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EZ TÖRTÉNT...

Szakmai fórumot tartottak az egyénekről, kö-
zösségekről

Mit adhatok én? Az egyén személyiségének 
szerepe a közösségekben címmel szervezte 
meg doboz-szanazugi szakmai műhelyét a Kö-
zösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete.

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 
minden évben augusztus elején egy hétvégére Do-
boz-Szanazugba hívja a megyei civil szervezetek ve-
zetőit, tagjait, önkénteseit. Idén a műhely fő szakmai 
irányvonalát a „Mit adhatok én? Az egyén szemé-
lyiségének szerepe a közösségekben” című tematika 
adta.
A szervezők arra keresték a választ, hogy az egyes 
közösségek tagjainak felkészültsége, személyiségük 
jegyei mennyire határozzák meg a szervezet tevé-
kenységét; hogyan fejleszthető az egyének együtt-
működése egy csoporton belül; milyen szerepe van 
a közöttük lévő kapcsolati hálónak. A „Miénk itt a 
tér” program keretén belül a jelenlévők megismer-
hettek jó gyakorlatokat: egyebek mellett a kialaku-
lóban lévő dél-békési civil szövetség terveit, több 
ifjúsági nemzetközi projektet, két orosházi szervezet 
tevékenységét: a nagycsaládosok élelmiszerbankhoz 
kapcsolódó elosztó munkáját.
A Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap támogatásával megvalósult rendezvény-
re Békés, Békéscsaba, Gyula, Csanádapáca, Kamut, 
Kétegyháza, Kétsoprony, Nagyszénás, Orosháza, 
Tarhos, Tótkomlós, Végegyháza, Szeghalom tele-
pülésekről érkeztek résztvevők, akik közül a legfia-
talabb 13 éves, míg a legidősebb betöltötte már a 
nyolcvanadik életévét is.

forrás: Beol, 2018. 08. 13.

A MÉB élelmiszermentő programja az orosházi 
Nagycsaládos Egyesület munkájával

Immár 3 éve működik 
együtt a Magyar Élelmi-
szerbank, az orosházi 
Nagycsaládos Egyesület 
és a városi TESCO áruház 
a napi maradék kenyér, 
pékáru, zöldség, gyümölcs 
eljuttatásában az arra rá-
szoruló családoknak. 
A munka megtervezése, 
megszervezése és lebo-
nyolítása nem kis felada-
tott rótt az egyesületre. 

Felhívásukra több egyesületi önkéntes vállalkozott a 
szállításra. Felmérték, ki igényli, illetve fogadja el a 
segítséget. Ebből meghatározták a csoportok ado-
mány szükségletét. Létrehoztak egy „ad hoc” listát a 
legnehezebb helyzetben levőkről, hogy a váratlanul 
érkező többletből kik részesüljenek. 
Pontos beosztás szerint, minden reggel egy önkéntes 
szállító hozza el a – változó mennyiségű – adományt 
és szállítja az előre meghatározott osztóhelyre, ahol 
az azért felelős önkéntes osztja tovább a családok-
nak. 
Megtervezésre, majd bevonásra került több segítő 
szervezet is a munkába, mert az adomány mennyi-
sége ezt lehetővé tette. Így pl. a Családsegítő Szol-
gálat, SOS Prevenciós Egyesület, Harmónia Fordulat 
Klub stb., akik még szélesebb körben tudják segíteni 
a rászoruló családokat. 
A segítő tevékenység gyakorlati része azonban csak 
úgy tud működni zökkenőmentesen, ha a szervező 
csapat pontos beosztással koordinálja a munkát és 
megfelelően kezeli az osztási dokumentációkat és 
fotómellékleteket. Az elszámolási kötelezettséget az 
MÉB felé határidőre kell teljesíteni.  Az adatrögzítő 
folyamat az előírások szerint történik, az önkéntesek 
nem csekély munkájával. 
Igazi csapatmunka az orosházi nagycsaládosok  prog-
ramja, segítségükkel 10 (!) településre jut el a Tescós 
élelmiszer adomány!

Szilágyiné Bella Margit
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NEMZETKÖZI CSAPATÉPÍTÉS,
Családok és egyedülálló szülők hálózatépítése

A nyári szanazugi szakmai fórumon nemcsak 
Földesiné Püski Marika csodás hagymás pité-
jét kóstolhattuk meg, hanem a Magisztrátus 
Alapítvány egyik nemzetközi együttműködé-
sébe is bepillanthattunk.

A FaTi = “Family Trainer Internatinal”- nevű nem-
zetközi project rövidítése, azaz Nemzetközi családi 
csapatépítés, Családok és egyedülálló szülők háló-
zatépítése. 
Erasmus+ K2 Stratégiai Partnerségek támogatásával 
megvalósult 3 éves projekt.
Koordinátor: NaturFreunde Thüringen/ Erfurt, Né-
metország
Partnerek: Centre for Creative Development “Da-
nilo Dolci”/Palermo,Olaszország; Magisztrátus Ala-
pítvány/ Kamut, Magyarország; STRIM Krakow/
Lengyelország; Point Europa /Cornwall,Egyesült Ki-
rályság; „Mihai Eminescu“ National College/Nagyvá-
rad, Romania
Miről is szól e partneri együttműködés?
Ezzel a stratégiai partnerséggel az Erasmus + prog-

ram keretén belül olyan 
nemzetközi hálózatot hoz-
tunk létre, amely a csalá-
dok megerősítésével és a 
figyelem középpontjába 
állításával foglalkozik. 
Transznacionális partner-
kapcsolatunk első lépése 
volt a családi fogalmak ki-

dolgozása a kultúrák saját kontextusában. Képzett 
szociális munkások és az önkéntesek bevonásával, 
akik már dolgoznak a területen, konkrét eszközöket 
biztosítottunk, melyek célja a projekt fő célcsoportjá-
nak - a családoknak - a megerősítése volt. A képzés 
az angliai partner székhelyén valósult meg. A part-
nerországokból érkező családoknak 2 alkalmat bizto-
sított a projekt találkozásra: a Thüringiai erdőben és 
Magyarországon/Békés megyében. 
Arra törekszünk, hogy a tervünket olyan családta-
gokra tereljük, akik a családok mellett vagy a csalá-
dok ellen döntenek- a politikusokra. A projekt végén 
nemcsak a helyi politikai döntéshozókat vontuk be, 
hanem egy nemzetközi találkozóra hívtuk őket – Pa-
lermóban, az olasz partner székhelyén. Ez volt a pil-
lanat, amikor megteremtettük közös irányelveinket.
Folytatás Brüsszelben, 2019. április 3-án. 

Földesiné Püski Mária

Felvidéki Magyar Családok Fesztiválja

Az orosházi nagycsaládosok 4 családja a Kárpát-me-
dencei Családszervezetek Szövetsége „Itthon otthon 
vagy” programsorozata befejező állomására utazott 
szeptember elején Mosonmagyaróvárra. 
A Magyar Családok Fesztiválján tavasszal Csongrá-
don a Vajdaság, később Nyíregyházán Kárpátalja, 
majd Debrecenben Erdély, most pedig Mosonmagya-
róváron a Felvidék magyar családjai, hagyományőrző 
és művészeti csoportjai mutatták be kincseik széles 
skáláját. 

A programokra utazás lehetőségét – köszönetként - 
az egyesület munkájában legaktívabban dolgozó csa-
ládok kapták. 
Büszkék vagyunk a rendezvénysorozatra, mert a 
KCSSZ-nek mi, orosháziak is alapító tagjai és aktív 
közreműködői vagyunk.

Szilágyiné Bella Margit

Békés megyei és olasz fiatalok Zánkán

Augusztus végén hét napot töltöttek el a Zánkai Mó-
kus Pagonyban a Békés megyéből és Olaszországból 
érkező fiatalok a YOU-ropean Citizens nevű Ifjúsági 
Csere keretében.
A békéscsabai FINE Alapítvány szervezésében ke-
rült megrendezésre a nemzeteket felölelő program. 
A projekt az Európai Unió támogatásával valósulha-
tott meg az Erasmus+ Ifjúsági Programjai keretében, 
melyre még februárban pályázott a szervezet. Két 
olasz partner bevonásával összesen 24 fiatalnak volt 
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lehetősége egymástól tanulni, egymást tanítani a de-
mokrácia/EU állampolgárság, kultúra valamint nyelv-
tanulás témakörökben. 
Az angol munkanyelvű munka során kerekasztal be-
szélgetéseken, workshopokon, interkulturális este-
ken, csoportmunkákon keresztül fejleszthették kulcs-
kompetenciáikat a résztvevők. 
A hét során a fiatalok meghatározták, hogy számuk-
ra mit is jelent az Európai Unió, megalkották saját 
egyedi értékekkel és vezetési formákkal rendelkező 
„társadalmaikat” melyeknek a továbbiakban együtt 
kellett működni, konszenzusra kellet jutni. Továbbá 
megoszthatták egymással saját értékrendszereiket 
a toleranciával, diszkriminációval, és országuk uniós 
szerepével kapcsolatban.
Természetesen nem csak kőkemény munkával telt 
a hét, így a fiataloknak lehetőségük nyílt egymást 
közelebbről is megismerniük. Erre lehetőséget nyúj-
tottak az interkulturális estek, melyeken egy-egy 
csoport oszthatta meg a saját kultúráját a többiek-
kel, ételeken, italokon, zenéken, táncokon, sajátos 
kvízeken keresztül.
Egy jó hangulatú, és egyben tanulással teli, hasznos 
hét után térhettek haza a fiatalok.

Az Ifjúsági Cserét szervezte: FINE Alapítvány, Békés-
csaba
Támogató: Európai Bizottság, és annak megbízásá-
ból eljáró Nemzeti Iroda (Tempus Közalapítvány)
Partnerek:  Associazione InCo - Molfetta 
Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in 
Europa

Völgyes János

Gyermek- és ifjúsági párbeszédrendszer Oros-
házán

A civil szervezet vezetők nyári szanazugi 
programján az Orosházi Gyermek- és Ifjúsá-
gi Önkormányzat (továbbiakban: OHGYIÖK) 
is képviseltette magát. A fiatalok aktivitása, 
bölcsessége, tapasztalatai, a szervezet múltja 
és jelene, Orosháza Város elért eredményei a 
gyermek- és ifjúsági párbeszédrendszer kiépí-
tésében országos szinten is kiemelkedő.

Az OHGYIÖK célja az orosházi fiatalok érdek-
képviselete, kulturális és szabadidős prog-
ramjainak színesítése, képzések, tréningek 
biztosítása, a szenvedélybetegségek elleni 
tájékoztatása és jogaik érvényesítésének se-
gítése. A saját maga által megfogalmazott és el-
fogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján 
fejti ki tevékenységét. Fontos megemlíteni, hogy a 
szabályokat maga hozza. A megalakulást követően a 
kezdetekben nem volt iroda, nem volt közösségi ház, 
mindössze helyet kaptak az akkori ifjúsági házban a 
testületi ülésekre, programokra, de 2007-ben a fel-
újított művelődési házban kaptak egy irodát és állan-
dó lehetőséget programjaik megvalósítására, 2011-
ben pedig egy nyertes pályázatnak köszönhetően 
az Orosházi Diáktanya lett a gyermekönkormányzat 
székhelye. 
Költségvetését az éves programterv alapján 
Orosháza Város Önkormányzata határozza 
meg, további forrásait pályázatok útján bő-
víti. A testület választott ifjúsági képviselők-
ből, egyéni tagokból, 1 fő ifjúsági polgármes-
terből, és 2 fő ifjúsági alpolgármesterből áll. 
Munkánkat 1 fő ifjúsági referens támogatja. A 
testület mandátumai 2 évre szólnak, a választás min-
den 2. év őszén zajlik le városunk iskoláiban. 
Az OHGYIÖK politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független, azoktól támogatást 
nem fogad el és nem ad. Együttműködnek a város 
számos civil szervezetével és a közművelődési intéz-
ményekkel, akiknek programjain részt vesznek, és 
kölcsönösen segítik egymás munkáját. Ilyen például 
a Petőfi Művelődési Központ, a Mi-Értünk Prevenciós 
Egyesület, a Rotary Club, az Oros-Haza Baráti Kör és 
a Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete.
1999 óta tagjai az országos szervezetnek 
(Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társa-
ság; https://gyiot.hu/) így az országban mű-
ködő gyermek- és ifjúsági önkormányzatokkal 
aktív kapcsolatban állnak, ezáltal lehetőségük 
nyílik tapasztalatcserére, egymás segítésére és az 
együttműködésre is. Szívesen vesznek részt ezenkí-
vül megyei és a régióban zajló rendezvényeken. Elő-
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fordult már, hogy visszahallották, hogy „Orosháza 
mindenhol ott van.”.

Állandó tevékenységük kéthetente a testületi ülé-
sek, melyen megvitatják az aktuálisokkal kapcsolatos 
teendőket, a régiós és országos szervezetekkel kap-
csolatos aktualitásokat, a város iskoláiban működő 
diákönkormányzatok munkáját. A testületi üléseket 
az ifjúsági polgármester vezeti, esetleges hiányzá-
sakor az alpolgármesterek valamelyike és jegyző-
könyvvezető rögzíti.
Rendezvényeikkel igyekeznek a helyi fiatalok igénye-
ire reagálni. Büszkék a 15 éve töretlen sikernek ör-
vendő Jótékonysági Mikulásfutásra, melyen az utóbbi 
években több százan álltak rajthoz, hogy eljuttassák 
csomagjukat a város rászoruló és/vagy beteg gyer-
mekeinek. 
Tíz alkalommal rendezték meg az Extrém Sportna-
pot, mely nagyszerű példa volt az alulról jövő kezde-
ményezésre.
https://www.youtube.com/watch?v=LqqxKcMRb-
H0&t=34s
Napjainkban a focival kapcsolatos eseményeknél to-
vábbra is biztos a siker és egyre emelkedő látogató-
számmal zárulnak az Ázsia ihlette programjaik.
Az ifjúsági referens közvetítésével részt vesznek 
Orosháza Város Ifjúságpolitikai és Gyermekjogi 
Koncepciójának megvalósításában, így többek kö-
zött rendszeresen tartanak Sikerklubot, elbírálják 
a fiataloknak szóló ötletpályázatot, majd a nyertes 
program lebonyolításában is részt vesznek, valamint 
minden évben pályáznak ifjúsági cserére. Legutóbbi 
ilyenről részletek és egy összefoglaló videó az aláb-
bi linken érhető el: https://nestingtraining.weebly.
com/2017---oroshaacuteza.html
Orosháza 2018-ban elnyerte az UNICEF Gyerekbarát 
Település címét és az ifjúsági polgármester, valamint 
egyik képviselőjük tagja a Fiatal Nagyköveti Tanács-
nak.

Orosháza Városa 2017-2022-ig tartó időszak-
ra rendelkezik Ifjúságpolitikai és Gyermekjogi 
Koncepcióval, ami alapját adja a városi ifjúsá-
gi munkának.

A dokumentum három témakörre épül:
1. Oktatás és munkaerőpiac
2. Részvétel
3. Szabadidő

A kapcsolódó Cselekvési terv az alábbi intézkedése-
ket tartalmazza:
1. Az ifjúsági polgármester részvétele Orosháza Vá-
ros Önkormányzatának testületi ülésén
2. Tematikus tréning lebonyolítása az iskolákban (5., 
és 9. évfolyamon), majd külső helyszínen
3. Ifjúsági pályázat kiírása
4. Nagy ifjúsági rendezvény
5. Mentorprogram
6. Pályaválasztási program
7. Ifjúsági Kerekasztal működése
8. DÖK találkozók évente
9. Plakátkampány
10. Ifjúsági cserék lebonyolítása minden évben
11. Sikerklubok szervezése
12. Fogyatékkal élők – Érzékenyítő program folyta-
tása
13. Fogyatékkal élők – Tolerancia tábor
14. Cigány származású iskola koordinátor foglalkoz-
tatása, cigány tanulók koordinálása céljából
15. Blog a városi ifjúsági honlapon

A dokumentum teljes egészében az alábbi linken ta-
lálható:
http://www.oroshaza.hu/forums/topic/orosha-
za-varos-ifjusagpolitikai-es-gyermekjogi-koncep-
cioja-2017-2022/

forrás: Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzat
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PÁLYÁZATOK

Jószolgálat-díj 2018

2018. november 30-ig lehet jelölni a Twickel-Zichy 
Mária Terézia Alapítvány által 2016-ban alapított Jó-
szolgálat-díjra
A díj elsődleges célja elismerésben részesíteni azo-
kat a személyeket és szervezeteket, akik a különböző 
szociális területeken áldozatos és példaértékű mun-
kát végeznek.
A jelölési időszak 2018. szeptember 5-én indul és 
2018. november 30-ig tart. 
A pályázatra jelölés az alábbi oldalon elérhető: http://
www.joszolgalatdij.hu/jeloles
Az öt kategóriában megfelelő ajánlással bárki jelöl-
het olyan személyt, akinek munkáját, életpályáját 
elismerésre méltónak tartja: családokért végzett 
szociális munka, kisebbségekért végzett szociális 
munka, fogyatékkal élőkért végzett szociális munka, 
idősekért végzett szociális munka, hajléktalanokért 
végzett szociális munka.

HIVATÁSSZERŰEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUN-
KA 
Szervezetek 
Társadalmi szervezetek (alapítványok, közalapítvá-
nyok, egyesületek, szövetségek, egyházak, egyhá-
zi szervezetek, egyéb jogi személyiségű nonprofit 
szervezetek), valamint az állam és a közigazgatás 
szervezetei, melyek fő tevékenysége a családokért, 
fogyatékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért 
vagy idősekért végzett szociális munka. 
Egyén 
Olyan személy, akik hivatásszerűen, intézményi/szer-
vezeti keretek között a családokért, fogyatékkal élő-
kért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősekért 
karitatív tevékenységeket végez. 
3 szervezet, egyenként 2.000.000 Ft díjazással 
3 egyén, egyenként 500.000 Ft díjazással 

ÉLETMŰDÍJ 
Olyan személy, aki szervezeti, közösségi keretek kö-
zött és/vagy szervezeti, közösségi keretektől függet-
lenül, a családokért, fogyatékkal élőkért, hajléktala-
nokért, kisebbségekért vagy idősekért végez vagy 
végzett évtizedeken át tartó, elhivatott és példaér-
tékű segítő tevékenységet. 
1 egyén, 1.000.000 Ft díjazással 

ÖNKÉNTESEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA 
Közösségek 
Olyan civil szerveződések (formális pl.: egyesületek, 
egyházi szervezetek, egyéb jogi személyiségű non-
profit szervezetek, vagy nem formális közösségek), 
akik önszerveződő módon végeznek valamilyen köz-
vetlen segítő munkát a rászoruló családokért, fogya-
tékkal élőkért, hajléktalanokért, kisebbségekért vagy 
idősekért, az adott közeg egy-egy aktuális problémá-
jára reagálva, önkéntesek segítségével. 
Egyén 
Olyan személy, aki szervezeti, közösségi keretek kö-
zött, és/vagy szervezeti, közösségi keretektől függet-
lenül, a rászoruló családokért, fogyatékkal élőkért, 
hajléktalanokért, kisebbségekért vagy idősért végez 
önkéntes segítő munkát. 
1 közösség, 1.000.000 Ft díjazással 
1 egyén, 500.000 Ft díjazással 

AZ NKA ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYE-
ZETKULTÚRA KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet, kulturális 
szempontból értékes művek elkészítésére, va-
lamint kulturális szempontból értékes rendez-
vények megvalósítására.

1. Pályázati cél: Alkotói támogatás tudományos 
ismeretterjesztés és környezetkultúra területen, igé-
nyes művek szerzői számára.

2. Pályázati cél: Magas színvonalú, hagyományte-
remtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező 
ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények 
– szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közön-
ségtalálkozók – megvalósítása.

3. Pályázati cél: Az Ismeretterjesztés a Környezet-
kultúra Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet Eötvös Lo-
ránd születésének 170, halálának 100. évfordulójára.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 
2018. szeptember 24.-én éjfélig lehet.

Információ és részletes kiírás: http://www.nka.hu/
palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/ismeretter-
jesztes-kornyezetkultura_180924
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Önkéntességért Díj 2018.

Az Önkéntes Központ Alapítvány az önkén-
tesség terén 2017. szeptember 1. és 2018. 
augusztus 31. között kimagasló teljesítményt 
nyújtó magánszemélyek, közösségek, szerve-
zetek, intézmények és vállalatok pályázatait 
várja.

2018-ban jubileumi 10. alkalommal kerül kiírásra az 
Önkéntességért Díj pályázat. Az Önkéntes Központ 
Alapítvány az önkéntesség terén 2017. szeptember 
1. és 2018. augusztus 31. között kimagasló teljesít-
ményt nyújtó magánszemélyek, közösségek, szerve-
zetek, intézmények és vállalatok pályázatait várja. 
Az elmúlt évek során a több száz pályázatot 45 díjjal 
jutalmazta a zsűri. (…) az Önkéntes Központ Alapít-
vány (ÖKA) a 2018. évben tizedik alkalommal hirdeti 
meg az „Önkéntességért Díj” pályázatot.

Az ÖKA alapvető célja 2009 óta a díjak odaítélésé-
vel, hogy sokak számára vonzóvá tegye az önkéntes 
tevékenységet, illetve a nyertesek bemutatásával az 
önkéntesség társadalmi megítélését kedvező irány-
ba mozdítsa. Tapasztalataink szerint folyamatosan 
javul az önkéntesség elismertsége és növekszik az 
önkéntesek száma. Egyre többen érzik az önkéntes 
tevékenység jótékony személyiségformáló hatását, 
a bekapcsolódás révén pedig értékes kapcsolatokat 
építenek ki és tapasztalatokat szereznek.

2018-ban az alábbi 6 kategóriában lehet be-
nyújtani pályázatokat:

Az Év önkéntese (magánszemélyeknek)
Az Év Civil szervezeti önkéntes programja (alapítvá-
nyok, egyesületek)
Az Év Közintézményi önkéntes programja (állami, 
önkormányzati fenntartású intézményeknek)
Az Év vállalati önkéntes programja (cégeknek)
Az Év Pro Bono kezdeményezése (cégeknek) (pro 
bono, szakértelem átadáson alapuló önkéntes prog-
ramot működtető cégnek)
Az Év Közösségi Kezdeményezése (közönségdíj) 
(Olyan helyi kisebb szervezetek vagy helyi közössé-
gek számára, amelyek saját közvetlen környezetük-
ben végeznek kiemelkedő tevékenységet önkénte-
sekkel.) Ezt közönségdíj formájában adjuk ki, melyre 
online formában a Facebookon létrehozott oldalon 
keresztül várjuk majd a szavazatokat 2018. október 
15. és november 5. között.

A beérkező pályázatokat két szakmai zsűri fogja el-
bírálni. Az egyik zsűri felel az Év önkéntese és az Év 
Közintézményi illetve Civil szervezeti önkéntes prog-
ramja díj elbírálásáért, míg egy vállalati szakem-
berekből álló zsűri értékeli az Év vállalati önkéntes 
programja és az Év pro bono kezdeményezése pá-
lyázatokat.

Az adatlapok, a pályázati kiírás és szabályzat 
elérhetőek az https://onkentessegertdij.hu/
oldalon. 

A jelöléseket és pályázatokat 2018. október 01-ig le-
het a dij@onkentes.hu e-mail címre „Önkéntességért 
Díj jelölés” jeligére elküldeni.

A Lexum-Invest Kft. pályázatot hirdet civil 
szervezetek (egyesületek, alapítványok, non-
profit kft.-k) számára az országos online hír-
portál-hálózathoz történő médiapartnerségi 
csatlakozás tárgyában.

Határidő: 2018. szeptember 24.

Az együttműködést a Lexum-Invest Kft. egy sikeres 
európai uniós pályázata (Minden napra egy Európa 
- 2017CE106BAT102) keretében valósítja meg, így 
részben európai uniós finanszírozású.
Pályázatunkat az alábbi városokban működő interne-
tes napilapok, partnerségben való működtetésére és 
ehhez kapcsolódó eszközfejlesztésre írtuk ki:
Budapest, Salgótarján, Eger, Miskolc, Nyíregy-
háza, Debrecen, Békéscsaba, Szolnok, Szeged, 
Baja, Kecskemét, Szekszárd, Mohács, Bony-
hád, Komló, Kaposvár, Siófok, Székesfehérvár, 
Tatabánya, Esztergom, Veszprém, Pápa, Győr, 
Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagyka-
nizsa (www.napilapcsoport.hu pl. www.miskolcina-
pilap.hu).
Egy pályázó akár több városban működő internetes 
napilap partnerségi üzemeltetésére is pályázhat.
A pályázat során kiválasztott szervezetek az országos 
online hírportál-hálózat tartalomszolgáltatói partne-
reivé válnak, segítve a civil szervezet saját kommu-
nikációs, marketing és adományszervezési tevékeny-
ségét is.
A nyertes pályázó kizárólagos tartalomszolgáltatói 
partnere lesz az országos online hírportál-hálózat 
adott, helyi városi lapjának.
információ: /www.nonprofit.hu/palyazatok/
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍ-
VÁSOK

Németvárosi olvasókör hagyományainak felé-
lesztése – Újabb előadások

A Németvárosi olvasókör hagyományainak felélesz-
tése címet viselő projekt következő előadása szep-
tember 19-én lesz 16 óra 30 perces kezdettel. 
Igazán életrevaló kezdeményezés – jelenthető ki ha-
tározottan a törekvéssel összefüggésben. A szándék 
azon a meghatározó igényen alapszik, hogy a gyulai 
településrészben élők jobban odafigyeljenek kulturá-
lis, történeti értékeikre, hagyományaikra és termé-
szetesen egymásra is.

A térítésmentesen látogatható előadások és 
az azt követő eszmecsere témái:
Hogyan lehet gazdaságfejlesztő módon a mai viszo-
nyokra adaptálni a feltárt helyi értékeket, tradíciókat?
Cselekvő közösségek módszertani témához kapcso-
lódás: kulturális közösségfejlesztés, önkéntesség, 
társadalmiasítás, esélyegyenlőség

Előadók:
Sipos Andrea – Nemzeti Művelődési Intézet Békés 
Megyei Irodájának vezetője
Bagyinszki Zoltán – Gyulai Értéktár Bizottság titkára

A tervezet a Széchényi 2020 Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program keretében, EFOP-1.3.1-
15-2016-00001 azonosítószámmal, „Cselekvő közös-
ségek-aktív közösségi szerepvállalás” címmel valósul 
meg.

forrás: gyulakult.hu

A Földművelésügyi Minisztérium „A tanyák, 
valamint a tanyás térség megőrzését és fej-
lesztését célzó települési és térségi fejleszté-
sek támogatására” (TP-1-2017) kiírt pályázati 
támogatásából „Tanyasi gazdák és gazdasszo-
nyok képzése a Kemencés Tanyán” címmel a 
PONT MI Közhasznú Egyesület ingyenes kép-
zést indít.

Elsősorban olyanoknak ajánlják a lehetőséget, akiket 
azok a tudások, fortélyok érdekelnek, melyek régi, 
a természettel összhangban élő ember háztartását, 
gazdálkodását, mindennapjait jellemezték. A képzés 
óraszáma 50 óra, mely modulonként 20-20 óra elmé-
leti oktatást, valamint 5-5 óra terepgyakorlatot, tanya-
látogatást tartalmaz. Szó lesz a Békéscsaba környéki 
tanyavilág múltjáról és jelenlegi formáiról, a tanyasi 
életformákban rejlő lehetőségekről, pl. termék-előál-
lítás és értékesítés, turizmus, nyitott porták, tanyasi 
közösségi terek, hagyományőrzés, népművészet. 
Szerveznek helyi termékek bemutatóját, kóstolóját, 
vásárt is. Meghívnak környékbeli őstermelőket és kis-
termelőket tapasztalat-átadásra. 
Kitérnek az önellátás formáira, az őstermelőség-kis-
termelőség jogi vonatkozásaira. Fontos tudnivaló ta-
nyasi lakosoknak, termék-előállítóknak, termelőknek 
a forrásszerzési lehetőségek ismerete. 
A tanfolyam során egy-egy hagyományos kemen-
cés étel, kelt tészta, sütemény elkészítésére és elfo-
gyasztására is sor kerül. Ezen keresztül a résztvevők 
megismerkednek a természettel összhangban élő 
gazdasszony életformájával, az alföldi tanyavilágban 
honos népi tűzhelyek építésével és használatával, a 
tanya és melléképületeinek anyagaival, az újrahasz-
nosítás formáival.

A második modul során kiemelt téma lesz a gyümöl-
csészet, kertészet. Szó lesz tájfajtákról, metszésről, 
oltásról, szemzésről. Lesz gyógynövény-, és gomba 
ismereti előadás, állattartásra, tájhonos fajtákra is 
kitér a képzés. A biogazdálkodásról, természeti kör-
forgásról szóló előadások szintén fontos eleme lesz 
a képzésnek.

A képzést elvégzők oklevelet kapnak, és sok kapcso-
lattal, ötlettel, tudással gazdagodnak. 

Hol található a Kemencés Tanya? Kétsoprony, Tanya 
543. A 44-es főút 108.9 km kövénél, Kétsoprony és 
Békéscsaba között.
GPS: 46°43’03.7”N20°55’55.5”E / 46.717705, 
20.932088

Szlávik Krisztina elnök
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Teremtés Hete 2018. 

A teremtés hete azért is 
érdekes, mert ugye egy 
hétig tartott a Terem-
tés. A jól megérdemelt 
pihenőnappal, ami szer-
vesen hozzá tartozik.
Mi már a kész terem-
tett világban élünk, ami 
olyan, amilyen. Meg 
amilyenné tettük, tesz-
szük. És láthatóan kí-
vánnivalót hagy maga 
után. Ezekről a kívánal-
makról szól a Teremtés 
Hete. Honlapjuk szerint 
„a magyar keresztény 

egyházak körében pár éve kezdett meggyökerezni az 
a nemzetközi kezdeményezés, hogy szeptember-ok-
tóber folyamán ökumenikus módon ünnepeljük meg 
a Teremtés Hetét, és fordítsunk fokozott figyelmet a 
teremtett világ védelmére” –  hiszen a teremtés nem 
egy egyházé és nem is az egyházaké összesen. Eh-
hez mindenkinek köze van, a jelen való világ minden 
tagjának.
A Békéscsabai KIE idén egy előadás-sorozattal vesz 
részt a „mozgalomban”, csatlakozva a remélt sokak-
hoz „nem azzal a szándékkal, hogy valamiféle belter-
jes gondolkodásmódot hozzanak létre, hanem hogy 
segítsék megnyílni ezeket a közösségeket környeze-
tük, embertársaik felé”.
E hét idei témája: Közösségben a teremtett világért. 
Ennek keretében minden nap meghívott vendégek-
kel beszélgetünk. Nem előadók ők, bár bizonnyal az 
átlagnál otthonosabbak a témában, de nem oktatást 
szeretnénk, hanem beszélgetést, közösséget. Hisz 
minden mindannyiunkat érint. Ezért hívtunk meg a 
kereszténységhez nagyon, kevéssé vagy legfeljebb 
érintőlegesen kötődő vendégeket is.
Október 1-7 között az alábbi menetrend szerint talál-
kozunk minden nap 5 órakor a KIE házban (Kinizsi u. 
11. - hátul az udvarban):
hétfő - Magány – Szlávik Krisztina
kedd - Párkapcsolat – Skultétiné Barna Anita
szerda - Közösség-kapcsolat – Bárány Nikoletta
csütörtök - Segítés – Karácsony Zsolt
péntek - Közösség-közösségi tér – Zsótér Mária
szombat - Szegénység – Bonnyai Anna
vasárnap - Egyház – Péterné Benedek Ágnes

Szikora Mihály

Viharsarki Táncháztalálkozó

Idén második alkalommal kerül megrendezésre a Vi-
harsarki Táncháztalálkozó, a Békés Megyei Néptán-
cosok Szövetsége, valamint a Hagyományok Háza 
szervezésében.
A Csabagyöngye Kulturális Központ Agóra termében 
megrendezésre kerülő egész napos rendezvény a 
néptánc, népzene, népi kultúra jegyében zajlik 2018. 
szeptember 29-én.

Jegyek a helyszínen válthatóak a rendezvény napján.
Felnőtt: 1.000 Ft
Gyermek: 500 Ft

További információ:
www.bmnsz.hu

8



9



10



11



FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…

Adománygyűjtési konferencia 2018 - Giving 
Tuesday és karácsonyi kampányok

A NIOK Alapítványismét megrendezi éves adomány-
gyűjtési konferenciáját. A minket ismerő szervezetek 
számára már köztudott, hogy az adománygyűjtési 
szolgáltatások, tréningek, workshopok mellett min-
den évben megrendezzük konferenciánkat, ahol az 
adománygyűjtési módszerek valamelyikét járjuk kör-
be.
2018-ban a Giving Tuesday mozgalom, vagyis Ada-
kozó Kedd lesz a konferencia fókuszában, illetve a 
karácsonyi adománygyűjtés, melynek akár kick off 
kampánya is lehet a Giving Tuesday.
A Giving Tuesday mozgalomról bővebben olvashatsz 
a www.adakozokedd.hu oldalon.
A konferencián való részvétel regisztrációs díjhoz kö-
tött. Regisztrálni az alábbi linken lehet:https://goo.
gl/forms/odmZTJ8jLNcbDsW12

forrás: www.facebook.com/niokalapitvany

A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 
képzés indul
Ingyenes közösségfejlesztő gyakorlati képzés

Képzési azonosító: 39795/2018/KOZMUVFO
Ingyenes közösségfejlesztő gyakorlati képzés indul 
kulturális szakemberek részére a Cselekvő közössé-
gek (EFOP 1.3.1-15-2016-00001) projekt keretein 
belül az NMI Művelődési Intézet szervezésében.
A képzés elindítását 2018 szeptemberében és ok-
tóberében 3 helyszínen tervezzük. A képzés 30+30 
órás, 4 oktatási napot (30 kontaktóra) foglal magá-
ba. A további 30 óra anyagát e-learning formájában 
sajátíthatják el a résztvevők, akik az elektronikus ok-
tatási anyagok mellett szállást és étkezést is térítés-
mentesen kapnak. A várható csoportlétszám 15-25 
fő képzésenként.
A képzések várható helyszínei és időpontjai 
(helyszínenként összesen 4 nap):
Szombathely: 2018. szeptember 25-26. és ok-
tóber 9-10.
Miskolc: 2018. október 2-3. és 2018. október 
16-17.
Budapest: 2018. október 11-12. és október 
18-19.

A képzés megfelel a TOP-5.3.1-16 és a TOP-6.9.2-
16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályá-
zat kedvezményezettjei számára a pályázati felhívás 
3.4.1.1. B/f. pontja szerinti képzési kötelezettség 
előírásának. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Cselekvő 
közösségek projekt a fenti TOP konstrukciók valame-
lyikében támogatott település/településrész esetében 
1 fő kulturális szakember képzését tudja térítésmen-
tesen biztosítani.
Résztvevők köre:
A „Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata” 30+30 
órás közművelődési szakmai továbbképzésen a Kö-
zép-magyarországi régión kívül működő kulturális in-
tézményben – közösségi művelődési, könyvtári, mú-
zeumi, valamint összevont intézményekben – vagy 
kulturális civil szervezetben dolgozó, minimum érett-
ségivel és középfokú szakirányú végzettséggel, vala-
mint legalább két éves igazolt szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakemberek vehetnek részt.
A képzés során a résztvevők megismerkednek a 
Cselekvő közösségek (EFOP 1.3.1-15-2016-00001) 
projekt céljaival és eredményeivel, képessé válnak a 
kulturális partnerség, a közösségfejlesztés és a kul-
turális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok 
generálására, jártassá válnak a társadalmasított in-
tézményi modellek és az esélyegyenlőségi modellek 
alkalmazásában, elsajátítják az intézményi önkén-
tesség támogatásának módszereit. Megismerik, és a 
gyakorlatban is hasznosítani tudják a közösségi rész-
vétel lépéseit, a Stakeholder elemzést és a változás-
menedzsmentet. A képzés tanúsítvánnyal zárul.
Jelentkezéshez kérjük, kattintson a kiválasztott kép-
zési helyszínre:
Budapest
Szombathely
Miskolc
A kérdőív kitöltésével az aktuális képzés indulását 
megelőző 4. munkanap 12.00 óráig jelezheti részvé-
teli szándékát!
A képzéssel kapcsolatos bővebb információ kérhető: 
Csonka Vivien oktatásszervező munkatárs, csonka.vi-
vien@nminkft.hu, Rocskár Vivien képzési asszisztens, 
rocskar.vivien@nminkft.hu

forrás: Cselekvő közösségek Hírlevél
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Ingyenes nyelvtanfolyamok a Békés Megyei 
Könyvtárban

A Scuola Natura Egyesület ingyenes 70 órás angol, 
német ingyenes, beszéd orientált nyelvtanfolyamo-
kat indít 5 szinten (kezdő, újrakezdő, érettségizett, 
középfokú nyelvvizsgára készülők és középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezők) folyamatosan 13-15 fős 
csoportokkal.

Ha 18 éves elmúltál, van munkahelyed- vagy nincs, 
Gyes-en, Gyed-en vagy, esetleg már nyugdíjas, és 
szeretnél elkezdeni egy új nyelvet megtanulni vagy 
szeretnéd nyelvtudásod felfrissíteni vagy tökéletesí-
teni, itt a lehetőség.

Reggeli, délelőtti, kora délutáni, délutáni, esti és hét-
végi órák csoportigény szerint heti 1x4 órában.

Nincs vizsgakötelezettség.

A tanfolyamok helyszíne a Békéscsabai Megyei 
Könyvtár, illetve igény szerint vidéki tanfolyamok is 
indíthatók.

Folyamatosan lehet jelentkezni név, telefonszám, 
nyelv, nyelvi szint megküldésével a scuolanatura@
gmail.hu e-mail címen, és a beregisztrálás után visz-
szahívjuk!
Várakozási idő 2-3 hónap!

Ingyenes képzések az Új Nemzedék Központ 
szervezésében

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság – az EFOP-1.2.3-
VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, Komplex 
ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve című 
kiemelt projekt megvalósítójaként és felnőttképzé-
seket folytató intézményként az ifjúsági korosztály 
kezdeményezéseinek felkarolásáért, közösségfej-
lesztési folyamataik támogatásáért felelős ifjúsági 
szakemberek, közösségfejlesztők felkészítését a kor-
osztály egyéni és csoportos kompetenciafejlesztését, 
az ifjúsági kezdeményezések eredményes megvaló-
sulásának támogatását, valamint mindezen folyama-
tok szakmai menedzselését megcélzó felnőttképzési 
programokat dolgozott ki, és szervez annak érdeké-
ben, hogy minden szervezet a saját igényeinek, fel-
adatainak megfelelő tudáshoz juthasson.

Aktuális képzési kínálat:
Asszertív kommunikáció (Jelentkezési határidő: 2018. 
szeptember 24., délelőtt 9:00)
Önkéntesek a szervezetben – Felkészítés önkéntesek 
fogadására (Jelentkezési határidő: 2018. november 
5. (hétfő), délelőtt 9:00)
Önkéntesek összefogása és vezetése – Önkéntes ko-
ordináció alapszinten (Jelentkezési határidő: 2018. 
október 18. délelőtt 9:00)

A képzésekről bővebb információ, és a jelentkezési 
felület ITT érhető el. 

forrás: www.unp.hu

KIADVÁNYAJÁNLÓ

KÖRÖK, EGYLETEK

A civil társadalom története a dualizmus kori 
Békés megyében
Szerkesztette: Erdész Ádám
Gyula, 2018.
Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei 
Levéltára

A Békés Megyei Levéltár 2015. őszén tematikus kon-
ferenciát rendezett Körök, egyletek, a civil társada-
lom története címmel, egyesülettörténeti kutatása 
anyagából, amelynek egy része a mai napig újra és 
újra a nagyközönség elé kerül Békés megyei egyes 
városaiban. A szerzők a megjelent kötetben új látó-
szögből szeretnék bemutatni a Békés megyei körök 
és egyletek világát és a civil szervezetek polgároso-
dásban játszott szerepét.
Az eddig kutatások során összegyűlt és most kiegé-
szített források felhasználásával egy egyesületekről 
szóló képeskönyvet állítottak össze. A képekkel és 
a hozzájuk kapcsolódó szöveggel szeretnének köny-
nyebben befogadható, átélhető interpretációt adni a 
körök, egyletek szerepéről és működéséről. A kutatás 
és forrásfeltárás mélysége e munkák mögül sem hi-
ányzik, de az album struktúrájának kialakításakor el-
sődleges szempont volt, hogy a kiadvány minél több, 
a téma iránt érdeklődő olvasó figyelmét felkeltse.

Bővebb információ: Tel.: 66/362-179
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Napraforgó 

Kiadja: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 
Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570. 
E-mail: civil@kfbme.hu 
Szerkesztő: Zsótér Mária
Arculat és tördelés: Sóki Imre Benedek
Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna
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