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Jogi  tudnivalók      
civileknek! 
 
A civil szervezetek és 
cégek nyilvántartásá-
val összefüggő eljárá-
sok módosításáról és 
gyorsításáról szó-
ló 2016. évi CLXXIX. 
törvény 
2017. január 1.        
napjával módosította 
a Ptk. (Polgári        
T ö r v é n y k ö n y v r ó l   
szóló 2013. évi                 
V. törvény) egyesüle-
tekre  vona tkoz ó     
szabályait. 
 
Folytatás a 12. oldalon. 
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E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Indul a MACI – Magyar Civilszervezetek videókampánya 

Vajon hány olyan élethelyzet, kérdés, útelágazás jön 
szembe egy emberélet alatt, amikor falakba, vagy 
éppen kihívásokba ütközünk? Ki segít ilyenkor? 
Nem ritka, hogy sokaknak szembesülni kell azzal, 
hogy a rendszer, mely    körbevesz minket közel sem 
tökéletes, és nem tud mindenre megoldást kínálni. 
A szerencse azonban az, hogy mégis vannak, akik a 
kihívások közepette is megoldást, támogatást tud-
nak nyújtani, vagy éppen egy ötletből új rendszert, 
eszközt, közösséget tudnak létrehozni. Ők a Magyar 
Civilszervezetek (MACI). Munkájuk hiánypótló, 
éppen ezért a MACI legújabb kampányában is azt 
közvetíti, hogy tudja megváltoztatni az emberek 
életét egy civilszervezet. 
„Az én történetem” videó kampány (http://sziamaci.hu/az-en-tortenetem/
cikkek) már tavaly is nagy sikerrel mutatta be olyan emberek történetét, akik 
egy-egy civilszervezet segítségével tudtak változtatni a sorsukon. A második 
„felvonásban” újabb világok, újabb dilemmák tárulnak fel, s mikor, ha nem 
most az igazán fontos bele látni abba, hogy hogyan alakítják a civilszervezetek 
a társadalmunk, közösségünk életét. 
Az első történet a kitartás és az akarat győzelméről szól: mit tehet egy vakon 
született ember, hogy a társadalom teljes jogú tagjaként, kiteljesedett életet  
élhessen? Az önmegvalósítás, a tanulás és a fejlődés szabadsága vajon minden-
kinek alanyi jogon jár? Kriszti mindent megtett gyermekkorától kezdve, hogy 
ugyanolyan lehessen, mint kortársai, tanult és a Braille ABC elsajátításának 
köszönhetően rengeteget olvasott. Az igazi áttörést azonban egy alapítvány 
révén érte el, amikor megkapta a képernyőolvasó programmal felszerelt      
számítógépet. Kriszti egyetemet végzett, és szakfordítóként dolgozik, ráadásul 
épp az őt egykoron támogató szervezetnél. Másképp vajon ez sikerült volna?  
És van-e kiút a cigánytelepről a gyermekeiért küzdő, drogfüggő anya            
számára? Ki nyújt segítő jobbot annak, akiről már a közvetlen környezete is 
lemondott? Lehet ennek a történetnek jó a vége? És mit tehet egy nyugdíjas, de 
még tanulni, tenni vágyó tanár, ha még szeretne valamit hozzátenni az                
életművéhez? Ki és hol támogatja ebben? Az idősek már tényleg senkinek sem 
kellenek? (Mindhárom film megtekinthető: itt)  
 
Ezek a történetek „csak” példák a sorban. Ezek a történetek a civilszervezetek 
és az emberek – olykor pedig nyitott és tenni akaró vállalatok – egymásra talá-
lása során születnek nap mint nap körülöttünk. A MACI kampányának célja, 
hogy ezeken a sorsokon, közös eredményeken keresztül mutassa meg mennyi-
re fontos helye, szerepe van a civilszervezeteknek a társadalomban. Hány 
olyan dologra nyújtanak segítő megoldást, ahol az államnak, az ellátórend-
szernek, vagy a piaci szektornak nincs már válasza, vagy éppen hogyan tud-
nak olyan új, innovatív dolgokat bevezetni világunkba, melyek aztán hétköz-
napjaink részévé válnak. 
 
 
 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600179.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600179.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
http://www.sziamaci.hu
http://sziamaci.hu/az-en-tortenetem/cikkek
http://sziamaci.hu/az-en-tortenetem/cikkek
https://www.facebook.com/sziamaci/
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EZ TÖRTÉNT... 

Mi a MACI? 
 
A MACI a magyar civilszervezetek közösségét jelképező figura. A Magyarországon működő több tízezer civilszervezet tevé-
kenysége rendkívül szerteágazó: munkájuk kiterjed a környezetvédelemtől az emberi jogokig, a szabadidő hasznos eltöltésétől 
a gyógyításig, a közösségépítéstől az oktatásig, a kultúrától a vallásos életig, a szegények megsegítésétől az ifjúsággal való 
foglalkozásig. A MACI kampány célja ennek a munkának a közérthető bemutatása, és megerősítése. 
Segíthetünk egymásnak! A civilszervezetek a hétköznapokban is lehetőséget és esélyt kínálnak. Lehetőséget  
arra, hogy saját sorsunkat, életünket, környezetünket magunk is alakíthassuk, és esélyt arra, hogy ez sikeres is 
legyen. Keresse velük a kapcsolatot! 
Bővebben itt tájékozódhat vagy www.facebook.com/sziamaci 

Civil köszöntő Mezőberényben 
 
2017. január 27-én Mezőberény 
Város Önkormányzata Újév kö-
szöntőre hívta a civil szervezetek 
vezetőit, képviselőit, önkénteseket. 
A Városháza dísztermében Siklósi 
István polgármester köszöntötte és 

köszönte meg a városért 2016. év-
ben végzett munkát a jelenlévők-
nek, majd tájékoztatást nyújtott az 
elmúlt év eredményeiről és a 2017. 
évi tervekről, pályázatokról. Az est 
vendégei voltak a pajzán népme-
sék előadásával Soós Emőke báb-
színész és Berta János. A nagy si-
kerű műsor után pohárköszöntőt 
mondott Siklósi István polgármes-
ter és Papp Zoltán „Mezőberény 
Kultúrájáért" 2016. év díjazottja és 
kívántak az új évre sikereket és jó 
egészséget. 

Mertz Judit 
 

15 éves jubileumát ünnepelte a 
Berény Táncegyüttes 
 
2017. január 21-én szombaton, az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Köz-
pontban tartotta meg a 15 éves 
jubileumi műsorát a Berény Tánc-
együttes. A rendezvényen az 
együttest köszöntötte városunk 

polgármestere Siklósi István, vala-
mint a megye táncegyütteseinek, 
k u l t u r á l i s  s z e r v e z e t e i n e k          
képviselői. 
Ez a jubileum kettős: 30 ével     
ezelőtt, 1986-ban alakult és több 
évig működött az akkori Berény 
Táncegyüttes Balog Zoltán vezeté-

sével. Az egykori táncosok most 
újra összejöttek és megalakítot-
ták az Ős Berény Táncegyüttest. 
Első koreográfiájukat ezen a 
jeles napon be is mutatták. 
A Berény Táncegyüttes 2001-ben 
alakult újjá Szabó Csaba és    
Szabóné Kukla Ágnes vezetésé-
vel. Az együttes igen aktív sze-
repet vállal nem csak Mezőbe-
rény, de a térség és Békés megye 
kulturális életében is, hiszen a 

számos települési fellépésen túl 
(rendezvények, ünnepségek) 
rendszeres résztvevője a megye 
nagy fesztiváljainak is, mint a 
gyulai Körös-Völgyi Sokadalom, a 
Békés Megyei Gyermek és        
Kisegyüttesek Találkozója vagy a 
B é k é s c s a b a i  N e m z e t k ö z i        
Táncfesztivál és Táncgála.  

A Berény Táncegyüttes nemcsak 
itthon képviseli városunkat,   hanem 
Mezőberény testvérvárosaiban 
(Münsingen, Gúta) és nemzetközi 
fesztiválokon Olaszországban, Ro-
mániában, Horvátországban, Bulgá-
riában, Ausztriában is. Az együttes 
jelenlegi vezetője Szabóné Kukla 
Ágnes, tánckarvezetők: Balogh    
Dávid Attila és Szugyiczki Julietta 
Az utánpótlást a „Leg a láb” Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanulói biztosít-
ják, akik egyben a Berény           
Táncegyüttes utánpótláscsoportjait 
(Kis-Berényke Tá ncegyüttes ,        
Berecske és Babica csoportok)           
alkotják. 
A teltház előtt megtartott gálaműso-
rukon minden csoport bemutatko-
zott. A nagy sikerhez nagyban hoz-
zájárult a Suttyomba zenekar remek 
muzsikája is. Az este további részé-
ben az együttes egykori és jelenlegi 
tagjai vendégeikkel a Berény         
Szállóban tartott Folkbálon reggelig 
ünnepeltek. 

 „Leg a láb” A.M.I. 
 

http:/sziamaci.hu/
http://www.facebook.com/sziamaci
https://www.facebook.com/judit.olejnemertz?fref=ts
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Kiállítással, könyvbemutatóval és 
népdalcsokorral ünnepeltünk 
 
A magyar kultúra napja alkalmá-
ból színes programra került sor a 
kardoskúti művelődési házban. 
Őzséné Nemes Olga kardoskúti 
alkotó munkáit Vargáné Neller 
Borbála mutatta be az érdeklődők-
nek, majd az orosházi Bokréta 
Népdalkör dalcsokra csendült fel a 
klubterem falai között. Az ünnepi 
program további részében Z. Kon-
koly Juci (Zvolenszki Andrásné) 
Lélekmorzsák című verseskötet-
ének bemutatójára került sor. A 
kötetből a költő saját előadásában 
több kedvenc versét is hallhattuk. 
Az alkotóval a kötetlen, baráti be-
szélgetés szálait Koszorús Oszkár 
fűzte, derűs légkört varázsolva a 
hallgatóságnak. A könyvbemutató 
végén a szerző dedikálta a verses-
kötetét, amelyből egy példányt a 
községi könyvtárnak ajándékozott. 

forrás: www.kardoskut.hu 
 

Filmvetítés a Községi  
Könyvtárban - Kunágota 
 
A 2016. év legnagyobb eseménye a 
Községi Könyvtár életében, a 
könyvtár felújítását követő átadó 
ünnepség. Pályázati forrásból kap-
tunk egy filmvetítésre alkalmas 
felszerelést. Ezzel a könyvtár be-
kapcsolódott a Könyvtár Mozi 
országos hálózatába. 
Itt, Kunágotán, a könyvtárban ke-
rül sor régi magyar filmek levetíté-
sére. A filmeket három korosztály 
részére állítottuk össze. Az ovisok 
Ovimoziba, az iskolás korúak 
Iskolamoziba a felnőttek pedig 
Családi moziba járhatnak majd el. 
A filmvetítésekre a gyerekek és 
szülők szabadidejét figyelembe 
véve kerül sor: Ovimozi délelőtti 
időpontban, Iskolamozi délutáni 
időpontban, Családi mozi szomba-
ti napon, délután kerül megrende-
zésre. A filmekről tájékoztatást 
plakátokon, utcai hirdető táblákon 
illetve a könyvtárban adunk. A 
Családi moziba a helyfoglalás ér-
kezési sorrendben történik. 
Ugyanez igaz a kisebbek részére 
tartandó filmvetítésekre is. A 

A civilek közösségi tere esélyt ad a 
helyieknek – Végegyháza 
 
 A Barangoló Közhasznú Egyesület 
megtartotta közgyűlését. Horváth 
Judit, az egyesület elnöke értékelte 
az elmúlt esztendőt. 
- Taglétszámunk 30, pártoló        
tagjaink száma 12 fő, és van több 
mint 100 önkéntesünk. Biztosított 
volt a folyamatos működés.  
Két közfoglalkoztatottal és egy kul-
turális közfoglalkoztatottal tudjuk 
fenntartani február végéig –    
mondta. Hozzátette: a Barangoló 
Közösségi Házban helyet biztosíta-
nak az önkéntespontnak, ahol szá-
mos szolgáltatás közül kiemelkedik 
az elektronikus segítségnyújtás. 
- Segítünk munkahelykeresésben, 
nyomtatványok kitöltésében. Készí-
tettünk hetvenöt adóbevallást is 
térítésmentesen. a civilek háza a 
község szervezeteit szolgálja, azo-
kat, akik képesek és nyitottak az 
együttműködésre. Legfontosabb 
funkciója a közösségi térként való 
működés. Tavaly 3336 fő 1029 órát 
töltött itt, 51 rendezvény, 5 szakkör 
108 foglalkozása valósult meg. 
A civilek szervezetek játszóházakat, 
zenés-táncos gyerekpartikat, 14 ezer 
palackot tapostak laposra, felhívták 
a f igyelmet az egészséges            
életmódra, volt jótékonysági akció-
juk, bejárós táborukba is várták a 
végegyházi gyerekeket. Kukafitnesz 
szelektíven programjuk 9 települé-
sen népszerűsítette a szelektív     
hulladékgyűjtést.  
- A községünk fejlesztésében fontos 
lépés a pályázati tanácsadás, a civil 
kerekasztal, a már nyolcéves múltra 
visszatekintő civil kitüntetésünk, a 
Végegyháza Közösségéért emlék-
plakett. Alapvető, hogy szolgáltatá-
sainkat, foglalkozásainkat térítés-
mentesen biztosítsuk. Igyekszünk 
segíteni a helyieket, hogy olyan ön-
megvalósító tevékenységekhez kap-
janak lehetősége, amivel segítik a 
jövőjük építését, képességeik      
kibontakozását. 

forrás: Békés Megyei. Hírlap,  
2017. január 19. 

 
 
 

Könyvtár Mozi szolgáltatását csak 
beiratkozott olvasók vehetik 
igénybe! A Családi mozi nevet 
azért adtuk a felnőtt korosztály 
számára rendezett filmvetítésnek, 
mert vállaljuk, hogy amíg a felnőt-
tek filmet néznek, addig gyerme-
keikre felügyelünk a gyermeksa-
rokban, illetve a számítógép te-
remben. Így a család tagjai együtt 
vehetnek részt a rendezvényen. A 
filmvetítések előtt rövid előadást 
tartunk majd a filmmel, illetve 
más ehhez kapcsolódó témával 
kapcsolatban. A programnak ez a 
része nem filmvetítő vásznon,  
hanem élő szóban zajlik majd le.  
A műsorokra mindenkit szeretet-
tel várunk. 

Nagy Ágnes könyvtáros 
forrás:   

Kunágota Község időszaki  
kiadványa, 

2017. január 20. V. évfoly., 1. szám 
 

2016-ban is folytatta a turisztikai 
értékek megismertetését a  Körös-
Sárrét Turizmusáért Egyesület 
 
Az Egyesület a Sárrét Falusi Turiz-
musáért Egyesület mára a kistér-
ség turizmusának legfontosabb 
idegenforgalmi civil szerveződése. 
Tevékenységünkkel évente kb. 
10 000 főt érünk el, mely Zsadány, 
Biharugra, Okány, Körösújfalu, 
Vésztő, Szeghalom, Ecsegfalva, 
Dévaványa, Körösladány, Bucsa, 
Kertészsziget, Füzesgyarmat    
településekre terjed ki.  
A pályázatokat a Nemzeti Együtt-
működési Alaptól nyerte el Egye-
sületünk, „Térségi értékek megis-
mertetése az ifjúsággal” elnevezés-
sel. Célunk volt, hogy a Körös-
Sárrét épített és természeti öröksé-
gét megismerhessék a térségünk 
településein élő iskolás gyermekek 
és felnőttek, s a közös programok 
során segítsük az ifjúsági korosz-
tály beilleszkedését a társadalmi 
életbe. Ennek érdekében 2016-ban 
3 db ismeretterjesztő előadást szer-
veztünk általános iskolásoknak a 
Körös-Sárrét értékeiről – Dévavá-
nyán és Füzesgyarmaton - hiszen 
törekszünk arra, hogy az ifjúsági 
korosztály számára növekvő 

http://www.kardoskut.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1775:kiallitassal-konyvbemutatoval-es-nepdalcsokorral-unnepeltunk&catid=148&Itemid=229
http://kunagota.hu/res/dokumentumok/ujsag/2017/ujsag1.pdf
http://kunagota.hu/res/dokumentumok/ujsag/2017/ujsag1.pdf
http://kunagota.hu/res/dokumentumok/ujsag/2017/ujsag1.pdf
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A BÉKÉS MEGYEI CSALÁD, 
ESÉLYTEREMTÉSI és ÖNKÉN-
TES HÁZ /CSEÖH/ is népszerűsíti 
a „FUT A CSALÁD” mozgalmat, 
melyet tavaly indított útjára     
Novák Katalin, az Emberi         
Erőforrások 
Minisztériumának Család- és   
Ifjúságügyért Felelős Államtitkára 
két másik közismert, családos 
hölggyel, Lévay Viktória, színész-
nővel és Jegyes-Tóth Krisztina, 
műsorvezetővel. A mozgalomnak 
facebook oldala is van. A CSEÖH 

olyan hölgyeket mutat be a     
nyilvánosságnak, akiknek az   
életében a családjuk, karrierjük    
mellett hangsúlyos szerepet kap a 
testmozgás.  

SZÁMOMRA A FUTÁS TÖBB, 
MINT SPORT 
 
…Facebook poszt, valamikor     
január közepén, egy hétvégi napon 
dél körül: „22 km”. 
Kemény hidegben, hóban, azért 
napsütésben. Sok like, dicsérő 
kommentek. Dr. Szarka Anikó, a 
Szociális és Gyermekvédelmi     
Főigazgatóság Békés Megyei Kiren-
deltsége igazgatóhelyettese tette 
közzé. Mert, hát Ő fut és fut… 
Nincs mindenkinél így, de interjú-
alanyom sportos családban nőtt fel 

Szeghalmon. Édesapja testnevelő 
tanárként jó példával járt előtte és, 
hát a lányok, mint alapból „apás” 
teremtmények, egyébként is szeret-
nek a férfi szülő bűvkörében mo-
zogni. Természetesen Anikó is, már 
egész kiskorában személyesen kö-
vette az apja által tartott edzéseket, 
tornaórákat és amint lehetett, maga 
is beállt kézilabdázni. Az edzője 
egy kiváló pedagógus hölgy volt, 
aki most is követi „sportéletét.”. 
- Aztán jött minden sorba, a kor 
divatos sportjai, aerobic, 10 évig 
súlyzós edzés, legújabban a TRX 
konditeremben, aminek a lényege, 
hogy az egyes izomcsoportokat 
nem elkülönülten, 
h a n e m  k ü l ö n b ö z ő                       
mozgásmintákba beépítve erősítjük 
saját testsúllyal dolgozva- sorolja. 
- És a futás? 
- Kisebb-nagyobb intenzitással 
szinte mindig jelen volt az életem-
ben, de 2012-ben tettem napi aktivi-
tássá. Régebb óta dolgoztam vezető 
beosztásokban, de akkor megnőtt a 
munkahelyi kötelezettség, több 
felelősség, több futás. Nekem ez 
több mint sport! Futás közben jön-
nek a legjobb ötletek, innovatív 
gondolatok, ez a mozgás segít a 
nagyobb horderejű döntések meg-
hozatalában, fontos kérdésekben 
való eligazodásban, felszabadítja a 
szellemet, lelki feltöltődés is!    
Megtapasztaltam, hogy szívóssá 
tett, önfegyelmet ad az élet minden 
területén. 
- Be kell látnom, a munkával össze-
egyeztethető a futás, és a családi 
élettel? 
- Azzal is, de előrebocsátom, első a 
család! 2000-ben kötöttem házassá-
got, két gyermekünk van, egy         
8 éves lány és egy 15 éves fiú.  
A férjem építész, aki támogatóm 
mindenben, így a futásban is.  
A gyerekekre sincs ráerőltetve a 
futás, szerencsére kiskoruk óta 
rendszeresen mozognak, hisz azért 
ebbe születtek bele.  
Korán, 4. 30-kor kelek, 6.30-ra    
otthon vagyok, a gyerekeknek reg-
gelit adok, uzsonnát készítek, suli, 
aztán munka, majd délutáni, esti 
teendők, s persze néhány edzés is 
hetente. 

számban elérhetővé váljanak a   
térségi értékek megismerését     
elősegítő alkalmak. 
Működésünk során erősíteni      
kívánjuk a térségi turizmus szerve-
zésében betöltött szerepünket, s 
növelni a turisztikai értékek ismert-
ségét az oktatási intézményekben.  

Ezáltal elősegítve, hogy minél több 
osztálykirándulást, a tananyag  
elmélyítését segítő ismeretszerző 
utat a kistérségünkön belül valósít-
sanak meg, kihasználva a helyi  
h u m á n  é s  t e r m é s z e t i                    
erőforrásainkat.  
A helyi értékek feltárásában részt 
vettek az önkormányzati, civil és 
vállalkozói szférából egyaránt,   
ezzel is erősítve a települések     
közötti együttműködést.  
2016-ban közel 2 400 példányt sike-
rült újra nyomtatni a Körös-Sárréti 
Kalauz kiadványunkból is ,      
m e l y n e k  f o r rá sá t  a  N E A              
biztosította. 
A Körös-Sárrét Turizmusáért Egye-
sület a partnereivel folytatott közös 
munka eredményeként további 
projektek tervezését és a megvaló-
sításukhoz szükséges források    
bevonását alapozza meg. 
 
 

K ö r ö s - S á r r é t  T u r i z m u s á é r t       
Egyesület 
Tel.: 66/470-395, 30/372-3634 
e-mail: kstedoc@gmail.com 
www.sarretitura.hu;  
www.kste.gportal.hu/  
 
 

 
  

https://www.facebook.com/futacsalad
mailto:kstedoc@gmail.com
http://www.sarretitura.hu/
http://kste.gportal.hu
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Tőle eljövet még sokáig visszhang-
zottak bennem szavai: nincs időhöz     
kötve, nem kerül pénzbe, bárki  
elkezdheti, jót tesz az egészségnek, 
a léleknek, a szellemnek, jó példa a 
gyerekeknek. Most is van egy élő 
nevezése. A 2017. április 2-án    
Debrecenben megrendezésre kerülő 
VII. Rotary Futófesztiválon szeretné 
ismét teljesíteni a 42,196 km        
maratoni távot, ezért a felkészülési 
időszakban heti   50-60 km-t fut. 

Baukó Ildikó 

- Csúcsteljesítmények? 
- Abszolút nem erről szól. Külön 
edzés nélkül bármikor lefutom az 5
-6-7 km-t, ami a napi adagom, hét-
végén 10-20 km a normám.  
Egy ötfős csapatban már több éve 
részt veszek a Békéscsaba- Arad- 
Békéscsaba Szupermaratonon,      
20-20 km-es szakaszt teljesítek oda 
és vissza is. A legnagyobb kihívás a 
2014-es budapesti Maraton volt. 
Teljesítettem- mondja mosolyogva. 
Rövid ismeretségünk okán sem volt 
e felől szemernyi kétségem, mert 
Anikóról végig sugárzott, hogy szá-
mára a futás önrésze, nélküle nem 
lenne egész.  

- Mindig könnyű nekiindulni a 
napnak? 
- Nem, sőt sokszor ez a legnehe-
zebb! Szinte hajnalban kelni, tré-
ningruhába öltözni, edzőcipőbe 
bújni (amiből évente kell egy-egy 
jó minőségű- tudtam meg közben), 
de az első lépések után helyére 
kerül minden. Egyre többen futnak 
Békéscsabán is, vannak bejáratott 
útvonalak, ismerős arcok. Futócso-
portok is alakultak közösségi olda-
lakkal, tehát nem mindig magá-
nyos a terep. Nekem is vannak 
barátnőim, akiket, ha úgy tetszik 
az én életmódom inspirált, egyre 
gyakrabban futnak velem. 

PÁLYÁZATOK 

Élelmiszerbank áruházi élelmi-
szermentési együttműködés  
2017. évi pályázati felhívás 
 
A Magyar Élelmiszerbank Egyesü-
let jelenleg több mint 100 áruház-
ban működtet napi szintű élelmi-
szermentést. Ebbe a programba 
keresünk további partnereket Aldi, 
Auchan és Tesco áruházakhoz. 
Olyan szervezetek jelentkezését 
várjuk, akik napi rendszerességgel 
vagy hetente többször tudják vál-
lalni az élelmiszerek átvételét és 
aznapi szétosztását. 
 
Pályázati feltételek 
- A pályázaton részt vehet minden 
Magyarországon bejegyezett jogi 
személyiséggel rendelkező köz-
hasznú szervezet, egyházi, illetve 
önkormányzati intézmény, amely 
szociális vagy integráló munkát 
végez. (A szociális munka nem 
lehet csak adományosztás.) 
- A pályázó nem lehet érdekképvi-
selet, hálózat illetve jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezet.  
- A pályázó név szerinti nyilván-
tartással rendelkezik az általa    
ellátott rászorultakról és velük  
folyamatosan kapcsolatot tart. 
- A pályázó igazoltan legalább két 
éve, folyamatosan végez   integrá-
ciós vagy felzárkóztató szociális 
tevékenységet. 
 

- A pályázó kapcsolattartója rendel-
kezik működő és napi szinten ellen-
őrzött email címmel. 
- A pályázó vállalja, hogy sikeres 
pályázat esetén részt vesz a 
(Budapesten tartandó) szervezeti 
tájékoztató napon. 
Ado má ny k io sz tá s i  a da t la p ,        
élelmiszeradomány kiosztási és 
elszámolási útmutató, portál      
áruházi útmutató elérhetőek itt. 
- A kiválasztásnál előnyt élveznek 
azok a szervezetek, akik a fenti fel-
tételeken túl is átláthatóan működ-
nek és az ehhez tartozó információk 
a honlapjukon elérhetőek. 
- A kiíró előnyben részesíti civil 
szervezetek, egyházi szervezetek és 
önkormányzati fenntartású szociá-
lis célú szervezetek (pl. szociális 
szolgáltatók, családsegítő és     
gyermekjóléti szolgálatok, családok 
átmeneti otthonai, hajléktalanszál-
lások, tanodák, gyerekházak)     
pályázatait. 
A pályázat benyújtása 
Minden pályázati anyagot elektro-
nikus formában kell beküldeni.  
A pályázati adatlap 

kitöltése az Interneten keresztül  itt 
lehetséges: 
A pályázat  benyújtásának          
határideje: 2017. február 12. 
A pályázatok beérkezéséről minden 
pályázót értesítünk  
2017. február 17-ig. 
 

A pályázatokat 2017-ben folyamato-
san, áruházanként fogjuk elbírálni, a 
pályázat eredményéről az év során 
folyamatosan tájékoztatjuk majd a 
pályázókat.  
További információk: A pályázattal 
kapcsolatos felvilágosítás telefonon 
kérhető munkanapokon 9-17h 

között kizárólag a 30/842-6225-ös 
telefonszámon. 

forrás: www.elelmiszerbank.hu 
 

P Á L Y Á Z A T  C S A B A I                
GYERMEKEKNEK 
 
A Csabai Kolbászklub Egyesület 
pályázatot ír ki csabai gyermekek 
számára. A kezdeményezés célja, 
hogy a fiatalok az általuk készített 
rajzzal, fotóval, videóval örökítsék 
meg a saját családi disznóvágásuk, 
kolbászkészítésük legemlékezete-
sebb pillanatait. A pályaműveket 
2017. február 28-ig várjuk. A korosz-
tályonként (óvodások, alsósok, fel-
sősök, középiskolások) kiválasztott 
győztes csoport, illetve osztály,   
továbbá az őket felkészítő pedagó-
gusok egyaránt igazi élményt nyútó 
nyereményekben részesülnek.  
Mind a négy pályázati kategóriára 
általánosan érvényes: 
Téma: Disznóvágás vagy kolbász-
töltés – ahogyan a Ti családotok 
csinálja. 
Nevezési díj nincs 
A pályaművek beadási határideje: 
2017. február 28.  

http://www.elelmiszerbank.hu/hu/szervezeteknek/adminisztracio.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelUMAMm0PQr0rFOVUtejPQHeZiLEM9LzGRGrxXhZIk45uvtg/viewform
http://www.elelmiszerbank.hu/hu/szervezeteknek/aktualis_palyazatok/elelmiszerbank_aruhazi_elelmiszermentesi_egyuttmukodes_palyazati_felhivas.html%23.WIoGxVPhCUk


2017. február 6 

A pályaműveket a Csabai          
Kolbászklub Egyesület várja postai 
küldeményként 
További információk:  
Szabó László  
csabaikolbaszklub@t-online.hu , 
vagy +36 30 590 5290 telefonszám. 
A részletes pályázati felhívások: 
- óvodások részére, 
- alsó tagozatos diákok részére, 
- felső tagozatos diákok részére, 
- középiskolás diákok részére. 

forrás: www.kolbaszklub.hu 
 

"A magyar kultúráért  és              
oktatásért" - Központi pályázati 
felhívás 
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 
Bethlen Gábor Alapról szóló     
2010. évi CLXXXII. törvény, vala-
mint a Bethlen Gábor Alapról szóló 
2010. évi CLXXXII. törvény végre-
hajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) 
Korm. rendelet alapján nyílt pályá-
zatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 
2017. évi „Nemzetpolitikai célú 
támogatások” előirányzat terhére 
az alábbiak szerint: 
 
1. A pályázat célja: Magyarország 
határain kívül élő magyarság    
szülőföldjén való boldogulásának, 
Magyarországgal való sokoldalú 
kapcsolatai ápolásának és fejleszté-
sének előmozdítása, magyar nem-
zeti azonosságtudatának megerősí-
tése az oktatás és a kultúra támo-
gatása által. A felhívás a magyar-
ság összetartozása jegyében érték-
teremtő, konkrét szellemi és/vagy 
tárgyi eredményt felmutatni tudó 
programok megvalósítására szeret-
ne ösztönözni, e célokat tükröző 
igényes, minőségi pályázatok    
támogatásával. 
2. A pályázati felhívások tárgya: 
I.  A magyar közösség céljait    
szolgáló kulturális, oktatási és 
kutatási programok támogatása 
II. A magyar közösség céljait szol-
gáló írott és elektronikus média, 
könyvkiadás támogatása 
III. Civil szervezetek, illetve egy-
ház, belső egyházi jogi személyek 
által fenntartott oktatási, gyer-
mekjóléti, kulturális és szociális 
intézmények működésének vala-

mint a magyar közösség céljait   
s z o l g á l ó  f e j l e s z t é s e k  é s                  
ingatlan-beruházások támogatása: 
Ezen belül: 
- A pályázati felhívás 5. pontjában 
megjelölt pályázói kör részére mű-
ködési kiadások támogatása 
(személyi kifizetések és azok járulé-
kai, kis értékű eszközbeszerzés, szol-
gáltatások, utazási költségek,       
ingatlan-fenntartási költségek) 
- a magyar közösség törekvéseit 
szolgáló ingatlan-beruházások    
támogatása 
- korábbi években megkezdett ingat-
lan felújítások folytatásának          
támogatása 
- magyar tannyelven is oktató intéz-
mények, háttérintézmények vala-
mint országos és regionális jelentő-
ségű kulturális és közművelődési 
p r o g r a m o k h o z  k a p c s o l ó d ó           
infrastrukturális fejlesztések. 
Pályázati tárgyanként csak egy    
pályázatot nyújthat be. 
Magyarországi pályázók kizárólag 
az I., és a II. pályázati tárgyra  
nyújthatnak be pályázatot. 
Támogatható kiadások: 
Az I., és a II. pályázati tárgy eseté-
ben a programok lebonyolításának 
költségei  
A III. pályázati tárgy esetében mű-
ködési kiadások támogatása: 
(személyi kifizetések és azok járulé-
kai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, 
utazási  költségek,  ingat lan -
fenntartási költségek, ingatlan beru-
házások). 
3. Pályázók köre: A Bethlen Gábor 
Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. 
törvény 1. §-ának rendelkezései sze-
rint pályázatot nyújthat be: 
- civil szervezet, nonprofit gazdasági 
társaság, állami fenntartású intéz-
mény, települési, területi és nemzeti-
ségi önkormányzat, és az általuk 
alapított, illetve fenntartott jogi   
személyiségű intézmény 
- kizárólag a II. pályázati tárgyban 
gazdasági tevékenységet üzletszerű-
en végző jogi személy és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság (a továbbiakban: vállalko-
zás), ezen belül különösen mikro-, 
kis- és középvállalkozás bele nem 
értve az egyéni vállalkozókat,      
valamint 

- egyházi jogi személy, valamint a 
határon túli egyház, belső egyházi 
jogi személy és annak hitéleti,    
nevelési-oktatási, gyermekjóléti, 
k u l t u r á l i s  v a g y  s z o c i á l i s              
tevékenységet ellátó intézménye 
4. Igényelhető támogatás: 
- Erdély, Felvidék, Vajdaság,      
Magyarország esetében 600.000 Ft – 
3.000.000 Ft közötti összeg 
- Kárpátalja esetében 500.000 Ft – 
3.000.000 Ft közötti összeg 
-  Horvátország, Muravidék         
esetében 200.000 – 3.000.000 Ft   
közötti összeg 
 
A teljes támogatási keretösszeg 
600.000.000 Ft, melyről a beérkezett 
pályázatok mennyisége és minősé-
ge alapján, a Kollégium javaslatát 
figyelembe véve a Bethlen Gábor 
Alap Bizottsága dönt. 
A támogatás formája: vissza nem 
térítendő támogatás. 
A támogatás rendelkezésre        
bocsátása: a támogatási szerződés 
hatályba lépését követően egy   
összegű folyósítás, illetve a támo-
gatás felhasználását igazoló beszá-
moló elfogadását követően történő      
utólagos finanszírozás. 
Maximális támogatási intenzitás 
mértéke az összes elszámolható 
költség 100%-a. 
A pályázat kiírója nem teszi       
kötelezővé az önrész bemutatását. 
5. A pályázat megvalósítási       
időszaka: 2017. január 1. –          
2017. december 31. 
A pályázat benyújtásának időpontja: 
2017. január 18.- 2017. február 16. 
14.00 óra 
6. A pályázat benyújtásának     
formája: Elektronikus formában 
történik a NIR segítségével.        
Elérhető: www.nir.bgazrt.hu       
oldalon vagy a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. honlapjáról 
www.bgazrt.hu). 
7. A benyújtott pályázatokkal   
kapcsolatos tájékoztatás: 
Az e-Pályázattal kapcsolatos      
köz pont i  ügyfé lsz ol gá la ton      
Draskóczy János a +36 30 503 9640 
t e l e f o n s z á m o n ,  i l l e t v e                  
info@bgazrt.hu email címen        
válaszolja meg kérdéseit. 

forrás: www.kormany.hu 

mailto:csabaikolbaszklub@t-online.hu
http://www.kolbaszklub.hu/uploads/files/KOLB%C3%81SZKLUB%20P%C3%81LY%C3%81ZATI%20KI%C3%8DR%C3%81S%20%C3%B3vod%C3%A1soknak.pdf
http://www.kolbaszklub.hu/uploads/files/KOLB%C3%81SZKLUB%20P%C3%81LY%C3%81ZATI%20KI%C3%8DR%C3%81S%203.0-als%C3%B3%20tagozat_gcs_final.pdf
http://www.kolbaszklub.hu/uploads/files/KOLB%C3%81SZKLUB%20P%C3%81LY%C3%81ZATI%20KI%C3%8DR%C3%81S%203.0-fels%C5%91%20tagozat_gcs%20final.pdf
http://www.kolbaszklub.hu/uploads/files/KOLB%C3%81SZKLUB%20P%C3%81LY%C3%81ZATI%20KI%C3%8DR%C3%81S%203.0.k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1sg_gcs.pdf
http://www.kolbaszklub.hu/palyazat-csabai-gyermekeknek/
https://nir.bgazrt.hu/bga/
http://bgazrt.hu/
mailto:info@bgazrt.hu
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-magyar-kulturaert-es-oktatasert-kozponti-palyazati-felhivas
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Pályázati felhívás ifjúsági         
közösségek tevékenységének   
támogatására 
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 
Bethlen Gábor Alapról szóló      
2010. évi CLXXXII. törvény,        
valamint annak végrehajtásáról 
szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. 
rendelet alapján nyílt pályázatot 
hirdet a Bethlen Gábor Alap    
2017. évi „Nemzetpolitikai célú 
támogatások” előirányzat terhére 
az alábbiak szerint: 
 
1. A pályázat célja: Magyarország 
határain kívül élő magyarság    
szülőföldjén való boldogulásának, 
Magyarországgal való sokoldalú 
kapcsolatai ápolásának és fejleszté-
sének előmozdítása, magyar nem-
zeti azonosságtudatának megerősí-
tése az ifjúsági közösségek         
támogatása által. 
2. A pályázati felhívás tárgya:  
Az ifjúsági korosztályok közösség-
teremtő programjainak, közösség-
építést elősegítő tevékenységének 
támogatása.  
(Kivéve: oktatási intézmények   
támogatására, diák- és hallgatói 
önkormányzatok által szervezett, 
az oktatási intézmény működésébe 
t a r t o z ó  r e n d e z v é n y e k                 
támogatására. 
3. Pályázók köre: A Bethlen Gábor 
Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. 
törvény 1. §-ának rendelkezései 
szerint pályázatot nyújthat be: 
olyan önálló jogi személyiséggel ren-
delkező határon túli ifjúsági civil  
szervezet és/vagy egyházi jogi 
személy, amely a gyermek és     
ifjúsági korosztályok érdekeinek 
képviseletét vállalta fel létesítő  
okiratában, jellemzően tevékenysé-
gének célcsoportja a 15-29 év     
közötti korosztály tagjai 
4. Igényelhető támogatás: 
5. A teljes keretösszeg:  
100.000.000 Ft.  
Megpályázható  összeghatár:  
600.000 Ft – 2.000.000 Ft. 
6. A támogatás formája: vissza 
nem térítendő támogatás, melyet 
egy összegben folyósít a Támogató. 
A finanszírozás módja: 100%-os 
támogatási előleg nyújtása mellett 

u t ó l a g o s  b e s z á m o l á s i                      
kötelezettséggel, illetve beszámoló 
elfogadását követően. Maximális 
támogatási intenzitás mértéke: 
100%. 
7. A pályázat megvalósítási         
paraméterei: Megvalósítási időszak: 
2017. január 1. – 2017. december 31. 
8. A pályázat benyújtásának       
időpontja: 2017. február 15.-       
2017. március 18. 14.00 óra. 
9. A pályázat benyújtásának        
formája: A pályázat benyújtása 
elektronikus formában történik a 
N I R  o n l i n e  f e l ü l e t é n ,  a 
www.nir.bgazrt.hu oldalon vagy a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.   
honlapjáról (www.bgazrt.hu). 

10. További információk & forrás: 
www.bgazrt.hu 

 
R a j z p á l y á z a t t a l  a  t u d a t o s             
vízfogyasztásért 
 
„Tudatos vízfogyasztás és a víz  vé-
delme” elnevezéssel, közös rajzpá-
lyázatot hirdet a Magyar Vöröske-
reszt és a BWT vízszűrő kancsók 
magyarországi forgalmazója.           
A Cseppke Ovi Program és a pályá-
zat célja   felhívni a figyelmet a tuda-
tos és rendszeres vízfogyasztásra, és 
a   vizeink védelmére. 
A szervezők mindazon óvodák   
jelentkezését várják, akik kedvet és 
tehetséget éreznek ahhoz, hogy egy 
rajzon megmutassák, számukra  
miért  fontos  a  rendsz eres               
vízfogyasztás. 
A pályázóknak Nádasi-Ozsvár  
Andrea: Gréta és a Víztündérek  
című meséjét kell rajzos formában 
megeleveníteniük. A Cseppke Ovi 
Program keretében a gyerekek alko-
tásait 2017. február 15-ig várják a 
palyazat@cseppkeovi.hu e-mail   
címre. 
A nyertes pályaműveket háromfős 
zsűri és a közönségszavazatok fog-
ják eldönteni. A legjobb tíz alkotást 
beküldő óvoda minden csoportja 
számára 1 db vízszűrő kancsót és 
összesen 4 hónapra elegendő       
vízszűrőbetétet ajánlottak fel a   
szervezők. 
A teljes pályázati csomag itt           
található. 

forrás:www.oroscafe.hu 

Meseíró pályázat  a sérült        
emberekért “ISMERJ MEG ÉS 
FOGADJ EL!” címmel 
 
A pályázat kiírója: Napos Oldal a 
Sérült Emberekért Alapítvány 
(www.naposoldal.org)  
K a t i c a - K ö n y v - M ű h e l y 
(www.katicakonyvmuhely.com)  
 
A pályázat célja: A fogyatékos-
sággal élő személyek erőt és bátor-
ságot kapjanak, az egészségesen 
élő emberek érzékennyé váljanak 
f e l é j ü k ,  b e f o g a d ó b b á ,                  
fogékonyabbá és segítőkészebbé. 
Olyan mesék beküldését várjuk, 
melynek szereplői fogyatékosság-
gal élő „figurák” ,életrevalók és 
optimisták. Fogyatékkal élő    
szerzők műveit is várjuk, akik  
mese formájában saját tapasztala-
tukat megelevenítik. A nyertes 
mese karaktereit bábelőadás során 
fogjuk életre kelteni. Írhattok   
szerepet már meglévő bábjainkra 
is (www.naposoldal.org), de    
szívesen bővítjük karaktereinket 
újakkal is. 
A pályamunkák beküldési határ-
ideje: Folyamatos , a legkésőbbi 
beadási határidő: 2017.február 19. 
 
Díjazás: A legjobb mesékből for-
gatókönyvet készítünk bábelő-
adáshoz, melyet országszerte óvo-
dákban és iskolákban mutatunk 
be. 
A legsikeresebb műveket a Katica-
Könyv-Műhely könyv formájában 
kiadja, melyek bekerülnek        
országos könyvterjesztői háló 
A legjobb alkotások írói a Napos 
Oldal Alapítvány és a Katica-
Könyv-Műhely ajándékcsomagját 
kapják. 
A mesekönyvet könyvbemutató-
kon mutatjuk be, ill. online megje-
lenítjük, valamint felhasználjuk 
marketing kampányokban,  
online ill. offline sajtó 
A nyertesek egy-egy példányt  
kapnak a kiadott műből. 
Továbii információ: Takács Kata 
30/323-70-57 e-mail:  
alapitvany@naposoldal.org  
Scur Katica 20/416-67-99  
katicascur@gmail.com  

forrás: www.naposoldal.org 

https://nir.bgazrt.hu/bga/
http://bgazrt.hu/
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2017/palyazati_felhivas_az_ifjusagi_kozossegek_tevekenysegenek_tamogatasara_2017/palyazati_felhivas_az_ifjusagi_kozossegek_tevekenysegenek_tamogatasara_2017/
mailto:palyazat@cseppkeovi.hu
http://www.cseppkeovi.hu/rajz-palyazat
http://oroscafe.hu/2017/01/11/rajzpalyazattal-a-tudatos-vizfogyasztasert/cikk/oroscafe%23more-199171
http://www.naposoldal.org
http://www.katicakonyvmuhely.com
http://www.naposoldal.org
mailto:alapitvany@naposoldal.org
mailto:katicascur@gmail.com
http://www.naposoldal.org/index.php/hireks/2016-os-ev-hirei?layout=edit&id=203
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

„Vidék és fenntarthatóság tréning-környezeti fenntarthatóság az 5000 főnél kisebb településeken”  
 
Helye: Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, Kétegyháza Fő tér 4. 
Ideje: 2017. február 16-17., 9.00 – 17.00 óra 
A részvétel teljesen INGYENES! 
Részvételi szándékát az alábbi elérhetőségeken jelezze: argyelan.erzsebet@gmail.com vagy +36/70/ 9354069;  
online jelentkezés az alábbi linken lehetséges. 
 

Program 
 
Kétegyháza, 2017.02.16. 

 

Kétegyháza, 2017.02.17. 

 

Időkeret Előadás/foglalkozás témája előadó 

09.00-10.00 A fenntartható fejlődés alapproblémáinak 
megjelenése helyi szinteken, zöldítés a terü-
letfejlesztésben 

Bojtos Ferenc 

10.00-11.00 Lakossági aktivitás zöld ügyekben, zöld 
szervezetek Magyarországon 

Dr. Ilosvay György 

11.00-12.00 Civil szervezetek szakmai programjai, min-
taértékű kezdeményezések helyi közössé-
gekben 

Dr. Ilosvay György 

12.00-13.00 Lehetőségek a települési zöldterület fejlesz-
tési programokra, közösségi terek használa-
tának irányelvei 

Kármán Kolos 

13.00-14.00 ebédszünet   

14.00-15.00 Az ifjúság bevonása a zöldítési programok-
ba 

Darázs Endréné 

15.00-16.00 Zöld óvoda és ökoiskola rendszer bemutatá-
sa, oktatási intézmények zöldítése 

Darázs Endréné 

16.00-17.00 Intézményzöldítés az önkormányzatoknál 
és a helyi intézményekben, proaktív ötletek 
a megoldások keresésére 

Bojtos Ferenc 

Időkeret Előadás/foglalkozás témája előadó 

9.00-11.30 Tájhoz kötődő értékeink közösségi gyűjtése, 
tájegységi értéktárak készítése 

Tar Gyula, Kiss Gábor 

11.30-12.30 Agrárfejlesztési programok a Földművelés-
ügyi Minisztérium támogatásával: zártkerti 
program és települési közösségi kertészke-
dés - 

az FM Agrárfejlesztési Főosztá-
lyának munkatársa (egyeztetés 
alatt) 

12.30-13.30 ebédszünet   

13.30-15.00 Műhelymunka Takács Ágnes 

mailto:argyelan.erzsebet@gmail.com
https://goo.gl/forms/VyIH2KxV91YKkgYk1
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Békés Megyei Népművészeti  
Egyesület szolgáltatás ajánlója 
 
A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület a Hagyományok Házá-
val kötött együttműködési megál-
lapodásnak köszönhetően  lehető-
séget biztosít önkormányzatok, 
intézmények, szervezetek számára, 
hogy szolgáltatásainkat térítésmen-
tesen vagy kedvezményes áron 
igénybe vegyék, az igények beér-
kezési     sorrendjének figyelembe 
vételével. 
 
I: NÉPI KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ 
A játszóház játék, szórakozás, de 
egyben közösségépítő tevékenység 
is. A népi játszóházi foglalkozások 
elősegítik a gyermekben rejlő       
tehetség kibontakozását és            
e lőremozdít ják a  sz ociá l i s               
érettségét. 
A játszóház vezetők a Békés       
Megyei Népművészeti Egyesület 
tagjai, többségük játszóház vezetői        
végzettséggel rendelkezik.  
A játszóházakban csak természetes 

anyagokat használnak fel, mint pl. 
textil, gyöngy, nemez agyag,     
termések, bőr viasz, tojás, stb.       
A népi kézműves játszóházakat 
ajánlják iskolanapokra, ünnepsé-
gekre, rendezvényekre. A foglalko-
zások időtartama a megrendelő 
igényeinek megfelelően változhat.  
A fogla l k oz á s  id őt a r ta ma           
minimum két óra. 
 

II. MESTERSÉGBEMUTATÓK 
Érdekes látnivaló egy rég elfeledett 
mesterség munka közben szemlél-
hető fortélyainak bemutatása, me-
lyet egy kis rögtönzött kiállítás 
egészít ki, hogy bemutassa, milyen 

szépségeket és értékeket képes  
létrehozni az, aki otthonossá válik 
egy-egy mesterségben. A Békés 
Megyei  Népművészeti Egyesület 
tagjai    valamennyien magas fokon 
művelik azt a mesterséget,      
melynek bemutatására     vállalkoz-
nak, mint pl. gyapjúszövés, hímzés, 
csipkekészítés, nemezelés, fazekas-
ság,  mézeskalács készítés, stb. 

III. ELŐADÁSOK 
Az Egyesület tagjai a népi kézmű-
vesség területeit érintően szívesen 
v á l l a l n a k  e l ő a d á s o k a t ,                  
referátumokat szakmai összejöve-
t e l e k e n ,  k o n f e r e n c i á k o n ,              
bemutatókon.  
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Programok: 
Tanácsadás 
Egyéni tanácsadásban, illetve az 
adott család vagy amennyiben 
nem családtagok, legfeljebb 7 fő 
részvételével zajló csoportos    
tanácsadásban résztvevő szemé-
lyek száma. 120 fő 
- családterápiát, család konzultációt 
ajánlunk a 9 járásban a családsegí-

tő szolgálatok segítségével. 
- 9 járásba előadókat delegálunk 
az alábbi területekről: szülés, 
gyermeknevelés, gyermekgondo-
zás, (születés hete program) 
Kiscsoportos foglalkozásokon 
való részvétel 
A legfeljebb 10 fő részvételével     
megtartott, strukturált csoportfog-
lalkozásokon résztvevő személyek     
száma.  
240 fő, 24 db kiscsoport                     
foglalkozás 
- Apáról fiúra és a Rád hagyomá-
nyozom programok a 9 járásban, 
havi egy alkalommal. 
24 hónapon keresztül Békés    
megye 9 járásában havi 1 alka-
lommal különböző helyszíneken 
t a r t u n k  k i s c s o p o r t o s                 
foglalkozásokat. 
Csoportos foglalkozásokon való 
részvétel 
A legfeljebb 20 fő részvételével 
megtartott, strukturált  csoport-
foglalkozásokon megjelent szemé-
lyek száma.  
360 fő, 18 db csoportfoglalkozás 
- 9 csoport CSÉN módszertani   
bemutatón vesz részt a megye                
9 járásában. 
- 9 csoport CSÉN módszertani 
tréningen vesz részt a megye          
9 járásában. 
- A kiképzett CSÉN oktatók a  
9 járás oktatási intézményeiben 
havonta egy alkalommal csoport-
foglalkozást – CSÉN órákat -     
tartanak fél éven keresztül. 
- 1 csoportnak a megye 9 járásából    
Ciklus Show tréninget tartunk    
(20 fő) 
Workshopok megvalósítása 
12 db 220 fő  
-  Dr.  Ká dá r  A n na má r ia                    
mesepszichológus workshopja    
(6 db) 
- Álmok – élménypedagógiai   
műhely    (6 db) 

IV. NÉPI ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK 
Az Egyesület nem csak a  gyerme-
kek kézműves foglalkoztatását   vál-
lalja szívesen, hanem a   játéktárában 
sorakozó kész játékokat is rendelke-
zésükre bocsátja, hogy azokon a jó-
ízű, önfeledt játszás közben megis-
merjék eleik játékkultúráját, mint pl. 
csoszogi, kukoricamorzsoló, diótörő, 
gólyaláb, memóriajátékok, sakk, 
körhinta, Labirintus-játék.  A játékok 
természetes anyagokból készültek, 
egyszerűen kezelhetők, az egyesület 
tagjai segítik és felügyelik e játékok 
használatát.  

 
V. NÉPMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK 
A térség élő népművészetét          
bemutató kiállítások rendezése,   
különböző témakörök mentén. Ízelí-
tő a kiállítási anyagokból: Dél- alföld 
élő fazekas kultúrája, Békés megyei 
szűcshímzések, fa- és fonott         
bútorok, asztal és  
környezete, ágy és környezete stb. 
 

A szolgáltatásokkal kapcsolatban 
bővebb információt található az 
Egyesület honlapján: www.bmne.hu 
 
„VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOK 
EGYENSÚLYÁÉRT” 
EFOP-1.2.1-15-2016-00370 
 
A z  E g y e n s ú l y  A E  Eg y e s ü l e t 
40.000.000.- pályázati összeget nyert a 
programjai megvalósítására. 

A megyében 12 db workshopot    
tartunk. 
A pályázat céljaihoz kapcsolódó 
re nde z vé n ye k sz e r v e z é se ,                
megrendezése és lebonyolítása 
Célcsoport számára tartott, a fenti 
programtípusokba nem tartozó és 
a Felhívás témájában releváns   
rendezvényeket, programokat, 
minimum 20 fő részvételével.  
3 db 100 fő  
- Három Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom rendezvénye: 
„Tematikus nap a családokért – a 
családok lelki egészségéért”      
konferencia. 
- Nyitó- és Zárórendezvény 

Egyensúly AE Egyesület 
 

Meghívó az I. Gyulai Civil       
Kulturális Börzére 
 
Helyszíne: Gyula, Erkel Ferenc  
Általános Művelődési Központ 
Időpontja: 2017. 02. 17-18  
Február 17-én pénteken délután 
minden iskolában táborbörzét   
tartunk, hogy lehetőleg minden 
gyerekhez, szülőhöz eljusson a 
civilek által szervezett nyári       
táborok programja. 
A Civil Házban (Béke sugárút 67.) 
február 17- én 18.00-kor civil ke-
rekasztal fórum lesz, melyre a 
gyulai szervezetek képviselőit  
várjuk.   Fő témánk: Az érdekérvé-
nyesítés erősítése 
A rendezvény keretében farsangi 
rajzpályázatot hirdettünk, minden 
iskola részvételével. A legjobb   
alkotások kiállítása és a pályázat 
eredményhirdetése február 18- án 
szombaton délután lesz. 
A második napi programunkban a 
gyulai és környékbeli civil szerve-
zetek kapnak lehetőséget a bemu-
tatkozásra.  
A színházteremben kulturális   
bemutatók követik egymást   
2017. 02. 18-án  18.00- órától    
pezsgős vacsorával zárjuk rendez-
vényünket,  melynek ára:  
2000Ft/fő.   
Bővebb információ: 
Gyula i  Köz művelődés i  és         
Vízimentő Egyesület 
e-mail: gykvegy@vipmail.hu 
Telefon: 30/233-6395 ; 70/360-4773 
- Cs. Szabó András elnök 

http://www.bmne.hu
mailto:gykvegy@vipmail.hu
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Nyilvános farsangi mulatság 
 
Városi Nyugdíjas Klub nyilvános 
farsangi mulatságot tart  
2017. február 22-én 16 órától a     
Mezőberényi OPSKK (Orlai Petrics 
S o m a  K u l t u r á l i s  K ö z p o n t )             
Művelődési Központja aulájában  

forrás: www.opskk.mezobereny.hu 
 

Ünnepi taggyűlés a Békéscsaba 
Városi Nyugdíjas Egyesület      
szervezésében  
 
A Békéscsaba Városi Nyugdíjas 
Egyesület elnöke az alapszabály 
V/16. pontja alapján taggyűlést   
összehívja. 
Helyszín:  Békéscsaba Városi    
Nyugdíjas Egyesület Békéscsaba, 
Dózsa György út 35.  
Időpont: 2017. március 2. 14:00 
 
A taggyűlés napirendje 
- Műsoros ünnepi megemlékezés az 
E g y e s ü l e t ü n k  2 5  é v e s                    
évfordulójáról. 
- Az elnöki tájékoztató az Egyesület 
jelenlegi helyzetéről. 
- Egyebek. 

Obsuszt András 
Elnök 

Meghosszabbodik a Hétköznapi emlékezet kiállítás  
 
A tervezettnél egy hónappal tovább, február 28-ig látogat-
ható a Hétköznapi emlékezet című kiállítás az Andrássy 
Úti Társaskör pincéjében és padlásterében (Új Nemzedék 
Békéscsabai Közösségi Tér – Békéscsaba, Andrássy út 38.). 
A szervezők a nagy érdeklődésre való tekintettel és a 
kommunista diktatúrák áldozatainak február 25-i          
emléknapja tiszteletére döntöttek a kiállítás                   
meghosszabbítása mellett. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából megvalósuló tárlat emlékeket, tényeket,     
hangulatokat megidézve 1944-től napjainkig mutatja be az 
egyén és a közösségek sorsát.  
 
A kiállítás ingyenesen látogatható hétköznapokon 12.00 és 
18.00 óra között. Délelőttönként előre egyeztetett           
időpontban tekinthető meg. 
 
Információ és időpont egyeztetés: 
Zsótér Mária elnök 
Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány 
tel.: 20/377-19-60 
e-mail: taliber.alapitvany@gmail.com  

http://opskk.mezobereny.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&stype=1&stype2=&menuparam5=5&menuparam_31=289&mtitle=Nyilv%E1nos%20farsangi%20mulats%E1g
mailto:taliber.alapitvany@gmail.com
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Jogi tudnivalók civileknek! 
 
A civil szervezetek és cégek nyil-
vántartásával összefüggő eljárások 
módosításáról és gyorsításáról    
szóló 2016. évi CLXXIX. törvény    
2017. január 1. napjával módosította 
a Ptk. (Polgári Törvénykönyvról 
szóló 2013. évi V. törvény)          
egyesületekre vonatkozó szabályait. 
A Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatályba-
lépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről   
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény) 
2017. január 1. napjától módosult 
11.§-a akként rendelkezik, hogy a 
szervezetek az első létesítő 
okiratmódosítással együtt kötelesek 
a létesítő okiratukat felülvizsgálni 
és szükség szerint módosítani a Ptk. 
új szabályainak megfelelően. Az új 
jogszabály tehát a módosítási köte-
lezettség tekintetében külön végha-
táridőt – az eddigi szabályozással 
ellentétben – nem fogalmaz meg. 
Fontos azonban, hogy azon szerve-
zeteknek, amelyek a korábbi szabá-
lyok szerint már a 2014. március 15. 
napjától hatályos Ptk. alapján mű-

ködnek (tehát már módosították 
létesítő okirataikat a törvény ren-
delkezéseinek megfelelően), nem 
kell a most 2017. január 1. napjától 
hatályos Ptk. szabályai okán újra 
módosítaniuk létesítő okiratukat. 
Ezen szervezetek esetében is irány-
adó azonban az a fenti szabály, 
mely szerint a jövőben első létesítő 
okirat módosításkor kötelesek azt 
felülvizsgálni és szükség szerint 
módosítani a 2017. január 1. napjá-
tól hatályos Ptk. új szabályainak 
megfelelően. 

forrás: birosag.hu 
 

Jogismeret Alapítvány 
 
Hogyan lehet SZJA 1 %-ról rendel-
kezni, ha a NAV készíti el az    
adóbevallásunk tervezetét? 
Várhatóan elterjed a magánszemé-
lyek jövedelemadója (SZJA) beval-
lásának az a módja, hogy a NAV 
készíti el az állampolgár adóbeval-
lásának tervezetét (javaslatát) a 
nála meglévő adatok alapján, ezt 
megküldi az állampolgárnak, aki 
aláírásával elfogadja azt. Fölmerül 
kérdésként, hogy ilyen esetben az 

SZJA 1 %-áról való rendelkezési jog 
miként érvényesülhet?  
Megítélésem szerint hasonlókép-
pen, mint ahogyan a munkáltatói 
adóbevallás elkészítésnél ez törté-
nik már több éve, hogy ugyanis az 
adózónak kell a lezárt rendelkező 
nyilatkozatokat az aláírt, elfogadott 
adóbevallása mellett eljuttatnia a 
munkáltatónak, aki azt továbbította 
az adóhatóságnak. Várhatóan 
ugyanígy zajlik majd az SZJA 1 % 
szempontjából a NAV-os adóbeval-
lási tervezet készítése, majd elfoga-
dás után a feldolgozása. A lényeg 
tehát az, hogy nem tartalmazza a 
munkáltató és a NAV adóbevallási 
tervezete sem az üres rendelkező 
nyilatkozatokat (amit csak ki kelle-
ne tölteni kétszer, egyiket a civil      
1 %-nak, másikat az egyházi vagy 
k ö l t s é g v e t é s i  1  % - n a k ) .  
Szemben az elektronikus úton törté-
nő adóbevallás esetkörével, amikor 
is az adózó az internetes platformon 
találkozik az SZJA 2 x 1 % rendelke-
zési nyomtatványával, tehát nem 
kell neki külön megszereznie a nyi-
latkozatokat a szándéka szerinti 
rendelkezéséhez! A NAV valószínű-

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

Ifjúsági programokkal a Fiatalokért - MERT KELL 
EGY HELY! 
 
Célunk: egyéni és csoportos klubfoglalkozások,    
társasjáték programok, városi ifjúsági rendezvények,                
közösségek összefogását segítő projektek, tehetség-
gondozással egybekötött szakmai műhelyek, önkén-
teseket fogadó társadalmi és közösségi                   
szerepvállalást életre hívó együttműködések         
megvalósítása. 
Helyszín: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 38. 
Nyitvatartás: minden hétköznap 12.00-18.00 órakor 

 
Békéscsaba Jókai Színház havi programajánlója 
 
A Békéscsabai Jókai Színház februári repertoárja itt megtekinthető. 
További információk és jegyrendelés: 
Békéscsaba Jókai Színház Szervezőiroda 
5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3. (Ibsen-Ház) 
Telefon: 66/519-550 
Email: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600179.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
http://birosag.hu/media/aktualis/modosultak-ptk-egyesuletekre-vonatkozo-szabalyai
http://jogismeret.hu/
http://jokaiszinhaz.hu/sites/default/files/images/2017feb2.pdf
mailto:szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
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leg nem lesz olyan civilbarát, hogy 
az állampolgárnak tett adóbevallási 
ajánlata mellé rendszerszerűen oda-
tegye az SZJA 1 % befizetéséről  
szóló rendelkezési nyilatkozatmin-
tát és annak kitöltésére, aláírására, 
visszaküldésére kérje az állampol-
gárt! (Mint ahogyan az adótörvé-
nyekben szereplő többi speciális, 
eltérő, különleges adójogi lehetősé-
gekről sem tájékoztat a NAV ebben 
a leegyszerűsítő törekvésű adóbe-
vallási rendszerben.) Oda kell tehát 
figyelni azoknak, akik szeretnének 
élni a 2 x 1 % adóról való rendelke-
zés jogával; mégpedig arra kell oda-
figyelni, hogy a munkáltató vagy az 
adóhatóság által aláírásra előkészí-
tett adóbevallás aláírt példányának 
fizikai visszaküldése mellett (vagy 
utána, de legkésőbb az adóbevallás 
benyújtásának határidejé ig!)
kitöltött, aláírt és külön borítékban 
lezárt rendelkező nyilatkozatot is 
helyezzenek el. (Rendelkező nyilat-
kozat minta, valamint annak      
egyszerű kitöltési útmutatója       
elérhető az interneten.) 

Dr. Bíró Endre 
ügyvéd  

Jogismeret Alapítvány 
forrás: Pályázatfigyelő 2017. 01. 20. 

 
Közösségszervezés BA 
 
2017 szeptemberétől indul a        
kultúra, közművelődés, ifjúságügy 
és felnőttképzés területén új, hiány-
pótló közösségszervezés BA egyete-
mi alapszak. A diplomát adó szak 
három válaszható szakiránnyal ren-
delkezik országosan: kulturális    
közösségszervezés, ifjúsági közösség-
szervezés, humánfejlesztés. Ezek közül 
az egyes intézmények különböző 
szakirányi kínálatot biztosítanak. 
 
A felsőoktatási intézmények várják 
mindazok jelentkezését, akik a kul-
túra terjesztése, közösségszervezés, 
közösségfejlesztés, rendezvények 
szervezése, kulturális tevékenysé-
gek végzése, ifjúsági közösségek és 
programok, ifjúságsegítés és/vagy 
a felnőttek képzésének szervezése, 
tréningek, képzések tartása iránt 
érdeklődők, szeretnének emberkö-
zeli, mozgalmas munkát, jó a    

megszervezni, meghatározott     
intézményszintek esetében azt    
irányítani. 
További információk: További  
információkérés, kérdések esetén 
kereshető az NMI Művelődési      
Intézet Nonprofit Kft. Kultúrakuta-
tási és Képzési Központjának      
vezetője,  dr .  Juhász Er ika            
k ö z p o n t v e z e t ő  a s s z o n y  a 
d r . j u h a s z . e r i k a @ n m i n k f t . h u       
email címen. 
 
CSERE-BERE - A HAGYOMÁNY-
TEREMTŐ TÁBOR HÁZHOZ 
MEGY 
F o n ó  é s  T o j á s f e s t ő  t á b o r                  
Dobronakon 
 

Program tervezett időpontja:          
2017. március 6-9. 
I n d u l á s  S z e g e d r ő l                         
2017. március 5-én délben 
Érkezés: Szegedre 2017. március 9 
este, A résztvevőket útközben a 
megbeszélt helyszíneken vesszük 
fel. 
Helyszín: Itt megtekinthető.  Petőfi 
Sándor Művelődési    Egyesület 
Dobronak  
K U L T U R N O  U M E T N I Š K O 
DRUŠTVO PETŐFI SÁNDOR 
DOBROVNIK  
Szlovénia Dobronak 297, 9223 

kommunikációs képességük,      
nyitottak a másokkal történő 
együttműködésre. 
 
Képzési helyszínek 
A képzés jelenleg hat helyszínen 
érhető el (későbbiekben a képzést 
indító helyszínek száma várhatóan 
tovább bővül).  
2017. szeptemberben képzést     
i n d í t ó  i n t é z m é n y e k  A B C             
s o r r e n d b e n ,  v á l a s z t h a t ó           
szakirányaikkal: 
Budapesti Gazdasági Egyetem 
(kulturális közösségszervezés,  
humánfejlesztés) 
Debreceni Egyetem  (kulturális     
k ö z ö s s é g s z e r v e z é s ,                       
humánfejlesztés) 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 
Budapest (humánfejlesztés) 
Eszterházy Károly Egyetem, Eger 
(kulturális közösségszervezés,  
humánfejlesztés) 
Kodolányi János Főiskola, Orosháza 
(kulturális közösségszervezés,    
i f júsági  közösségszervezés,        
humánfejlesztés) 
Nyíregyházi Egyetem (kulturális 
közösségszervezés, ifjúsági közös-
ségszervezés, humánfejlesztés) 
 
Jelentkezés a képzésre 
A képzésre a www.felvi.hu        
oldalon keresztül lehet jelentkezni 
2017. február 15-ig.  
A képzési információk és jelentke-
zési lehetőség idén még csak a  
F e l v é t e l i  T á j é k o z t a t ó                    
k i e g é s z í t é s b e n  l á t h a t ó                
2017. január 31-étől! 
 
Az alapszak célja:  
Az alapképzési szak célja           
kulturális, humán, közösségi alapú 
társadalom- és gazdaságszervező 
munkát végző szakemberek      
képzése, akik el tudják látni műve-
lődési, egyházi, civil, vállalkozói és 
nonprofit szervezetek, állami vagy 
önkormányzati intézmények,    
integrált, többfunkciós szerveze-
tek, intézmények működtetését, 
képesek helyi, közösségi szinten a 
művelődés, az ifjúság, a felnőtt-
képzés társadalmi és gazdasági 
h e l y z e t é n e k  f e j l e s z t é s é v e l          
összefüggő állami feladatellátást  

http://jogismeret.hu/
mailto:dr.juhasz.erika@nminkft.hu
http://www.dobrovnik.si/page/page.asp?id_informacija=17&id_language=1&id_meta_type=11
http://www.felvi.hu
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Szervező: Dél-alföldi Teleházak 
Regionális Közhasznú Egyesülete, 
Szeged, -  
P e t őf i  Sá nd o r  M űve l ő dé s i               
Egyesület Dobronak  
Táborvezető: Takács Ágnes 
Előadók: Tojásfestés: Cár Anna; 

Fonás: Bors Franciska,  
Részvételi díj: térítésmentes, a szol-
gáltatásunk tartalmazza, az utazás, 
szállás (matracokon    hálózsákban), 
előadók és az anyag költséget 

Jelentkezés az alábbi 
online  felületen lehet.  
A tábor megszervezésé-
vel egy olyan hagyo-
mányőrző tevékenység 
sorozatot szeretnénk 
útjára indítani, „csere-
bere” alapon, amely a 
Kárpát-medence, külön-
böző régióiba viszi el a 

fonás mesterségének tudományát, 
visszatanítást oly módon, hogy e 
találkozás során mi is és a velünk 
jövő további Kápát medencei 
résztvevők is egy helyi kézműves 
tevékenység ismeretére (jelen eset-
ben a tojásfestés)      tesznek szert, 
amely tudást otthon továbbadhat-
ják helyben a  fiatalság    számára. 
 

 

 

Célcsoport: A programra összesen    
19 főt (10+9 fő), 10 fő Muravidéki  
művelődési, közösségi, faluházak, 
munkatársait, önkénteseit valamint 
közvetett célcsoportként minden,      
szövés, tárgyalkotó népművészet iránt 
érdeklődő személyt valamit 9 fő        
magyarországi és Kárpát-medencei – 
köztük korábban megszervezett tábora-
ink résztvevőit várjuk, akik amellett, 
hogy elsajátítják a gyapjúfeldolgozás, a 
fonás és egy helyi tevékenység, a tojás-
festés alapjait, vállalják, hogy kovászem-
berként továbbadják a helyi, önfenntar-
tásra berendezkedett gazdálkodó fiata-
loknak a tábor alapgondolatát, ösztönzik 
további fonó, szövő, nemezelő és tojás-
festő bemutatók, helyi műhelyek       
létrehozását. 

További információ: 62/452-538; 
20/215-8880; E-mail: dte@vnet.hu;  

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Napraforgó 

Kiadja: a Közösségfejlesztők   

Békés Megyei Egyesülete 

Levelezési cím:  

5600 Békéscsaba, Pf.: 570. 

E-mail: civil@kfbme.hu 

Szerkesztő: Urbancsok Győző Mátyás                                      

Felelős kiadó:  Pocsajiné Fábián Magdolna  

Megjelent a Parola a közösségi fejlesztőmunka          
folyóirata 2016/4-es száma  
 
Tartalma:  
Közösség konferencia 2016 – Két előadás 
Mi az, hogy „mi”? Miért nincs helye a közösségeknek a 
kortárs társadalomelméletben? 
Mi a közösség? 
Lányi András: Elképzelt Közösségeim – Szubjektív ajánló 
Plovdiv, Bulgária: Romák javuló megélhetése                 
Dva bratanki 
Kincskeresők a Tisza mentén – Óballa mesélő múltja 
Megjelent Nyírmártonfalva első falukönyve – Helyi     
emberek írták, helyi emberekről, helyi embereknek 
MEGJELENT! Civilek hatalma – a politikai tér             
visszafoglalása 
Az aktuális szám itt megtekinthető. 
forrás: www.adattar.net 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm1NunusBiM-j-fBhp371XyLGGBRKYhPZSFoKWRHkWI0Ab5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm1NunusBiM-j-fBhp371XyLGGBRKYhPZSFoKWRHkWI0Ab5A/viewform
mailto:dte@vnet.hu;
http://www.adattar.net/parola/wp-content/uploads/2017/01/Parola_2016-4.pdf
http://www.adattar.net/parola/?page_id=38%20

