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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
CIVIL SZERVEZETEK, INFORMÁLIS KÖZÖSSÉGEK VEZETŐINEK,
ÖNKÉNTESEINEK NYÁRI BENTLAKÁSOS MŰHELYE
DOBOZ-SZANAZUG, 2017. augusztus 11-13.
A műhely fő szakmai irányvonalát az „Egyensúlyban – Hogyan lehet a
munkahelyi, közösségi, magán élet közötti harmóniát megteremteni”
című konferencia adja.
A kulturális és egyéb civil szervezetekben, közösségekben tevékenykedő
tagok, vezetők esetében többször felmerül a túlterheltség kérdésköre.
A rendezvény keretében a három szféra, „elfoglaltság” egymásra hatását
vizsgáljuk és azt, hogyan befolyásolja az egyén (a család) életét, mindennapi
tevékenységét.
Augusztus 11. (péntek)
12.00 – 13.15
Gyülekező, regisztráció, szállás elfoglalása
(Szanazug - gyulai oldal, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság üdülője)

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete

2017. július

A tartalomból:
Ez történt...

2

Pályázatok

7

Bemutatkozó kör

Rendezvények

10

13.45 – 14.30

25 óra egy napban, avagy a közösségi élet tendenciái a
pályázatok tükrében
Előadó: Varga Tamás, közművelődési csoportvezető - Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási,
Közművelődés és Sport Osztálya

Figyelmükbe
ajánljuk...
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14.30 – 14.45

Szünet

14.45 – 15.45

Egyensúlyban – az idő függvényében
Előadó: Szicsek Margit, klinikai szakpszichológus

15.45 – 16.15

Szünet

16.15 – 17.00

100
NONFORMÁLIS
MÓDSZER
ÉS
SZITUÁCIÓ
MEGOLDÁSA
- a kiadványt és néhány módszert bemutat Fazekas Anna
szociológus, a Közös Tér Egyesület alelnöke

17.00 – 18.00

„Miénk itt a tér!” Korreferátumok a résztvevők köréből

18.30 - tól:

Kötetlen
együttlét:
élménybeszámolók,
programok, vacsora - bográcsozás

Program
13.15 – 13.45

Pillanatképek a tavalyi civil szakmai képzésről

szabadidős

Egyesületek,
alapítványok
adókötelezettségei:
itt az új NAVtájékoztató
Negyvenegy oldalon
foglalják össze a NAV
szakértői a nonprofit
szervezetekre vonatkozó adószabályokat.
Fo lyta tá s
14. oldalon...

a

Augusztus 12. (szombat)
08.00 – 09.00
Reggeli a szálláshelyen
09.00 – 09.45

Időgazdálkodás felsőfokon: ismerd meg a GTD módszert!
„Privát és hivatalos” - hol húzódnak a határok a közösségi médiában való megjelenésben?
Előadó: Koszecz Sándor kuratóriumi elnök, Életfa Kulturális Alapítvány

09.45 – 10.30

A magyar kultúra; szokásaink és hagyományaink a müncheni magyarság életében
Előadó: Patai Borbála, kommunikációs szakember

10.30 – 10.45

Szünet

10.45 – 11.30

Munkahely és magánélet: elvárások kaleidoszkópja, elfogadás, egyensúly
Előadó: Bartucz Szilvia, HR specialista

11.30 – 13.00

Műhely – Szarvadi Antal szervezetfejlesztő vezetésével – életmód minták a mindennapi
gyakorlatban, esettanulmányok elemzése

13.00 – 14.30

Ebédszünet

14.30 – 17.00

Műhely folytatása

17.00 – 18.00

„Miénk itt a tér!” Korreferátumok – a résztvevők köréből

18.30 – tól:

Vacsora; fakultatív programok: filmbemutatók, tematikus műhelyek, szalonnasütés

Augusztus 13. (vasárnap)
08.00 – 09.00
Reggeli a szálláshelyen
09.30 – 11.30

Civil közérzetünk - műhely

12.00 – 13.00

Ebéd; a rendezvény zárása

A program szervezője:
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Információ: telefon: 06/30-207-44-82; 06/30-226-03-22; E-mail: civil@kfbme.hu
Együttműködő partnerek: Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány;
Közös Tér Egyesület
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

EZ TÖRTÉNT...
„70
ÉVE TÖRTÉNT EGY
KÁRPÁT
–
MEDENCEI
FALUBAN”
Ezt a címet adtuk pályázatunknak,
mel yet a Na gybá nh e gye si
Református
Templomért
Alapítvány részéről írtunk meg
a HUNG-2016. pályázati
felhívásra.
Egy éve készültünk a Megemlékezés előkészítésére, a Felvidékről
történt kitelepítés 70. évfordulója
kapcsán a 10 fős Emlékbizottság
segítségével.
Oldal 2

A pályázatot a helyi általános
iskolával - Savio Szent Domonkos
Katolikus Általános Iskola együttműködve valósítottuk meg.
Levéltári kutatást végeztünk
a témával kapcsolatban Gyulán és
Szegeden a gyerekekkel
és a segítő pedagógussal.
Ennek eredményeképpen
egy igényes kivitelű
könyv, egy dokumentumgyűjtemény került összeállításra,
mely
300
példányban fogja segíteni
a helyi ismeretterjesztést.
Meghirdetésre került egy

emlékgyűjtő pályázat a gyerekek
részére, „Így élte meg a mi
családunk az 1947. évi lakosságcserét” címmel. A felhívásra 7 dolgozat
érkezett, 5 Nagybánhegyesről,
2 a határon túlról Szlovákiából
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Farkasdról, melynek iskolájával
szintén felvettük a kapcsolatot.
Az emlékgyűjtés részeként felkerestük az idősebb helyi lakosokat,
akiknek személyes emlékük van az
adott időszakról és velük interjút
készítettünk. A videofelvételek
feldolgozásának eredménye egy
kisfilm lett, melyet a közös megemlékezésen néztünk meg első
alkalommal. Youtube megtekintés
lehetősége: „A fehér lap árnyékában”. Összegyűjtöttük továbbá
azokat a főiskolai, egyetemi
szakdolgozatokat, melyeket a
Nagybánhegyesről továbbtanulók
írtak a lakosságcsere témában,
s ezek elhelyezésre kerültek a helyi
könyvtárban. Voltak olyan idősebb
emberek, akik nem az interjúkészítésre vállalkoztak, inkább leírták
saját emlékeiket, és voltak unokák,
akik a nagyszülők elmondása
alapján készítettek összeállítást az
emlékekről. Mindez szintén a helyi
könyvtár helyismereti anyagát
gazdagítja. A korabeli fényképek
nagyításából, valamint a dokumentumokból egy kiállítást készítettünk, paravánokon helyeztük el
a több mint 100 képet. Egy újabb
pályázat, a NEA-NO-17-SZ-0817,
melynek címe: „Méltó megemlékez ése k”, magát a 3 na pos
rendezvényt segítette megvalósítani
2017. 06. 02-03-04-én.
Az első napon egy szlovák-cseh
film került levetítésre „Felvidék Horná zem” címmel, melynek
rendezője, egy Tótkomlósról
1947-ben kitelepült asszony
unokája.

A szombati nap délutánja a közös
megemlékezésről szólt, melyet a
helyi Művelődési Ház nagytermében tartottunk. Jelen voltak a
Fel vid ék p ol gá r me st erei és
alpolgármestere, ahonnan a kitelepítések történtek (Farkasd, Negyed,
2017. július

Alsószeli, Zseliz-Garammikola),
valamint Szarka László történész,
a Komáromi Selye János Egyetem
docense.

A megemlékezés harmadik
napján, 06.04-én a Nemzeti
Összetartozás Napján került sor a
helyi református templom falán
elhelyezett Emléktábla avatására,
melyet ünnepi istentisztelet
követett.
Nagybánhegyes, 2017. 06. 30.
Fülöp Lászlóné
Emlékbizottsági tag
Nagybánhegyesi
Református Templomért
Alapítvány Kuratórium elnöke
Mese-fal és Gyermeknap
Békéscsabán a Békés Mérték
Közösségi Ház munkatársaival
nap, mint nap azon dolgozunk,
és arra bátorítjuk a társadalmi
periférián élő pszichiátriai és
a szenvedélybetegséggel élőket,
hogy merjenek színt vinni a
mindennapjaikba, merjék újra
színezni az életüket! Ebből
adódóan egy pályázatnak köszönhetően létrehoztuk a Színezd újra!
- csapatot. Zászlónkra azt a célt
tűztük ki, hogy egy olyan közösség formálódjon, amely egy más
formában meg tudja magát mutatni a város apraja-nagyjának,
továbbá amely saját magának be
tudja bizonyítani, hogy igenis
értékes és hasznos tagja a
társadalomnak!
A Színezd újra! - csoport
rajzpályázatot hirdetett, amelyre
52 rajz érkezett be. A rajzokat
szavazásra bocsájtottuk, amelyen
Gaál Kosáros Máté nagycsoportos
kislegény lett az első, s így történhetett meg az, hogy több mint
egy héten keresztül a Dr. Becsey
Oszkár Utcai Óvodában mentális
és szenvedélybetegséggel élők,

valamint a többségi társadalomból
érkező fiatalok és felnőttek
közösen ecsetet ragadtak, hogy
mesefigurákkal telerajzolják és
kiszínezzék a megkopott,
egyszínű, komor hangulatú
betonkerítés falát.
A mese-falat gyermeki ujjongás,
tapsikolás, sikítozás közepette
felavattuk, majd a klienseink és
az önkénteseinkkel közösen
egy csodálatos gyermeknapot
varázsoltunk
csaknem
80 gyermeknek és a szüleiknek!

Köszönjük a Szeberényi Gusztáv
Adolf Evangélikus Gimnázium
művészetis fiataljainak, valamint a
további önkénteseknek a lelkes,
szeretetteli segítségüket!
Mucsi Katalin, Bonnyai Sándor
Mentálhigiénés Egyesület
Békés Mérték Közösségi Ház
Éjszakai Almáskamarási kaland,
pizsamában
Pizsamáikat, plédeket, takarókat
cipelő kisdiákok, mosolygó gyerekek vonultak az almáskamarási
iskolába az utolsó napok estéjének
egyikén. Nagy volt az izgalom,
egy fantasztikus ötlet nyomán
meghirdették az első, tanévzáró
pizsamapartit.
A Károlyi Bernát Nyelvoktató
Német Nemzetiségi Általános
Iskola történetében ez volt az első
az ötletgazda, Balogh Éva
intézményvezető-helyettes
jóvoltából. Mindenki lelkesedett,
összefogtak más szervezetekkel,
szülők, polgárőrök, a rendőrség
és a helyi vállalkozók támogatták
a rendezvényt. Nagy várakozás
előzte meg a rendhagyó estet. A
megnyitót nagy üdvrivalgás és az
autók kürtjének a hangja követte.
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A sportpályán lehetett játszani,
közben az iskolai szülői szervezet
tagjai paprikás krumplit főztek egy
üstben vacsorára. Majd az esti mese
keretében a gyerekek mesedarabokat adtak elő. Az est várva várt
pillanata a párnacsatázás volt.
A hangulatot diszkóval fokozták.
Alvás előtt eltűnt a nagy lila maci,
a pizsamaparti szimbóluma.
Megkereséséhez rendőri segítséget
kértek. A nyomozás lezárásaként
a rendőrök bűnmegelőzési céllal
beszélgettek a gyerekekkel. A sok
izgalom után mindenki nyugovóra
tért a tornateremben.
Az est és az éjszaka felejthetetlen
pillanatokkal gazdagította az
iskolai közösséget. Szorosabbra
fűzte egymás között a barátságokat, erősítette az összetartozás
érzését. Amellett, hogy nagyszerűen szórakoztak és alig aludtak,
még jobban összekovácsolódott
a gyerekek, a pedagógusok
közössége. A másnap huncut
összenevetéssel, több öleléssel telt.
A szülői visszajelzésekből kiderült,
mindenki remekül érezte magát.
A pizsamaparti bebizonyította: egy
rendezvény sikerét nem az anyagi
lehetőségek határozzák meg.
Ez a program jó példa arra,
micsoda kaland az együttlét,
nulla forintból. Kellenek hozzá
elhivatott emberek, akik a közösség
életét képesek önzetlenül és
lelkesedéssel, sok ötlettel szervezni.
Ehhez szükség volt a tantestületre,
a támogató szülőkre, a civil
szervezetekre és mindazokra, akik
a nap, az est, az éjszaka sikeréért
együttműködtek.
Cs.I.
forrás: Békés Megyei Hírlap
2017. június 20.
Dobkörök
A Tűz-kör Közhasznú Kulturális
Egyesület folyamatosan szervez
Dobköröket a Békés Megyei
Könyvtárban. A legutóbbi Dobkörön az ősi és természet közeli,
sok esetben unikális ütős- és dallam
hangszerek, emberi hang és
más hang- és zajkeltők ismeretlen,
képzeletbeli világokba repítettek
2017. július

bennünket. A hangokat, rezgéseket
ez alkalommal a szegedi
Dr. Páli Tibor László keltette életre,
aki foglalkozását tekintve fizikus,
az MTA doktora. Ő egyébként
a gyalogfény projekt kezdeményezője és több zenei formációban
is részt vesz.

A hangoknak az agyműködésre
gyakorolt hatása tudományosan is
igazolt jelenség. Szerinte a hangfürdőben a tudományon túl a szakralitásnak, tudatalattinak és a ráción
túli valóság keresésének is nagy
szerepe van. Hiszen a világegyetem anyag-energiájának 85%-a
az ismeretlen anyag-energia,
amelyről közvetlen tudásunk
nincs. Ezért a hangfürdője során
bő teret kap a lélek legbelső
rétegeire, a végtelen mindenségre –
egyeseknek a teljes univerzum,
másoknak Isten – való figyelés,
hiszen ezek valahol összeérnek.
Tűz-kör Közhasznú
Kulturális Egyesület
„Ismerj meg és fogadj el! – Lovas
nap a Madarász tanyán
A mezőberényi „Fogjunk Össze”
Közhasznú Egyesület „Ismerj meg
és fogadj el!” címmel közösségi
szolgálatos diákok bevonásával
szabadidős napot rendezett
2017. július 3-án, a Madarász
tanyán. Már harmadik alkalommal
került megrendezésre a program,
ahol a Földi Harmónia Ház
(fogyatékosok nappali intézménye)
vendégül látta a környékbeli
társintézmények fiataljait (Békés,
Békéscsaba, Vésztő, Sarkad).
A délelőtt folyamán a tízórai
elfogyasztása után négy különböző
állomáson kipróbálhatták a
lovaglást egyénileg, várost néztek
lovas kocsival, megnézték és

kipróbálhatták a lóápolás feladatait
és kéz műves fogla lkozá son
lovakkal kapcsolatos emléktárgyakat készíthettek. A tanyán található
múzeumba n megismerhették
a lótartás régi eszközeit,
használatukat.
Ebéd után a program egy közös
zenéléssel kezdődött, ahol a
fiatalok különböző hangszereket
próbálhattak ki és Bukor Csaba
tartott egy kis zené -táncos
mulatságot.
A továbbiakban a délután két állomáson folytatódott. Fehér Csaba
egy íjász-bemutatót tartott, ami
után mindenki kipróbálhatta
az íjászatot egyénileg is. Ezzel
párhuzamosan pedig egy akadálypályán próbálhatták ki ügyességüket, ahol leginkább a lovas akadálypályához hasonló feladatokat
teljesíthettek. A nap zárásaként
pa la csi ntá va l és fri ssít őve l
engedtük útjukra a vendégül látott
fiatalokat.

A program előkészületeiben a
Lovas napot megelőző héten az
önkéntes diákok bekapcsolódtak
az intézmény mindennapi életébe,
megismerkedtek a fiatalokkal.
Felkészültek a lovas napra,
in fo r má c i óka t g yű j t ö tte k a
különböző lófajtákról, tartásukról,
és egyedi ismertetőjükről.
A szakkönyvek segítségével
készítették elő a feladatokat a hétfői
napra.
Az önkéntes diákok készítették elő
a kézműveskedéshez szükséges
feladatokat. A kreatív foglalkozáson mozgatható lovat, szerencsepatkós nyakláncot, mini ostort,
színezőket, kifestőket készíthettek.
A közös zenéléshez megismertették
a fiatalokat különböző hangszerekkel, ritmusjátékokat próbáltak ki.
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A pályázat tette lehetővé, hogy
a fogyatékkal élő fiatalok egy
önfeledt, kellemes szabadidős
napot tölthettek együtt. Köszönjük
az önkéntesek segítségét és a
társintézmények részvételét.
A projekt a KÖSZ! Program
támogatásával valósul meg!

„Fogjunk Össze”
Közhasznú Egyesület
A 2017-es SM Világnap képekben
Gödöllőn a Grassalkovich-kastély
adott otthont a Magyar Sclerosis
Multiplexes Betegekért Alapítvány
által szervezett országos sorstárstalálkozónak május utolsó szerdáján,
az SM Világnapján.
Az ország minden részéből
érkeztek SM-mel élő sorstársak,
hogy első kézből halljanak
információkat tapasztalt szakorvosoktól, tapasztalatokat cseréljenek, s a tudáson túl élményekkel is
gazdagodjanak.
A rendezvényen készült fotók
az MSMBA Facebook galériájában, ide kattintva nézhetők meg.
Nemzetközi SM abilimpia:
öt békési dobogós eredmény
A korábbi évekhez hasonlóan
ezúttal is szép eredményekkel
tértek haza a békési SM betegek a
szlovákiai SM vetélkedőről június
elején.
A hagyományosan Szlovákiában,
immár tizenharmadik alkalommal
megrendezett nemzetközi SM
Abilimpián, a képességek és
készségek játékos versenyén ezúttal tizenegy fős magyar delegáció
vett részt. Az SM beteg versenyzők, kísérőik és egyesületi vezetőik
Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és
5

Hajdú-Bihar megyéből utaztak
Szlovákiába, Zemplészkaja Sirava
városába.
A közép-európai SM betegek
részvételével zajló megmérettetésen
kilenc hazai versenyző ért el
kimagasló eredményt. Mindkét
Békés megyei versenyző dobogós
helyezésekkel tért haza. Joó Angéla
mézeskalács díszítés és hidegtálkészítés kategóriában is 2. helyezést
ért el. Húsvét Tímea szalvétatechnikás díszítésben 1., üvegfestésben 2.,
tojásfestésben szintén 2. helyezést
szerzett.
A Békés megyei SM betegek és
kísérőik utazását a Békés Megyei
Sclerosis Multiplexesek Egyesülete
Egészségügyi és Szociális Alapítványa támogatta, egy a Nemzeti
Együ tt műk ödé si A la p á lta l
pozitívan elbírált pályázattal nyert
forrásból (NEA -TF-17-SZ-0267).
A csapatot Herczegné Szabó
Marianna békés megyei SM
egyesületi elnök kísérte.
A rendezvényen készült fotók ide
kattintva nézhetők meg.
www.bekesmegyeisclerosis.hu
Adomány átadása
A Szent Lázár Alapítvány befejezte
az adománygyűjtést a „Viharsarki
koraszülött mentőautóra".
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a
Szent Lázár Alapítvány befejezte
az adománygyűjtést a "Viharsarki
koraszülött mentőautóra".
Az összegyűjtött 400 000 Ft
adomány átadása 2017.06.21-én
Gyulán az Erkel Ferenc
Művelődési Központban történt
dr. Abdulrahman Mohamed, a
Viharsarki Koraszülöttmentő
Alapítvány kuratórium elnöke
részére. Az átadásban Apáti Bence
segített, aki maga is koraszülöttként
látta meg a napvilágot. Az átadón a
Szent Lázár Alapítvány dolgozója,
Veres Győző által készített és
felajánlott festmények is átadásra
kerültek, a két legnagyobb összeget
felajánló, a Kegyelem Gyülekezet
Egy es ül et és a He ted na pi
Adventista Egyház Békési
Gyülekezete részére.

Ezúton köszönjük meg az adományozók felajánlását a koraszülött
mentőautó beszerzéséhez: CenzusFama Kft., Apáti-Mária, Balog
Sándor, Együd Imre, Ga-Pix Fotó,
Média és Szolgáltató Kft, Hegyesi
Erzsébet, Hegyesi László,
Hetednapi Adventista Egyház
Békési Gyülekezet, Kegyelem
Gyülekezet Egyesület, Kovács
Istvánné, Mészáros Sándor, Mezei
és Társa Kft, Partner Gumicentrum
Kft, Szent Lázár Alapítvány munkavállalói, Szentháromság Plébánia,
Szőlősi Ferenc Józsefné, Szent Lázár
Alapítvány.
Köszönettel: Kovács Istvánné Szent
Lázár Alapítvány kuratórium elnöke és
Kovács Ildikó Igazgató.
forrás: bekesmatrix.hu
Több mint 26 millió forint
a civileknek: 67 egyesület
működését segíti Békés városa
A nyári szünetet megelőzően,
utolsó rendes testületi ülésén
egyebek mellett napirendek között
szerepelt a békési közösségi élet
főszervezőinek támogatása.
Az önkormányzat idei költségvetésében biztosítja a helyi sport és
civil szerveztek működését.
Sportegyesületek támogatására
idén 15 840 000 forint előirányzatot
határoztak meg. A keret két félévre
vonatkozóan kerül felosztásra
évről-évre, figyelembe véve a
szervezetek által beadott
beszámolókat, programterveket.
A napokban 14 sportegyesületnek
összesen közel 8 millió forint vissza
nem térítendő forrás kerül
kiutalásra, ez az összeg hozzájárul a
sportolók következő felkészülési
időszakához és versenyzéséhez.
A sportosok mellett 53 békési civil
szervezet is támogatásban részesült.
A Civil Tanács javaslata alapján
összesen 10 690 000 forintot ítélt
oda saját forrásból az önkormányzat az egyesületeknek. Szempontként szerepelt a javaslat megfogalmazásánál a pályázati cél,
a taglétszám, az adott szervezet
aktivitása és a város közösségi
életében való szerepvállalása is.
forrás: hir6.hu
E-Napraforgó

„Népzenétől a kortárs zenéig”
Gitártábor, Kétegyháza, 2017.

2017-ben immár 11. alkalommal
rendezte meg az amatőr zenei
tábort két szervezet a Dél-alföldi
Regionális Közművelődési
Egyesület és a Békés Megye
Népművészetéért Alapítvány.
A táborozók és a táborvezetőség
közös munkájából olyan tematikus hét kerekedett, melybe az
első alkalommal érkezők is
„belevarázsolódtak”.
Ezt igazolandó álljon itt egy írás,
mely Zöld Zsolt Facebook
profilján jelent meg 2 nappal
a tábor után.
Zöld Zsolt zenész, az AudioTechnica CE műszaki igazgatója,
az Audmax Kft. társalapítója.
Ez utóbbi cég képviseletében volt
jelen a táborban, szponzori
támogatásképp neki köszönhetjük
a hangosítást, s ehhez az
Audmax Kft. biztosította a felszereléseket. Zsolt első alkalommal vett
részt a táborban.
***
"Már csak 360 nap a következő
táborig! …avagy hogyan váltam
instant rajongóvá?
„A” tábor. A gyerekek és a tanárok
is így tekintenek erre a fantasztikus
élményre, amit szűk egy hétben megél
minden táborlakó, aki július első
hetében részt vesz a kétegyházi
Gitártáborban.
Jómagam idén csatlakoztam a
vezetőséghez, és a gyerekek hangtechnikai oktatását, valamint a tábori
rendezvények hangosítását vállaltam.
Ahhoz, hogy ezt meg tudjam
valósítani az általam elképzelt
színvonalon, szükség v olt az
Audmax Kft. támogatására, melynek
révén a táborlakók világszínvonalú
berendezésekkel ismerkedhettek meg,
a Marshall és Vox erősítőktől, Natal
dobfelszereléstől az Audio-Technica
2017. július

mikrofonokon és Allen&Heath keverőn
keresztül a Trevis Audio hangfalakig.
A tábor a Kétegyházi Mezőgazdasági
Szakképző Iskola területén, egy
hatalmas, ősfás parkon belül
helyezkedik el – ez egy elképesztően
hangulatos, és még a legnagyobb
forróságban is kellemesen árnyékos
helyszín, ahol a park területén szétszórt
épületekben kaptak helyet a különböző
tanulócsoportok. A csoportokat olyan
kiváló muzsikusok vezetik, mint Kelemen Angelika, Benkő Zsolt, Petruska
András, Borsodi Laci, Borbély Tamás,
Hevesi Imre és Lustyik István. A zenei
csoportok mellett van egy újságíró
csoport, melyben a gyerekek a nulláról
indulva megírnak, megszerkesztenek,
betördelnek és kinyomtatnak egy
újságot, aminek egy-egy példányát
minden táborlakó megkapja távozáskor.
Ezek a száraz tények, de mégis, hogyan
lettem én rajongó?
Hátkéremszépen, ez egy rendkívül
intenzív hét volt, tele zenével, a zenélés
örömével, és olyan hangulattal, amit
még sehol máshol nem tapasztaltam.
Mivel a tízéves kisfiamat is magammal
vittem, rajta keresztül is láthattam,
hogy ez a közeg valami elképesztően
befogadó. Ábel fiam kissé csalódott volt,
amikor látta a gyerekeket érkezni,
és szinte mindenki nagyobb volt nála.
El nem tudta képzelni, hogyan fog ő
kapcsolatot teremteni a nagyobbakkal.
Egészen az első estéig, amikor fülig érő
mosollyal vett részt a vetélkedő
csapatmunkájában, és összebarátkozott
egy 18 évessel (köszi, Kreszi!). Innen
kezdve már nem kellett félteni, simán
beszélgetésbe elegyedett akárkivel, és
mindig megtalálták a közös pontokat az
érdeklődési körükben. Azt is láttam,
hogy ez teljesen jellemző a táborban.
A gyerekek nem a különbségeket nézik,
hanem a hasonlóságokat. Bevonják
egymást a közös örömzenélésbe,
beszélgetésbe, játékba. Aki kevésbé tud
játszani a hangszerén, azt nem nézik le,
hanem tanítják, dicsérik – felemelik.

Aki már ügyes a hangszerén, az nem
kérkedik a tudásával, hanem mindent
megtesz, hogy minél többet adjon
a többieknek. Egészen fantasztikus
közösség alakul ki itt, ami olyan
szinten fogadja be és emeli magához az
újonnan érkezőket, hogy én például
nem tudtam volna megmondani, hogy
az ötvenegynéhány gyerekből melyik
tizenöt az új táborozó.
Rendkívül intenzív hét volt (mondtam
már, ugye?), tele munkával. Reggel
kilenctől délig oktattam (kedden és
szerdán), délután előkészítettem az esti
programot (pakolás, építés, beállás),
este hangosítottam, majd a takarodó
után, amikor 11 körül elcsendesedett
a tábor, még megbeszélést tartottunk a
táborvezetőségi főhadiszálláson,
beszámoltunk az aznapi eseményekről,
döntéseket hoztunk a másnapi
programokról, stb. – ez általában
éjjel 2 óra után zárult. A rendezvényeket kiszolgáló technika az én reszortom
volt – ez nemcsak sok és fárasztó
munka, de nagy felelősség és egyben
rendkívül felemelő érzés is. Hogy én
teszem hallhatóvá a produkciókat, hogy
én üzemeltetem azt a csatornát, amin
keresztül az előadók a produkciójukat,
a tehetségük és munkájuk gyümölcsét
eljuttatják a közönséghez. És annyi
köszönetet és hálát kaptam ezért a
gyerekektől, a tanároktól és még
a közönségtől is, hogy az egyheti
megfeszített munka okozta fáradtság
mellett, vagy annak ellenére is, teljesen
fel vagyok töltve. Zenével, örömmel,
lelkesedéssel. Magukkal ragadó
pillanatok emlékeivel.
Rendkívül intenzív hét volt (ha még
nem mondtam volna).
Hadd villantsak fel belőle néhány
képet, ami valószínűleg örökre
megmarad bennem:
- Zenés ébresztő a kollégium
folyosóján - ez annyira megható volt,
és olyan szépen megmutatta, hogy
mennyire benne élnek a gyerekek
a zenében ezen a héten,
- Petruska András órája – a zene
örömének tökéletes átadása,
- Borsodi Laci saját darabja a
Kápolnakoncerten – olyan ízléses
és finom, mint a pálinkája,
- Kelemen Angelika szólóének
produkciója – egyszerűen lenyűgöző,
- Skultéti Zozó saját dala,
- Jozim z Bazim előadása a
Ki mit tud?-on,
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- Borbély Tomi U2 feldolgozása,
- Benkő Zsolti szólója a Kápolnakoncert közös produkciójában,
- Csepelyi Zizi Over the Rainbow
előadása,
- Lustyik Pisti gitárjátéka a Kápolnakoncerten,
- Viv ald i git árm uzsika Kisdi
Endiéktől,

- Botkóék (Kalmár Botiék) meglepetés
triója a zárókoncerten,
- A Legyetek jók, ha tudtok dal közös
előadása Hevesi Imi vezetésével,
- Zsóka néni (Nagy Istvánné) sípja.
És ami még nagyon fontos, és biztosan
megmarad, az Marcsi (Kölcseyné
Balázs Mária, szervező, táborvezető)

„ugye megmondtam, hogy ez ilyen”
tekintete búcsúzáskor. Igen Marcsi,
megmondtad, és teljesen igazad volt.
Hát így szippantott be engem
A Tábor, és már én is számolom
a napokat, hogy mikor kezdődik a
következő. Már csak 358.”
Zöld Zsolt (Zsoló)

PÁLYÁZATOK
MEGJELENT A HUNG-2017
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt Pályázó!
Megjelent a HUNG-2017 kódjelű,
223 millió Ft keretösszegű, legújabb
hungarikum pályázat felhívása.
A HUNG-2017 pályázat
célterületei:
1. Helyi értékek bemutatása; helyi-,
tájegységi-, megyei értékek népszerűsítése települési rendezvényhez
kapcsolódóan.
2. Települési, tájegységi értéktárak
létrehozása, helyi értéktárat még
nem működtető települések
vonatkozásában (határon belül
és külhonban).
3. Hagyomány a divatban – viselet
másként. A támogatást elnyerő
tervezők által elkészített
kollekciók bemutatása érdekében
2017. év végén viselet-bemutatót
szervezünk.
4. Hagyományos népi mesterségek,
ki ha l ófé lbe n lév ő s z a kmá k
továbbörökítését célzó programok,
alkotótáborok szervezése.
A korábbi pályázatoktól eltérően
magánszemélyek is pályázhatnak, jelen
felhívás III. és IV. célterülete vonatkozásában tartoznak a pályázók körébe.
Benyújtási határidő:
2017. július 23. 23 óra 59 perc
A pályázati kiírás és mellékletei
letölthetőek innen.
forrás: www.hungarikum.hu
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PÁLYÁZAT ÁLLATMENHELYET
MŰKÖDTETŐ SZERVEZETEK
SZÁMÁRA
Határidő: 2017. július 31.
A Földművelésügyi Minisztérium,
mint támogató a civil szervezetek
hasznos tevékenységét elismerve,
nyilvános pályázati felhívást tesz
közzé nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil
szervezetek részére.

A Földművelésügyi Minisztérium,
mint támogató (a továbbiakban: FM)
a civil szervezetek hasznos
tevékenységét elismerve, a
Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 1. számú melléklet
XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezetének 20/03/35/00 szám
alatti jogcímcsoportban lévő
„Állatvédelem támogatása”
előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet (a továbbiakban:
Ávr.) alapján, továbbá összhangban
az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel,
az alábbiakban nyilvános pályázati
felhívást tesz közzé nyilvántartásba
vett állatmenhelyeket működtető
civil szervezetek részére.

A pályázati támogatás célja
a nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése;
a telepen található állatok tartási
körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növekedése.
A fenti célokkal összhangban az alábbi
tev ék eny s ég típ u sok ra é s az ok
megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
1. a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához,
bővítéséhez, korszerűsítéséhez
kapcsolódó munkák;
2. területrendezés;
3. az állatok tartására szolgáló
helyek (kennelek, boxok)
korszerűsítése;
4. férőhelyek bővítése, új kennelek
építése;
5. az állatorvosi vizsgálat és
alapvető állatorvosi beavatkozások
elvégzésére alkalmas helyiség
kialakítása;
6. a sérült, illetve beteg állatok
elhelyezésére szolgáló elkülönítő
kialakítása, bővítése és
korszerűsítése;
7. a menhelyre bekerülő állatkölykök elkülönített elhelyezésére
szolgáló hely kialakítása;
8. orvosi eszközök, itatók, etetők,
chipleolvasó, illetve nagynyomású
mosó-, fertőtlenítőgép beszerzése;
9. alapinfrastruktúra kialakítása
(villamos hálózat, vezetékes
víz há l óz a t, c sa t o r na há l óz a t
kiépítése, bővítése, korszerűsítése,
telekhatáron található kerítés,
hangfogó falak kiépítése, felújítása,
telepi telekhatáron belüli világítás
kialakítása, korszerűsítése).
A pályázat keretében az előző
pontokban meghatározott
tevékenységeken túlmenően más
E-Napraforgó

tevékenység nem támogatható.
Különösen nem támogathatók a
következő tevékenységek:
- az állatok elhelyezésére szolgáló
kennelek belső festése, fóliázása;
- kennelek közötti elválasztásra
OSB/forgács lapok elhelyezése;
- a kennel beton alapjához saválló
cement és minimum C/12
minőségű betontól eltérő alap
használata;
- a kedvezményezett szervezet,
vagy az állatmenhely általános
működési költsége.
Egy pályázaton belül legalább egy
tevékenységtípust (célkitűzést) meg
kell jelölni, de több is teljesíthető!
forrás: civilhirugynokseg.hu
TÁRSADALMI CÉLÚ VÁLLALKOZÁSOK ÖSZTÖNZÉSE

A Széchenyi 2020 keretében
megjelent a „Társadalmi célú
vállalkozások ösztönzése” című
( GINOP -5.1.7 -17 kódszá mú)
felhívás.
A Felhívás meghirdetésekor a
támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft.
A támogatási kérelmek
benyújtására 2017. június 30-tól
2018. szeptember 3-ig van
lehetőség.
A felhívás kiemelt célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
és támogatása révén olyan szervezetek foglalkoztatási potenciáljának
megerősítése, amelyek ötvözik
az üzleti valamint a társadalmi
szempontokat. További cél a civil
és nonprofit szervezetek által
működetett társadalmi vállalkozások dinamizálása és stabilizálása
jelen támogatás és a hozzá
kapcsolódó GINOP-8.8.1
konstrukció keretében elérhető
foglalkoztatási hitel felhasználásával. A piacképes termékek és
szolgáltatá sok előá llításá nak
ösztönzése révén és a fenntartható
üzleti modell alapján tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása.
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Az igényelhető támogatás
7,5-250 millió Ft.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Felhívás 4.3. fejezetében szereplő
beadási időpont irányadó jellegű.
Támogatási kérelem beadására
kizárólag azt követően nyílik
lehetőség, hogy a GINOP Éves
Fejlesztési Keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.)
Kormányhatározat módosítása
hatályba lép.
Kapcsolódó pályázat:
GINOP-5.1.7-17 Társadalmi célú
vállalkozások ösztönzése
forrás: civilhirugynokseg.hu
INDUL A KÖZÖSSÉG
PROGRAM

ÉPÍT

Szeretnél megbízható támogatókat tudni magad körül? Szeretnél
olyan adományozói kört építeni,
akik figyelik a tevékenységedet
és mindig számíthatsz rájuk?
Vannak jó ötleteid és szeretnéd
ezeket megvalósítani?
Elindítjuk a NIOK Alapítvánnyal
közösen a „A Közösség Épít
programot”, amelyben 10 sikeres
pályázó részvételi díját a MagNet
Közösségi Bank finanszírozza.
A Közösség Épít programba olyan
civil szervezeteket keresünk,
akik készek az adománygyűjtés
kihívásai elé állni, akik szeretnének sikereket elérni a közösségi
finanszírozásban., akik örömmel
kitanulnák a hatékony online
kommunikáció fortélyait, a
kampánystratégia-készítés
gyakorlatát, és a saját brandjüket is
megerősítenék. A program végén
az adjukössze.hu oldalon minden
szervezet elindít egy kampányt.
A programban a következőkre
számíthatsz:
- 1 alkalom műhelymunka szükség
szerinti területre koncentrálva
- szervezetenként egy adománygyűjtő kezdeményezés elindítása
- 5 óra mentorálás, folyamatos
rendelkezésre állás munkaidőben
e-mailon és telefonon
- Google AdWords hirdetés,
egy Facebook poszt biztosítása
- kiemelt megjelenési lehetőség
- értékelése a programnak, majd
a kampánynak

- a részt vevő szervezeteknek
lehetőség a Duplázó Napon való
részvételre, melynek keretében a
MagNet Közösségi Bank összesen
1 millió Ft végső összeghatárig
megduplázza a beérkező
adományok összegét.
Hogyan tudsz jelentkezni?
Küldd el 2 db projektleírás rövid
absztraktját (max. 1500 karakter)
az adjukossze@niok.hu címre
2017. július 31-ig, és töltsd ki ezt a
rövid szervezeti kérdőívet.
Két körben választjuk ki a nyertes
szervezeteket. Az első fordulóból
továbbjutott szervezetekkel személyes találkozó során ismerkedünk
meg. A második fordulóba jutott
szervezetekből 10 résztvevőt
választ ki a MagNet, akik a
Közösség Épít képzésben a Bank
támogatása által részt vehetnek.
Milyen egy jó projektleírás?
- rövid és lényegre törő, arról mesél,
hogy:
- mi a projekt?
- miben hiszünk?
- miért gyűjtünk?
- További jó példákért nézz körül az
adjukossze.hu oldalon!
Milyen a rossz projektleírás?
- hosszú és terjengős, amiben
- szervezetünk története
- mindennapi nehézségeink,
politikai nézeteink
- korábbi sikertelen próbálkozásaink története olvasható
forrás: civilhirugynokseg.hu
A Halmos Béla Program
Ideiglenes Kollégium pályázata
Pályázatot hirdet a Nemzeti
Kulturális Alap Halmos Béla
Program Ideiglenes Kollégiuma a
2017. június 1. és december 1.
közötti időszakra az Arany János
emlékév keretében megvalósítandó
projektek (zenei produkciók és
hanglemezek) támogatására.
Pályázni a következő altémákban
lehet:
- olyan, legalább 40 perces zenei
produkció megvalósítása, amelyben
a 200 éve született Arany János
műveinek és/vagy népdalgyűjteményének felhasználásával készült
népzenei alapú feldolgozások,
E-Napraforgó

vers-megzenésítések, koreográfiazenék szerepelnek;
- olyan hanglemez megjelentetése,
amelyen a 200 éve született Arany
János műveinek és/vagy népdalgyűjteményének felhasználásával
készült népzenei összeállítások,
feldolgozások vagy vers megzenésítések szerepelnek.
A támogatásra szánt keretösszeg
10 millió forint.
Pályázati határidő: 2017. július 30.
Bővebb információ:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
forrás: kulturpont.hu
PÁLYÁZATOK FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKET SEGÍTŐ
SZERVEZETEKNEK

Három pályázatot hirdetett az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az otthonukban
fogyatékossággal élő embereket
segítő civil szervezeteknek
– közölte az Emmi szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára
Budapesten, sajtótájékoztatón.
Czibere Károly a VIII. kerületben
található, fogyatékossággal élő
embe rek á lta l mű k ö dtete tt
Nem Adom Fel Cafe & Barban
közölte, a felhívásokkal a felnőttkorban látássérültté vált emberek
elemi rehabilitációját, segítő és
terápiás kutyák kiképzését,
valamint a fogyatékossággal élők
családjának információt nyújtó
szervezeteket támogatják összesen
mintegy 150 millió forint értékben.
Elmondta, az elemi rehabilitációs
szolgáltatások a felnőttkorban
látássérültté vált embereket
támogatják az olyan alapvető
dolgok “újratanulásában”, mint az
utcai tájékozódás, a munkakeresés
vagy a konyha használata. Erre
a célra 100 millió forintos keret
áll most rendelkezésre. A segítő
kutyák – nemcsak vakvezető,
2017. július

hanem például mozgáskorlátozottakat segítő, rohamokat jelző
állatok – kiképzését 25 millió
forinttal támogatják – tette hozzá.
Az úgynevezett szülősegítő
szolgáltatások támogatására pedig
20 millió forint áll rendelkezésre.
Erre olyan kisebb szervezetek,
egyesületek, alapítványok
pályázhatnak, amelyek fogyatékosságtípus szerint gyűjtik össze
az érintetteket, és a hozzátartozóknak tájékoztatást nyújtanak,
segítenek a jogérvényesítésben
és különböző ügyek intézésében
– mondta Czibere Károly.
Kitért arra is, hogy az elfogadott
jövő évi költségvetésben
mindhárom terület támogatási
összegét emelték, így 2018-ban
a terápiás kutyák kiképzésére már
45 millió, a szülősegítő szolgáltatásokra 30 millió, az elemi rehabilitációra pedig 120 millió forint jut
majd. Az államtitkár kiemelte,
az otthonukban fogyatékossággal
élő emberek számára is meg kell
teremteni az integráció lehetőségét,
hogy hozzáférjenek az alapvető
szolgáltatásokhoz, és ne maradjanak magukra a problémáikkal,
ne éljenek izoláltan.
Négylábúak segítenek a
kétlábúakon
Mányik Richárd, a NEO Magyar
Segítőkutya Egyesület elnöke arról
beszélt, hogy a segítő-terápiás
állatok nemcsak fizikailag, hanem
lelkileg is tudnak segíteni a
fogyatékossággal élőknek, mivel
általában “nagy látványosság”,
ha megjelenik egy kerekesszékes,
de a kutyák segítenek feloldani
a feszültséget és ledönteni a
tabukat az emberek között.
A s a j t ó tá j é k o z ta t ó u t á n a
kerekesszékes Mányik Richárd
bemutatót tartott kutyájával.
Az újságírók láthatták, hogyan hoz
oda az állat bizonyos tárgyakat
a gazdájának, segít levenni egyes
ruhadarabokat, valamint felvenni
a leejtett kulcscsomót vagy
aprópénzt.
forrás: civilhirugynokseg.hu

Tematikus együttműködés
erősítése az ifjúságügy, egészségügy, köz össégfejlesztés és
társadalmi felzárkózás terén
a Kárpát-medence szomszédos
országaival
A Széchenyi 2020 keretében
megjelent a „Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy,
egészségügy, közösségfejlesztés
és társadalmi felzárkózás terén
a Kárpát-medence szomszédos
országaival” című (EFOP-1.12.1-17
kódszámú) felhívás.
A támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 4 milliárd
forint. Az igényelhető vissza
nem térítendő támogatás összege:
minimum 300 millió Ft,
maximum 1 milliárd Ft.
Az egyes tevékenységcsoport
választásakor a minimum és
maximum pályázható összegek az
alábbiak:
- az 1. 3. 5. tevékenységcsoportra
minimum 300 000 000 Ft, legfeljebb
1 000 000 000 Ft
- a 4. tevékenységcsoportra
minimum 300 000 000 Ft, legfeljebb
660 000 000 Ft
- a 2. tevékenységcsoportra
legfeljebb 440 000 000 Ft támogatás
igényelhető.
Jelen felhívás forrását az Európai
Szociális Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
Jelen felhívásra támogatási
kérelmet nyújthatnak be az
egészségügyi, kulturális,
szociális és társadalmi felzárkózási
valamint ifjúsági és családügyi
területen működő szervezetek
konzorciumai.
A választott kötelezően megvalósítandó tevékenységnek a támogatást igénylő és/vagy konzorciumi
tag szervezetek létesítő okiratában
szereplő ellátott tevékenységgel
összhangban kell lennie. Egyházak
esetén a választott kötelezően
megvalósítandó tevékenységeknek
a 2011. évi CCVI. törvény által
felsorolt feladatokkal szükséges
összhangban lennie.
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Jelen felhívás keretében kizárólag
konzorciumok nyújthatnak be
támogatási kérelmet.
A konzorciumi partnerek száma a
konzorciumvezetővel együtt nem
lehet több mint három, minden
konzorciumban legalább egy,
a fenti feltételeknek megfelelő
központi költségvetési szerv
részvétele kötelező.
A konzorciumi partnerek legalább
egyikének dokumentáltan tapasztalattal kell rendelkeznie a választott
tevékenységcsoporthoz kapcsolódó,
határon átnyúló szakmai tevékenységgel kapcsolatban.
Fő kedvezményezettként egy
szervezet jelen Felhívás keretében
legfeljebb egy támogatási kérelemben vehet részt.
Konzorciumi tagként (nem konzorciumvezetőként) egy szervezet jelen
Felhívás keretében legfeljebb egy
támogatási kérelemben vehet részt.

Ezen időszak alatt az alábbi
értékelési határnapokig
benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:
I. szakasz: 2017.07.31–2017.08.10.
II. szakasz: 2017.08.17–2017.08.31.
III. szakasz: 2017.09.07–2017.09.18.
IV. szakasz: 2017.09.22–2017.10.19.
V. szakasz: 2017.10.26–217. 11.27.
VI. szakasz:2017.12.01–2018. 01.02.

Jelen felhívásra nem nyújtható
be támogatási kérelem sem konzorciumvezetőként, sem konzorciumi
tagként, amennyiben a támogatást
igénylő az EFOP-5.2.2-17 felhívásra
támogatási kérelmet nyújt be.
Az egyházi jogi személyek, egyházi
szervezetek esetében az elvárt (fő)
tevékenységi kör nem releváns.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata pályázatot hirdet
a felsőfokú tanulmányokat
folytatók
támogatására
a „Békéscsaba hazavár!”
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj
elnyerésére, valamint a diplomás
pályakezdők támogatására a
„Békéscsaba hazavár!” életkezdési
támogatás elnyerésére.
A pályázat célja:
A felsőoktatásban tanuló
békéscsabai fiatalok felsőfokú
tanulmányainak segítése, az iden-

A támogatási kérelmek benyújtására a felhívás megjelenését követő
2017. július 31. napjától
2018. január 2. napig van lehetőség.

Kapcsolódó pályázat
EFOP-1.12.1-17 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy,
egészségügy, közösségfejlesztés és
társadalmi felzárkózás terén a
Kárpát-medence szomszédos
országaival
forrás: www.nonprofit.hu
„BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”
életkezdési támogatás, illetve
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj
elnyerésére

titástudat kialakítása, a fiatalok
Békéscsabához való kötődésének
erősítése.
Az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén pályázatot
nyújthatnak be azok a személyek,
akik:
- a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény hatálya alá tartozó
f e l s ő o k t a tá s i i n té z mé n y b e n
alapképzésben, mesterképzésben
vagy osztatlan képzésben nappali
tagozaton államilag támogatott
képzésben vesznek részt,
- legalább 10 éves békéscsabai
lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkeznek,
- a pályázat benyújtásának
határnapjaként megjelölt napig
28. életévüket nem töltik be,
- a pályázat benyújtásáig főiskolai
szintű alap- vagy mesterképzésben
az adott felsőoktatási intézmény
által az oklevél megszerzéséhez
előírt tanulmányi pontok
(a tová bbia kba n: kreditek)
legalább 50 %-át, osztatlan
képzésben az adott felsőoktatási
intézmény által az oklevél
megszerzéséhez előírt kreditek
legalább 60 %-át teljesítették.
A pályázatok benyújtása:
A pályázatot - személyesen vagy
postai úton - űrlapon kell
benyújtani úgy, hogy az
2017. szeptember 30. napjáig
beérkezzen a Polgármesteri
Hivatalhoz.
részletek, forrás: bekescsaba.hu

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Nimród Lovastábor
A nyári szünet ideje alatt egyhetes
turnusokban 4-16 éves korú gyermekeknek lovastábort szervezünk,
melynek ideje alatt a gyerekek
betekintést nyerhetnek a lovasélet
rejtelmeibe, testközelből megismerhetik a tanyasi élet szépségeit,
a lovagláson túl bekapcsolódhatnak
a lovak és más háziállatok gondozásába is. Lovagoltatás pónin és nagy
lovon egyaránt szakképzett edző
segítségével történik. Egyéb szabadidős elfoglaltságoknál a gyerekekre
pedagógusok felügyelnek.
2017. július

Vá la sz t ha t ó elf og la lt sá go k:
kézműves foglalkozások, kerti
medencében fürdőzési lehetőség,
lovaskocsikázás, íjászat, kutyás
bemutatók, szabadtéri játszótér,
állatsimogató.
A lovastábor kifejezetten azoknak
a gyerekeknek lett kitalálva, akik
szeretnének egy hetet szinte
éjjel-nappal a lovardában tölteni.
Amennyiben a lovaglás nem
érdekel, csak egy vidám csapattal
szeretnél élményekben gazdag
nyarat eltölteni a friss levegőn,
akkor szeretettel várunk a
Nimród Lovastanyán.

Táboraink napközis és bentlakásos
jellegűek. Hétfőtől péntekig várjuk
a gyerekeket.
Részvételi díj:
- napközis ellátás, napi háromszori
étkezéssel: 3000 Ft/nap,
- bentlakással: 6000 Ft/nap
forrás: nimrodlovasegyesulet.hu
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A békési Kecskeméti
Kulturális Központ
napközis táborai:

Gábor
nyári

A T Í ZV Á R OS A la p ítvá n y
Fénysugár Bábcsoportja júliusi
előadásai

Békés Megyei Néptánc Tábor
(6-13 éves, már iskolába járó
gyermekeknek)
Időpont: 2017. 07. 31 - 08. 04.
Helyszín: Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ
Bővebb információért és jelentkezéshez kérjük, kattintson ide.

A FÉNYSUGÁR Bábcsoport fő
jellemzője a humor, a zene és
a tanulságos mondanivaló. A báb
előadások maradandó élményt
nyújtanak a gyermekek és az őket
elkísérő szülők számára egyaránt.

"Életképek a Körösök mentén"
Honismereti Tábor (8-14 év)
Időpont: 2017. 07. 24-28.
Helyszín: Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ
Bővebb információért és jelentkezéshez kérjük, kattintson ide.
Békés Megyei Amatőr Fotós
Tábor (nincs korhatár)
Időpont: 2017. 07. 24-28.
Helyszín: Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ
Bővebb információért és jelentkezéshez kérjük, kattintson ide.
Gitár Tábor (10 éves kortól)
Időpont: 2017. 07. 31 - augusztus 4.
Helyszín: Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ
Bővebb információért és jelentkezéshez kérjük, kattintson ide.
forrás: Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ

2017. július

Az előadások időpontja:
1. Július 15., 15 óra Nagycsaládos
Régiós Családi Nap (Mezőberény,
Városi Liget) - Rigócsőr király báb
musical
2. Július 22., 11 óra Bárka Látogatóközpont (Gyomaendrőd) - Rigócsőr
király báb musical
3. Július 22., 15 óra Csabai Rendezvénypajta (Békéscsaba) - Rigócsőr
király báb musical
4. Július 23., 11 óra Jakab Napi
Vásár (Békés, Békési Piac)
- Rigócsőr király báb musical
5. Július 29., 18.30 Árpád-kerti
piknik (Orosháza, Árpád-kert)
- A három kismalac
forrás:
TÍZVÁROS Alapítvány

A Szent Vince Borrend Békés
Megyei Lovagi Széke AVATÁSI
SZERTARTÁSA Pósteleken

Július 21-én (pénteken) 17.00-től
tartja új ta gja ina k a va tá si
szertartását, valamint a bor
min ősítési dí ja k, ok levelek
ünnepélyes átadását a szervezet
Pósteleken a Mókus Csárdában
és a környezetéhez kapcsolódó
kastélyparkban.
Az idén második alkalommal
megrendezésre kerülő eseményhez
felvonulás, hagyományőrző
emlékfa ültetés, a kiválasztott
2017. évi zászlósbor ünnepélyes
megáldása és vacsora is
kapcsolódik.
A szervezők a civil szervezetek
számára is lehetőséget nyújtanak
a részvételre, bővebb információ
kérhető Lukács Sándor elnöktől,
a lukikergyula@globonet.hu
e-mail címen.
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Big Band etalon Békéscsabán
Július 28-29.-én a Csabai nyár már
javában zajlik, amikor is a
Big Band 7 zárásaként egy egész
hétvégét szentelhetünk a Viharsarokban is közkedvelt műfajnak.
Július utolsó hétvégéjén a big band
rajongóknak kedvezünk, hiszen a
Csabai Nyár keretein belül idén is
megrendezésre kerül a Big Band
Ta lá lkoz ó. Kivá ló zenész ek,
hangulatos környezet várja az
érdeklődőket, pénteken és
szombaton egyaránt.
forrás: csabagyongye.com
Gyulai Végvári Napok 2017
Gyulai Végvári Napok 2017. július
28-30. között a Gyulai várban.
A három nap során megelevenedik
a török kori Gyula hangulata.
Megismerhetjük a végvári vitézek
életét, csatajeleneteken keresztül
felidézzük a kor harci szellemét.
A gyulai várba látogatók megismerhetik a várnak és környékének
történetét, hősies védőik legendáit.
A rendezvényt színesítik a
Várkertben táborozó hagyományőrző egyesületek, hagyományőrségek korhű bemutatói. Esténként
a hazai könnyűzenei élet kiválóságai
várják az érdeklődőket.
Részletes program itt olvasható.
forrás: www.programturizmus.hu
JÁTSZÓTÉRI PROGRAMOK
A Tá liber Köz össégf ejlesz tő
Alapítvány és önkéntesei ismét
a játszótereken.
11 évvel ezelőtt, 2006-ban szervezte
meg első játszótéri programját a
Táliber Alapítvány. A játszótereken
azóta is minden évben játékállomások kerülnek kialakításra, ezzel
is bővítve, színesítve az adott
közösségi tér lehetőségeit.
Szeretettel várnak kicsiket és
nagyokat!
Időpontok és helyszínek:
2017.08.02. - Szigligeti utcai játszótér
2017.08.16. - Fövenyes utcai játszótér
2017.09.06. - Szigligeti utcai játszótér
2017.09.20. - Fövenyes utcai játszótér
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Bővebb információ:
taliber.alapitvany@gmail.com
Táliber Alapítvány facebook oldala

A beilleszkedés a megpályázott
munkahelyen. Ezzel párhuzamosan olyan klubot fog működtetni
a szervezet, ahol a különböző
Szeptemberben
s z á m o s szakmák képviselőivel ismerkedrendezvény és program várja hetnek meg az érdeklődők,
az érdeklődőket az Andrássy Úti valamint olyan szakemberekkel,
Társaskörben
akik közvetlenül is segítségükre
tudnak lenni céljaik elérésében.
Az ATK-ban működő egyesületeknél és alapítványoknál most is
gőzerővel zajlik a szeptemberi
programok előkészítése. Ősszel
szinte egyszerre indul több
esemény.
A Játszótér Alapítvány a Budapest
Bank Békéscsabáért program
jóvoltából segítséget kívá n
nyújtani olyan hozzájuk forduló
fiatalok számára, akiknek nehézséÜnnepélyes díjátadó a Budapest Bank
Bakműveleti központjában.
get jelent a pályaválasztás, a
(Forrás: Facebook)
megfelelő munkahely megtalálása.
E-Napraforgó

A FINE Alapítvány „Világjáró
Klub” elnevezésű programsorozatában olyan emberek beszélnek
tapasztalataikról, akik hosszabb
időszakot töltöttek valamelyik
országban, régióban. Beszámolnak
tapasztalatikról, a helyi szokásokról, a munkavállalás lehetőségeiről,
betekintést engedve az adott népcsoport életébe. A rendezvények
kísérőjeként az adott országról,
régióról készült fotókat tekinthetnek meg az érdeklődők.
F ol y ta t ó di k a G re e n2 M o ve
Egyesület nagy sikerű Drótszamár
projektje is. Az elmúlt év tapasztalatin felbuzdulva az egyesület tagjai
és önkéntesei idén is olyan megunt,
gazdája számára értéktelen kerékpárokat gyűjtenek, amiket az
önkéntesik a felújítás után rászoruló
fiatalok számára adnak át.
A Karrier Iroda Alapítvány is
elsősorban a fiatalokra összpontosít.
Egy olyan weboldal létrehozást
tűzték ki célul, ahol a fiatalok
naprakész ismereteket találhatnak a
munkakereséssel, munkába állással,
karrier építésével kapcsolatban.

Új Fejezet Békés Megyéért
Ifjúsági Egyesület pedig egy
stúdió és próbaterem kialakítását
valósítja meg a nyáron. A debütálás szintén szeptemberben lesz,
ahol négy békéscsabai zenekar
számára tud majd ingyen próbatermet biztosítani. A helyiségek
felszerelése olyan zene iránt
érdeklődők számára is alkalmas
lesz, akiknek nincs saját hangszerük - ezt az egyesület biztosítja valamint az elsajátított tudás
digitalizálási lehetőségét is.
Érdemes az ATK facebook oldalát
figyelni, augusztusban indul a
zenekarok számára a jelentkezés
az ATK-ban történő ingyenes
próba lehetőségre! Mint minden
program és rendezvény, így
a próbaterem használata is
térítési díjmentes lesz. A fentieken
túl szervez és a la tt á llna k
zenei motivációs beszélgetések
is, amelyeken bárki részt vehet.
Témájában különböző - Békés
megyei származású - befutott
zenész életútját és hivatástudatát
fogjuk megismerni.

A Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesülete szaktanácsadásaival folyamatosan segíti már
működő civil szervezetek és
informális közösségek tevékenységét Békés megyében, az alábbi
témakörökben: közösségfejlesztés,
helyi értékek; adományok gyűjtése,
civil-önkormányzati kapcsolatok,
civil stratégia építése, szervezetfejlesztés, civilek közötti hálózatépítés,
pályázati tanácsadás, civil szerveztek létrehozása. A szervezet havonta megjelenteti az E-Napraforgó
köz össégfejlesztő folyóira tát,
amelyben a civil szektor, közművelődés, közösségfejlesztés legfrissebb
híreit teszi közzé, eljuttatva a
megyében 400 civil szervezetnek,
közművelődési intézménynek.
Az egyesület ATK-ban működő
irodájában a fenti témakörökhöz
kapcsolódóan széles körű
szakkönyvtár található, amelynek
kötetei kölcsönözhetőek. Bővebb
információ: civil@kfbme.hu, valamint az egyesület facebook oldalán.
A Táliber Közösségfejlesztő
Alapítvány ifjúsági közösségek
mentorálását, vezetőinek
felkészítését, tréningek, szakmai
műhelyek szervezését végzi.

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Nyári Egyetem a közösségi
részvétel fejlesztéséért
SOKSZÍNŰSÉG – EGYÜTTÉLÉS –
KÖZÖSSÉG
Nehéz évek, súlyos kérdések. Nem
kerülhetjük meg őket mi sem!
Változik a világ, változik Európa,
változni kell nekünk is. Más megvilágításba kerülnek közösségeink,
értékeink, a méltóság és a hozzájuk
kötődő jogok. Törésvonalak között
élünk, melyek fulladásig szűkítik
tereinket, keresztülszelve családokat, barátságokat, közösségeket,
országokat. Az árkokat az ismeretlentől való félelem, a sose látottal
való riogatás, vagy épp a rossz
tapasztalat általánosítása mélyíti
tovább. Érzékenynek kell lenni,
melyre közösségben van esélyünk
és akkor, ha kilátunk saját sáncaink
mögül.
2017. július

ÁRKOK KÖZÖTT NE UGRÁLJ!
ÉPÍTS HIDAT!
A közösségekkel foglalkozó
szakemberekre, vezetőkre és
aktivistákra egyre nagyobb
nyomás nehezedik, mert
- tapasztalják, hogy a társadalomban szükségszerűen létező etnikai,
vallási, egészségi állapotbeli,
iskolázottsági, jövedelmi, nemi
orientáltsági különbségekkel
szemben alacsony a tolerancia
szintje. Naponta tapasztalják a
megkülönböztetés és a kirekesztés
különböző jelenségeit;
– a közösség tagjai tőlük várják a
támogatást és az útmutatást abban,
milyen válaszokat adjanak az őket
vagy a környezetükben élőket érő
kirekesztésre, megbélyegzésre,
félelemkeltésre, vagy épp
rosszindulatra.

BESZÉLGESSÜNK! FORMÁLJUK
GONDOLATAINKAT!
Felkészült, tájékozott és hozzáértő
szakemberekre, közösségi vezetőkre és aktivistákra van szükség, ezért
az idei nyári egyetem célja, hogy
bővítse a résztvevők ismereteit,
tudását és kompetenciait, tágítsa
a szemléletüket, mutasson bevált
példákat, gyarapítsa az alkalmazható módszereket saját gyakorlatunkban a kisebbségek, a
peremhelyzetben élők elfogadása,
közösségi befogadása terén.
Nyári Egyetemünk ideje:
2017. július 26-28 (szerda délutántól
– péntek estig)
KÖFE szakmai tábor
2017. július 29-30 (péntek estétől –
vasárnap délutánig)
helyszíne: Civil Kollégium terei és
kertje (Kunbábony, Bács-Kiskun
megye)
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Főszervezői: Civil Kollégium
Alapítvány, Közösségfejlesztők
Egyesülete
Társszervezői: Magyarországi
Teológusnők Ökumenikus Egyesülete, Idetartozunk Egyesület
Partnerek: Civil Rádiózásért
Alapítvány, Közösségi Kapcsolat
Alapítvány
Támogatói: NDI, NKA és a
résztvevők
További információt kérhet
Mészáros Zsuzsától:
06-30/627-24-96;
kunbabonyinye@gmail.com
Felhívás letöltése
Jelentkezési lap megnyitása
Egyesületek, alapítványok
adókötelezettségei: itt az új
NAV-tájékoztató
Az egyesületek, alapítványok
(civil szervezetek), köztestületek,
közalapítványok (mind együtt:
nonprofit szervezetek) alapítására,
működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat a Ptk2. és az
Ectv3. határozza meg. A törvényszéken történő nyilvántartásba
vétellel, ezen nyilvántartásba vétel
napjával válnak jogi személlyé.
E szervezetek is az egyes adókötelezettségekről rendelkező adótörvények és a számviteli törvény
hatálya alá tartozó gazdálkodók.
E rövid bevezető után negyvenegy
oldalon foglalják össze a NAV
szakértői a nonprofit szervezetekre
vonatkozó adószabályokat.
forrás: pafi.hu
Harminc éves a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete
Harminc éves idén a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, amely
mintegy 14 ezer tagcsaláddal
és hetvenezer taggal rendelkezik.
Kardosné Gyurkó Katalin, a
szervezet elnöke a szerdán
Budapesten rendezett sajtóreggelin
arról beszélt, hogy az elmúlt egy
évben jelentősen bővült a szervezet,
április óta 460 új tagcsaládot
regisztráltak.
2017. július

Az idei tervek közül kiemelte,
az őszi nagycsaládos találkozót,
amely idén Szarvason lesz és
6-10 ezer embert várnak rá.
Megemlítette a szervezet mesepályázatát is, amelyre augusztus
végéig jelentkezhetnek a családok
saját meséikkel, az első három
helyezett pénzjutalomban részesül.
Az MTI azon kérdésére, hogy az
utóbbi években milyen családokat
érintő javaslatokkal éltek a
kormány felé, Kardosné Gyurkó
Katalin azt mondta, számos olyan
intézkedés is született az elmúlt
években, amelyeket nemcsak ők,
hanem más családokat támogató
szervezet is felvetett.
Több visszajelzést küldtek például
a családok otthonteremtési
kedvezményével (csok) kapcsolatban, valamint ők kezdeményezték,
hogy a D2 kategóriába eső, hét
személyesnél nagyobb autóval
rendelkező nagycsaládosok
kedvezményesen tudjanak
autópálya matricát vásárolni.
Joó Kinga elmondta, a NOE
- egyetlen magyar egyesületként tavaly óta tagja, ettől az évtől
pedig elnökségi tagja is a COFACE
Families Europe nevű szervezetnek, amely stratégiai partnerként
szociálpolitikai kérdésekben tesz
javaslatokat az Európai Uniónak.
Az 1987-ben alakult NOE jelenleg
több mint 250 helyi közösséggel
és hetvenezer taggal rendelkezik.
Az országos munkát hét regionális
központ segíti. Önkénteseik száma
megközelíti az 1500-at. Az egyesület munkájának középpontjában a
házasság és az élet védelme,
az anyaság tisztelete áll, emellett
ellátja a családok érdekvédelmét,
rendezvényein pedig kapcsolatépítésre és szórakozásra is lehetőséget
nyújt.
forrás: www.nonprofit.hu

Országszerte több száz önkéntes
szépítette a közösségi tereket
Eddig országszerte csaknem
kétszáz önkéntes vett részt
az Új Nemzedék Központ
18 helyszínen megszervezett
városszépítő akcióján.
A „Keresd és szeresd a teret”
elnevezésű megmozdulás célja
az volt, hogy a közösségben rejlő
e r őf o rr á s o k k i ha sz ná l á sá va l
barátságosabb és rendezettebb
városi környezet alakuljon ki.
Az országos önkéntes akciót az
Új Nemzedék Központ Közösségi
Terei szervezik és koordinálják.
A rendezvénysorozat utolsó
állomására hétfőn Debrecenbe
várják az önkénteseket.
A virtuális szórakozás és az
egymással való online kommunikáció terjedése ellenére még mindig
a városi terek azok a helyszínek,
ahol a fiatalok értékes időt tudnak
eltölteni egymással. Vannak, akik
csak átrohannak ezeken a tereken
iskolába vagy munkába menet,
de vannak, akik az aktív kikapcsolódás céljából keresik fel a közösségi tereket, esetleg gyermekeikkel
vagy nagyszüleikkel mozdulnak
ki a szabadba.
Az Új Nemzedék Központ célja az
volt az országos figyelemfelhívó
megmozdulás megszervezésével,
hogy ezek a közösség által használt
terek barátságosabbá és élhetőbbé
váljanak. Budapesten a Főkert
irányításával a Szent István
Parkban kerítést festettek az
önkéntesek, Szolnokon pedig
a gyermekek graffitit készíthettek
egy falra, amely a jövőben az
önkéntesség jelképe lehet a
városban. Szombathelyen egy
játszótér szépült meg. Több helyszínen óvodák, iskolák kerítését
újították fel az önkéntesek, ezzel
is felhívva a figyelmet saját
környezetünk ápolásának
fontosságára.
forrás: www.nonprofit.hu
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CAFÉ+
VÁLLALJUNK
KÖZÖSSÉGET! – LEZAJLOTT AZ
INTERAKTÍV MŰHELY
Az európai szolidaritás körülményeiről és lehetőségeiről gondolkodtak közösen a Café+ Vállaljunk
közösséget! című rendezvény
résztvevői június közepén.
Az interaktív műhely a Tempus
Közalapítvány Európa a polgárokért kapcsolattartó pontja és az
Eurodesk Magyarország szervezésében valósult meg. A rendezvény
során azt vizsgálták meg a
résztvevők, mit jelent a szolidaritás

fogalma, mit jelent ez a célkitűzés,
prioritás az egyes Európai Uniós
kezdeményezésekben és támogatási rendszerekben, és hogyan
szolgálják ennek a célnak a
megvalósulását a különféle,
nemzetközi együttműködésekben
megvalósuló projektek.
A témával foglalkozó szakmai
előadás mellett olyan, az Erasmus+ program keretében ifjúsági,
felnőtt tanulási és köznevelési területen, illetve az Európa a polgárokért program támogatásával
megvalósuló projektek is bemutatkoztak, amelyek valamilyen

módon kapcsolódnak a szolidaritáshoz. Számos téma megjelent a
projektek bemutatásakor, például
a marginalizált társadalmi
csoportok segítése, az emberi
jogokkal, aktív közösségi részvétellel kapcsolatos érzékenyítés, az
integráció és a hátrányos helyzetű
fiatalok megerősítése. A bemutatkozó projektekről rövid, képekkel
illusztrált összefoglalók is készültek.
A rendezvényhez kapcsolódó
anyagok (előadások, projektek
bemutatása) elérhetőek
ide kattintva.
forrás: tka.hu

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Megjelent a Parola – elektronikus
folyóirat 2017/2. száma

A kiadvány ingyenes letölthető itt.
A tartalomból:
- 25 éves a szociális és közösségi
képzés a Pécsi Tudományegyetemen
- A jövő kívánatos szakmai
irányai
- A közbizalom újraépítésének
esélyei a helyi társadalomban
- Nemzetközi konferencia Pécs,
2017. április 6-7. – Program
- Közösségfejlesztői szerepfelfogások és munkamódok közösségeket
érintő radikális mértékű változásokban II.
- Részvételi színház és közösség
- Közösségben élni mindannyiunk
joga!
- MEGJELENT! Közösségfejlesztési
gyakorlatok
forrás: www.adattar.net

2017. július

Helyben hogyan? A települési
ifjúsági munka gyakorlati
kiindulópontjai
2017. június 9-én bemutatásra
ke rü l t a H e ly b e n h og y a n?
A települési ifjúsági munka gyakorlati
kiindulópontjai című könyv,
amelyet a RÉszreVétel projekt
keretén belül készítettünk el.
A könyv szerkesztője: Gulyás
Barnabás, írói: Déri András és
Gulyás Barnabás.
A kiadvány nyomtatott formában
megrendelhető a Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzati
Társaságtól, a gyiot@gyiot.hu
e-mail címen. A kiadvány ára
1200 Ft (plusz postaköltség).
Szakemberek számára a kiadvány
letölthető változatát kérésre
elküldjük, ezt is kérjük e-mailben
jelezni.
forrás: reszrevetel.hu

ProHáló érték – 2017. július
Megjelent a proHáló országos civil
hálózat időszaki kiadványa, néhány
szemelvény a tartalomjegyzékből:
- Hol a civil kurázsi mostanában?
- „amikor a munka gyógyít”
- Közösségfejlesztés – együttműködés – értékmentés – tudósítás egy
konferenciáról
- MESE-tanoda
- Fókuszban az adomány – regionális konferencia-sorozat Pécsett,
Békéscsabán, Veszprémben
és
Miskolcon
- A NIOK Alapítvány bemutatkozása
- A Peer Gynt projekt – A szociális
szolgáltatásfejlesztés fenntartható
módszereinek kísérlete Pécsett
A kiadvány a Közösségfejlesztők Békés
Megyei Egyesületétől igényelhető,
a civil@kfbme.hu e-mail címen!

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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