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Hagyományőrző Nők Egyesülete - Dévaványa
LONDONBAN JÁRTUNK

Egy június végi telefonhívással kezdődött. Valahol lát-
tak bennünket, hallottak rólunk és minket ajánlottak, így 
minket hívtak. Egy összeszokott csapatot kerestek, akik 
még ismerői a régi ízeknek, a magyaros finomságoknak. 
Londonban egy Magyar Fesztivál bevezetése volt a fel-
adatunk. Meghívónk, egy Londonban élő vállalkozó arra 
adta a fejét – és pénzét – hogy a Londonban élő és dol-
gozó magyaroknak és családjuknak lehetőséget teremt-
sen a találkozásra, beszélgetésre, szórakozásra mindezt 
úgy magyarosan, magyaros ízekkel, muzsikával és nótá-
zással. Mindezt London mellett csodálatos környezetben 
egy farmon képzelte el.
Kis tortúra, kiutazás körüli bizonytalanság után végül jú-
lius 24-én útra kelt a kis csapatunk 7 fővel, csatlakozott 
még hozzánk Csikós Anikó gyomaendrődi mézeskalács-
készítő. Amikor az indulás előtti fotónknak azt a címet ad-
tuk, hogy „Kalandra fel! Irány London!”, nem gondoltuk, 
hogy ez be is fog teljesedni, a legjobb értelemben. 
Tatabánya mellett volt a találkozó, délután fél 5 tájékán, 
ide az önkormányzatunk busza vitt bennünket. Tudni kell, 
hogy indulásunkat megelőzően, napi kapcsolatban vol-
tunk a vendéglátónkkal, mindenről tájékoztatott bennün-
ket, mi is őt, mihez mit kell beszereznie, mit kell vinnünk, 
stb. Így a buszt, amit értünk küldött már fotó alapján 
ismertük, a sofőrünk nevét, telefonszámát tudtuk, azt is, 
hogy ő fotós, többször járt már kinn autóval és kint élt 
10 évig. Fél órányi várakozás után megérkezett egy kék 
busz, kiszállt belőle egy mosolygós fiatalember és így kö-
szöntött bennünket: „Hölgyeim! A hintó előállt! Ki jön ve-
lem Londonban? „És ezzel el is tűnt a kezdeti bizonytalan-
ságunk, félelmünk, átpakoltunk az angol rendszámú jobb 
kormányos buszba és kezdetét vette a „nagy utazás”. 
Sofőrünket, Matyit, hamar megkedveltük, ő is bennün-
ket. Egy kettőre Ausztriába értünk. Aztán Németország, 
Belgium, Hollandia, Franciaország.  És persze 30 óra uta-
zás. Közben megálltunk, mozogtunk, aludtunk, hajnalban 
néztük a német napfelkeltét, macskamód mosakodtunk, 
kávéztunk, ettünk, sokat beszélgettünk és nevettünk. 
Világlátott sofőrünktől sok érdekes információt kaptunk 
egy-egy helyről, az országról, szokásokról. 
25-én estefelé értünk Calaisba a kikötőbe. A naplementét 
már a La –Manche csatornán, a kompon csodáltuk meg. 
Dowerből már csak a lámpafényeket láttuk és innét még 
kb 100 km-t mentünk, míg éjfél körül Rochesterbe értünk 
a szállásunkra. 
A kíváncsiság nem hagyott bennünket reggel sokáig alud-
ni, házigazdánk csak 10 óra után volt várható, úgyhogy 
boltot kerestünk, a nyelvi nehézségek ellenére is sikerült 
vásárolni, aztán reggelit készítettünk. Délelőtt jöttek ér-
tünk a vendéglátóink, a fesztivál helyszínére mentünk, 
hogy előkészítsünk mindent a sütéshez főzéshez, kipró-
báljuk a sütőket, megbeszéljük mit sütünk, mit főzünk, 
mi van hozzá, mi hiányzik. Így aztán a fesztivál előtti na-

pon még húst is daraboltunk, kolbászt is kavartunk, belet 
készítettük elő, kolbászt töltöttünk.
Másnap marhapörköltet, báránypörköltet főztünk, lán-
gost, pogácsát, kürtöst és lekváros kiflit sütöttünk. Szom-
bat volt az első fesztivál nap, ami rettenetes hideg széllel 
érkezett, ettől függetlenül voltak vendégek, de délután 
az eső is esett. A napot azért jó kedvűen zártuk, haza-
fele a buszon a szállásunkig nótáztunk. Vasárnap esett 
az eső, kora délelőtt Rochesterben néztünk kicsit szét, 
aztán kimentünk a farmra, mert vendégek jelentkeztek 
be. Mivel ekkor még azt gondoltuk ez az utolsó napunk 
ott, a házigazdánk feleségét (Fülöp szigeteki) tanítottuk 
lángost és kalácsot dagasztani, pogácsát begyúrni. Több 
adag pogácsát elkészítettünk, lefagyasztottunk, hogy ha 
mi nem leszünk ott akkor is tudjanak boldogulni. 
Vasárnap este annak rendje módja szerint elköszöntünk 
mindenkitől, és készültünk a hétfő délutáni hazaindulásra. 
Ami kicsit bántott bennünket, hogy Londonból nem sokat 
fogunk látni, mert indulunk haza. Hétfő reggel kezdtünk 
összepakolni, még elmentünk vásárolni, az otthon mara-
dottak főzték az útra a kávét. Vásárlás közepette jött a 
telefon, hogy este, miután minket hazahoztak a szállá-
sunkra, a busz ment vissza a farmra és lerobbant. Még 
akkor reggel ment érte a tréler, úgy, hogy még szerelő se 
látta, tehát hazautazás nem lesz, majd jön a vendéglá-
tónk valamikor a nap folyamán, addig legyünk nyugod-
tak, jó helyen vagyunk. 
És a nap folyamán valóban jött, azzal a hírrel, hogy a 
busz hétvégéig kész lesz, úgyis szét akartunk nézni Lon-
donban, így most erre is lesz alkalom. Sofőrünket mellénk 
rendelte, mindennel ellátott bennünket, megbeszéltük mi 
mindent lenne érdemes megnéznünk. Utunk két legcso-
dálatosabb és legfárasztóbb napja következett. Kedden 
és szerdán egész nap Londont jártuk. Csak ha nagyon 
muszáj volt, akkor mentünk metróval, hisz csak akkor 
látunk, ha gyalog megyünk. London legnevezetesebb te-
rei a Trafalger tér a múzeumokkal, a British múzeum, az 
Oxford street, a Picadilli Circus, a London Eye, a Globe 
színház, a Hayd és Green parkok, a Buckingham palota, 
a Big-Ben, a Westminster Bridge, a Westminster és a St 
Paul katedrális, London egyik legnagyobb piaca, ahol Fish 
and chip-et ettünk, Greenwich az obszervatóriummal, a 
Tower Bridge, a Tower ahol királyok, lordok raboskodtak, 
hosszú gyaloglás a Temze partján és egyéb nevezetessé-
gek, érdekességek. (Facebook oldalunkon több száz fotó 
tanúskodik erről) Vezetőnk, sofőrünk, tolmácsunk közben 
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fotózott is, mindent megörökített ottlétünkről, és 2 londo-
ni napunkról. London csodálatos! És az a rengeteg em-
ber, a világ megannyi nációja, nemzetisége a 10 milliós 
világvárosban! 
Mivel időnk volt, ha már ott maradtunk, így még egy 
fesztivál napot csináltunk szombaton, sütöttünk főztünk, 
nótáztunk a farmon. Búcsúzóul szombat este vendéglá-
tónk még egy igazi kis több száz éves angol kocsmába – 
Pab – hívott meg bennünket. Vasárnap délután indultunk 
Londonból és szerdán délelőtt 10 órakor értük el a Déva-
ványa táblát. Az egy hétből kettő lett, kicsit kalandosra 
is sikeredett ez az út, mégis, tele pozitív és csodálatos 
élménnyel tettük el emlékeink közé ezt a 2 hetet.
Hogy mi volt benne a szép, a jó? Mert minket hívtak és mi 
mertünk menni. Részesei voltunk valami újnak, valami jó 
kezdeményezésnek. Mert szeretettel vártak és szeretettel 
és maximálisan láttak vendégül bennünket. Mert örültek 
nekünk. Mert mi is adhattunk, azt, amit mi tudunk. Mert 
láttuk, hogy amit csináltunk annak sikere volt. Mert új ba-
rátokat találtunk. Rengeteg információval gazdagodtunk. 
Mert az élmény a miénk marad, míg élünk. 

Röviden: ez volt a mi ”NAGY KALANDUNK”. 
Köszönjük a lehetőséget, a meghívást vendéglátónknak 
Túri Lászlónak.  Hálásak vagyunk és szívünkbe zártuk 
sofőrünket, tolmácsunkat, fotósunkat Pödör Mátyást. 
Köszönettel tartozunk mindazoknak, aki bátorítottak, 
biztattak bennünket, hogy merjünk elindulni. Köszönet 
Valánszki Róbert polgármester úrnak, a Dévaványa Fele-
melkedésért közalapítványnak, hogy támogatták utunkat. 

Varga Istvánné

EZ TÖRTÉNT...

Civil Családi Napot rendeztek a közösségépítés 
jegyében

2018. szeptember 8-án, a Civil Szervezetek Szövetsége 
által került megrendezésre a Civil Családi Nap. A hagyo-
mánnyá vált rendezvénynek a mezőberényi Nyeregben 
Alapítvány lovas tanyája adott otthont, ahol a finom fa-
latok mellett számos érdekes programmal várták a részt-
vevőket. 
Az eseményt a Szövetség elnöke, Gólya Pál nyitotta meg, 
aki beszédében elmondta, hogy fontosnak tartják a tag-
szervezeteik közötti jó kapcsolat meglétét és annak fenn-
tartását. Ezt követően Madarászné Bereczki Zsuzsanna, 
a lovastanya vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd 
sort kerített a lovastanya bemutatására is.
Az egész napos programok remek szórakozási lehetősé-
get nyújtottak az egész családnak. A kisebbek és nagyob-
bak számára is izgalmas programnak bizonyult a lovas-
kocsikázás. A nap folyamán a bátrabbak kipróbálhatták, 
hogy milyen az élet lóháton, azokat pedig, akik szerették 
volna jobban megismerni a lovak világát, beavatták őket 
a lóápolási szokások rejtélyeibe.
Délután a résztvevők Osán Ágnes keramikus mester se-
gítségével kipróbálhatták milyen varázslatos dolgokat le-
het készíteni egy kis darabka agyagból.
A felnőttek egy délutánra íjászmesterek lehettek Fehér 
Csaba világbajnok közreműködésével, illetve a bátrabb 
gyerkőcök is célba lőhettek.
A látogatóknak a programok mellett egész napos élőze-
nével, az éhes szájaknak pedig bográcsban főtt babgu-
lyással és palacsintával kedveskedtek.

Nagy Erika
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Jó, ha tudnak egymásról a szervezetek

MEZŐKOVÁCSHÁZA A Barangoló Közhasznú Egyesület a 
Kalocsa Róza Művelődési Ház közreműködésével rendez-
te meg a Dél-békési Civil Szövetség konferenciáját, mely-
nek témája a szociális tevékenység volt.
- A Dél-békési Civil Szövetség életre hívása régi terve volt 
egyesületünknek. Szövetségünk laza együttműködési le-
hetőség, célja a közösségfejlesztés, a környezet- és ter-
mészetvédelem, a kultúra, a szociális és a helytörténet 
területén tevékenykedő civil szervezetek közötti együtt-
működések koordinálása – fogalmazott tájékoztatójában 
Horváth Judit elnök.

Több témában szerveznek majd konferenciát, az első 
szólt a szociális tevékenység fontosságáról. A Vöröske-
reszt Mezőkovácsházi Területi Szervezetének munká-
ját, szociális tevékenységét mutatta be Jankó Erzsébet 
területi elnök és Merényiné Szentmiklósi Etelka területi 
vezető. A mezőkovácsházi Hagyományok Háza Egyesü-
let munkáját is megismerték. Dr. Nagy László mentor, a 
Nyitott Szemmel Közhasznú Egyesület operatív igazgató-
ja Önkéntesség a civil társadalom mozgatórugója címmel 
tartott előadást. Megismerkedtek a résztvevők az All-in 
Hungary rendszerrel, ami a regisztrált civil szervezetek 
részére számos ingyenes lehetőséget biztosít. A szerve-
zetek bemutatkozásával zárták a konferenciát.
CS.I.

Forrás: Békés Megyei Hírlap – 2018. október 4., 
6.o.

A napról bővebben olvashatnak az egyesület honlapján: 
http://vegegyhazibarangolo.hu/civil-hirek/1100-hal-he-
lyett-halot

A Dél-alföldi Népi Kézműves Közösségek IV. 
Találkozóját rendezték meg szombaton a Tégla 
Közösségi Házban

Pál Miklósné, a Békés Megyei Nép-
művészeti Egyesület elnöke elmond-
ta, az összejövetelre 21 népi kézmű-
vességet – többek között szövést, 
fafaragást, hímzést, nemezelést – 
végző szervezet képviselői érkeztek, 
hogy egyfelől találkozzanak, másfe-
lől, hogy a helyi értékeket felvonulta-
tó önkéntességről értekezzenek.
A konferencián az a tíz közösség ka-
pott lehetőséget a bemutatkozásra, 
akik az elmúlt egy évben alakultak. A 
javarészt hímző, szövő és könyvkötő 

szakkörök küldöttei Mezőkovácsházától kezdve, Batto-
nyán át egészen a szerbiai Temerin városáig azt fejtették 
ki, mit jelent számukra a népi kézművesség és az a köré 
gyűlt csapatmunka.
– Az egyesületünk célja, hogy minél többféle módon és 
eszközzel segítsük a népi kézműves tudás átadását a fi-
atalabb korosztály számára. Ennek egyik legjobb keretét 
adják ezek a szakkörök. Három nyertes pályázatunk is 
arra irányul, hogy ilyen típusú közösségeket hozzunk lét-
re gyerekeknek, fiataloknak. Másrészről egy ilyen alkalom 
remek lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők elmesél-
hessék, hogyan érzik magukat mint alkotók és emberek 
ezekben a csoportokban – fejtette ki Pál Miklósné.
A megjelent szakkörök a közösségi házban berendezett 
kiállításon be is mutathatták, hogy milyen alkotásokat 
tudtak létrehozni az elmúlt egy év alatt.

Forrás: https://www.beol.hu/kozelet/helyi-koz-
elet (2018.09.29.)

Szálláshely, közösségek színtere a civil ház

KEVERMES Az egykori pártház, majd rendőrörs épülete 
évek óta üresen állt. Mostantól hasznosul az ingatlan 
egy civil kezdeményezés eredményeként: szívesség fel-
ajánlásként megkapta a Dél-békési Természetvédelmi 
és Madártani Egyesület Kevermes Önkormányzatától az 
épületet.
- Önerővel, csekély pályázati ráfordítással, valamint a 
települési önkormányzat segítségével sikerült az épüle-
tet belülről rendbe tenni, illetve a vendégszobákat be-
rendezni. Bozó László és egyesületünk többi tagja, va-
lamint önkéntesek a főbb munkálatokban, a berendezés 
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tervezésében, és kivitelezésében segédkeztek, hogy pár 
hónap alatt az álomból valóság legyen. Távlati tervünk, 
hogy pályázati forrásból fejlesszünk, amivel elérhetjük a 
civil ház végleges formáját . tájékoztatott Rozgonyi Já-
nos, az egyesület elnöke. Kiderült, az épület rendelkezik 
egy minimum 90 fő befogadására alkalmas konferencia-
teremmel.
- Az ide érkező vendégeket el is tudjuk szállásolni, hiszen 
jelenleg már három nagy szoba áll rendelkezésünkre. Ki-
alakítottunk egy ifjúsági klubszobát is nem titkolt céllal: a 
helybeli fiataloknak hasznos elfoglaltságot adjunk. Továb-
bi tervünk, hogy tartalommal, élettel töltsük meg, ezért 
keressük a lehetőségeket, hogy más civil egyesületek, 
baráti körök, ifjúsági klubok vagy szakkörök is beköltöz-
zenek hozzánk.
Az egyesület célja, hogy a kerékpáros, valamint ökoturiz-
must helyi szinten erősítse. Ehhez a későbbiekben külön 
programokat, projekteket szeretnének társítani.
- Az első látogatók már megérkeztek: az őszi madárgyű-
rűző tábor három vendéggyűrűzője nálunk pihent a nap 
végén. Kaptunk több felkérést is a jövő nyárra. A kihasz-
náltsággal nem lesz gond. – tette hozzá az elnök.
Cs.I.

Forrás: Békés Megyei Hírlap – 2018. október 2., 
6.o.

Szakmai műhelymunkát tartottak

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, a Magyar Natúr-
park Szövetség és a Pannontáj-Sokoró Közhasznú Egye-
sület2018. október 05-én a Körösök Völgye Látogatóköz-
pontban tartotta az EFOP-5.2.2-17-2017-00017 - Együtt 
a fiatalokért! projekt keretében soron következő rendez-
vényét Békéscsabán.   
A szakmai műhelymunka a Pannontáj- Sokoró Natúrpark 
és a Magyar Natúrpark Szövetség konzorciuma által meg-
valósításra kerülő EFOP-5.2.2-17-2017-00017, „Együtt a 

fiatalokért” című 
projekt keretében 
került megrende-
zésre. A projekt 
legfőbb célkitűzé-
se, hogy nemzet-
közi együttmű-
ködés keretében 
főként a hátrányos 
helyzetű térségek-
ben élő fiatalok 
számára a hely-
ben, vidéken ma-
radás lehetőségeit 

feltérképezze, a velük kapcsolatban álló szakemberek 
számára olyan módszereket ajánljon, amelyek segítsé-
gével hatékonyan hozzájárulhatnak a fiatalok számára a 
helyben való boldoguláshoz. 
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület megalakulása óta, 
immár 16 éve, nagy hangsúlyt fektet a fiatal korosztály 
környezeti nevelésére, szemléletformálására. Nyári tá-
boraik, a látogatóközpontban szervezett interaktív zöld 
foglalkozásaik (komposztálás, újrapapír, szelektív hulla-
dékgyűjtés), tanösvényeik, és az országos szinten nagy 
népszerűségnek örvendő Zöldülj!Fordulj! kiállításuk, 
mind ezt a komplex célkitűzést szolgálják. Emellett nagy 
hangsúlyt fektetnek a Körösök Völgye helyi értékeinek 
(legyenek azok kulturális vagy természeti értékek) feltá-
rására és a lakossággal való megismertetésére. 

Forrás: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

Megkezdték munkájukat az új csabai diákveze-
tők a városházán

A 27. Csabai Garabonciás Napok záróakkordjaként a 
városvezetés október 5-én fogadta az előző este meg-
választott diákpolgármestert és alpolgármestereit, akik 
a hagyományokhoz híven meg is hozták első hivatalos 
döntésüket.

Október 5-én délelőtt Szarvas Péter, BMJV polgármestere 
a sajtó munkatársainak jelenlétében városházi irodájában 
fogadta Balog Mihály diákpolgármestert, valamint Pál Kitti 
Orsolya és Gyebnár Dánieldiák-alpolgármestereket. A fo-
gadáson jelen volt még Kiss Tibor alpolgármester, Varga 
Tamás, a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési 
és Sport Osztályának osztályvezető helyettese, valamint 
Bágy Petra ifjúsági referens.
A város első embere némileg szakított a hagyományok-
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kal, ugyanis a korábbi 8, illetve a tavalyi 9 óra helyett 10 
órára várta az előző este megválasztott új diákvezetőket, 
hogy a fárasztó hét és éjszakai ünnep után jobban kipi-
henhessék magukat első hivatalos „munkanapjukra”.
A kötetlen beszélgetés a gratulációkkal, valamint az él-
mények felelevenítésével kezdődött, majd a diákok fonto-
sabb terveinek rövid felvázolásával folytatódott. Szarvas 
Péter hangsúlyozta a diákok számára, hogy a városve-
zetés nyitott a fiatalok ötletei felé, ahogy eddig is, úgy 
ezután is nyitva áll a városháza ajtaja előttük, minden 
megvalósítható ötlethez megadnak minden rendelkezés-
re álló segítséget.
A beszélgetés után a diákvezetők a szokásoknak megfe-
lelően meghozták első hivatalos döntésüket, déli 12 órá-
tól megszüntették a tanítást arra a napra a város oktatási 
intézményeiben, majd a diákpolgármester hivatalosan is 
átvehette a város kulcsát felnőtt kollégájától.
A városvezetés ezt követően ajándékcsomagokat adott át 
a fiataloknak, majd stílszerűen Csabai Kolbásszal vendé-
gelte meg őket.

Forrás és Fotógaléria:
http://csabaidiakujsag.hu/megkezdtek-munka-
jukat-az-uj-csabai-diakvezetok-a-varoshazan/

PÁLYÁZATOK

Fiatalok és a környezetvédelem - felhívás ifjú-
sági civil szervezetek támogatására

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. megbízásá-
ból a NIOK Alapítvány, valamint az Északi Tám-
pont Egyesület támogatási felhívást hirdet ifjúsá-
gi civil szervezetek támogatására.

A támogatás célja:
„Fiatalok és a környezetvédelem” témakörben olyan a fi-
atalokat aktívan bevonó mintaértékű, kreatív programok 
támogatása, melyek pozitívan hatnak a helyi közösség 
környezetének védelmére.
A támogatás igényelhető összege és formája
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 
melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás for-
májában történik. A támogatáshoz önerő nem szükséges. 
A támogatás mértéke legalább 250 000 Ft, illetve legfel-
jebb 500 000 Ft.
Támogatási időszak
A támogatott projektek megvalósítási ideje a 2018. de-
cember 01. és 2019. augusztus 31. közé eső időszak.
A támogatottak köre

Az adott régióban székhellyel rendelkező civil szervezetek 
(kivéve pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszer-
vezetek), informális csoportok (kötelezettségvállalón ke-
resztül), amelyek:
· ifjúsági közösségeket fognak össze;
· vagy az ifjúsági közösségek számára szolgáltatá-
sokat biztosítanak;
· vagy az ifjúsági korosztályok érdekeinek képvise-
letét vállalták fel létesítő okiratukban;
· vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal 
egyenértékű dokumentumban az ifjúságügyet kiemelt 
célként jelenítik meg.
A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje: 2018. október 31. 24h

Forrás és bővebb információ: https://www.non-
profit.hu/palyazatok/Fiatalok-es-a-kornyezetve-
delem-felhivas-ifjusagi-civil-szervezetek-tamo-
gatasara

Generali Elsősegély Program
közösségi pályázat

Alapítványunk egyik kiemelt célja a gyógyítási és mentési 
tevékenység támogatása, az ismeretterjesztés segítése 
a lakosság körében. 2018-ban az elsősegély témában 
kívánjuk segíteni a laikus közösségeket a készségszintű 
ismeretszerzésben, erre szakosodott szakmai szervezetek 
közreműködésével.
A pályázat célja:
A pályázat célja, hogy az elsősegély oktatásban részesülő 
laikus csoport tagjai vészhelyzetben merjenek cseleked-
ni, tisztában legyenek azzal, hogyan kell segítséget hívni, 
valamint készségszinten képesek legyenek megkezdeni 
az elsősegélynyújtást, életmentést.
A pályázat témája:
Laikus elsősegély oktatás középiskolás és felnőtt csopor-
tok számára, 4 órában, a következő tematikával: beteg-
vizsgálat, eszméletlen beteg, stabil oldalfektetés, lég-
út-biztosítás, újraélesztés, légúti idegen test eltávolítása, 
vérzés, sebzések, kötözések, törés, rándulás, ficam, bel-
ső sérülések, égés, áramütés, mérgezések, szívinfarktus, 
stroke, ájulás.
A képzés megvalósítása:
Az oktatásokat a Generali a Biztonságért Alapítvány szak-
mai 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.
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Kik pályázhatnak:
Középiskolák, egyetemek, főiskolák, önkormányzatok, ci-
vil 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

Részletes kiírás és pályázati feltételek:
http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.
php?id=78

Ön választ, mi segítünk

A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum 
közreműködésével ötödik alkalommal hirdeti meg Ön vá-
laszt, mi segítünk című pályázatát, melynek célja a helyi 
közösségek támogatása.

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai 
vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló 
és részvételével megvalósuló programok támogatása az 
alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizá-
rólagos): 

1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, il-
letve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kez-
deményezések támogatása – a környezet szépítése, vé-
delme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a 
helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi 
élet fejlesztése

2. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fia-
talok és felnőttek számára

3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges 
életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projek-
tek

A pályázati felhívás és a pályázati információk 
megtalálhatók:
https://tesco.hu/kozosseg/

Idén is várjuk a jelölteket az Új Nemzedék Díjra

Ha van egy számodra szimpatikus kezdeményezés, amit 
valamilyen nonprofit, civil, illetve egyházi szervezet va-
lósított meg, akkor ne tétovázz: jelöld az Új Nemzedék 
Díjra!

Az Új Nemzedék Díj már több éve jelenti azoknak a kö-
zösségeknek, csoportoknak, szervezeteknek az elismeré-
sét, akik önzetlenül cselekedve hajlandók tenni szűkebb 
vagy akár tágabb környezetükért, a körülöttük lévő em-
berekért. Legyen az egypark vagy tér megszépítése, egy 
közösségi jégpálya létrehozása, vagy bármilyen más, az 
embereknek és az emberekről szóló, közösséget építő 
megmozdulás, ami azokat is eggyé kovácsolja, akik részt 
vesznek benne, és azokat is, akik utána élvezik minden-
nek az eredményét.

Az Új Nemzedék Díjat azért hoztuk létre, hogy ezekre a 
példamutató és példaértékű kezdeményezésekre felhív-
juk a figyelmet, illetve minden évben támogassunk kö-
zülük a legkiemelkedőbbet. A díjra idén is jelölhetitek 
a számotokra legszimpatikusabb nonprofit, civil, illetve 
egyházi szervezetet, vagy önkormányzatot, amelynek 
projektje szerintetek Új Nemzedék Díjat érdemelne.

A jelölés határideje: október 24. 

A díjjal együtt a győztes jutalma 1000000 forint értékű 
szolgáltatási/kommunikációs támogatás. A támogatást az 
Új Nemzedék Központ biztosítja, és a nyertes projekt, va-
lamint az azt megvalósító szervezet bemutatását, a szé-
lesebb közvéleménnyel való megismertetését szolgálja. 
A díjat 2018. december 4-én adjuk át a Youth Hungary 
konferencián.

Bővebb információ és a jelölés menete: http://
www.ujnemzedek.hu

Miénk a város
Kiíró: Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő: 2018.11.18.

Szia!
Most alsósoknak és óvodásoknak szóló játékunk 
aktív.
Játssz velünk!
Játék menete
Építsd fel a saját városod! A játék során feladatokat old-
hatsz meg, amelyekkel pontokat szerezhetsz. Pontjaid 
gyarapodásával egy város épül fel úgy, hogy a játék elején 
még színtelen vonalak kiszíneződnek, fokozatosan felépül 
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az iskola, valamint a város többi épülete is. Több meg-
oldott feladat, nagyobb esély a nyereményre! Játékunk 
hattól tíz éves gyerekeknek szól. Az idei évtől módosí-
tottuk a játékszabályt! Olvassátok el figyelmesen!
Feladatok:
Négy héten keresztül minden hétköznap lesz egy feladat, 
amelyet meg kell oldanod. Az első feladat 2018. október 
12-én, az utolsó pedig 2018. november 8-án lesz. A já-
ték 2018. november 9-én zárul, eddig tudsz feladatokat 
megoldani!
Minden pénteken egy Fő feladatot kell megoldanod, 
amelyet kötelező megoldani a versenyben maradáshoz. A 
többi Pontgyűjtő feladat, amelyek sikeres megoldásával 
nő az esélyed, hogy bekerülj a nyertesek közé.
Nyeremény
Az első 50 nyertes 100-100 ezer forint értékű Csodasar-
kot nyer a közössége számára.

Értékelés szabályai
1. Tetszőleges számú feladat megoldható, azonban a nye-
remény megnyerésére csak a Fő feladatokat, valamint a 
legtöbb Pontgyűjtő feladatot sikeresen teljesítőknek van 
esélye.
2. Az 50 nyertes közösséget az összegyűjtött pontok 
alapján határozzuk meg.
3. Amennyiben a nyertesek közt pontegyezés van, szak-
mai zsűri dönt a rangsorról.
4. Amennyiben a szakmai zsűri értékelésében pontegye-
zés van, sorsolással döntjük el, kik nyerték meg a nyere-
ményeket.

Forrás és további részletek: http://web.pafi.hu/_
pafi/palyazat.nsf/ervdocid/574925582B16765DC-
1258326005CE135?OpenDocument

AZ NKA KÖZMŰVELŐDÉS KOLLÉGIUMA NYÍLT 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A közművelődés és közösségi művelődés 2018. évi szak-
mai tevékenységének támogatására a Közművelődés Kol-
légiuma három pályázati céllal teszi közzé felhívását.

1. Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nem-
zetközi hatókörű közművelődési nagyrendezvé-
nyek, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai 
konferenciák megrendezése

Igényelhető támogatás: programonként maximum 
1.000.000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfel-
jebb 100%.

Altéma kódszáma:205107/116
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 
2019. január 1.– 2019. augusztus 31.
2. Pályázati cél: Amatőr művészeti, alkotó jellegű 
és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta 
legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 
éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjai-
nak lebonyolítására.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfel-
jebb 100%.
Altéma kódszáma: 205104/116
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 
2019. január 1.–2019. augusztus 31.

3. Pályázati cél: A közművelődési intézmények-
ben, magas színvonalon működő műhelyekben 
létrejött műsorok, programok, produktumok kizá-
rólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájo-
lásának támogatására (fesztiválon való részvétel 
kivételével).

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfel-
jebb 100%.
Altéma kódszáma: 205118/116
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 
2019.01.01. – 2019.08.31.

Forrás és részletes felhívás:
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palya-
zati_felhivasok/kozmuvelodes_181112

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, 
FELHÍVÁSOK

III. Józsa Mihály Békés megyei Vers- és Próza-
mondó Fesztivál
2018. december 08., Békéscsaba

A fesztivál szervezője: 
Féling Színház Kulturális Egyesület és a Csabagyöngye 
Kulturális Központ

Nevezési határidő: 2018. október 27.

A Fesztiválra jelentkezés feltételei és bővebb információ:
felingszinhaz@gmail.com, http://sj52.szinhaz.org/Feling.
html
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Liszt és Tejérzékenyek Bálja

A Liszt és Tejérzékenyek Klubja 2018 november 10-én 18 
órától Békéscsabán a Halász Csárdában bált szervez.
A részvételi díj 2.800Ft/fő.
Jegy vásárolható a TAC boltban (Békéscsaba, Lázár u.3.)
Jelentkezni lehet: Hrabovszki Györgyné Marikánál a 
20/252-8704 telefonszámon.

Forrás: Hrabovszki Györgyné

Ingyenes szakkörök a Békés Megyei 
Könyvtárban

Jelentkezés és további információ:
e-mail:bekescsaba@europedirect.hu; tel.: +36-66-530-
201

Stílus-divat-trend 2018. október 12. 16:30 óra, további 
alkalmak: minden hónap második péntekén 16:30 órától

Fényképkészítő szakkör havonta hétvégeken, első al-
kalom: 2018. október 6. 16:00 órától
Kétkeréken Békéscsabán - helyismereti foglalko-
zások minden hónap harmadik csütörtökén 16:30-tól, 
első alkalom: 2018. október 4. csütörtök 16:30 órától
Kézműves foglalkozások 2018. októbertől a Jaminai 
Fiókkönyvtárban havonta egyszer
Könyvjelző olvasóklub 2018 novemberétől havonta 
egyszer
„Iránytű” - tréning álláskeresők nek2018 novembe-
rétől havonta
Wiki-szerkesztő foglalkozások 2019 januárjától ha-
vonta egyszer
Alkotó-Kör (festés, rajzolás és egyéb technikák) - 2019. 
márciustól szombati napokon havonta egyszer
Internetes felhő-alapú alkalmazások e-learning - 
2020 tavasz
A hagyományos kézikönyvkötő szakma alkotótábor 
- 2019 nyara

„Ifjúsági közösségek, közösségi terek, ifjúsági 
szubkultúrák - online és offline”

a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány regionális ifjúsági 
konferenciája

2018. november 13. kedd
Andrássy Úti Társaskör (5600 Békéscsaba, Andrássy út 
38.)
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Program

09.30Megnyitó
Köszöntőt mond Pocsajiné Fábián Magdolna közösség-
fejlesztő, Kölcseyné Balázs Mária ifjúsági szakember, Sóki 
Benedek Táliber-önkéntes

09.45-12.00Előadások
4 előadás-4 előadó-4 szempont: kultúra, szociálpszi-
chológia, mentálhigiéné, kommunikáció-4 téma: fiatalok 
vs. felnőttek, társadalmi elvárások vs. lázadások, virtuális 
világ vs. való világ, értékválság vs. értékváltás-1 idősík, 
azaz 1 emberöltő
Előadók:
Géczi János író, költő, képzőművész
Tófalvy Tamás kultúrakutató, kommunikációs szakember
Fazekas Anna szociológus
Vajda Árpád ifjúsági szakember

13.00-14.00 Kerekasztal beszélgetés, vezeti Varga 
Tamás, a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési 
és Sport Osztályának osztályvezető-helyettese

14.00-15.00 Műhelymunka
3 téma:
1. Hogyan érezzük magunkat felnőttként/fiatalként a má-
sok által létesített, magunk által létrehozott terekben? 
Van-e hatásunk a minket körül vevő terekre? Akarnak-e 
a fiatalok a felnőttek nyomdokaiba lépni, akarnak-e pl. a 
felnőttek által létrehozott szervezetek tagjai lenni?
2. Bezzeg az én időmben! És kinek az ideje van most? 
Értik és látják egymást a generációk?
3. Átalakulóban: mit gondol a világról, máról, múltról, jö-
vőről egy fiatal?

A konferencián való részvétel a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásának köszönhetően díjtalan, de előzetes je-
lentkezéshez kötött.

Jelentkezési határidő: október 30.

Jelentkezni lehet e-mailben: taliber.alapitvany@gma-
il.com, a jelentkező neve, a képviselt szervezet neve, te-
lepülés és elérhetőség megadásával.
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…

#AdakozóKedd workshop civileknek

Készültök már szervezeteddel az Adakozó Keddre? Ki is 
találtátok már, hogy milyen kampányt indítotok? Még csak 
ötletek vannak, de nem vagy biztos a megvalósításban? 
Gyere el a NIOK Alapítvány AdakozóKedd workshopjára 
(október 30-án, 10:00-13:00 között), ahol közösen gon-
dolkodunk majd a lehetséges kampányötletekről, meg-
valósítási lehetőségekről és a NIOK által szervezett köz-
ponti kommunikációba való becsatlakozásról! Azokat a 
civilszervezeti képviselőket várjuk, akik már tudják, hogy 
valamilyen módon csatlakozni szeretnének a GivingTues-
day mozgalomhoz! A részvétel ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött! Regisztrálni október 20-ig lehet ezen a linken!

Forrás: NIOK hírlevél

Az ombudsman az SZJA 1 %-áról való rendel-
kezés érvényességéről

Az alapvető jogok biztosának jogalkotási javasla-
tára a Pénzügyminisztérium olyan törvénymódo-
sítást kezdeményez, amely lehetővé teszi, hogy 
az érintett egyházak és civil szervezetek részére 
utólag folyósítsák a 2016-os adóév személyi jöve-
delemadójának 1%-áról tett, de a rendelkező nyi-
latkozat formai hibái miatt érvénytelenített adó-
zói felajánlásokat.

Székely László alapjogi biztos vizsgálata feltárta, hogy 
2017-ben, az akkor hatályos szabályozás alapján a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal csaknem tizenötezer rendelkező 
nyilatkozatot tekintett érvénytelennek, közöttük sokat 
azért, mert az adózók adóazonosító jele nem szerepelt 
egyidejűleg a benyújtott nyilatkozat formanyomtatvá-
nyán és a felhasznált borítékon.
A jogszabályi előírások módosítása következtében az 
SZJA 1 %-áról 2018. évben tett rendelkező nyilatkozatok 
érvényességéhez azonban már elegendő az is, hogy az 
adózó a választása szerint csak egy helyen tüntesse fel 
az adóazonosító jelet.
Mindezekre tekintettel az ombudsman felkérte a pénz-
ügyminisztert, hogy fontolja meg a 2016. adóévre vonat-
kozóan a 2017. évben tett, az akkor hatályos szabályozás 
alapján érvénytelennek minősülő rendelkező nyilatkoza-

tok utólagos különleges elbírálását lehetővé tevő jogal-
kotást.
A pénzügyminiszter a biztos jelentésében megfogalma-
zott javaslattal egyetértve vállalta, hogy az Országgyűlés 
őszi ülésszakán kezdeményezi az SZJA 1 %-ának felaján-
lásáról rendelkező törvény módosítását. Ennek elfogadá-
sát követően a korábban érvénytelennek minősült rendel-
kező nyilatkozatok alapján – amennyiben nincs más alaki 
hibájuk és lehetséges a rendelkező adózó azonosítása – 
az eddig ki nem utalt és így a központi költségvetésbe 
olvadt összeget folyósítani tudják az érintett egyházak 
és civil szervezetek részére. Az adózóknak ezzel kapcso-
latban további teendőjük nincs, a felajánlások összegét 
a 2017. évben tett eredeti nyilatkozatok alapján kapják 
meg a kedvezményezettek. Ez a kedvező változás 29 
egyházat és több mint 4000 civil szervezetet érinthet.

Forrás: http://www.ajbh.hu

„Népi kézműves alkotások megújulása, innová-
ciója” - konferencia

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület2018. november 
11- én (vasárnap) kerekasztal konferenciát szervez a„Né-
pi kézműves alkotások megújulása, innovációja” címmel 
Békéscsabán a Kornélia étteremben(Baross u. 9-21.).

Az egyesületből nem hagyományos módon megszólaltat-
nak néhány egyesületi tagot, akik sokat dolgoznak azon, 
hogy alkotásaik mindig mások és újszerűek legyenek.

A kerekasztal vendégei:
Bors Franciska- nemez, Czepó Pál- faműves, Debreczeni 
Klára - szövő, Farkas Gábor - fazekas, Farkasné Jeszensz-
ky Anita- népi ékszerkészítő, Jeni Anikó - hímző, Kádár 
Manni –mézeskalács készítő, Kudlákné Balázs Noémi - 
hímző, KurticsAtilla- bőrműves, Tóthné Kiss Szilvi - csip-
kekészítő, Török Lajos- faműves.

Jelentkezni az egyesület honlapjáról letölthető jelentke-
zési lap visszaküldésével lehet.

A konferencia regisztrációs díja, amely az ebéd költségét 
is tartalmazza 1.000 Ft.

Forrás és bővebb információ:www.bmne.hu
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Kitüntetések a szeptemberi közgyűlésen 
Békéscsabán

„A nyilvános ülése kitüntetések átadásával indult. A Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Elismerését 
elsőként Szabóné Dr. Kállai Klára vehette át, aki a pszicho-
lógia terén, hosszú ideje folytatott tevékenységéért vette 
át a grémium díját. A szakember köszönetet mondott a 
városnak és kollégáinak. Hangsúlyozta, hogy pszicholó-
giai tanácsadó csak három helyen található hazánkban, 
ezek közül az egyik Békéscsabán, ez pedig mint mondta, 
óriási dolog. Kiemelte a telefonos lelkisegély szolgálatot, 
melynek szintén van központja a békési megyeszékhe-
lyen, mint mondta, mindkettőnek jó gazdája a város. 
Hozzátette: ha teheti, közelgő nyugdíjazását követően is 
segíti majd ezek munkáját, amiben tud.

Szintén a közgyűlés el-
ismerésében részesült 
a Békés Megyei Nép-
művészeti Egyesület 
hagyományápoló te-
vékenységéért. A hála 
szavai után az egyesület 
nevében Pál Miklósné 

elnök kiemelte: azért jött létre a szervezet, hogy meg-
őrizzék a magyarság és a Kárpát-medencében élő népek 
hagyományait. Arra emlékeztetett, hogy a tagok 34%-a 
Békéscsabán él. A tagoknak köszönhető, hogy a 21. szá-
zadban még van élő népművészet, valamennyi ágazatból 
van képviselőjük. Egyúttal köszönetet mondott az önkor-
mányzat eddigi támogatásáért. Kiemelte azt is, hogy ha-
bár a város rendelkezésre bocsájtotta a csaba utcai ingat-
lant, pályázatuk nem nyert, de nem adják fel álmukat. Pál 
Miklósné kiemelte: a népi kézművességre szükség van, 
hiszen erősíti az identitást, összeköt a gyökerekkel, cse-
lekvésre ösztönöz, alapja lehet a kreatív alkotóköröknek.”

A két kitüntetettel a 7.tv-n hosszabb interjút is készült, 
amit szintén ajánlunk figyelmükbe:
https://behir.hu/szabone-dr-kallai-klara-a-segites-jot-
tesz-annak-is-aki-segit
https://behir.hu/pal-miklosne-egyesuletunk-a-tar-
gyi-anyanyelvunk-orzesen-tovabbadasan-dolgozik

Forrás: https://behir.hu/kozgyules_2018_szep-
tember

KIADVÁNYAJÁNLÓ

Gyakorlati útmutató Intézményi önkéntes 
programok létrehozásához és működtetéséhez

„A Gyakorlati Útmutató azzal a szándékkal készült, hogy 
bármely kulturális intézmény, legyen szó kisebb vagy na-
gyobb szervezetről, könnyen és gyorsan választ találjon 
benne az önkéntességgel, az önkéntesek foglalkoztatásá-
val és az önkéntes tevékenység szervezésével kapcsola-
tos gyakorlati kérdéseire.”

Letölthető: 
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/
CSK_utmutato_onkentesseg.pdf

Készült a CSELEKVŐ közösségek aktív közösségi szerep-
vállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt Intézményi 
önkéntesség módszertanfejlesztő kutatás keretében

Felelős kiadó: 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Mód-
szertani Központ,
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.,
Országos Széchényi Könyvtár
Budapest, 2017
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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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