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RÉSZVÉTELI TERVEZÉS 
A TELEPÜLÉSFEJLESZ-
TÉSBEN ÉS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉS-
BEN 
 
E kézikönyv alapvető 
célja, hogy felvázolja a 
részvételi (más szóval 
közösségi) tervezés pa-
radigmáját – fogalmát, 
módszereit, lehetősé-
geit, hasznait –, illetve 
javaslatokat tegyen a 
települési tervezési gya-
korlatban való alkalma-
zására. 
Bár a részvételi terve-
zés ideális körülményei 
nem minden esetben 
állnak fenn….. 
folytatás a 14. oldalon 
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Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

CIVIL SZERVEZETEK, INFORMÁLIS KÖZÖSSÉGEK VEZETŐINEK, ÖNKÉNTESEI-
NEK NYÁRI BENTLAKÁSOS MŰHELYE – DOBOZ-SZANAZUG 

2018. augusztus 03-05. 

A műhely fő szakmai irányvonalát a „Mit adhatok én?  
Az egyén személyiségének szerepe a közösségekben” című konferencia adja. 
A program keretében arra keressük a választ, hogy az egyes közösségek tagjai-
nak felkészültsége, személyiségük jegyei mennyire határozzák meg a szerve-
zet tevékenységét. Hogyan fejleszthető az egyének együttműködése egy cso-
porton belül? A közöttük lévő kapcsolati háló milyen szerepet játszik?  
A fenti témakörökben átadandó elméleti és gyakorlati válaszok elősegíthetik a 
szervezetek hatékonyabb működését.  
 
Augusztus 03. (péntek) 
 
12.00 – 13.30 Gyülekező, regisztráció, szállás elfoglalása (Szanazug - gyulai 
  oldal, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság üdülője) 
Program 
13.30 – 14.00 Bemutatkozó kör – vezeti Zsótér Mária 
14.00 – 15.30 Az egyén személyiségének jegyei, önismeret 

Előadó: Szabóné dr. Kállai Klára, klinikai szakpszichológus 
A csoportműködés dinamikája, sajátosságai 
Előadó : Csáki Erika, szupervizor 

15.30 – 16.00 Szünet 
16.00 – 16.50 A szervezet és egyén, csoport és közösség  

Előadó: Körömi Kitti, pedagógiai szakpszichológus 
16.50 – 17.50 „Miénk itt a tér!” Korreferátumok a résztvevők köréből 
18.30 - tól: Kötetlen együttlét: élménybeszámolók, szabadidős progra
  mok, vacsora - bográcsozás 
 
Augusztus 04. (szombat) 
 
08.00 – 09.00 Reggeli a szálláshelyen 
09.00 – 10.30 Ki vagyok én? – személyiség erősítő gyakorlatok, technikák 
  elsajátítása 

Előadó: Zsótér Mária, mentálhigiénés szakember 
10.30 – 11.00 Szünet 
11.00 – 11.50 Szociometriai vizsgálatok egy közösségen belül 

Előadó: Belányi Barbara, szociológus 
11.50 – 12.30 GDPR – Az európai általános adatvédelmi rendelet a civilek 
  szemszögéből 

Előadó: Czank Dóra jogász, adatvédelmi tisztviselő 
12.30 – 14.30 Ebédszünet 
14.30 – 17.00 „Miénk itt a tér!” Korreferátumok – a résztvevők köréből 
18.30 – tól: Vacsora; fakultatív programok: filmbemutatók, tematikus mű
  helyek, szalonnasütés 
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Kilencezer önkéntes dolgozik 
Békésben 
 
Magyarországon közel kétszázezren 
végeznek valamilyen szervezeten belül 
önkéntes munkát, Békés megyében 
majdnem kilencezren. S bár folyama-
tosan nő az önkéntesek száma – akik 
között éppúgy megfordulnak az iskolai 
közösségi szolgálatot végző diákok, 
mint a nyugdíjas korú emberek – az 
érdeklődés fenntartása állandó munkát 
jelent a szervezetek számára. 
 
BÉKÉS MEGYE Az önkéntes mun-
ka vállalásának hátterében éppúgy 
motiváló erő lehet a hasznosság 
érzése és a figyelem kivívása, mint 
a munkatapasztalat megszerzése. 
Sokan szabadidejüket töltik segít-
ségnyújtással, vannak, akik közös-
ségben szeretnének lenni, valaho-
va tartozni. Az önkéntes tevékeny-
ség esetében érdemes különválasz-
tani a formális (szervezeteken ke-
resztül, azok javára) és az informá-
lis (közvetlenül, nem szervezetek-
hez kapcsolódó) munkát. A két 
csoport létszáma a KSH adatai 
szerint meghaladja a 2,5 milliót. 
Utóbbit viszont jóval nehezebb 
mérni, hiszen nap mint nap sok 
száz munkaóra marad regisztrálat-

lanul. Gondoljunk csak a megye 
településein, művelődési házaiban 
működő közösségek munkájára. 
A formális csoportba tartozók vi-
szont önkéntesként és fogadószer-
vezetként is tudatosan építkeznek. 
Regisztrált fogadószervezetként 
működnek, önkéntes szerződése-
ket kötnek, jelenléti ívet vezetnek, 
számon tartják, hogy hány önkén-
test és hány órában foglalkoztat-
tak. Mindez főleg a pályázati 
rendszer miatt fontos, hiszen ilyen 
formán forintosítható az önkéntes 
munka. Saját erőként megjelenít-
hető, az önkéntesek költségei el-
számolhatóak. 
Sok önkéntes nemcsak egy szerve-
zettel, hanem kettővel, hárommal 
is kapcsolatban áll egyszerre. Or-
szágos tendencia, de a megyében 
is jellemző a segítők számának 
növekedése, ami azért is érdekes, 
mert megtartásuk, érdeklődésük 
fenntartása sok munkát jelent a 
szervezeteknek. 
– Ahogy minden fejlesztés, ez is 
hosszú idő, folyamat. A legtöbbet 
szervezetként azzal tehetünk, ha 
elismerjük, visszajelzést adunk és 
megerősítjük az önkénteseket. Ha 
a fogadószervezet tisztában van 
ezzel, személyre szabottabban tud 

az önkéntessel foglalkozni – fogal-
mazott Zsótér Mária, a közművelő-
dés, ifjúságsegítés, közösségfejlesz-
tés, közösségi mentálhigiéné mód-
szereit, szemléletét alkalmazó Táli-
ber Közösségfejlesztő Alapítvány 
elnöke. – Mi a Tálibernél például 
nagy hangsúlyt fektetünk a csatlako-
zók önismeretének fejlesztésére. 
Ezért tartunk számukra például egy 
negyvenórás felkészítést, legköze-
lebb szeptemberben indul ilyen. Azt 
követően novemberben ifjúsági, dec-
emberben önkéntes konferenciát 
szervezünk. 
Megyénkben közel félszáz olyan 
EFOP-projektet valósítanak meg 
intézmények, civilek, amelyek el-
sődleges vagy közvetett célja az ön-
kéntesség népszerűsítése, szervezé-
se, megvalósítása, önkéntesek folya-
matos segítése, számukra tanács-
adás biztosítása. Ezen projektek el-
sődleges célcsoportja igen változa-
tos, például 15-29 éves korosztály, 
14-35, 18-35 éves fiatalok vagy ép-
pen 60 év felettiek. 
 
A 18-22 év közötti, érettségivel ren-
delkező, de munkanélküli fiatalok-
nak a szarvasi székhelyű Civil Kö-
zösségért Alapítvány biztosít a me-
gyében 2020-ig minimum fél éven, 

EZ TÖRTÉNT... 

Augusztus 05. (vasárnap) 
 
08.00 – 09.00  Reggeli a szálláshelyen 
09.30 – 11.30 Civil közérzetünk - műhely 
12.00 – 13.00 Ebéd; a rendezvény zárása 
A program szervezője: 
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete  
 
Információ: telefon: 06/30-207-44-82; 06/30-226-03-22; e-mail: civil@kfbme.hu 
Együttműködő partner: Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány 
 
Támogatók:  
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– Egyesületünk a Barangoló Kö-
zösségi Ház energetikai és elektro-
mos felújítása című pályázatával 

elnyerte az Európai Unió és a ma-
gyar kormány támogatását. A tá-
mogatás összege 26,15 millió fo-
rint, amely lehetővé tette, hogy 
ökocentrummá fejleszthessük in-
tézményünket. A támogatás utófi-
nanszírozott, az OTP Bank Nyrt. 
segített. A felújítás kivitelezője a 
Brikettker-Földvár Kft. volt. Alvál-
lalkozói áprilisban láttak munká-
hoz. Elvégezték a tető szigetelését, 
majd felkerültek a napelemek. A 
termelt elektromos áram lehetővé 
teszi, hogy épületünket elektro-
mos fűtéssel lássuk el. Az infrafű-
tés napelemmel kombinálva haté-
kony és energiatakarékos. Kicse-
rélték a nyílászárókat, az ablakok-
ra redőny, szúnyogháló került. 
Megújult az épület teljes elektro-
mos hálózata – sorolta a civilek 
vezetője, Horváth Judit. Amikor a 
munkálatok befejeződtek, úgy 
döntöttek, hogy az egyesület költ-
ségvetéséből finanszírozva a par-
kettalakkozásra, az épület homlok-
zatának a festésére is áldoznak. 
A partira környékbeli és végegy-
házi együttműködő partnereik 
kaptak meghívást. Elhangzott: 
több pályázati támogatás segítette 
az intézményt. A Digitális Jólét 
Program keretében 3 laptoppal, 2 
tablettel, 2 okostelefonnal, multi-
funkciós nyomtatóval és nagy tel-
jesítményű wifivel gyarapodtak. A 
NEA működési pályázataival 
nagy teljesítményű nyomtatóval, 
új asztalokkal, székekkel bővítet-
ték a berendezést. A NEA szakmai 
pályázat segíti a civil szakmai 
munkát, a Dél-békési Civil         
Szövetség megvalósítását. 

 
forrás: Békés Megyei Hírlap 

maximum egy éven át az önkéntes-
ségen keresztül tapasztalatszerzést. 
Az önkéntes munka mellett támo-
gatják a jogosítvány megszerzését 
vagy a nyelvtanulást is. 
 
MEGKÉRDEZTÜK: VÁLLALNA 
ÖNKÉNTES MUNKÁT? 
 
JUHÁSZ DORISZ: – Szívesen vál-
lalnék önkéntes munkát. Szeretek 
másokon, másoknak segíteni. Pont 
mostanában gondolkodtam azon, 
hogy felkeresek egy szervezetet. 
Legszívesebben valamilyen sport-
hoz kapcsolódó önkénteskedésben 
vennék részt. Mivel én is sportolok, 
ez a terület áll hozzám közel. A 
sportrendezvényeken például szük-
ség lehet önkéntesekre. 
FEGÓ BIANKA: – Még sosem vál-
laltam önkéntes munkát, de mosta-
nában szeretném elkezdeni, hiszen 
az érettségit megelőzően kötelező 
50 óra önkéntes tevékenységet vé-
gezni. Jó dolog szerintem másoknak 
segíteni, és még élvezni is lehet a 
munkát. Leginkább gyerekekkel 
foglalkoznék. Mondjuk általános 
iskolások felügyeletében segítenék, 
akár különféle iskolai rendezvé-
nyek keretén belül. 
 

forrás: Békés Megyei Hírlap,  
Nagy-Laczkó Viktória 

 
Seres Gézáné Olgi, a Táliber Alapít-
vány önkéntese (is) akcióban 
 
Újra nyitva a Barangoló Közösségi 
Ház 
 
Alig két hónap alatt lezajlott a kö-
zösségi ház energetikai és funkcio-
nális átalakítása. Ebből az alkalom-
ból szervezett a Barangoló Köz-
hasznú Egyesület 2018. június 30-án 
újranyitási garden partyt a Baran-
goló Közösségi Házban. 

Dohánylevél Egyesület a XVIII. 
Guzsalyos Találkozón  
 
A Guzsalyos Találkozót először az 
erdélyi Apáca, a vajdasági Kis-
orosz és Apátfalva települései ren-
dezték meg évről évre, majd 2011-
ben Csanádapácát, az apácai ön-
kormányzatot is a szervezők köré-
be, a guzsalyos szellemének átörö-
kítésére invitálták. A Guzsalyos 
Találkozókon a részt vevő telepü-
lések kultúráját, hagyományait, 
szokásait ismerhetjük meg és em-
beri - baráti kapcsolatokat építhe-
tünk ki. 
Az évszázadok során felhalmozó-
dott és apáról fiúra szálló értékes 
tudást és tapasztalatot senki nem 
veheti el tőlünk, azonban mi, eb-
ben a sietős világban hamar elve-
szíthetjük, elfelejthetjük. 
Egyesületünk fő célja, hogy közsé-
günk hagyományait feltárja és 
ápolja, a fiatal generációval is 
megismertesse, hogy ne merülje-
nek feledésbe népi kultúránk kin-
csei.  
Csanádapáca Község Önkormány-
zata egyesületünket kérte fel, hogy 
a vajdasági Kisoroszban rendezett 
XVIII. Guzsalyos Találkozó Gála-
estjén kulturális műsort adjon. 

Minden évben olyan előadással 
készülünk, melyben próza-népdal-
néptánc egyaránt szerepel, a fő 
gondolat pedig a népi kultúrába 
nyúlik vissza. Idén a szerelem té-
máját jártuk körbe Móricz Zsig-
mond Pillangó című regénye alap-
ján. A műsort összeállította Hege-
dűs Kitti és Behán Józsefné, a tán-
cokat betanította és a koreográfiát 
készítette Hegedűs Kitti néptánc 
tanár, a népzenei kíséretet az oros-
házi Tekergő Zenekar adta. A sze-
replők heteken át készültek, pró-
báltak, míg az előadás kerek 
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nem értük be, hiszen a klienseknek 
lehetőségük adódott kézművesség-
gel mulatni az időt, miközben az 
általunk készített, ízletes sós és 
édes süteményekkel kínáltuk őket. 
Ebédre finom helyben készült 
krumpli levest és kenyérlángost 
fogyaszthattak, melyek elkészítésé-
ben ők is részt vállalhattak.  
A jó hangulat fenntartásában a 
Horenka, szlovák hagyományőrző 
társulat is a segítségünkre sietett, 
hiszen több népdalt is elénekeltek 

nekünk, a klienseink nagy  
örömére. 
Összességében egy sikeres, jó han-
gulatú napot tudhatunk a hátunk 
mögött, reméljük, hogy máskor is 
lesz ilyenre lehetőségünk. 

 Mucsi Katalin 
 
Az SM betegekért futottak 
 
A sclerosis multiplex világnapját 
megelőző hétvégén több százan, az 
ország minden részéből érkeztek 
Esztergomba, hogy egy jótékonysá-
gi futóversenyen fejezzék ki támo-
gatásukat az SM betegséggel élők 
iránt. 
Érintett betegek, családtagok, vala-
mint őket támogató amatőr és profi 
sportolók egyaránt indultak a Du-
na-parton megrendezett jótékony-
sági futóversenyen Esztergomban. 

Az 5 és 10 kilométeres versenyben 
is vettek részt jó állapotban lévő 
SM betegek, de e távokon a többsé-

get az érintettekkel szolidaritást 
vállaló egészséges indulók adták. 
Külön, rövidebb távú futamot indí-
tottak gyerekeknek is.

A Békés megyei SM egyesület 23 
fővel, köztük 4 önkéntes segítővel 
képviseltette magát a rendezvé-
nyen. A futóversenyek után egy 
kilométeres gyaloglókör indult a 
Duna-parton, amelyet a mozgás-
korlátozott betegek egy része is 
teljesített. A békés megyeiek közül 
11 fő sétálta végig a szimbolikus 
távot. 
A rendezvény célja az adomány-
gyűjtés mellett azt volt, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet a közelgő május 
30-i SM Világnapra, hogy ország-
szerte jobban odafigyeljenek az SM 
betegség által érintett emberekre és 
családokra. 
A rendezvényről készült fotógalé-
ria az Magyar Scerosis Multiplexes 
Betegekért Alapítvány Facebook 
oldalán, ide kattintva érhető el. 
 
forrás: www.bekesmegyeisclerosis.hu 
 
 
A Gálába vezető út…. 
 
2018. március 1-jén leadtuk a XIII. 
Országos Szólótánc Fesztiválra je-
lentkezésünket. Két tánccal kellett 
készülnünk a versenyre, egy köte-
lező anyaggal, amit arról a tájegy-
ségről kellett választanunk, ahol 
élünk, így hát a miénk a Dél-
Alföldi tánc lett. A szabadon vá-
lasztott táncunk pedig Bundásbokri 
a Nyírségből. 
Sokat próbáltunk, készültünk erre a 
versenyre és kellett is, hiszen a 7 
regionális válogatón összesen 500-
an indultak. A békéscsabai elődön-
tőn Kiemelt Arany minősítéssel 
táncoltuk magunkat tovább a 74 
produkció, azaz 117 versenyző köz-
zé a szarvasi döntőbe. 
Az országos döntő június 1-3-ig 
tartott. 
Június 1-jén, ahogy megérkeztünk, 
a kötelező táncok próbája indult a 
Dél-Alföldi régiós versenyzőkkel. 
A próba után kezdtünk készülődni 
a versenyre, ahol 74.-ként táncol-
tunk, így hát utolsóként zártuk a 

egésszé alakult, és a sok befektetett 
energiának köszönhetően nagy si-
kert aratott műsorunk. 
Köszönjük Csanádapáca Község 
Önkormányzatának az utazási és 
fellépési lehetőséget! A szereplők-
nek és a felkészítőknek az áldoza-
tos munkát, a Tekergő Zenekar tag-
jainak a szép muzsikát! Külön kö-
szönet jár a műsorban szereplő 
gyerekeknek, akik az iskolai elfog-
laltság mellett is ügyesen felkészül-
tek! 
A Csoóri Sándor program nyertes 
pályázatának köszönhetően nép-
tánc csoportunk egységes népvise-
letben jelenhetett meg, néptánctu-
dásunkat is magasabb szintre emel-
hettük, próbáink egy részét élő 
népzenei kísérettel tarthattuk és 
hangtechnikai eszköztárunk is bő-
vült. 
A Nemzeti Együttműködési Alap 
civil szervezetek működésére kiírt 
pályázatán 1 350 000 Ft-ot nyert 
egyesületünk, melyet tárgyi eszkö-
zök beszerzésére, utazásra, kiad-
vány készítésére, előadás tartására 
fordítunk. Ezek a pályázati támoga-
tások lehetővé teszik, hogy műkö-
désünk zavartalan legyen, minden 
évben kicsit gyarapodjunk, fejlőd-
jünk. 

 Oravecz István 
 elnök 

 
 
 
 

Békés Mérték 
Közösségi Ház 
 
2018.06.28-án 

(csütörtökön) egy új, nem minden-
napi programmal kedveskedtünk a 
klienseinknek. A Békés Mérték Kö-
zösségi Ház sok programmal ké-
szül az érdeklődők számára hónap-
ról hónapra, hétről hétre, de kitele-
pülni csak ritkán van alkalmunk.  
Ezen a napon lehetőségünk volt a 
kétsopronyi Kemencés Tanyára 
látogatni, ahol is egy kellemes csa-
ládi napot rendeztünk a Békés Mér-
ték Közösségi Ház és a Mentálhigi-
énés Egyesület kliensei számára. A 
szép környezet már alapból felelős 
volt a jó hangulatért, de ennyivel 

https://www.facebook.com/pg/MSMBA.hu/photos/?tab=album&album_id=957156967776010
https://www.facebook.com/pg/MSMBA.hu/photos/?tab=album&album_id=957156967776010
https://www.facebook.com/pg/MSMBA.hu/photos/?tab=album&album_id=957156967776010
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu
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kötelező táncok versenye napot. 
Este még lepróbáltuk a zenekarral a 
szabadon választott táncunkat is, 
majd hazajöttünk Mezőberénybe. 
Június 2-án délután visszaindul-
tunk, mert csak késő délután kezdő-
dött a verseny, ahol szintén utolsók 
voltunk, ennek személyesen én na-

gyon örültem, mert mi zárhattuk a 
két versenynapot. Szerencsére jól 
sikerült. Volt, aki odajött hozzánk, 
hogy elmondhassa, ez kellő befeje-
zése volt a két napnak. Sőt volt, aki 
még utána hirtelen fel is kért  
táncolni. 
Mind ezek után egy táncház várt 
minket a Szarvasi Vízi Színházban. 
Június 3-a a Gála és Díjkiosztó nap-
ja. 9-kor tették ki a színházterem 
ajtajára, hogy kik jutottak be a díja-
zottak közül a Gálaműsorba. Nem 
mertem megnézni, kint ültem a pa-
don, amikor jött az oktatóm, Detti, 
és mondta, hogy akkor most mutat 
valamit. Akkor már sejtettem, de 
nem mertem elhinni. Majd végül 
láthattam, hogy a verseny legjobb 
12 produkciójába kerültünk. Hirte-
len csak egy sikításra jutott tőlem, 
majd egy gyors öltözés próba ruhá-
ba, hogy megbeszéljük, hogyan is 
lesz majd a Gála, ki-ki után követ-
kezik. Miután ez is megtörtént, öl-
töztünk a viseletünkbe. 
A színpadra behozták a díjakat,  
majd felállítottak minket, gálásokat 
is és bejött a zsűri… 

Először különdíjakat osztottak, ami-
ből nekem is jutott egy, a Kiemelke-
dő előadói teljesítményért. 
Majd a lányoknak járó pántlika ke-
rült kiosztásra. Nagyon izgultam, 
mert már a vége felé jártunk, és 
Hercz Lilivel, egy másik díjazottal 
már megállapítottuk, hogy minden-
ki a szoknyájához illő színűt kapja, 
tehát éreztem, ha kapok, akkor a 
piros lesz az enyém. Egyszer csak a 
zsűri egyik női tagja megfogta az 
utolsó piros pántlikát és végül az 
enyém lett. El sem tudtam hinni, 
hogy abban a felejthetetlen pillanat-
ban Pántlikás táncos lettem. 
Miután a fiúk is megkapták az őket 
illető Kisbokrétát, elkezdődött a 
Gálaműsor. Itt is a vége felé járt a 
műsor, amikor mi következtünk, és 
eltáncoltuk örömmel telve, meg-
nyugodva a szabadon választott 
táncunkat. 
Amikor vége lett, hatalmas ölelések 
vették kezdetét és fényképezőgépek 
villogása következett, amit öröm-
könnyek követtek. 
Majd már másnap, ahogy kezembe 
vettem díjamat, kezdtem végig gon-
dolni, hogy mit is jelentenek ezek 
és, hogy a sok éves gyakorlás, kitar-
tás és kudarcok utáni felállás, ahol 
sosem torpantam meg, meghozta a 
gyümölcsét. 
Jajj!, és hogy miért írtam általában 
többes számban? Mert erre a ver-
senyre kísérőpartneremmel, Hajzer 
Sándorral indultam, aki segített 
abban, hogy ezeket elérjem/elérjük. 
Ő ugyanis életkori korlátok miatt 
már csupán kísérhetett, versenyző-
ként itt nem indulhatott. 
És itt kell megemlíteni Balogh Dá-
vid Attila és Borgula Benedetta 
tánctanárainkat, akik felkészítettek 
és elkísértek minket. Nélkülük nem 
ment volna. 
 

Szabó Dorka 
„Leg a láb” A. M. I. tanulója 

Berény Táncegyüttes tagja 
 
 
Füzes Fesztivál, Kincskereső 
élménytúra 
Füzesgyarmat, Lázár Gyula Városi  

Sporttelep – 2018. 06. 29-30. 

A Füzes Fesztivál nagy múltra te-

kint vissza, immár 18. alkalommal 

került megrendezésre Füzesgyar-

mat városában. A Fesztivál egyedi-

sége abban nyilvánul meg, hogy a 

környező településeken nincs még 

egy ilyen két napon át tartó, külön-

böző stílusú, életkorú fellépőket 

felvonultató rendezvény. Különle-

gességét innovatív jellege tükrözi, 

hiszen évente nagyon különböző, 

ám mindig sokszínű műsorokat 

tekinthetnek meg a nézők, miköz-

ben évről-évre bővül a Fesztivál 

kulturális kínálata. A város lakossá-

ga nagy érdeklődéssel várja ezt az 

eseményt, főleg a fiatal és közép 

korosztály, hiszen így élvezhetik a 

színvonalas előadásokat anélkül, 

hogy egy nagyvárosba kellene utaz-

niuk. A Fesztivál idegenforgalmi 

jelentősége sem elhanyagolható, 

mivel nem csak a helyi és környező 

településekről, hanem az ország 

távolabbi pontjairól is érkeznek 

vendégek. 

A programelemek között azonban 

nem csak koncertek sorakoztak, 

idén negyedik éve a Füzes Fesztivál 

keretében került megrendezésre a 

Füzesgyarmati Kincskereső él-

ménytúra! 

A túra célja az, hogy a Füzesgyar-

matra érkező vendégeket, turistákat 

és a füzesgyarmatiakat megismer-

tessük kis városunk életének egy-

egy kis szeletével, bemutathassuk 

helyi értékeinket. Hozzájáruljunk 

ahhoz, hogy új élményekkel gazda-

godva egy kis betekintést nyerhes-

senek a Sárrét- ezen belül Füzes-

gyarmat- múltjára, jelenére. 

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89. 
Tel.: 66/470-395 Fax: 66/470-395 

fuzesgyarmat@tourinform.hu 
www.sarretitura.hu 

forrás: Sárréti túra alapján 

 
 

mailto:szeghalom@tourinform.hu
http://www.sarretitura.hu/
http://sarretitura.hu/hirek.php?article=869&page=1
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Neves zenészektől leshettek el 
fogásokat a kétegyházi táborban 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
néhány óra alatt betelt a jelentkezés a 
kétegyházi zene-, önismereti és diákúj-
ságíró-táborra. 
 
A hatnapos rendezvény olyannyira 
sikeres, hogy a szervezők évek óta 
nem hirdetik meg csak a táborozók 
csoportjában, hiszen híre „szájról 
szájra” terjed a fiatalok között. A 
jelentkezők zöme éppen emiatt jól 
ismeri egymást, a csapat körülbelül 
60 százaléka egyszer már biztosan 
pengetett Kétegyházán. 
 
A volt Andrássy–Almásy-kastély 
és -kápolna környezetében a gyere-
kek különböző csoportokra bontva 
töltötték el az elmúlt hetet. A Dél-
alföldi Regionális Közművelődési 
Egyesület által 23. alkalommal 
megszervezett ifjúsági táborban 
résztvevők újságot szerkesztettek, 
önismereti órákon vettek részt és 
örömzenéltek. 
Az írás iránt érdeklődő fiatalok 
Nagy Istvánné Zsóka nyugdíjas 
pedagógus segítségével hoztak 
létre egy tábori újságot, melyben a 
hét eseményeit ismertették. A heti-
lapkészítés minden stádiumában 
segítettek, írtak, szerkesztettek, 
tördeltek. Az önismereti órákon 
kisebb, zárt csoportot alkotva jár-
ták körbe problémáikat pszicholó-
gusok segítségével. A zenei foglal-
kozásokon, melyek mára túlsúlyba 
kerültek, a szakmában érvényesült 
előadók terelgették a fiatal zené-
szeket. 
 
– Olyan országosan is ismert meg-
hívott vezetőkkel, oktatókkal dol-
goztunk együtt, akik egy-egy fellé-
pésért járó fizetésükhöz képest mi-
nimális bérezés mellett vállalták el, 
hogy gitározni, énekelni tanítják a 
táborlakóinkat. Volt haladó és kez-
dő basszus-, akusztikus gitár, vala-
mint énekcsoport. Évek óta segíti a 
munkát Petruska András, aki A 
Dal című műsorból lehet ismerős, 
Kelemen Angelika jazzénekesnő, 
Lustyik Pisti, a Kemény Gitárklub 
vezetője, Hevesi Imre, Borsodi La-
ci, Benkő Zsolt, Borbély Tamás, 

akik mind-mind neves zenészek – 
árulta el Kölcseyné Balázs Mária 
szervező. Hozzátette, tudják, hogy a 
táborban töltött öt nap nem elég 
arra, hogy adott esetben egy kezdőt 
megtanítsanak gitározni, de arra 
igen, hogy „kinyissák őket, közös-
ségben legyenek” – fogalmazott. 
 
A zeneiségen túl a szervezők fon-
tosnak tartják az értékközvetítést, a 
közösségépítést is, ezért különböző 
játékokkal egészítették ki a napi 
rutint. A programok közé játékos 
vetélkedő, kvízkaszinó, ki mit tud, 
kápolnakoncert is belefért. 
forrás: beol.hu 
 
Az ATK-ban táboroztunk 
 
Általános iskolásokként az Andrássy 
Úti Társaskörben töltöttünk öt napot 
egy pályaorientációs táborban. 
 
A Békéscsabai Karrier Iroda  
Alapítvány által szervezett tábor 
ideje alatt rengeteg élménnyel és 

sok hasznos információval lettünk 
gazdagabbak. 
A hétfői nap ismerkedéssel telt, 
ugyanis egy olyan társaságba csöp-
pentünk, ahol szinte mindenki ide-
gen volt. Megbeszéltük, hogy ki 
milyen pályát szeretne választani; 
voltak olyan társaink, akik már tud-
ták, hogy mivel szeretnének foglal-
kozni a jövőben, azonban akadtak 
olyanok is, akik még nem. Egy, az 
ATK-hoz közeli étteremben ebédel-
tünk. Mikor visszaértünk, szabad-
foglalkozás keretében különböző 
játékokkal játszottunk, például: cso-
csóval, billiárddal és Xbox-szal. So-
kat beszélgettünk és közösen meg-
alkottuk a szabályokat. 
Kedd reggel busz várt minket, hogy 
elinduljunk a tarhosi Libás Tanyára. 

Az út kalandosan telt, hiszen elté-
vedtünk, de az idegenvezetőnk, 
Lilla segített visszatalálnunk, így 
végül megérkeztünk. Pista bácsi 
fogadott minket libazsíros kenyér-
rel, lilahagymával, tepertővel és 
rántott libamájjal. Ezután kaptunk 
némi szabadidőt és fel tudtuk fe-
dezni a tanya szépségeit-rejtelmeit, 
készíthettünk képeket a szalmabá-
lák tetején és játszhattunk az álla-
tokkal is. Ebédre húslevest, liba-
combot krumplit és lilakáposztát 
ízlelhettünk. Indulás előtt 
Harencsár László saját meséivel 
szórakoztatott minket. Felszálltunk 
és elindultunk egy Dobozi út mel-
letti kis tanyára. Ott egy nyugdíjas 
néni fogadta látogatásunkat, aki 
aszalt gyümölcs készítésével foglal-
kozik. Kóstolhattunk teákat és ter-
mészetesen aszalt finomságokat. 
Másnap ellátogattunk a Keménybe, 
ahol az iskola vezetője köszöntött 
minket. Elmondta, hogy milyen 
lehetőségeink vannak a továbbta-
nulással kapcsolatban, majd meg-
nézhettük az iskola műhelyeit. El-
vittek minket a tornaterembe, ahol 
újabb játékos programok várták a 
csoportot. A napot filmnézéssel 
zártuk. 
Csütörtökön újabb kirándulás elé 
néztünk, ezúttal Békéscsaba legna-
gyobb alumínium öntödéjébe, a 
Csaba Metálba látogattunk el. A 
csapatot a HR vezető fogadta, aki 
elmesélte a gyár megalakulásának 
történetét, majd átadott minket egy 
fiatal mérnöknek, aki körbe vezette 
a társaságot. Megmutatta a három 
nagy csarnokot: az elsőben (ahol 
nagyon meleg volt) alumíniumtöm-
böket olvasztottak, a másodikban 
pedig láthattuk, hogy hogyan ké-
szülnek az alkatrészek, legfőképp 
autókba, míg az utolsó teremben 
ezeket ellenőrizték és csomagolták. 
Következő állomásunk a szemétvá-
logató volt, ahol nagyon büdös 
volt. Megdöbbentő volt, azt látni, 
hogy mennyi szemetet termel Bé-
kés megye, és rájöttünk, hogy 
mennyire pazarló életet élünk. 
A tábor zárónapján a BAM felnőtt 
koordinátora tartott előadást a sajtó 
fejlődéséről, majd két diákújságíró 
(Fábián Réka és Salamon Anita) 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/neves-zeneszektol-leshettek-el-fogasokat-a-ketegyhazi-taborban-1379188/
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segítségével összeállítottuk ezt a 
cikket. 
Összegzésképpen elmondhatjuk, 
hogy egy tanulságos és vidám he-
tet töltöttünk a táborban, ahol na-
gyon jól éreztük magunkat és sok 
új barátság született. Köszönjük a 

lehetőséget! 
 
A tábort szervezte: Karrier Iroda 
Alapítvány 
Támogatók: Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Nemzeti Együttmű-
ködési Alap, Emberi Erőforrás Tá-

mogatáskezelő 

Közreműködők: Új Nemzedék 
Újratöltve, Andrássy Úti  
Társaskör (ATK) 
Médiatámogató: BAM 
forrás: BAM 

PÁLYÁZATOK 

Családbarát Önkormányzat Díj 
A NOE (Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete) pályázatot hirdet 
önkormányzatok számára. A Csa-
ládok Évében, három év után is-
mét, megújult, a nemzetközi szten-
derdeket is figyelembe véve hirde-
ti meg a NOE a legrangosabb ön-
kormányzatoknak ítélhető civil 
elismerést, a CSALÁDBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT- díjat. 
A NOE 2006. július 11-én, a Népe-
sedés Világnapján a pozitív példák 
megerősítése céljával első ízben 
adta ki a „Családbarát Önkor-

mányzat” díjat. Ahogy akkor, ma 
is azt gondoljuk, hogy a Magyar-
országot és egész Európát sújtó 
súlyos demográfiai helyzet miatt 
kiemelkedően fontos minden 
olyan program, szándék, intézke-
dés, ami a családok biztonságérze-
tét növeli, annak érdekében, hogy 
merjenek gyermekeket vállalni. 
Sok mindent lehet tenni a családok 
érdekében, ha igazán fontos a tele-
pülés vezetőinek az ott élő csalá-
dok sorsa, jól-léte. Gyakran nem is 
csak anyagiakról, mindössze szer-
vezési kérdésekről, odafigyelésről 
van szó. És persze arról is, hogy a 
település vezetése ne hivatalként, 
hatóságként, hanem ténylegesen a 
települést szolgáló testületként 
tevékenykedjen. 
A pályázók köre: pályázatot 
nyújthat be minden magyarorszá-
gi település önkormányzata 
(az elismerésre pályázhatnak a koráb-
ban már díjazott önkormányzatok is) 
A díjról és a korábbi díjazottakról 
a NOE honlapján lehet tájékozód-
ni: https://www.noe.hu/
sajtoszoba/
csaladbarat_onkormanyzatok 
A pályázatokat elektronikusan: a 
noe@noe.hu e-mail címre, vala-
mint postán tértivevénnyel az 

alábbi címre kell beküldeni: Nagy-
családosok Országos Egyesülete: 
1056 Budapest, Március 15. tér 8. 
A pályázatok postára adásának és 
elektronikus beadásának határide-
je: 2018. szeptember 15. (éjfél) 
Az adatlap, a felhívás és a témá-
ban kiadott sajtóközlemény a lin-
kekre kattintva olvashatók. 
Adatlap letöltése 
Felhívás letöltése 
forrás: Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete 
 
VÁLTOZTASD MEG VÁRO-
SOD, KERÜLETED ÉLETÉT! 
 
A közösségi alapítvány a cselek-

vés, a szolidaritás és a sokszínű, 
demokratikus működés intézmé-
nye. A KözösALAPON program a 
magyar közösségi alapítványok 
fejlődését támogatja. Most Felhívá-
sunkban olyan csoportok jelentke-
zését várjuk, amelyek közösségi 
alapítványt építenének saját város-
ukban. 
 
Olyan, legalább 3 magánszemély-
ből álló csoportok jelentkezését 
várjuk, akik közösségi alapítványt 
szándékoznak létrehozni és ehhez 
a KözösALAPON országos prog-

ram szakmai és pénzügyi támoga-
tását szeretnék igénybe venni. 
 
ELSŐ LÉPÉSEK A KÖZÖSSÉGI 
ALAPÍTVÁNY FELÉ 
1. Ha érdekelnek a közösségi ala-
pítványok, regisztrálj ezen az olda-
lon!  
2. Elküldünk minden információt. 
Ha elolvastad, beszéljünk a lehető-
ségekről. 
3. Pályázni a Szándéknyilatkozat 
kitöltésével lehet - ebben is segí-
tünk. 
4. Érdemes most nekiállni, mert 
van teendő bőven szeptember 30-
ig. 
 

HOGYAN SEGÍTÜNK A KÖZÖS-
SÉGI ALAPÍTVÁNYOK ELINDÍ-
TÓINAK? 
1. Írásban, telefonon, skypon vála-
szolunk minden kérdésre. 
2. Egyéni vagy csoportos konzultá-
cióra fogadjuk az érdeklődőket a 
KözösALAPON irodájában. 
3. Tematikus műhelyeken keresz-
tül bevezetünk a közösségi alapít-
ványok világába. 
4. Meglátogatjuk a Szándéknyilat-
kozaton dolgozó szervezőcsopor-
tokat az adott városban,  
kerületben. 

http://csabaidiakujsag.hu/az-atk-ban-taboroztunk/
https://www.noe.hu/sajtoszoba/csaladbarat_onkormanyzatok
https://www.noe.hu/sajtoszoba/csaladbarat_onkormanyzatok
https://www.noe.hu/sajtoszoba/csaladbarat_onkormanyzatok
mailto:noe@noe.hu
https://noe.hu/wp-content/uploads/2018/06/CSBO-2018-ADATLAP.pdf
https://noe.hu/wp-content/uploads/2018/06/CSBO-felh-v-s-2018-legvegso.pdf
https://noe.hu/programok/csaladbarat-onkormanyzat-dijat-hirdetunk/
https://noe.hu/programok/csaladbarat-onkormanyzat-dijat-hirdetunk/
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5. Beadás előtt megnézzük az elké-
szült Szándéknyilatkozatot és  
visszajelzünk. 
 
A KözösALAPON a Gyökerek és 
Szárnyak Alapítvány programja. 
Információ, jelentkezés: 
http://felhivas.kozosalapon.hu/ 

forrás: internet 
 
PlayIN’clusive 

Felhívás fiatalok számára, egy nem-

zetközi játékfejlesztő versenyben 

való részvételre 

Egy kreatív kihívás, nemzetközi 

programok, utazás, tanulás és fejlő-

dés és sok-sok játék várja azokat a 

fiatalokat, akik csatlakoznak hoz-

zánk PlayIN’clusive projektünkben. 

A projekt keretében Törökország, 

Spanyolország és Magyarország 5-5 

csapata méretteti meg kreativitását 

és fantáziáját, hogy innovatív játéko-

kat hozzanak létre az európai társa-

dalmi befogadás erősítéséhez. Mind-

eközben közösen fejlődnek, élmé-

nyeket szereznek, felfedezik Európa 

különböző pontjait és sok-sok új tu-

dást szereznek. 

Mi vár rád PlayIN’clusivistaként? 

A projekt keretében a fiatalok 8 

hónapon keresztül dolgoznak 

együtt, 2018. augusztusa és 2019. 

májusa között. A folyamat során 3 

nemzetközi programon és havi 

nemzeti találkozókon vesznek 

részt. 

A 8 hónapos folyamat során min-

den országban 5 csapat dolgozik 

egy-egy saját maguk által megál-

modott játék fejlesztésén és létre-

hozásán. A játékok egy nemzetkö-

zi találkozó alkalmával kerülnek 

bemutatásra és egy szakmai zsűri 

dönt a legjobbakról. A legkreatí-

vabb, legizgalmasabb, legfantázia-

dúsabb játékok (országonként 1-1 

győztes projekt) a projekt kereté-

ben legyártásra és terjesztésre ke-

rülnek Spanyolország, Törökor-

szág és Magyarország civil szerve-

zetei körében. A többi játékot 

“Print & Play” verzióban online 

terjesszük és hozzuk nyilvánosság-

ra. 

A verseny részeként a résztvevők 

külön-külön dolgoznak, személyes 

mentorálással, de ugyanakkor 

rendszeresen találkoznak és kü-

lönböző képzéseken, webináriu-

mokon, találkozókon lesz lehetősé-

gük elsajátítani mindazt, mely a 

legszuperebb játék létrehozásához 

szükséges. Mindemellett pedig 

találkoznak más csapatok tagjai-

val, kulturális programokon vesz-

nek részt, utaznak és szereznek 

felejthetetlen élményeket Magyar-

ország, Spanyolország és Törökor-

szág legszebb tájain. 

Jelentkezni egyénileg és már csa-

patban is lehet. Egyéni jelentkezé-

seket esetében a csapatok kialakí-

tása az első nemzetközi esemény 

keretében történik érdeklődési 

terület szerint. A csapatok ezt kö-

vetően még bővíthetők. 

Jelentkezni az online jelentkezési 

lap kitöltésével lehet 2018. július 

15-ig. 

A projektben résztvevő fiatalokat 

kiemelten a motiváció alapján vá-

lasztjuk ki. Jelentkezőket korláto-

zott számban tudunk fogadni. 

 

Kapcsolat: Szalai Zita  

zita.szalai@tudatosifjusag.hu 

Információ: Tudatos Ifjúságért 

Alapítvány honlapján 

forrás: Tudatos Ifjúságért Alapítvány 

http://felhivas.kozosalapon.hu/
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Intézkedés 
Benyújtási ha-
táridő 

Támogathatósági időszak: a tevékenységeknek 
kötelezően meg kell kezdődniük 

Testvérváros-program 

március 1. 
a határidővel megegyező év július 1-jeés a határidőt 
követő év március 31-e között 

szeptember 1. 
a határidőt követő év január 1-je 
és szeptember 30-a között 

Városok hálózatai 

március 1. 
a határidővel megegyező év július 1-je 
és december 31-eközött 

szeptember 1. a határidőt követő év január 1-je és június 30-aközött 

Civil társadalmi projek-
tek 

március 1. 
a határidővel azonos év augusztus 1-je 
 és a határidőt követő év január 31-e között 

Európa a polgárokért 
 
Még van idő a szeptember 1-jei határidőig. Részletek, tanácsok, teljes körű információ a Tempus Közalapítvány 
oldalán. 

2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel 
Testvérváros-program 
Városok hálózatai 
Civil társadalmi projektek 

https://tka.hu/palyazatok/126/europa-a-polgarokert
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Közösségi szolgálat játszva 
 
A Táliber Közösségfejlesztő Alapít-
vány nyarának egy része idén is a 
játszótereken telik. Önkénteseinkkel 
időről időre megjelenünk a békés-
csabai Szigligeti utcai és a Fövenyes 
utcai játszótereken, és játszunk ki-
csikkel és nagyokkal. 

 
Várjuk ezekhez a programokhoz 
olyan békéscsabai diákok jelentke-
zését is, akik a kötelező iskolai kö-
zösségi szolgálatot nyáron is szeret-
nék teljesíteni.  
 
Azok érzik majd jól velünk magukat, 
akik szeretnek gyerekek között len-
ni, szeretnek beszélgetni, türelme-
sek, bírják a 2-3 órás intenzív strapát 
(hajolás, állás, földön ülés), esetleg 
tudnak arcot festeni (de ez nem fel-
tétel). 
 
Érdeklődni Zsótér Mária elnöknél 
lehet az alábbi elérhetőségeken: 
20/377-1960,  
taliber.alapitvany@gmail.com 
 
 
Önkéntes lehetőség diákoknak a 
Csabai Garabonciás Napokon 
 
Érdekel a rendezvényszervezés, él-
ményt szereznél, vagy csak imádod 
a Garát és szeretnéd hasznosan töl-
teni az idődet?  
Velünk az ország egyik legnagyobb 
középiskolai rendezvényén segéd-
kezhetsz! Lehetőséget kapsz, hogy 
bepillants a Garabonciás Napok 
szervezésébe, lebonyolításába, vala-

mint Te magad is az esemény szer-
ves részévé válhatsz. 
 
Amire biztosan számíthatsz, ha 
velünk dolgozol: fergeteges han-
gulat, nagyszerű társaság, új kihí-
vások és természetesen munka. 
Amit várunk: talpraesettség, meg-
bízhatóság, kitartás, nyitottság, 
GARA-szerelem, de jó, ha van hu-
morod és sok-sok türelmed. 
 
Küldd el motivációs leveled, mely 
egy oldalban tartalmazza: 
- Melyik iskolába jársz? 
- Miért jelentkezel? 
- Milyen területeken vettél már 
részt a Garabonciás Napok alatt? 
- Van-e jogosítványod, robogód, 
bringád? Mennyire vagy mobil?  
- Miért Téged válasszunk? 

 
Jelentkezési határidő:  
2018. július 20. 
 
Várjuk jelentkezésed! 
We need you! 
 
 
RONGYOLÓ IFJÚSÁGI FESZTIVÁL 
 
Békéscsaba, Csabai Rendezvény-
pajta - 2018. július 13-14.  

 
2018-ban ötödik alkalommal köl-
tözik össze két napra egy csapat 
kedves, vidám és nyitott szellemi-
ségű fiatal a Rongyolón. A feszti-
vált azzal a céllal hoztuk létre, 
hogy veletek együtt teremtsük 
meg Békéscsaba legnagyobb, és 
egyre sokszínűbb „kertipartiját”. 
Azt a közös együttlétet, ahol be-
mutatkozhatnak a fiatal zeneka-
rok, ahol mindig van valami érde-
kes délutáni program, ahol mind-
két este Magyarország neves fellé-
pői zenélnek, ahol mindig találkoz-
hatsz valami zenei újdonsággal, 
ahol egy egymást elfogadó nyitott 
közösség tagja vagy, és ahol min-
den évben több baráttal mész ha-
za, mint amennyivel eljöttél. 
 
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is 
a Csabai Rendezvénypajta lesz a 
Rongyoló otthona két napra, a 
közeli erdő szélén pedig ismét 
kemping várja azt, aki sátorral a 
hátán venné a nyakába Békéscsa-
bát. 

 
Bulizzunk hajnalig és másnap  
folytassuk tovább! 
 
Program, jegyvásárlás, részletek: 
www.rongyolo.hu 
 
 
Falunap Ecsegfalván 
2018. augusztus 18. (szombat) 
egész nap– Pulyka tér 
 
Sztárfellépők: 15:00 - Dupla KáVé 
és Köteles Cindy, 19:00 - Szekeres 
Adrienn, 20:00 - Bangó Margit 
A szervezés folyamatban van, a 
programok és fellépők folyamato-

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

http://www.rongyolo.hu
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san bővülnek. 
Várható programok: főzőverseny, 
bemutatók, gyermekműsorok, lég-
vár, színpadi műsorok, tűzijáték, 
tombola. 
A belépés INGYENES! 
Információ:http://
www.ecsegfalva.hu/ 

forrás: facebook 
 
XIII. Tótkomlósi Nemzetközi  
Szenior Úszóverseny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ver-
seny ideje: 2018. július 21. 
(szombat) 10.00  
Helye: Rózsa Fürdő - Tótkomlós, 
Kossuth u. 2.  

A verseny célja: a felnőtt lakosság 
rendszeres testmozgásának elősegí-
tése, az egészség fenntartása, megőr-
zése, az úszás népszerűsítése, a hazai 
és nemzetközi kapcsolatok ápolása, 
elősegítése, a versenyzési lehetőség 
biztosítása.  
A verseny rendezője: Tótkomlósi 
Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület, 
Magyar Szenior Úszók Országos Szö-
vetsége, Rózsa Fürdő. Támogató-
Nemzeti Együttműködési Alap. 
A szeniorúszó egyesületek nevezésén 
kívül az egyéni jelentkezőket is szíve-
sen várjuk, hiszen a rendezvény fő 
célja, hogy a versenyen keresztül 
népszerűsítsük az úszást és az egész-
séges életmódot mindenki számára. 
A versenyen lehetőséget biztosítunk 
három generáció bevonására is. Csa-
ládi váltókban indulhatnak a verse-
nyünk népszerű kísérő számaiban. 
Három generációs váltóban, unoka-
szülő- nagyszülő, valamint egy szülő 
két gyerek és két szülő egy gyerek 
összeállításban.  
Július 21-én, szombaton a 
„Tótkomlósi Rozmárok” és a Rózsa 

Fürdő szeretettel várja a szurko-
lókat és azokat is, akik csak szó-
rakozni szeretnének ezen a kel-
lemes, napsütéses nyári napon 
és szeretnék látni a dél-alföld 
legszebb rózsáját.  
Bővebb információ kérhető: 
Kancsó Jánostól a  
kancso@mail.totkomlos.hu e-
mail címen és a 06-30/412-7879 
mobil telefonszámon. 
A versenykiírás megtekinthető a 
www.totkomlosirozmarok.hu, 
www.mszuosz.hu, 
www.magyar.sport.hu/uszas 
weblapokon és a facebookon is. 
https://www.facebook.com/Tot
komlosiRozmarSzeniorUszoKlub
Egyesulet?fref=ts, 
https://www.testebreszto.hu/es
emeny/xiii_totkomlosi_nemzetk
ozi_szenior_uszoverseny/1842 

 
Kancsó János  

az egyesület elnöke 
 

Betyárnapok a Kondorosi Csárda mellett 
2018. július 13-14. 

forrás: facebook 

Dévaványai Városnapok 
2018. július 13-15. 

forrás: facebook 

http://www.ecsegfalva.hu/
http://www.ecsegfalva.hu/
mailto:kancso@mail.totkomlos.hu
http://www.totkomlosirozmarok.hu
http://www.mszuosz.hu
http://www.magyar.sport.hu/uszas
https://www.facebook.com/TotkomlosiRozmarSzeniorUszoKlubEgyesulet?fref=ts
https://www.facebook.com/TotkomlosiRozmarSzeniorUszoKlubEgyesulet?fref=ts
https://www.facebook.com/TotkomlosiRozmarSzeniorUszoKlubEgyesulet?fref=ts
https://www.testebreszto.hu/esemeny/xiii_totkomlosi_nemzetkozi_szenior_uszoverseny/1842
https://www.testebreszto.hu/esemeny/xiii_totkomlosi_nemzetkozi_szenior_uszoverseny/1842
https://www.testebreszto.hu/esemeny/xiii_totkomlosi_nemzetkozi_szenior_uszoverseny/1842


XII. Boszorkányfesztivál –  
Szeghalom  2018. augusztus 3.  

forrás: facebook 
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Mindenki, akinek fontos az 

egészsége! 

 

Mottó: Étked legyen gyógysze-

red; Azzá leszel, amit eszel!  

Holl Joli diétásnővér vagyok. 

Várom azokat a kedves embere-

ket, akiknek fontos az egészsége, 

mert még nem betegek. Várom 

azokat az embereket, akiknél 

már súlyfelesleg van és velem 

kézen fogva, a tanácsaimat be-

tartva fogyni szeretnének. Várom 

azokat, akiknél diagnosztizáltak a 

tápcsatornában valamilyen be-

tegséget és diétázniuk kell. Bizto-

san tudja, hogy a szervezete ké-

pes az öngyógyulásra, csak meg-

felelő úton kell haladnia és biztos 

a siker, ha szakember segítségét 

is igénybe veszi az elhatározásá-

hoz. 

Segítő kezem nyújtom Ön felé, 

jöjjön bátran, együtt sokkal köny-

nyebb lesz megcsinálni a lehetet-

lent is! 

Időpont egyeztetés: Holl Joli,  

06-209-120-336,  

e-mail: agostonjolan@gmail.com 

 

Invitáló: Beregdédai Falusi  

Turizmus - Kárpátalja  

 

A Beregdédai Falusi vendégfoga-

dók 2018-ban is szeretettel vár-

ják a Kárpátalját megismerni aka-

ró vagy visszalátogatni vágyó 

csoportok jelentkezését. Látoga-

tásának, itten-létének válassza 

biztos pontként Beregdédát, e 

magyarlakta településen a házigaz-

dák vendégszeretetére számíthat. 

Ajánlatunk: szállás magyar családok 

vendégházakban; étkezés félpanzi-

ós ellátás (reggeli, estebéd, tájjelle-

gű, házias ételek, sütemény, házi 

bor, pálinka). Programszervezés, 

idegenvezetés, menü előre, Önök-

kel egyeztetve. A falunkból csillag-

túra szerűen bejárható egész Kár-

pátalja idegenvezető segítségével. 

Kérjük, hogy juttassa el felhívásun-

kat ismerőseihez, barátaihoz.  

Elérhetőségek: tel.: 06-20-804-84-

35,  

email: homokiszilvia@freemail.hu, 

facebook: Kárpátalja Szilvia 

Homoki Szilvia, a Beregdédai Falusi 

Turizmus szervezője 

 

72 óra kompromisszum nélkül 

2018. október 11-14. 

 

Mi is az a 72 óra? 

Háromnapos önkéntes ifjúsági ak-

ció! 

Mutasd meg, mire vagy képes, és 

éld át, hogy valóban több vagy, ha 

adsz! 

 

A 72 óra egy exkluzív kalandtúra a 

Magyar Katolikus Egyház, a Magyar-

országi Református Egyház és a Ma-

gyarországi Evangélikus Egyház 

szervezésében. 

A 72 óra kompromisszum nélkül egy 

szociális önkéntes akció, amelyet a 

három történelmi keresztény egy-

ház szervez. Az akció Magyaror-

szág fiatalságát hívja közös ösz-

szefogásra, hogy együtt tegyünk 

másokért, környezetünkért. Or-

szágszerte fiatalok kisebb-

nagyobb csoportjai három na-

pon, azaz 72 órán keresztül tel-

jesítenek közhasznú feladato-

kat: intézmények, játszóterek 

felújítása, erdőtakarítás, szociá-

lis segítségnyújtás, kulturális 

műsorok szervezése különböző 

közösségeknek (fogyatékkal 

élők, idősek stb.). 

Immár tizedik alkalommal, októ-

ber második hétvégéjén vállal-

kozó szellemű fiatalok csoport-

jai országszerte arra szánják há-

rom napjukat, hogy másoknak 

segítsenek. 

 

Hogyan vehetsz részt? 

1. Regisztrálj egy felhasználót, 

vagy jelentkezz be már meglévő 

azonosítóddal. 

2. Jelentkezz 5-20 fős csapatod-

dal (pl. baráti társaság, osztály-

társak, plébániai/gyülekezeti 

közösség) vagy egyedül, és mi 

találunk neked társakat! Jö-

hettek egy, két vagy három nap-

ra, és szervezőink ehhez mérten 

adnak nektek egy meglepetés 

projektet, amiről az akció kez-

detén értesültök majd. Ha van 

ötletetek, hogy hol lenne szük-

ség segítségre, jelentkezhettek 

saját projekttel is! 

3. Október 6-9. között pedig 

csapatoddal részt vehettek a 

helyi nyitórendezvényen, majd 

megtervezitek, kivitelezitek és 

kiértékelitek az önkéntes pro-

jektet, utána pedig közösen ün-

nepelhetitek 

További információ: 72ora.hu 
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Kiadja:  

a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

Levelezési cím:  

5600 Békéscsaba, Pf.: 570. 

E-mail: civil@kfbme.hu 

Szerkesztő: Zsótér Mária  

Felelős kiadó:   

Pocsajiné Fábián Magdolna  

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

RÉSZVÉTELI TERVEZÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSBEN 
 
E kézikönyv alapvető célja, hogy felvázolja a részvételi (más szóval közösségi) tervezés paradigmáját – fogal-
mát, módszereit, lehetőségeit, hasznait –, illetve javaslatokat tegyen a települési tervezési gyakorlatban való 
alkalmazására. Bár a részvételi tervezés ideális körülményei nem minden esetben állnak fenn, nézetrendsze-
rének megértése képessé teszi 
a tervezőt, döntéshozót arra, hogy bármilyen tervezési helyzetben felismerje azokat a részvételi lehetősége-
ket, amelyekkel jelentős hozzáadott értéket teremthet. 
Készítette: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. 
A kiadvány letölthető: 
http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/reszveteli-tervezes-a-telepulesfejlesztesben-es-
telepulestervezesben-20180412.pdf 

forrás: Lechner Tudásközpont 
 
A kulturális partnerségekkel foglalkozik a Szín Közösségi Művelődés idei első lapszá-
ma 
 
A kulturális partnerségek a kiemelt témája a Szín Közösségi Művelődés 2018-ban meg-
jelent első lapszámának. A szakmai folyóirat 23. évfolyamának első száma többek kö-
zött olyan helyi, megyei, országos és Kárpát-hazai szintű kulturális és közösségi összefo-
gásokra mutat be jó gyakorlatokat, melyek önmagukon túlmutatva a szakmát és a tár-
sadalmat is gazdagítják, s mintaként szolgálhatnak az értékek mentén született vagy 
születendő kulturális-közösségi szövetségek számára. 

forrás: NMI Művelődési Intézet 
 
Nonprofit szervezetek Magyarországon 2016. 
 
A nonprofit szervezetek 2016-ös adatait tartalmazó statisztikai adattár áttekintést 
ad a szektor szerkezetéről, méretéről, gazdálkodásáról, a humán-erőforrásának 
összetételéről, a szektorban zajló főbb társadalmi, gazdasági folyamatokról. 
 
A megjelenésében és formájában is új adattár a korábbi évektől eltérően kevesebb, 
de átfogóbb, a teljes mutatócsoportokat együttesen tartalmazó táblázatokban tár-
ja elénk a magyarországi nonprofit/civilszektor jellemzőit. A „Kapcsolódó adatok” 

alatt elérhető excel-formátumban kialakított, és döntően csak abszolút értékeket magában foglaló, szer-
keszthető táblák lehetőséget biztosítanak a felhasználó által kívánt további önálló feldolgozások elvégzésére 
is. 


