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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
EZ TÖRTÉNT...
10 ÉVES A BARANGOLÓ
A Barangoló Közhasznú Egyesület
2017. október 7-én tartotta ünnepi
közgyűlését az egyesület 10 éves
fennállása alkalmából, melyre
végegyházi és környékbeli
településekből érkeztek vendégek
a Barangoló Közösségi Házba.
Tíz évvel ezelőtt, 2007 októberében
jegyezték be egyesületünket, s az eltelt
tíz év során számos tevékenység,
nagyon sok önkéntes, együttműködő
partner és sok-sok emlékezetes
pillanat gazdagította az egyesületünk
életét. Úgy gondoltuk tehát, hogy
közös ünnepléssel tesszük felejthetetlenné évfordulónkat. Ebben
segítségünkre volt, hogy a „Tíz éves
a Barangoló” rendezvénysorozatunk
támogatás nyert a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatán,
s így a vendégek fogadására néhány
meglepetéssel is tudtunk készülni.
A nagy nap előtt kiállítást rendeztünk
be, az egyesület – időrendi sorrendben
- fényképek segítségével mutatta be,
milyen események színesítették az
adott esztendőt. De egy-egy fotó
egy-egy pillanatot rögzít, s mi ennél
többet akartunk. Úgy gondoltuk,
az eltelt tíz év tevékenységét könyv
formá já ba n is meg je lentetjü k,
az elmúlt időszak maradandó
emlékeként. E könyv születéséről,
tartalmáról később majd bővebben
írunk, elöljáróban csak annyit,
hogy igyekeztünk felölelni egyesületünk életének eddigi történéseit,
mindazoknak, akik jól ismernek
bennünket, és azoknak is,
akik szeretnék megismerni a
barangolósokat. Az ünnepi együttlét
kötött napirendje után pedig közös
vacsora és borkóstoló mellett kötetlen
beszélgetést terveztünk, hiszen olyan
ritkán van lehetőség és idő erre.
Délután négy óra előtt folyamatosan
egymás után érkeztek vendégeink,
akik a regisztráció során az ünnepi

alkalomra készült barangolós pólóval
ajándékoztuk meg. S miutá n
mindenki megtalálta saját névre
szóló helyét, a teríték alatt újabb
ajándékkal – könyvünkkel és
szülinapos tollunkkal – találkozhatott.
A várakozás perceiben pedig nem
csak kiállításunkat, de a Végegyháza
Közösségéért Emlékplakettel kitüntetettek bekeretezett képeit is végig
lehetett nézni. S persze a rég látott
ismerősök – örülvén a találkozásnak
– kihasználták az alkalmat
a beszélgetésre.

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete
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K ö z ö s s é g i
Adományozási
Program 2018
A köszöntő után képek segítségével
röviden visszatekintettünk a múltba.
A kezdeti nehézségek mellett hogyan
igyekeztünk olyan tevékenységekkel
gazdagítani településünket, melyek
addig hiányoztak ugyan, de igény
volt rá. S hogy a nehézségek ellenére,
sok önkéntes segítségével milyen
rendezvényeket találtunk ki, s hogyan
tud tu k ez e ke t meg v a ló sí ta n i.
Programjaink közül kiemeltük
az Újévi Gálát, melyen amatőr
előadók igazi kulturális csemegével
szolgálnak az év kezdetekor,
s melynek kiemelkedő pillanata
az egyesületünk által alapított
Végegyháza Közösség Emlékplakett
átadása azoknak, akik településünkért
sokat tettek.

A MagNet Magyar
Közösségi
Bank
2018-as
Közösségi
Adományozási
Program
pályázási
időszaka október 25-ig
tart.
Ügyfeleink
minden
évben
a Bank nyereségének
10%-áról dönthetnek
közhasznú
civil
szervezetek
és
nonprofit gazdasági
társaságok
javára.
A KAP által a Te
szervezeted
is
a
potenciális
kedvezményezettek
közé kerülhet.

A kezdetektől foglakoztunk a környezetvédelemmel, Miénk itt a tér
akciónk során eleinte „csak” szemetet
szedtünk, fákat ültettünk, majd

Folytatás a kiadvány
7. oldalán...

kiállításokat, előadásokat rendeztünk, a gyerekek számára
szervezett Föld Napja Kalandtúránk, Tapossa Laposra Napunk,
vagy a Zöld Manós Örökzöld,
és a Kukafitnesz vetélkedők
segítségével pedig a felnőtteket
is megmozgattuk. A Száraz-ér a mi
vizünk vetélkedő és a Kukafitnesz
szelektíven programunk pedig
nem csak végegyházi iskolásokat,
de a környező iskolák diákjait
is játszva tanította a környezetvédelem rejtelmeire. Adta magát,
hogy csatlakoztunk az Európai
Hulladékcsökkentési Héthez,
s mekkora öröm volt, amikor
kiderült, hogy az itt megvalósított
programunk döntős lett, majd
Barcelonában az is, hogy mi
nyertük el az Európai Hulladékcsökkentési Díjat!
Egészséges programjaink,
az Egészségnapok, a Barangolások
az Egészség Földjén előadásai,
szakkörei, kerékpártúrái, rongylabdabajnokságai és az egészséges
ételek és italok kóstolói mind az
egészséges életmód fontosságára
hívták fel a figyelmet.
A Végegyházi Majális egyesületünk szíve csücske volt, hiszen
egész napos rendezvényünkön
gazdag programmal szórakoztattuk településünk lakóit. Az utolsó
két évben már a Barangoló
Közösségi Házban, mely családias
jelleget adott ennek az
eseménynek.
Július hónapban a Barangoló
Bejárós Tábor nyújt feledhetetlen
élményt a táboros gyerekeknek
és a tábor vezetőinek, hiszen
itt nem csak sokat játszunk,
de programjaink során a környezetvédelemi, a helytörténeti,
az egészséges és a kulturális
tevékenységekkel is foglalkoztatjuk a táborosokat, s szerét ejtjük
a kirándulásoknak is. Ősszel a
Nagy Ho-Ho-Ho Horgászverseny
vitte ki a Száraz-ér mellé a
horgászat szerelmeseit. S mivel
az ér néhány éve nagyon
elhanyagolt állapotban van,
a Végegyházi Horgásztó ad
otthont versenyünknek.
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Az év utolsó hónapjaiban indul
a Barangol a Mikulás akciónk,
a felajánlott játékokat ajándékokat
csomagoljuk lelkesen, hogy
a végegyházi gyerekeknek olyan
ajándékokat vihessen ki
Mikulásunk, mellyel örömet
szerezhetünk. Ruhaadományokat
is fogadunk, melyeket nagycsaládosoknak viszünk ki karácsony
előtt, s a téli szünet kezdetekor
Kiskarácsonyunkon karácsonyi
ajándékokat, karácsonyfadíszeket
készítünk, fát díszítünk, mely
alatt a gyerekek mindig találnak
kedvükre valót. S végül az év
utolsó napján együtt szilveszterezünk, bízva, hogy a következő
esztendő sikerében.
A kezdeti évek „helytelensége”
után nagy esemény volt egyesületünk életében a Barangoló
Gyűjteményes Ház létrehozása,
mely nem csak helyet adott
számunkra, de szép gyűjteményt
is összegyűjtöttünk a felújítás
két hónapja során. Most már volt
állandó helye rendezvényeinknek,
ha sokszor szűkösen is. Civil
Kerekasztalunkat itt alakítottuk
meg, melynek tagjai - településünk intézményeinek és
szervezeteinek képviselői - időről
időre találkoznak egy-egy téma
megbeszélése vagy az éves
rendezvénynaptár megbeszélése
céljából.
Majd nagy örömünkre használatba kaptuk a volt kettes iskolát,
melyben létrehoztuk a Barangoló
Közösségi Házat. Szépen rendbe
hoztuk, s így ideális helyünk
lett rendezvényeink számára.
Pályázati támogatás segítségével
itt hoztuk létre a Civilek Házát,
sokrétű felújítással kisebb
nagyobb rendezvények megvalósítására tettük alkalmassá úgy,
hogy már nem csak magunkra
gondoltunk, de más szervezet
vagy akár magánszemély is igénybe vehesse intézményünket.
S az itt megrendezett programok
mellett szolgáltatásokkal is állunk
a lakosok és szervezetek szolgálatában, hiszen a fénymásolástól,

az internetezésen át az adóbevallások készítéséig vagy akár
a pályázatírásig sok mindenben
s e g ít s é ge t t ud u n k ny ú j t a ni .
S természetesen mindezt térítésmentesen nyújtjuk.
S e mellett még annyi minden
történt az elmúlt tíz év alatt!
Ennyi mindent nem is lehet
elmondani, de minek is! Hiszen
a „Tíz éves a Barangoló” című
könyvünkben igyekeztünk mindent
leírni, mely fontos volt életünkben.
Ez a könyv dokumentálja, ami
a barangolósok mögött áll, sok-sok
képpel illusztrálva. Otthon ki-ki
átlapozhatja, olvasgathatja, mi
minden történt velünk.
S persze a jövő is szóba került,
hiszen eddig is a hagyományok
folytatása mellett folyamatosan
igyekeztünk megújulni. Szeretnénk
létrehozni egy dél-békési civil
szövetséget, melynek célja a kultúra,
a környezet- és természetvédelem,
a közösségfejlesztés, a szociális
és a helytörténet területén tevékenykedő civil szervezetek közötti
együttműködés koordiná lása.
Első lépésben szeretnénk létrehozni
a Dél-békési barangoló civil
hírportált, mely tudósít a szervezetek eseményeiről. Majd a Civil TV
létrehozásával folytatnánk, mely
kábel hálózaton rendszeres
időközönként mutatná be a történéseket. Majd az ezekre épülő írott
sajtókiadvánnyal folytatnánk,
hogy azok is értesüljenek az eseményekről, akik nem élnek a virtuális
térben, s így maradandó dokumentáció készülne tevékenységeinkről.
Minden szervezetet szívesen látunk,
akik terveinkkel azonosulni tudnak
a dél-békési civil társadalom
megerősítése, a szervezetek hatékonyabbá tétele és a térség fejlesztése
érdekében.
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A múlt és a jövő ismertetésével
közgyűlésünk kötött programja
itt véget ért, s itt szeretném megköszönni a Barangoló Közhasznú
Egyesület nevében a gratulációkat,
ajándékokat, a sok biztatást, jó szót.
Ami ezután következett számomra
nagy pityergős-mosolygós
meglepetés volt, ugyanis egyesületünk elnökségének tagjai átadták
a V é g e g y h á z a K öz ös s é g éé r t
Emlékplakett kitüntetés különdíját.
Eddig minden évben mi adományoztuk ezt a díjat, úgy gondolom
rangja is van kitüntetésünknek,
s most én vehettem át ezt a díjat.
Nagyon büszke voltam rá!

A díszközgyűlés vendégeit ezután
borkóstoló várta, Sándor István
- a Szent Vince Borrend
Békés megyei Lovagi Székének
képviseletében - rigmusokkal
szolgált, míg Szögedi Sándor
noszvaji borász bemutatta és kínálta
is egyben a díjnyertes borait.
forrás: vegegyhazibarangolo.hu
Olaszországban járt Békés megye
egyik legfrissebb ifjúsági
közössége

Idén májusban egy új ifjúsági
közösség indult útjára Békéscsabán,
terveik között részben a megyei
ifjúsági közösségépítés szerepel.
A ’Jeune Courage’ elnevezés
ifjú merészséget jelent, mellyel a
csoport lelkesedése és elhivatottsága
jellemezhető.
2017. október

A Courage (www.facebook.com/
jeune.courage) informális csoportként működik, tagjai lelkes fiatalok
(középiskolások, egyetemisták),
csoportvezetőjük ifjúságkutató,
civilben felnőtt segítő. Céljuk
többek között a megyei fiatalok
érdekképviseleti közösségeinek
szakmai támogatása, a nemzetközi
ifjúsági programok népszerűsítése,
valamint az ifjúsági érdekek
mentén szerveződő strukturált
párbeszédek létrejöttének előmozdítása.
A csapat a kezdeti időszakban
a kapcsolatépítésre és a megyei
ifjúsági rendezvényeken való
megjelenésre, azok támogatására
helyezi a hangsúlyt, azonban
a szakmai tudásbővítés is fontos
szempont számukra. Szeptember
végén a nemzetközi kapcsolatok
bővítésére és tapasztalatcserére
is lehetősége nyílt a Courage
tagjainak, hiszen egy ifjúsági
cserén vehettek részt az olaszországi Montone-ban (szervező:
Gentle Giant Associazione).

a történelmi emlékek felidézésével
a fiatalok közéleti érdeklődése,
állampolgári aktivitása
növekedjen.

A tanulmányúton való részvételt a Courage egyik partnersz er vez ete , a ny íre gy há z i
Mustárház (www.mustarhaz.hu)
tette lehetővé, így a két szervezet
közösen képviselte Magyarországot az egyhetes cserén.
A Jeune Courage Olaszországba
látogató tagjai saját közösségük
munkáját is bemutatták, így
a jövőben várhatóan lehetőségük
nyílik a nemzetközi együttműködésre is.
Fazekas Anna,
a Jeune Courage csoport
vezetője
Szolnokon találkoztak az SM
betegek

A program során olasz, spanyol,
román és magyar fiatalokkal
közösen dolgozták fel a kommunizmus különböző nemzeti
sajátosságait, melynek célja
a fiatalok társadalmi-közéleti
aktivitásának növelése volt.
A résztvevők nem csupán
a nem-formális tanulás, valamint
a társadalmi részvétel kapcsán
ismerkedhettek meg jó gyakorlatokkal, de a nemzetközi környezet
leh et ővé tet te a k ult úrá k
találkozását is. A téma feldolgozása különböző játékos és kreatív
tevékenységek során valósult
meg, a történelmi tények mellett
a XX. század második felének
társadalomtörténeti sajátosságait
is megismerhették a fiatalok.
A szervezők elsődleges célja volt,
hogy a múlt
feldolgozásával,

Szeptember elején ismét Szolnok
városa adott otthont az immár
hagyományos, évről-évre másik
nagyvárosban megrendezett
országos SM betegtalálkozónak.
Ezútta l 26 fős csoporttal
- közöttük SM betegekkel,
családtagokkal és önkéntesekkel
- vett részt a Békés megyei
SM egyesület az egyik legnagyobb
hazai SM seregszemlén.
A rendezvényre összesen mintegy
kétszázötven SM beteg érkezett az
ország minden részéből, hogy első
kézből kapjon információkat
a kezelési lehetőségekről, a civil
érdekvédelmi kihívá sokról.
Az országos betegtalálkozót
a Sclerosis Multiplexes Betegek
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Egyesülete szervezte.
Herczegné Szabó Marianna,
a békés megyei SM egyesület
elnöke kiemelte: fontosnak tartja,
hogy a progra mon f ia ta l
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SM betegek és frissen diagnosztizált sorstársak is részt vettek,
így a már hosszabb ideje egyesületi
tag betegtársak mellett ők
is megtapasztalhatták az SM
közösség összetartó erejét és
értékes információkat szerezhettek
betegségükkel kapcsolatban is.
A rendezvényen készült fotók
a Magyar Sclerosis Multiplexes
Betegekért Alapítvány Facebook
oldalán, és ide kattintva nézhetők
meg.
Békés Megyei
Sclerosis Multiplexes Emberek
Közhasznú Szervezete
„Szívvel-Lélekkel”
Vándorkiállítás

Amatőr

2017. 09. 26-án rendeztük meg
a „Szívvel-Lélekkel” Amatőr
Vándorkiállítást, a Békés Mérték
Közösségi Házban. A kiállításon
részt vevők fotó, grafika, rajz vagy
kézimunkák, vers, egyéb kategóriákban nevezhettek és neveztek is,
számos művészi kézimunkával,
fotóval vagy verssel képviseltetve
magukat.
A program keretein belül egy
ünnepélyes megnyitóra is sor
került, melyen megköszöntük
minden kedves nevezőnek
a részvételt, ajándékcsomaggal
és oklevéllel kedveskedtünk nekik.
A megnyitóra lehetőségünk
adódott meghívni, a békéscsabai
Pásztor Furulya Kört, melynek
tagjai megadták a program
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kellemes alaphangulatát a repertoárjukból előadott dallamokkal.
A kiállított darabokat később
megtekintheti az érdeklődő nagyközönség is, hiszen városszerte
Békéscsabán ki lesznek állítva,
így például november hónapban
a Vasutas Művelődési Házban,
decemberben pedig a megyei
könyvtárban.
A kiállított darabok a nevezők sok
éves munkáját dicsérik, mindenképp megéri őket megtekinteni
a fent említett helyszíneken.
A program, a Békéscsaba Megyei
Jogú város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési Ifjúsági,
Oktatási és Sport Bizottságának
támogatásával valósult meg.
Mentálhigiénés Egyesület
Békés Mérték Közösségi Ház
Tótkomlósra
látogattak
a magyarkanizsai nyugdíjasok
Magyarkanizsa évek óta Tótkomlós
testvértelepülése, s az eddig
kialakult jó viszonyt most még
szorosabbra fűzték a két kisváros
nyugdíjas szervezetei. Ennek
előzménye, hogy 2017. áprilisában
egy busznyi tótkomlósi nyugdíjas
kirándult Magyarkanizsára.
A szíves fogadtatást, a tartalmas
programot a Városi Nyugdíjasklub
szeptember 26-án viszonozta,
amikor is közel 70 fő érkezett
Tótkomlósra a testvértelepülésről.
A Természet Háza - mely rengeteg
családi és kulturális esemény
helyszíne is - adott otthont a
vendégek fogadásának, akiknek
egy összefoglaló ismertetővel
is kedveskedtek a szervezők,
mely egyben emlék Tótkomlós
nevezetességeiről. Az egész napos
program a következőképpen
alakult: elsőként meglátogatták
a Tanyamúzeumot, majd a szlovák
tájházból indulva, az evangélikus
templomba érkeztek. A Szent
István téren Dr. Garai Rita polgármester asszony köszöntötte
a csapatot, majd továbbsétálva
megtekintették a Rózsa fürdőt,
a katolikus templomot és a Mária
kegyhelyet is. Minden helyszínen
értékes tájékoztatókat hallhattak.

A délelőtti barangolást követte a
finom ebéd, a menü gulyásleves
és a tradicionális szlovák étel,
a Kvaszjenka volt, ami azért is
különleges, mert a nyugdíjas klub
ügyes tagjai készítették és nagy
sikert arattak vele.
Ebéd után Mezőhegyesre látogattak a vendégek, a múzeumba és
a lovardába, majd visszatérve
búcsúzáskor a tótkomlósi evangélikus templomot ábrázoló mézeskalácsot kaptak ajándékba. A jó
hangulatú, élményekkel teli nap
még jobban összekovácsolta
a két csapatot.
A megvendégeléshez anyagi
segítséget nyújtott a városi
képviselő - testület, amiért ezúton
is köszönet jár.
Városi Nyugdíjasklub Vezetősége
Tótkomlós
Ételdobozt szereltek fel
a rászorulóknak Békéscsabán
Enni adok ételdobozt szerelt fel
a rászorulóknak a Re-formáló
és a Körös Motoros Egyesület
Békéscsabán a Motoros Bár külső
falára.

– Bárki beletehet tartós élelmiszert,
gyümölcsöt, pékárut, vagy otthon
megma ra dt ételt eldobha tó
edénybe csomagolva. A dobozt
a rászorulóknak van, akik naponta
maximum három dolgot vehetnek
ki belőle. Az egyesület tagjai
minden nap feltöltik és tisztán
tartják a csukható dobozt.
Melegben többször is ellenőrzik.
Van egy külön hűtő a Bárban,
melyben a romlandó ételeket
fogjuk tárolni. Várjuk azokat
a vállalkozásokat, akik segítenek
élelmiszerrel. Nagyobb mennyiségért házhoz megyünk – tudtuk
meg Huszka-Seben Gabriellától,
a Körös Motoros Egyesület
vezetőjétől.
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Két budapesti hölgy hozta le
a dobozt, ők Smudláné Fazekas
Margit és Kállai Kornélia,
a Re-formá ló Egyesülettől.
– Mindenféle módon próbálunk
segíteni a rászorulókon, az Enni
adok ételdoboz az egyik. Augusztusban indítottuk el ezt a kezdeményezést. Ez már a nyolcadik doboz
az országban. Van Várpalotán,
Halásztelken, kettő Budapesten,
Balatonfűzfőn, Nagytarcsán, Üllőn.
Csak pozitív visszajelzések
érkeztek eddig.
Az egyik doboznál kamera is
fel van szerelve, tehát látjuk
a napi forgalmat. Nagyon sokan
pakolnak bele és vesznek is ki
belőle a rászorulók. Fontos, hogy
nemcsak elhozzuk a dobozt,
hanem mögé szervezünk egy
önkéntes csapatot is. Szeretettel
várjuk azokat a vállalkozásokat,
akik támogatják ezeket.
Ha egy élelmiszerüzlet a megmaradt pékárut felajánlja, akkor
az önkéntesek elmennek érte,
becsomagolják, és adagolva
kirakják. Zöldségestől néhány
megmaradt gyümölcs is mindig jól
jön. 25-30 városból jelezték, hogy
van igény a dobozra. Velünk a
facebook.com/reformalo.egyesulet
oldalon lehet felvenni a kapcsolatot. – tájékoztatott a Re-formáló
Egyesület elnöke.
forrás: www.beol.hu
2017.10.08.
Tanulmányút
ismerték meg a
Gyomaendrődöt

Ebéd után a Körös Látogatóközpont
következett, ahol
„Az esőcsepptől a Körösig” című
kiállítás interaktív táblákkal
mutatta be egy esőcsepp útját
a földön. Az Aranka Babamúzeumban pedig a közel 500 db
játék babából álló gyűjteményt
k e r e t é b e n tekinthették meg.
pedagógusok

Szeptember 28-án a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület ingyenes tanulmányutat
szervezett intézményvezetők és
pedagógusok számára, melynek
célja volt, hogy megismerhessék
városunk által nyújtott lehetőségeket osztálykirándulók számára.
Érkeztek szép számmal többek
között Budapestről, Szolnokról,
Makóról és a környező
településekről. A tanulmányút
nyitásaként Gera Krisztián,
az egyesület elnöke köszöntötte
a vendégeket.
5

A nap folyamán ellátogathattak
többek között az Endrődi Tájházba
ahol megismerhették a XIX. század
végi endrődi paraszti élet körülményeit és a gyerekeknek szóló
foglalkozások is bemutatásra
kerültek. A Szent Antal Kenyérsütő
Házban megkóstolhatták a hamisíthatatlan kemencében sült tésztákat.
A Bárka Látogatóközpontban
megismerhették a halászat és
a folyószabályozás történetét
bemutató múzeumpedagógiai
foglalkozásokat.

Utolsó helyszínként az interaktív,
helyi élővilágot bemutató
tanösvény az Erzsébet Ligeti Kilátó
és Lombkorona sétány szolgált.
Köszönjük szépen a közreműködést az intézményvezetőknek
Dr. Szonda Istvánnak és
W e i ge r t né G ub uc z E d it n e k
valamint a programszervezőknek,
ugyanis bátran kijelenthetjük
a visszajelzések alapján, hogy egy
élményekkel teli, aktív, kellemes
napot zártunk le.
Bízunk benne, hogy sikeresen
felkeltettük a pedagógusok
érdeklődését és sok osztály fog
ellátogatni Gyomaendrődre
a közeljövőben.
forrás: www.gyomaendrod.hu
2017. 10. 03.
Fotókiállítás az
Világnapja alkalmából

Állatok

1931 óta világszerte minden év
október 4-én, Assisi Szent Ferenc,
az állatok védőszentjének emlékére,
ünnepeljük az Állatok Világnapját.

A Békés Városi Kecskeméti Gábor
Kulturális, Sport és Turisztikai
Központ és az „Esély” Állat- és
Természetvédő Közhasznú
Egyesület e jeles nap alkalmából
fotókiállítást rendezett.
A kiállított képekkel szeretnék
bemutatni a békési állatvédők
mindennapi munkáját, és a látogatók betekinthetnek az egyesület
gondozása alatt élő kutyák,
cicák életébe.
A k iá l lí t á s m e g te ki n t he t ő
2017. december 8-ig a kulturális
központ aulájában.
forrás: bekesikultura.hu
2017. 09. 21.

E-Napraforgó

PÁLYÁZATOK
Közművelődés Kollégiuma nyílt Nevezési díj: 10 000 Ft nevezési
pályázati felhívás - Nemzeti díj, amely magában foglalja a
Kulturális Alap
27%-os áfa-t is
Tervezett keretösszeg:
1. Téma: Járási, megyei, országos 20.000.000 Ft
és nemzetközi hatókörű közmű- Altéma kódszáma: 205104/111
velődési és közösségi nagyrendez- Megvalósítás időtartama:
vények, kiállítások, fesztiválok, 2018. 01. 01. – 2018. 08. 31.
valamint szakmai konferenciák Benyújtási határidő:
megrendezése.
2017. október 20., éjfél.
Pályázók köre: Közművelődési Tovább olvasom...
tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2016. évi közművelődési tevé- 3. Téma: A közművelődési intézmékenységről OSAP 1438) foglalkozó nyekben, magas színvonalon
intézmények, önkormányzatok működő műhelyekben létrejött
(települési önkormányzat abban az műsorok, programok, produktumok
esetben, ha nincs alapított közmű- kizárólag kistelepüléseken való
velődési intézménye), egyesületek, terjesztésének, tájolásának támogaalapítványok, nonprofit gazdasági tására (fesztiválon való részvétel
társaságok és szakmai szervezetek. kivételével).
Nevezési díj: 10 000 Ft nevezési Pályázók köre: Közművelődési
díj, amely magában foglalja a alaptevékenységgel (statisztikai
27%-os áfa-t is
adatlap a 2016. évi közművelődési
Tervezett keretösszeg:
tevékenységről OSAP 1438)
60.000.000 Ft
foglalkozó intézmények, önkorIgényelhető támogatás:
mányzatok (települési önkormányprogramonként max. 800.000 Ft
zat abban az esetben, ha nincs alapíAltéma kódszáma: 205107/111
tott közművelődési intézménye),
Megvalósítás időtartama:
egyesületek, alapítványok, nonprofit
2018. 01. 01. – 2018. 08. 31.
gazdasági társaságok és szakmai
Benyújtási határidő:
szervezetek.
2017. október 20., éjfél.
Nevezési díj: 10 000 Ft nevezési díj,
Tovább olvasom…
amely magában foglalja a
27%-os
áfa-t is
2. Téma: Amatőr művészeti, alkotó Tervezett keretösszeg:
jellegű és honismereti bentlakásos 20.000.000 Ft
(tematikus, naponta legalább Altéma kódszáma: 205118/111
6 órás szakmai tartalommal, Megvalósítás időtartama:
minimum 4 éjszaka időtartamú) 2018. 01. 01. – 2018. 08. 31.
táborok szakmai programjainak Benyújtási határidő:
lebonyolítására.
2017. október 20., éjfél.
Pályázók köre: Közművelődési Tovább olvasom...
tevékenységgel (statisztikai adatlap
forrás: www.nka.hu
a 2016. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intéz- Megjelent a MOL Zöldövezet
m é n y e k , ö n k o r m á n y z a t o k pályázat
(települési önkormányzat abban az
esetben, ha nincs alapított közmű- A M O L M a g y a r o r s z á g é s
velődési intézménye), egyesületek, az Ökotárs Alapítvány idén
alapítványok, nonprofit gazdasági tizenkettedik alkalommal hirdeti
társaságok és szakmai szervezetek, meg a MOL Zöldövezet pályázatot,
továbbá a helyi önkormányzattal melynek kiemelt célja – a zöldfeközművelődési feladatvállalásra lületek növelésén túl -, hogy
m e g á l l a p o d á s t k ö t ö t t j o g i a pro gra m ok a te r vez és t ől
személyek (ebben az esetben a megvalósításig a helyi közösség
a megállapodás mellékletként aktív részvételével valósuljanak
meg, valamint a kialakított
feltöltendő).
2017. október

területek gondozásában is szerepet
vállaljanak. Várjuk mindazon
civil szervezetek, társasházak
jelentkezését, akik a helyi
közösség bevonásával szeretnének
létrehozni egy közösségi parkot,
vagy zöld belső udvart.
Az ötletpályázatok beérkezésének
határideje:
2017. október 20. (péntek) 16:00
Pályázni az alábbi két kategóriában lehet:
A kategória: közösségi funkciójú
zöld területek létesítése, fejlesztése
és rehabilitációja az ország egész
területén;
B kategória: társasházak (belső)
udvarainak zöldítése az ország
egész területén.

A létrehozott, felújított területnek
mindkét kategória esetében
közösségi funkciókat kell ellátnia,
a közösség használatára kell
készülnie. A pályázat utófinanszírozott, tehát az elnyert támogatást teljes egészében a program
tartalmi és pénzügyi elszámolása
után kapja meg a támogatott
szervezet. A kiválasztott terület
kia la kítá sá nak/megújítá sá na k
tervét a helyi közösség
bevonásával kell kidolgozni, majd
pedig a munkálatokat és a terület
utógondozását is a helyi közösség
aktív bevonásával, részvételével
kell elvégezni.
Bővebb információ:
www.molzoldovezet.hu
zoldovezetkiiras_2017_a.doc
zoldovezetkiiras_2017_b.doc
forrás: www.okotars.hu
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Közösségi
Program 2018

Adományozási

A MagNet Magyar Közösségi Bank
2018-as Közösségi Adományozási
Program pályázási időszaka
október 25-ig tart. Ügyfeleink
minden évben a Bank nyereségének 10%-áról dönthetnek
közhasznú civil szervezetek és
nonprofit gazdasági társaságok
javára. A KAP által a Te
szervezeted is a potenciális
kedvezményezettek közé kerülhet.
A pályázati felhívás itt érhető el.
Pályázni ezen a linken lehet.
forrás: civilhirugynokseg.hu
INNOMAX DÍJ
Az Invitech Megoldások Zrt.
(Invitech Solutions), mint az
Invitel Zrt. vállalati üzletágának
jogutóda, 2017-ben nyolcadik
alkalommal, megújult formában
hirdeti meg az InnoMax pályázatot – a Magyar Adományozói
Fórum (MAF) közreműködésével.
A pályázati felhívás célja
Az Invitech Solutions fontosnak
tartja, hogy segítséget nyújtson
azoknak a civil és nonprofit szervezeteknek, amelyek saját, információtechnológiai eszközöket felhasználó, innovatív fejlesztési projektjeikhez, újításaikhoz keresnek támogatót az alábbi témakörökben:
Fenntarthatóság
Olyan szervezetek pályaműveit
várjuk, melyek a megvalósítani
tervezett projektjeikkel a fenntarthatósághoz illetve az élhető környezet megőrzéséhez valamilyen
infokommunikációs megoldást
felhasználva járulnak hozzá.
Oktatás, köznevelés
Ebben a kategóriában elsősorban
olyan pályaműveket várunk,
melyek célja valamilyen infokommunikációs megoldást
felhasználva a nevelés színvonalának növelése, akár a közoktatásban, akár annak keretein kívül.
Egészségügy
Ebben a kategóriában a kórházi,
vagy más téren megvalósuló betegOldal 7

ellátás minőségének jobbítását,
hatékonyabbá tételét, továbbá az
egészségvédelem és a megelőzés
előmozdítását célzó pályaműveket
várunk, melyek infokommunikációs megoldá st felhasz ná lva
valósulnak meg.
Felzárkóztatás, esélyegyenlőség
Olyan pályaműveket várunk,
melyek megvalósulásával a társadalmi és gazdasági fejlődéssel
lépést kevésbé tartani képes
rétegek, közösségek számára
nyílik meg a felzárkózás esélye.
A tervezett projekteknek az
inf okommunikációs esz köz ök
alkalmazásával javítaniuk kell
az esélyegyenlőség feltételeit,
csökkenteniük a használati
és hozzáférési megosztottságot,
illetve segíteni a digitális
felzárkóztatást.
Kik pályázhatnak?
A pályázatra olyan civil
szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek és szociális
szövetkezetek) jelentkezhetnek,
amelyek megfelelnek a következő
feltételeknek: önkéntes alapon
szerveződő, közcélú, nem
haszonszerzés céljából alakult
nonprofit szervezetek (az egyházi
intézmények és politikai pártok nem
tekinthetők civil szervezetnek).
Jelentkezhetnek továbbá magántulajdonban lévő nonprofit
KKV-k is.
Feltétel, hogy a pályázó
szervezetek bejegyzett székhelye
Magyarországon legyen.
Benyújtási határidő:
2017. október 31. (24:00)
További információ:
www.invitech.hu
forrás: civilhirugynokseg.hu

a céllal, hogy az Iskolai Közösségi
Szolgálat előírásainak megfelelő
programokat valósítsanak meg a
középiskolák 9-13. évfolyamos
diákjai számára.
2017-ben ismét meghirdetjük
a KÖSZ! Programot, mely
szándéka szerint szeretné
elősegíteni, hogy a helyi civil szervezetek és oktatási intézmények
összefogásával új iskolai közösségi
szolgálati projektek valósuljanak
meg.

A program hozzá kíván járulni,
hogy minél több diák elvégezze
az érettségi feltételének számító
Iskolai Közösségi Szolgálatot
és ennek során olyan élményben
legyen része, ami motiválhatja őt
a további önkéntes tevékenységre.
A pedagógusok és a szakértők
szerint a segítő munka
a diákokban erősíti a szolidaritás
érz ését, a ny it ott sá got é s
az érzékenységet a társadalmi
problémák iránt.

2017-ben képzésekkel is segítjük a
pályázatok benyújtást!
A pályázatokat az online pályázatbenyújtási felületen keresztül
tudjuk elfogadni. Az online
pályázatok benyújtásához
regisztráció szükséges, regisztrálni
KÖSZ!
Program
c i v i l ezen az online felületen lehet.
szervezeteknek és közösségeknek
Benyújtási határidő:
Az Új Európa Alapítvány az 2017. november 15.
O k t a tá sk uta t ó é s Fe j le sz t ő Projektek megvalósítási időszaka:
Intézettel együttműködésben 2018. március 1 - november 30.
pályázatot hirdetett a magyarországi nonprofit szervezetek KÖSZ! Program Pályázati felhívás
és az egyházi szervezetek, 2017.
intézmények mint lehetséges
Bővebb információ, forrás:
fogadószervezetek számára azzal
ujeuropaalapitvany.hu
E-Napraforgó

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
A Balassi Táncegyüttes 70 éves
jubileumi műsora
Az 1947-ben alakult Békéscsabai
Balassi Táncegyüttes idén ünnepli
fennállásának 70. évfordulóját.
Ennek kapcsán 2017. október 28-án
nagyszabású gálaműsorral lepi
meg közönségét a Békéscsabai
Jókai Színházban. A nagy érdeklődésre való tekintettel két előadás is
lesz 15, illetve 19 órai kezdettel.

Az utolsó műsorszám izgalmasnak
ígérkezik, hiszen egykori és
jelenlegi táncosok (közel 50 fő)
tolmácsolásában láthatjuk az
együttes egyik ikonikus koreográfiáját, a Dél-alföldi táncokat.
A műsort kíséri a Suttyomba
Zenekar.
Jegyek a Balassiban válthatóak!
(Békéscsaba, Luther u. 6.)
Minden érdeklődőt szeretettel vár
a Balassi Táncegyüttes!
forrás: Balassi Táncegyüttes
Facebook oldala
21. Csabai Kolbászfesztivál

70 év hosszú idő egy ember,
különösen egy együttes életében.
Ez idő alatt koreográfiák százai,
táncosok ezrei, tánclépések milliói
koptatják a próbaterem padlóját.
És akkor még nem beszéltünk
a megszámlálhatatlan közös
emlékek és élmények sokaságáról.

Időpont: 2017. október 19-22.
Helyszín: Békéscsaba, Városi
Sportcsarnok
H ag y o m á ny ok é s ú jd on s á g ok !
Ez jellemzi a 21. Csabai Kolbászfesztivál programjait a kolbász
fővárosában, itt Békéscsabán.

Hagyományos kolbásztöltő
versenyek, ízletes gasztronómiai
csemegék, színvonalas, minden
korosztály igényeit kielégítő
koncertek és zenei előadások egész
sorát vonultatják fel a szervezők.
A Csabai Kolbászfesztivál az összetartozásról, az értékek és tradíciók
megőrzéséről és ápolásáról szól.
A csabai kolbász – mint kiemelt
nemzeti értékünk – készítése ma is
élő népszokás Békéscsabán.
A f e sz t iv á l a r ra h i v a t ot t ,
hogy hagyományőrző események
sorozatával ezen érték kézzelfogható közelségbe kerüljön
a hazai és külföldi látogatók
számára egyaránt.
A fesztivál programja,
jegyvásárlás itt érhető el.

online

forrás:
www.programturizmus.hu

E két órás műsor természetesen
nem tudja visszaadni mindazt,
ami az elmúlt 70 évben történt,
csupán egy kis ízelítővel tud
szolgálni a régmúltból és természetesen a jelenből is.
A műsorban újra színpadon
láthatjuk az egykori táncosokat,
akik ismét magukra öltik a régen
levetett viseleteket, a még mindig
aktív Öszülő Halántékot és a jövő
új táncos nemzedékét, a Hétpróbás
Néptánciskola növendékeit.
A műsor nagy részét a mai Balassi
Táncegyüttes jelenlegi tagjai
táncolják, az utóbbi idők nagy
sikerű koreográfiáit bemutatva.
Részletet láthatunk a Békéscsabai
Jókai Színházban nagy sikerrel
futott Állat(i)mese című mese-táncjátékból. A 2015-ben koreográfiaiés együttesi nívódíjat nyert
Umblatu cu Turca is látható lesz.
Sokak örömére ismét előadjuk az
Ádámok és Évák című táncjátékot,
mely 2016-ban a második helyezést
hozta el a Balassinak a Néptáncegyüttesek Minősítő Színpadán.
Oldal 8
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MINDENKI NÉPTÁNCISKOLÁJA
A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért
civil szervezet ebben a tanévben is megszervezi
kezdő csoportját.
Szeretettel várunk
minden néptáncolni vágyót 0-99 éves korig!
Régóta tervezed, hogy eljössz néptáncot tanulni?
Szeretnél egy közösséghez tartozni és táncházban táncolni?
AKKOR ELJÖTT AZ IDŐD - NE HABOZZ TOVÁBB
CSELEKEDJ!
KEZDŐ CSOPORT INDUL
MINDEN HÉTEN (keddenként) DÉLUTÁN 18 ÓRÁTÓL
a Csabagyöngye Kulturális Központ - Tükrös termében
Moldvai és Mezőségi táncokat tanít
Németh Antal - kétszeres Aranysarkantyús Táncos
GYERE EL!

NÉZD MEG!

PRÓBÁLD KI!

Amennyiben haladó csoporthoz kívánsz csatlakozni,
akkor ugyanitt, minden szerdán 18 órától megtalálsz minket!
Gyere, csatlakozz hozzánk!
Érdeklődni és jelentkezni lehet
személyesen a megadott helyen és időben,
valamint a +36/30-963-86-93-as telefonszámon.

2017. október

Oldal 9

Országos
Népművészeti
Konferencia - A népmese
Idén is megrendezésre kerül
a z Orszá gos Népművészeti
Konferenciánk, "A népmese"
címmel november 4-én szombaton.

Helyszín: Kézműves Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
Népmese Konferencia
jelentkezési lap

2017. október

Programtervezet:
10.00 – A konferencia megnyitása
10.00 – 10.30 A népmese jelentősége a gyermekek személyiségének
fejlődésében, a szocializációs
folyamatban
Előadó: Lugosiné Pál Ildikó klinikai
szakpszichológus
10.30 – 11.00 A népmese szerepe a
gyermekek előadói készségének
fejlesztésében
Előadó: Soós Emőke bábszínész
11.00 – 11.30 A népmesevilág
megjelenése a gyermekek vizuális
készségének fejlesztésében
Előadó: Tóthné Nagy Beatrix vizuális
kultúra tanár
11.30 – 12 .00 Az Életfa Kulturális
Alapítvány népmese tevékenysége
Előadó: Koszecz Sándor, az alapítvány
elnöke
12.00 – 12.30 „ A vasfejű farkas”
a mese belső logikája és közösségteremtő ereje két Újkígyósi
népmese kapcsán
Előadó: Harangozó Imre, tanár,
néprajzkutató

12.30 – 14.00 Ebéd
14.00 – 15.30 A „Mese vándorúton” a Hagyományok Háza
me se mondá st né psz e rűsítő
vándor-programja kézműséggel
és élőszavas mesemondással
Előadók: Szabad Boglárka
néprajzkutató, a Hagyományok
Háza népmese szakelőadója és
Csíki Lóránt mesemondó, kézműves
15.30 – 16.00
A mesékhez, a
mesék előadásához, a mesékkel
történő foglalkozásokhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatása
16.00 A konferencia zárása
A Békés Megyei Népművészeti
Egyesület szeretettel várja
az érdeklődőket!
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Civil országjárás – rendhagyó
esték
KÖZügyeinkről,
KÖZösségeinkről és magunkról
He l ysz íne k: S zeged,
Nyíregyháza, Debrecen

Pécs,

„KÖZöm?” címmel, és sok más
civil szervezettel karöltve, idén
októberben országjáró körútra
indul a 25 éves Ökotárs
Alapítvány.
A nyilvános estek célja, hogy
népszerűsítse a civilek
ügyét, fokozza a polgárok
részvételi kedvét és hajlandóságát, illetve hogy erősítse
a kapcsolatokat, a hálózatosodást
a helyben működő és az országos
szervezetek között.
Legfrissebb felmérések – például
a Közbizalom 2017 jelentés
– szerint a magyarok a civil
szervezetekbe vetett bizalma
töretlen, ugyanakkor kevéssé
ismerik őket és a közjó érdekében
végzett munkájukat. Pedig a
civilek ott mindenütt vannak:
fedelet adnak a hajléktalanoknak,
munkához segítik a fogyatékkal
élőket, tanítják a szegény
gyerekeket, közösségeket építenek,
megvédik a fákat és folyókat
éppen úgy, mint az elesettek
és kisemmizettek jogait - sokszor
önkéntesen, túlórában és lehetetlen
körülmények között. Mégsem
jut el minden kihez a hírük,
eredményeik – ezen szeretne
változtatni a maga eszközeivel
ez a rendezvénysorozat. Hiszen
„mindannyin azt szeretnénk, hogy
szűkebb-tágabb környezetünk,
városunk, országunk egy „jó hely”
legyen, ahol jó élni és lenni.
Sok állampolgár és szervezet
dolgozik azon, hogy a maga
módján tegyen ezért: hozzájáruljon
KÖZösségeink fejlődéséhez,
KÖZös problémáink megoldásához. Kik ők, és mit csinálnak?
Mit tehetek én? – erről fogunk
beszélgetni viccesen és komolyan,
képpel és szóban.”
Az októberi estéken a legkülönbözőbb, ismertebb és kevésbé ismert

szervezetek képviselői fogják rövid
prezentációkban bemutatni az
általuk felkarolt ügyeket
és eredményeiket például
a szegénység leküzdése, az oktatás,
a közösségi részvétel, a környezetvédelem, a fogyatékkal élők
támogatása vagy épp a jogállamiság
terén. Nemcsak az országos,
de az adott városokban élőket
közvetlenül érintő helyi
kérdésekre is sor kerül, méghozzá
– reményeink szerint – a közönség
aktív részvételével, fórumbeszélgetések formájában, lehetőséget
teremtve így a közvetlen
találkozásra, bevonódásra.
Szeretnénk felkelteni a résztvevők
érdeklődését, kedvét arra,
hogy csatlakozzanak a részt vevő
szervezetekhez, vegyenek maguk is
részt az ügyek megoldásában
– az rendezvények vége után is.
Az estek programja minden
helyszínen hasonló felépítésű lesz:
Bemelegítés: Nagy Bandó András
humorista műsora
Civil gyors: expressz előadások
KÖZügyekről és megoldásokról
– témáink: oktatás, szegénység,
egészségügy, jogállamiság,
közösségi részvétel, környezetvédelem, esélyegyenlőség,
menekültek
Fórumbeszélgetés a résztvevőkkel
aktuális, civileket is érintő
helyi ügyekről, problémákról,
együttműködési lehetőségekről,
folytatásról
Levezetés: koccintás az Ökotárs
Alapítvány negyedszázados
évfordulója apropóján
Az estek helyszíne és időpontja:
Szeged, Grand Café
október 18. (szerda) 18 óra
Pécs, Reggeli Bár
október 19. (csütörtök), 18 óra
Nyíregyháza, Korona Hotel
október 25. (szerda), 17.30 óra
Debrecen, Roncsbár
október 26. (csütörtök) 18.00 óra
A rendezvények ingyenesek és a
nagyközönség számára nyitottak
– minden érdeklődőt szeretettel
látunk!
2017. október

Bővebb információ:
Móra Veronika, move@okotars.hu,
20/480-4328
forrás: www.nonprofit.hu
Adománygyűjtési
2017

konferencia

Időpont: 2017. november 14.
Helyszín: MagNet Közösségi Ház
A NIOK Alapítvány és a Civil
Iránytű Alapítvány szeretettel
meghívja a kollégákat és a civil
s z e k t o r i rá n t é rd e kl ő d ő k e t
konferenciájára, melynek keretében
a követes adománygyűjtés (peer to
peer) jellegzetességeiről, hazai
tapasztalatairól és lehetőségeiről
tartunk közös eszmecserét a szektor
neves képviselőivel és magukkal
a Követekkel.
A követes adománygyűjtés nem
csak a „nagyok homokozója” – több
példa bizonyítja, hogy a legkisebb
szervezetek is tudnak sikeres
követes kampányokat szervezni,
ráadásul óriási előnye, hogy
s e m m i l ye n e l őz et es a n ya g i
befektetés (adatbázis vásárlás,
reklámköltés, stb.) nem szükséges
hozzá. Ami viszont elengedhetetlen: a lelkesedés, elkötelezettség
és sok munka!
Mi az a követes adománygyűjtés?
A követes adományszervezés
"főszereplői" a Követek, azaz
olyan önkéntes adománygyűjtők,
akik egy adott jótékony cél (ügy)
érdekében valamilyen egyéni
(sport vagy egyéb jellegű) vállalást
tesznek, és ezen vállalásuk
„apropóján” saját ismeretségi
körükben, személyesen gyűjtenek
adományokat az „ügyük” javára.
Ilyen sikeres hazai példa az
Élménykülönítményt,
a
Swimathon, vagy a Kézen Fogva
Ballagunk kampány.
A konferencia olyan civilszervezeteknek szól, akik
- már ismerik és csináltak követes
adománygyűjtést, de szeretnének
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fejlődni, tanulni mások tapasztalataiból; - még nem tudják pontosan,
hogy mi az a követes adománygyűjtés és nem csináltak még ilyet,
de szükségük lenne anyagi
támogatókra, erős a motivációjuk
és hajlandóak tenni is ezért.
A konferencián való részvétel
regisztrációhoz és díjhoz kötött!
Részvételi díj: 10 000 Ft + ÁFA
Kedvezményes részvételi díj
(a
kedvezmények
nem
összevonhatóak):
Early bird (október 14 -ig)
7500 Ft + ÁFA
Kis szervezet (2016. évi bevétele
20 millió Ft alatti) 5000 Ft + ÁFA
Etikus
adománygyűjtő
szervezet -20%
Regisztráiós felület
forrás: www.facebook.com
„Térválasztó”
„Térválasztó – A közösségi művelődés
terei” címmel rendezi meg
az NMI Művelődési Intézet
a VIII. Stratégiai Konferenciáját
2017. november 13-14-én
a Lakitelek Népfőiskola Kölcsey
Házában.

A közösségi művelődés országos
stratégiai konferenciáinak
hagyományát a Nemzeti
Művelődési Intézet vezette be
2013-ban, idén már a szakmai utód
NMI Művelődési Intézet folytatta
megrendezésüket. A stratégiai
konferenciák évente két
alkalommal – tavasszal és ősszel
– nyújtanak képet, s alkalmat az
együttgondolkodásra a közösségi
művelődés országos, előremutató
folyamatairól egy-egy kiemelt
tematikára fókuszálva.
Idén a közösségi folyamatoknak
otthont adó, azokat gyakorta
2017. október

inspiráló és éltető, helyi fórumként
szolgáló helyszínek, terek
állnak a szakmai tanácskozás
középpontjában – erre utal a
VIII. Stratégiai Konferencia címe is:
„Térválasztó – a közösségi
művelődés terei.”
A konferencia programjában
kaszinók, faluházak, népfőiskolák,
agorák, ifjúsági klubok és más
közösségi színterek példáin
keresztül tárulnak fel a közösségépítésnek az építészettel, valamint
a térpszichológiával összefüggő
területei.
Az előadások sorában szó esik
a közösségi terek forrásszerzési
lehetőségeiről, a kultúrterek
kultúrtörténetéről, a faluházépítő
mozgalomról, a közösségi tereknek
a pszichológiával és a közösségfejlesztéssel való kapcsolatáról,
sőt a virtuális terek közösségképző
hatásáról is.
A konferencia két napja alatt
az előadások mellett egyéb programok is alkalmat adnak a tudásmegosztásra és a tapasztalatcserére:
többek között műhelymunkák
folynak olyan témák mentén,
mint a többfunkciós terek,
a térkialakításban tetten érhető
ageizmus, vagy éppen az ifjúsági
munka terei, de lesz filmvetítés
és kerekasztal-beszélgetés, valamint
megtekinthető lesz az „Emberek
– Közösségek – Terek” című
kiállítás is.
A konferencia regisztrációs díja
6.000 Ft, amely tartalmazza
a kétágyas szállást, az étkezést,
valamint a szakmai programok
díját.
Jelentkezési határidő:
2017. november 5.
Jelentkezési lap
forrás: kozossegimuvelodes.hu
Annál élhetőbb egy település,
minél több civil szervezet
működik
Annál élhetőbb egy település és
működőképesebb egy önkormányzat, minél több civil szervezet
egészíti ki, segíti tevékenységét
- mondta az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (Emmi) egyházi,

nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkára kedden Lajosmizsén,
a IV. Kárpát-medencei civil
konferencián.
Fülöp Attila kiemelte: míg 2010-ben
még 144 milliárd forint volt a civil
szervezeteknek juttatott állami
támogatás, 2015-ben már
202 milliárd forint. Ezzel párhuzamosan a magántámogatásuk is nőtt,
összességében a saját bevételeikkel
együtt mintegy 577 milliárd
forintból gazdálkodnak.
A civil szervezetek tevékenységével
kapcsolatosan elmondta: a legtöbb
szervezet oktatással, kultúrával,
sporttal és szabadidővel
foglalkozik, politikával és
érdekképviselettel mindössze
1,5 százalékuk.
Beszélt arról is, hogy Magyarországon jelenleg mintegy 62 ezer civil
szervezet működik egyesületi vagy
alapítványi keretek között. A többségük, mintegy egyharmaduk
Budapesten, Pest megyében
tevékenykedik. A személyi jövedelemadó egy százalékát gyűjtők
száma évente 25-28 ezer, a Nemzeti
Együttműködési Alapnak, a kisebb
civil szervezeteket támogató
szervezetnek pedig évente 16 ezer
pályázója van. Utalt arra, hogy az
alap évi költségvetését az az összeg
adja, amit az adózók a személyi
jövedelemadó egy százalékaként
felajánlhattak volna, de nem tették
meg.
A minden megyében található civil
információs centrumokról
elmondta: ezeknek kötelességük
térítésmentes segítséget, pályázati
vagy jogi tanácsadást nyújtani
a megyében működő civil
szervezeteknek.
Fü l öp A t ti la ha n gs úl y oz ta :
az anyagi támogatások mellett
a magyar kormány jogszabályi
módosításokkal is igyekszik
megkönnyíteni a civil szervezetek
adminisztrációs terheit. Ezen kívül
elkészültek azok a mintaokiratok is,
amelyeket ezentúl egységesen,
minden megyében alkalmazhatnak
a bíróságok.
Az átláthatóságról szóló törvény
kapcsán megjegyezte, ennek
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lényege mindössze annyi, hogy
a z okna k a sz ervez eteknek,
amelyek 7,2 millió forintot
meghaladó támogatást kapnak
külföldről, bírósági bejelentési és
beszámolási kötelezettségük van.
A Civil Információs Portálon ebből
kifolyólag jelenleg 45 szervezet van
feltüntetve.
A határon túli szervezetek lehetőségeiről a helyettes államtitkár
elmondta: a jövőben önállóan
is beadhatnak szakmai pályázatot
mindazok az egyesületek, alapítványok, amelyeknek társpályázóként
korábban már volt nyertes
pályázatuk. Tavaly egyébként
mintegy 150 olyan pályázat volt,
amit egy magyar civil szervezet és
egy határon túli közösen adott be.
Závogyán Magdolna, az Emmi
kultúráért felelős helyettes
államtitkára előadásában
elmondta: alapvetően az ember
családhoz, közösséghez vagy akár
a nemzethez való viszonyulását a
kulturális identitása és a kulturális
szokásai határozzák meg. Ez a fajta
háló azonban a Kárpát-medence
egyes területein lazulni, más
részein ugyanakkor megszűnni
látszik.
Beszámolt arról is, hogy egy
kutatás eredményeként kiderült,
valójában ott érzik jobban magukat
az emberek, ahol aktív közösségek
vannak, és nem feltétlenül
a gazdaságilag jobb körülmények
között működő településeken.
A legfontosabb megtartó erő
a család, az oktatás és a kultúra
- tette hozzá.
Mint mondta, a nemzeti közösség
reprodukciója csak úgy valósulhat
meg, ha olyan területekre összpontosít a nemzetpolitika, ahol jól
szervezett intézményhálózat van,
és ahol az emberek egész életük
során kapcsolatban maradnak
a magyar nyelvvel és kultúrával.
Éppen ezért a kulturális alapellátás
célja, hogy megfelelő kínálatú és
minőségű művelődési lehetőségek
álljanak rendelkezésre. Kiemelte:
a külhoniak tekintetében
a kormány igyekszik minden olyan
körülményt biztosítani az egyén
és a közösség számára, ami
2017. október

létfontosságú ahhoz, hogy
a magyar nyelv és a kultúra keretei
között megmaradjanak.
Hangsúlyozta: a kultúráért felelős
államtitkárság a külhoni magyar
kultúra céljaira ebben az évben
mintegy 110 millió forintot
biztosított. A közművelődés vonatkozásában két intézményének,
a Nemzeti Művelődési Intézetnek
és a Hagyományok Házának pedig
a külhoni magyarság szakmai
feladatainak segítése és az együttműködés ápolása is a feladatai közé
tartozik.
Molnár Beáta, a szervező
Jász-Nagykun-Szolnok megyei civil
információs centrumot működtető
Contact
Mentálhigiénés
Konzultációs Szövetség elnöke
elmondta: a konferenciára
Ukrajnából, Szlovákiából,
Romániából, Szlovéniából és
Magyarországról érkeztek
úgynevezett ernyőszervezetek
képviselői.
A centrumok szerepéről szólva
kiemelte: nemcsak a külhoni
kapcsolatok építése és ápolása
tartozik a feladataik közé, hanem
a pályázati lehetőségek felkutatása
és a külhoni magyarsággal való
együttműködés kiterjesztése is.
A konferenciák tematikája évente
változik, így az elmúlt évi
gazdasági témák után ezúttal
a kultúra a kapcsolódási pont,
hiszen a kultúra és az identitás
szerepe meghatározó a külhoni
magyarság megmaradásában.
forrás: www.kormany.hu
A cselekvés díja - Várják
a jelöléseket a Jószolgálat-díjra
A Jószolgálati-díj idei díjazottjait
bemutató szabadtéri kiállítás nyílt
október 4-én a budapesti Március
15. téren, s egyúttal a "cselekvés
díja" újabb jelölési időszakát
is meghirdették.
A Jószolgálat-díj már második
éve díjazza azokat az önkéntes
és hivatásos szociális munkásokat,
valamint szervezeteket és
közösségeket, akik kiemelkedő
elhivatottsággal, napról napra
végzik áldozatos munkájukat
a rászorulókért.

Rendhagyó ünnepség keretében,
a 2017-es év díjazottjaival és
pártfogoltjaikkal közösen nyitották
meg a díjazottakat bemutató
szabadtéri kiállítást a budapesti
Március 15. téren az újabb jelölési
időszak meghirdetését követően.
A tavaly nyáron indított díjat
Twickel György hívta életre,
édesanyja Twickel-Zichy Mária
T e r éz ia g r óf n ő p é lda é r té k ű
munkásságának emlékére.
A
grófnőről elnevezett
Twickel-Zichy Mária Terézia
Alapítvány a különböző területeken
hivatásos és önkéntes szociális
munkát végzők áldozatos munkáját
díjazza és mutatja be a Jószolgálatdíjon keresztül, melyet idén
májusban adtak át először.
Az első év tapasztalatai, valamint az
ötszázat is meghaladó jelölések száma jól bizonyítják a díj hiánypótló
jellegét. A díjazottakat a díj partnerei, a 7 nagy magyarországi segélyszervezet képviselőiből álló szakmai
zsűri választotta ki.
A 2017/18-as évadban október 4-től
várják a díj honlapján keresztül
a jelöléseket öt kategóriában:
életműdíj, valamint hivatásszerűen
és
önkéntesen
végzett
szociális munka egyéni és
szervezeti/közösségi kategóriáiban.
A jelöléseket 2018. január 31-ig
lehet leadni ITT.
A Jószolgálat-díj célja, hogy az
évről-évre megválasztott díjazottak
történetein keresztül minél több
ember figyelmét felhívja
az odafordulás, a megértő, gondoskodó és legfőképpen tevékeny
s z er e t et f o r m á ira , m i v e l a
rászorulókért tenni mindannyiunk
közös felelőssége!
További részletek, forrás:
A békéscsabai és Békés megyei
családok információs oldala
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KIADVÁNYAJÁNLÓ
Közbizalom 2017 – Tovább
erősödik a civil szervezetekbe
vetett bizalom
Az előző évekhez képest tovább
erősödött a hazai civil és nonprofit
szervezetek irá nti bizalom
– ez derül ki többek között
a Civil Kollégium Alapítványnak és a
Közösségfejlesztők Egyesületének ma
megjelent legfrissebb felméréséből.
Az Állampolgári Részvétel
Hetéhez kapcsolódó, 2005 óta
megjelenő
riport célja, hogy
képet adjon arról, állampolgárként
mekkora bizalommal – vagy
éppen bizalmatlansággal
– viszonyulunk fontos köz- és
politika i intéz ményeinkhez .
A kérdőív a civil- nonprofit
szervezetek, a rendőrség, az
egyházak, az önkormányzatok,
az
igazságszolgáltatás,
a parlament, és politikusaink
viszonylatában méri a válaszadók
elégedettségét. Az ez év májusában rögzített adatok szerint tovább
erősödött a hazai civil-nonprofit
szervezetek megbecsültsége az
előző évekhez képest. E változás
különösen szembetűnő a többi
kérdőívben szereplő intézmény
romló megítéléséhez képest.
Csekély mértékben romlott az
önkormányzatok és az egyházak
megítélése; előbbi folyamat
összefüggésben állhat azok
csökkenő szerepével, és
a kormányzat általi központosító
törekvésekkel; utóbbi esetében
a közéleti kérdések irányában tett
állásfoglalásokra – vagy azok
hiányára – tudunk következtetni.
Az elmúlt évekhez képest
stagnálni látszik a rendőrségbe
vetett bizalom mértéke és esett
az igazságszolgáltatásba vetett hit.
Jelentős romlás könyvelhető
el politikusaink és parlamenti
képviselőink iránt mért bizalom
szintjében.
Bár a megkérdezettek részéről
megvan az igény a közügyekben
történő részvételre, mégis, kevesen
hiszik, hogy ténylegesen van
beleszólásuk a helyi ügyekbe.
2017. október

(Ezzel párhuzamosan viszont többször is előbukkant a válaszok között
a munkahelyi retorziótól való
félelem.) Az állampolgári aktivitás
növekedése leginkább petíciók
aláírásában és egyéb internetes
akciókban mutatkozik meg – amely
a későbbiekben akár aktívabb
részvételben is megnyilvánulhat.
További részletek a jelentésben
olvashatók. A kiadvány ide
kattintva tölthető le.
További információ:
Pál Bence
bence@cka.hu
+36 30 473 0493
A következetesség és az összehasonlíthatóság végett évről évre
ugyanazokat a kérdéseket tesszük
fel, amelyek megmutathatják,
hogyan változik köz életünk
e jelentős tényezője, amely nagyban
befolyásolja mindennapjainkat.
Kérdőívünket ezúttal is
az Állampolgári Részvétel
Hete elnevezésű eseménysorozatunkkal egybekötve tettük közzé;
fontos megjegyezni, kutatásunk
nem reprezentatív mintán történt,
hanem szúrópróbaszerű mintavételre épült; erre az ország
különböző pontjain került sor,
jellemzően helyben (és kevésbé
online) kitöltve.
forrás: www.cka.hu
Megjelent a Szín - Közösségi
Művelődés folyóirat 22/3-as
lapszáma

A tartalomból:
Kárpáti Árpád - Át- és kitekintő
összegzés
Dr. Juhász Erika – Novák Erzsébet
– Gégény János - Ötödik évéhez
ért a Kulturális Közfoglalkoztatási
Program
KÖZÖSSÉGI INNOVÁCIÓK
Legéndi Lakodalom – egy nemzetiségi hagyomány felelevenítése
- A cimbalomtól a hegedűszóig
HELYI
TÁRSADALMAT
FORMÁLÓ
KÖZÖSSÉGI
KEZDEMÉNYEZÉSEK
A közösségi élet fellendülése
Szabolcsbákán - Beszélgetés Vámné
Simon Zsuzsanna, közösségi
munkással
Nádasd Tour 2017 Mecseknádasdon – egy mintaprojekt gondolatainak továbbélése
Lelkes és kreatív kezdeményezések
Börcsön
Közösségi akadémia Oszkón
- Kulturális gazdaságfejlesztési
lehetőségek feltérképezése közösségi munkások közreműködésével
PÁLYAKÖVETÉS
„Hálót kaptam, nem halat.”
- Beszélgetés Kósa Jánossal
Kulturális közfoglalkoztatottból
vá lla l koz ó, I nte rj ú Ho lcz er
Balázzsal
Közfoglalkoztatásból a média
világába – amikor az álomból
valóság lesz - Interjú György
Katalinnal
„Szeretek kipróbálni minden újat”
- Jánosik Erika, a sokoldalú
művelődésszervező
TOVÁBBFOGLALKOZTATÓ
„Szükségem van a közösségre!”
- Önkéntesből közfoglalkoztatott,
majd főállású alkalmazott – Interjú
Pocsajiné Fábián Magdolnával a
Közösségfejlesztők Békés Megyei
Egyesületének titkárával, Zsótér
Máriával a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány elnökével és
Bágy Petrával az említett két civil
szervezet munkatársával.

Oldal 14

Közösségi munkás – a szó
legnemesebb értelmében
- Beszélgetés Bálintné Siprikó
Zsuzsannával
Közfoglalkoztatottból közalkalmazott - A közművelődési szakemberutánpótlás útja
Szabadbattyánban „Alkotni
születtünk erre a földre” - Beszélgetés Benkó Attilával a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház
és Könyvtár intézményvezetőjével
MUNKAHELYTEREMTŐ
KEZDEMÉNYEZÉSEK
Noszvaj, az ezerarcú - Egy település, amely nem a könnyebb utat
választotta - Beszélgetés Bóta
Gézával és Czinkéné Szűcs
Krisztinával
Ahol a kapu mindenki előtt nyitva
áll - Beszélgetés É. Kovács Judittal
NÉPFŐISKOLÁK A KÁRPÁTMEDENCÉBEN
MÁTYUS ALIZ ROVATA
A közösség
Értékfeltárás és hagyományőrzés
Műhelymunka
A kézművesség
„akit egyszer megfertőzött a népművészet és a pontos munka”
Beszélgetés Győry Endréné Abonyi
Éva gyűjtővel
Győry Endrénénél jártak a Pápai
Művelődéstörténeti Társaság
tagjai
Az iskola
Kassai Magyar Ipari
A kiadvány megrendelése.
forrás:
NMI Művelődési Intézet
Nonprofit Közhasznú Kft.
Facebook oldala
Multiplex Magazin: védjük meg
az agyat
Hogyan maradhat ép az agy?
Mikor eredményes egy gyógyíthatatlan betegség kezelése? Hogyan
lehet kerekesszéket használó betegként is talpra állni? A fiatalkorban
jelentkező visszafordíthatatlan
idegrendszeri betegséggel,
a sclerosis multiplex kórral élő
emberekről szól az országos
Multiplex Magazin.
2017. október

Meg kell védeni az agyat és az idegrendszert a sclerosis multiplex
okozta károsodásoktól, mert az
elpusztult idegsejteket nem tudjuk
helyreállítani – indokolja a
Multiplex Magazinnak adott
interjúban dr. Bencsik Krisztina,
a Szegedi Tudományegyetem
Neurológiai Klinikájának egyetemi
docense, miért kell az SM diagnózis
után minél hamarabb megkezdeni
a kezeléseket. A szakorvos beszél
az SM kezelés új stratégiájáról,
s kitér arra is, hogy amíg eddig csak
a javuló-rosszabbodó kórformában
tudtak a betegséget lassítani képes
terápiát adni, a jövőben lehetőség
nyílhat a kezdetektől fokozatos
rosszabbodással sújtott, eddig
kezelhetetlennek ítélt betegek
ezelésére is. Bencsik Krisztina
figyelmeztet: mivel az SM gyógyíthatatlan, a családok gyakran
célpontjai a kétségbeesést kihasználni akaró termékügynököknek.
Hiteles információkkal kell felvértezni a betegeket a „hülyeségekkel”
szemben.
Dr. Rózsa Csilla, a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház neurológiai
osztályának főorvosa rávilágít:
amíg korábban elsősorban az
állapotrosszabbodások nyomán
értékelték aktívnak a sclerosis multiplexet, ma már tudják, hogy
a panaszoktól függetlenül is lehet
aktív és romboló hatású a betegség,
ezért felértékelődött a koponya MRI
kontroll vizsgálatok jelentősége.
Egyéni szinten nehéz objektíven
megítélni, mikor tekinthető egy
terápia eredményesnek, mivel
az SM lefolyása és a panaszok
számtalan tényezőtől függnek.
Amint dr. Mátyás Klotild, az egri
Markhot Ferenc Oktató Kórház
neurológusa rámutat, a kilátásokat
befolyásolja az életkor, a betegség
aktivitása, az idegrendszeri károsodások mértéke és helye, az életmód,
a munkahelyi és anyagi lehetőségek, valamint a lelkiállapot is.
A magazin a címlapon szereplő
Gyurácz Annamária, az SM Betegek
Csongrád Megyei Egyesületének
elnöke személyében mutat be
példát arról, hogyan lehet utat
találni a sokszor kilátástalannak

tűnő helyzetekben is. Elhangzik: a
kór bezárt előtte kapukat, viszont
megnyitott más ajtókat, s végül
hivatásává vált a sorstársközösség
építése. Furcsa Józsefné, az SM
Betegek Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesületének vezetője is
arra biztat minden érintettet, hogy
lépjenek kapcsolatba egymással,
mert a helyi klubok támaszt, segítséget tudnak nyújtani. A lapban riport
olvasható a Magyar Sclerosis
Multiplexes Betegekért Alapítvány
által működtetett nyíregyházi
SM Centrumról is, a hasznosítás
dilemmáiról és a betegek számára
ott elérhető lehetőségekről.
– Az ismeretterjesztő és életmód
magazin ingyenes, eljut az ország
minden SM centrumot működtető
neurológiai osztályára, továbbá
a betegklubokhoz és egyesületekhez
is – tájékoztatott B. Papp László
főszerkesztő. Herczegné Szabó
Marianna felelős kiadó, a Békés
Megyei Sclerosis Multiplexes
Emberek Közhasznú Szervezetének
elnöke hozzátette: az újság riportjai
nemcsak az érintettek számára
tanulságosak, ezért a helyi betegszervezetek a lapot fel tudják
használni a betegségről való szemléletformáló és érdekérvényesítő
munkájuk során is.
A sclerosis multiplex rendszerint
fiatalkorban jelentkező, gyógyíthatatlan neurológiai betegség: autoimmun gyulladás teszi tönkre az idegpályákat szigetelő myelinhüvelyt.
Tünetei szerteágazóak, ezért hívják
ezerarcú kórnak. Magyarországon
mintegy 8 ezren élnek a betegséggel.
Békés Megyei
Sclerosis Multiplexes Emberek
Közhasznú Szervezete
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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