Kiadja a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

EZ TÖRTÉNT...

ezek mellett számos rendezvényt, képzést szerveznek.
Munkájuk során mintegy 20 civil szervezettel működnek
együtt.
Balázsné Szabó Erzsébet, a battonyai Fodor Manó Egyesület elnöke „Valami elkezdődött – újjáéledő helytörténet
Battonyán” címmel tartott előadást. Az egyesület munkáján keresztül a településen folyó helytörténeti kutatásokkal és olyan közösségi programokkal ismerkedtünk meg,
amelyek egy része a múlt őrzésére, a régi ismeretek átadásának fontosságára hívta fel a figyelmet.
A gyulai Németvárosi Olvasókör munkájába bepillantást
nyerve láthattuk, hogy ez a közösség nem csupán könyvekkel foglalkozik, hanem minden olyan történeti értékkel, amely a városrészhez köthető. Szappanos Gábor, történész egy kisfilmet hozott, amely az értékőrző munka
módszertanát és eredményeit mutatta be.
A békésszentandrásiak szintén az értékőrzés terén jeleskednek, melyre Hévizi Róbert a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület elnöke „A múlt
velünk él” mintaprojekt bemutatásán keresztül hívta fel
a figyelmet. Programjukban két, a településhez kötődő
régi szakmát elevenítenek meg: a szőnyegkészítést (kézicsomózású szőnyeggyár is volt a településen), valamint
egykoron a folyók szabályozásánál, a vasutak építésénél
a térségben dolgozó kubikosok munkájának állítanak
emléket az eszközeik és az életmódjuk megismertetésén
keresztül.
„Értük vagy velük?”
A fiatalok bevonása a közösségi munkába sok településnek, illetve a közösségszervezésben dolgozó szakembernek jelent nagy kihívást. A konferencián a kondorosi
Ifjúsági Önkéntes Közösségfejlesztő Műhely mintaprojekten keresztül arra is választ kaptunk, hogyan lehet ezt jól
csinálni. Először is emlékezni kell arra, hogy milyen volt
fiatalnak lenni. Tokár János, az Ifjúsági Önkéntes Közösségfejlesztő Műhely önkéntese szerint szükséges annak
eldöntése, hogy „értük vagy velük” dolgozunk. Mindenképpen kell egy saját tér, ahol fiatalos a miliő és vannak
unaloműző eszközeik (wifi mindenképpen), de szükség
van letisztult kommunikációra és szerepekre ahhoz, hogy
megvalósulhasson a közös tervezés, a feladatok eredményes végrehajtása.
Délután a gyulai Almássy-kastély helytörténeti kiállítás
anyagával ismerkedtünk meg. Dombi Ildikó, a látogatóközpont igazgatója ismertetőjében a kastély helyi társadalmi beágyazódását, a közösségek életében vállalt szerepét ismertette, bemutatva néhány speciális kulturális
programot is.
A Gyulai Ifjúsági Központban a fiatalok önkéntes munkára nevelésével, közösségi tevékenységeivel foglalkoztunk. A központ egy 120 órás kurzust szervez fiataloknak,
akik önkéntesként szeretnének dolgozni. A nagy érdeklődésre tekintettel már előkészítő kurzust is indítanak 12
éves kortól, ahol a mindennapi munka és a társadalmi
szerepvállalás értékeit ismerhetik meg és gyakorolhatják
saját közösségeikben.
Önkéntesek a múzeumban
A Békés megyei tanulmányút harmadik napján Orosházára látogattunk, ahol a Nagy Gyula Területi Múzeumban
folyó jó gyakorlatokkal ismerkedhettünk meg. Rózsa Zol-

A helyi értékek egy település erőforrásai
is lehetnek – Békés megyei tanulmányút
az értékőrzés jegyében
(Cselekvő közösségek- aktív közösségi
szerepvállalás - projekt)

A „tudás háza” új értelmezésben
A belföldi tanulmányutak 16. állomásához érkeztünk,
Békés megyébe. Az első napunkra két fontos program
is jutott. Békéscsabán jártunk a Békés Megyei Könyvtár
és Tudásközpontban, ahol a könyvtár hagyományos szerepének változása és a digitális világ közösségfejlesztő
szerepe volt a téma. A digitális világ számtalan új lehetőséget hordoz magában, a régi és az új dolgok kiválóan megférnek egymás mellett, mert egymást kiegészítve
adják át a múlt és a jelen ismereteit. Koszecz Sándor, a
központ vezetője beszélt arról, hogy a modern technikai eszközök, hogyan segítik a közösségfejlesztés folyamatát. A második helyszín az Agora Békéscsaba – Csabagyöngye Kulturális Központ volt, ahol végigsétálva az
intézmény teljes területén képet kaptunk az egyes terek
közösségi funkciójáról, szerepéről, az ott működő civil
szervezetekről.
A múltunk a jövőnk alapja
A Békés megyei tanulmányút második napjának délelőttjét ismét az előadások töltötték ki. Az előadások tartalmát
tekintve ez a szakmai nap a helyi értékek, a hagyományok feltárása, mentése, megőrzése és a tudásátadás
köré szerveződött. Gyulán, az Erkel Ferenc Kulturális Központban tartott rendezvényen Kovács Ágnestől, az intézmény igazgató-helyettesétől rövid áttekintést kaptunk a
gyulai, magyar néptánc hagyományokat összefogó Minden magyarok néptáncfesztiválja című országos rendezvény megszervezésének módszertanáról.
Ezt követően Csősz Ferenc előadása alapján bepillantást
nyertünk a Sinka István Művelődési Központ és Népfőiskola sokszínű tevékenységébe, különös tekintettel a hagyományőrző, értékmentő, értékőrző és ismeretterjesztő
munkájába. A művelődési központ integrált intézményként igyekszik megfelelni a modern elvárásoknak, úgy,
hogy közben nem hagyja veszni a múlt értékeit. Mind-
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tán igazgató mutatta be a „Közösségi régészet” projektjüket, amelynek során a múzeumi gyűjtést és feldolgozást
önkéntes civilek végzik, akik fémdetektoros kereséssel
segítik a régészek munkáját az avar kori emlékek feltárásában. Nagyon jó példa a civilek és a szakma összefogására, az együtt gondolkodásra. Ezt követően Józó Tamásné múzeumpedagógus mutatta be a múzeum pályázati
projektjét, amelyben 26 környező település iskolásaival
készítettek monogramos téglákat. A gyerekeknek tartott
foglalkozások üzenete: „ugyanolyan vagyok, mint a többi,
egy a közösségből”. Ezekből a téglákból aztán a múzeum
udvarán építették fel egy Árpád kori templom makettjét
(szimbolikusan, mint első közösségi színtér), amit a Múzeumok éjszakáján mutattak be a közönségnek.

civil szervezetek képviselői, a lokálpatrióták és a szakmabeliek összegzése szerint a helytörténet, mint közösségfejlesztő eszköz kiemelt szerepet játszik mindannyiunk
munkájában, hiszen az identitás, a szülőföld szeretete és
megismerése talán a legfontosabb dolog napjainkban.
Köszönjük szépen vendégeinknek és előadóinknak, hogy
megtisztelték jelenlétükkel konferenciánkat!
Balázsné Szabó Erzsébet

Mezőberényiek a Kulturális motiváció és
értékszemlélet X. Jubileumi stratégiai
konferencián

Forrás:
https://kozossegimuvelodes.
hu/2018/10/18/a-helyi-ertekek-egy-telepules-eroforrasai-is-lehetnek-bekes-megyei-tanulmanyut-az-ertekorzes-jegyeben/

A mezőberényi értéktár bemutatására kaptunk lehetőséget 2018. november 7-én a Nemzeti Művelődési Intézet
és a Kulturális Központok Országos Szövetsége együttműködése keretében szervezett konferencián. Értékközvetítő jó gyakorlat bemutatásaként Körösi Mihály és
Mertz Judit mutatta be a mezőberényi értéktári munkát,
a helyi és határon átnyúló programokat. A Lakitelek Népfőiskolán megrendezett konferencia a kulturális motiváció
és értékszemléletről szólt. A rendezvényen Lezsák Sándor, Závogyán Magdolna és Szente Béla köszöntője után
előadást tartott Dr. Erdész Ádám a körökről, egyletekről,
Kárpáti Árpád a kultúra, mint érték témában és Dr. Juhász Erika a tanulásról, mint értékről. Mindhárom előadó
fontos gondolatokat fogalmazott meg a kultúra szerepéről, a motivált, a kultúrát értékként kezelő, változást
követő, megújulni képes közművelődésről. A konferencia
záró előadását Domokos László ÁSZ elnök tartotta, aki a
közpénzekről, az intézmények és a civilek ellenőrzéséről
beszélt.

II. Dél-békési Helytörténeti Konferencia
Battonyán

Mertz Judit

A Fodor Manó Helytörténeti Egyesület október 20-án rendezte meg a II. Dél-békési Helytörténeti Konferenciát a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A konferenciát ismét Dr. Palkó Lajosné, városunk kulturális bizottságának
elnöke nyitotta meg. Az érdeklődők a változatos témaköröket érintő, színvonalas előadásokon bővíthették ismereteiket. A résztvevők szó szerint beleáshatták magukat
a gyulai téglavárat körülölelő palánkerődítés legújabb
régészeti kutatásaiba Liska András, az Erkel Ferenc Múzeum régészének prezentációja során. Gilicze János, nyugalmazott levéltáros által megismerhették a lögérpatonyi
Hervay család jelentősebb tagjainak életútját az 1600-as
évektől napjainkig. A nap zárásaként Pocsajiné Fábián
Magdolna közösségfejlesztő osztotta meg gondolatait és
tapasztalatait a civil szervezetek meghatározó szerepéről
a helyi értékgyűjtő munkában. A konferencián részt vevő

Bolhapiac fiataloknak
Békéscsaba
Bolhapiacot szervezett diákok és fiatalok számára a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány és a Jeune Courage –
Közösség az ifjúsági érdekérvényesítésért. A szervezetek
a korosztály figyelmét szeretnék felhívni a tudatos fogyasztásra, valamint arra, hogy a megunt tárgyak mások
számára értéket képviselhetnek.
Elmondásuk szerint sokféle fiatallal találkoznak: van, aki
számára „ciki” a turkálós ruha; van, aki bizonyos márkák
megszállottja; van, akinek fontos, hogy trendi legyen;
van, aki élvezi, ha egyedi, esetleg megbotránkoztató, abban viszont közösek, hogy tizenéves életük során már
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PÁLYÁZATOK

számtalan tárgy halmozódott fel körülöttük.
- A fiatalok megtarthatják nálunk saját „garázsvásárukat”,
ha a feleslegessé vált, de jó minőségű eladnivalójukat elhozzák. Ruha, játék, tanszer, bármi, ami a sajátjuk, vagy
testvérüké volt, itt eladhatják vagy akár el is cserélhetik
– részletezte a szervezők nevében Zsótér Mária.
A börze viszont nemcsak árusítási lehetőség, hanem közösségi program is.
- Találkozási lehetőség a generációk számára. Eladóként,
vevőként bárkit szívesen látunk, mint az „igazi” piacon. A
helyszín az Andrássy Úti Táraskör. A hely a betérő gyerekes családok számára is ideális, van csocsó, Xbox, társasjátékok.
(…)
B.O.

Rajtad áll a jövőd!
Fontosnak érzed, hogy majd megfelelő munkát találj?
Hogy olyan tudás és képességek birtokába kerülhess, ami
felkészít erre?
Hogy olyan közösségben élhess, amelyben megbecsülnek és elismerik az értékeidet?
Ahol a jót látják benned és nem a problémát?
Ha igen, jelentkezz az UNICEF Rajtad áll a jövőd! elnevezésű magyarországi programjára.

Forrás: Békés Megyei Hírlap, 2018. október 11.
csütörtök, 5.o.

Jelentkezési határidő: 2018. november 19. éjfél

A következő börze november 15-én 16.00-19.00 között
lesz.
Info és asztalfoglalás:
kincsesborze@gmail.com
facebook.com/kincsesborze

Az UNICEF Magyarország elindítja RAJTAD ÁLL A JÖVŐD!
elnevezésű programját, mellyel 14-24 éves magyarországi fiatalok számára teremt lehetőséget, hogy saját jövőjüket aktívan alakíthassák.
Ez a kezdeményezés hátrányos helyzetű fiatalok 3-5 fős
csoportjait vonja be közös gondolkodásba, amelynek során maguk azonosítják az őket leginkább érintő és foglalkoztató társadalmi problémákat, majd kreatív helyi
megoldásokat dolgoznak ki ezek megoldására. Ebben a
folyamatban szakértők és mentorok segítik őket, hogy
eszközöket találhassanak elképzeléseik valóra váltásához.

Koromkárpit: új tárlat nyílt Kohán monumentalista képeiből

A programra egy nyilvános pályázat útján lehet jelentkezni. A sikeres pályázók egy országos műhelymunkában
kezdhetik meg gondolataik formába öntését, amelynek
része egy többnapos budapesti képzés. Végül kiválasztásra kerül az öt legígéretesebb kezdeményezés, amelyek
részletes kidolgozásához és megvalósításához az UNICEF
pénzügyi és szakmai támogatást biztosít. 2019 tavaszán
pedig a legjobb helyi projektek nemzetközi zsűri elé kerülnek, amelytől további anyagi támogatást, valamint
mentori segítséget nyerhetnek.

Koromkárpit címmel csütörtök késő délután nyílt meg az
új tárlat Kohán György képeiből a róla elnevezett, gyulai
képtárban. A kiállításon nagyrészt olyan műveket mutatnak be, melyeket a szélesebb közönség eddig nem láthatott. A legutóbbi időszakhoz hasonlóan ismét a művész
monumentálisabb képi kerültek előtérbe. Kohánra olaszés franciaországi útja során nagy hatást gyakoroltak az
olasz és mexikói monumentalista művészek, ez a kiállítás
pedig ezt mutatja be.
A kiállítás megnyitóján Görgényi Ernő polgármester arról
beszélt, hogy Kohán hagyatéka Gyula elidegeníthetetlen
része. Műveire az ember rácsodálkozik, megérteni viszont
nehezebb ezeket. Hangsúlyozta, elfogadottságának javulásában az elmúlt időszak munkája is jelen van.

Forrás és bővebb információ:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.
nsf/ervdocidweburlap/31B91ACCF8CB3936C12583350064E057

A tárlatot megnyitó Gaál József képzőművész azt mondta, ez a kiállítás egyfajta ráébredés arra, hogy Kohánt
másféleképpen is lehet értelmezni.

Legyél Te is Főállású Angyal és tedd jobbá a világot havi 400 ezer forintért!

A Koromkárpit című tárlatot állandó kiállításnak tervezték, így a képek várhatóan éveken át megnézhetők itt.
Forrás: Gyula Televízió https://www.youtube.
com/watch?v=QMT0yiOoi8g&feature=player_
embedded

Van egy jó ötleted, amivel másokon segítenél? Olyan
munkára vágysz, amivel kicsit jobbá teheted a világot?
Váltsd valóra az álmod a Vodafone Főállású Angyalaként,
havi 400 ezer forint fizetésért.
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2019. évi nemzetiségi pályázati
felhívások

A Vodafone Magyarország Alapítvány a 2018/2019-es évben ismét meghirdeti a Főállású Angyal pályázatot. Az
idei évben a pályázóktól digitális megoldásokat várunk,
mellyel egy éven keresztül támogatják egy kiválasztott
alapítvány munkáját.

2018. szeptember 1-jétől a bolgár, görög, horvát, lengyel,
német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és
ukrán nemzetiségek esetében a támogatások kezelését
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vette át. A nemzetiségi
támogatások célja, hogy a bolgár, görög, horvát, lengyel,
német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és
ukrán nemzetiségeket nyelvük, kulturális hagyományaik,
szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásában segítse,
és ezzel hozzájáruljon Magyarország kulturális sokszínűségének megtartásához.
A 2019-es évre 4 pályázati kategória került kiírása.

És hogy mit értünk digitális megoldás alatt? Minden olyan
eszközt, szolgáltatást vagy programot, amelynek van információtechnológiai vonatkozása és segíti a kiválasztott
alapítvány vagy az alapítvány által támogatott emberek
életét.
A beérkezett pályázatok közül szakmai zsűri választja ki
a legjobbat, aki ezt követően a kiválasztott alapítvánnyal
együttműködve 12 hónapon át havi 400 ezer forintért teheti jobbá a világot. A pályázási szakasz a kezdetét vette,
a beérkezett pályázatokat november 21-ig várjuk.

Bővebb információ:
http://bgazrt.hu/tamogatasok/hazai_tamogatasok/nemzetisegi_tamogatasok/2019_evi_nemzetisegi_palyazati_felhivasok/

Forrás és bővebb információ:
https://www.vodafone.hu/vodafonerol/vodafone-a-tarsadalomert#foallasu-angyal

Forrás: A közösségi művelődés országos hírlevele
(21. szám, 2018. október 29.)

BUDAPEST BANK BÉKÉSCSABÁÉRT
PROGRAM
2018. ÉVI PÁLYÁZAT

Roma nemzetiségi támogatások

Újra lehet támogatásra pályázni a Budapest Bank Békéscsabáért Program keretében 2018. november 23-ig.
A Budapest Bank azzal a céllal indította el a Budapest
Bank Békéscsabáért Programot még 2013 őszén, hogy a
közérdekű tevékenységet folytató civil szervezetek támogatásával hozzájáruljon Békéscsaba és agglomerációja
(Gerla, Mezőmegyer és Fényes települések) fejlődéséhez. A Budapest Bank a Bankműveleti Központ révén Békés megye egyik legnagyobb foglalkoztatója. A központ
2006-os létrehozásától kezdve nem csak gazdasági tevékenységével, hanem a sport-, oktatási- és kulturális célok
felkarolásával is aktív szerepet vállalt a helyi társadalom
életében. A Budapest Bank Békéscsabáért Program a
bank adományainak felhasználásához teremt pályázati
kereteket.

Új felhívások jelentek meg a Roma nemzetiségi támogatások keretében. Támogatást négy kategóriában lehet igényelni. A programok célja a magyarországi roma
nemzetiség önazonossága megőrzésének, nyelvének,
hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékei ápolásának,
továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának támogatása, közművelődési feltételeinek javítása,
kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

A pályázat 2018-as témái:
természeti és kulturális örökség;
fiatalok munkaerőpiaci és vállalkozási esélyei, eredményessége

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések
2019. évi költségvetési támogatására.
A felhívás kódja: ROMA-NEMZ-KUL-19
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november
26. 23:59 óra

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi
költségvetési támogatására.
A felhívás kódja: ROMA-NEMZ-CISZ-19
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november
26. 23:59 óra

Pályázási határidő: 2018. november 23. (péntek)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet roma nemzetiségi pedagógus-továbbképzések
2019. évi költségvetési támogatására.
A felhívás kódja: ROMA-NEMZ-PED-19
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november
26. 23:59 óra

Forrás és bővebb információ: https://www.budapestbank.hu/info/bekescsaba/
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására.
A felhívás kódja: ROMA-NEMZ-TAB-19
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november
26. 23:59 óra

Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2019-ben bevezetendő egyéb változásairól (gyakorlati bemutatóval).
Kérjük, részvételi szándékát az alábbi e-mail címen jelezze vissza: cicbekes@gmail.com
Szeretettel várjuk a rendezvényen!
Cetera Egyesület
Békés Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa
Cím: 5600 Békéscsaba, Munkácsy utca 15-17.
Telefonszám: +36-66/479-573

Forrás és bővebb információ: http://emet.gov.
hu/hirek/roma_nemzetisegi_tamogatasok/

MEGYEI RENDEZVÉNYEK,
FELHÍVÁSOK

Önkénteskedés – jogosítvány szerzés,
nyelvtanulás … Békés megyében is lehetséges

MEGHÍVÓ„CIVIL INFO – NEA 2019” országos tájékoztató békéscsabai rendezvényre

Igen, persze nem mindenkinek. Olyan fiatalok jelentkezését várja a Civil Közösségért Alapítvány, akik már elmúltak 18 évesek, de még nem töltötték be a 22-őt, nincs
tanulói, hallagatói vagy munkaviszonyuk, és szívesen töltenék hasznosan a következő fél/egy évüket.

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!

Részletek lentebb:

A Cetera Egyesület, mint a Békés Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa tisztelettel meghívja Önt és
a civil szervezet tisztségviselőit, tagjait, érdeklődőket a
„CIVIL INFO –NEA 2019” országos tájékoztató rendezvény Partnerségi Információs Nap előadására, amelyet a
Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága tart.

A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után még október 31-ig érvényes azoknak a diákigazolványuk, akik
idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt
diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el – és
más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra –, akkor december 16-tól (a diákigazolvány lejártát
követő 46. naptól) egészségügyi szolgáltatási járulékot
kell fizetnie.
Ha ezt elkerülnéd, gyere hozzánk fél évre önkénteskedni!
Így nyugodt körülmények között bedolgozhatod magad
a munka világába, és még ingyen jogosítványt vagy 100
nyelvi órát is szerezhetsz!

A rendezvény időpontja: 2018. november 13. (kedd)
17-19 óra
A rendezvény helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
díszterem (5600 Békéscsaba, Polgármesteri Hivatal,
Szent István tér 7.)

A MUNKATAPASZTALAT ELVÁRT FELTÉTEL MUNKAKERESÉSNÉL, ami egy kezdő munkavállalónak természetesen
nincs meg. Az ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG ERRE IS MEGOLDÁST JELENT, mert több területen kipróbálhatod magad, szerezhetsz tapasztalatot a félév során.
Tanulj ingyen nyelvet vagy szerezz ingyen jogosítványt!
Gyere önkéntesnek, szerezz barátokat, tapasztalatot, élményeket!

A rendezvény programja:
1. Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnökének
megnyitója;
2. Szarvas Péter, a Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesterének megnyitója;
3. Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság – előadás a civil területet
érintő célokról, kihívásokról;
4. Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Miniszterelnökség
Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya –
előadás a civil területet érintő jogszabályokról;
5. Furka Ágnes döntéstámogatási referens, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció
Főosztálya – tájékoztató a helyi, vagy területi hatókörű
civilszervezetek egyszerűsített támogatásáról, valamint a

Feltételek:
elmúltál 18 és nem vagy még 22,
ha van sikeresen befejezett középiskolád,
ha nem vagy hallgató és tanuló sem,
ha nincsen alkalmazotti jogviszonyod,
akkor részt vehetsz a programban.
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Hívható tanácsadóink:
Poljóka Judit projekt asszisztens +36 70 626 1898,
66/400 500
Rácz Anikó vezető tanácsadó +36 30 626 6312
Kovács Mátyás projekt menedzser +36 30 382 2991
Mahler Hajnalka tanácsadó (Békéscsaba és környéke)
+36 20 527 7722
Nagy Éva tanácsadó (Békéscsaba, Csorvás) +36 70 336
6785
Tüzes Kata tanácsadó (Mezőberény és környéke) +36 20
274 2724
Szállásiné Bakó Éva (Orosháza) +36 30 683 5897
Szécsi Zsolt (Gyomaendrőd) + 36 70 286 6023
Csepreghyné Bokor Zsuzsa (Mezőkovácsháza és környéke) + 36 30 456 8366
Orbán József (Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes, Gyula) + 36 30 278 9736
Habina Péter (Szeged) + 36 20 950 3253
Forrás:
tes/

A pályázat beadási határideje: 2018. november 15. 12.00
óra
Forrás és bővebb információ:
http://www.bekesmegye.hu/2018/10/18/palyazati-felhivas-civil-szervezetek-reszere/

VI. Alföld Konferencia
Újrakezdők a periférián
Leszakadás, válság és helyi válaszok az Alföldön
és azon túl
2018. december 6. 10.00
Helyszín: az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály Békéscsabai
kutatócsoportjának épülete (5600 Békéscsaba, Szabó
Dezső u. 42.)

https://www.facebook.com/CKAonken-

Forrás és bővebb információ:
http://www.rkk.hu/hu/aktualitasok/6-alfold-konferencia-bekescsaba-2018.html

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
A Békés Megyei Önkormányzat 57 millió forint támogatást
nyert el az EFOP–1.6.3–17–2017-00013 azonosító számú
„Felzárkózás-politikai együttműködések támogatás Békés
megyében” című projekt megvalósításához.
A pályázati program célja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában (MNTFS) megfogalmazott
szemlélet és alapelvek hatékony érvényesülésének elősegítése a különböző szintű területi szereplők bevonásával.
A megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása és működtetése, a már működő, esélyteremtő
együttműködések munkájának összehangolása, a települési önkormányzatok segítése esélyteremtési intézkedések kialakítása és megvalósítása.
A projekt legfőbb célkitűzése a célcsoportok (romák,
mélyszegénységben élők, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) szolgáltatási hiányainak, problémáinak feltárása, a beavatkozási területek dimenzióiban.
A projekt keretében létrejövő Megyei Felzárkózási Fórum
munkájában való részvételre azon civil szervezetek pályázhatnak, melyek:
• a fenti hátrányos helyzetű célcsoportokkal foglalkoznak
(különösen a roma és a tanyasi lakosság problémáival, a
fogyatékos személyekkel, nők egyenjogúságával foglalkozó, gyermekek esélyegyenlősége és az oktatás – képzés területén működő szervezetek),
• legalább 2 éve működnek,
• Békés megyében székhellyel rendelkeznek.
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NAGY IMRE TÁRSASÁG BÉKÉSCSABAI SZERVEZETE
BÉKÉSCSABA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

Mottó: „HATÁRTALAN

TUDOMÁNY”

November már évek óta a tudomány hónapja.
1825.november 3-án a pozsonyi országgyűlésen határozták el a magyar rendek a
Magyar Tudományos Akadémia létrehozását.
1996-ban a Magyar Tudósok Világtalálkozóján döntés született arról, hogy ez a
nap lesz minden évben a Magyar Tudomány Napja.1997-ben ünnepelték meg
először. 2003-ban a magyar Országgyűlés nyilvánította a magyar tudomány
ünnepévé e napot. A magyar tudományt ma már egész hónapban ünnepeljük.
Ehhez csatlakozik évek óta a Nagy Imre Társaság Békéscsabai Csoportja
előadás-sorozattal
a
Békéscsaba
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
támogatásával.
Programok:
1. 2018. november 12. (hétfő) 14.00 óra: Életünk a forradalom leverése után.
Jánosi Katalin , Nagy Imre mártír miniszterelnök unokája visszaemlékezése.
Moderátor: dr. Micheller Magdolna prof. emerita
Helye: TIT, Körösök Vidéke Egyesület Békéscsaba, Damjanich u.1/3.
(A NIT Békéscsabai csoportja és a TIT, Körösök Vidéke Egyesület közös
rendezvénye)
2. 2018. november 14. (szerda) 14.00 óra: Egy »56-os menekült útja a Nobeldíjig. Előadó: Nagy Sándor, NIT Békéscsabai csoport elnöke
Helye: Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Kara Békéscsaba
(a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényén)
3. 2018. november 15. (csütörtök) 14.00 óra: Irodalmi kalandozások »56 körül.
Előadó: Szabó László intézményvezető, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
Békéscsaba.
Helye: Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba, Andrássy u.56.
4. 2018. november 30. (péntek) 16.00 óra: Filmvetítés: Mészáros Márta A
temetetlen halott c. filmje.
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK…

Önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási intézmények,
önkéntességgel foglalkozó szervezetek képviselőinek, valamint az európai uniós kérdések iránt érdeklődő aktív
polgároknak.

Európa újragondolva

Mikor?
2018. november 21-én, 10:00 és 15:00 óra között

Esemény időpontja: 2018. november 21.
Helyszín: Tempus Közalapítvány, 1077 Budapest, Kéthly
Anna tér 1.

Hol?
Tempus Közalapítvány (1077 Budapest, Kéthly Anna
tér 1., 6. emelet, Brüsszel terem)

Konferenciát szervez a Tempus Közalapítvány Európa újragondolva – az Európa a polgárokért program pályázóinak szemével címmel.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Forrás és bővebb információ:
https://tka.hu/rendezveny/10627/europa-ujragondolva-az-europa-a-polgarokert-program-palyazoinak-szemevel

A Tempus Közalapítvány 2018. november 21-én konferenciát szervez Budapesten Európa újragondolva – az
Európa a polgárokért program pályázóinak szemével
címmel. A találkozóra önkormányzatok, civil szervezetek,
oktatási intézmények és önkéntességgel foglalkozó szervezetek képviselőit, valamint az európai uniós kérdések
iránt érdeklődő aktív polgárokat várnak. Az előadások
mellett műhelymunkák is várják az érdeklődőket a szolidaritás, valamint az EU-s értékek, a kulturális örökség európai éve témájában. A részvétel regisztrációhoz kötött.

Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok XVIII. Országos Találkozója
Gyula, 2018. december 8-9.

Bővebb információ:
https://tka.hu/rendezveny/10627/europa-ujragondolva-az-europa-a-polgarokert-program-palyazoinak-szemevel

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság a Gyulai Városi Diákönkormányzattal együttműködve megrendezi a Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok
XVIII. Országos Találkozóját, amelynek idén Gyula városa
ad otthont, 2018. december 8-9 között.

forrás: kreativeuropa.hu

A Találkozót elsősorban azon fiataloknak és felnőtt segítőiknek ajánljuk, akik jelenleg települési szintű gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatokban aktívan tevékenykednek, vagy szeretnének ilyen jellegű szervezetet
létrehozni településükön. A találkozón továbbá várjuk a
települési korosztályi érdekképviselettel foglalkozó szervezetek, ifjúsági szervezetek jelentkezését is.

IDÉN ŐSSZEL IS EURÓPA A POLGÁROKÉRT KONFERENCIA

A találkozó részvételi díja: 4000 Ft/fő

A Tempus Közalapítvány 2018 novemberében ismét konferenciát szervez az Európa a polgárokért programról,
hogy a széles közönséggel is megismertesse a projektekben zajló munkát, megosztva a mások számára is értékes eredményeket és tapasztalatokat. Már most írja be a
naptárjába Ön is!

Jelentkezési határidő:2018. november 22.
Forrás és bővebb információ:
https://gyiot.hu/hirek/telepulesi-gyermek-es-ifjusagi-onkormanyzatok-xviii-orszagos-talalkozoja/

A jó példák megismerését, adaptálását szakmai előadók,
valamint gyakorlatias szemléletű beszélgetések és műhelymunkák segítik, melyek központi témája az Európa a
polgárokért program egyik kiemelt prioritásához kapcsolódik: eszmecsere Európa jövőjéről és az euroszkepticizmus kihívásai.
A rendezvény során a résztvevőknek lehetőségük lesz a
szakmai kapcsolataik építésére, valamint kötetlenebb beszélgetésre az előadókkal.
Kiknek szól?
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EGYSZERŰBBEN KAPHATNAK TÁMOGATÁST JÖVŐRE A CIVILEK

a Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományőrző tevékenységét, az olvasóköri mozgalom jelentőségét, az elkészített interjúk tartalmát, a begyűjtött gyermekjátékok
„szellemiségét”, a megvalósult rendezvényeket és közösségi alkalmakat, valamint a közösségfejlesztő folyamat
továbbvitelének lehetőségét is.

Jövőre a kisebb civil szervezeteknek kétszázezer forintos
egyszerűsített támogatást vezet be a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), a nagyobbaknál pedig összevonják a
korábbi működési és szakmai célú támogatást – hangzott
el Tatabányán, az Alap 2019-es változásait bemutató országos előadássorozat első állomásán.

Ifjúsági munka

A kisebb szervezetek, a közösségekért helyiszinten tenni
akaró egyesületek, alapítványok pályázatai a feltételeknek megfelelve a keret kimerüléséig gyakorlatilag automatikusan évi kétszázezer forint támogatást nyerhetnek
el – mondta el Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil
ésTársadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának főosztályvezetője.

Az Új Nemzedék Központ www.unp.hu honlapjának
Tudástár menüjében a települési ifjúsági munkát segítő tartalmak találhatók. A Tudástár egyik kiemelkedően
értékes, hasznos lehetősége, hogy az elmúlt húsz év
Magyarországon megjelent ifjúsági munkával, civil társadalommal, ifjúságpolitikával, nemformális pedagógiával,
ifjúsági részvétellel, együttműködéssel kapcsolatos kiadványa letölthető formában hozzáférhető.
Ez jó hír azoknak, akik nemrégiben kezdtek ifjúsági közösségekkel, települési ifjúsági közélettel foglalkozni. Azok,
akik már 20-30 éve foglalkoznak fiatalokkal, valószínűleg
ezeket a kiadványokat még könyv formában emelik le a
polcukról, de nekik is jól jöhet egy-egy online verzió.

Azelőadó tájékoztatása szerint az egyszerűsített támogatásra csak nem országos hatókörű szervezetek pályázhatnak, amelyek két évre visszamenőleg rendelkeznek
számviteli beszámolóval, és éves bevételük nem éri el az
ötmillió forintot.
A nagyobb civil kezdeményezések számára korábban
szakmai és működési célú pályázat létezett két külön kiírással. Jövőre a két támogatási formát egyesítik, és a
korábbi gyakorlatnak megfelelően kollégium dönt a pályázat sikeréről.

És ha már fiatalok, az Új Nemzedék Központ
www.ujnemzedek.hu oldalát is ajánljuk. Itt a bulvár hírek mellett olyan hasznos tudnivalókat is megtalálhatunk,
mint a nyelvvizsga díjának vagy a KRESZ-tanfolyam és
vizsga díjának visszatérítési lehetősége.

A Nemzeti Együttműködési Alapban kiosztható keretös�szeg a személyi jövedelemadóbóls zármazó bevételek
egyszázalékának máshová fel nem ajánlott része. Az ös�szeg 2018-ban 5,3 milliárd forint volt, amelyre 17 ezer
civil szervezet pályázott, és közel hétezer kapott támogatást. A keret 2019-ben megközelíti a hat milliárd forintot.
Forrás: http://civilhirugynokseg.hu/egyszerubben-kaphatnak-tamogatast-jovore-civilek/

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Megjelent a NÉMETVÁROSI OLVASÓKÖR HAGYOMÁNYAINAK FELÉLESZTÉSE című mintaprojekt eredményeit összefoglaló kiadvány, az Erkel Ferenc Kulturális
Központ és Múzeum Nonprofit Kft. Kiadásában. A program a Cselekvő közösségek-aktív közösségi szerepvállalás EFOP 1.3.1.15-2016-00001 projekt keretében belül
valósult meg. A kiadványból megismerhetjük a projekt
célcsoportjait, a közösségfejlesztés szerepét és eszközeit,
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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
Egyesületünk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
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