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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
EZ TÖRTÉNT...
Az önkéntes
tanácskoztak

munka

szerepéről

A Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesülete közel húsz éve szervezi
meg a civil szervezetek, informális
közösségek vezetőinek, önkénteseinek
több napos, bentlakásos szakmai
műhelyét. Idén ezt augusztus 11-13.
között Doboz – Szanazugban
a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
üdülőjében tartották.

– A cél minden alkalommal az
aktuális, korszerű ismeretek átadása,
informá ciócsere, há lóz a tépítés,
valamint a szervezeteket egyedileg
érintő problémák megbeszélése, a
résztvevők együttes gondolkodásának
támogatásával – mondta el lapunknak
Pocsajiné Fábián Magdolna, az
egyesület titkára.
– Ebben az évben a program szakmai
keretét az „Egyensúlyban – Hogyan
lehet a munkahelyi, közösségi, magán élet
közötti harmóniát megteremteni” című
konferencia adta. A téma nagyon
aktuális, hisz en a különböző
közösségekben dolgozók sok időt
töltenek el önkéntes munkában
a tevékenységük ellátása során és
azt tapasztaljuk, hogy ez sokszor
a magánélet, a családi élet rovására
is megy – tette hozzá Pocsajiné Fábián
Magdolna.
– A három nap során nyolc előadó,
tréningvezető segítette a munkát,

többek között olyan témákban, mint
„időgazdálkodás felsőfokon” vagy
a „közösségi élet tendenciái a
pályázatok tükrében”. Mindezek
mellett a résztvevők megtudhatták,
hogy hol húzódnak a határok
a közösségi médiában való
megjelenésben, de Szarvadi Antal
szervezetfejlesztő vezetésével
esettanulmányokat is elemeztek
– részletezte az egyesület titkára.
– Az előadók között találunk
p s z i c h o l ó g u s t , k ö z mű v e l ő d é s i
szakembert, közigazgatásban
dolgoz ót, H R specia listá t és
szervezetfejlesztőt is. A műhely
résztvevőinek száma harminc fő volt,
a megye különböző településeiről,
így például Tótkomlósról, Tarhosról,
Orosházáról, de a megyeszékhelyről
is érkeztek. A szakmai programok
mellett lehetőség nyílt a kikapcsolódásra is az esti programok során,
valamint a jelenlévők egyéni szakmai
projektjeinek bemutatására. Az elmúlt
évi tapasztalatokra támaszkodva
szervezzük meg újra és újra minden
évben a rendezvényt, mert a
résztvevők mindig visszaigazolják a
szükségességét – zárta a beszélgetést
Pocsajiné Fábián Magdolna.

A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósult meg.
forrás: www.beol.hu
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Be kell-e jelenteni az
adóhivatalnak, hogy
sz e re tné nk
civil
szervezetként
felajánlásokat
fogadni?
Ha
idén
még
nem gyűjtött vagy
valamilyen
okból
nem volt jogosult,
de a jövő évben már
szeretne
1%-ot
gyűjteni, akkor kell.
Annak
a
civil
szervezetnek
tehát,
amely
2018-ban
részesülni kíván az
1%-os felajánlásokból
2017. október 2-áig
kell elektronikus úton
regisztrációs kérelmet
benyújtania
az
adóhatósághoz.
Fo lyta tá s
13. oldalon...

a

Nyugdíjasaink
Erdélybe

kirándulása

A Békéscsabai Nyugdíjas
Pedagógus Klub közel negyven
éves fennállása óta szem előtt
tartja, hogy erősítse a közösségét,
nyitottságával, más partner
nyugdíjas klubokkal való találkozások alkalmával kiszélesítse az
egymásra ható közösségépítéseket.
A közösség erősítésén kívül
elkötelezettje a hagyományok
őrzésének is, legyenek azok helyi
jellegűek, vagy távolabbi helyekre
mutatók. Ezt segítik elő hazai és a
távolabbi vidékekre történt
kirándulásaink is.
Ezzel a céllal szerveztük meg a
tavalyi és az idei kirándulásunkat
is Erdélybe. Fő célunk Erdély
kulturális és természeti kincseinek
megismerése, s a helyi kulturális
örökség megismerése volt.

Oldal 2

Szállásunk Nyikómalomfalván
volt az ErSa Panzióban, innen
indultunk el mindig napi
programjainkban szereplő tájak,
kulturális intézmények meglátogatására.
A tavalyi évben Kolozsvár,
Csíkszereda, a Székely Múzeum,
testvérvárosunk Székelyudvarhely nevezetességeit tekintettük
meg. Gyergyószentmiklóson
az örmény, míg Ditrón az éppen
harangot avató katolikus
templomban jártunk. Koszorút
helyeztünk el Farkaslakán Tamási
Áron sírjánál, megkoszorúztuk
Fehéregyházán a Petőfi emlékművet. Ellátogattunk Gyimesbe,
az ezer éves határra, ahol tiszteletünket tettük az emlékműnél.
A sóvidéken meglátogattuk
Szovátát is, s rácsodálkoztunk
Parajdon a sóbányára. Sétát
tettünk a szép helyi népművészet
termékeit felsorakoztató
Korondon, és Körösfőn, a Szejkén
felállított székelykapuk alatt
végigsétálva Orbán Balázsról
emlékeztünk meg. Nem maradt
ki a természeti szépségek meglátogatása sem. A Gyilkos tó és a
Békás szoros megtekintése igazi
élménnyel gazdagított bennünket.
Az idei év terveiben többek között
nagyobb hangsúlyt kaptak a
helyi szokások, népművészek
munkáinak helyben való
megismerése. Látogatást tettünk
a faluban egy olyan családnál,
akik a székelykapuk faragásával
foglalkoznak. Bemutatták az
egyes munkafolyamatokat is.
Jártunk olyan családnál is, ahol
az asszony a helyi mintákat
szőtte be szövőszékén, a család
pedig bemutatta gazdaságát.
Délutánunk is a helyiek segítségével folytatódott. Traktorral és
terepjáróval mentünk fel kiépített
út hiányában a Gordon tetőre
megtekinteni a fémből készült
22 méter magas Jézus szíve
kilátót, ahonnan a gyönyörű
kilátásban gyönyörködtünk.
Különlegesen szép tájakon
jártunk, pihentettük lábainkat
a Szent Anna tó vizében,
megtapasztaltuk, hogy lehet

közlekedni a Mohos lápban.
Azonban nemcsak a természeti,
hanem a kulturális örökségünket
is meglátogattuk. Éppen
Szent László évében jutottunk el
az általa alapított székesegyházba
Nagyváradon. A templom és az
egyházi kincsek megtekintése
maradandó emlék marad.
Míg Nagyváradon katolikus,
Bánffyhunyadon református
templomot látogattunk meg.
A templom kazettás mennyezete,
Kossuth Lajos koszorúja, és a sok
szép kalotaszegi hímzés maradandó
nyomot hagyott tagjainkban. Déva
várában sétálva Kőműves Kelemen
is eszünkbe jutott. Élményben
gazdag napunk volt, mikor
Brassóban meglátogattuk a
Fekete templomot, s eljutottunk
Sinaiaba is – ahol I. Károly nyári
rezidenciájában voltunk sok- sok
kirándulóval együtt.

A témáját illetve a többféle kirándulási helyszín, az esti beszélgetések,
zenehallgatás még közelebb hozta
a társaságot, ezzel is erősítve a
közösséget. Szép emlékekkel
búcsúztunk Erdélytől.
Krajcsovics Mihályné klubvezető
Prevenciós
programok
a bűnmegelőzésért
A Békés Megyei Áldozatvédelmi és
Bűnmegelőzési Közhasznú
Egyesület a bűnmegelőzés és az
áldozatvédelem fontosságáról szóló,
kilenc hónapig tartó komplex
programot valósított meg a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával.
A projektben békés megyei
bű n me g el őz és i sz a ke m ber ek,
nevelési-oktatási intézmények
és fenntartóik, valamint civil
szervezetek működtek együtt, a
gyermek- és fiatalkorú korosztály,
E-Napraforgó

az időskorúak és a családok
áldozattá és elkövetővé válásának
megelőzése érdekében.
A megvalósítás során többek között
interaktív osztályfőnöki és fogadóórákat, valamint kortársképzéseket
szerveztünk, melyek célja az volt,
hogy a résztvevők felismerjék
a biztonság, a biztonságos életmód
jelentőségét és ennek tudatában
a la k ít sá k ki é let f o r má ju ka t,
szórakozási szokásaikat.
Az iskolai erőszak megelőzése,
valamint a konfliktusok erőszakmentes feloldása érdekében iskolai
mediátorok képzésére is nyílt
lehetőség. A tanult módszerek
segítségével az új mediátorok
enyhíteni tudják az iskolai
konfliktusokban érintett szereplők
között felmerülő nézeteltéréseket.
Szabadidős programokat is
szerveztünk a fiataloknak, amelyek
középpontjában az élmények adta
játékos tanulás állt. A helyszíneken
idős segítők is részt vettek,
támogatva tapasztalataikkal
a fiatalabb korosztályt.
A program a Belügyminisztérium és
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
támogatásával valósult meg.
Hajnal Edit

A z er ő f e s z í t é s e i n k e t s i k e r
koronázta, hiszen a versenyre
végül közel 50 ember érkezett,
sikerre éhesen.
Amatőr és Haladó kategóriában
lehetett indulni, itt mérhették
a versenyzők össze a tudásukat.
Örömteli volt átélni, ahogy a
játékosok egymást bíztatták az
esemény során, vidáman,
jó hangulatban társalogtak
egymással.
A verseny végeztével következett
az eredményhirdetés, melynek
keretein belül a helyezettek
hatalmas tapsvihar közepette
vehették át a jól megérdemelt
okleveleket, érmeket és kupákat.
A programot egy nagy bogrács
ízletes krumplipaprikás együttes
elfogyasztásával zártuk, ezzel is
építve a csapatszellemet, felrakva
a koronát erre a remek délutánra.
Az esemény sikere után nem
kérdés a harmadik verseny létjogosultsága, találkozunk jövőre.
forrás: Mentálhigiénés Egyesület Békés Mérték Közösségi Ház

II. Amatőr Darts verseny
Ha nyár, akkor jó idő, ha jó idő,
akkor kinti program, ha kinti
program, akkor hasznos mozgásos
időtöltés, és ha hasznos mozgásos
időtöltés, akkor sport.
Ezen a gondolatmeneten elindulva
és a tavalyi nagy siker után, idén is
megrendeztük a Békés Mérték
Közösségi Ház DARTS versenyét,
immáron második alkalommal.
A rendezvényt Békéscsabai
Megyei Jogú Város Önkormányzat
Köz gyűlésének, S z ociá lis és
Egészségügyi Bizottsága támogatta.
A programot megelőzte a hirdetési
fázis, hiszen hetekkel a lebonyolítás
előtt gondoskodtunk arról, hogy
a verseny híre eljusson az érdeklődőkhöz szerte Békéscsabán.
2017. szeptember

Egy közösség, amelyet az alkotás
szeretete hozott össze
Diákok is részt vettek a Gyulai
Közművelődési és Vízimentő
Egyesület, valamint a József Dezső
Amatőr Szakkör és Alkotótábor
Egyesület augusztusi alkotótáborában. Az ötnapos programnak idén

is a duzzasztó melletti vendégház
adott otthont, ahol a különféle
festészeti technikák mellett az
agyagozást is kipróbálhatták
az érdeklődők.
Gyerekek és felnőttek együtt
alkottak
Cs. Szabó András, a Gyulai
Közművelődési és Vízimentő
Egyesület elnöke lapunknak
kifejtette: a József Dezső egyesülettel együttműködésben
szervezett tábor munkájába
nemcsak a két szervezet tagjai
kapcsolódhattak be, hanem bárki,
akit érdekel a képzőművészet, és
amatőrként fejlődni szeretne. Mint
megtudtuk, idén huszonhárman
jelentkeztek a programra, a résztvevők között kamuti, kevermesi és
medgyesegyházi is akadt.
Az elnök kiemelte: idén újdonság
volt, hogy diákok is alkottak
a táborban. Az előzményekről
elmondta: a gyerekek közül öten
jutalmul, térítésmentesen vehettek
részt a programon, a tanulókat
a februári első Gyulai Civil
Börzéhez kapcsolódó rajzpályázat
nevezői közül választották ki.
Cs. Szabó András hangsúlyozta:
szeretnék, ha egyre több gyerek
kapna kedvet ahhoz, hogy
jelentkezzen a táborba. Az elnök
arról is beszámolt, hogy a diákok
nagy lelkesedéssel festettek
és agyagoztak a felnőttek
társaságában, de az alkotómunka
mellett – pihenésképpen – játékos
programokon is részt vehettek.
A résztvevőknek bemutató
előadásokat is szerveztek
A táborozóknak az első
napon Kalcsó József kétegyházi
festőművész mutatta be, hogyan
kell olajfestékkel bánni. Az amatőr
alkotók egymástól is elleshettek
technikai fogásokat: Sütő Jánosné a
mintázásról, Kovalovszkiné Arató
Ilona a festőkés használatáról
tartott bemutatót – avatott be a
részletekbe az elnök. Azt is
elmondta, a résztvevők az olaj
mellett az akrilt és az akvarellt is
kipróbálhatták.
Hortobágyi Mártonné Benkő
Jolán Kamutról érkezett a gyulai
vendégházba. A nyugdíjas korú
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táborlakó lapunknak azt mesélte,
régóta érdekli a művészet,
korábban azonban a család és a
munka mellett nem sok ideje jutott
az alkotásra.
– Mindig is az volt a vágyam, hogy
a képességeimet művészi szintre
fejlesszem – árulta el. Elmondta: az
alapokat Scholtz Endre békéscsabai
művésztanártól leste el, majd a
József Dezső-egyesület kurzusaiba
is bekapcsolódott. Hozzáfűzte:
évek óta visszajár a Fehér-Körös
melletti vendégházba, itt ugyanis
elmerülhet a festészetben.
A táborban készült festményeket,
kisplasztikákat kiállításon
mutatják be
Cs. Szabó András érdeklődésünkre
arról is beszélt, hogy a csaknem
háromszáz tagot számláló
közművelődési egyesületnek igen
szerteágazó a tevékenységi köre:
a képzőművész szakcsoport mellett
táncos, fotós, illetve filmes,
valamint szociális és vízimentő
sz a kcsoport is működik a
szervezeten belül.
A táborban készült alkotásokat
a nagyközönség is láthatja majd, a
tárlat időpontjáról és helyéről
azonban még nem tudtak biztosat
mondani a szervezők. Ami
azonban biztos, hogy a közművelődési egyesület néhány tagja
legközelebb szeptember 2-án tart
majd egy rögtönzött, egynapos
kiállítást a Czene-tanyán.
forrás: www.gyulaihirlap.hu
Mezőföldi dalokat, játékokat és
táncokat tanultak a néptánc
táborban
A nyár most sem múlhatott el
a Bé ké s Me gye i Né pt á nc
Tábor nélkül, melyet a Belencéres
Néptáncegyüttes "bűvkörében"
élő 6-13 éves gyerekek már
türelmetlenül várnak mindig,
az újonnan részt vevő kisdiákok
pedig örömmel vesznek rész
a számukra még újdonságként ható
néptánc foglalkozásokon, melyek
most 2017. július 31. és augusztus 4.
között zajlottak a békési
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központban.
2017. szeptember

Az öt nap során Mahovicsné
Ladányi Anita, aki főállásban a
táncegyüttes utánpótlás neveléséről
gondoskodik néptánc oktatóként
a békési zeneiskolában és Okányi
Mihály a Belencéres Néptáncegyüttes férfi tánckarvezetője
biztosította a tartalmas és hasznos
kikapcsolódást. A 12 főből álló kis
csapat az első napon népi
gyermekjátékokat játszott, majd
ismerkedtek a mezőföldi táncok
alapmotívumaival és eszközökkel
úgyszintén: fiúk a kendővel és
a bottal, a lányok az üveggel.
A második napon az ugrós etűdök
összeállítása, a páros viszonyok,
a táncban lévő párkapcsolat kialakítása következett, s miután
már előzőleg megismerkedtek
magukkal a táncok során használt
eszközökkel is, most jött a hozzájuk
kapcsolódó eszközös táncok
megismerése.
A harmadik nap adott alkalmat
a mezőföldi dalok és körjátékok
tanulására, valamint a tábor
lezárásához elkezdődhetett
a bemutatandó koreográfia összeállítása is. A negyedik napon jöhetett
a gyakorlás és ismétlések, a záró
napon pedig bemutatásra került
a heti munka gyümölcse a szülők
és érdeklődők számára.

Hagyományőrző nap
2017. szeptember 01.

Alapítványunk a nyertes
EFOP-1.3.5-16-2016-00212 pályázati
azonosítószámú Társadalmi
sz erepvá lla lá s fejlesztése a
M edgyesegyhá z i Nebulókért
Alapítvány által elnevezésű
pályázatának részeként tartott
Hagyományőrző napot a Schéner
Mihály Általános Iskolában. A nap
részeként az iskola tanulói részt
vehettek népda l ta nulá son,
élőzenés táncházban táncolhattak,
interaktív előadás formájában
ismerkedhettek a hazai és határon
túli népcsoportokkal, népmeséket
néz hettek és ha llga tha tta k.
Kézműves udvar is megnyitotta
kapuit, ahol a hagyományos
népi mesterségekkel, (szövés,
fazekasság, szappankészítés, kosárfonás, bőrözés, nemezelés, mézeskalács készítés) ismerkedhettek
meg a résztvevők. A mézeskalács
díszítést és a nemezelést ki is
lehetett próbálni. A délután
folyamán pedig hagyományos népi
játékokat lehetett kipróbálni,
és az íjászat fortélyaiba is
betekinthettek az érdeklődők.
Köszönjük a Schéner Mihály
Általános Iskola pedagógusainak,
dolgozóinak, hogy nagyon sokat
dolgoztak a nap sikeréért.
Köszönjük a Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesületnek,
valamint a Román Nemzetiségi
Önkormányzatnak, akik mindenkit
megvendégeltek nemzetiségi
ételükkel a miccs hússal.
Köszönjük a Szlovák Nemzetiségi
A hét során kikapcsolódás gyanánt Önkormányzat Csöröge csoportszabadtéri, játszótéri játékokon, jának, hogy mindenkinek sütöttek
kézműves foglalkozásokon is részt csörögét.
vehettek a gyerekek, készült K ö s z ö n j ü k a M e z ő b e r é n y i
gyöngyből kulcstartó, nemezből Asszonyoknak, hogy elhozták
labda és hajdísz, batikoltak maguk- h o z z á n k a s z a p p a n f ő z é s
nak pólót, szüleiknek levendulás bemutatóját!
illatos kis zsákokat festettek és per- Köszönjük a Talléros zenekarnak és
sze a fagyizás, valamint záráskép- a táncpedagógusoknak, hogy óriási
pen a tábor közös tortájának meg- sikerű táncházi foglalkozásokat
vágása és elfogyasztása sem marad- tartottak.
Köszönjük a Békéscsabai
hatott el.
forrás: bekesikultura.hu K é z m ű v e s S z a k k ö z é p i s k o l a
oktatóinak, hogy eljöttek hozzánk
népi mesterségeket bemutatni!
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Köszönjük a Körösmenti Szociális
Centrum (Magyarbánhegyes)
kosárfonás bemutatóját!
Köszönjük minden szülőnek,
érdeklődőnek, hogy velünk volt
ezen a napon!

A rendezvényről sok-sok kép
található a Medgyesegyházi
Nebulókért Alapítvány facebook
oldalán!
forrás: medgyesinebulokert.hu
Városunk ismét csatlakozott
„A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb
k o n y ha k e rt je i ” e l n e v e z é sű
országos programhoz
Battonya Város Önkormányzata
és az Új Alapokon Békés Megyéért
és Battonyáért Közhasznú
Egyesület közös szervezésében
immár harmadszor hirdették meg
“A Legszebb Konyhakertek”
versenyt Battonyán, amelyre idén
is szép számmal jelentkeztek
a kertművelők.
Az országos programot 2012--ben
indította útjára Kovács Szilvia
ötletgazda, ehhez csatlakozott
ismét a település.
„A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb
konyhakertjei” országos program
az otthoni kertművelés értékére
irányítja rá a figyelmet.
A program célja, hogy a kertek
versenyével megőrizzék a kertművelés hagyományait, a kertművelő
emberek kitartó munkáját
megbecsülve, összegyűjtött
tudásukat és tapasztalataikat
átörökíthessék a következő
generációk számára.
A kertek zsűrizése most is két
alkalommal történt. Az eredményhirdetés szeptember közepére
várható.
forrás: www.battonya.hu
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Élménypedagógiai központot
alakíthatnak ki Békéscsabán
Mintegy 287 millió forintot nyert
az Életfa Alapítvány és a Békés
Megyei Könyvtár egy élménypedagógiai központ kialakítására és az
ahhoz kapcsolódó pedagógiai
pro gra m ok m egva ló s ítá sá ra .
Az alapítvány elnöke, Koszecz
Sándor a közelmúltban második
helyen végzett a világ piacvezető
HR-tanácsadó cégének munka
világára vonatkozó ötletversenyén.
– Az Atomic Work elnevezésű,
az ország több tájáról véletlenszerűen összesorsolt csapatunk
legfőbb gondolata az volt, hogy a
munkaadói oldalon a hagyományos
munkaköröket „felrobbantják”,
és ezzel párhuzamosan
mikroprojekteket hoznak létre
– mondta el lapunk érdeklődésére
Koszecz Sándor. – Ennek során
meghatározzák, hogy azok működéséhez milyen képességű és
készségű emberekre van szükség.
Mindez a munkavállalók számára
is lehetőséget biztosít, hiszen
egy-egy nagyobb cégen belül
megteremti a belső vándorlás
lehetőségét. Egy-egy vállalkozó
kedvű fiatal számos területen
kipróbálhatja magát, eldöntheti,
hogy egy-egy képesség fejlesztésére
összpontosít, vagy akár több
készséget, képességet is képes
megmozgatni.
Arra a kérdésünkre, ki határozza
meg, hogy ki, milyen készségekkel
és képességekkel rendelkezik,
hangsúlyozta, azok meghatározása
kétféleképpen történik. Egyrészt
a HR-esek, a személyügyi területen
dolgozók teszik azt meg objektív
módon, másrészt a munkatársi
visszacsatolások alapján – ami
a szubjektivitás és objtektivitás
határán mozog.
– Érdekesség, hogy mi azt hittük,
teljesen eredeti elképz elést
fogalmaztunk meg – ecsetelte
Koszecz Sándor.
– Szeleczki Zsolt nemzetközi hírű
HR-szakember, a zsűri elnöke
azonban elárulta, hogy már
próbálkoztak valami hasonlóval,
ám az ötlet azon megbukott, hogy

a munkaadók nem tudták pontosan
megfogalmazni a képességeket és
készségeket. Egy valami viszont
biztos: a munka világában is
állandó a változás, és az ahhoz való
alkalmazkodásban a két említett
tényezőnek kiemelt szerep jut.
Más korosztály tekintetében ugyan,
de a készségek és a képességek
fejlesztését tűzte ki célul az
Életfa Alapítvány és a Békés
Megyei Könyvtár közös projektje,
amire 287 millió forintos pályázati
támogatást nyertek. A programban
21 oktatási intézmény több mint
ötezer diákja vesz részt, akik
számára természettudományi
élménypedagógiai foglalkozásokat
tartanak majd. A bibliotékában
kialakítanak egy élményközpontot,
ahol 3D lézernyomtató, lézervágó,
robotikai eszközök, mikrokontrollerek, high-tech konyha várja majd az
általános és középiskolás tanulókat.
– A program két pontra fókuszál
– folytatta a gondolatot Koszecz
Sándor, hozzátéve: – Egyrészt,
figyelembe veszi, hogy Békés
megye alapvetően mezőgazdasági
terület, másrészt összpontosít
a folyamatos technológiai
változásokra.
Szabad kapacitás esetén az élményközpont bárki előtt nyitva lesz. –
Abban bízunk, hogy egy innovatív
megyei közösségi tér alakulhat így
ki – tette hozzá a szakember.
Játékos módon tanítanak
Az élménypedagógiai foglalkozások folyamán a gyerekek
fejleszthetik készségeiket,
képességeiket, megismerkedhetnek
a korszerű módszerekkel.
– Ennek a generációnak az esetében
talán fokozottabban igaz, hogy
nagyon gyors változások közepette
kell élniük – húzta alá. – Senki nem
tudja, hogy mire lesz szükség
5–10 év múlva. A program játékos
módon támogatja a készségek
és képességek fejlesztését, ami
éppen abban segít a generáció
tagjainak, hogy alkalmazkodni
tudjanak az állandó változásokhoz,
átalakuláshoz.
forrás: www.beol.hu
2017. 09. 05.

E-Napraforgó

Békéscsabán járt Magyarország
ENSZ Ifjúsági Küldötte

nevezőre jutottak az Ifjúsági
Küldöttel való jövőbeli együttműködést illetően, melynek részeként
a fenntarthatóság kérdésének
aktualitásai a Békés megyei
fiatalok minél szélesebb köréhez
eljutnak majd.
Fazekas Anna
Az aktivista nem bűnöző

Szeptember 4-én Békéscsabára
látogatott Magyarország ENSZ
Ifjúsági Küldötte, Volom András,
aki ősszel induló országjárásának
második állomásaként érkezett
a békési megyeszékhelyre, hogy a
f e n n t a r t ha t ó s á g k ér dé s e i r ő l
beszélgessen a helyi diákokkal,
fiatalokkal. A hétfői nap több
programot is magában foglalt.
Napközben középiskolásokkal
közösen vitatták meg a földrajzi,
gazdasági és társadalmi fenntarthatóság fontos kérdéseit. Többek
között szó esett a minőségi
oktatásról, a társadalmi egyenlőtlenségekről, szegénységről,
a klímaváltozás kockázatairól is.
Délután 17 órától pedig ifjúsági
szervezetek képviselői és az
ifjúsági érdekképviseletben érintett
fiatalok gyűltek egy asztal köré.
A fő csapásirányokat itt is
az ENSZ által megfogalmazott
fenntartható fejlődési célok adták,
különösen az oktatás kapott nagy
ha ng s úl yt a z ö ssz e gy ű lte k
párbeszédében. Többen is jelezték,
hogy nehézkes a szakmai gyakorlatok megszerzése, valamint az
iskolai keretek között elsajátítható
tudás és a felnőtt életben hasznosítható ismeretek, készségek közötti
szakadék is vita tárgyát képezte.
A délutáni kerekasztal pezsgő
hangulatú volt, Volom András
pedig biztosította a fiatalokat, hogy
lehetőségeihez mérten továbbítja
a jelzéseket. A beszélgetésre
meghívást kapott egy frissen
alakult Békés megyei informális
csoport is, a „Jeune Courage
– Közösség az ifjúsági érdekérvényesítésért”. A jelen lévő ifjúsági
szervezetek képviselői, köztük
a Jeune Courage tagjai is közös
2017. szeptember

Vigyázat, civilek! Így szólt
a 17. ARC közérzeti kiállítás
agyindító felhívása. A kiállításon
a joggal felvetett aktuális téma
mellett maguk a civilszervezetek
is megjelennek üzeneteikkel.

A civilszervezetek leginkább a
színfalak mögött dolgoznak
egy-egy fontos ügy érdekében.
Ők így segítik mindennapi
életünket, eredményeiknek
csendben örülnek, sem őrjöngő
tapsvihar, sem látványos tűzijáték
nem hirdeti, hogy kitartó
munkájukkal célt értek.
Az ARC számára viszont fontos,
hogy bemutassa tevékenységüket,
így az idei ARC kiállításon ismét
lehetőséget kaptak, hogy – ha nem
is rivaldafénybe – de a közvélem é n y é s a na g y k ö z ö n s é g
fókuszába kerüljenek.
Az idei, Vigyázat, civilek! című
közérzeti plakát-tárlat keretében
tehát a MACI – Magyar Civilszervezetek és a MagNet Civil
Kapcsolatok Program jóvoltából
civil szervezeteket bemutató
plakátok is feltűnnek, melyet
civilszervezeteknek és kreatív
ügynökségeknek kiírt pályázat
előzött meg.
A MagNet Közösségi Bank egy
ún. kreatív rapid-randival is
hozzájárult ahhoz, hogy civilszervezetek, és – segítségét ingyen
felajánló – kreatív ügynökségek
között együttműködés jöhessen
létre, színvonala s plakátok
születhessenek.

A Vigyázat, civilek! 17. ARC kiállítás 2017. szeptember 8. és 24. között
tekinthető meg Budapesten,
az Ötvenhatosok terén, ahová
idén is mindenkit várnak a
szervezők.
A MACIARC kamarakiállításon
megjelenő 12 plakát megmutatja,
hogy a társadalmat érintő fontos
kérdésekkel foglalkozó civilszervezetek tevékenysége komoly és
fontos. Milyen arcot vág a strucc?
Mennyit futott Márk az elmúlt két
évben? Mi a különbség az aktivista
és a bűnöző között? Ez mind
kiderül az idei MACIARC-on.
A kamarakiállításon bemutatkozó
szervezetek:
Adj Hangot Egyesület, Amnesty
International, Bagázs Egyesület,
Egy Csepp Figyelem Alapítvány,
Független Diákparlament,
Hintalovon Alapítvány, Magyar
Rett Szindróma Alapítvány,
Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége, Present
Perfect - Kommunikációs Készségfejlesztő Egyesület, SUHANJ!
Alapítvány, UNICEF Magyarország, Vigyél Haza Alapítvány
forrás: www.pafi.hu
Véget ért az idei VEKTOR

Szarvas városa adott helyet
szeptember első hetében
a II. Kárpátmedencei Ifjúsági
Műhelytábornak, közismertebb
nevén a VEKTOR-nak. Ez egy
négynapos rendezvény, melyet
felvidéki, erdélyi és viharsarki
fiatalok közösen álmodtak meg
2015-ben azért, hogy évente
egyszer találkozzanak, egy
számukra érdekes témát közösen
feldolgozzanak.
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A VEKTOR idén másodjára került
megrendezésre a résztvevők
prezentációs és tárgyalási
készségének fejlesztése céljából.
A témát a fiatalok javaslatai
alapján választották ki a szervezők,
és csoportfoglalkozások, játékos
feladatmegoldások keretében a
jelenlévőkkel közösen tárták fel.
A szervezésbe minden tájegységről
kapcsolódott be ifjúsági szervezet,
így Felvidékről a Jókai Mór
Diákkör (Komárno) és a
József Attila Ifjúsági Klub
(Pozsony), Erdélyből a Máréfalvi
R o z e t t a I f j ú sá g i E gy e s ü l e t
(Máréfalva), a Viharsarokból
pedig a Játszótér Alapítvány
(Békéscsaba). Idén azonban a
forrásteremtésben és a szakmai
támogatásban az Egyensúly
AE Egyesület és együttműködő
partnerei is fontos szerepet
játszottak, illetve a Vajdasági
Ifjúsá gi Fórum is küldött
résztvevőket, jövőre pedig már
sz ervez őként csatla koz ik a
szervezet az eseményhez.
A rendezvényen megközelítőleg
60 fiatal, és 6 segítő szakember vett
részt, akik a szakmai programok
lebonyolításában vállaltak
oroszlánrészt.

A tábor egy kissé rendhagyó, szabad
téren megrendezett megnyitóval
vette kezdetét. Az eseményen
képviseltette magát az EMMI
ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért
felelős helyettes államtitkársága
Varga - Bajusz Veronika, ifjúságügyekért felelős főosztályvezető
s z e mé l yé be n , k ö sz ö nt ö t t e a
résztvevőket Babák Mihály Szarvas
város polgármestere, és jelen volt
Kaszás András a Nemzeti Ifjúsági
Tanács elnöke is.

A négy napos táborban az idei
témával négy helyszínen
k i s c s o p o r t o s f o g la k oz á s o k o n
ismerkedhettek meg az ifjak.
A játékos feladatok keretében
a résztvevők megtanultak vitázni,
megismerkedtek a marketingkommunikáció alapjaival, a nonverbális
kommunikációval, de a mindennapi
élet kihívásaival is szembesültek a
Szociopoly társasjáték segítségével.

Ugyanakkor a tanulás mellett
helyet kaptak a kulturális és
szabadidős programok is, többek
között volt táncház, városnézés,
éjszakai fürdőzés, hajókirándulás
és a Szilvanapra is kilátogattak
a táborlakók.
Az esemény zárásaként Fekete
Péter a Fővárosi Cirkusz és Varieté
igazgatója, a cirkusz megújításáról,
a személéletformálásról és az
értékteremtésről beszélgetett
az árnyas fák alatt a holtág partján
az egybegyületekkel.
Papp Zoltán, az idei tábor
főszervezője, kérdésünkre
válaszolva kifejtette, hogy a
jövőben fontos cél, hogy a táborba
Vajdaságból és Kárpáraljáról is
vonjanak be résztvevőket. Ezzel a
tábor létszáma megközelítőleg
100 főre emelkedhet, ami fontos és
jelentős rendezvényévé teheti a
VEKTOR-t a Kárpátmedencei
ifjúság életében.
Játszótér Alapítvány

PÁLYÁZATOK
ASZÖT tagtoborzó pályázat
A Testület tagjai „Etikus
A domá nygyűj t ő Sz e rve z e t ”
logót használhatnak, mellyel
erősíthetik meglévő és potenciális
támogatóik bizalmát.
Az Adománygyűjtő Szervezetek
Önszabályozó
Testülete
tagtoborzó pályázatot hirdet civil
szervezetek számára. A Testület
tagjai „Etikus Adománygyűjtő
Szervezet” logót használhatnak,
mellyel erősíthetik meglévő és
potenciális támogatóik bizalmát.
A pályázaton nyertes szervezetek
monitorozási költség és az első
éves (2018) tagdíj megfizetése
nélkül csatlakozhatnak a
Testülethez.
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A pályázaton kiválasztott
szervezetek az Önszabályozó
Testület csatlakozási folyamatának
megfelelően, az Etikai Bizottság
jóváhagyása alapján válhatnak teljes
jogú taggá.

ÖNKÉNTESSÉGÉRT DÍJ 2017
Határidő: 2017. szeptember 30.
Az idén 15 éves Önkéntes Központ
Alapítvány 9. alkalommal hirdet
pályázatot a hazai önkéntességet
elismerő díjak elnyeréséért.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2017. szeptember 20.
Részletes pályázati kiírás
forrás: civilhirugynokseg.hu

A 6 kategóriában meghirdetésre
kerülő díjakra 2017. szeptember
30-ig lehet pályázni. Az Önkéntes
Központ Alapítvány az önkéntesség terén 2016. szeptember 1. és
2017. augusztus 31. között
kimagasló teljesítményt nyújtó
magánszemélyek, közösségek,
szervezetek, intézmények és
vállalatok pályázatait várja.
E-Napraforgó

2017-ben az alábbi hat kategóriában kerül a díj kiírásra:
- AZ ÉV ÖNKÉNTESE
(magánszemélyeknek)
- AZ ÉV CIVIL SZERVEZETI
ÖNKÉNTES PROGRAMJA
(alapítványok, egyesületek)
- AZ ÉV KÖZINTÉZMÉNYI
ÖNKÉNTES PROGRAMJA (állami,
önkormányzati fenntartású
intézményeknek)
- AZ ÉV VÁLLALATI ÖNKÉNTES
PROGRAMJA (cégeknek)
AZ ÉV
PRO
BONO
KEZDEMÉNYEZÉSE (pro bono,
szakértelem átadáson alapuló
önkéntes programot működtető
cégnek)
AZ
ÉV
KÖZÖSSÉGI
KEZDEMÉNYEZÉSE (közönségdíj)
(Olyan helyi kisebb szervezetek
vagy helyi közösségek jelölhetők
vagy pályázhatnak, amelyek saját
közvetlen környezetükben
végeznek
kiemelkedő
tevékenységet önkéntesekkel.)
Ezt a díjat közönségdíj formájában
adjuk ki, melyre online formában a
onkentessegertdij.hu oldalon
keresztül várjuk majd a
szavazatokat 2017. október 16. és
november 6. között.
Az adatlapok, a pályázati kiírás és
a szabályzat elérhetőek
az www.onkentessegertdij.hu
oldalon. A jelöléseket és pályázatokat 2017. szeptember 30-ig lehet
a dij@onkentes.hu e-mail
cí mre „ Ö n ké nt es s ég é rt D íj
jelölés” jeligére elküldeni.
forrás: www.nonprofit.hu
A Visegrádi Alap pályázatai
Pályázati határidő: 2017. október 1.

2017-ben ez az utolsó pályázati
felhívás, legközelebb 2018-ban lehet
pályázni.
Visegrádi Pályázat (kis- és
nagyösszegű támogatások):
a felhívás keretében a Visegrádi
Négyek regionális együttműködését, a fejlődés előrehaladását
és a fenntarthatóságot szolgáló
projektek támogathatók. A következő területeken lehet pályázni:
kultúra és közös identitás; oktatás
és kapacitásbővítés; innováció,
kutatás-fejlesztés, vállalkozói
tevékenység; a demokratikus
értékek és a média; közpolitika és
intézményi partnerségek; regionális
fejlesztés, környezetvédelem és
idegenforgalom; társadalmi
fejlődés.
Visegrád+ program: 18 hónapnál
rövidebb projektek a Visegrádi
Négyek országai, valamint a
Nyugat-Balká n és a Keleti
Partnerség oroszágai közötti
együttműködések támogatására.
A program keretében a következő
prioritású projektek támogathatók:
egészségügy; oktatás; vidékfejlesztés; jó kormányzás, jogszabályok és
jog; kommunikáció, média és az
információhoz való hozzáférés;
a civil társadalom fejlesztése,
az emberi jogok és a kisebbségek
támogatása.
Stratégiai program: 12-36 hónapig
tartó projektek. A 2017-es év
prioritásai: regionális együttműködés a versenyképességért és
a kapcsolatokért; biztonság és
stabilitás; a V4-ek népszerűsítése.
Bővebb információ itt olvasható.
forrás: www.kulturpont.hu
Civil
Háló
Támogatási
Program 2017
Határidő: 2017. október 05.

Októberig lehet pályázni a
Nemzetközi Visegrádi Alap kis- és
nagyösszegű, Visegrád+, valamint
stratégiai pályázataira.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi Központja nyílt
pályázatot hirdet civil szervezetek
számára a fogyasztók pénzügyi
kultúrájának fejlesztésére és a
pénzügyi tudatosság növelésére.

A Nemzetközi Visegrádi Alap
kis- és nagyösszegű, Visegrád+,
valamint stratégiai támogatásaira
várja a pályázatokat.

A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi
Központ a Civil Háló Program
keretében rendszeresen biztosít
pályázati lehetőséget civil
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szervezetek számára. A pályázati
kiírásokban meghirdetett
témakörök minden esetben
illeszkednek egy-egy pénzügyi
kultúra fejlesztésével vagy
pénzügyi tudatosság elősegítésével
kapcsolatos témához. Az aktuális
lehetőségekről szóló tájékoztatásunkat, valamint a futó
pá lyáza ta inkkal ka pcsola tos
nyomtatványokat ezen az oldalon
tesszük közzé.
A pályázatok mellett a Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi Központ nyitott
a civil szervezetek egyéni
kezdeményezésű, pénzügyi
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos
programjainak támogatására is,
melyre egész évben várja a
kidolgozott projektkezdeményezéseket. Az egyedi támogatási
kérelmek benyújtásához szükséges
formanyomtatványt a kapcsolódó
fájlok között találja meg.
A PÁLYÁZAT CÉLJAI ÉS
TÉMAKÖREI
A támogatható projektek megvalósítása során a pályázók a pénzügyi
fogyasztóvédelmet, a pénzügyi
tudatosság és a pénzügyi kultúra
fejlesztését szolgáló össztársadalmi
értékeket hoznak létre. A pályázat
során elnyert források kizárólag a
pályázati kiírásban körülírt
témakörökhöz kapcsolódó
projektek megvalósítására
fordíthatók. A pályázó lehetőséget
ad arra, hogy az MNB
– „Pénzügyek felsőfokon – Légy
kreatív!” elnevezésű – ötletpályázatán döntős helyezést elérők
közül kiválasztott egyetemi
hallgatók (maximum 3 fő),
az alábbi témakörök mentén
kidolgozott projekt megvalósításába bekapcsolódjanak. A kapcsola tf el vét el é s a ha ll ga t ó k
kiválasztása az MNB-vel együttműködve történik.
1. Pénzügyi kultúra fejlesztő
oktatási program a közfoglalkoztatottak számára
2. Pénzügyi tudatosságot növelő
kommunikációs program
elmaradott térség(ek)ben
forrás, bővebben: mnb.hu

E-Napraforgó

Civil szervezetek infrastruktúra
támogatása 2017
Határidő: 2017. december 31.
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma civil szervezetek
számára infrastruktúra támogatást
biztosít, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által meghirdetett nyílt igénybejelentési felhívás
keretében.

A felhívás célja a civil társadalom
erősítése, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának
segítése, a befogadó szervezetek
időlegesen rendelkezésre álló
szabad infrastrukturális
erőforrásainak igénybevétele
révén.

Az alábbiakban elérhető a felhívás
és a kapcsolódó dokumentum:
Felhívás
Felajánlott szabad kapacitások
listája
forrás: www.nonprofit.hu

A felhívás kódja: IST-17

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Tanfolyam Civileknek
A Békési Civil Szervezetek
Egyesülete tanfolyamot indít
elsősorban civil szervezetek
képviselőinek és tagjainak:
Közösségi média és online
marketing alapok (12 óra) – hogy
célba érjen az, amit megírunk…
Főbb témák:
- A személyes kapcsolatépítés
fontossága—mert
ma a
személyesen célzott üzenetek
a legfontosabbak.
- Szervezeti szolgáltatások és a cél
szerinti működés – ahhoz, hogy
üzenetünket célba tudjuk juttatni,
tisztában kell lenni önmagunkkal,
szervezetünk szolgáltatásával…
azzal, hogy pontosan kinek, mit,
miért és hogyan ajánlunk?
- A többlépcsős kapcsolatépítés
– érdeklődés, bizalom, lehetőség,
bevonás, partnerség – mert ma már
semmit nem ér a „vedd meg!”
üzenet.
- A konverzió fontossága – avagy
hogyan lépünk egyik állapotból
a másikba? Hogyan lesz az
érdeklődőből együttműködő
partner?
- A közösségi médiafelületek, szolgáltatásfejlesztés–központú
használata – Facebook, Google+
– vagyis ne tévesszen meg a látszat.
Amíg ezek a felületek a nagy
többségben a szórakozás terepe,
addig nekünk kiváló munkafelület
(szórakozásba ágyazva), hiszen
ma már a közösségi média a
legfontosabb forgalomirányító, ami
akár a saját tartalmainkra is
irányíthatja a figyelmet.
2017. szeptember

- Hirdetések a közösségi médiában
– érkezési és konverziós oldalak –
mert nagyon kevés költséggel is el
lehet érni sok-sok érdeklődőt
Kinek ajánljuk a képzést: Azon
civil szervezetek tagjainak, akik
tudják, hogy honnan hová
tartanak, és információikat egyre
hatékonyabban szeretnék eljuttatni
célcsoportjuk tagjai számára.
Kinek nem ajánljuk a képzést:
Akik szerint nem kell kapcsolatokat építeni. Akiknek sok-sok
pénzük van drága hirdetésekre.
Online szövegírás (6 óra) – mert
a jó kommunikáció a hatékony
érdekérvényesítés első lépése…
Főbb témák:
- Hiába van honlapod, ha ott nincs
minőségi tartalom… – apropó, van
használható honlapod?
- Sajtóműfajok megismerése és
alapszintű gyakorlati alkalmazása
– mert az mindig jó, ha kéznél
vannak az alapok
- A motiváló szöveg sajátosságai
– avagy hogyan mutassuk be a civil
szolgáltatásainkat és hogyan
indítsunk el egy kommunikációs
kampányt?
- Néhány egyszerű formula a
webszövegírásban – hogy ne csak
jó szöveget írj, de érd el
a céljaidat is.
- A minőségi szöveg közösségszervező ereje és a konverzió — vagyis,
ha már jó szöveget írsz és az
kellőképpen motiváló is, akkor
legyen közönséged, aki szívesen el
is olvassa az üzenetedet
Kinek ajánljuk a képzést: Tapasztalatunk, hogy nagyon kevés
kivételtől eltekintve a civil

szervezetek honlapjai tartalmilag
nagyon szegényesek. Az első
probléma, hogy nincsenek hírek.
Ha vannak hírek, akkor általában
nehéz kesek, körülményesek,
unalmasak a cikkek. Ha szeretnéd
egyre hatékonyabban elérni
a célcsoportod tagjait és nem
gondolod azt, hogy „én úgy sem
tudok leírni semmit”, akkor nincs
mit vesztened.
Kinek nem ajánljuk a képzést:
Tulajdonképpen nincs reménytelen
eset, de akaraterő mindenképpen
kell ahhoz, hogy a kezdeti
gátlásokon túllendülj. Tehát ezt a
képzést akkor is ajánlom, ha úgy
gondolod, hogy nem ajánlom.
Helyszín:
Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ (5630 Békés, Jantyik
Mátyás utca 23–25.)
Előadó: Koszecz Sándor, a Békési
Civil Szervezetek Egyesülete
elnöke, Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ igazgatója
Indulás időpontja:
2017. októbere
Időtartam: 18 óra
Jelentkezési határidő:
2017. szeptember 27.
Jelentkezési űrlap:
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Itt lehet kitölteni a jelentkezési
űrlapot.
forrás: www.bekesicivil.hu
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Startup Békéscsaba folytatódik!
Az elmúlt években egyre többet
hallani a startupok-ról és azokról
a fiatal, amerikai huszonéves
vállalkozókról, akik néhány év alatt
több millió dollárt kerestek
a startup-jukkal. Sőt, már hazai
sikertörténetekkel is találkozhatunk,
így nem véletlen, hogy Magyarországon is egyre nagyobb figyelmet
szentelnek a témának. De vajon
mitől vált ennyire népszerűvé ez a
téma az utóbbi időben? Tényleg
a saját ötletek megvalósítása, és a
startup vállalkozások indítása lehet
az egyik legcélravezetőbb út a
komoly szakmai sikerek eléréséhez?
És ha igen, akkor hogyan érdemes
mindehhez hozzákezdeni? Az előadás ezekre, valamint olyan további
kérdésekre keresi a választ mint
például:
- Mitől startup egy startup?
- Miért jó startup vállalkozást
indítani?
- Kinek való a startup és kinek nem?
- Hogyan kezdjünk neki, hogy
minimalizáljuk a bukás kockázatát?
- Milyen eszközök vannak a
segítségünkre a saját startup-unk
létrehozása során?
- Milyen tőke bevonásra van
lehetőség egy startup esetében?
- Mit mérlegelnek a befektetők egy
startup vizsgálata során?
További részletek és jelentkezés:
kozossegmediamuvelodes.hu
forrás: www.facebook.com
Előretolt Helyőrség Szabadegyetem
a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG)
szervezésében
2017. szeptember 26-28., Gyula
A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) célja az
anyaországi és határon túli magyar
tehetségek felkutatása és szakmai
kiteljesedésük elősegítése. Küldetésének tekinti, hogy a fiatal kortárs
művészet teljesítményeit ne csak
Budapest és a nagyobb magyarországi városok, hanem minél több
magyarlakta település közönsége
megismerje.
2017. szeptember

A KMTG egy éve működő
nagyszabású tehetségkutató és
tehetséggondozó projektje az
Előretolt Helyőrség Íróakadémia,
mely Rejtő Jenő kultuszkönyvének
címét választotta nevéül.
Az Íróakadémia első szabadegyetemét – a hagyományteremtés
igényével – 2017.szeptember 26-28.
között rendezzük meg Gyulán.
A szabadegyetem fókuszában
a kortárs magyar kultúra áll,
kiemelt figyelemmel az irodalom
és a társművészetek (színház, film,
dalszövegírás, képregény, rajzfilm,
valamint újságírás) kapcsolatára.
Hallgatóink és az érdeklődő
nagyközönség workshopokon,
előadásokon találkozhat más
művészeti ágak kiemelkedő
képviselőivel, esténként pedig
zenés irodalmi eseményeken,
koncerteken vehet részt.
Szeptember 26. (kedd) 20:30
„Rohan az idő” – Szörényi
Levente és Stumpf András zenés
irodalmi estje
Stumpf András életrajzi kötetében
Szörényi Levente kegyetlen őszinteséggel vall zenéről, nőkről
és pályatársakról, és nemcsak jól
ismert sikereibe, de élete
legmélyebb hullámvölgyeibe is
bepillantást enged. A zenés est
során a Kossuth-díjas zeneszerző
és a Junior Prima-díjas újságíró
ugyanezzel a nyíltsággal beszélgetnek irodalomról, zenéről,
és mindarról, ami szóba kerül,
miközben a közönség kérdéseire
is választ adnak.
Belépő: 1000 Ft
Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési
Központ
Szeptember 27. (szerda) 20:30
„Szívem zsong a szép szavaktól”
– KALÁKA koncert
A Kaláka 1969-es megalakulása
óta, nemzedékről nemzedékre
egyet jelent a magyar és az
egyetemes költészet remekeinek
megzenésítésével. Pályafutása
során az együttes harminc
albumot jelentetett meg és több
mint ezer dalt szerzett. Munkásságáért 2000-ben Kossuth-díjat,
2004-ben Prima Primissima-díjat

vehetett át. A koncerten válogatást
adnak az elmúlt 48 év legszebb
megzenésített verseiből, a magyar
költészet remekműveinek egyedi és
összetéveszthetetlen, Kaláka hangvételű feldolgozásából.
Belépő: 1000 Ft
Helyszín: Erkel Ferenc Művelődési
Központ
Szeptember 28. (csütörtök) 20:30
Anna and the Barbies koncert
A budapesti underground
kiskocsmáiból, klubjaiból indult
zenekar az elmúlt tíz év alatt
az egyik legismertebb, legtöbbet
koncertező magyar együttessé vált.
Az életigenlés, a humor, az extrém
színpadi jelenlét, a végtelenül
őszinte sorok és a koncertek
pszichedelikus színpadi látványvilága összetéveszthetetlenül
egyedivé tette őket a magyar zenei
életben. Az időközben többszörös
Fonogram-díjassá vált zenekarnak
augusztus 9-én jelent meg
hetedik nagylemeze, az Utópia.
Koncertjükön az elmúlt tíz év
legnagyobb sikerei és az új
album szerzeményei egyaránt
elhangoznak.
Belépő: 1000 Ft
Helyszín: Vigadó
Bővebb információ kérhető:
Erkel Ferenc Kulturális Központ,
H-5700 Gyula, Béke sgt. 35.
Tel.: +36-66/463-544,
info@gyulakult.hu, gyulakult.hu
Kontakt:
Erkel
Ferenc
Kulturális Központ és Múzeumok
Nonprofit Kft.
forrás: www.visitgyula.com
Békéscsabai Jókai Színház
szeptemberi programajánlója
Vigyázat, nők!
A Mikola Kulish Zenés-Drámai
Akadémiai Színház Vigyázat, nők!
című vendégjátéka (Kherson,
Ukrajna) 2017. szeptember 18-án,
19 órától látható a Jókai Színház
nagyszínpadán, magyar felirattal!
A pikáns történet Párizsba repíti a
nézőt, pontosabban egy fiatal
festőművész legényla kásába.
Lulu, a párizsi diáklány, Jacqueline,
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a „Vén Tintahal” bár tulajdonosnője és Marisabel márkinő mind,
mind Serge Dubois kitüntető
figyelméért harcolnak. A fiatal
festőművész nem tud, de igazából
nem is akar közülük választani:
mindegyiküket szereti, mindegyiküket valami másért. Amikor
a vetélytársnők egy rosszul
szervezett randevú során
tudomást szereznek egymásról,
ahogy az a vérbő, francia komédiákban lenni szokott, kitör a
botrány, hiszen mindegyikük
álma, hogy egyedüli legyen a fiatal
festő életében. A három sebzett
lelkű nő egy rögtönzött bírósági
tárgyalás során bűnösnek kiáltja
ki a férfit és halálra ítéli.
Természetesen a bonyodalmak
ezzel még nem érnek véget...
Jegyárak: 1500,- 1200,- 1000,- és
500,-Ft.
Bővebb információ:
Békéscsaba Jókai Színház
Szervezőiroda
5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3.
(Ibsen-Ház)
Telefon: 66/519-550
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
Az iroda nyitva tartása:
hétköznap 08.30-17.00 óráig.

2017. szeptember

Öt bemutatót tervez a
2017/2018-as
évadban
a
Békéscsabai Napsugár Bábszínház
Békéscsaba, 2017. augusztus 28.,
hétfő (MTI) – Öt bemutatót tervez
a 2 01 7/2 01 8 - as é vadba n a
Békéscsabai
Napsugár
Bábszínház, a teátrum emellett
megszervezi az V. Bábos Drámaíró
Versenyt és a XVII. Nemzetközi
Bábfesztivált is.
Varga Anna, a bábszínház
művészeti menedzsere hétfőn az
MTI-nek elmondta, az első premier
október 7-én lesz, Czipot Gábor
Titokzatos jóbarát című meséjét
viszik színre.
Novemberben két bérletes bemutatóra is készülnek. A DirAct Arttal
közösen dolgozzák fel Fekete
Ádámnak a gyerekek beilleszkedési
zavaraival, a gyásszal és a
felelősség kérdésével foglalkozó
Kamrapocok című meséjét, amelyet
a nagyobb gyerekeknek szánnak.
Négyéves kortól ajánlják
a Napkeletre nézzetek! című
betlehemes játékot, amelyet
november 27-én mutatnak be.
Február végén Béres László rendezi
Petőfi Sándor A helység kalapácsa
című műve alapján készült
eposzparódiát. “Az embernagyságú
bábokkal tervezett zenés előadás

a vásári komédiák hangulatát idézi
majd” – mondta Varga Anna.
Áprilisban a zalaegerszegi Griff
Bábszínházzal közösen mutatják
be a Lenka és Palkó című,
a barátságról és az elfogadásról
szóló mesedarabot.
A Pöttöm Színház részeként kifejezetten bölcsődés, kis- és középső
csoportos gyerekeknek szánják
a Gyuszi, az Afrika és a Csíkos
Csoda című meséket. Az előadások
sajátossága, hogy mindössze
25 percesek, szöveg nélküli zenés
játékra, mondókákra, ritmusjátékokra épülnek, amelyeket 25 perc
játék követ a bábokkal, kellékekkel
és hangszerekkel – közölte
a művészeti menedzser.
Kiemelt feladat lesz az V. Bábos
Drámaíró Verseny megszervezése
március 22. és 25. között, amikor
három író egyetlen éjszaka alatt ír
három egyfelvonásos bábdrámát,
amelyet aztán három rendező
három csoporttal három nap alatt
visz színre.
Június 21. és 24. között a
XVII. Nemzetközi Bábfesztivált
rendezik meg, amelyre Magyarország és a külföldi országok “legjobb
előadásait hozzák el, megmutatva a
bábjátszás sokszínűségét” – mondta
Varga Anna.
forrás: napsugarbab.hu
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Meghosszabbított határidő
esküvői viseletek gyűjtésére

az A kiállítást Mlinár Péter, viselettervező- és készítő nyitotta meg,
közreműködött Ocsovszki Ildikó
B é k é s i E l l a , a B é l m e g y e r i citerán és énekkel.
Hagyományápoló Egyesület elnöke A régi szlovák áttelepültek eredeti
által kezdeményezett gyűjtésre n é p v i s e l e t é n e k k i á l l í t á s a
meghosszabbított határidővel, 2017. szeptember 30-ig látogatható
2017. december 4-ig várjuk a Szlovák Kultúra Házában
a ruhákat, melyekből 2018-ban (Békéscsaba, Kossuth tér 10.).
kiállítás nyílik majd A XX. század
forrás: Szlovák Kultúra Háza
menyegzői öltözékei címmel.
A gyűjtésben a lakosság segítségére Cégkapu regisztráció – kötelező
számítunk, az ország minden e l e k t r o n i k u s ü g y i n t é z é s
2018. január 1-jétől
területéről.
A kulturális központban várjuk
mindazok jelentkezését, akiknek
a tulajdonában van jó állapotban
lévő, vagy akár restaurálásra
szoruló 1900-2000 közötti
időszakban, házi varrónő által
készített esküvői viselet (férfi-női),
melyet 2 évre térítésmentesen,
leltárilag átvett kölcsönzésre
átadnának Békési Ellának, aki maga
gondoskodik a ruhák elszállításáról.
Bővebb információ:
Kecskeméti Gábor Kulturális
Központ
5630 Békés, Jantyik M. u. 23-25.
Tel.: 66/411-142
bekesikultura@bekesikultura.hu
Eredeti népviseletek Békéscsabán a
Szlovák Kultúra Házában

Az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló
2015. évi
CCXXII. törvény
alapján 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek a
gazdálkodó tevékenységet folytató
alapítványok és egyesületek.
A kötelezettség Cégkapu
re gi sztrá cióval teljesíthető,
amelynek végső határideje
2017. december 31.
A regisztrációhoz e-mail cím
megadása szükséges és már
meglévő Ügyfélkapus regisztráció,
ezután lehet majd belépni
a https://cegkapu.gov.hu címre.
A regisztráció során szükséges
megadni az elektronikus elérhetőségeket, így a hivatalos e-mail
címet és telefonszámot is.
A megadott e-mail cím lesz
az elektronikus kapcsolattartás
címe, tehát a hivatalos dokumentumok is erre fognak érkezni.
forrás: www.civil.info.hu

A Békében Békésben Nemzetiségi
Fesztivál keretein belül
2017. szeptember 8-án Békéscsabát
is újratelepítő Hont és Nógrád
megyei eredeti népviseleti kiállítás
nyílt a Szlovák Kultúra Házában Új űrlapok a civil nyilvántartási
Nyitráról a városunkhoz is kötődő eljárásokban
Kraskó család gyűjteményéből 2017. augusztus 31.
bábukon és Jozef Spišák profi fotóin.
2017. szeptember 1-jével
módosulnak az „Egyesületek
nyilvántartásba vétele iránti
kérelem PK-101”, az „Egyesületek
változásbejegyzése iránti kérelem
PK-101V” , az „Ala pítvány
nyilvántartásba vétele iránti
kérelem PK-102” és az
„Alapítvány változásbejegyzése
iránti kérelem PK -102V”
elnevezésű űrlapok.
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Forduljon az Egyenlő Bánásmód
Hatóság ügyfélszolgálatához!
_______________________
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság
feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Csűri Gábor Békés
megyei egyenlőbánásmód-referens
ügyfélfogadását: 06 30/925-7454,
gcsuri@gmail.com
________________________
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi
Regionális Egyesülete
5700 Gyula, Kulcs u. 7.,
tel.: 66/361-767
2017.09.22. (péntek) 08:00-12:00
_________________________
Medgyesegyháza
Város
Polgármesteri Hivatala
5666 Medgyesegyháza, Kossuth
tér 1.
2017.09.27. (szerda) 08:00-12:00
forrás:
CSEÖH BM facebook oldala
Az Országos Bírósági Hivatal
a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített
változásbejegyzési eljárásaiban
alkalmazandó mintaokiratokról
szóló 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet
alapján elkészítette az egyesületek,
sportegyesületek és alapítványok
egyszerűsített nyilvántartásba
vételi és változásbejegyzési
eljárásaiban alkalmazandó új
mintaokiratokat. Ezáltal
2017. szeptember 1-jével
módosulnak az „Egyesületek
nyilvántartásba vétele iránti
kérelem PK-101”, az „Egyesületek
változásbejegyzése iránti kérelem
PK-101V”, az „Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem
PK-102” és az „Alapítvány
változásbejegyzése iránti kérelem
PK-102V” elnevezésű űrlapok.
Emellett a sportegyesületek
nyilvántartásba vétele iránti
kérelem tekintetében is új
nyomtatvány került kialakításra.
A jövőben tehát a sportegyesületek
nyilvántartásba vételét nem az
E-Napraforgó

„Egyesületek nyilvántartásba vétele
iránti kérelem PK-101” űrlapon,
ha nem a „ Sportegyesületek
nyilvántartásba vétele iránti
kérelem PK-101SE” űrlapon lehet
kérni. A sportegyesületek változásbejegyzése iránti kérelmet változatlanul az „Egyesületek változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V”
űrlapon, a sportegyesület törlése
iránti kérelmet változatlanul az
„Egyesület törlése iránti kérelem
PK-101T” elnevezésű űrlapon lehet
benyújtani.
Az új űrlapok és kitöltési útmutatók
2017. szeptember 1-jétől érhetőek el
a következő linken.
forrás: www.nonprofit.hu
Be
kell-e
jelenteni
az
adóhivatalnak, hogy szeretnénk
civil szervezetként felajánlásokat
fogadni?
Ha idén még nem gyűjtött vagy
valamilyen okból nem volt
jogosult, de a jövő évben már
szeretne 1%-ot gyűjteni, akkor
kell.
Annak a civil szervezetnek tehát,
amely 2018-ban részesülni
kíván az 1%-os felajánlásokból
2017. október 2-áig kell elektronikus
úton regisz trá ciós kérelmet
benyújtania az adóhatósághoz
a 17EGYREG nyomtatványon.
A NAV oldalán kitöltési útmutató,
valamint a keretprogram telepítését, haszználatát magyarázó
segédlet is található.
Ha a szervezet korábban még nem
gyűjtött 1%-ot, a regisztrációhoz
csatolnia kell:
- Jogerősítő záradékkal ellátott
bírósági végzést a nyilvántartásba
vételről,
- hatályos létesítő okiratát szkennelt
másolati példányban,
- valamint nyilatkozatot arról, hogy
közhasznú tevékenységet végez.
(Bővebben a kitöltési útmutatóban olvashatnak a regisztrációról.)
"A magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő
összegre igényt tartó szervezetnek
az adóhatóságnál kell előzetesen elektronikus úton - regisztrálnia és
igazolnia a kedvezményezetté válás
4. § (1) bekezdésében foglalt
2017. szeptember

feltételeit, valamint bejelenteni a
kiutaláshoz szükséges adatokat.
A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet
megelőző év szeptember 30-a,
amely határidő jogvesztő. A szervezet a nyilvántartásba vételt
követő évben válik kedvezményezetté, a regisztráció visszavonásig
érvényes.
Amennyiben a regisztrációt
követően bekövetkezett változás
miatt a szervezet már nem felel
meg a 4. § (1) bekezdése szerinti
feltételeknek, azt a változás
bekövetkeztétől számított
15 napon belül köteles bejelenteni
az adóhatóságnak. Az adóhatóság
a bejelentést követően törli a
szervezetet a kedvezményezettek
hatósági nyilvántartásából.
Az adóhatóság a szervezetet akkor
is törli a nyilvántartásból, ha tudomást szerez a kedvezményezett
törlé sér ől va gy k öz ha sz n ú
tevékenységet nem folytató
szervezetté történő átalakulásáról,
továbbá arról, hogy nem felel
meg a 4. § (1) bekezdése szerinti
feltételeknek."
forrás: www.nonprofit.hu
CIVIL
PÉNZEKRŐL
BRÜSSZELBEN
Talán nem véletlen, hogy az ősz
brüsszeli civil nyitóeseménye
szeptember 6-án egyszerűen
fogalmazva a pénzzel foglalkozott.
Az Európai Gazdasági és Szociális
Bizottság által szervezett telt házas
rendezvény előadói és hallgatói
arra a kérdésre keresték a választ,
hogyan működik, milyen formákat
is ölt a civil szervezetek finanszírozása EU-s forrásokból. A témát
már korábban figyelemmel kísérőt
nagy meglepetések nem érhették,
mivel újra megerősítést nyert,
hogy civil megítélés szerint
igencsak szűkösek a közvetlenül
Brüsszelben - mindenek előtt az
Európai Bizottság által – kiírt
pályázati források. Ráadásul
a Bizottság egyrészt nem szeret
5-10.000 eurós „aprópénzzel”
bajlódni; az alsó határ valahol az
50.000 euró környékén húzódik

meg és akkor még az un. Európai
dimenzióról (vagyis, hogy több
ország civiljei álljanak össze és
valami olyat csináljanak, ami egész
Európának hasznos) még nem is
beszéltünk.
A lengyel civil előadótól
megtudhattuk, hogy náluk jelentős
mértékben szűkül az önkormányzatiság, a mozgástér és a kormányzati
akarat érvényesülése egyre több
területen tapasztalható.
Amire nincs és várhatóan nem is
lesz központi (brüsszeli), vagyis
általános érvényű szabályozás,
az az EU-s támogatások, források
civil hozzáférési mechanizmusa
tagállami szinten. Nem kecsegtet
eredménnyel a az itthon már
többször hangoztatott elképzelés
sem, hogy a civileknek szánt
EU-s forrásokat tagállami szinten
a kormányzattól független közvetítőkön keresztül tegyék hozzáférhetővé az adott ország civiljei
sz á má ra . „ M a jd, ha fa gy”
- mormolta erre mellettünk az
ügyet jól ismerő, befizető EU-s
tagállamból érkezett diplomata.
A rendezvényről további
információ itt található.
forrás: Civil Európa Hírlevél,
2017. szeptember 7.
16. évfolyam 12. szám
NEMZETKÖZI KONFERENCIA
A DUNÁRÓL BUDAPESTEN
Emelkedőben van az EU makroregionális politikájának csillaga:
a sort 2009-ben a balti-tengeriek
nyitották meg, amit a 2011-es
magyar EU-elnökség alatt
elfogadott Duna Stratégia követett.
2014-ben az Adria és Ion tengeri,
majd 2016-ban az Alpok Régió
iratkozott fel a sorba.
A különbségek ellenére a négy
makro-régiót számos közös vonás
köti össze. Mindez olyan új együttműködési lehetőségeket teremt,
melyek nemcsak a 2020-as Stratégia
megvalósítását, hanem az azt
követő időszak eredményes
munkavégzését is elősegítik.
A folyamatban egyre fontosabb
szerepet játszanak a társadalmi
szereplők.
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Ebben az évben a Duna Stratégia
soros elnöki tisztét Magyarország
tölti be; ennek kiemelkedő
jelentőségű állomása a Budapesten
október 18-19-én megrendezésre
kerülő VI. Éves Fórum. Az eredményes előkészítéséhez és sikeres
megrendezéséhez civil oldalról is
szeretnénk hozzájárulni.
Ezt a célt szolgálja az
„Állampolgárok hangja: Együtt.
Erősebben.” című nemzetközi részvétellel rendezett tanácskozásunk,
melynek sajátossága, hogy mind
a négy makro-régióból érkeznek
résztvevők. Ennek fényében
különösen fontos a színvonalas
és reprezentatív magyar civil
részvétel.
Örömmel vennénk részvételét
a tanácskozáson, melyet
2017. szeptember 29-én szervezünk
Budapesten.
A részvétel ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött. Magyarangol szinkrontolmácsolást
biztosítunk.
Ha részt kíván venni, kérjük,
töltse ki a jelentkezési lapot és
2017. szeptember 24-ig küldje
vissza. A visszaigazolt résztvevőket
tájékoztatjuk a Budapest központi
helyén lévő tanácskozás
helyszínéről.
A rendezvényt a Duna Stratégia
Magyar Elnöksége, Budapest
Fővá ro s Önk or má nyz a ta és
a Nemzetközi Visegrádi Alap
támogatja. A házigazda tisztét
az Európa Ház tölti be, együttműködve több civil szervezettel,
így a TESZ-szel és a Danubiana
Hálózattal.

Időpont: 2017. szeptember 29.
(péntek) 9.00-16.15 között
Jelentkezési lap
Jelentkezési határidő:
2017. szeptember 24. (vasárnap)
forrás: Civil Európa Hírlevél,
2017. szeptember 7.
16. évfolyam 12. szám
Szakdolgozati kutatás a digitális
marketing megoldásokról
2017. szeptember 07.
A civil szervezetek életében
is egyre fontosabb szerepet
játszanak az internetes kommunikációs megoldások (pl. weboldal,
Facebook, eDM, hirdetés stb.).
Ezt a területet térképezi fel
az alábbi MBA szakdolgozati
kutatás. A kitöltők számára is
hasznos információt nyújthat
a kérdőív: vajon minden hasznos
digitális eszközt felhasznál-e a
szervezet?
Kattintson ide és töltse ki.
forrás: www.nonprofit.hu
Pótnagymama kereső kampányt
indít az Egyszülős Központ
Pótnagymama- és pótunokakereső lehetőséget biztosít ősztől
internetes felületén az Egyszülős
Központ – írja a Magyar Idők.
Más szervezetek is keresik
a lehetőséget arra, hogy a
generációk egymásra találjanak;
a jelek szerint erre jelentős
a társadalmi igény, de a barátkozás
hosszadalmas dolog.
Pótnagyikereső lehetőség már
most is létezik az alapítvány
honlapján, ám miután nagy

társadalmi igényt tapasztaltak
a lehetőség iránt, ősztől kampánysz erűen fogla lkoz na k ez zel
a területtel.
Az Egyedülálló Szülők Klubja
Alapítvány 2005-ben jött létre.
Tavaly év végén félmilliárd forint
kormányzati támogatást kaptak,
amelyből várhatóan idén ősszel,
de legkésőbb a jövő év elején
nyitják meg az Egyszülős Központ
székházát. Április óta már működik
az internetes portáljuk, szakembereik jogi és pszichológiai tanácsadást folytatnak, rászorultakat
támogatnak, üdültetnek.
Az Egyszülős Központ kutatásából
– amelynek során ezer egyedülálló
szülőt kérdeztek meg – kiderül:
az anyagi gondoknál is nagyobb
problémát jelent az elszigetelődés,
és az, hogy magukra vannak
hagyva. Ezen próbálnak segíteni
az alapítványnál, nemrég indítottak
egy internetes újságot, és ősztől
tervezik a nagyikereső, unokakereső kampány indítását.
A Magyar Időknek Nagy Anna
volt kormányszóvivő, a szervezet
vezetője a Magyar Időknek
azt mondta: több mint 350 ezer
egyszülős család van Magyarországon, ők nehezen találnak segítséget
egy-egy élethelyzet, probléma
megoldásához.
Tapasztalatuk szerint sok egyszülős
családból hiányzik egy támogató
nagyszülő, és sok nagyszülő mellől
hiányzik a támogató család.
Az alapítvány honlapján már most
is találhatók felhívások nagyszülőktől, és levelek gyermeküket
nevelő szülőktől.
forrás: csalad.hu

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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