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KÖ ZÖ S S É GF E J L E S ZT Ő F O LYÓ IRAT
Fogadj örökbe egy egyetemistát!
Magyarországon egyedülálló új
programot indít el az EBI - Egyesület
Békéscsaba Ifjúságáért.

Nézd végig hogy telik egy napja
annak, aki részt vesz a Fogadj örökbe
egy egyetemistát programunkon.

Egy napra fogadj örökbe egy
egyetemistát, utazz el a városba és
nézd meg a saját szemeddel, hogy
jó helyre felvételizel-e. Menj be az
órákra, hallgasd meg az előadásokat,
járd körbe a campust, ismerd meg
a jó helyeket a környéken és tudj
meg mindent a jövőbeli felsőoktatási
intézményedről, testközelből.

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete

2018. február

A tartalomból:

Az elérhető szakok folyamatosan
bővül nek, t ová bbi i nf ormá ci ó
és jelentkezés az alábbi elérhetőségen:
www.ebiegyesulet.hu/fogadj-orokbe
forrás: Egyesület Békéscsaba
Ifjúságáért facebook oldala
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EZ TÖRTÉNT...
Évkezdés
Egyesületnél

a

Dohánylevél

A csanádapácai Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő
Egyesület életében a januári hónap is
próbákkal, hagyományőrző tevékenységgel, fellépésekkel telt. Programjaink a hagyományokra épülnek,
kulturális értékeket közvetítenek,
hozzájárulnak az értékes és tartalmas
közösségi élet élénkítéséhez.
Fontosnak tartjuk, hogy a régi falusi
munkálatok közül - melyeket nagyobb
közösségben végeztek - visszahozzunk néhányat, megtanuljuk és
továbbadjuk a fiatalabbaknak. A téli
időszakban a csigatészta készítést
elevenítjük fel már évek óta.

Ez a közösségi tevékenység új
embereket is hozott egyesületünkbe,
időseket és fiatalokat egyaránt.
Ör ö m me l t ö lt el b en n ü nk et,
hogy a csigapödrés jó hangulatú,
mesélős-sütizős délutánjain megtelik
a Civil ház és a Farsangi bálunk
levesbetétje is elkészül.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
két meghívást is kapott egyesületünk.
A csanádapácai Arany János Művelődési Házban idén a helyi kulturális
csoportok kaptak bemutatkozási
lehetőséget. Rakonczai Kata Bíborka
népdalcsokrával és a néptánccsoport
Magyarbődi karikázójával léptünk
színpadra.

Aktualizálták a civil
beszámolók elkészítéséhez
szükséges
nyomtatványokat
A
beszámolók
benyújtásához
szükséges
korábbi
évekre
vonatkozó
nyomtatványok
frissített
verziója,
illetve a 2018. évi
beszámoló elkészítéséhe z
sz üksé ge s
nyomtatványok
2018. február 1-jétől
érhetők el a Civil
eljárás
során
alkalmazandó
nyomtatványok
között.

A cikk folytatása
a 9. oldalon...

Apátfalva Község Önkormányzata
H a g y o m á n y ő rz ő C s o p o r t o k
Találkozójára hívott bennünket,
ahol harmadik alkalommal
vettünk részt. Mindig szívesen
teszünk eleget a felkérésüknek,
hiszen a testvértelepülési kapcsolaton túl a Guzsalyos Találkozók
is összekötnek bennünket. Itt is
Bíborka és a néptáncosok
mutatkoztak be a közönségnek.
Egy éve jött létre Csanádapácán
a civil kerekasztal, mely összefogja
a község egyesületeit, alapítványait. A jó kapcsolat már kialakult
közöttünk az évek folyamán,
de fontos az összehangolt munka
a szervezetek között. Oláh Kálmán
polgármester úr immár második
alkalomma l, megvendégelé s
keretében mondott köszönetet az
egyesületek vezetőinek az előző
évben végzett civil munkáért.
Egyesületünk a Nemzeti Együttműködési Alap és a Csoóri Sándor
Program pályázatain működésre
és a néptánccsoport eszköztárának
bővítésére nyert anyagi támogatást. Utóbbi pályázat lehetőséget
ad arra, hogy magasabb szinten
működjön a táncosok képzése és
ruháink, kellékeink megújuljanak.

Oravecz István
Sikeres Gyulai cím
betegek segítőjének

az

SM

betegekért tett erőfeszítéseiért
kapta. Alapító elnöke a több mint
két évtizede működő Békés
Megyei Sclerosis Multiplexesek
Egyesülete Egészségügyi és
Szociális Alapítványnak, 2018-tól
pedig ügyvezető titkárként veszi
át Nadabánné Benyik Évától
a Magyar Sclerosis Multiplexes
Betegekért Alapítvány (MSMBA)
ügyvezető titkári feladatait.
Békés Megyei
Sclerosis Multiplexesek Emberek
Közhasznú Szervezete
Párbeszéd
fiatalok
döntéshozók között

és

Közelítő néven hirdetett projektet
a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság, amelynek
során a közvetlenül bekapcsolódó
települések önkormányzatai és
fiataljai között valódi párbeszéd
és együttműködés kialakítása
a cél.

Orosházáról a jól működő GYIÖK
(Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat) két képviselője, Podhorszky
Viktória Anna (alpolgármester)
és Lovas József tag, valamint az
ifjúsági referens, Magonyné Urbán
Zsuzsanna vett részt azon a pécsváradi találkozón, ahol tíz település
képviseltette magát.
- Az volt a cél, hogy a döntéshozók
és a fiatalok közösen kezdjenek
dolgozni azon, hogy miként
növeljék településükön a fiatalok
részvételét, valamint azt, hogy
valóban bekapcsolódjanak
a kölcsönös párbeszéd folyamatába
– ezt már az orosházi ifjúsági
referens mondta.
Nem kellett iskolapadba ülniük,
kötetlen formában, interaktív
módon, jó gyakorlatokon keresztül
szereztek ismereteket. Közösen
gondolkodtak azon, hogyan lehetne
helyi szinten a fiatalok részvételét,
aktivitását fokozni. Az orosháziak
elindítottak egy helyi specialitásokra
épülő projektet, melynek részletes
kidolgozása (céljuk, hogy az
orosházi döntéshozókkal a fiatalok
párbeszéde minél eredményesebb
lehessen) a közeli jövő feladata.
Ehhez ad támogatást a Gyermekés Ifjúsági Önkormányzati Társaság.
forrás: Békés Megyei Hírlap,
2018. február 08.
fotó: Orosházi Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat Facebook oldala

Sikeres Gyulai kitüntetést vehetett
át Fazekasné dr. Magda Erzsébet,
a Békés megyei SM betegeket
támogató alapítvány vezetője,
aki 2018-tól az országos SM
alapítvány ügyvezető titkáraként
is dolgozik.
A Sikeres Gyulai címet minden év
elején azoknak adományozza
a város, akik sokat tettek a közösségért, idén hatan vehették át
a kitüntetést. Az elismerést
Fazekasné dr. Magda Erzsébet
a több mint két évtizede a Békés
megyei sclerosis multiplexes
Oldal 2
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Új fejlesztő foglalkozások a Békés
megyei óvodásoknak
Csaknem félmilliárd forintos
európai uniós támogatásból
fejleszthetik a dél-békési települések egy részében az egészségügyi,
oktatási, kulturális és szociális
közszolgáltatásokat - közölte
a projekt menedzsmentje.

A program Orosházán, Tótkomlóson, Kardoskúton, Nagybánhegyesen és Kaszaperen valósul meg az
önkormányzatok, a Békés Megyéért
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
és az orosházi Kodolányi János
Főiskola együttműködése révén.
A projektben óvodapedagógusoknak szerveznek továbbképzést,
mozgásos és meseterápiás fejlesztő
foglalkozásokkal és egészségnapokkal bővítik az óvodai szolgáltatásokat, valamint pénzügyi, természetvédelmi és természettudományos
szakköröket indítanak iskolás
gyermekeknek.
A 2019 végéig tartó programba
legalább négyezer embert vonnak be
- írják.
Dél-Békés más települései is nyertek
EU-s humánszolgáltatás-fejlesztési
támogatást. Mezőkovácsházán,
Battonyán, Medgyesegyházán,
Mezőhegyesen, Kevermesen,
Dombegyházon és Pusztaottlakán
is mintegy 500 millió forintból
támogatják a közösségi kezdeményezéseket, lakossági klubokat,
önkéntes programokat. Jövő november végéig több mint háromezer
embert vonnak be a programba,
amelynek célja a lakosság foglalkoztatási képességének és a térség
megtartó erejének a növelése.
forrás: www.csalad.hu
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Civil köszöntő Mezőberényben

Díjazott csabai nyugdíjas vezető

2018. január 26-án, pénteken
a Városházán köszöntötte Siklósi
István polgármester a civil
szervezetek vezetőit, képviselőit.

Szrenka Pálné, a Békés Megyei
Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének elnöke a közélet helyi és
országosan elismert szereplője.
Kezdeményezésére többek közt
számos nyugdíjas szervezet-,
népdalkör és néptánccsoport
alakult a megyében. Idén februárban ő vehette át a civil társadalom
nemzetközileg is jelentősnek
tartott elismerését, a Magyar
Kultúra Lovagja kitüntető címet.
forrás: www.beol.hu

A civileknek a pedagógus Haván
Mihály mondott egy székely
történetet, majd a 2017. év
értékeléséről és a 2018. év terveiről,
pályázatairól hallhatott a közel
100 résztvevő. A tájékoztató után
Bogárné Szőke Erika a Népi
díszítőművészkör vezetője
mondott pohárköszöntőt. A kör
2017. évben kapta meg a
"Mezőberény Kultúrájáért" elismerést. A találkozón az értékelés
mellett a köszöneté volt a főszerep,
hiszen a város rendezvényein
a jelenlévők illetve szervezetük
tagjai munkájukkal segítik a megvalósulást és működtetnek közel
70 szervezetet. Munkájuk
példaértékű és köszönet érte.
forrás: www.mezobereny.hu
Kitüntetést kapott Varga Istvánné
Oláh Irén
Varga Istvánné Oláh Irén,
a Hagyományőrző Nők Egyesületének vezetője vehette át a Dévaványa Kultúrájáért elismerő címet
Valánszki Róbert polgármestertől
2018. január 19-én a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére rendezett ünnepségen, az önkormányzat
Dísztermében. A kitüntetés
a település kulturális életében való
aktív részvételért jár, az oklevélen
kívül egy aranygyűrűvel
kösz önték meg a díjaz ott
munkáját.

forrás: www.beol.hu

Debreczeni Jánosné váltotta
a leköszönő Csonka Györgyöt
Kolbászt töltenek, és táncversenyt
rendeznek idén a Gyulai
Nyu gdíja s ok Érde kv édelmi
Egyesületének tagjai.
A gyulai művelődési központban
rendezte meg évindító közgyűlését a Gyulai Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Egyesülete
február 7-én. Az eseményen
Kónya István alpolgármester
emléklappal köszönte meg
a városvezetés nevében a
leköszönő Csonka György
munká já t, a kinek u tódjá t,
Debreczeni Jánosnét is bemutatták
a rendezvényen.
A közgyűlés beszámolóval indult
a 2017-ben végzett munkáról,
amit az egyesület titkára Csonka
György ismertetett. Elsőként arról
esett szó, miként végzi munkáját
az egyesület a mindennapokban.
Újdonságként arról is szót
ejtettek, hogy a helyi idősek
miként tudnak együttműködni
a Gál Ferenc Főiskolával. Kiderült,
hogy az intézményben hamarosan
az idősek számára további kurzusokat szerveznek. Ebben az évben
várhatóan a vallás és a művészetek kapcsolatáról hallgathatnak
meg előadásokat, és emellett
a gasztronómia is fontos szerepet
kap majd a tervek szerint.
A tavalyi évben is számos
programon és rendezvényen
vehettek részt a gyulai idősek,
ezek között a legnépszerűbb
a IX. Országos Szenior
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Táncverseny volt, amit a fürdővárosban rendeztek meg.
– Több mint 300 versenyzőt és
hozzátartozóikat, vagyis jóval
500 fő feletti vendéget tudtunk
városunkban hozni – emelte
ki Csonka György, majd az idei
év tervei kapcsán elmondta,
hogy ebben az évben az egyik
legfontosabb eseményük a soron
következő, X. Országos Szenior
Táncverseny megrendezése lesz.
Csonka György hozzátette, hogy a
nyugdíjasok világnapja alkalmából
tavaly már elindult egy békéscsabai
rendezvényük is. A Nyugdíjas
Kolbászgyúrók Olimpiája a szervezők szerint már első alkalommal is
sikeres volt, hiszen arra több mint
tíz csapat nevezett. Idén még több
jelentkezővel számolnak.

Az eseményen Kónya István
alpolgármester emléklappal
köszönte meg a városvezetés
nevében a leköszönő Csonka
György munkáját, akinek utódját,
Debreczeni Jánosnét is bemutatták
a rendezvényen. Az egyesület új
titkára Mészár Ferencné lett,
a leköszönő vezetőt pedig tiszteletbeli örökös elnöknek választották
a helyi nyugdíjasok.
A program a pénzügyi beszámolók
és pénzügyi tervek ismertetésével
és az egyéni hozzászólások
meghallgatásával zárult.
forrás: www.gyulaihirlap.hu
266 főnek osztott élelmiszert
Békésen a Küldetés Alapítvány
2018. január 20-án a Küldetés
Alapítvány több mint 600.000 Ft
értékben élelmiszer adományt
osztott a békési rászoruló családoknak. Az élelmiszer a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület raktárából érkezett. A kapott adományt
266 fő részére osztották ki.
2018. február

A Küldetés Alapítvány az élelmiszermentés feladatát is vállalva,
a békési rászoruló családoknak
havonta közel egymillió Ft értékben
oszt élelmiszer adományt.

Így eddig több mint 24.000.000
forinttal járult hozzá Békés
város lakosságának jobb életminőségéhez.
Békésen a Küldetés Alapítvány
több mint 2 éve végzi az élelmiszer
osztását mint Élelmiszerbank
partner.
A tevékenységük további fejlődését támogatással lehet segíteni:
Segíthetsz szolgálatuknak,
ha 1% felajánlásodban a Küldetés
Alapítványnak javára rendelkezel.
Küldetés Alapítvány adószáma:
19057464-1-04
forrás: bekesmatrix.hu
Könnyebb hétköznapok - új,
akadálymentes kisbuszt vásárolt
az AUT-PONT Alapítvány
Egy új akadálymentes kilenc
személyes kisbuszt vásárolt az
AUT-PONT Alapítvány. A gépjárművel az autista fiatalokat
szállítják majd hétköznapokon
az óvodába, iskolába, a felnőtteket
pedig az AUT-PONT intézményébe. Az eddig erre szolgáló közel

20 éves régi jármű lecserélésére
az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázata segítségével nyílt
lehetősége az alapítványnak.
Ünnepélyes keretek között adta
át az értékesítő a kisbusz kulcsait
Szántó Tamásnak az alapítvány
vezetőjének. Az új kilenc személyes
gépjármű jól felszerelt, klimatizált,
utazáshoz kényelmes darab.
A kis busz akadálymentesített.
A hátsó ajtók kinyitása után
néhány egyszerű mozdulattal
rögzíthető az autóban található
rámpa. A kerekesszékkel érkező
utast is biztonsági eszközök védik.
Három ponton rögzített övek,
hevederek. Emellett komputerizált,
intelligens a vezetői rendszer is,
ami a sofőrnek is nagy segítség.
Az autista fiatalok - és kísérőik akik a jövőben használják majd
az autót, hamar kényelmesen
elhelyezkedtek benne.
– A mögöttünk lévő modell
hosszabb utakra, akár több ezer
kilométer megtételére is kényelmesen alkalmas. Anélkül, hogy
az utasok elgémberednének,
de akár egy-egy rövid városi út
megtételére is tökéletesen alkalmas
- nyilatkozta Gali Árpád
a Meszlényi Autó Kft. értékesítője.
A tömegközlekedés során
gyakran nagy a forgatag és
a kiszámíthatatlanság - mondja
Szántó Tamás, ezért is nagy segítség az autizmussal élők számára
az új eszköz, ami az autista fiatalok
családját is tehermentesíti.
– Gyerekeket munkanapokon
juttatunk el szakképzett kísérővel,
óvodába, iskolába és onnan haza.
A felnőtteket pedig az AUT- PONT
Alapítvány nappali intézményébe.
Ez komoly segítség azoknak
az autista személyeknek, akik
számára nehezített a tömegközlekedés, annak a forgataga nehezen
kezelhető- nyilatkozta Szántó
Tamás az AUT-PONT Autista
Gyermekekért és Fiatalokért
Alapítvány elnöke.
Az új autó hétköznapokon délelőtt
és délután is úton lesz - profi sofőr segítségével és évente legalább
70 ezer kilométert fog megtenni.
forrás: behir.hu
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
Munkaügyi
konferencia
pályakezdők számára
A Játszótér Alapítvány egy rendhagyó munkaügyi konferenciát
szervez Békéscsabán. Az eseményt
a Budapest Bank Békéscsabáért
program támogatásával, kifejezetten
olyan fiatalok számára rendezzük
meg, akik idén befejezik középiskolai tanulmányaikat és reményeink
szerint Békéscsabán fognak munkába állni. Ezen az összejövetelen
olyan jelentős foglalkoztatók
számára kívánunk bemutatkozási
lehetőséget biztosítani, akiknél
nagyobb létszámban van szükség
fiatal munkaerő bevonására.
(Budapest Bank, Marzek Kner
Packaging Kft. - M-Flexilog Kft.,
Csaba Metál ZRt., Linamar
Hungary Zrt., Magyar Honvédség
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság). A munkaadókon, a város képviselőin
és a Békéscsabai Járási Hivatal
Foglakoztatási Osztályán kívül,
a Szakszervezetek Együttműködési
Fóruma (SZEF) Ifjúsági Tagozata
is képviselteti magát.
A meghívott vendégek rövid
bemutatkozása után lehetőség
nyílik a személyes találkozásra
a leendő munkavállalók és
a vállalatok, szervezetek képviselői
között.
Helyszín: Andrássy Úti Társaskör
(5600 Békéscsaba, Andrássy út 38.)
Időpont: 20 18 . f ebruá r 2 2 .
(csütörtök) 14-től 18 óráig.
A rendezvény ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni ezen a linken lehet.
forrás: Játszótér Alapítvány
A békéscsabai
Fotóműhely kiállítása

Márvány

A Márvány Fotóműhely immár
két évtizede működik Békéscsabán,
a Lencsési Közösségi Házban.
Alapítása óta a klub tagja a Magyar
Fotóművészeti Alkotócsoportok
Országos Szervezetének, valamint
5

két éve a nagyváradi székhelyű
„Nemzetközi FotoArt Egyesületnek” is.
A klubnak évente több alkalommal
van hazai és külföldi csoportos
kiállítása. Taglétszámuk a három
éve eredményesen megrendezésre
kerülő fotó-sulijuknak is köszönhetően folyamatosan magas,
jelenleg 51 fő.
A hagyományoknak megfelelően,
idén februárban - immár 12. alkalommal – ismét bemutatják
munkásságukat "Az elmúlt év
alkotásai" című kiállítással
a békési Kecskeméti Gábor
Kulturális Központban (Békés,
Jantyik M. u. 23-25.).

A bemutatásra szánt anyagot a
klub vezetősége válogatta össze,
így ez alkalommal 36 tagtársuk
képe látható majd a falakon. A
témák kötetlenek voltak, ezzel is
kifejezve a fotósok látásmódjának
sokszínűségét.
Megnyitó időpontja: 2018. február
21. (szerda) 17:30 óra
Megnyitja: Dr. Pap István,
a Megyei Művelődési Központ
nyugalmazott igazgatója
Közreműködnek: az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
Megtekinthető: 2018. március 19-ig,
az intézmény nyitvatartási ideje
alatt.
A belépés díjtalan!
forrás: bekesmatrix.hu
E-Napraforgó

AZ ORIGAMI
VILÁGA

CSODÁLATOS A hangversenyre a jegyár: 3 900 Ft.-

Vándorkiállítás a Magyar Origami
Kör megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a békéscsabai
Vasutas Művelődési Ház és
Könyvtárban.

Kedvezmény: Jegyek a szabad
helyekre, a bérletes hangversenyek
alkalmával is vásárolhatók. A jegyek
árát az egyes előadásoknál tüntettük
fel.
Jegyvásárlásnál érvényesíthető
kedvezmények:
Diákok és nyugdíjasok számára 10%
kedvezmény,
Csaba kártya tulajdonosok számára
10% kedvezmény,
Filharmónia bérletesek számára 20%
kedvezmény.

Jegyek vásárolhatók a Filharmónia
békéscsabai irodájában és a
www.jegymester.hu oldalon.
Iroda címe: 5600 Békéscsaba,
Andrássy út 24-28., „U-alakú”;
Telefon: 66/442-120, 30/920-29-53;
E-mail cím:
bekescsaba@filharmonia.hu)
Jegyek a hangverseny előtt
a helyszínen is válthatók.

forrás: Filharmónia Magyarország
Megnyitó: 2018.
(szerda) 17.00 óra

február

21.

Megnyitja: Varga Tamás
közművelődési csoportvezető,
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Közreműködnek: Medovarszki
Tímea (hegedű) és barátai.
A megnyitót követően, Sági Judit
és Fábián Zsolt, a Magyar
Origami Kör vezetői, tárlatvezetést
tartanak.
Kísérő program: 2018. február 20.
(kedd) 17.00 óra - origami
foglalkozás pedagógusoknak,
kézműveseknek.
A belépés ingyenes!
forrás: www.bcsvmh.hu
A debreceni Kodály Filharmonikusok hangversenye a Csabagyöngye Kulturális Központban
Időpont: 2018.02.26. 19.30
Előadók
Kodály Filharmonikusok Debrecen
S za bad i Vilmos – he ge d ű
Vezényel: Káli Gábor
Műsor
Wolfgang Amadeus Mozart: Figaro
házassága
Jean Sibelius: d-moll hegedűverseny
Johannes Brahms: II. D-dúr
szimfónia
2018. február
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Kapcsolatot
ápolnak
az akciócsoportokkal
Az európai uniós vidékfejlesztési
politika megvalósításában jelentős
szerepet játszanak a LEADERegyesületek és azok munkaszervezetei, a helyi akciócsoportok.
Az egyesületek működésének célja
a tervezés, a területüket lefedő
térség vidékfejlesztési stratégiájának kialakítása, ezen belül
képzések szervezése, konzultációs
tevékenységek, fórumok lebonyolítása, valamint adminisztrációs
és igazgatási feladatok elvégzése.
Kiemelt feladatuk a rendelkezésükre álló vidékfejlesztési források
helyben, helyi pályáztatás útján
történő odaítélése olyan
projektekre, a melyek ez zel
a helyben kialakított stratégiával
összhangban állnak – mondta
dr. Rákóczi Attila, a Békés Megyei
Kormányhivatal főigazgatója.
Békés megyében jelenleg négy
szervezet rendelkezik LEADER
Helyi Akciócsoport elismeréssel:
a Kertészek Földje Akciócsoport
Egyesület, a Körös -Sárréti
V idé kfejle sz té si Egye sül et ,
a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület és a Napkör
Társadalmi Innovációs Egyesület.
A Békés megyei helyi akciócsoportok a Vidékfejlesztési Program
keretében a 2014-2020 közötti
tervezési időszakban mintegy
264 millió forint működési
költséggel gazdálkodhatnak,
(melyből 77 millió forintot fizettek
ki eddig), s a helyi pályáztatás
útján mintegy 1,72 milliárd forint
vidékfejlesztési forrás odaítélésében működnek közre.
A helyi pályáztatás útján megjelenő felhívások 2017 novemberétől
érhetők el a Magyar Államkincstár
felületén, a támogatási kérelmek
benyújtására a felhívásokban
meghatározott időszakban van
lehetőség, elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül. Támogatási
kérelmet az nyújthat be, akit
a Magyar Államkincstárnál
vezetett Egységes Mezőgazdasági
Oldal 7

Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben
nyilvántartásba vettek. A nyilvántartásba vételt a helyi akciócsoportokkal szorosan együttműködve
a Békés Megyei Kormányhivatal
agrár- és vidékfejlesztést támogató
főosztálya végzi. – A helyi
akciócsoportok több ponton
kapcsolódnak a kormányhivatalhoz – hangsúlyozta dr. Rákóczi
Attila. – A megye vidékfejlesztése
közös érdekünk, az akciócsoportok
igénylőinek sikeres támogatáslehívása kiemelten fontos, hiszen
közvetett módon segíthetjük
a megyében működő önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek, egyházak működését,
terveiket a források útján. Az akciócsoportok és a kormányhivatal
között kölcsönösen kialakult kiváló
partnerségi szakmai kapcsolat
az elmúlt évben még tovább
erősödött, hiszen az ügyfélkör
érdekérvényesítése a közös cél.
A 2018-as évben is folytatjuk a jól
kialakított együttműködést.
forrás: Békés Megyei Hírlap Agrárhíradó, 2018. február 08.
MUNKAADÓK
AJÁNLJUK!

Önkormányzatának bevonásával
szakképzési munkacsoportot
alakított.
Valós helyzetelemzésre épülő
rövid-, közép- és hosszútávon
megtenni szükséges intézkedésre
kívánunk javaslatot adni
2018. május hónapjáig. A jelenlegi
jogszabályi keretek között is
megtehető intézkedéseket
keressük, de ha szükséges,
jogszabály módosítási javaslatokat
is megfogalmazunk a szakterület
döntéshozói felé.
Az intézkedési tervek alapját
képező helyzetelemzés elkészítésében kérjük és várjuk együttműködését!
Kérjük, hogy a 2018. február 23-ig
nyitva álló, ezen a linken elérhető
kérdőív kitöltésével segítse a minél
szélesebb körű munkaerő-piaci
információk összegyűjtését.
Nekünk minden munkaadó
véleménye fontos. Az Ön igényeit
is figyelembe kívánjuk venni
a jövő szakképzési rendszerének
kialakítása folyamán.
forrás: Békés Megyei
Kormányhivatal

FIGYELMÉBE

Kérjük, ossza meg velünk
a munkaerőhiánnyal, a szakképzéssel kapcsolatos problémáit
és segítse munkánkat a gazdaság
igényeit jobba n kisz olgá lni
képes szakképzési rendszer
megszilárdításában!
Közös érdekünk, hogy a gazdaság
bővülésének ne legyen akadálya
a szakképzett munkaerő hiánya
és a megye fiataljai helyben találják
meg az oktatás, a szakképzés és
a munkavállalás lehetőségét.
A munkaerőhiány sikeresebb
kezelése céljából a Békés Megyei
Kormányhivatal a vele együttműködési megállapodást megkötő
szakmai kamarákkal és felsőfokú
oktatási intézményekkel, továbbá a
megyei szakképzési centrumokkal,
a megyei tankerületekkel, továbbá
a Békés Megyei Önkormányzat
és Békéscsaba Megyei Jogú Város

Érdemes a serdülőket bevonni
a civil tevékenységekbe
A civil tevékenységekben való
serdülő- és fiatal felnőttkori
részvétel hasznos a felnőttkori
egészségi állapot, valamint a
képzettség és az anyagi előrejutás
szempontjából egyaránt, állapította meg egy tanulmány, ami
a ChildDevelopment című
szakfolyóiratban jelent meg.
Egyetlen eltérés mutatkozott
a mintázatban.

E-Napraforgó

A Fordham University és a University of Massachusetts kutatói által
végzett felmérés szerint számos
szempont miatt megéri civil tevékenységekben részt venni (Impacts
of A d ole sce nt a nd Y ou ng
AdultCivicEngagementon Health
and Socioeconomic Status
inAdulthood). Mint a kutatásvezető Parissa J. Ballard, a család- és
közösségi orvoslás professzora elmondta, a civil tevékenység
hozzájárul a közösség-építéshez,
társadalmi igényeket elégít ki, segít
a helyi politikák megjavításában,
és biztosítja az egészséges demokráciát. Ráadásul, mint a kutatás
eredménye bizonyítja, a civil
tevékenység jót tesz a résztvevők
egészségi állapotának is, bár egy
eltérés mutatkozik a mintázat alól.
A szakemberek az amerikai
Nemzeti Longitudinális Egészségfelmérés serdülőkkel foglalkozó
reprezentatív adatait használták.
A vizsgálatban 9471, mindenféle
etnikai és társadalmi-gazdasági
státuszú serdülő és fiatal felnőtt
(18 és 26 éves kor közötti) vett
részt, a kimenetek között szerepelt
a társadalmi-gazdasági státusz
(pl. tanulmányi előmenetel,
személyes bevétel, a háztartás
bevétele), valamint a fizikai és
mentális egészséggel összefüggő
információk is (pl. depressziós
tünetek, egészségre kockázatos
viselkedés, metabolikus markerek).
A kutatók három típusú civil
tevékenység hatását elemezték:
szavazás, önkéntes munka,
aktivizmus. Mindhárom pozitív
összefüggést mutatott a későbbi
élet során elért bevétellel és
képzettségi szinttel.
A szavazásban való részvétel és
az önkéntes munka jobb későbbi
mentális egészséggel és kevesebb
egészségre kockázatos viselkedéssel (pl. kábítószer-használat vagy
egészségtelen étkezési szokások)
járt együtt, és nem befolyásolta
a fizikai egészséget. Az aktivizmus,
bár magasabb szintje nagyobb
későbbi bevétellel és jobb tanulmányi előmenetellel járt, nagyobb
esélyt jelentett a felnőttkori
egészségre kockázatos viselkedésekre nézve.
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A serdülők és fiatal felnőttek
számára hasznos, ha értelmes civil
tevékenységekben vesznek részt,
szögezi le Lindsay Till Hoyt,
a tanulmány egyik szerzője,
és hozzáteszi: további kutatásoknak kell kideríteniük, mi az oka
annak, hogy a szavazásban való
részvétel és az önkéntes munka
pozitívan függ össze a későbbi
mentális egészséggel és kevesebb
egészségre kockázatos viselkedéssel jár együtt, míg az aktivizmus
a felnőttkori egészségre
kockázatos viselkedésekkel mutat
összefüggést.
Elképzelhető, hogy az aktivista
fiatal frusztráltnak érzi magát,
amikor azt tapasztalja, hogy
a dolgok csak lassan változnak,
teszi hozzá a pszichológus.
Dr. Kazai Anita
forrás: medicalonline.hu
Résztvevőket keresünk a Locality
nemzetközi képzésre

kozó szakembereknek és demokráciá ra ne ve lé s se l f og la lk oz ó
szakembereknek ajánljuk. A képzés
munkanyelve angol.
Az érdeklődőknek egy információs
csomagot állítottuk össze.
A részletes programtervet
a kiválasztott résztvevők kapják
majd meg. Amennyiben a képzés
felkeltette az érdeklődésedet,
kérjük rövid, angol nyelvű motivációs levéllel jelentkezz; amelyet
a barnabas.gulyas@gyiot.hu
e-mail címre kell elküldeni
2018. február 18-ig.
forrás: gyiot.hu
A Belencéres Néptáncegyüttes
Kínába utazik ősszel
Tavaly novemberben egy
meglepő, nem mindennapi levél
érkezett Mahovics Tamás művészeti vezető részére, melyben
Sanghai-ba invitálták az együttest.
A meghívás 2018. szeptember
13-19. között a Sanghai Turisztikai
Fesztiválra szólt, névre szólóan az
együttes vezetőjének címezve,
melyben egy kedves kínai hölgy,
Rose Zhao, a kínai fesztivál szervezője azt írta, hogy nagy megtiszteltetés lenne számukra, ha vendégül
láthatnák a Belencéres Néptáncegyüttest.

Feltételezhetően a vezető elérhetőFiatalokkal foglalkozó szakembe- ségét attól a bulgáriai szervezőtől
r e k n e m z e t k ö z i k é p z é s é r e kaphatták, akiknél 2017 júliusában
keresünk résztvevőket Magyaror- az együttes részt vett a "Múzsák"
Nemzetközi,
Ifjúsági,
szágról.
2018. március 22-28. között Ö s s z m ű v é s z e t i F e s z t i v á l o n ,
Locality címmel nemzetközi kép- és ahonnan a tánc szekció fődíjával
zést szervez a Gyermek- és Ifjúsági tértek haza. A versenyző országok
Ö n k o r m á n y z a t i T á r s a s á g között ebben a kategóriában ugyan
kínai indulók nem voltak, viszont
Hollókőn.
A képzés célja, hogy növelje összművészeti fesztivál lévén
a helyi/regionális/ne mzeti/ a következő héten kínai filmek,
nemzetközi szintű strukturált szobrászművészeti alkotások is
párbeszéddel foglalkozó projektek versenybe szálltak, s képviselőjük
számát, különösen az Erasmus+
Program KA3-as kategóriájára
fókuszálva.
A képzés térítésmentes a kiválasztott résztvevőknek. A képzést
elsősorban ifjúsági referenseknek,
települési ifjúsági munkával foglalE-Napraforgó

már jelen volt a Belencéres
Néptáncegyüttes sikeres bemutatkozásakor is.
A Sanghai-ban megrendezésre
kerülő fesztiválon kb. 34 nemzet
táncosai, zenekarai mutatkoznak
be, a programban a város főutcáján
menettánc, fakultatív programok
és gálaműsor is sz erepel.
Közvetlenül 5000 ember kerül
bevonásra, televízión keresztül
viszont 5 millióan kísérhetik
figyelemmel az eseményeket.
A békési delegáció 37 fővel
képviselteti magát, köztük Izsó
Gábor polgármesterrel, akinek
a szervezők jóvoltából a fesztivál
ideje alatt lehetősége nyílik az
ottani polgármesterrel találkozni
egy jövőbeli testvérvárosi kapcsolat kialakításának reményében.
A csoport nagy izgalommal készül
az utazásra, jelenleg támogatók és
utazási irodák megkeresése zajlik,
mert bár a csoport tagjainak
a kínai tartózkodás ingyenes,
az útiköltségüket maguknak és
a Belencéres Néptáncegyüttesért
Egyesületnek kell állnia. A bemutatkozások mindannyiszor
élőzenei kísérettel történnek,
kiknek költségét szintén az egyesület állja, ahogy polgármester
úr és általa Békés Város
Önkormányzata is hozzájárul
a megvalósításához.
forrás: bekesikultura.hu
Aktualizálták a civil beszámolók
elkészítéséhez szükséges
nyomtatványokat
A beszámolók benyújtásához
szükséges korábbi évekre
vonatkozó nyomtatványok
fri ssíte tt ve rz iója , i l l et ve
a 2018. évi beszámoló elkészítéséhez szükséges nyomtatványok
2018. február 1-jétől érhetők el a
Civil eljárás során alkalmazandó
nyomtatványok között.

ges nyomtatványok (PK -441,
PK-442) 2018. február 1-jétől
érhetők el a Civil eljárás során alkalmazandó nyomtatványok között
(birosag.hu/allampolgaroknak/civil
-szervezetek/civil-nyomtatvanyok).

Kedvezményezettet két csoportból
lehet választani, de mindegyikből
csak egyet-egyet, azaz sem az
egyik, sem a másik 1 százalék nem
osztható meg, de nem is vonható
össze.

Elektronikus megküldés esetén
2018. január 1-jétől a beszámoló előterjeszthető a szervezet Cégkapuján
keresztül is. Amennyiben meghatalmazással járnak el, felhívjuk a figyelmüket, hogy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
325.§ (1) bekezdésének b) pontja
szerint a teljes bizonyító erejű
magánokiraton a tanúk nevét és
lakóhelyét olvashatóan kell feltüntetni, valamint mindkét tanú aláírásával el kell látni. A meghatalmazáshoz szükséges szerkeszthető okirat
sablon az alábbi oldalon érhető
el (V/a. pontban): birosag.hu/
allampolgaroknak/civilszervezetek/okirat-sablonok

A füzet megtalálható a
NAV oldalán. (2018-as füzet!)
forrás: www.nonprofit.hu

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
a beszámolók feldolgozásának
gyorsítása érdekében elsősorban
a fenti meghatalmazás mintát
szíveskedjenek használni.
forrás: birosag.hu

Többször jeleztük már, hogy senki
ne üljön fel a telefonos vagy
e-mailes megkereséseknek,
amikor alapítvány vagy egyesület
átvilágítására egyeztetnek
időpontot hivatalosnak tűnő
fellépéssel és hivatkozásokkal.
Ezek csalók, akik a tájékozatlan
kuratóriumi elnököket, képviselőket akarják megijeszteni.
Sajnos néhányan már bedőltek
és fizettek.

Hogyan
részesülhetnek
a kedvezményezettek az
szja 1%-ából (NAV információs
füzetek)
A személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerint, külön törvényben
meghatározott módon és feltételekkel minden adófizetőnek minden
évben lehetősége van arra, hogy
a z ö s sz e v o n t a d ó a la p j á n a k
a kedvezmények levonása után
ténylegesen megfizetett adójából
1-1 százalékot az általa meghatározott egy-egy kedvezményezett
javára juttasson.

Vigyázat, csalók!

Kérjük, ossza meg hírünket
minél több civil képviselővel,
hogy megelőzhessünk minél
több ilyen esetet!
forrás: NIOK Hírlevél
2018. február 07.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a beszámolók benyújtásához
szükséges korábbi évekre
vonatkozó nyomtatványok
frissített verziója, illetve a 2018. évi
beszámoló elkészítéséhez szüksé2018. február
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KIADVÁNYAJÁNLÓ
EURÓPA A POLGÁROKÉRT
KIADVÁNY:
MOZAIK
MAGYAR KOORDINÁLÁSÚ
PROJEKTEKRŐL
Az elmúlt időszakban is nagyon
sok magyar koordinálású projekt
született az Európa a polgárokért
programban, melyekből – az előző
évekhez hasonlóan – ismét összeállítottunk egy válogatást.

Az elmúlt években több olyan
projekt is megvalósult, melyben az
Európai Unió jövőjét meghatározó
témákat dolgoztak fel a pályázók.
A legfrissebb kiadványban ezek
közül válogattunk, valamennyi
pályázati kategóriából. Így lehet
találni testvérvárosi találkozókról,
vá ros o k há lóz a ta i é s ci vil
társadalmi projektekről, valamint
európai emlékezet projektekről

szóló interjúkat és összefoglalókat
is.
A disszeminációs füzet megtalálható és elolvasható a Tempus
Közalapítvány honlapján.
forrás: tka.hu

ADÓ 1%
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
tevékenységét!
Adószámunk: 18373112-1-04
Köszönjük!
Napraforgó
Kiadja: a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete
Levelezési cím:
5600 Békéscsaba, Pf.: 570.
E-mail: civil@kfbme.hu
Szerkesztő: Bágy Petra
Felelős kiadó:
Pocsajiné Fábián Magdolna
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