E-Napraforgó
KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
Útmutató nonprofit szervezetek részére – SZJA 1% fogadása
Útmutató az 1%-os jogosultságról, a gyűjtés feltételeiről és körülményeiről,
beszámolásáról.
Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak a civil szervezetnek, amely
részesülni akar az 1 %-ból?
Mit tegyen tehát az a civil szervezet, amely kedvezményezett kíván lenni?
Mire használhatja fel a szervezet a kapott 1%-ot?
Mit kell tennie a szervezetnek a kapott 1% felhasználása után?
Mit kell tennie a NAV-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban?
Mit kell tennie a szervezetnek, ha a jövőben is szeretne 1%-ot gyűjteni?
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2017. január

A tartalomból:

A felmerülő kérdésekre a választ itt olvashatja.
forrás: www.nonprofit.hu
Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?
Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után
befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb május 22-ig az
szja-bevallási formától függetlenül is megteheti.
Személyi jövedelemadót fizető magánszemélyként az idén is dönthet úgy,
hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy civil szervezetnek, további
1%-át pedig valamely egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak.
A NAV a honlapján közzétette azokat a civil szervezeteket (adószámmal,
névvel és székhelycímmel), egyházakat és a kiemelt előirányzatot (2017-re
vonatkozó technikai számmal), amelyeknek felajánlható az 1+1%.
Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája itt érhető el
Az szja +1% felajánlására jogosult egyházak és a kiemelt előirányzat listája
itt érhető el
Az 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2016-os személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól
elkülönülten is rendelkezhet.
A rendelkezést benyújthatja:
- a személyi jövedelemadó-bevallás részeként 2017. május 22-ig (ügyfélkapun
keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain
személyesen),
- bevallási tervezete on-line javítása esetén is lehetősége van az elektronikus
felületen az szja 1+1 %-áról rendelkezni,
- munkáltatói adómegállapítás esetén 2017. május 10-ig lezárt borítékban
leadva a munkáltatónak, (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az
adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!)
- a bevallástól elkülönülten 2017. május 22-ig közvetlenül a NAV-hoz
- a 16EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan
vagy postai úton vagy a NAV - ügyfélszolgálatain személyesen, lezárt,
adóazonosító jellel ellátott borítékban).
A nyomtatvány letölthető a NAV weboldaláról.
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Megjelentek
a
N e m z e t i
Együttműködési
Alap
pályázati
felhívásai
Ezúton tájékoztatjuk a
civil
szervezeteket,
hogy megjelentek a
Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évre
vonatkozó
Civil
szervezetek működési
célú valamint Civil
szervezetek szakmai
programjainak
támogatására
szóló
pályázati
felhívások.
Folytatás a 6. oldalon.

- a 16EGYSZA jelű nyomtatvány
adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai
borítékban (postán vagy a NAV
ügyfélszolgálatain személyesen).
Fontos, hogy a május 22-i határidő
jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha
ezt követően rendelkezik befizetett
személyi jövedelemadója
1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási
kérelemmel sem mentheti ki.
Azt, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os
összeg(ek)ből, jövő év januártól a
NAV honlapján megtekintheti.
Amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik elektronikus úton tájékoztatjuk a felajánlott összeg
kiutalásáról.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az
1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán
jelezheti azon döntését, hogy nevét

és postai, illetve elektronikus levelezési címét az Ön által kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel közöljék. Az adatkezelési
hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton
önkéntes, nem feltétele az
érvényes rendelkezésnek.
forrás: www.nonprofit.hu
Hová és hogyan kell bejelentkezni, ha önkéntest kíván fogadni a
szervezet?
Ahhoz, hogy valamely, a törvényben foglalt feltételeknek megfelelő
szervezet önkéntest fogadjon, be
kell jelentkeznie az Emberi Erőforrások Minisztériumához (jelenleg
ez a minisztérium foglalkozik a
civil kapcsolatokkal). A bejelentkezésekről nyilvántartást készül,
amely mindenki számára nyilvános a Minisztérium honlapján.
A bejelentkezési lap és a fogadó
szervezetet listája a Minisztérium
honlapján megtalálható, a beje-

lentkezési lap onnan is letölthető.
A nem közérdekű céllal önkéntest
fogadó szervezeteknek a
regisztráció nem kötelező.
A fogadó szervezet bejelentkezési
kötelezettsége (alapítvány,
egyesület esetén):
A jogszabály szerinti bejelentkezési
lap kitöltése és a szervezet
képviselőjének aláírása
A bejelentkezési lap mellé csatolni
kell a szervezet hatályos létesítő
okiratának egyszerű másolatát
A bejelentkezési lap mellé csatolni
kell a szervezet nyilvántartásba
vételét igazoló, 30 napnál nem
régebbi bírósági igazolást (ha a
fogadó valamely alapítvány vagy
egyesület által fenntartott intézmény, akkor ennek igazolását is)
A bejelentkezési lapot és a mellékleteket a következő címre kell
beküldeni:
Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Esélyteremtési Főosztály,
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
forrás: www.nonprofit.hu

EZ TÖRTÉNT...
Neszencia – Január
Tehetségprogram:
Mottónk egyike ez évben is: „A
fiatalokban a jövő!”, vagyis tovább
folytatódik Egyesületünk Tehetségprogramja! Januárban 6 alkalommal ülnek össze a Szeberényi
Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészeti Iskolában
elindított program keretében a
faművesség, valamint a hímzés
fiatal szerelmesei.
Alap-és továbbképzések (január
14-15.):
Az Egyesület által tavalyi évben
meghirdetett népi kézműves továbbképzések nagy népszerűségnek örvendve januárban is kitüntetett figyelmet kapnak szervezetünk életében. Január 14-15-én
csipkekészítő alap-, és tovább,
marketing, reklám, önmenedzselés, vászonszövő alap-, és tovább
képzés, valamint az „Újra öltünk,
Oldal 2

örökítünk” hímző képzés várja a
tanulni vágyókat.
A csipkések a két napos együttlét
során ízelítőt kapnak a vert csipkék világából, a továbbképzés
résztvevői pedig a gömöri csipketechnika továbbfejlesztésével ismerkedhetnek meg közelebbről.
Marketing képzésünk alkalmával
egyik tavalyi konferenciánk nagy
népszerűségnek örvendett témájával térünk vissza, azaz a hallgatók
megismerkedhetnek az üzleti tervezés módjával, a termékértékesítés szempontjából a legfontosabb
tényezők
feltárásának
lehetőségeivel.
A vászonszövő képzés során a
haladó szövők a 4 nyüstös szövés
technikáját, míg a kezdő jelentkezők a szövés megkezdésének
alapműveleteivel, a szövés előkészítésével, egyszerű minták szövésével foglalkoznak.
A másik közkedvelt, „Újra öltünk, örökítünk” hímző képzésünk lassan elérkezik a végéhez.

Lelkes, fiatalos csapatunk Dr. Illés
Károlyné kezei alatt lassan valódi
hímzőkké érnek. A vizsga előtt még
utoljára összeülnek, hogy elsajátítsák a békés megyei szűcs, a széki és
a matyó lobogós ujjú ing hímzéseinek ornamentikáját, öltéstechnikáját
és színezését, továbbá felkészülnek a
tanúsítványszerző vizsgára.
Alap-és
továbbképzések
(január 28-29.):
Január 28-29-én újabb két képzéssel
várjuk a népi kézműves szakmák
szerelmeseit, akik szeretnék elsajátítani az alapokat, vagy szeretnék
megosztani tapasztalataikat, tudásukat alkotótársaikkal.
A gyapjúszövő és népi játékkészítő
képzésen a képzés résztvevői a karmantyúfán szövéssel ismerkedhetnek. Tanfolyamunkon a kevésbé
ismert, ősi szövéstechnikákkal is
megismerkedhetnek a hallgatók.
A kosárfonó alap-, és továbbképzésben a kezdők a 2 napos kurzuson
elsajátíthatják a karózást, s a kurzus
végére egy kerek kosarat készítenek
E-Napraforgó

majd el. A haladó kosárfonók segítséget kapnak az általuk meghatározott formák kialakításához, fülezéséhez és különleges fogásokhoz.
Pál Miklósné
Békés Megyei Népművészeti
Egyesület
info@bmne.hu

Ö n k o r m á n y z a t á n a k
támogatásával valósulhatott meg.

Tűz-kör Közhasznú Kulturális
Egyesület a Csaba királyfi útján
A legenda szerint Békéscsaba Csaba
királyfi városa - ahol a Tejútról
hazafelé összegyűjti a seregét.
Sajnos a legendára már nagyon
kevesen emlékeznek - és városunk
névadójának, Csaba királyfinak
alakja is megkopott a ma emberének tudatában. Ez ösztönzött
bennünket arra, hogy egy olyan
minden korosztályt bevonó hagyományőrző rendezvénysorozatot
szeretnénk megrendezni, ahol nem
csupán a legendákat - de a hun kort
is bemutatnánk a tudomány és a
művészetek segítségével.
A megvalósítás a NEA forrás,
Budapest Bank, és a helyi szponzorok támogatásával jöhetett létre,
amely 2016. június 24-től egészen
december 12-ig tartott.
A” Csaba királyfi útján” rendezvénysorozatban minden korosztályt
megszólítottunk. A többhónapos
programsorozatban rendhagyó
történelem órákkal, koncertekkel,
Székely –Magyar tárlattal, előadásokkal, valamint 2 napos szabadtéri
hagyományőrző rendezvénnyel
vártuk az érdeklődőket. A legfiatalabbakat pedig országos rajzpályázattal ösztönöztük a magyar
őstörténet megismerésére.
2016. szeptember 9-én és 10-én került sor a kétnapos szabadtéri
Csaba királyfi Ünnepre, melynek
helyszínéül a Csaba Park szolgált.
Látványos íjászbemutatók, sólyomreptetés, lovaglási lehetőség, és sok
koncert várta az érdeklődőket.
A „Csaba királyfi Domb” tetején
pedig a Tűz-kör jurta állt, amiben
nemez kiállítás volt berendezve.
A Csaba Park területén felavathattunk egy Életfát is, amit Rácz Ernő
fafaragó mester készített, és ami a
Békéscsaba Megyei Jogú Város
2017. január

A Csaba Parkban a Csaba Életfa
betöltötte szerepét egy kis zarándokhellyé vált azok számára, akik őseinkre emlékezni
szeretnének.
Az Életfát gyakran látogatják a kirándulók egyegy mécsest elhelyezve
vagy emlékező szalagot
akasztva a fák ágaira.
Mi szervezők kicsit elfogultak vagyunk nem csupán a számok miatt, hiszen közel 2000 embert
sikerült megszólítanunk a programsorozat alatt, de számos
visszajelzés jutott el azóta is
hozzánk, hogy a résztvevők jól
érezték magukat és nagyon várják
a program jövőbeli folytatását.
Reméljük a legendás Csaba
királyfi 2017-ben is gyűjti majd
seregét Békéscsabán!
www.tuzkor.hu honlapunkon
képes beszámolót találhatnak a
rendezvénysorozatról.
Zalai Erika, Virók Anna

melynek során elsőként a Babica
ovis csoportunk mutathatta be
táncát a Télapónknak, amit a
Berecske, majd a Kis-Berényke
koreográfiája követett. A gyerekek
pihenésképpen kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol természetesen már a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó díszeket,
ajándéktárgyakat készíthettek tapasztalt segítőikkel.
Az est további programjaként a
nagyobbak, a Berény Táncegyüttes, a Kis-Berényke Táncegyüttes
és a vendégként érkezett Ősberény
Táncegyüttes tagjai hajnalig tartó
táncházban mulathattak. A talpalávalót az egész est folyamán a
közkedvelt Suttyomba Zenekar
szolgáltatta.
A Mikulás és a Folkbál között pedig, hogy a Mikulás és a zenekar is

megpihenhessen egy kicsit, az
emeleti díszteremben a Berény
Táncegyüttes Egyesület tartotta
meg tisztújító közgyűlését, melyet
a Mikulás is nagyra értékelt, hiszen több ezer éves kora ellenére
ilyet még sosem látott. A tagok –
azaz a táncosok – és a Mikulás
frissében el is határozták, hogy ezt
a remekül sikerült estét jövőre is
megismétlik.
Kőszegi Krisztina

a

Nemzetiségek
NapjaDíszünnepség Battonyán

Immár hagyománnyá vált, hogy
az évet Folkbállal zárjuk a helyi
Berény Szállóban. Idén is ellátogatott hozzánk a táncos Mikulásunk
a kisebbek kedvéért. Kora este elkezdődött a Mikulásnak és a szülőknek szánt rövid bemutató,

A Békés Megyei Önkormányzat és
Battonya Város Önkormányzata
szervezésében a Nemzetiségek
Napja alkalmából Battonyán
került sor a Békés Megyei Nemzetiségek Napi Díszünnepségre
2016.december 16-án a Művelődési
Központban. Az ünnepségen jelen

Mikulás
és
„Leg a láb”-nál

Folkbál
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volt Tircsi Richárd, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi,
Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője, Zalai
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, Tolnai Péter a
Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, dr. Moka Eszter, a Békés
Megyei Önkormányzat jegyzője,
Marjai János Battonya polgármestere, valamint a nemzetiségek
országos, megyei és helyi vezetői
is.
Marjai János és Zalai Mihály köszöntőjét követően ünnepi beszédet
mondott Tircsi Richárd főosztályvezető. Ezután került sor az
elismerések átadására.
A Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése önkormányzati rendelete alapján: A szlovák nemzetiség

posztumusz kitüntetettje Ancsin
Pálné, akinek elismerését fia, Ancsin László vette át. Ancsin Pálné
alapító tagja volt a Csabai Szlovákok szervezetének, fáradhatatlanul
ápolta a szervezet nemzetközi kapcsolatait. A Békéscsaba Szlovák
Kultúrájáért Alapítvány elnökeként
sokat tett a nemzetiségek együttműködéséért. A német nemzetiség
kitüntetettje Joschi Ament lett, aki
német és magyar állampolgár,
jelenleg Baden-Würtemberg tartomány egyik legnagyobb szövetkezeti bankjának osztályvezetője.
Családjának apai ága Elekről származik. 2002 óta szervezi az
“Elekiek világtalálkozóját”, a
2017. január

magyarországi utakat, Németországban az “Eleki búcsút”, szívügye a szoros együttműködés Elekkel, a város lakóival, az ott élő német közösséggel. A roma nemzetiség kitüntetettje Surman László a
Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissió vezetőpresbitere, 2016. augusztusától az
Eleki Pünkösdi Élim gyülekezet
felavatott lelkésze. Elismerését
Horváth Béla a Magyarországi
Pünkösdi Egyház Munkatársa, az
Eleki Pünkösdi Gyülekezet
presbitere vette át.
A román nemzetiség kitüntetettje
Tompán Angyelkóné, aki a nemzetiségi önkormányzatok megalakulása óta folyamatosan önkéntes
munkát végez a magyarországi
románság érdekében. Meghatározó
szerepe van a Battonyai Románok
Egyesületének működésében, szervezi a rendezvényeket, az
egyesületi tagok utazását
egyházi rendezvényekre,
egyéb kirándulásokat,
egyedül
és
hibátlanul
végzi az egyesület
teljes
k
ö
r
ű
adminisztrációs munkáját.
Munkájának
eredményességéhez hozzájárul nagy tapasztalata
és segíteni akarása. Kedvességével
és közvetlenségével mind a battonyai, mind a magyarországi románok körében nagy elismertségre
tett szert. Következetesen, nagy
munkabírással és önzetlenül látja el
munkáját. A szerb nemzetiség
kitüntetettje a “Suferini” Szerb
Hagyományőrző Néptánccsoport,
amely öt évvel ezelőtt alakult.
A szerb általános iskola pedagógusai, élükön Gyenes- Eckbauer
Stanislavával és az iskola diákjai
hívták létre azzal a céllal, hogy
megőrizzék és átörökítsék a szerb
nyelvet és a szerb kultúra értékeit.
A csoportnak jelenleg 30 tagja van,

köztük olyanok is, akik nem szerb
származásúak ugyan, de fontosnak
tartják a szerb nemzetiséghez tartozó hagyományokat, szokásokat,
tradíciókat. Színvonalas előadásaikkal rendszeres fellépői a helyi és
vidéki kulturális rendezvényeknek,
itthon és külföldön is. Számos táncházi esten segítettek az érdeklődőknek elsajátítani a tánclépéseket.
Aktív részesei a hagyománnyá vált
Szerb Népzenei és Néptánc Tábor
szervezésének és lebonyolításának.
A díjátadó utáni műsorban közreműködött: a Magdu Lucian Román
Általános Iskola tánccsoportja,
Szilágyi András és Móricz Bence
romatáncokat adtak elő, a gyulai
Implom József Általános Iskola
“Kranzlein” kórusa német nyelvű
karácsonyi dalkoszorút énekelt,
kórusvezető: Garami Veronika.
Ezt követően Farkas Ágnes és
Móricz Bencze szlovák táncot
mutattak be a nézőknek. A műsort
a Suferini Szerb Hagyományőrző
Néptánccsoport előadása zárta.
forrás: www.battonya.hu
Újra helyi közösségi kezdeményezéseket támogat a Tesco
Másodjára hirdették meg az „Ön
választ, mi segítünk” programot.
Második alkalommal hirdette meg
az „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű országos pályázati programját a Tesco-Global Áruházak
Zrt. Az áruházlánc programjának
célja, hogy olyan helyi közösségi
kezdeményezéseket támogasson,
amelyek egészséges életmódra ösztönöznek, a gyermekek fejlődését
vagy a környezetvédelmet
támogatják.
A Tesco sajtóközleményéből kiderül, hogy a 2016-os pályázaton
cseh, lengyel, magyar és szlovák
szervezetek nyerték el a támogatást, összesen 389-en. Magyarországon 62 nyertes vehette át a 400.000
forintos támogatást, amelyet a rászoruló gyermekekre, idősekre,
környezetvédelmére és oktatásfejlesztésére fordítottak. Békés megyében három szervezet nyerte el
„Ön választ, mi segítünk” támoga4

tását. A legtöbb szavazatot a Játszótér Alapítvány kapta, amely a
„Rongyoló ifjúsági rendezvény” elnevezésű projektjével egy békéscsabai közösségi házat renovált és
bővített új funkciókkal. A 2017. évi
pályázatokat január 2–31. között
lehet leadni. A Magyar Adományozói Fórum szakértői értékelik
majd a pályázatokat. Elsősorban
azt vizsgálják, hogy a program
milyen hatással van a helyi közösségre és mennyire vonja be annak
tagjait. Az értékelést követően
minden körzetből három projekt
jut a második fordulóba, ahol a
döntés már a Tesco dolgozóinak és
vásárlóinak kezében lesz: március
8-tól április 4-ig lesz lehetőség arra,
hogy a vásárlás után kapott zsetont a számunkra tetsző pályázat
gyűjtőjébe tegyük, ezzel hozzásegítve a pályázót a 400 ezer forinthoz és terveinek megvalósításához.
A győztes pályázatokat az április
17-i héten hirdeti ki az áruházlánc
– olvasható sajtóközleményükben.
forrás: www.gyulaihirlap.hu
Közel egy évtizedes klub az
egészség jegyében
A közös vállalás az Ízek fesztiválja
megrendezése volt itt, Kardoskúton. Hagyományőrzésnek indult a
remek hangulatú kulturális- és
gasztronómiai bemutatkozás. Sajnos még egyszer sem sikerült újra
a találkozót megszervezni. Saját
vállalásunk, amivel szintén nyertünk, a kultúrház konyhájának új
felszerelési tárgyak beszerzése
(gáztűzhely, vízmelegítő, konyhai
eszközök) volt. Az önkormányzat
segítségével maga az épület is
megújult. Az eszközök beszerzésén túl vállaltuk, hogy útjára indítjuk az életmód klubot.
Terveim között szerepelt a baba mama konyha létrehozása. Valójában igazi életmód szemléletváltásra már a csecsemőkorban kell elkezdeni a felkészülést. Megpróbálunk olyan ételeket adni gyermekeinknek,
amely
cukor-,
gluténszegény és sok zöldséget,
gyümölcsöt tartalmaz. Ám hosszú
évek szükségesek, hogy ez a szem5

lélet beépüljön az életünkbe. Sajnos
ez sem hozott sikert. Azonban középkorúak és idősebbek körében
hamar népszerűvé vált az egészséges táplálkozás igényének elsajátítása. Nagyokat főztünk, sütöttünk kiváltva a zsírt, a cukrot, a fehérlisztet egy sokkal egészségesebb
formával. Be kell vallani, ebben a
korban sokkal nehezebb a váltás az
új dolgokra, de nem lehetetlen. Első
körben a hagyományos, megszokott ételeket variáltuk egészségesebbé, megpróbálva megtartani a
megszokott ízvilágot. Később teljesen új ízeket próbáltunk ki az
egészség jegyében. Legtöbbször
sikerrel.
Az új ízeket egyszeri kóstolással
nem biztos, hogy el lehet fogadni,
de az elkészült ételek receptjeit
mindenki megkapta, otthon újra
megcsinálhatta, esetleg saját ötletével „fű- szerezhette”. A fűszerről
jut eszembe: igen sok fűszert megismertünk zölden: bazsalikom, kakukkfű, lestyán, gyömbér, levendula, menta stb. Szárítottfűszerek közül kiemelném a frissen őrölt színes
borsot.
Remek aromája, íze kihagyhatatlan.
A pályázati pénz kiapadása után
saját magunk fizettük a főzéshez
szükséges alapanyagokat. A siker
egyik fokmérője, hogy ezután is
teljes létszámmal dolgozott a kis
csapatunk. A másik pedig az elkészült ételek elfogytak, sokszor repetáztunk is.
A foglalkozások 2-4 órát vettek
igénybe alkalmanként, amely nem
ment a lelkesedés rovására. Aztán
volt egy kis szünet a klub életében,
de ez idő alatt is sokat emlegettük
az élményeinket.
Nagyon jó társasági élet volt – megismerhettük a régi kardoskúti embereket, szokásaikat is. Az idén őszszel újra indult alapítványi pénzből
– amelyből három alkalmat tudtunk finanszírozni. Azonban jövőre
is szeretnénk folytatni saját anyagi
forrásainkat is segítségül hívva.
Szívesen látnánk új tagokat is. Továbbra is szem előtt tartva az ókori
mondást: „Ételed az életed!”
forrás: Kardoskúti Hírmondó,
2016. december

Megvalósult a cicamentők álma
A Szegedi Cicamentők Állatvédő
Egyesülete Állatvédelmi és Jóléti
Központ létrehozását indította el.
Célja a direkt állatmentés mellett a
megyei szintű felvilágosító, szervező, oktató munka. (Honlap.)
A megyei állatvédő munka összehangolása, koordinálása, hatékonyságának növelése. A menhelyekkel
szemben Szeged első Állatvédelmi
és Állatjóléti Központja arra koncentrál, hogy az utcáról befogott,
elhagyott, beteg, sérült állatokat ne
csak ideiglenesen eltartsa, hanem
gyógyítsa, szocializálja, rehabilitálja, és ezután a lehető leghamarabb
felelős gazdához juttassa. Központunk kiemelt feladata lenne emellett: az állatmentés és az állatvédelmi ismeretterjesztés; állatjóléti szolgáltatás; megyei szintű állatvédelmi
oktatás, hálózat szervezése,
utánpótlásképzés; állatvédelmi,
családi szabadidős programok lebonyolítása. A tervezett Állatvédelmi
és Állatjóléti Központ a Szegedi
Cicamentők Állatvédő Egyesületéhez mérten hatalmas beruházásnak
számít, létrehozása mindenképpen
egy többlépcsős, hosszabb
folyamat. Egy ilyen modern, jól felszerelt, egyszerre 80-100 állatnak
helyet biztosító központ becsült
költsége 45 millió forintra tehető, de
ez egy olyan álom, amelyet el kell
kezdeni megvalósítani!
forrás: www.civilhirugynokseg.hu
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PÁLYÁZATOK
Megjelentek a Nemzeti Együtt- (EFOP-2.2.15-16) felhívás.
működési Alap pályázati felhívá- A Felhívás meghirdetésekor a
sai
támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg 4 500 000 000 Ft.
Ezúton tájékoztatjuk a civil szerve- A támogatási kérelmek benyújtásázeteket, hogy megjelentek a Nem- ra 2017. január 31-től 2019. január
zeti Együttműködési Alap 2017. 31-ig van lehetőség.
pályázati
kiírás
évre vonatkozó Civil szervezetek T e l j e s
működési célú valamint Civil szer- itt megtekinthető.
forrás: www.nonprofit.hu
vezetek szakmai programjainak
támogatására szóló pályázati felhíPályázati felhívás a minősítéssel
vások az alábbiak szerint:
Nemzeti összetartozás kollégium: nem rendelkező zenekarok és
( N E A - N O - 1 7 - M ) P á l y á z a t énekkarok Emtv. szerinti, 2017. évi
beadásának határideje: 2017.01.17. működésének támogatására
(NEA-NO-17-SZ) Pályázat
beadásának határideje: 2017.02.02. A pályázat kiírója: Emberi
Erőforrások Minisztériuma
Közösségi környezet kollégium:
( N E A - K K - 1 7 - M ) P á l y á z a t A pályázat kezelője: Nemzeti
beadásának határideje: 2017.01.18. Kulturális Alap
( N E A - K K - 1 7 - S Z ) P á l y á z a t A pályázat célja: Az EMMI nyílt
beadásának határideje: 2017.02.06. pályázatot hirdet az előadószervezetek
Társadalmi felelősségvállalás m ű v é s z e t i
támogatásáról
kollégium
( N E A - T F - 1 7 - M ) P á l y á z a t és sajátos foglalkoztatási szabályaibeadásának határideje: 2017.01.19. ról szóló 2008. évi XCIX. törvény
( N E A - T F - 1 7 - S Z ) P á l y á z a t 20. § (3) pontja alapján a Nemzeti
beadásának határideje: 2017.02.03. Kulturális Alap Előadóművészeti
Mobilitás és alkalmazkodás Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem
kollégium
( N E A - M A - 1 7 - M ) P á l y á z a t rendelkező zenekarok és énekkarok
beadásának határideje: 2017.01.20. 2017. évi szakmai program ( N E A - M A - 1 7 - S Z ) P á l y á z a t megvalósításának és működésének
beadásának határideje: 2017.02.01. támogatására, mely az Európai
Ú j n e m z e d é k e k j ö v ő j é é r t Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú határozatával meghosszabbított
kollégium
( N E A - U N - 1 7 - M ) P á l y á z a t N 357/2007 számú bizottsági
beadásának határideje: 2017.01.23. határozatnak megfelelő kulturális
( N E A - U N - 1 7 - S Z ) P á l y á z a t célú támogatás.
beadásának határideje: 2017.02.07. A pályázat keretösszege, pénzügyi
forrása:
Az összes pályázat megtekinthető A p á l y á z a t i k e r e t ö s s z e g a
a www.civil.info.hu/web/nea/ Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló
palyazatok weboldalon.
forrás: www.civil.info.hu 2016. évi XC. törvény alapján
154 millió Ft.
Pályázati felhívás a karitatív szer- A támogatás formája: vissza nem
vezetek infrastrukturális fejlesz- térítendő támogatás.
tései a hátrányos helyzetűek társa- A p á l y á z a t o n e l n y e r h e t ő
dalmi (re)integrációja érdekében
támogatási összegek: A megítélt
támogatás intenzitása legfeljebb
A Széchenyi 2020 keretében megje- 100 % lehet.
lent „A karitatív szervezetek infra- A pályázók köre:
strukturális fejlesztései a hátrányos Pályázatot nyújthat be az a zenekar
hel yz etűe k tá rsa da l mi ( re) vagy énekkar, amely nem állami
integrációja érdekében” című, fenntartású vagy tulajdonú; továbbá
2017. január

a Nemzeti Kulturális Alap Előadóművészeti Iroda (EMI) által vezetett hatósági nyilvántartásban a
pályáza t benyújtása napjá n
szerepel, továbbá
nem szerepel a minősített előadóművészeti szervezetek körének
meghatározásáról szóló 5/2012.
(VI. 15.) EMMI rendeletben
felsorolt szervezetek között.
A megvalósítás időszaka:
2017. április 1. – 2018. március 31.
A pá lyá z a t be nyújtá sá na k
határideje: 2017. január 27.
Nevezési díj, saját forrás: A pályázat benyújtásához nevezési díjat
nem kell fizetni. A támogatás
igényléséhez saját forrás igazolása
nem szükséges.
A pályázattal kapcsolatban
felvilágosítást nyújt:
szakmai kérdésekben:
Hajós-Dauner Zsófia zeneművészeti referens a (00-36-1) 795-48-59;
zsofia.hajos-dauner@emmi.gov.hu
a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban:
Fekete Adrienn kollégiumi titkár a
(00-36-1) 327-43-62;
adrienn.fekete@nka.hu
forrás: www.online.nka.hu
Pályázati felhívás „Zöld Óvoda”
és „Örökös Zöld Óvoda" cím
elnyerésére
A Földművelésügyi Minisztérium
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
nyílt pályázatot hirdet óvodák számára „Zöld Óvoda” és „Örökös
Zöld Óvoda" cím elnyerésére
A pályázat érvényességi ideje:
visszavonásig
A pályázat célja: A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok
alapján – fontosnak tartja, hogy az
óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és
tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben
részesüljön. Az óvodai környezeti
nevelés feladatai az európai
6

normáknak, ezen belül a hazai
jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták,
értékek és életviteli szokások
átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar
óvodai nevelési tevékenységek
legjobb példáinak elterjesztése
fontos feladat határainkon innen és
határainkon túl is. Mindennek
hatékony, rendszerbe szerveződött
eszköze a Zöld Óvoda minősítési
rendszer. A pályázat tárgya:
A kidolgozott kritériumrendszer
alapján dolgozó óvodák számára a
„Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld
Óvoda" cím elnyerése.
A pályázók köre: a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 7.§ (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott, belföldi
székhelyű óvodák, fenntartótól
függetlenül. A „Zöld Óvoda” és az
„Örökös Zöld Óvoda" cím alkalmazható: az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a
környezeti neveléssel kapcsolatos
irányultságáról szóló referencia;
tagja lesz a Zöld Óvodák hálózatának, kapcsolatrendszere bővül,
programok kínálata segíti szakmai
fejlődését.
A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot benyújtani a jelen felhívás mellékleteként csatolt formanyomtatványok kitöltésével, egy
eredeti és egy másolati („Örökös
Zöld Óvoda” címre pályázó intézményeknek egy eredeti) példányban postán, valamint a teljes pályázati dokumentációt elektronikus
úton, a zoldovoda@mmgm.hu
e-mail
címre
történő
megküldésével lehet.
Az elektronikus dokumentumokat
kizárólag Word formátumban fogadjuk el aláírás és pecsét nélkül,
de az elektronikusan beküldött
dokumentációnak szövegesen meg
kell egyeznie a papíralapú dokumentumokkal. Szkennelve csak a
Támogató szakember szakmai
véleményét, az Oklevelek másolatát (és amennyiben szükséges, az
Alapító Okirat megfelelő oldalait)
fogadjuk el.
Oldal 7

A pályázati dokumentáció a
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és
K
ö
n
y
v
t
á
r
(www.mezogazdasagimuzeum.hu),
a
Kormányzati
portál
(www.kormany.hu), a Zöld Óvoda
Hálózat (www.zoldovoda.hu )
honlapokon megtekinthetők és
letölthetők.
A pályázat beadása folyamatos, az
értékelés az adott év során két
ütemben történik:
1. ütem: tárgyév április 30.
(a postabélyegző kelte az
elektronikus rögzítés ideje)
2. ütem: tárgyév szeptember 5. (a
postabélyegző kelte az elektronikus
rögzítés ideje)
A tárgyév szeptember 5. után
benyújtott pályázatok automatikusan a következő év pályázataként
kerülnek nyilvántartásba.
További információ:
06-20-215-1928;
zoldovoda@mmgm.hu
forrás: www.zoldovoda.hu
Ön választ, mi segítünk - pályázati
felhívás
A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar
Adományozói Fórum és az Ökotárs
Alapítvány közreműködésével
második alkalommal hirdeti meg
Ön választ, mi segítünk című
pályázatát, melynek célja a helyi
közösségek támogatása.
I. A pályázati felhívás célja:
A pályázati felhívás célja a TESCOGLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek támogatása. Pályázni az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan lehet
(a felsorolás példa jellegű, nem
kizárólagos):
1. A lakókörnyezet megszépítésére
irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése és
védelme a helyi közösség részvételével; a közösségi élet fejlesztése
2. Oktatás, képességfejlesztés
gyermekek, fiatalok számára
3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/
táplálkozási szokások kialakítását
célzó projektek
II. A pályázók köre:
A pályázatra olyan civil szervezetek

(egyesületek, alapítvá nyok,
szövetségek és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek
megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés
cé l já b ó l a la k u lt n o n pr of it
szervezetek.
Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil
szervezeteknek.
A pályázó szervezet csak akkor
pályázhat, ha bejegyzett székhelye
Magyarországon van.
Jogi forma szerint pályázhatnak:
- az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.
alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket,
munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a
biztosító egyesületeket, valamint
az egyházakat);
- a hatályos Polgári Törvénykönyv
alapján létrehozott egyesületek és
alapítványok (ide nem értve a
közalapítványokat);
- a 2006. X. tv alapján létrehozott
szociális szövetkezetek (ide nem
értve a foglalkoztatási szövetkezeteket). A pályázó szervezet működése és célja meg kell feleljen az
egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény rendelkezéseinek.
Egy szervezet egy pályázatot
nyújthat be!
III. A pályázat fontos dátumai:
pályázati projektek benyújtása:
2017. január 2. és január 31. között;
pályázati projektek kiválasztása:
2017. február 1. - 2017. február 21.
között;
vásárlói szavazás a körzetenkénti
3 kiválasztott projektre: 2017. március 8. és 2017. április 4. között;
győztes pályázatok kihirdetése:
2017. április 17-ei héten.
IV. A pályázat benyújtásának
menete:
Pályázatot 2017. január 31-ig
(23:59) a http://tesco.hu/
kozosseg oldalon található online
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pályázati adatlapot kitöltve lehet
benyújtani.
A pályázati adatlaphoz az alábbi
mellékleteket kérjük csatolni a
szervezet utolsó elfogadott éves
beszámolója, mérlege és
eredménykimutatása.
V. A pályázati projektnagysága és
hossza:
A rendelkezésre álló keret:
25.200.000 Forint, egy pályázó által
elnyerhető adomány összege:
400.000 Forint
A nyertes pályázatok száma:
63 darab
A magyarországi Tesco áruházak
összesen 63 darab körzetbe lettek
besorolva. Az adott körzetben a
vásárlók egy vásárlás alkalmával
összesen egy szervezetet
támogathatnak szavazatukkal.
A
körzetek
listáját
a
www.tesco.hu/kozosseg oldalon
közzétettük.
A pályázati projekt futamideje:
2017. május 1. és 2018. február 28.
A nyertesek kötelesek a projektet
2017. augusztus 31-ig megkezdeni,
és 2018. február 28-áig lezárni.
További információ:
Molnár Klára, (1) 700-020;
kozossegipalyazat@tesco.hu,
www.kozosseg.tesco.hu
honlapon.
forrás: www.kozosseg.tesco.hu
Pályázati kiírás 2017. évi
sporttámogatásra Mezőberény
Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport
tevékenység támogatásáról szóló
24/2007.(IX.25.) MÖK sz. rendelete
(sportrendelet) értelmében a helyi
sportszervezetek támogatására
pályázatot írt ki.
A rendele t é rtel mében a
támogatás:
(1) a) A sportegyesületek működési kiadásainak részbeni fedezetére
szolgál.
(2) A sportalap keretösszegéből
nyújtott támogatásra az alábbi kategóriákon belül lehet pályázatot
benyújtani, a sportalap részére az
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adott év költségvetési rendeletében
biztosított összeg
a) 60%-ának erejéig az olimpiai
sportágakban szakosztállyal rendelkező szervezetek pályázhatnak
támogatásra,
b) 25%-ának erejéig az a) pontba
nem tartozó sportágakban szakosztállyal rendelkező szervezetek
pályázhatnak támogatásra,
c) 15%-ának erejéig a 2.§ (2) bekezdésben részletezett szervezetek a
mezőberényi sportrendezvények
megszervezéséhez pályázhatnak
támogatásra.
(3) A sportalap (2) bekezdésben
meghatározott céljaira az illetékes
szakbizottság által elfogadott
formanyomtatvány benyújtásával
lehet pályázni.
A pályázatok benyújtására
2017. január 31-ig van lehetőség.
Döntési határidő:
2017. március 31.
A benyújtott pályázatok
ismeretében, a döntési eljárás
során az illetékes szakbizottság
dönthet.
A teljes pályázati csomag a
forrásoldalon megtekinthető.
forrás: www.mezobereny.hu
Pályázati felhívás Mezőberény
Város Önkormányzat Képviselőtestülete Humánügyi Bizottsága
által kiírt 2017. évi Városi rendezvények támogatása
pályázati
úton történő elnyerésére
A pályázat célja: Olyan
kiemelkedő, közérdekű, helyben
megvalósuló, közérdeklődésre
számot tartó, rendezvények
(események, programok) támogatása, amelyekhez résztvevőként,
nézőként vagy egyéb más módon
Mezőberény város lakóinak lehetőségük van csatlakozni. Kulturálódásra, szórakozásra, szabadidő
eltöltésére, sportolásra nyújt lehetőséget, vagy a város értékeit védi,
gyarapítja.
A pályázati keretösszeg: A város
2 0 17 . évi költségvetésében
meghatározásra kerülő összeg.
A pályázók köre: Bármely
mezőberényi illetőségű intézmény,
jogi személy, szervezet, aki a pá-

lyázat céljával egyező rendezvényt
szervez és a pályázati feltételeket,
elfogadja.
Támogatási időszak:
2017. április 1. – 2018. március 31.
A pályázat benyújtási határideje:
I. forduló: 2017. március 31-ig.
(A 2017. évi költségvetésben
meghatározásra kerülő összeg
70% -nak elosztásával)
II. forduló: 2017. augusztus 10-ig.
(A 2017. évi költségvetésben
meghatározásra kerülő összeg
30% -nak és az augusztus 10-ig az
I. fordulóban fel nem használt
összeg elosztásával)
III. forduló: 2017. november 10-ig.
(A pénzmaradvány függvényében,
a bizottság által meghatározott,
kiemelt esemény támogatására
kiírt-meghívásos pályázat)
A pályázat benyújtása: A pályázatokat adatlapon - (beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal titkárságán
i l l e tv e l e t ö lt h e t ő a v á r o s
honlapjáról) - kitöltve kell
benyújtani:
Mezőberény Város Polgármesteri
Hivatala személyesen vagy postai
úton
A pályázat tartalma: A megjelölt
önerő mértéke a támogatott esemény, program összköltségének
minimum: 30 %. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a megvalósításhoz a feltételül szabott 30 %
feletti egyéb forrást tud a pályázó
biztosítani.
forrás:www.mezobereny.hu
Pályázati felhívás Mezőberény
Város Önkormányzat Képviselőtestülete Humánügyi Bizottsága
által kiírt 2017. év városi, nemzetközi kapcsolatok támogatása
pályázati úton történő elnyerésére
A pályázat célja: A város nem
hiva ta los külka pcsol a ta ina k
támogatása
A pályázati keretösszeg: A város
2 0 17 . évi költségvetésében
meghatározásra kerülő összeg
A pályázók köre: Bármely
mezőberényi illetőségű intézmény,
jogi személy, szervezet, aki
„Mezőberény város nemzetközi
kapcsolatok koncepciója”
E-Napraforgó

2. sz. mellékletében 2017. január 1.
regisztrálva van, valamint a
pályázati feltételeket elfogadja.
Támogatási időszak:
2017. április 1. – 2018. március 31.
A pályázat benyújtási határideje:
I. forduló: 2017. március 31-ig.
(A 2017. évi költségvetésben
meghatározásra kerülő összeg
70% -nak elosztásával)
II. forduló: 2017. augusztus 10-ig.
(A 2017. évi költségvetésben
meghatározásra kerülő összeg
30% -nak elosztásával és az
augusztus 10-ig az I. fordulóban fel
nem használt összeg elosztásával)

III: forduló: 2017. november 10-ig.
(A pénzmaradvány függvényében,
a bizottság által meghatározott,
kiemelt esemény támogatására
kiírt-meghívásos pályázat)
A pályázat benyújtása: A pályázatokat adatlapon - (beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal titkárságán
illetve letölthető a város honlapjáról) - kitöltve kell benyújtani
A pályázat tartalma: Pályázni lehet
az adott szervezet, egyesület,
intézmény külkapcsolatainak
ápolását célzó helyi programok
lebonyolítására, meghatározott
céllal (meghívás rendezvényre,

diákcsere szociális alapú
támogatása stb.) történő külföldi
utazásokra.
A támogatást elsősorban az utazási
költségek részbeni vagy egészbeni
fedezetére mezőberényi rendezvény esetén elsősorban a vendégek
szállására, étkezésére kell fordítani.
A megjelölt önerő mértéke a támogatott esemény, program összköltségének minimum 30 %.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent, ha megvalósításhoz más
forrásból a feltételül szabott 30 %
feletti egyéb forrást tud a pályázó
biztosítani.

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Január 22. – A Magyar Kultúra
Napja a Himnusz születésnapja
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte be a
Himnusz megírását. Erre az
eseményre
emlékezve
1989 óta január 22-én ünnepeljük
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
forrás: www.jelesnapok.oszk.hu
Magyar Kultúra
Békéscsabán

Ünnepe

A magyar kultúra ünnepe egy
teljes héten át várja Békéscsaba
lakosságát. A kultúra heti városi
rendezvényekről az alábbiakban
tájékozódhatnak.
PROGRAMOK:
- 2017. január 16. (hétfő) 16.30 óra
Nóvé Béla: Patria Nostra: ’56-os
menekült kamaszok a Francia
Idegenlégióban című dokumentumfilmjének vetítése, valamint a
könyv bemutatója. Beszélgetőtárs:
Szabó László történész
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
- 2017. január 19. (csütörtök)
17.30 óra
„Természeti és kultúrtörténeti
értékeink” Szelekovszky László
fafaragó előadása és kiállítása
Helyszín: Lencsési Könyvtár

2017. január

- 2017. január 19. (csütörtök)
19.00 óra
Jazz-Csütörtök: Téli nyári este Elsa Valle és Winand Gábor
koncertje
Helyszín: Meseház
- 2017. január 20. (péntek) 18.00 óra
Megyeri Teaház a Magyar Kultúra
Napja alkalmából
Born Gergely előadása
„A kígyókirálytól Atilláig - a
magyar ősmesék világa és
tanulságai„ címmel
Helyszín: Arany János Művelődési
Ház
- 2017. január 20. (péntek) 11.00 óra
Bocz Gyula (1937-2003) Munkácsydíjas szobrász kiállítása
Vendég: Polyák Dária, a művész
özvegye és Merényi György,
művészettörténész
Helyszín: Munkácsy Emlékház
- 2017. január 20. (péntek) 15.00 óra
A Márvány Fotóműhely 2016. évi
díjnyertes munkáinak kiállítása a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
Helyszín: Jaminai Közösségi Ház
- 2017. január 20. (péntek) 16.00 óra
Kapcsolatok
A XII. Békéscsabai nemzetközi
Művésztelep Békéscsaba számára
felajánlott alkotásainak kiállítása a
Békéstáji Művészeti Társaság
szervezésében

Helyszín: Békéstáji Galéria Csabagyöngye Kulturális Központ
- 2017. január 20. (péntek) 17.00 óra
Terefere
Fodor
Zsóka
színművésszel
Helyszín: Békéscsabai Jókai
Színház – Művész Kávéház
- 2017. január 20. (péntek) 19.00 óra
Ivan Kušan – Tasnádi István:
Balkán kobra
Helyszín: Békéscsabai Jókai
Színház – Nagyszínpad
- 2017. január 21. (szombat)
16.00 óra
„20 éves a Márvány Fotóműhely”
címmel jubileumi kiállítás
megnyitója
Helyszín: Lencsési Közösségi Ház
- 2017. január 21. (szombat)
16.30 óra
Lencsési Pódium Estek sorozat –
Üzenek lovat… címmel Pálfy
Margit színművész önálló előadói
estje. Összeállítás Csoóri Sándor,
Nagy László és Szécsi Margit
verseiből.
Helyszín: Lencsési Közösségi Ház
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- 2017.január 21. (szombat) 19.00 óra
Örkény István: Macskajáték
Helyszín: Békéscsabai Jókai Színház
– Sík Ferenc Kamaraszínház
A Magyar Kultúra Napja
2017. január 22. (vasárnap)
16.00 óra: Békés megye kincsestára –
kiállításmegnyitó
Helysz ín: M unká csy M ihá ly
Múzeum
18.00 óra: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Ünnepi Gálaműsora
Sza rvas Pé te r pol gá rme ste r
köszöntője
A „Békéscsaba Kultúrájáért”
kitüntetések átadása
A Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar ünnepi hangversenye
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális
Központ

Csabagyöngye Kulturális
Központ kiállításai

Ingyenes 35 órás kezdő informatikai képzések indulnak Sarkadon!

Január 10. (kedd) 17:00
A Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium
tanulóinak
alkotásaiból nyílik kiállítás a
Csabagyöngye Kulturális Központ
Ifjúsági kiállítóterében.
Megtekinthető:
2017. február 20 –ig
Január 11. (szerda) 17.00 – Békés
megye
nemzetiségeinek
népviselete lesz megtekinthető a
földszinti Hungarikum klubban
(tótkomlósi szlovák, eleki német,
battonyai szerb, eleki román,
sárréti juhász).
Megtekinthető:
2017. február 15 –ig
forrás: www.csabagyongye.com

Ingyenes 35 órás kezdő
informatikai képzések indulnak!
Első tanfolyam januáér 16-án
indul, hétfő és szerdai napokon
17 órai kezdéssel.
Információ/jelentkezés: Gyebnár
Györgyné e Tanácsadó/mentor:
+3630/253-0243;
mentor@sarkadi-konyvtar.hu
forrás: www.sarkadi-konyvtar.hu

2017. január 23. (hétfő) 10.00 óra
Műterem-látogatás a Szent-Györgyi
Albert
Szakgimnázium
Alkotóházában
További információ: Munkácsy
Emlékház
2017. január 23. (hétfő) 17.00 óra
II. Közösségi Gála
Az ünnepi díjátadón közreműködik:
Zséda
Helyszín: Csabagyöngye Kulturális
Központ
2017. január 23. (hétfő) 17.00 óra
Kovács Attila Zoltánnal
(irodalomtörténész, kiadóvezető)
beszélget
Bod
Péter
(irodalomkritikus)
Helyszín: Békés Megyei Könyvtár
2017. január 23. (hétfő) 18.00 óra
Ünnepi Bárka-est, a Bárka-díjak
átadása
Helyszín: Békéscsabai Jókai Színház
– Sík Ferenc Kamaraszínház

2017. január
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2017. január
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Január 28-án lesz a 15. KÉSZ Bál!
A bál fővédnöke Makláry Ákos
parókus, a KÉSZ országos elnöke
lesz. A Jótékonysági Farsangi Bál a
békési sportcsarnokban kerül
megrendezésre, az est folyamán
fellép a Belencéres és a Seamróg ír
zenét játszó együttes. Az est zenekara a Tonic együttes. A svédasztalos vacsorát a Gyula Gasztro Party
Service biztosítja. Az est folyamán
képző és iparművészeti, valamint
bor, pálinka árverés, tombola is
lesz. A bál bevételét a KÉSZ békési
szervezete egészéves karitatív akcióira fordítja. A bálból a Békés
Mátrix Hírportálon folyamatosan
frissülő fotókkal élőben
jelentkezünk a GA-Pix Fotó
segítségével.
forrás: www.bekesmatrix.hu
Zenés Bábkoncert

Időpontja: 2017. január 18-án
(szerdán) 10 és 14 órakor
EBENGUBÁK címmel zenés
bábkoncert
Helyszín:
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3
Petőfi Művelődési Központ
forrás: www.pmk.oroshaza.hu
XVII. Civil Bál
Időpontja: 2017. február 4., 19:00
Helyszín: Kornélia Étterem,
5600 Békéscsaba, Baross utca 9-21.,
Szervező: Civil Szervezetek
Szövetsége
További információ: (66) 451 163;
www.civilszovetseg.hu
forrás: www.facebook.com
Városi Jótékonysági Bál
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. január 21-én
(szombaton) 19 órai kezdettel a
Békéscsabai Jókai Színház
Vigadójában Városi Jótékonysági
Oldal 12

Bált rendez, amelyre szeretettel
meghívjuk Önt és kedves családját!
Sztárvendég: Pál Dénes
A rendezvényen fellépnek:
A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület
A talpalávalót egész éjszaka a
Mediterrán zenekar
A bál bevételét az Esély Pedagógiai
Központ Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola és Készségfejlesztő
Iskola, valamint a Békéscsabai
Mentőalapítvány részére ajánlják
fel a szervezők.
Információ és jegyvásárlás:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Cziczeriné Ráduly Éva marketing
referens
Tel.: 06/20/397-8570
forrás: www.bekescsaba.hu

A Gre e n2 Move
programajánlója

Eg ye süle t

A Green2Move Egyesület, egy
környezetvédelemmel foglalkozó
fiatal szervezet. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy a "zöld gondolkodás" széleskörben való elterjesztéséből mi is kivegyük a részünket,
hazai és nemzetközi szinten
egyaránt. A prevenció és az egészséges táplálkozás terjesztése is
fontos egyesületünk tevékenysége
szempontjából, ennek keretében
indítottuk el az „Egészséges fejlődés” című projektsorozatunknak,
aminek most érkezünk az ötödik
állomásához. Eddig szó volt az
egészséges táplálkozásról, lelki
fejlődésünkről, alkoholról.
A következő előadások időpontja:

Az éhes lélek gyógyítása című
előadás
Avagy Miért nem működnek a
fogyókúrák?

Káros szenvedélyek- a dohányzás
Időpont: Január 19. 16:00 óra
Előadó: Kotroczóné Antal Teréz

Időpont:
2017. január 20. (péntek), 18:00
Előadó:
Dr. Lukács Liza, szakpszichológus

A rendszeres testmozgás
fontossága
Időpont Január 20. 16:00 óra
Előadó: Somlyai Márk

A témában nagyon tapasztalt,
kitűnő terapeuta hiánypótló
előadását ajánljuk figyelmébe, ha
szeretne megismerkedni a súlyproblémák, az elhízás és az evészavarok mögött meghúzódó lelki és
kapcsolati okokkal. Vajon “mire
szolgál” valójában a hájréteg, a
kóros soványság vagy akár a kényszeres alakformálás/sportolás?
Miért nem működnek sokaknál a
népszerű, állítólag “tuti” diéták,
életmódváltó programok? Mi lehet
a valódi oka annak, ha valaki újra
meg újra feladja a fogyókúrát?
Mi segíthet valóban megszabadulni az (akár kevés, akár jelentős)
túlsúlytól, az anorexiától,
bulimiától, és békébe kerülni a
testünkkel illetve az étellel?
forrás: www.csabagyongye.com

Egészséges életmód alapjai
Időpont: Január 26. 16:00 óra
Előadó: Kotroczóné Antal Teréz
Lelki egészségünk megőrzése
Időpont: Február 2. 16:00 óra
Előadó: Szabóné Kállai Klára
Az összes esemény az Andrássy
Úti Társaskör-ben (Békéscsaba,
Andrássy út 38.) kerül
megrendezésre.
További
információk a
Gree2Movie facebook oldalán
található.
Békési Érték-Mérő
A Békés Megyei Önkormányzat a
Békés megyei értékek, illetve
hungarikumok
témakörében vetélkedőt szervez
általános iskolák felső tagozatos,
továbbá középiskolások 4 fős
csapatai részére, három
fordulóban.

E-Napraforgó

A vetélkedő célja a fiatalok
hungarikum mozgalomba való bevonása, elméleti és tárgyi tudásuk
bővítése a magyarság közösségének
értékei kapcsán.
A játék menete:
1. forduló: Házibajnokság
Az első fordulóban minden jelentkező iskola lebonyolítja egy általunk megadott kvíz alapján a házi
versenyt, melynek nyertese részt
vehet a járási elődöntőn.
Az intézmények a feladatsort és a
megoldó
kulcsot
az
ertek-mero@bekesmegye.hu email
címre beküldött jelentkezéssel
kapják meg. Az iskolán belüli
verseny lebonyolításra és a nyertes
csapat járási elődöntőre történő
jelentkezésére 2017. január 16-ig
van lehetőség.
2. forduló: Járási elődöntők
A
járási
elődöntőkre
január 23-28. között kerül sor a
járási székhelyeken, melynek
pontos idejéről és helyszínéről a
későbbiekben
küldünk
tájékoztatást. A vetélkedők időtartama 2-3 óra, majd finom falatokkal
és eredményhirdetéssel zárjuk az
eseményt. A versenyen résztvevő
minden csapat a vetélkedőn való
részvételt tanúsító emléklapot kap,
a győztes csapatok pedig tárgyjutalomban részesülnek. Az első négy
feladat kvízjellegű írásbeli típusú,
az 5. és 6. feladat interaktív
meglepetés.

3. forduló: Megyei döntő
A döntő várhatóan 2017. február
első felében lesz, pontos idejéről és
helyszínéről a későbbiekben
küldünk tájékoztatást, melynek
keretében játékos, interaktív vetélkedőkkel készülünk.
Az eredményhirdetés és a nyeremények átadása ünnepélyes
keretek között történik, amit állófogadás követ. Az első helyezettek
jutalma 3 napos kirándulás és részvételi lehetőség az országos döntőben, a 2. és 3. helyezett csapatok
tárgyjutalomban részesülnek.
Minden csapat a vetélkedőn való
részvételt tanúsító emléklapot kap.
Jelentkezési lap
forrás:
www.ertektar.bekesmegye.hu

terekkel fűszerezve, akik mindenre
hajlandóak azért, hogy pénzhez
jussanak. A mindennel üzletelő férj,
az őt unó feleség, a pénzért bármire
hajlandó paraszt, egy nő szerelméért akármire képes rendőr – és nem
utolsó sorban a balkáni háborút
megjárt, rettenetes bérgyilkos, Kobra. A feleség minden eszközt bevetve próbál megszabadulni dúsgazdag férjétől… De vajon lesz-e valaki, aki segít elérnie a célját, vagy
saját kezébe kell vennie a fegyvert?
Mindenre választ kapunk ebben a
helyzetkomikumoktól sem mentes,
zenés komédiában.
Jókai Színház- Balkán Kobra
Díszbemutató: 2017. január 28.

Békéscsaba Jókai Színház Szervezőiroda
Bé késcsaba Jókai Színhá z 5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3.
programajánlója:
(Ibsen-Ház)
Telefon: 66/519-550
BALKÁN KOBRA
Email:
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
Balkán kobraKoprodukció a Kár- www.jokaiszinhaz.hu
pátaljai Megyei Magyar Drámai
Színházzal (Beregszászi Illyés
Gyula Magyar Nemzeti Színház)
Mi jut eszünkbe, ha azt halljuk:
Balkán? Egy különleges, más világ,
másfajta gondolkodás, feszes ritmus, tempó, lövöldözés, zene és
talán egy kicsit a Kusturica által
rendezett Macskajaj-féle őrület?
Ivan Kušan és Tasnádi István művében mindez adott, kiváló karak-

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
2017-től új szervezeti keretek
között folytatódik a szakmai
munka
Értesítjük kedves látogatóinkat és
tisz telt pa rtnereinket, hogy
2017. január 1-től az országos és
területi közművelődési szakmai
szolgáltatási feladatok ellátása új
szervezeti keretek között valósul
meg. Az intézmény és jogelődjei
tevékenységét, annak szellemiségét
folytatva a lakiteleki Népfőiskola
Alapítvány által létrehozott „NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Kft.”
látja el.

2017. január

A június 13-án nyilvánosságra
hozott 1312/2016. kormányhatározat kimondta, hogy a Nemzeti
Művelődési
Intézet
2016. december 31-én megszűnik.
A 2016. december 2-án a Magyar
Közlönyben megjelent 378/2016.
(XII. 2.) kormányrendelet 11 §-a
arról is rendelkezik, hogy a
Nemzeti Művelődési Intézet
feladatait 2017. január 1-jétől az
NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság látja
el.

Az NMI Művelődési Intézet
Nonprofit Kft. elérhetősége:
titkarsag@nminkft.hu
forrás: www.nmi.hu
Ismét Civil Citrom Díj!
A CIVIL CITROM DÍJAT a
tárgyévben (2016-ban) a civilnonprofit szektor politikai függetlenségére, autonómiájára, részvételére, támogatási rendszerének tisztességére, esélyegyenlőségére mért
legnagyobb csapások, szektort romboló intézkedések, eljárások,
technikák, tevékenységek, illetve
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ezek szerzői, irányítói, képviselői,
megjelenítői kapják.
A
j a v a s l a t o k a t
a
www.civilcitrom.hu honlapon lehet
megtenni
2017. január 1. és 31. között.
Ezt követően a civil szektor különböző területein aktív, ismert civil
szakemberekből álló társadalmi
zsűri (Civil Citrom Bizottság)
választja ki a hivatalos jelölteket,
akiket felkér, hogy fejtsék ki ellenvéleményüket a jelölésről (nehogy
valaki „érdemtelenül” jusson hozzá
a díjhoz, vagy legyen áldozata
bármilyen kicsinyességnek).
Március 1. és 26. között az elégséges
magyarázatot nem adó jelöltekről
lehet szavazni.
A Civil Citrom Díj átadása az
Állampolgári Részvétel Hetén kerül
sor.
frrás: www.nonprofit.hu
Kultúrházak Éjjel-Nappal
Időpontja: 2017. február 10-11-12.
Újra itt a lehetőség! Február második hétvégéjén a Kultúrházak ÉjjelNappal (KHÉN) keretében az Önök
művelődési háza, kultúrháza,
agórája is a figyelem középpontjába
kerülhet. Ehhez nem kell mást
tenni, mint csatlakozni a több mint
tíz éves múltra visszatekintő országos rendezvény-sorozathoz, és feltölteni az eseményhez kapcsolódó
programokat a kulturhazak.hu
weboldalra.
Az eseménysorozat meghirdetője és
lebonyolítója a Magyar Népművelők Egyesülete. Egyesületünk
2017-ben a fő hangsúlyt a közösségi

művelődést szolgáló intézmények
és színterek megújulási képességének bemutatására kívánja helyezni,
hogy ráirányítsuk a figyelmet a
művelődési intézmények mindennapi életünkben, hagyományaink
tovább éltetésében, új hagyományok kialakításában betöltött meghatározó szerepére.
Célunk hogy megmutassuk, a
közösségi művelődésben dolgozó
szakemberek tevékenysége milyen
sokszínű, és hogy a helyi társadalomban betöltött közösségépítő,
fejlesztő munkájuk modern, kreatív módszerekkel szolgálja a települések megtartó erejének növekedését. Az egész országot behálózó
közművelődési intézmények és a
kulturális civil szervezetek
nyitottsága, szakmai háttere folyamatosan szélesíti és életben tartja a
közösségeket, biztosítja azok
működési feltételeit.
Regisztráció és a programok
feltöltésének kezdete a
www.kulturhazak.hu oldalon
2017. január 9-től. A regisztráció
határideje 2017. február 6. Kérjük
a programhoz csatlakozókat, hogy
mielőbb töltsék fel eseményeiket,
ez által biztosíthatják, hogy minél
többen látogassanak el azokra. Kiegészítésre, módosításra ezt követően is van lehetőség. További információ
kérhető
az
informacio@kulturhazak.hu e-mail
címen.
A Kultúrházak éjjel-nappal
2017 rendezvény eseményei
itt tekinthetőek meg.
forrás: www.kulturhazak.hu

Másképp juthatnak fürdőjegyhez a
nyugdíjasok
Magyarország. Az Erzsébet program keretén belül, az elmúlt
három évhez hasonlóan, most kellene kiírni a nyugdíjasoknak szóló
külön fürdőbelépős pályázatot.
De az idén ez már nem hírdetik
meg. Lapunk kérdésére a Nemzeti
Üdülési Alapítványnál tegnap megerősítették, külön fürdőbelépős pályázat nem lesz, mert összevonták
az üdülésivel. A korábbiakhoz hasonlóan tavaly azok a
60. életévüket betöltöttek jelentkezhettek a
kedvezményes üdülésre, akiknek a
rendszeres havi nyugdíjellátása nem
haladta meg a
147 ezer forintot,
és más jövedelmük nem volt. A tavalyi, nyugdíjasokszámára elérhető
üdülési
pályázatra a igénylők
december 30-áig nyújthatták be a
kérvényt, a nyertesek már január 6áig megkapták az értesítést.
A most lezárult pályázaton több
mint 42.000 nyugdíjas jutott
üdülési és pihenési lehetőséghez.
Olyan szállodákban tölthetnek el 4-5
napot, amelyekhez kedvezményesen igénybe vehető gyógy- és termálvizes fürdők is tartoznak, illetve
amelyekben gyógyszolgáltatások is
igénybe vehetők.
forrás: B. M. Hírlap, 2017. január 11.

Adó 1%
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
tevékenységét!
Adószámunk: 18373112-1-04
Köszönjük!

2017. január
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KIADVÁNYAJÁNLÓ
Megjelent a Pályázati Pavilon 55 éves jubileumi békéscsabai
legújabb száma
kiadvány
A Pályázati Pavilon legfrissebb
számának fókusztémája az együttműködő, motivált pedagógusokkal
foglalkozik, ezen kívül bemutatjuk
a legújabb európai trendeket a tanárképzésben, megmutatjuk, hogy
milyen a magyar felsőoktatás külföldi szemmel, és a rugalmas és
egyénre szabott szakképzésről is
írunk. A Tempus Közalapítvány
évente két alkalommal megjelenő
magazinjában az élménybeszámolók, interjúk, projektbemutatók és
statisztikai adatok mellett kutatási
eredményekről, szakpolitikai kérdésekről és oktatási-képzési trendekről is olvashatnak. Témáink az
oktatás minden szintjét érintik, beleértve a köznevelést, a szakképzést, a felsőoktatást és a felnőtt tanulást.
A tartalomból:
Fókuszban: Együttműködő, motivált pedagógusok
Európai trendek a tanárképzésben
A külföldi szakmai gyakorlatok
sikerének kulcsa
A magyar felsőoktatás külföldi
szemmel
Rugalmas és egyénre szabott szakképzés
Új stratégia az európai polgárok
készségeinek fejlesztéséért
A száma ide kattintva elérhető online és letölthető pdf formátumban!
forrás:www.tka.hu

Megjelent!
Az ünnepi évfordulójának megfelelően ezüstös színű borításban jelent
meg
a
Csabai
kalendárium
Čabiansky kalendár 2017).
1936-ban az Evangélikus Egyház
alapította (hiszen főképp evangélikus vallásúak érkeztek az első hullámban), majd 1948-ig kiadója is
volt. Fontos írott sajtóorgánuma
volt az áttelepült, várost újratelepítő szlovákságnak, mely a nyelvük
mellett a mindennapi életükhöz
adott tanácsokat érdekességekkel
kiegészítve. Gyakran saját feljegyzéseiket is beleírták. Ezután megszűnt a kiadása, mely csak 1991ben indult, ahol az Evangélikus
egyház és Békéscsaba MJV Önkormányzatával együtt a Csabai
Szlovákok Szervezete adta ki.
A 2016.12.09. óta az alapítói és
kiadó jogok is a Csabai Szlovákok
Szervezetére lett átjegyezve.
A5-ös oldalai a régi hagyományokhoz híven megtartották a bevezető
fejezetet, ahol a naptári részben a
holdállás és a magyar és szlovák
névnapok is fel vannak tüntetve.
Tudták, hogy február másodika az
Evangélikus Máriák névnapja!?
Hát ez is megtudható az oldalairól!
A másik oldalán a régi számok
előtt tisztelegve egy-egy válogatás
van az elmúlt idők évfolyamaiból.
És tudták, hogy ezeket az oldalakat
díszítő facsipke szintén helyi jellegzetes érték, örökség!?
Az idei számban 4 ország 26 szerzője publikál Békéscsaba várossal,

a szlováksággal és hazai valamint
külföldi kapcsolataival összefüggő
jubileumok, érdekességek, emlékek a
múltból,
irodalmi
alkotások,
jelenkori életképek és természetesen
érdekességek fejezetén keresztül
170
oldalon.
Mindez
szlovák
nyelven.
A kiadvány támogatása a NEMZKUL-16-0662
és
218/HU/2016
pályázat
támogatásával
került
kiadásra.
Ünnepélyes bemutatója - szlovák
nyelven - 2017. február 8-án lesz a
Szlovák Kultúra Házában Fábián
Éva, a
Ľudové noviny
főszerkesztőjének előadásában.
Krajcsovics Hajnalka

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
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