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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
EZ TÖRTÉNT...
Élményekkel teli kirándulások az
örökségeinkhez
Helyi értékeket feltáró, megnéző,
utazgató kis csapatból 400 tagúra
duzzadt civil közösségé vált három és
fél év alatt a békéscsabai Hazajáró
Baráti Kör.
Elsősorban épített örökségeket
kerestek, keresnek fel, sokszor még az
ott lakóknak is tudnak újdonsággal
szolgálni. Szelekovszkyné Szabó Olga
ötletgazda-vezető arról is szólt, miért
szeretnek az emberek hozzájuk
tartozni, csatlakozni.

Munkája mellett mindig is hobbija
volt az utazás, a környezetünkben
lévő értékek, az épített örökségek
felkutatása, felkeresése a békéscsabai
Szelekovszkyné Szabó Olgának.
Családját, baráti társaságát is szívesen
kalauzolta végig ilyen helyeken.
Szájról szájra terjedt, hogy milyen
élményekkel gazdagodtak a
résztvevők, kezdte kinőni magát a
társaság. Nevet is választottak, már
Hazajáró Baráti Körként járják a
megyét az országot, a határon túli,
főként magyarok lakta területeket.
– A legelső nagyobb létszámú
kirándulást 2013. október 23-án
bonyolítottuk le, Vésztő-Mágort
kerestük fel – ecsetelte az ötletgazda.
– Azóta már számos kastélytúrán
vettünk részt, idegenvezetőnk több
alkalommal apósom, Szelekovszky
László, a Kastélyok és kúriák Békés
megyében című könyv szerzője volt.

Egy nap alatt, nyugalmas tempóban is
számos történelmi látnivalót tekintettünk meg, mindegyikhez történetek is
kapcsolódtak. Egy ilyen utazásunk
alkalmával Pósteleken kezdtünk a
Wenckheim-Széchenyi kastélyban,
mely megyénk legfiatalabb kastélya,
gróf Wenckheim Frigyes adta nászajándékba Wenckheim Krisztinának.
Gyulán a megye legszebb Kálváriadombját ismertük meg, majd utunk a
kétegyházi Almásy-kastélyba
vezetett. Kevesen tudták azt is, hogy a
családhoz tartozó Almásy Katinka
Mária a Titanic utasai között
volt. Lőkösházán megtekintettük
Corvus - Kora Róbert panorámaf estményét, Do mbegy há z á n a
nemzet első „csalogányának”,
Hollósy Ilonának a miseruháit néztük
meg a katolikus templomban.
M edgyesegyhá zá n a z egykori
Habsburg főherceg kúriáját, a Barosskúriát látogattuk meg. Ugyanitt a
Telbisz-kastélyt kerestük fel. Következő állomásunk a csabaszabadi
Beliczey-kastély volt, mely egykoron
Wenckheim-majorságként működött.
Az újkígyósi Vincellér-házat és
az egykori Csanád - Arad - Békés
vármegye határának közös pontját,
a Hármashatár-halmot is megnéztük.
Szóval, ennyi élmény is kényelmesen
belefért egy napba.
Természetesen, ha például Erdélybe
mennek, akkor több napos programot
állít össze a baráti kör vezetője.
És hogy neki mi a kedvenc helyszíne,
ha csak egyet mondhat? A Gyimesekben a csángóknál töltött időt említette.
Az különleges élmény, amikor
Gyimesbükkről – ahol a Rákóczi vár
is található – lovas szekerekkel
mennek Hidegségpatakára, ahol
megismerkednek a gyimesi emberek
életével, helyben készült sajtokat
kóstolnak.
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A civil szervezetek
éves beszámolóinak
benyújtásához szükséges nyomtatványok
frissítése
A 2017. január 1-jétől
hatályos
479/2016.
(XII.28) Korm.rendelet
alapján elkészített 6.5
verziószámú nyomtatvány a korábbiakhoz
képest
nemcsak
formai, hanem kisebb
tartalmi változtatást is
tartalmaz.
Folytatás
oldalon...
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A csángók humorára jellemző,
hogy amikor Olga megkérdezte az
egyik hajtót: „maguk is visznek
vissza bennünket?”, az a kezével
nemet mutatott, majd azt mondta:
„nem mi, a lovak.”
És hogy mi hajtja még a közösség
vezetőjét? Kiemelte, nagyon sok
helyre nem jutottak még el, sok
mindent nem láttak még. Ő pedig,
ahogy egy barátja fogalmazta meg,
szívszerelemből, szívmagyarságból szervezi ezeket az utakat.
Kicsit missziónak is tartja, főként a
határon túli programokat, hiszen a
falusi vendéglátást igénybe véve
segítenek is az ottaniaknak,
emellett gyakran könyveket,
ruhákat adományoznak.
Már sikeres bálat is tartottak
Szelekovszkyné Szabó Olga
elmondta, a harmadik születésnapjuk alkalmából nagy sikerű
hazajáró bálat rendeztek, melyen
130-an vettek részt, közösen
felidézték a közös kirándulások
élményeit. Ami még érdekesség,
elsősorban várakat, kastélyokat,
templomokat, múzeumokat keresnek fel, de jártak már szervezetten
a kecskeméti Mercedes-gyárban és
a Liszt Ferenc Repülőtér kulisszái
mögé is betekinthettek. Amikor
épített örökséget tekintenek
meg, sok esetben koszorút is
elhelyeznek.
forrás: www.beol.hu
Szlovák néprajzi gyűjtemények
vezetőinek
országos
konferenciája
Április 29-én a Csabai Szlovákok
Szervezete székhelye, a Szlovák
Kultúra Háza, mint a Magyarországi Szlovákok Kulturális
Intézete csabai régióközpontja,
érdekes és hasznos utat szervezett
régiója szlovákok lakta települései
részére. Magyarország második
legnagyobb skanzenjében,
Nyíregyházán került megrendezésre a 17. Szlovák néprajzi
gyűjtemények vezetőinek országos
konferenciája.
Oldal 2

A csabai központ 7 település
(Békéscsaba, Csabaszabadi, Elek,
Gerendás, Telekgerendás,
Medgyesegyháza és Nagybánhegyes) 15 emberét vitte el a szakmai eseményre, hogy a muzeális
ismereteiket bővítsék, kapcsolatokat építsenek, szorosabbra
fonódjon a kötelék a nemzeti
identitás mellett a szakmai terület
által is. Hiszen épp a mi régiónkra
jellemző az, hogy szinte minden
településén van önálló néprajzi
gyűjtemény, néprajzi gyűjtemény
közösségi színtérrel megosztva,
vagy tájház.
De érdekes és egyben értékes
vonatkozása is volt az útnak,
hiszen Békéscsabáról települtek át
az evangélikus szlovákok, hogy a
mai Nyíregyháza település
közösségét első vonulatában
megalapítsák. És bizony volt
olyan résztvevőnk, aki a beszélgetések során találta meg távoli
rokonát az elhangzottak alapján!

A konferencia témája a modern
világ egyik központi kérdése volt:
„Hogyan láttassuk a néprajzi
gyűjteményt?” Az előadók között,
szakemberek, kutató-koreográfus,
muzeológus, néprajzos, rendezvényszervező adta át ismereteit.

Utolsó gondolatként megemlíteném a közhasználatban lévő
„Tirpák” (nyíregyházi szlovákok/
tótok megnevezése) szó mai
világunkban is sajnos gyakran
pejoratív értelemben használt
kifejezést. Nagy tanulsággal bírt a

szóhasználat szakemberek által való
értelmezése! Remélem sokan
átgondolják mielőtt ennek és más
hasonló úgynevezett divatszókifejezést használnak, hogy több forrásból
utánanéznek a jelentésének. S vonatkozik ez az élet minden területére.
Végszóként ajánlom a nyíregyházi
skanzen látogatását, ahol az egész
régió többszínű és rétegű életviteli
sajátosságait ismerhetik meg, mely
nagyban kötődik Békéscsabához és
környékéhez.
Krajcsovics Hajnalka
Lengyel emlékek Egerben
A Békéscsaba Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata és a Magyar – Lengyel Baráti
Kulturális Egyesület 2017. április
végén szervezte az egyesületi tagok
részére „Lengyel emlékek Egerben”
c. tanulmányutat.
A Felvidék kapujában lévő Eger
számos lengyel emléket rejt, amelyet
méltóképpen gondoznak az Egri
Lengyel Önkormányzat tagjai.
Ezért választottuk háromnapos
tanulmányutunk célállomásának
Heves megye székhelyét. Szállásunk
a két éjszaka a Tourist Motelben
volt, míg a napi háromszori étkezést
a Dorner étterem biztosította.
Az első nap a városháza nagytermében találkoztunk az Egri
Lengyel Önkormányzat vezetőjével,
Jadwiga Florianska-val. A tapasztalatcsere igen hasznos volt. Délután a
Kisasszony Temetőben mécsest
gyújtottunk és koszorút helyeztünk
el a második világháborúban itt
elhunyt lengyel katonák sírjánál,
majd koszorút helyeztünk el a
Bazilikában Szent Maksymilian
Kolbe atya szobránál. Mélyen
megrendített bennünket az egykori
ferences szerzete önfeláldozó
helytállása. Felkerestük a LengyelMagyar Barátság Lépcsőjét, amely a
két nép évszázados jó kapcsolatát
hirdeti.
A második nap az Egri várban
kerestük fel a lengyel emlékeket.
Adam Czahrowski - Balassi Bálint
kortársa - 1588 és 1596 között
hadnagyként szolgált a várban.
Az emlékét őrző tábla a vár falán
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gyönyörű sorait is tartalmazza.
2014-ben a lengyel és a magyar
köztársasági elnök jelenlétében
leplezték le azt a márványtáblát,
amely a második világháborúban itt
tartózkodó lengyel menekülteknek,
tiszteknek és katonáknak állít
emléket. Délután Egerszalókra és a
Szépasszony-völgybe látogattunk el.
A harmadik nap egri sétánk során
sok-sok műemléket néztünk meg,
amelyek teret biztosítanak a lengyel
emlékek őrzésének. Így a Forgách
utcában márványtábla hirdeti, hogy
itt működött a balatonboglári
lengyel gimnázium kihelyezett
intézménye. A Nagypréposti
palotában találkozott 1849. február
Dembinski Henrik lengyel származású altábornagy, a magyar szabadságharc kiemelkedő fővezére a
kanonok-nagypréposttal. A minorita
templom méltó környezetet biztosít
a II. János Pál pápa közvetítésével
Krakkóból hazakerült ereklyéknek.
Szent Hedvig, Szent Kinga és
Boldog Jolán ereklyéit a Szent
Kereszt oltáron találtuk meg, itt
helyeztük el a rájuk emlékező
koszorúnkat.
A három nap nem csak sok új
ismerettel gazdagított bennünket
lengyel és a magyar találkozási
pontokat illetően, hanem a
tapasztalatszerzésnek és a jóízű
beszélgetéseknek is teret adott.
Magyar – Lengyel Baráti
Kulturális Egyesület

előtérbe helyezve a célcsoportként megjelent hátrányos helyzetű személyeket, családokat.
A rendezvény előadásain bemutatásra került a 2 éves program
részletes tartalma a célcsoport, a
szakmai megvalósítók, együttműködők részére. A projekt
a települések önkormányzati,
egyházi és civil szféra összefogásával, egymás feladatait
kiegészítve és segítséget nyújtva
valósul meg.

Füzesgyarmat
családokért

Határon innen és határon túlról
is érkeztek a népzene kedvelői,
művelői városunkba a Nefelejcs
Népzenei Egyesület meghívására.
Az idei volt a 21. Nemzetközi
Népzenei Fesztivál, a március 25-ei
rendezvényt ezúttal is a neves
zeneszerző, népzenekutató Bartók
Béla születésének évfordulójához
igazították, a helyszín pedig a
nevét viselő művelődési ház volt.
2017. március utolsó szombatján
9 órakor kezdődött a találkozó,
melyet Baráth Lajos, Csorvás
polgármestere nyitott meg.
Beszédében hangsúlyozta, hogy a
város életében nagyon fontos a
népzenei mozgalom, aminek jeles
képviselője a Nefelejcs Népdalkör.

-

Védőháló

a

A 2017. március 24-én Füzesgyarmaton, a Thermál Hotel Gara
Gyógyszállóban megtartott Nyitórendezvénnyel elindult az Ösvény
Alapítvány EFOP-1.2.1-15-201600813 számú TÁMASZ – Családsegítő programsorozat az Ösvény
Esélynövelő Alapítványnál” című
programja.
A nyertes projekt 2017. március 01.
és 2019. március 01. között valósul
meg. 4 település (Bucsa, Biharugra,
Sarkad, valamint Füzesgyarmat)
lakosságának biztosít ingyenes,
hasznos és színes tanácsadásokat,
közösségépítő programokat,
2017. május

A nyitórendezvény zárásaként
Kláricz János Bucsa polgármestere,
Mester Judit
Ibolya
Sarkad
város alpolgármester asszonya,
Makra Tibor Biharugra Község
polgármestere, Bere Károly
Füzesgyarmat Város polgármestere, valamint Hegedűs Zsolt, az
Ösvény Esélynövelő Alapítvány
ügyvezetője Együttműködési
megállapodást írtak alá a projekt
sikeres megvalósítása érdekében.
Ösvény Esélynövelő Alapítvány
A népzene ünnepe – nemzetközi
fesztivál Csorváson

Az egyesület már hosszú ideje
vállalja fel a népzenei versenyek,
találkozók szervezését, és ezzel
hagyományaink megőrzését,
továbbadását. Hozzátette, azzal,
hogy a művészeti alapfokú
iskolában citera szakon is
tanulhatnak a fiatalok, biztosítva
van a folyamatos utánpótlás.
A megnyitó után az egyesület
köszönő okleveleket adott át két
kie m el ked ő tá m oga t ó já na k:
a polgármesteri hivatalnak és
városunk képviselő-testületének
szánt oklevelet a városvezető vette
át, a Csorvási Gazdák Zrt. nevében
pedig Szél Kálmán fogadta a két
évtizedes támogatást megköszönő
gesztust.
A rendezvényen a megyei fellépő
csoportok mellett több megyén
kívüli és határon túli csoport is
részt vett.
Remek hangulatban telt a
fesztivál, a fellépők pedig magas
színvonalú előadásokkal örvendeztették meg a hallgatóságot,
akik között egyre több a helyi
érdeklődő – tudtuk meg Juhász
Kálmán művészeti vezetőtől.
– Minden csoport a tudása legjavát
nyújtotta, de kiemelkedett a
mezőnyből a kazincbarcikai
Galagonya citera együttes. Ők
jelen pillanatban a citerazene
világszínvonalát képviselik, és
méltóképpen zárták a fesztivált
– emelte ki Juhász Kálmán.
A rendezvény finom ebéddel
folytatódott, majd felhőtlen
szórakozás, tánc következett, azzal
a reménnyel, hogy jövő tavasszal
újra találkoznak a népzene lelkes
művelői városunkban. A szervezők ezúttal mondanak köszönetet
mindazoknak, akik segítették
munkájukat, és részt vállaltak a
rendezvény megvalósításában,
illetve támogatták azt.
forrás: Csorvási Híradó
XXVIII. évfolyam 4. szám
2017. április
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Segítik a civil szervezeteket
Bár nem kötelező feladat, de az
önkormányzat segíti a helyi civil
szervezeteket – mondta dr. Mokán
István, Sarkad polgármestere.
A városban az élet szinte minden
területén félszáz civil szervezet
működik, melyek fele adott be
működése kapcsán támogatási
kérelmet. Most a képviselő-testület
3 millió forintot osztott szét a
különféle egyesületek, alapítványok között.
– Ez az összeg azonban év végére
akár a kétszeresére is emelkedhet
– fogalmazott a polgármester.
A civil szervezetek részéről egyébként csaknem 10 millió forintos
igény futott be, tavaly pedig végül
összesen majdnem 5,5 millió
forintot adtak nekik.
Napi szintű a kapcsolat a város
és a nem ritkán több száz tagot
számláló civil szervezetek között
– ecsetelte. Hangsúlyozta azt is,
hogy a város vezetése rendszeresen
részt vesz az egyesületek rendezvényein, illetve menedzselik is őket
a pályázatok kapcsán. Ez leginkább
abban érhető tetten, hogy jó néhány
civil szervezet sok-sok millió
forintot nyert pályázati kiírásokon.
forrás: www.beol.hu
Három megyei szervezet nyert a
Tescóval
Kihirdette a Tesco a helyi, jótékony
kezdeményezéseket támogató
„Ön választ, mi segítünk”
pályázatának nyerteseit.
Megyénkben három szervezet
nyert egyenként 400 ezer forint
összegű támogatást programja
megvalósításához. A civil
szervezetek munkájának és a
vásárlók szavazatainak köszönhetően az Egyesület Békéscsaba
Ifjúságáért, a Sarkadi Bárkás
Horgászegyesület és a Szülők a
Csabacsűdi Gyermekekért
Egyesület kap támogatást.
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Segítségükkel békéscsabai diákok
vehetnek részt felvételi felkészítő
mentorprogramban, új, komplex
játszótér épül a sarkadi Édenkerttavak területén, valamint környezetvédelmi oktatást szerveznek
Csabacsűdön a gyermeknapi
program keretén belül.

és a megyei önkormányzattól is
támogatásban részesültek
– számolt be az egyesület
újraválasztott elnöke, Szilasi
Horváth Tibor.
forrás: oroscafe.hu

Válogatás a Békés Megyei
Országszerte 61 körzetben 177 helyi N é p m ű v é s z e t i E g y e s ü l e t
történt
civil szervezet ötletére szavazhattak s z e r v e z é s é b e n
rendezvényekből
a vásárlók. Ők több mint 2,9 millió
szavazatot dobtak be összesen.
A helyi kezdeményezések mind- Megnyílt a XII. Országos
összesen 126 824 darab szavazatot Gyermek és Ifjúsági Népi
szereztek – tájékoztatta lapunkat Kézműves Pályázat kiállítása
Hevesi Nóra kommunikációs (2017. április 28 – október 23.)
igazgató.

forrás: www.beol.hu Eltelt két év, így 2017-ben ismét
meghirdetése került a Gyermek és
Ifjúsági Népi Kézműves pályázat,
Sikeres évet zárt a Nyugdíjas mellyel a Debreceni Művelődési
Pedagógusok Orosházi Egyesülete Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok
Évértékelőt és egyben vezetőség- Háza – együttműködve a Kézműválasztó
közgyűlést
tartott a ves Alapítvánnyal – lehetőséget
12 éves, Nyugdíjas Pedagógusok kívánt teremteni a Magyarországon
Orosházi Egyesülete április 7-én. és az ország határain túli magyar
Szilasi Horváth Tibort újabb öt évre nyelvterületen élő, a hagyományos
k éz m ű ve s t ev é ke n y sé g e kk e l
választották meg elnöknek.
foglalkozó fiataloknak a bemutatAz eseményen az elnöki poszt kozásra, megmérettetésre, illetve
mellett további tisztségekről is hagyományápoló tevékenységük
szavaztak. Így titkáruk Laskovicz
Júlia, míg a gazdasági vezetőjük
Róza László lett.
A 70 fős közösség mára már a város
kulturális,- közművelődési életében
elismert, meghatározó szerepet tölt
be. Jól példázza ezt, hogy véleményüket, javaslataikat a városvezetés
kikéri és méltányolja is.
Az egyesület a városban képzőművészeti kiállításokat, hazai és
külföldi kirándulásokat, szervezett
előadásokat, színvonalas kulturális
rendezvényeket, olvasókört tart.
Tavaly hagyományteremtés
szándékával indították útjára
a Borostyán-bált is.

továbbfejlesztésére.
A pályázaton több mint 445 alkotás
került megmérettetésre, melyek
közül a zsűri által legjobbnak
ítéltek kiá llításra, valamint
kategóriánként díjazásra kerültek
április 28-án.

Mindemellett ápolják kapcsola- A kiállítás megtekinthető az
taikat a város intézményeivel, emlékház nyitvatartási ideje alatt
közös rendezvényeket szerveznek. 2017. október 23-ig.
Rendszeresen és sikerrel pályáznak
forrás kiegészítésre, így a várostól
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Szövő tanfolyam, Mezőberény A hallgatók az elméleti ismeretek
(2017. május 04., 11., 18., 25.)
mellett többek között készítenek
alsószoknyákat, férfi bő gatyát,
A Békés Megyei Népművészeti inget és mellényt, női rövid és
Egyesület a Ha gyomá nyok hosszú ingeket, kötényeket,
Házával kötött együttműködési mellényt és ujjast.
megállapodásnak köszönhetően
Békés Megyei
Mezőberényben, az Orlai Petrics
Népművészeti Egyesület
Soma Kulturális Központ közreműködésével 2017. március 7-én
vászon és gyapjú szövő szakkört Herendi porcelánokból nyílt
indított felnőtteknek.
kiállítás az Almásy-kastélyban

A szakkör célja a szövőeszközök
sokszínűségének, a szövés hagyományos technikáinak, formáinak
és motívumainak megismertetése,
különös tekintettel a mezőberényi
vászon szőttes mintakincsre.
A megismert eszközök, szövéstechnikák és motívumok felhasználásával esztétikus és ma is
használható tárgyak tervezése és
kivitelezése. Az elkészíthető
darabok elsősorban nyers és színes
pamutból, gyapjúból, kenderből
szőhető tárgyak, melyek a
magyar paraszti textíliák formahagyományán alapulnak.
Viseletvarró 120 órás akkreditált
képzés (2017. május 06-07., 20-21.):
A Békés Megyei Népművészeti
Egyesület a Ha gyomá nyok
Házával megkötött együttműködési megállapodás keretén belül
2017. május 06-án elindította
a viseletvarró akkreditált képzést.
A képzés célja az alapvető
ismeretek elsajátítása a magyar
népvi selet i ru ha da ra bokr ól,
tájegységek, társadalmi
rétegződés, életkor és alkalmak
szerint. A legjellemzőbb női és férfi
ruha da ra b ok el kész ít ésé nek
elsajátítása különböző varrási
technikák megtanulásával együtt.
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„HEREND I DNEREH” címmel
nyílt id ősz a ki k iá llí tá s a z
Almásy-kastély Látogatóközpontban május 5-én, amelyen a Herendi
Porcelánmanufaktúra csodálatos
alkotásait tekinthetik meg az
érdeklődők. A megnyitó elején
Benedekfi Zoltán hegedűművész
játszotta el a közönségnek
két saját szerzeményét, majd
dr. Görgényi Ernő polgármester,
dr. Simon Attila, a Herendi
Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója és dr. Virág Zsolt, a Nemzeti
Kastélyprogram és Nemzeti
Várprogram végrehajtásáért felelős
miniszteri biztos köszöntötték
az egybegyűlteket.
– Annak idején, nem véletlenül
született meg az a gondolat, hogy
legyen egy időszakos kiállítótere is
az Almásy-kastélynak. Ez nemcsak
arra alkalmas, hogy időről időre
ráirányítsa a figyelmet a kastély
értékeire és a kiállításra, de arra is,
hogy az időszakos tárlat tematikája
erősítse a kastély kiállításának
értékét. Olyan kiállításokban
gondolkodtunk, amelyek illenek
karakterükben, értékvilágukban
és főbb jellemzőikben a kastélyhoz
– mondta dr. Görgényi Ernő.

A városvezető hozzátette, hogy az
egyik alapvetés, amelyből ki kell
indulni az örök szépség ideája.
Kosztolányi Dezső szavait idézte,
majd hangsúlyozta, hogy az
Almásy-kastély is időtlen és
korlátlan szépségéért szeretik azok,
akik megnézik az épületet.
Dr. Simon Attila úgy fogalmazott,
hogy a porcelán és a kastély ad
egymásnak randevút ezen kiállítás
alatt. Mint mondta, amikor a
megnyitóra készült, akkor olyan
szavak jutottak eszébe, mint a
születés, a misztikum, a lélek és
természetesen a herendi porcelán.
Misztikum lehet egy ötlet, egy
gondolat vagy éppen az ember
születése, a lélek pedig mindenhol
jelen van, így ebben a tárlatban is.
A herendi porcelán születése is egy
misztikum, hiszen a holt anyagból
születnek meg az alkotások.
– Amikor bemutatjuk a kiállítást,
akkor mintegy nyolcszáz ember
szeretetét és kézfogását nyújtjuk át
önöknek – zárta köszöntőjét a
vezérigazgató.
Dr. Virág Zsolt a 19. század
második feléről, azaz a kastély
egyik legaktívabb időszakáról és a
porcelán kapcsolatáról beszélt,
hiszen a korban minden nagyobb
eseményen ilyen és ehhez hasonló
teríték volt a megszokott a nagyobb
eseményeken – ezt pedig bárki
megfigyelheti az állandó kiállítás
során is.
A megnyitó után Dombi Ildikó,
a kastély vezetője megajándékozta
Krámlik Attilát, a porcelánmanufaktúra pr-menedzseret és Rokszin
Renátát – akik a kiállítás kurátorai
voltak, valamint a tárlatot
megnyitókat. Az ajándékozás után
Krámlik Attila vezette körbe a
vendégeket a porcelánalkotások
között.
Az érdeklődők október 1-jéig
tekinthetik meg az Almásy-kastély
időszaki kiállítását.
forrás: www.gyulaihirlap.hu
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PÁLYÁZATOK
Civil pályázati felhívás 2017
Kondoros
Város Önkormányzatának Képviselő -testülete
a 2017. évi költségvetésében
jóváhagyott CIVIL KERETRE
(5.000.000 forintos keretösszegre)
PÁLYÁZATOT ÍR KI.
Pályázat célja:
A településen működő civil szervezetek, sportkörök, önszerveződő
csoportok támogatása.
Pályázók köre:
Kondoroson tevékenységet végző
civil szervezetek, alapítványok,
egyesületek.
Pályázati feltételek:
Hiánytalanul kitöltött pályázati
adatlap és nyilatkozat (a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról
szóló
2007. évi CLXXXI törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról)
A pályázók közül előnyt élveznek
azok, akiknek tevékenysége:
- közhasznú,
- a szabadidő helyes eltöltésére
irányul,
- minél nagyobb számú résztvevőt
mozgósít,
- a település hírnevét öregbíti,
több civilszervezet együttműködésével valósul meg.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2017. május 22. 12. óra
Helye: Kondorosi Közös
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi
Osztály, Gazdasági osztályvezető
részére
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
A pályázatot 1 eredeti példányban,
papír alapon, postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
Ahhoz, hogy egyértelmű legyen,
hogy melyik keretre szól a
pályázat a borítékra rá kell vezetni!
- bejegyzett sportegyesület
(országos szakszövetség
tagja) vagy civil szervezet
- a pályázó szervezet nevét, címét,
„Civil szervezetek pályázata 2017"
feliratot

2017. május

A pályázat benyújtásához szükséges A dokumentumok az alábbiakban
adatlap, nyilatkozat és közzétételi elérhetők, letölthetők:
kérelem nyomtatvány itt tölthető le. Pályázati felhívás
forrás, bővebb információ: Pályázati útmutató
www.kondoros.hu
forrás: www.nonprofit.hu
Nemzedékek értéke –
nemzedékek
Határidő: 2017. május 29.

Értékes

Az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
nyílt
pályázatot
hirdet
„Nemzedékek értéke – Értékes
nemzedékek” címmel.

Pályázat bűnmegelőzési projektek
megvalósítására
Határidő: 2017. május 31.

A Belügyminisztérium Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács Titkársága
a Ne mz e ti Bűn me g e lőz é si
Stratégiában megjelölt célok
megvalósítását
szolgáló
A pályázat célja
projektek kidolgozására nyílt
A z E m b e r i E r ő f o r r á s o k bűnmegelőzési pályázatot hirdet.
Minisztériuma támogatni kíván
olyan rendezvényeket, programo- A pályázatok célja, hogy a
kat, kiállításokat, kreatív akciókat, b ű n m e g e l ő z é s b e n
elért
modell értékű projekteket, amelyek eredményeket az állami és civil
több hónapos programsorozatba szervezetek partneri együttműköágyazottan, a fiatal korosztályt d é s e k e t k i a l a k í t v a , a z o k a t
bevonva, az idősek szabadidős, felhasználva terjesszék, bevezessék
kulturális programokban való a gyakorlatba.
részvételével valósulnak meg,
s amelyek révén a különböző Az idei évre szóló bűnmegelőzési
nemzedékek együttes értékteremtő pályázati kiírás keretében is a
tevékenysége érvényesül.
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
(a továbbiakban: NBS) négy fő
A pályázat célja a kistelepüléseken prioritásával összhangban álló
élő idősek és tőlük távol élő projektekre lehet pályázatot
fiatalabb családtagjaik kapcsolattar- benyújtani.
tásának elmélyítése. Olyan idősszer- - Az 1. komponens esetében:
vezetek pályázatát várjuk, amelyek Településbiztonság (NBS 8.1.
egyházi szervezetekkel és/vagy pontja alapján)
önkormányzatokkal együttműködve - A 2. komponens esetében:
kistérségi szinten több település idős Gyermek- és ifjúságvédelem
lakosait bevonva valósítanának meg (NBS 8.2. pontja alapján)
a megvalósítási időszakon át tartó - A 3. komponens esetében:
programsorozatot az elszármazott A bűncselekmények áldozatainak
családtagok meghívásával, s az segítése, az áldozattá válás megelői d ő s e k é s f i a t a l o k a k t í v zése (NBS 8.3. pontja alapján)
részvételével. Cél, hogy az - A 4. komponens esetében:
egymástól távol élő családtagok Bűnismétlés megelőzése (NBS 8.4.
találkozásait elősegítsék, kapcsola- pontja alapján)
tuk erősítését segítsék a közös
tevékenységek, programok révén.
A pályázatok beadási határideje:
2017. május 31. (szerda) 12:00 óra
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 29. 23.59 óra
forrás, bővebben:
www.nonprofit.hu
Pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft.
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A Civil Kollégium Alapítvány
köz össé gsze rvez ő pál yáza ti
felhívása
A kezdeményezés szervesen
kapcsolódik a Civil Kollégium
Alapítvány 2010-óta tartó országos
közösségszervező szakmai
építkezéséhez, melynek idei
pályázati felhívása is a társadalmi
önszerveződést, a helyi közösségek
érde kér vé n ye sít és ét kívá n ja
erősíteni.
A felhívásra magyarországi,
10 000 főnél nagyobb városban
működő civil szervezetek
vagy önszerveződő, informális
csoportok jelentkezhetnek.
A pályázat keretében olyan
szervezetek,
csoportok
jelentkezését várjuk, melyek már
rendelkez nek ta pa sz ta lattal,
eredményekkel a társadalmi
önszerveződés, érdekérvényesítés
területén, és biztosítani tudják
a támogatás elnyerése esetén

főállású közösségszervező
alkalmazását. A pályázóknak be kell
mutatniuk azt a helyi problémát,
problémakört, amelyre megoldást
keresnek, és elképzeléseiket arról,
miként tudnak hatékonyan fellépni
a problémák megoldása érdekében,
és a helyi probléma országos
vetületét is ismertetniük kell.
Pályázatokat elsősorban vidéki
városokból várunk. Az elbírálás
során továbbá előnyben
részesülnek:
- a szegénységben és kirekesztettségben élők bevonásával megvalósuló programok,
- az ifjúság demokratikus részvételét
erősítő, helyi fiatalok helyzetével,
problémáival foglalkozó, fiatal
szervezőkre és vezetőkre épülő
kezdeményezések,
továbbá olyan programok, melyek
a nemek közötti különbségeket
is figyelembe veszik, helyi női
vezetőkre koncentrálnak, illetve a

problémák meghatározásánál
a nemek közötti különbségeknek is
jelentőséget tulajdonítanak.
A szervezeteknek, csoportoknak
nyújtott támogatás keretében,
a kiválasztott 13-16 közösségszervezési program közösségszervezőjének a CKA fedezi
képzésének költségeit, továbbá
1 éves időtartamra a magyar
átlagfizetésnek megfelelő személyi
költségeit és a szervezéshez
szükséges programköltségek
egy részét.
A pályázatok leadásának
határideje: 2016. június 5.
További információ és adatlap
kérése:
kozossegszervezes@cka.hu
www.cka.hu
A Program az Open Society
Initiative for Europe (OSIFE) pénzügyi támogatásával valósul meg.
A felhívás ide kattintva letölthető!
forrás: www.cka.hu

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Békés Megyei Gyermek és
Kisegyüttesek Találkozója
és Szólótáncversenye
Hagyományosan, minden évben
változó helyszínnel kerül
megrendezésre a Békés Megyei
G yer m e k és K i se g y üt te se k
Találkozója. A Békés Megyei
Néptáncosok Szövetsége mellett a
program társrendezője és
házigazdája az orosházi Petőfi
Művelődési Központ, illetve a
Hagyományok Háza, programunk
támogatója a Nemzeti Kulturális
Alap.
Rendezvényünk idén Orosházán a
Petőfi Művelődési Központban
lesz 2017. május 20 -21-én.
A találkozóra közel 400 táncost
várunk. A megyéből 18 csoport
(Békés, Békéscsaba, Körösnagyharsány, Gyomaendrőd, Gyula,
Mezőberény, Méhkerék, Orosháza,
Zsadány) és 18 szólista produkció
adta le jelentkezését, akik
szombaton 13 órától, illetve
vasárnap délelőtt mutathatják be
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produkcióikat a 3 tagú zsűrinek és
az érdeklődő közönségnek.
A résztvevő gyerekeknek a
találkozó ideje alatt kézműves
foglalkozást, vetélkedőt és táncházat
szervezünk, valamint lehetőség
nyílik Kádár Ferkó Fotószínházban
képeket készíttetni.
A két napos rendezvény ideje alatt
a vajdasági Juhász Zenekar
muzsikájára táncolhatnak a fellépők.
A programra a belépés díjtalan!
Csipei Judit
Békés Megyei
Néptáncosok Szövetsége
Vigyázó túra
A Csa ba i Bihargók Turista
Egyesület 2017. május 27-28-án
gyalogos túrát szervez az
Erdélyi- középhegységbe. Útjuk
célja a Bihar-hegység második
legmagasabb csúcsa az 1836 méteres
Vlegyásza-csúcs (Vigyázó-csúcs).
Tervezett program:
Péntek délután kiutazás, szállás a
Rekiceli völgyben. A túra
szombaton a Havasrekettyei-

vízeséstől (Székelyjói, Rekiceli)
indul. A vízesés 50 méter magas,
kétlépcsős esés, 1000 méter tengerszint feletti magasságban található
vadregényes sziklás fenyveserdőben. Tovább a Fehér-kövek felé
túrázunk, majd megcélozzuk a
Vigyázó-csúcsot, visszafelé a
Fehér-kövek tetején ereszkedünk a
Sas-bércig, innen látjuk a
Rekiceli-vízesést felülről is, majd
beereszkedünk a völgybe.
Vasárnap is túrázunk: Rékásvölgyi vízesés és ládaellenőrzés
(Mamutfenyő a Vigyázó alatt).
Jelentkezni e-mailben lehet:
aliz.banati@gmail.com
forrás, bővebb információ:
www.csabaibihargok.hu
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A Békés Megyei Népművészeti
Egyesület programajánlója
Szolgáltatások - mesterség
bemutató és játszóház
(2017. május 20., 21., 27., 28., 30.):
Május 20-án Lőkösházán, a
Vadászházi Gyereknapon népi
ügyességi játékokkal várjuk az
eseményre kilátogatókat,
akik kipróbálhatják a csoszogit,
a gólyalábat és más egyéb népi
játékot, amely remek szórakozás
nem csak a gyerekek, de a
felnőttek számára is.
Május 21-én és 28-án Mezőkovácsházán a Családok napja, valamint a
városi Gyermeknap keretében is
képviseltetjük magunkat, ahol
többek között játszóházat tartanak
egyesületünk tagjai, valamint a
XII. Körös-völgyi Sokadalomban és
a XXX. Mesterségek Ünnepén
nagy sikert aratott Meseország
labirintusjátékunkkal is megismerkedhetnek a helyiek.
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Május 26-án Gyulán, az Implom
József Általános Iskola Családi
napján a tavalyi évhez hasonlóan
játszóházzal várjuk a családokat,
akik ismételten egy tartalmas, népi
ügyességi játékok kipróbálásában
gazdag napot tölthetnek el
gyermekeikkel.
Május 27-én Vésztőn a Mágori
Sokadalomban népi játszóházzal
és mesterség bemutatóval várjuk az
érdeklődőket, akik drótékszereket
készíthetnek, valamint a honfoglalás kori tarsoly elkészítésével
ismerkedhetnek meg közelebbről.
Szintén ezen a napon Battonyán,
a Városnap keretén belül megízlelhetik a kilátogatók egy népi
kézműves szakág mesterség
bemutatóján keresztül a népi
kézművesség egy szeletkéjét.
Május 30-án Szabadkígyóson a
Szabadkígyósi Óvodában Gyermeknap alkalmából szintén népi
játszóházzal várjuk az érdeklődő
gyermekeket és szülőket.

XXVII. Dél-alföldi
Kézműves Tábor

Népi

Időpontja: 2017. július 17-22.
A Békés Megyei Népművészeti
Egyesület immár XXVII. alkalommal rendezi meg Komplex
Népművészeti Táborát. Idén is
gazdag programot kínálunk a
népművészet kedvelőinek.
A felhívás tartalmazza azon népi
kézműves szakágakat, amelyekben
csoportokat indítunk. Ha Te is
találsz a meghirdetett csoportok
között olyan szakágat, amelyet
már régóta ki szerettél volna
próbálni, vagy Te magad is alkotó
vagy és a megszerzett tudásod
szeretnéd tovább fejleszteni,
elmélyíteni, ne habozz!
Töltsd ki a jelentkezési lapot,
melyet csatolva küldj vissza
az info@bmne.hu e-mail címre!
Bővebb információ, a jelentkezési
lap itt található!
Békés Megyei
Népművészeti Egyesület
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Irány a lóverseny – jubileumot
ünnepel az Orosházi Lovas
Egyesület
Szép évfordulóhoz érkezett az
Orosházi Lovas Egyesület az idén.
Már ötven éve annak, hogy
1967. június 22-23-án megtartották
első nagyszabású lóversenyüket.
A jubileumi évben sem szűkölködnek majd programokban. Erről
számolt be az egyesület elnöke,
Tuska Pál.

Az ötven éves jubileum alkalmából
egy kis meglepetéssel is kedveskedünk szurkolóinknak. Nagyon
remélem, hogy versenyzőink idén
is a tavalyihoz hasonló szép
sikereket érnek el és valóban nívós,
jó versenyeken szórakozhat minél
több orosházi és környékbeli
nézőnk – emeli ki Tuska Pál.
Idén esedékes az Orosházi Lovas
Egyesület életében a tisztújító
közgyűlés is, melynek keretében
megújul az egyesület vezetősége,
de a hírnév, a hagyomány kötelez
– várhatjuk a következő ötven évet.
forrás: oroscafe.hu
Országszerte
elindultak
a Közösségek Hete rendezvénysorozat programjai

2016-ban négy szakágban – ügető,
galopp, gyermek ügyességi és
fogathajtás – nyolc versenyt
bonyolított le az egyesület. 2017-re
valamivel kevesebb, de mindenképp nívós versennyel szolgálnak a
lósport szerelmeseinek. Mint Tuska
Páltól megtudtuk, hat versenyt
terveznek a Bogárzói Lóversenypályára és egy fogathajtó verseny
erejéig kilátogatnak Kardoskútra is.

A csaknem 900 programról a
kozossegekhete.hu weboldalon
tájékozódhatnak bővebben az
érdeklődők, ahol az eligazodást
dátum és helyszín szerinti szűrés
segíti. Emellett
külön erre a
kez de mé n y ez é sr e i nt era kt ív
okostelefonos alkalmazást is
fejlesztettek (webes elérhetőség)
amely a rengeteg program
közötti válogatáson túlmenően
szórakoztató játékokkal igyekszik
az emberekhez minél közelebb
hozni a kezdeményezést.
Az applikáció ráadásul offlinemódban is használható.
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MEGHÍVÓ
Módszertani bemutató
PROJEKT SZÁMA:
EFOP-1.2.1-15-2016-00370
PROJEKT MEGNEVEZÉSE:
„VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOK
EGYENSÚLYÁÉRT
PROGRAM:
2017. 05. 24. Mezőkovácsháza,
Innovációs, Oktatási és Közösségi
Központ (Táncsics M. u. 48.)
10:00-10:10 MEGNYITÓ:
Varga Gusztáv – Mezőkovácsháza
Polgármestere
10:10 -12:00 CSÉN – Családi Életre
Nevelés módszertani bemutató
– Kecskemét-Széchenyivárosi
Közösségépítő Egyesület (SZÉK),
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és
Munkatársai
12.00-12.30 Pogácsa, frissítő
12:30-14:30 MFM-Projekt Ciklus
show - Módszertani bemutató:
Kecskemét-Széchenyivárosi
Közösségépítő Egyesület (SZÉK),
Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és
Munkatársai
14.30-15:00 Kérdések - Válaszok,
Összefoglaló
A program ingyenes, de előzetes
regisztráció szükséges e-mailben a
terem befogadó képessége miatt:
bmcseoh@gmail.com

Ebben az esztendőben is
megrendezik a Békés megyei
“C” kategóriás fogathajtó versenyt,
de a fogathajtás mellett nem
maradhatnak el a galopp, póni
galopp és ügető futamok sem.
Mint minden esztendőben, idén is
május elseje nyitotta a sort.
Az évadnyitó majálisra ügető,
galopp és szabadidős fogathajtó
versenyt terveztünk. Júniusban lesz
gyermek ügyességi és díjlovas
f orduló, ma jd júliusba n a
“Gyepderby”, és így tovább
egészen szeptemberig.

Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH)

A programon lehetőség nyílik
a két éves projektidőszak alatt
megvalósuló projektelemekre való
jelentkezésre.
További információ kérhető:
bmcseoh@gmail.com
Számos színes programajánló
található továbbá az esemény
facebook oldalán is.
forrás: cselekvokozossegek.hu
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Kiosztották a Civil Díjakat
2017-ben is gazdára találtak a Civil
Díjak, melyeknek célja az, hogy
minél több elismerést és reflektorfényt kaphassanak a kiemelkedő
munkát végző civil szervezetek.
A Civil Díjat a NIOK Alapítvány
azért alapította, hogy széles
közönség számára is ismertebbé
váljon, hogy a civilszervezetek
tevékenysége mennyire fontos
mindannyiunk számára, és hogy
támogassuk őket munkánkkal,
anyagiakkal vagy legalább csak
kiemelt figyelemmel.

133 projekt érkezett a 7 kategóriában
kiírt pályázatra. A nyertesek között
található közösségi alapítvány,
vidéki tanoda, mozgássérültek
sportolási lehetőségével, és pozitív
szemléletformálással foglalkozó
szervezet, kezdeményezés is.
A 7 kategória nyerteseit neves,
a nonprofit és a forprofit szektort
is képviselő, zsűri választotta ki.
A nyolcadik díj sorsáról a döntőbe
jutott projektek közül a közönség
szavazott.
A nyertes szervezetekről bővebb
információ itt olvasható.
forrás: www.nonprofit.hu
„A helyi identitás és kohézió
erősítése” és „Az egész életen át
tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása”
elnevezésű
pályázatokon indulóknak
Ajánlatunkat a magyarországi
közösségfejlesztők szakmai
közössége nevében azzal a céllal
állítottuk össze, hogy ötletekkel
és együttműködési lehetőségekkel
segítsük a helyi adottságokra és
2017. május

erőforrásokra építő projektek
kidolgozását, majd megvalósítását
a következő pályázati programokhoz kapcsolódóan:
TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és
kohézió erősítése: területi
közösségfejlesztés egy kulturális
intézmény bevonásával, a
Cselekvő Közösségek programhoz kapcsolódva.
EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át
tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása: a kulturális
intézményekben megvalósuló
egész életen át tartó tanulást
biztosító szolgáltatások,
tevékenységek, új tanulási
tartalmak támogatása, új típusú
tanulási formák kialakítása,
új típusú tanulási formák
kialakítása.
Munkánk fókuszában a
közösségfejlesztés mellett a
ta n ulá s, a ké pe ssé g ek é s
kompetenciák közösségi
munkaformái állnak.
Bővebb információ itt olvasható!
forrás: www.pafi.hu
Civil szervezeti beszámolók
benyújtásának határnapja
A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év
május 31. napjáig letétbe
helyezni.
A beszámolót, illetve a
közhasznúsági mellékletet, az
elektronikus eljárásra kötelezett
szervezet elektronikusan (az ún.
Ügyfélkapun keresztül), egyéb
esetben papír alapon - eredetben
vagy hitelesített másolatban
- megküldi az Országos Bírósági
Hivatal
(OBH)
részére
(1363. Budapest, Pf. 24.),
vagy személyesen is leadhatja az
OBH Országos Nyilvántartási
Iroda Ügyfélszolgálati Irodájában
(1055 Budapest, Szalay u. 16.).
A beszámolók gyors és hatékony
feldolgozása és az ügytorlódás
elkerülése érdekében kérjük, hogy
a beküldésnek csak egyik útját
szíveskedjenek választani.

Az Országos Nyilvántartási
Iroda ügyfélfogadási ideje,
telefonon és személyesen:
Hétfő - Csütörtök: 9.00-16.00 óra
Péntek: 9.00-13.00 óra
Telefon: +36-1/354-4165;
+36-1/354-4115; +36-1/354-4295
Ebben az időszakban a telefonhívások száma is megnövekszik.
A m en n y ib en m un ka t á rsa i nk
a leterhelt telefonvonalak miatt
nem elérhetőek, kérjük,
hogy a felmerülő kérdéseiket
a civilinfo@obh.birosag.hu e-mail
címen tegyék fel, minden esetben
választ fogunk adni.
Felhívjuk a civil szervezetek szíves
figyelmét, hogy az OBH frissítette
a már meglévő nyomtatványokat a
korábbi évekre vonatkozó
beszámolók benyújtásának
megkönnyítése érdekében,
valamint bővítette az alábbi
nyomtatványverziókkal, hogy ezzel
is segítséget nyújtson a civil
szervezetek számára.
Az új nyomtatványok ezen az
oldalon érhetőek el. Kérjük, hogy a
probléma mentes feldolgoz á s
érdekében, amennyiben a
beszámolót postai úton kívánják
előterjeszteni, abban az esetben
a P jelzésű nyomtatványokat
szíveskedjenek kitölteni!
forrás: www.nonprofit.hu
A ci vil sz e r ve z e te k é v e s
beszámolóinak benyújtásához
szükséges nyomtatványok
frissítése
A 2017. január 1-jétől hatályos
479/2016. (XII.28) Korm.rendelet
alapján elkészített 6.5 verziószámú
nyomtatvány a korábbiakhoz
képest nemcsak formai, hanem
kisebb tartalmi változtatást is
tartalmaz.
Az OBH frissítette a már meglévő
nyomtatványokat a korábbi
évekre vonatkozó beszámolók
benyújtásának megkönnyítése
érdekében, valamint bővítette
az alább látható nyomtatványverziókkal, hogy ezzel is segítséget
nyújtson a civil szervezetek
számára.
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I.
2015. és korábbi évekre
- PK-141: Beszámoló egyszeres
könyvvitel (2015. és korábbi évek)
- PK-141P: Papír alapú beszámoló
egyszeres könyvvitel (2015. és
korábbi évek)
- PK-142: Beszámoló kettős
könyvvitel (2015. és korábbi évek)
PK-142P: Papír alapú beszámoló
kettős könyvvitel (2015. és
korábbi évek)
II.
2016. évre
- PK-241: Beszámoló egyszeres
könyvvitel (2016. év)
- PK-241P: Papír alapú beszámoló
egyszeres könyvvitel (2016. év)
- PK-242: Beszámoló kettős
könyvvitel (2016. év)
- PK-242P: Papír alapú beszámoló
kettős könyvvitel (2016. év)
III.
2017. évre
- PK-341: Beszámoló egyszeres
könyvvitel (2017. év)
- PK-341P: Papír alapú beszámoló
egyszeres könyvvitel (2017. év)
- PK-342: Beszámoló kettős
könyvvitel (2017. év)
- PK-342P: Papír alapú beszámoló
kettős könyvvitel (2017. év)

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a szükséges nyomtatványok
a birosag.hu oldalon elérhetőek.
Az a civil szervezet, aki a
beszámolóját 2017. április 19. napja
előtt küldte meg az OBH részére,
annak nem kell ismételten
benyújtania!
Kérjük, hogy a problémamentes
feldolgozás érdekében, amennyiben
a beszámolót postai úton kívánják
előterjesz te ni, ú gy a fenti
nyomtatványok P jelzéssel ellátott
verzióját szíveskedjenek kitölteni.
forrás: www.nonprofit.hu

Érdemes a szervezeteknek
csatlakozni a MACI kampányhoz
az adhat.hu és sziamaci oldalakon,
hogy az adózók megtalálják őket!
Tegyünk együtt közös ügyünkért, a
civil szervezeteknek adható 1%-ért!
forrás: NIOK hírlevél

Segíteni jó. Idén is adj 1%-ot
Elindult a MACI 1%-os kampánya
Célunk, hogy minden adózó
válasszon magának egy
szimpatikus támogatandó civil
szervezetet és ajánlja fel számára a
személyi jövedelemadójának 1%-át.
Erre online videókampány
keretében hívjuk fel az adófizetők
figyelmét.
Ahhoz, hogy a civil szervezetek
minél több 1%-ot gyűjthessenek,
fontos, hogy minél több szervezet
megossza és közzé tegye kampány
videóját és Facebook posztjait!
www.facebook.com/sziamaci

Gyűjt 1%-ot? Akkor adományszoftverre is jogosult!
Hozzájuthat a legfrissebb, legjobb
jogtiszta (Microsoft, Symantec,
Adobe, Google, stb.) információs
technológiai (IT) eszközökhöz!
Szabad a vásár, szabad a szoftver!
forrás: NIOK hírlevél

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Szervezz és Szerveződj!
– Közösségszervezők elemzik
megnyert ügyeiket és a
közösségszervező folyamatot.
Közösségszervező programunkkal
egy újfajta civil kultúra kialakulásához szeretnénk hozzájárulni,
ahol a siker jele és záloga a
szervezetépítés és a magas
taglétszám, a mobilizáló képesség
és a megnyert ügyek. Megjelent
kiadványunkban a 2015-2016-os
évben za jló munká na k a z
ered mé n ye ir ő l a du n k hí rt.
A beszámolóban a Civil Kollégium
Alapítvánnyal dolgozó közösségszervezők mutatják be sikeres
kampányaikat, megnyert
ügyeiket, majd a közösségszervezés módszertanáról írunk
2017. május

részletesebben, többnyire szintén A kiadvány tartalmának ismertetője:
személyes beszámolókon keresztül.
- Bevezető
A közösségszervezési terepeken
- Megnyert ügyek
elért sikerek is azt bizonyítják, hogy
- Hogyan épül fel a közösséga köz össégszervezők fontos
szervező folyamat?
szerepet játszhatnak a magyar civil - Hogy látják a közösségszervezők?
szektorban, és elengedhetetlenek
A közösségszervező folyamat
ahhoz, hogy minél több szervezőtestközelből
dés vállalja fel az érdekérvényesítés - A szakmai támogatás módszertafeladatát.
náról, a CKA és az OSIFE szerepe
- Összefoglaló és jövőbeli terveink
- A kiadványban megszólaló
szervezetek
A kiadvány megtekintése itt!
forrás: www.cka.hu
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Hiánypótló
módszertani
útmutatók a kulturális közösségfejlesztés támogatására
Elkészültek és már online is
letölthetők azok a hiánypótló
módszertani útmutatók, amelyek
a hazai és nemz etközi jó
gyakorlatokat foglalják össze, és a
kulturális közösségfejlesztési
folyamatok megalapozását
szolgálják.
Hosszú munka zárult le, ami még
2016 szeptemberében kezdődött hat
munkacsoportok megalakulásával,
a kulturális ágazat legjobb
szakembereinek bevonásával.
A munkacsoport tagjai összesen
négy alkalommal találkoztak, hogy
közösen gondolkodva megalkossák

a szakmai anyagokat. Ezt követően
d e c e m be r b e n e g y sz a k m a i
műhelynapon vitatták meg a
szakértők az útmutatók tartalmi
elemeit. A továbbfejlesztett módszertanokat március 6-án szakmai
szervezetek bevonásával,
társadalmi egyeztetés keretében
mutattuk be a széles szakmai
közönségnek.
A szakmai-módszertani útmutatók
a helyi közösségfejlesztéshez,
a közösségfejlesztői folyamatok
méréséhez, értékeléséhez,
az intézmények társadalmiasításához, valamint az esélyegyenlőség
növeléséhez nyújtanak szakmai
segítséget.
forrás: cselekvokozossegek.hu

Adó 1%
Kérjük, támogassa adója 1%-ával
a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

tevékenységét!
Adószámunk: 18373112-1-04

Köszönjük!

Napraforgó
Kiadja: a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Levelezési cím:
5600 Békéscsaba, Pf.: 570.
E-mail: civil@kfbme.hu
Szerkesztő: Bágy Petra
Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna
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