődési ház elképzeléseit,    
küldetését is: a látogatók igényei-
hez igazodó, ám a hagyományokat 
tisztelő folyamatos megújulás. 
 
 
 
 

Hangversenytől a  
mozdonyparádéig 
Évről-évre hagyományosan meg-
rendezendő rendezvényeik közé 
tartoznak egyebek mellett: a 
Körösparti Vasutas Koncert Fúvós-
zenekar hangversenyei, a Nemzeti-
ségi Vezetők Országos Találkozója,  
vasútmodell-kiállítás és mozdony-
parádé, a szólóhangszeresek talál-
kozója, a Nemzetközi Ancsin Sakk 
Emlékverseny. Az óvodás korosz-

tály számára bábszínházi elő-
adásokat, kézműves játszóháza-
kat     szerveznek. Minden év-
ben       megszervezik a művelő-
dési ház dolgozói a vasutasna-
pot, a vasutas gyereknapot, a 
vasutas véradást és a vasutas 
Mikulásnapot, ahová elsősor-
ban a vasút dolgozóit és azok 
gyermekeit várják. 

forrás: www.beol.hu 
 

Szívügyük a  
szeretet.éhség. kampány 
 
Az idei évben is stratégiai            
partnerként támogatja az Ökumeni-
kus Segélyszervezet szeretet.éhség. 
Országos Adventi Pénzadomány-
gyűjtését a Tesco. A rászorulókat 
segítő 250 forintos kuponokat a 
kasszáknál és az online bevásárlás 
során november 14-étől december 
31-éig lehet megvásárolni. 
Az összefogás célja, hogy az ünnepi 
segélyakciókon túlmutatóan, a    
Segélyszervezet egész évben       
segíteni tudja a rászoruló családokat 
országszerte. 
A szeretet.éhség. adventi adomány-
gyűjtésének története immár több 
mint 20 évre tekint vissza. Az ünne-
pi összefogás 1995-ös indulása óta 
folyamatosan nő, a kampányból 
befolyó összeg pedig évről évre je-
lentősen hozzájárul ahhoz, hogy a 
Segélyszervezet szebbé tegye a nél-
külöző családok ünnepét, sőt az 
adventi időszakon túl, a hétköznap-
okban is segíteni tudja a nehéz hely-
zetbe került családokat.  
Az Ökumenikus Segélyszervezet 
intézményhálózata az év minden 

http://www.beol.hu/bekes/kultura/negyven-eve-robog-a-vasutas-muvelodesi-haz-696961
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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  

napján azért dolgozik, hogy valódi 
kitörési pontokat kínáljon a         
szegénységből. 
Ebben a munkában immár hagyo-
mányosan a Tesco munkatársai és 
vásárlói is aktívan részt vesznek.  
Az áruházlánc tavasszal a gyerme-
kek felzárkózását segítő Felhőtlen 
gyermekkor adománygyűjtést     
támogatja, karácsonykor pedig a 
szeretet.éhség. adventi adomány-
gyűjtést segíti a 250 forintos        
adománykuponok értékesítésével. 
A Tesco vásárlói és munkatársai 
segítségével a tavalyi évben rekord 
összegű, több mint 105 millió forint-
nyi támogatás gyűlt össze a  
nélkülöző családok számára.   
Mindez jól példázza, hogy mára 
egyre többen gondolják úgy, hogy a 
karácsony nem csak az ajándéko-
zásról, de a cselekvő szeretetről, a 
hiányt szenvedők támogatásáról, a 
rászorulók segítéséről is szól.  
A Tesco nagyon büszke vásárlóira 
és kollégáira, amiért szívügyüknek 

tekintik a szeretet.éhség. kampányt, 
és hogy együtt Magyarország leg-
n a g y o b b  a d o m á n y g y ű j t ő              
csapataként segítenek. 

forrás: www.civilhirugynokseg.hu 
 
10 éves a Tarhos Fejlődéséért    
Közhasznú Egyesület 
 
Az egyesület alakulásától kezdve a 
település jövőjéért tenni akarókat 
fogta össze. Tevékenységi köre   
elsősorban kulturális jellegű,  
amelynek keretében számtalan ese-
ményt, rendezvényt valósítottak 
meg, többek között bálakat, majális, 
családi   napokat szerveztek,  
megrendezték a Körösök Völgye 
Folklórfesztivált, valamint a Kapu-
nyitogató programot. Megjelentet-
ték a Tarhosi     Hírmondót, képes-
lapot készítettek a településről. Az 
egyesületi tagság nagy része szeret 
túrázni, ezért nem csak Békés me-
gyét, hanem az     ország több  

tájegységét és a határon túli erdélyi 
falvakat is bejárták.  
A 10 éves évfordulót ünnepi       
közgyűlés keretében méltatták, 
amelynek alkalmával  - múltidéző 
kiállítás megrendezésével is -  felele-
venítették az elmúlt évek történése-
it, ünnepi műsort tekintettek meg és 
kötetlen eszmecsere formájában 
idézték fel a legszebb emlékeiket, 
megerősítve, hogy a jövőben ugyan-
ilyen aktivitással kívánják folytatni 
a tevékenységüket. 

http://civilhirugynokseg.hu/szivugyuk-szeretet-ehseg-kampany/%23prettyPhoto

