
2018. május 

Kiadja: 
Közösségfejlesztők 
Békés Megyei 
Egyesülete 

GDPR: kérdezz-felelek 
az adatkezelés jogalap-
jairól 
 
A GDPR meghatározza 
az adatkezelési lehetsé-
ges jogalapjait.                   
A GDPR 6. cikke hat  
lehetséges jogalapot 
tartalmaz azon szemé-
lyes adatok kezelése 
tekintetében, amelyek 
nem tartoznak a szemé-
lyes adatok különleges 
kategóriájába. 
 
Folytatás a 9. oldalon... 
 

Ez történt... 1 

Pályázatok 5 

Megyei rendez-
vények, felhívá-
sok 

 
7 

Figyelmükbe 
ajánljuk 

9 

A tartalomból: 

Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

EZ TÖRTÉNT... 

Jelentős események a fiatalok  
házában  
 
A rendszeres programokon kívül két 
fontos eseményre is sor került                 
áprilisban az Andrássy Úti Társaskör-
ben (ATK). Talán csak véletlen, de az 
Andrássy út 38. szám alatt található 
régi épület hosszú évek óta a fiatalok 
szolgálatában áll, hiszen volt úttörő-
ház, óvoda, de itt kapott helyet ideig-
lenesen az IfiHáz is a Csabagyöngye 
Kulturális Központ megnyitásáig.                 
Jelenleg az Új Nemzedék Központ    
Békéscsabai Közösségi Tereként,        
valamint ifjúsággal foglalkozó                   
civil szervezetek inkubátorházaként                   
működik. 

Mindebből kiderül, hogy több korosz-
tályt is szolgált már az épület, jelenleg 
leginkább a középiskolásokat, akiknek 
helyzete nem feltétlenül könnyű.        
Különösen a tanulmányok vége felé 
nem az, gondoljunk csak a rengeteg 
tananyag mellett a továbbtanulás  
kérdésére, a pályakezdésre, na meg 
arra, hogy mindezt hol is érdemes 
elkezdeni. Többek között ezekről                 
is szó volt április 19-én délután, a 
„Mit kíván a fiatalság?” elnevezésű 
rendezvényen, amelynek ötletgazdája 
maga is most fejezi be középiskolai 
tanulmányait Békéscsabán. Puskely 
Gergő a városi döntéshozókat                      
és a fiatalokat hozta össze egy        
egyeztetésre a Játszótér Alapítvány és 

a ház segítségével, amelyen részt vett 
Herczeg Tamás országgyűlési képvi-
selő; Szarvas Péter, Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város polgármestere; Kiss 
Tibor, oktatásért és kultúráért felelős 
alpolgármester; Bíró Csaba,                   
a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási                   
és Sportbizottság elnöke, Bágy                 
Petra ifjúsági referens, valamint 
Malatyinszki Péter, a Békéscsabai 
Szakképzési Centrum szakképzési 
referense. 
 
Az eseményen először a fiatalok               
intéztek kérdéseket a döntéshozók 
felé, majd a városvezetők beszéltek                  
a jelenlegi oktatási rendszerről                    
és a városi lehetőségekről. Ezt                     
követően a fiatalok csoportokban 
dolgoztak fel témákat a meghívott 
vendégekkel, a rendezvény végén 
pedig közösen megvitatták az azokon 
felvetett kérdéseket. Minden                    
meghívott résztvevő úgy ítélte meg, 
hogy a rendezvény hasznos volt,           
mert szükség van a fiatalokkal                       
történő párbeszédre. 
 
Mindemellett azonban a tájékoztatás 
is nagyon fontos, különösen egy 
olyan városban, ahol több ezer                    
középiskolás folytatja tanulmányait, 
de nincs olyan médiafelület, amely 
elsősorban nekik, hozzájuk szólna.      
Ezt ismerte fel az Új Fejezet Békés 
Megyéért Ifjúsági Egyesület is, amely 
2017 decemberében felhívást tett 
közzé egy online városi diákújság       
létrehozásának gondolatával. Már a 
december 13-i alakuló szerkesztőségi 
ülésen kiderült azonban, hogy az 
alapgondolat nem elég, így a város 
első ifjúsági médiaközpontjaként 
megalakult a Békéscsabai Alkotó       
Média, azaz a BAM. 
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A médiaközpont alapja a www-
www.csabaidiakujsag.hu címen 
elérhető városi diákújság, amely-
ben azonban videós tartalmak is 
helyet kapnak, illetve elindult az 
egységes békéscsabai sulirádió is,                    
amelyet szintén a szerkesztőség 
állít össze, és ami minden helyi 
középfokú oktatási intézményben 
hallható. A rádió ötlete Harangozó 
István diák-alpolgármestertől               
származik, aki stábjával ezt a célt 
tűzte ki többek között a 2017-es 
Csabai Garabonciás Napokon. 
 
Áprilisban megkezdődött a diákúj-
ság feltöltése, elkészültek az első 
videók és az első rádióadás, így az 
ATK tavaly felavatott stúdiója már 
nemcsak hang-, hanem tévé- és 
rádióstúdióként is működik.                    
A cikkeket diákok írják felnőtt 
szakmai koordináció mellett.                   
A szerkesztőség célja, hogy                        
a csabai fiatalok jobban megismer-
jék egymást és a várost, illetve hírt 
adjanak a diákok eredményeiről. 

forrás: Andrássy Úti Társaskör 
 
 

Konferencián vitatták meg                      
a hagyományőrző kezdemé-
nyezéseket 
 
Helyi értékeink nyomában –                    
a közösségfejlesztés, mint indító 
szikra címmel szervezett konfe-
renciát a Közösségfejlesztők         
Békés Megyei Egyesülete a                   
napokban a Szlovák Kultúra                
Házában. 
 
Békés megyében számtalan olyan 
hagyományápoló közösségi kezde-
ményezés található, amelyeket 
aktív személyiségek, informális 
közösségek vagy civil szervezetek 
valósítottak meg szűkebb vagy 
tágabb környezetükben. Ezen                
kezdeményezések mindegyike a 
helyben található értékek valame-
lyikére épít, e köré szerveződik és 
magában hordozza – a közösség-
építésen túl – a település gazdasá-

gi fejlődéséhez való hozzájárulás 
lehetőségét is. 
A konferencia célja többek között 
az volt, hogy bemutassa ezen                
kezdeményezéseket, és lehetősé-
get adjon az információcserére,                 
a kapcsolatépítésre. A rendezvé-
nyen közel negyvenen vettek részt 
(önkormányzatok, civil szerveze-
tek, közösségek képviselői),                 
a megye különböző településeiről, 
többek között Szeghalomról,           
Orosházáról, Vésztőről, Tótkom-
lósról, Békésről, Békéscsabáról, 
Tarhosról, Csanádapácáról. 

A jelenlévők előadás és különböző 
prezentációk keretében megis-
merkedhettek a közösségfejlesz-
tés lehetőségeivel napjainkban,                 
a kétsopronyi Kemencés tanya,                  
a tarhosi Libás tanya, a Békében 
Békésben Nemzetiségi Fesztivál 
tevékenységével, valamint a 
Fenntartható Térségért Alapít-
vány közösségi kezdeményezései-
vel és a Körösök Völgye Natúrpark 
nyitott tanyagazdaságokat segítő 
programjával. Az összejövetelen 
tájékoztatás hangzott el a népmű-
vészet értékmegőrző szerepéről, 
és a biogazdálkodás lehetőségei-
ről is. 
A Nemzeti Kulturális Alap által 
támogatott konferencia kereté-
ben köszönték meg a rendezvényt 
szervező egyesület vezetői azok-
nak a közösségi vezetőknek,                  
önkénteseknek a tevékenységét, 
akik részt vettek a több mint             
20 éve elindított, évente megszer-
vezett nyári bentlakásos civil                   
műhely alapításában és azóta is 
folyamatosan segítik ezt a mun-
kát. Oklevelet vehetett át a közös-
ségfejlesztőktől Berta György 
(Békés), Nagy György (Tarhos), 
Seres Gézáné (Békéscsaba),         

Bujdosó Antal (Komádi), Szűcs                 
Gáborné (Békés), Szilágyiné Bella 
Margit (Orosháza), Gyivicsán András 
(Tótkomlós). 

forrás: www.beol.hu 
 

Civil találkozó a Városházán 
(Mezőberény) 

Civil szervezetek vezetőinek, képvi-
selőinek szervezett a város találko-
zót 2018. május 11-én, a Városháza 
15-ös termében. Az aktualitást                     
az adta, hogy a civileknek, az egye-
sületeknek, alapítványoknak nagyon 
sok adminisztratív feladata van                  
május hónapban. A találkozón nagy 
örömünkre köszönthettük Pocsajiné 
Fábián Magdolnát, Komlódi Erikát   
és Gyaraki Jánosné, Klárit, akik                   
a civil tevékenységről, a pénzügyi, 
számviteli szabályokról adtak                   
tájékoztatást. Szó esett a közgyűlés 
szabályairól, változásokról, adó                    
1%-ról, 1+1 %-ról, statisztikai adat 
szolgáltatásáról, nyilvántartási                  
törvényről, CÉGKAPU, OBH jelentés, 
OSAP jelentés, bírósági kivonat                
kérés -ügyintézésről. Madarászné 
Bereczki Zsuzsanna a nyilvántartási 
törvényről, Borgula Györgyné pedig 
a gyakorlati dolgokról ejtett szót.                   
A találkozón is kiderült, hogy az 
egyesületek vezető, képviselői sokat 
tudnak és tesznek, hogy szabályo-
san, a törvényeket betartva dolgoz-
zanak. Értékes és gazdag munkát 
végeznek, viszont a felsorolt felada-
tok rengeteg odafigyelést igényel-
nek. A feladatok pontos elvégzése 
nélkül pedig nem pályázhatnak, 
mely a működésüket veszélyezteti. 
Mindenképpen köszönet illeti                       
a szervezeteket, akik a városban                
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tartogatott tudásbővítést segítő 
programelemeket – úgymint                
kerekasztal-beszélgetés a helyi 
média képviselőivel, filmklub,       
médiatartalmak elemzése –, majd 
végül kiadványszerkesztésben   
teljesedett ki a fiatalok médiais-
merethez és tudatos médiafo-
gyasztáshoz kapcsolódó produktív 
munkája. A megalkotott kiadvány 
célja, hogy a résztvevők felhívják  
a figyelmet a nemzetközi progra-
mokban rejlő lehetőségekre,                 
valamint a duplacsere témáját adó 
médiatudatosságra, a kritikus                
médiafogyasztás fontosságára.                
A szakmai jellegű tevékenységeket 
szabadidős programok és ismerke-
dési estek is színesítették. A részt-
vevők kiránduláson vettek részt, 
mely során a Gyilkos-tóhoz                    
látogattak el, valamint nemzetközi 
esteken kerültek közelebb                    
egymáshoz és mélyítették inter-
kulturális ismereteiket. 

forrás: Fazekas Anna 
Jeune Courage – Közösség                     

az ifjúsági érdekérvényesítésért 
csoport 

 

Kórusok találkozója  
 
2018 május elsején részt vett                    
a békéscsabai Chopin kórus                      
a Fővárosi Lengyel Önkormányzat 
által szervezett Magyarországi  
Lengyel Kórusok III. Találkozóján 
Budapesten. Budapest – Fasori 
Evangélikus Gimnáziumban került 
sor a rendezvény megvalósítására, 
ahol prof. Jerzy Snopek Lengyelor-
szág Magyarországi meghatalma-
zott és rendkívüli nagykövete                 
volt a rendezvény fővédnöke.                 
Dr. Várnai Dorota a Fővárosi                 
Lengyel Önkormányzat elnöke   
nyitotta meg az ünnepséget, sok 
érdeklődőt vonzott a rendezvény. 
A díszteremben a békéscsabai    
kórus mellett fellépett: a nyíregy-
házi Dalárda és a győri Akord                             
kórus. Az ünnepi koncert alatt    
főként lengyel énekek és népdalok 
hangzottak el hangszeres kísé-

a városért dolgoznak és mindazo-
kat, akik eljöttek a találkozóra                   
és hozzátették tapasztalataikat                   
a naphoz és biztatást adtak                      
a további munkához. 

forrás: Facebook 
  

Fókuszban a médiatudatosság  
 

A nemzetközi ifjúsági cserék                    
hagyományához mérten különböző 
nemzetek fiataljai találkoztak                    
ez alkalommal Borzonton, Románi-
ában, hogy egy aktuális témával 
kapcsolatban tapasztalatot cserél-
jenek. Márciusban már feldolgozás-
ra került a médiatudatosság témája 
a nyíregyházi Mustárház Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Iroda 
szervezésében megvalósuló ifjúsági 
csere keretében. Ahogyan koráb-
ban, úgy ezen a cserén is vendéges-
kedtek a békéscsabai Jeune 
Courage – Közösség az ifjúsági                
érdekérvényesítésért csoport                  
tagjai. Az egyhetes program során 
magyarországi és romániai fiatalok 
vettek részt különböző interaktív 
csoportfoglalkozásokon, kerekasz-
tal-beszélgetéseken, témafeldolgo-
zást segítő előadásokon. A csere 
második állomásaként Hargita                 
megyébe látogattak el a résztvevők, 
április 17-24. között. Ez alkalommal 
a márciusi találkozó során szerzett 
rádióműsor-készítési tapasztalato-
kat továbbfejlesztve, az írott sajtó-
anyag készítésében szerezhettek 
gyakorlatot. A romániai esemény is 

rettel. A mi kórusunk elsőként    
lépett fel magyar, angol, lengyel 
nyelvű dalokkal. Szólót énekelt 
Juhász Adrienn, Chopin „Gdybym 
ja byla”c. művét adta elő. 
A koncertet követően átadásra 
került a Kerényi Grácia-ösztöndíj, 
amelyet idén Békéscsabáról Török 
Virág vehetett át. Végül a résztve-
vők közösen elénekelték a „Marsz, 
marsz Polonia” himnuszt és                      
a „Gaude Mater Polonia” 
 A rendezvényt jó hangulatú                
ünnepi állófogadás követte.  

forrás:  
Magyar- Lengyel Baráti  

Kulturális Egyesület 
 

Egyesületi bemutatkozás a 
testvérvárosi programsoroza-
ton  
 
A békés megyei SM egyesület        
projektjeit is bemutatták az április 
közepén az erdélyi Kovásznán 
megrendezett testvérvárosi               
programon.  
A „Hálózat a társadalmi vállalko-
zások sikerességéért” című test-
vérvárosi programsorozat kereté-
ben Kovászna városába látogatott 
április közepén egy csaknem ötven 
fős gyulai delegáció. Az Erdély  
dél-keleti részén fekvő település 
háromnapos programon fogadta 
magyar testvérvárosának                    
küldötteit. 
 
A program részeként a résztvevők 
szakmai konferencián taglalták a 
fenntartható társadalmak fejlődési 
kérdéseit, a szociális gazdaság  
szabályozási kereteit és az                     
akadálymentes társadalom proble-
matikáját. Több civil és társadalmi 
szervezet is bemutatkozó előadást 
tartott. Herczegné Szabó                       
Marianna, a békés megyei SM  
betegek egyesületének elnöke is 
az előadók között szerepelt.                     
A közösség ereje – Esélyt kérünk, 
esélyt adunk című előadásában a 
Gyulán kialakított és működtetett 
SM Adománybolt koncepcióját,        
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be. Így június 1 – 3. között újabb 

verseny vár rájuk Szarvason, ahol 

képviselhetik Mezőberényt és a 

Berény Táncegyüttest.  Ugyanezen 

a versenyen Machó Flóra-Kocsor 

Kata Ezüst minősítést szereztek. 

 

2018. április 28-án Békéscsabán a 
Békés Megyei Gyermek- és Ifjúsági 
Szólótáncversenyen díjeső zúdult a 
Kis-Berényke Táncegyüttes szólis-
táira: 
- Tímár Gerda és Verasztó Júlia: 

Bronz minősítés, 

- Machó Flóra és Kocsor Kata: 

Ezüst minősítés, 

- Farkas Vanda és Budai Anna:              

Kiemelt Arany minősítés, 

- Szabó Dorka és Hajzer Sándor: 

Kiemelt Arany minősítésben                

részesült. 

 
2018. április 29-én rendezték meg 

Békésen a Békés Megyei Gyermek 

és Kisegyüttesek Találkozóját, ahol 

a Kis-Berényke Táncegyüttes Arany 

minősítést szerzett Verbuválás                

és táncmulatság Bodrogközből  

című koreográfiájukkal, mellyel 

beneveztek a június végén meg-

rendezésre kerülő egri Szederinda 

Néptáncfesztiválra. 

 
Gratulálunk a versenyzőknek                  

és további eredményes munkát 

kívánunk. 

Köszönet a felkészítésért Borgula 

Benedettának és Balogh Dávid  

Attilának. 

forrás: „Leg a láb”  
Alapfokú Művészeti Iskola,  

Mezőberény 
 

Ability Café a belvárosban: én 
elfogadlak, fogadd el tőlem 
 
Egy csésze kávé cukorral, tejjel, 
empátiával, toleranciával: ezt                    
kaphatták azok, akik ellátogattak              
a Korzó téri kávézóba. Két héten   
át ugyanis ott működött az Ability 

Café, amely a pécsi Fogd a Kezem 
Alapítvány kezdeményezésére   
egyre több helyen ad lehetőséget 
az országban értelmileg sérült              
fiataloknak arra, hogy felszolgáló-
ként megmutassák: ők is képesek 
teljes értékű munkát végezni.                  
Óvatos mozdulatokkal került                      
a kávé, a forró csoki az asztalra,   
ám a kiszolgálás igazi kuriózumnak 
számított: értelmileg sérült                  
gyermekektől egészen más érzés 
elfogadni a gondoskodást. Sokan 
szinte együtt izgultak velük, majd 
mikor minden sikerült, közös                
volt az öröm, és szinte önkéntele-
nül is elhagyta a vendégek száját               
a dicséret: „ügyes vagy!” Előtte 
több mint négy hónapon át                  
gyakorolták szituációs játékokon 
keresztül az elvégzendő feladato-
kat a diákok – tudtuk meg                 
Misák Darinka gyógypedagógustól,                   
a program egyik mentorától.                
A kávézó munkatársai sok türelem-
mel igyekeztek segíteni a mozdula-
tokat. A kezdeményezés egyik                
fő célja, hogy a társadalom jobban 
elfogadja az értelmileg alacso-
nyabb, érzelmileg magas intelligen-
ciájú fiatalokat. A pécsi alapítvány 
2014-ben indította útjára az Ability 
Cafét. Békéscsabán az Esély               
Pedagógiai Központ csatlakozott               
a programhoz. Szabó Éva intéz-
ményvezető elmondta, hatmillió 
forintos pályázati támogatás                 
segítségével idén egy gyakorló     
kávéházat is kialakít majd                  
az intézményben, hogy a diákok 
még többet gyakorolhassanak.                    
A cél, hogy akár más iskolák is                 
felfigyeljenek a lehetőségre,                    
és egyre több követőre találjanak.  

Zsíros András 
forrás: Csabai Mérleg 

XXVIII. évfolyam, 9. szám  
2018. május 3. 

az egyesület által kidolgozott és 
fenntartott SM önkéntes segítség-
nyújtási rendszer működését és                  
a Gyulai kedvezménykártya rend-
szerét mutatta be. Előadása a civil 
társadalom és a helyi gazdasági 
szereplők összefogásának eredmé-
nyességére és társadalmi hasznos-
ságára igyekezett ráirányítani                   
a közönség figyelmét. 
 
A testvérvárosi látogatás a szakmai 
tapasztalatcserén túl szabadidős és 
kulturális programokon való                   
részvételre is lehetőséget adott.                
A Gyuláról érkezett vendégek              
meglátogatták a dévai Szent Ferenc 
Alapítvány gyermekotthonát is.      
A testvérvárosi rendezvénnyel egy 
időben zajlottak a városban a                
Kőrösi-Csoma Napok kulturális 
programjai is. A helyi fellépőkön túl 
a gyulai Körös Táncegyüttes,                
valamint debreceni, nagykanizsai 
és pápai művészeti csoportok is 
bemutatkoztak programjukkal az 
erdélyi közönség előtt. A kovásznai 
művelődési központban a testvér-
városi látogatás alkalmából a gyulai 
József Dezső Amatőr Képzőművé-
szeti Egyesület művészeinek alkotá-
saiból összeválogatott kiállítást is 
megnyitottak. 
A programon készült fotók ide 
kattintva nézhetők meg. 

forrás: Békés Megyei 
Sclerosis Multiplexes Emberek  

Közhasznú Szervezete 
 

Díjeső a „Leg a láb”-nál  
 
Szabó Dorka és Róth Bence április 

elején tanulmányi versenyen vett 

részt és továbbjutottak az országos 

döntőbe, melyet  május 4-5-én 

rendeznek meg Sátoraljaújhelyen.  

 

A Gyermek Néptáncosok 13. Orszá-

gos Szólótánc Fesztiválja Dél-alföldi 

regionális előválogatóján, Szabó 

Dorka és Hajzer Sándor Kiemelt 

Arany minősítést szereztek és           

továbbjutottak az országos döntő-

https://www.dropbox.com/sh/j1fj6ipv7dg07ig/AABaruK2sfimM89oZz1qqyDda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j1fj6ipv7dg07ig/AABaruK2sfimM89oZz1qqyDda?dl=0
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Az esemény koncepciója, szellemi-
sége két gondolat köré épül: az éj-
szakát követő hajnal, napfelkelte, 
amely a jövőbe vetett reményt, 
optimizmust jelképezi, valamint a 
közös séta, amely az egyének és 
szervezetek közötti együttműkö-
dést mintázza. Mindez minden poli-
tikai felhang nélkül, kizárólag a civil 
szervezetek tevékenységére és az 
adománygyűjtésre koncentrálva. 
A hajnali séta tervezett dátuma 
2018. szeptember 29., időpontja, 
tervezett útvonala a Széll Kálmán 
tértől a Gellért hegy tetejéig lesz 
(kb 3,5 km, akadálymentes útvo-
nal).  A tervezett indulási időpont 
5.00 h, a napfelkelte időponjta 6.37 
h, a program napfelkelte után egy 
közös reggelivel zárul. 
Az eseményen való részvétel nyi-
tott minden magyar civil szervezet 
számára, akik előzetesen jelzik csat-
lakozási szándékukat és vállalják a 
részvételi pályázatban megfogal-
mazott feltételeket. 
Az akció honlapja:  
www.unur.civiliranytu.hu 
Pályázati felhívás 

forrás: www.nonprofit.hu 
 

Európai Ifjúsági Díj 
 
Az European Youth Award (EYA) 
olyan vállalkozó kedvű fiatalokat 
keres projektjeibe, akik 1985.              
január 1. után születtek és kreatív 
munkakörben dolgoznak, újító  
ötleteik vannak. 
A fiatal dizájnerek, producerek,  
alkalmazás fejlesztők, újságírók és 
egyéb kreatív munkát végzők az 
alábbi kategóriákban küldhetik be 
ötletüket az EYA-nak: 

1. Egészség támogatás : egészség-

ügy, sport, étkezés, well-being 

2. Okos tanulás: oktatás, 

infotainment, e-készségek, tudo-
mány és kutatás-fejlesztés 

A pályázati felhívás és mellékletei 

letölthetőek innen. 

Forrás: Hungarikum Bizottság 

 
Új Nap Új Remények – pályázati 
felhívás 
Határidő: 2018. május 31.  
 
Az „Új Nap - Új Remények” egy     
új közösségi adománygyűjtő     
esemény, melynek központi eleme 
egy éjszaka végén induló és nap-
felkeltekor véget érő közös séta. 

Az „Új Nap - Új Remények” a futó-
versenyeken, illetve a Swimathon 
eseményeken úszás formájában 
már évek óta itthon is népszerű, 
egyre több szervezet javára milliós 
nagyságrendű adományokat gyűj-
tő, úgynevezett „Követes” ado-
mánygyűjtések új formája. Az akció 
olyan civil szervezetek számára                 
új lehetőség, akik szívesen indíta-
nának ilyen jellegű adománygyűj-
tést, de azok, akik Követként                
vennének részt az adománygyűj-
tésben, valamilyen okból nem                
tudnak, vagy nem szeretnének  
futóversenyeken indulni, vagy              
úszni. 
Az „Új Nap - Új Remények” tehát 
egy új közösségi adománygyűjtő 
esemény, melynek központi eleme 
egy éjszaka végén induló és napfel-
keltekor véget érő közös séta.                
A hajnali séta fő résztvevői olyan 
adománygyűjtő Követek, akik az 
eseményen való részvételükkel 
egy–egy általuk választott Jó Ügy 
javára gyűjtenek adományokat  
saját ismeretségi körükben. 

HUNG-2018 pályázati felhívás 
 

A pályázat célja a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról 

szóló 2012. évi XXX. törvény                 

szerinti települési, tájegységi,               

megyei, külhoni nemzeti értékek, 

kiemelkedő nemzeti értékek,                

valamint a hungarikumok megis-

mertetése és népszerűsítése             

határon belül és külhonban.                      

A pályázat kiemelt célja, hogy                

elősegítse a nemzeti értékek meg-

őrzését a következő generációk 

számára, hogy mindennapjaik               

részévé váljanak, maradjanak.               

A pályázatok elektronikus                    

felületen történő kitöltésére és 

véglegesítésére 2018. május 22.                   

8 óra 00 perctől 2018. június 21. 

23 óra 59 percig van lehetőség. 

A  HUNG-2018  pályázat  célterü-

letei: 

1. célterület: A magyar kultúra 

értékeinek megismertetése több-

körös, országos döntővel végződő, 

Kárpát-medencei szintű vetélke-

dőn keresztül. 

2. célterület: Nemzeti értékek 

(települési, tájegységi, megyei, 

ágazati, külhoni települési, külhoni 

tájegységi, külhoni nemzetrész 

értéktárban szereplő nemzeti érté-

kek, kiemelkedő nemzeti értékek 

és hungarikumok) bemutatása és 

népszerűsítése: 

a) nyomtatott és elektronikus kiad-

ványok, honlapok, filmek készíté-

sével, 

b) bemutató terek kialakításával, 

c) rendezvények megvalósításával 

 3. célterület: Hagyomány a divat-

ban – viselet másként; a Kárpát-

medence hagyományos öltözet-

kultúrájának, valamint népi kézmű-

ves értékeinek megőrzése, népsze-

rűsítése, alkalmazásuk a mai öltöz-

ködéskultúrában. 

PÁLYÁZATOK 

http://www.unur.civiliranytu.hu/
http://www.unur.civiliranytu.hu/hu/hirek/palyazat.html
https://www.nonprofit.hu/hirek
http://www.hungarikum.hu/sites/default/files/HUNG-2018_p%C3%A1ly%C3%A1zati_felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf
http://www.hungarikum.hu/hu/hirek/hung-2018-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s
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3. Kultúrák közötti kapcso-

lat: sokszínűség, kulturális örök-
ség, integráció, nemi egyenlőség 

4. Bolygó tudatosság: fenntartó 

erőforrások, biodiverzitás, klíma-
változás, intelligens infrastruktúrák 

5. Aktív állampolgárság: digitális 

újságírás, demokratikus részvétel, 
társadalmi kohézió, emberi jogok 

6. Fenntartható gazdaság: pénz-

ügyi ismeretek, felelős fogyasztás, 
fair-kereskedelem, adománygyűj-
tés 

7. Nyitott Innováció: művészet 

és zene, örült dolgok, digitális   
varázslat, a világ jobbá tétele 

Speciális kategória 2018: mYouth. 

 
A díjra csak olyan digitális pálya-
művekkel (projekt, termék vagy 
alkalmazás) lehet jelentkezni,                
melyek 2018. január 1-e után              
készültek. 
Az EYA bizottsága három nyertest 
fog hirdetni (ezek lehetnek szemé-
lyek vagy csapatok is) minden               
kategóriában. 
A győztes csapatok egy-egy képvi-
selője pedig meghívást kap az               
EYA Fesztiválra, ahol a díjkiosztó 
ünnepségen személyesen mutat-
hatja be alkotását, és veheti                   
át a díjat. Az EYA Fesztivál               
2018 november 28. - december 1.               
között kerül megrendezésre az 
ausztriai Graz városában. A díjki-
osztó ünnepségre az utazást,               
valamint a szállást az EYA szerve-
zőbizottsága finanszírozza. 
Jelentkezési határidő:  
2018. július 15. 
Tudj meg többet itt. 

forrás: www.eurodesk.hu 
 
 

Pályázz és vegyél részt „A Jövő az 
Örökségünk” találkozón 
 
Kulturális területen dolgozol pálya-
kezdőként, esetleg diákként érdek-
lődsz a kulturális örökségek iránt? 
Szeretnél ötleteket cserélni és            
közös projekteken dolgozni                 
hasonlóan eltökélt fiatalokkal? 
Csatlakozz hozzánk, és vegyél  
részt a „Jövő az Örökségünk”             
találkozón! 

A Kulturális Örökség Európai                
évének keretein belül megvalósu-
ló „Jövő az Örökségünk” találkozót 
2018. június 19-22. között rendezik 
meg Berlinben, az Európai Kulturá-
lis Örökség „Közös Örökség, Közös 
Értékek” csúcstalálkozóhoz kapcso-
lódóan. 
A kulturális örökség generációkon 
átívelve köti össze az embereket, és 
kulcsszerepet játszik abban, hogy 
egészséges és befogadó lehessen 
egy társadalom. A találkozó célja 
nem más, mint hogy összehozza 
azokat a fiatalokat a kontinens  
minden pontjáról, akik átérzik             
ennek a jelentőségét, és közösen 
dolgoznának a kulturális örökség 
megőrzésén. 
Olyan tanulók, fiatal szakmabeliek 
vagy önkéntesek jelentkezését            
várjuk, akik 18-30 év közöttiek,                 
a kulturális értékmegőrzés terüle-
tén dolgoznak és van olyan projekt-
ötletük, melyet szívesen vitatnának 
meg nemzetközi közegben. 
A találkozó programja rendkívül 
interaktív, hiszen bemutatnak               
jelenleg is sikeresen futó kulturális 
örökségvédelmi projekteket szerte 
a kontinensről. Emellett a szervezők 
igyekeznek felhívni a figyelmet                 
a közös értékeinkre, valamint         

támogatni az egyéni kezdeménye-
zéseket. 
A találkozó továbbá hozzájárul               
a résztvevők szakmai fejlődéséhez, 
közös tanulmányi és tapasztalati 
lehetőségeket biztosítva, és nagy 
hangsúlyt fektetve a generációk 
közötti tapasztalatcserére is. 
A találkozó megvalósításában 
kulcsfontosságú szerepet vállalnak 
Észak-Brabant, Gelderland és 
Overijssel holland tartományok, 
illetve a Szellemi Örökség Hollandi-
ai Központja (KIEN), akik az Europa 
Nostrával és a berlini találkozó 
szervezőivel közösen menedzselik 
a projektet és várják a jelentkezők 
pályázatait, illetve részvételét                 
a programban. 
Tudj meg többet a találkozóról              
 és töltsd le a pályázati felhívást 
PDF formátumban.  

forrás: www.eurodesk.hu 
 

Generali Elsősegély Program - 
közösségi pályázat 
 
Alapítványunk egyik kiemelt célja  
a gyógyítási és mentési tevékeny-
ség támogatása, az ismeretterjesz-
tés segítése a lakosság körében. 
2018-ban az elsősegély témában 
kívánjuk segíteni a laikus közössé-
geket a készségszintű ismeretszer-
zésben, erre szakosodott szakmai 
szervezetek közreműködésével. 
A pályázat célja: 
A pályázat célja, hogy az elsősegély 
oktatásban részesülő laikus csoport 
tagjai vészhelyzetben merjenek 
cselekedni, tisztában legyenek             
azzal, hogyan kell segítséget hívni, 
valamint készségszinten képesek 
legyenek megkezdeni az elsőse-
gélynyújtást, életmentést. 
A pályázat témája: 
Laikus elsősegély oktatás középis-
kolás és felnőtt csoportok számára, 
4 órában, a következő tematikával: 
betegvizsgálat, eszméletlen beteg, 
stabil oldalfektetés, légút-
biztosítás, újraélesztés, légúti              
idegen test eltávolítása, vérzés, 
sebzések, kötözések, törés,           

https://eu-youthaward.org/
http://www.eurodesk.hu/news/show/589/europai_ifjusagi_dij
https://europa.eu/cultural-heritage/european-cultural-heritage-summit-sharing-heritage-sharing-values_en
https://europa.eu/cultural-heritage/european-cultural-heritage-summit-sharing-heritage-sharing-values_en
https://www.facebook.com/europanostra/
https://www.facebook.com/europanostra/
http://european-cultural-heritage-summit.eu/events/future-summit?title=Young%20Professionals%20Summit%20%E2%80%9CThe%20Future%20is%20Heritage%E2%80%9D&card=7555,
https://sharingheritage.de/wp-content/uploads/2018/03/Call-for-Proposals.pdf
https://sharingheritage.de/wp-content/uploads/2018/03/Call-for-Proposals.pdf
http://www.eurodesk.hu/news/show/593/palyazz_es_vegyel_reszt_%E2%80%9Ea_jovo_az_oroksegunk%E2%80%9D_talalkozon
https://europa.eu/youth/node/56034_hu
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rándulás, ficam, belső sérülések, 
égés, áramütés, mérgezések,             
szívinfarktus, stroke, ájulás. 
A képzés megvalósítása: 
Az oktatásokat a Generali a Bizton-
ságért Alapítvány szakmai partner 
szervezetek közreműködésével 
nyújtja, a pályázó által megjelölt 
helyszínen. Az oktatást képesített 
oktatók végzik, akik rendelkeznek 
a szükséges oktatási eszközökkel 
és anyagokkal. 

A képzésbe bevonható létszám:  
30-50 fő. 
Kik pályázhatnak: 
Középiskolák, egyetemek, főiskolák, 
önkormányzatok, civil szervezetek, 
egyesületek. 
Mit kell vállalnia a pályázónak? 
A pályázónak kell biztosítania az 
oktatás befogadására és gyakorlati 
foglalkozásokra alkalmas helyiséget, 
az oktatás időtartamára az áramot, 
világítást, fűtést. 

Pályázat beadási határideje:  
folyamatos 
Elbírálási határidő: folyamatos 
A megvalósítási időszak:  
folyamatos 
 
További információ: 
A pályázattal kapcsolatban                
további információ: 
alapitvany.hu@generali.com 

forrás: alapitvany.generali.hu 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Filharmónia programajánlója 

Kedves Közönségünk! 
Remélem, szabadok még május  
18-án, pénteken és május 19-én 
szombaton. Három programot              
is ajánlok Önöknek. 
Szombaton 10:00-18:00 óra               
között ingyenes játszóházat tar-
tunk arcfestéssel, kézműves foglal-
kozással, légvárral, óriásbuboréko-
zással, zenei programokkal. Fellép 
Berta János bábszínháza, meghall-
gathatják Lólé Tamás és a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakgimnázi-
um növendékekeit. Hol? Békéscsa-
bán, az Evangélikus Kistemplom 
mögötti  játszóudvaron. Minden 
kicsit és nagyot szeretettel várunk! 
S az ígért akció: aki jegyet vált  
május 18-ra Várdai István és 
Fejérvári Zoltán koncertjére,             
belépőt kap május 19-ére,              
szombatra a Lutheránia Énekkar 
és az Arrisus Ifjúsági Vegyeskar 
fellépésére is, ahol nemcsak                 
az énekkar énekel, hanem, ha a 
közönségnek van kedve, a hallga-
tók is kipróbálhatják, milyen  volt 
Bach korában egy koncert. 
A Virtuózokból ismert Várdai              
István a világ legfoglalkoztatottabb 
csellóművésze egy 8 milliárd forint 
értékű Stradivari csellón játszik 
majd Békéscsabán, az Evangélikus 
Kistemplomban. Fejérvári Zoltán 
szintén világszerte ismert,                

2017-ben a Montreáli Zongoraver-
seny első helyezettjeként végzett. 
Erre a koncertre 2900 Ft a belépő, 
bérleteseknek 2320 forint. Az 1+1 
akció a már korábban jegyet              
váltókra is érvényes, nekik a              
Várdai-Fejérvári koncertre szóló 
belépőjüket kell csak felmutatni az 
Evangélikus Kistemplomban. 

Fekete Kata 
Békés megyei irodavezető 

Filharmónia Magyarország 

 
 

Képzőművészeti Alkotótábor 
XXXVIII.—Kétegyháza 
2018.07. 09– 07.21 
 

 
Kétegyháza egy hangulatos               
alföldi helység, adja azt a karak-
tert, vonzást, ami egyedülálló   
érték. Ezen a településen immár 
38. alkalommal kerül megrende-
zésre alkotótáborunk.  A nagyközség 
Gyulától és Békéscsabától egyaránt                    

műúton megközelíthető, a távolság           
20 km-en belüli. Békéscsabáról 
vonattal is megközelíthető.                 
A település legnagyobb nevezetes-
sége az Andrássy - Almásy  kastély, 
ahol ma iskola működik, a Mező-
gazdasági Középfokú Szakoktatási                  
Továbbképző Intézet (Kétegyháza, 
Gyulai út 6. telefonszám:                    
(66) 250-311), itt kap helyet a                 
tábor. Az iskolát és így a tábort     
egy 6 hektáros park veszi körül.  
Ide hívjuk, várjuk a képzőművészet 
és alföldi táj szerelmeseit. 
 
2018. évi tábor vezetősége:  
 
Deli Zoltánné Szabó Éva a                   
Szabadiskola vezetője 
Hargittainé Megyeri Valéria kincs-
tárnok, az egyesület titkára 
Gugolya Márta az egyesület                 
szervezője 
 
A már hagyományosnak számító 
szekciókat indítjuk, mint festészet, 
tűzzománc, grafika 
 
Művésztanárok: 
 
Kukár István - festészet 
Deli Zoltánné Szabó Éva - tűzzo-
mánc műhely 
Szőke Sándor - szobrászat 

http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=78
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Ez évi témánk: A GEOMETRIA. 
Kérünk a témában alkotásokat 
készíteni! 
„Ne ragaszkodj állandó útvona-
ladhoz (…). A geometria szabályai 
ellenére két pont között többféle 
egyenest is húzhatsz, élj ezzel a 
lehetőséggel, az sem baj, ha egyik
-másik kissé kanyargósra sikerül. 
Csak egy a fontos, hogy te ne            
tévedj el rajtuk.” 

/Moldova György/ 
 

A tábor tartalmi munkája: 
A résztvevők felkészültségi foka 
különböző. Van, aki hivatásos, 
vannak, akik szakkörökben, tábo-
rokban szakmai minimummal már 
megismerkedtek. Ennek figyelem-
bevételével alakítjuk ki a progra-
mokat. A tábor lényege az                
élményszerzés és annak megörö-
kítése tanári, korrektori segítség-
gel. A tábor minden évben                  
kiállítással zárul a táborlakók által 
adományozott alkotásokból (ezek 
zsűrizett képek lehetnek). 
 
Mit nyújt a tábor? 
A szakmai irányítás mellett bizto-
sítja korlátozott mennyiségben 
rézlemez, agyag, farost és                  
zománcvásárlás lehetőségét stb. 
Egyéb szükséges munkaeszközö-
ket a résztvevők hozzák magukkal. 
Irányár: szállás igénylésével 
20.000,- Ft, bejárás 10.000,- Ft, 
napi díj: 600,- Ft 
Szállás: kollégiumi elhelyezés.               
A tábor ideje alatt hívható telefon-
szám: (66) 250-311 
Étkezés: az iskola ebédlőjében. 
Reggeli nincs. Az étkezésért ki-ki 
maga fizet. 
Részvételi feltételek: jelentkezési 
lap elküldése. A részvételi díjat a 
helyszínen kell fizetni. 
 
A jelentkezési lapot kérjük elkül-
deni 2018.06.15-ig a szállás lefog-
lalhatósága érdekében. 
A jelentkezési lapot az alábbi elér-
hetőségeken lehet megkérni:  

Hargittainé Megyeri Valéria  
5741-Kétegyháza, Batthyány u. 12.  
tel.: (30) 327 5498; 06 (70) 456 
3816 ) 
A nagy érdeklődésre való tekin-
tettel kérjük mihamarabb vissza-
küldeni jelentkezési lapját – legké-
sőbb 2018. június 15-ig, mivel              
korlátozott férőhely áll rendelke-
zésünkre. Záró tábori kiállítás              
július 21-én, pénteken. 

forrás: Békés Megyei  
Képzőművészeti Szabadiskola 

Egyesület 
 

Idén is temérdek nyári tábor vár a 
gyermekekre  

A Csabagyöngye Kulturális                  

Központ intézményeiben                  

2018-ban is nyári tábordömping 

várja az érdeklődőket. 

A nyár beköszöntével a Csaba-

gyöngye Kulturális Központ,                  

az Arany János Művelődési Ház,           

a Jaminai Közösségi Ház, a 

Lencsési Közösségi Ház, a Mun-

kácsy Emlékház, valamint a Mese-

ház szervezői is színes táborpa-

lettával készültek, azzal a céllal, 

hogy a gyerekek a szünetüket             

minél kreatívabb, fejlesztőbb, ér-

dekesebb programokkal töltsék. 

Az idei táborok listája az alábbi 

linken található:  

csabagyongye.com 

 
Békés Megyei Amatőr Fotós            
Tábor Dánfokon  

 
Ahol a profizmus nem a gépeden, 
hanem a látásmódodon és rajtad 
múlik! 

Segítünk kibontakoztatni a benned 
rejlő lehetőségeket! 

Ha elmúltál már 15 éves, van saját 
fényképezőgéped és szívesen               
csiszolod tudásodat mindenféle 
korú, nemű, de hasonló érdeklő-
déssel rendelkező fotómániással, 
akkor itt a helyed! 
A műhelymunka napi 6 órában, 
igény szerint kezdő és haladó              
csoportbontásban zajlik, átjárásra 
a csoportok között lehetőség van. 
(Napi háromszori étkezést biztosí-
tunk.) 
Az elkészült legjobb alkotásokból             
a helyszínen kiállítást rendezünk. 
  
Szakmai oktatók: Apáti-Nagy  
Lajos és Gazsó János a Békési  
Fotós Klub vezetői, a GA-Pix Fotó 
üzemeltetői, a BékésMátrix és                
a Békési Újság fényképészei 
Vendégelőadó: Nagy István  
szentesi fényképész 
Helyszín: Békés, Dánfoki Üdülő-
központ 
Időpont: 2018. július 23-27. 
A tábori oktatás díja: 12.000 Ft/fő 
 
Jelentkezési határidő:  
2018. július 16. 
 
Bővebb információ: 
www.bekesikultura.hu, 
bekesikultura@bekesikultura.hu 
Túri Andrea szervező:  
0620/400-23-39 
Kecskeméti Gábor Kulturális                
Központ: 0666/411-142 

forrás: bekesikultura.hu 
 
 

http://csabagyongye.com/2018/05/11/iden-is-temerdek-nyari-tabor-var-a-gyermekekre-2/
http://bekesikultura.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=40562:fotos-tabor&catid=79:taborok&utm_source=newsletter_1492&utm_medium=email&utm_campaign=a-kecskemeti-gabor-kulturalis-kozpont-hirlevele
mailto:bekesikultura@bekesikultura.hu
http://bekesikultura.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=40562:fotos-tabor&catid=79:taborok&utm_source=newsletter_1492&utm_medium=email&utm_campaign=a-kecskemeti-gabor-kulturalis-kozpont-hirlevele
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 

Kiosztották a Civil Díjakat 
 
Minden eddiginél magasabb                
színvonalat képviseltek a Civil Díj 
2018-as pályázatai, mely jól                 
mutatja, hogy a civil szektor szak-
mailag mennyire megalapozott és 
hatékony munkát végez.  
A Civil Díjat a NIOK Alapítvány épp 
azért alapította, hogy széles               
közönség számára is ismertebbé 
váljon a civilek tevékenysége, 
munkája össztársadalmi hatása. 
Idén harmadszor osztották ki 

a Civil Díjakat. 117 projekt érke-
zett a 7 kategóriában kiírt pályá-
zatra. A nyertesek között található 
állatvédő alapítvány, daganatos 
gyermekek szüleiből létrejött  
szervezet, gyermekjogi program, 
és mozgássérültek sportolási lehe-
tőségével foglalkozó szervezet is. 
A 7 kategória nyerteseit neves 
kommunikációs szakemberek,               
a nonprofit és a forprofit szektort 
is képviselő szakértő zsűri válasz-
totta ki. A nyolcadik díj sorsáról                
a döntőbe jutott projektek közül             
a közönség szavazott. 

forrás: www.nonprofit.hu 
 

GDPR: kérdezz-felelek az adatke-
zelés jogalapjairól 
 
A GDPR meghatározza az adatke-
zelési lehetséges jogalapjait.                    
A GDPR 6. cikke hat lehetséges 
jogalapot tartalmaz azon szemé-
lyes adatok kezelése tekintetében, 
amelyek nem tartoznak a szemé-
lyes adatok különleges kategóriá-
jába. 
Az Adatvédelmi Munkacsoport 
(WP29) 2017. november 28-án 

iránymutatást adott ki a hozzájá-
rulásról. Az alábbiakban a jogalap-
okkal kapcsolatos kérdéseket vála-
szolja meg dr. Kovács Zoltán              
Balázs, a Szecskay Ügyvédi iroda 
partnere. (www.nonprofit.hu) 
Bővebb információ 

forrás: NIOK hírlevél 
 
Méltóságkereső konferencia 

 
Méltóságkereső címmel rendez-

nek konferenciát a Beke Pál           

Emlékcím alapítói 2018. május 

29-én a TIT Stúdió Egyesületben. 

A konferencia célja, hogy körbe-

járjuk: mennyire és miképpen   

reagálnak, tudnak megfelelni a 

közösségi (és) művelődési terek, 

intézmények korunk kihívásainak 

és miképpen lehet a jövő szakem-

bereit felkészíteni minderre.              

A társadalmi és gazdasági környe-

zetünk megannyi szempontja  

közül hármat veszünk górcső alá: 

az információs társadalmat és               

az információs technológia fejlő-

dését, a fiatalok helyzetét és          

lehetőségeit, továbbá a társadal-

mi egyenlőtlenségeket, a társa-

dalmi mobilizáció előtt álló akadá-

lyokat. A konferencia elején a       

témák kutatói tartanak előadáso-

kat, majd műhelyekben keressük 

a választ arra, hogy a közösségi 

(és) művelődési terek, intézmé-

nyek miképpen tudnak élni                  

az előbbiek adta lehetőségekkel, 

illetve tudják ellensúlyozni                     

az azokból eredő személyes,                

közösségi és társadalmi szintű 

problémákat. 

A hagyományokhoz híven a               

konferencia keretében kerülnek 

átadásra a Beke Pál Emlékcímek. 

A Beke Pál Emlékcímről itt találha-

tó bővebb információ. 

 

 

A részvétel ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy 

részvételi szándékát 2018. május 

18-áig itt jelezze. 

 
Időpont: 2018. május 29. 

Helyszín: TIT Stúdió  

Egyesület (1113 Budapest,  

Zsombolyai u. 6., www.tit.hu). 

 
Program 

9:00 – 10:00 Regisztráció 

10:00 – 10:05 Köszöntő 

Dr. Koncz Gábor, a TIT Stúdió                 

Egyesület igazgatója 

10:05 – 10:20 A „Közösség, tér,                 

település” címmel készülő főiskolai 

jegyzet bemutatása 

Beke Márton, a jegyzet szerkesztője 

10:20 – 10:40 A „digitális” én                      

az információs társadalomban 

Ságvári Bence, PhD, az MTA                  

Társadalomtudományi Központjá-

nak tudományos főmunkatársa 

10:40 – 11:00 Új nemzedék, új            

igények – az ifjúság térhasználatáról 

Székely Levente, PhD, a Kutatópont 

kutatási igazgatója, a Budapesti 

Corvinus Egyetem tudományos 

munkatársa 

11:00 – 11:20 Társadalmi egyenlőt-

lenségek, társadalmi integráció,   

közösségek 

Dr. Kovách Imre, az MTA Társada-

lomtudományi Központjának tudo-

mányos tanácsadója, az MTA               

doktora 

11:20 – 11:40 Kávészünet 

11:40 – 13:00 Műhelyek 

1. Műhely: Miként kapcsolhatók 

össze a virtuális és a valós közösségi 

terek? Hogyan tudunk lépést tartani 

az információs technológia fejlődé-

sével és ebben segíteni a polgáro-

kat? Moderátor: Huszerl József,  

közösségfejlesztő 

2. Műhely: Mi kellene ahhoz, hogy 

újra ott legyenek a fiatalok a közös-

ségi (és) művelődési terekben,     

http://www.civildij.hu/
https://www.nonprofit.hu/hirek
https://www.nonprofit.hu/tudastar/GDPR-kerdezz-felelek-az-adatkezeles-jogalapjairol?utm_source=N
https://bekepalemlekcim.weebly.com/
https://bit.ly/2rwMKXz
http://www.tit.hu/
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intézményekben? Hogyan fejleszt-

hetjük a társadalmi részvételüket, 

illetve miképpen építhetünk erre? 

3. Moderátor: Vajda Árpád, az 

Alapítvány a Közösségi Hálózato-

kért elnöke 

4. Műhely: Közösség? Művelő-

dés? A nyomorban? – A közösségi 

fejlesztő munka szerepe a társa-

dalmi felzárkózásban és a térségi 

egyenlőtlenségek kiküszöbölésé-

ben. Okos város, okos falu – okos 

közösségek. Hogyan válhat a kö-

zösségi művelődés a társadalmi, 

gazdasági innováció hajtóerejévé? 

Moderátor: Ditzendy Károly Arisz-
tid, a HROD Közösségi Gazdaság- 
és Társadalomfejlesztési Központ 
igazgatója 

13:00 – 14:00 Ebédszünet 

14:00 – 14:30 A műhelyek össze-

foglalói 

14:30 – 15:30 Hogyan készíthetők 

fel mindarra, amelyekről a műhe-

lyekben szó volt a jövő szakembe-

rei? Kerekasztal-beszélgetés, 

amelynek résztvevői: 

 Ságvári Bence, PhD, az MTA 

Társadalomtudományi Központjá-

nak tudományos főmunkatársa 

 Székely Levente, PhD, a Kuta-

tópont kutatási igazgatója,                  

a Budapesti Corvinus Egyetem 

tudományos munkatársa 

 Kovách Imre, az MTA Társada-

lomtudományi Központjának                   

tudományos tanácsadója, az MTA 

doktora 

 Kleisz Teréz, a Pécsi Tudo-

mányegyetem Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és Vidékfejleszté-

si Karának egyetemi docense 

Kárpáti Árpád, az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezető igazgatója 

Moderátor: Beke Márton, a 

„Közösség, tér, település” című 

felsőoktatási jegyzet szerkesztője 

A konferencia kísérőrendezvénye 

a Makovecz Imre épületeiről             

szóló kiállítás. 

A Beke Pál Emlékcím alapítói              

és a konferencia szervezői:                  

a Civil Közösségi Házak Magyaror-

szági Egyesülete, a Gyermek- és 

Ifjúsági Önkormányzati Társaság,  

a Közösségfejlesztők Egyesülete,                

a Magyar Comenius Társaság,                

az NMI Művelődési Intézet Nonp-

rofit Közhasznú Kft. és a Települési 

Gyermekönkormányzatokat Segí-

tők Egyesülete. 

A konferencia támogatója az Em-

beri Erőforrások Minisztériuma. 

forrás: kozossegimuvelodes.hu 

 

Ébresztő! 
Közösségépítéssel az aktív állam-

polgárságért... 

Az Ébresztő! című projekt ötlete 

olyan tenni akaró fiatalokban                

fogalmazódott meg, akik saját    

közösségükben aktív szerepet             

vállalnak, helyi közösségükért  

tenni akarnak, azonban ehhez  

külső támogatásra is szükségük 

van. A szektorban tevékenykedő 

fiatalok nem, vagy csak nehezen 

tudnak kapcsolatot teremteni       

a szektor többi képviselőjével.      

Ez nemcsak a kapcsolat hiánya 

miatt van így, hanem mert nincse-

nek felszerelkezve a megfelelő 

tudással és képességekkel, mellyel 

kezdeményezni tudnák, illetve 

fenn tudnák tartani a valós párbe-

szédet. Felismerték ezt az egyre 

fokozódó szükségletet a fiatalok-

ban, hogy képesek legyenek és 

alkalmuk adódjon véleményük 

nyílt megformálására, és továbbí-

tására az ifjúsági szektor szereplői, 

illetve a döntéshozók felé, az 

olyan ügyekben, mely életüket 

nagyban befolyásolja. Projektünk 

ezekre a szükségletekre épülve 

célozza meg a fiatalok közös gon-

dolkodásának és helyi érdekképvi-

seletének előmozdítását, és a fia-

talok, a civil ifjúsági szakemberek 

és döntéshozók közötti párbeszéd 

elindítását. 

Projektadatok 

Projektidőszak:  

2019 január 31-ig 

Projektcsapat: Kaszás András,  

Gulyás Barnabás 

Támogatás: Erasmus+ Program 

 
Várjuk 2-4 fős, 16-30 éves fiatalok-

ból álló közösségek jelentkezését 

Ébresztő! projektünkben való 

részvételre, akik szeretnék megis-

merni, megtanulni és megtapasz-

talni, hogy milyen az amikor egy 

álom valóra válik. 

forrás:  

www.tudatosifjusag.hu/ebreszto 

 

Nagyszabású Erasmus+ konfe-
rencia májusban 
 
Módszertani megújulással a haté-
konyabb tanulásért: nívódíj áta-
dó, innovatív projektek, módsze-
rek és termékek börzéje 
   
Időpont: 2018. május 24. csütör-
tök 10.00-16.00 
Helyszín:  
Danubius Hotel Flamenco,  
1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7. 
 
Hogyan használhatóak a gyakor-
latban az oktatás, a képzés és az 
ifjúsági munka során az Erasmus+ 
projektek eredményei? 
Önfejlesztés * minőségbiztosítási 
rendszer * tanulási folyamat              
támogatása * iskolai együttneve-
lés * vita módszer * vállalkozások 
bevonása * közösségi tanulás                 
* emberi jogi képzés 
A Tempus Közalapítvány által  
szervezett nagyszabású Erasmus+ 
konferencián: 

 bemutatkoznak az idei                  
nívódíjas projektek a köznevelés,     
a szakképzés, a felnőtt tanulás és 

https://kozossegimuvelodes.hu/2018/05/10/vegleges-a-programja-a-meltosagkereso-konferencianak/
http://www.tudatosifjusag.hu/ebreszto/
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az ifjúsági munka területéről; 

 olyan innovatív módszereket 
ismerhet meg, melyeket az okta-
tás és képzés területén a gyakor-
latban is használhat, illetve a fiata-
lokkal való munkája hatékonyabbá 
válik; 

 képet kaphat az Erasmus+ 
program országos és európai                 
szintű aktualitásairól; 

 inspiráló projekteket és               
termékeket ismerhet meg; 
új partnerekkel találkozhat. 
A rendezvényre várjuk a közneve-
lés, szakképzés, felnőtt tanulás és 
az ifjúsági munka területén aktív 
intézmények és szervezetek                 
vezetőit, oktatóit, munkatársait, 
valamint szakmai szervezetek,      
fórumok képviselőit, az érintett 
szektorokért felelős döntéshozó-
kat és szakértőket.  
 
Tervezett program 
9:00-10:00 Érkezés, regisztráció 
10:00-10:45 Köszöntők 
10:45-11:15 Nívódíj átadó a legki-
válóbb köznevelési, szakképzési, 
felnőtt tanulási és ifjúsági                  
Erasmus+ projekteknek 
11:15-11:35 A program időközi 
értékeléséről – hazai és európai 
vonatkozások 
Verses István, Erasmus+ program-
vezető, Tempus Közalapítvány 
11:35-12:00 Kávészünet 
12:00-13:30 Az Erasmus+ tenger 
kincsei - műhelymunka innovatív 
projektek megvalósítóival I., II. 
13:30-14:30 Ebédszünet 
14:30-16:00 Hajózz velünk! – Eras-
mus+ börze 
Részletes PROGRAM és REGISZT-
RÁCIÓ ezen a linken! 

forrás: www.eplusifjusag.hu 

 
Utazz céllal! – Értékteremtő                
önkéntesség a világ körül 

 
Élmény, filter, vágyakozás 
 
Ugye megvan a naplemente áldá-
sos fényeiben, pálmafák alatt,   

jóképű helyiek társaságában              
koktélozó volt munkatárs? 
És az instagramos szomszéd lány, 
aki fogta magát és elindult világot 
látni? Utazásra sarkalló vizuális 
ingerekben manapság nincs               
hiány. Nem is csoda, hogy                 
mindenkinek beindul a képzelete, 
milyen lenne a mindennapi                
mókuskerék helyett magasan a 
tengerszint felett, közel az óceán-
hoz, élettel teli utcákon, egzotikus 
helyszíneken valami egészen mást 
csinálni. 
A fantázia-képekből természete-
sen hiányoznak a turista tömegek, 
a méregdrága ebédek, a fárasztó 
múzeum körutak, a balul sikerült 
túrák. Épp ellenkezőleg, álmaink 
utazása teli van „egyedi”, 
„eldugott”, „autentikus”, 
„megismételhetetlen” véletlenek-
kel. 
Az ideális távollét bővelkedik 
azokban az eseményekben,               
amelyek közelebb visznek                  
bennünket a helyiekhez, a termé-
szethez vagy épp önmagunkhoz. 
Kortársak, akik miután tüzet kérsz 
tőlük, megmutatják a legizgalma-
sabb kocsmát, egy szokatlan              
beszélgetés a rendőrrel, egy jól 
időzített hangulatos kávézó, vagy 
épp a kézműves mestertől                 
vásárolt szuvenír… Ismerős                  
valamelyik? 
 
Idézd elő a véletlen találkozáso-
kat! 
 
A véletlenek különös erejét kár 
lenne vitatni, az autentikus                 
utazási élményt azonban bárki 
megalapozhatja. Például egy  
nemzetközi önkéntes táborral, 
ahol a hangsúly az utazás mellett, 
sokkal inkább a társadalmi               
érzékenységre esik. Azoknak kínál 
jó lehetőséget, akik mélyebben 
meg akarnak ismerni egy kultúrát, 
egy közösséget, a tipikus területi 
jellegzetességeket. Magadra               
ismertél? 
Akkor nincs más hátra, mint előre, 

ugyanis lehetőségben nincs hiány.  
A világon csaknem hatvan ország-
ban, több mint kétezer önkéntes 
tábort szerveznek a változatos profi-
lú közösségek. Ezeken nemzetközi 
résztvevők segítségével adnak               
választ a helyi kihívásokra, a lista 
pedig kimerítő: teknősbéka mentés, 
gyerektábor szervezés, iskola építés, 
fogyatékkal élők foglalkoztatása, 
templomok újjáépítése, fesztivál 
szervezés és a többi. Országtól és 
helyi sajátosságoktól függ, hogy az 
adott közösségnek mire van szüksé-
ge, közös pont azonban az önkénte-
sek hozadéka. 
Bár a munkák jellege eltérő, a  
messziről érkező és a helyi emberek 
közelsége is mindenhol adott.                
Az pedig már egyenes következ-
mény, hogy a lelkes résztvevőkre 
benfenntes kalandokkal teli élmé-
nyek várnak. 
  
EGYESEK – hazai egyesület gazdag 
nemzetközi önkéntes palettával 
Böngészd át a lehetőségeket az 
Egyesek honlapján elérhe-
tő adatbázisban, ahol akár országra, 
témára és időtartamra is tudsz  szűr-
ni. Ha megtetszett valamelyik tábor, 
“tedd a kosárba”. Ezt követően 
tudsz végigmenni a jelentkezési  
lapon, melynek végén prioritási   
sorrendbe teheted a kiválasztott 
táborokat. Végül add le e jelentke-
zésed, és ne felejtsd el elutalni az 
egyesület számára a regisztrációs 
díjat. Ha minden megvan, továbbít-
ják a jelentkezésedet először az első 
helyen jelölt táborba. 
Kérdésekkel a honlapon megadott 
elérhetőségeken túl, Dupák Anna 
koordinátort is keresheted az-
 outgoing@egyesek.hu email címen. 
Az egyesület szívesen tart tájékozta-
tókat, akár iskolai rendezvények 
keretein belül is, így intézmények 
jelentkezését is várják. Sőt, ha valaki 
tábort szeretne fogadni, abban is 
tud segíteni az Egyesek, írj bátran a 
megadott címre! 

forrás: egyesek.hu 
 

http://tka.hu/rendezveny/9644/modszertani-megujulassal-a-hatekonyabb-tanulasert
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/194/nagyszabasu_erasmus_konferencia_majusban_
http://www.egyesek.hu/tabor-kereso
mailto:outgoing@egyesek.hu
https://egyesek.hu/utazz_cellal/
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KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Multiplex Magazin új lapszám: mitől lehet valaki gyógyíthatatlan SM beteg? 
 
Mikor és miért alakulhat ki a gyógyíthatatlan sclerosis multiplex? Mit nyújthatnak az infúziós kezelések az SM betegség-
ben? Milyen új irányelvek várhatók a terápiákban? Miért kell sportolni mozgáskorlátozottsággal is? Az általában fiatal-
korban jelentkező visszafordíthatatlan idegrendszeri betegséggel, a sclerosis multiplex kórral élő emberekről szól az 
országos, ingyenes Multiplex Magazin.   
Öröklött genetikai hajlam és környezeti tényezők egyaránt közrejátszhatnak abban, hogy kialakul a sclerosis multiplex, 
de még mindig nincs válasz arra, hogy például egy testvérpár egyik tagja miért lesz SM beteg, a másik tagja pedig miért 
nem. Amint dr. Illés Zsolt, a dán Odense Egyetemi Kórház neurológiai osztályának professzora rávilágít, az SM betegség 
kezdőpontját azért nehéz vagy épp lehetetlen beazonosítani, mert az első tünetek jelentkezése előtt akár egy évtized-
del korábban is elkezdődhet a folyamat. 
2018-ban új nemzetközi szakmai ajánlás foglalja össze az SM kezelésének szempontjait – derül ki dr. Csépány Tünde, a 
Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikájának docense beszámolójából. Dr. Jakab Gábor, az Uzsoki Kórház neurológiájá-
nak osztályvezető főorvosa pedig arról értekezik, mi befolyásolhatja a terápiaválasztást, s mit tesz a Magyar 
Neuroimmunológiai Társaság (MANIT), hogy a hazai SM centrumok között rendszeres legyen a tapasztalatcsere a terá-
piás eredményességről. Dr. Rózsa Csilla, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház neurológus osztályvezető főorvosa az infúziós 
terápiákról nyilatkozik, amelyek az injekciós és szájon át szedhető gyógyszerek mellett tovább szélesítik a terápiás pa-
lettát. 
A magazin riportot közöl egy angliai SM betegről, hogyan nyerte vissza önállóságát az SM diagnózis, s hónapokon át 
tartó folyamatos visszaesések után. Barbara A. Stensland elmeséli, hogy édesapja 35 éves korában, a hetvenes évek 
végén az SM szövődményei miatt halt meg, s neki hogyan sikerült e súlyos örökség terhével is újjászervezni az életét. 
Megállíthatatlanságáról tesz tanúbizonyságot a címlapon szereplő Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna is, aki amikor leendő 
rehabilitációs szakembereket kezdett oktatni, még nem gondolta, hogy néhány év elteltével élete legnagyobb kihívása 
önmaga rehabilitációja lesz. Bár az orvostudomány ma nem képes javítani a helyzetén, nem hajlandó tétlenül várni 
erőnléte hanyatlását: miközben a főiskolán tudományos kutatást végez és oktat, eközben napi szinten sportol és rend-
szeresen versenyzik – ha nem másokkal, akkor önmagával. Abban bízik, hogy elszántságával minél többeket mozgósíta-
ni tud. 
– Az ismeretterjesztő és életmód magazin ingyenes, eljut az ország minden SM centrumot működtető neurológiai osz-
tályára, továbbá a betegklubokhoz és egyesületekhez is, ám az újság riportjai nemcsak az érintettek számára tanulságo-
sak – emeli ki B. Papp László főszerkesztő. Az országos lap kiadója a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Köz-
hasznú Szervezete. A helyi betegszervezetek a lapot fel tudják használni saját szemléletformáló és érdekérvényesítő 
munkájuk során is, különösen, hogy az újság az országos Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány aktualitá-
sairól éppúgy beszámol, mint a helyi közösségek – jelen lapszámban a Jász-Nagykun-Szolnok, a Somogy, a Csongrád és a 
Békés megyében működő SM egyesületek – programjairól. 
A sclerosis multiplex rendszerint fiatalkorban jelentkező, gyógyíthatatlan neurológiai betegség: autoimmun gyulladás 
teszi tönkre az idegpályákat szigetelő myelinhüvelyt. Az agy és a gerincvelő károsodása szerteágazó tüneteket okoz, 
ezért hívják ezerarcú kórnak a betegséget. A betegek egy része akár évtizedeken át viszonylag kevés panasszal élhet 
együtt a kórral, másokat a gyors leépülés és kiszolgáltatottság fenyeget. Magyarországon mintegy 8 ezren élnek sclero-
sis multiplexes betegséggel. 

forrás: Békés MegyeiSclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete 


