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Új felhívások a Nemzeti Együttműködési
Alap keretében

A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány
bejutott a szavazatgyűjtő fordulóba

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a
Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti
Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre
vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás
2019.” című és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati
kiírásai.

A békéscsabai Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány
a Tesco „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű pályázatán sikerrel vette az első megmérettetést, és bejutott a mindent eldöntő szavazatgyűjtő fordulóba
a Kalandozások Békéscsaba játszóterein - játékos
családi, környezetvédelmi, egészségfejlesztési közösségi programok Békéscsaba játszóterein
című pályázatával.

A pályázatok céljai a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek
biztosítása, civil társadalom erősítése, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás révén, illetve szakmai programjainak megvalósításának támogatása.

A szavazás 2019. január 21. és február 17. között zajlik
országszerte a Tesco áruházakban.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

Ha Békéscsabán, Mezőberényben, Gyulán vagy
Sarkadon a Tescoban járnak, minden vásárlás után
1 darab zsetont kapnak, amit az áruházakban kihelyezett
zsetongyűjtő pontokon dobhatnak be a kiválasztott és
támogatott szervezet és pályázati program mellé. Tehát
mindenképpen kérjék el a pénztárnál a zsetont, és
a szavazatgyűjtő helyen keressék a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány programját!

A pályázatok beadási időszakai:
A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy
szakmai programjának megvalósítására és működésének
biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című
kiírások tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. január 16. – 2019. február 21. között.

Mit is tervezünk?
Békéscsaba 8 játszóterén önkéntesekkel, diákokkal, civil
szervezetekkel közösségi eseményt szervezünk egy hétköznap délutánon az ott játszó gyermekeknek, családoknak, akiket be is vonunk a rendezvény megvalósításába.
Meghívjuk a kerület önkormányzati képviselőjét is, hogy
együtt beszélgessünk arról, miért szeretnek itt élni az
emberek, mi hiányzik, mit lehetne tenni, hogy még jobb
legyen. A családokat arra biztatjuk, kalandozzanak velünk
minél több játszótérre, fedezzük fel együtt Békéscsabát.

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírás tekintetében
kollégiumonként eltérő időpontokban:2019. február 22.
és 2019. március 29. között.
A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet
benyújtani.
A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők
el: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

Üdvözlettel,

A www.tesco.hu/kozosseg címen elérhető honlapon az
elkövetkező napokban hetente töltik majd fel a szavazás részeredményeit, és itt teszik majd közzé a végeredményt is.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Forrás: Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

http://bgazrt.hu/tamogatasok/nea/2019_evi_palyazati_felhivasok/

Forrás: bgazrt.hu
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Pepó Jánosné őrzi és tovább örökíti a
szlovák kultúrát

– Egy álmom vált valóra, amikor 2013-ban megalakult
a Rezeda díszítőművészeti szakkör. Rengeteg kiállítás
résztvevői vagyunk Magyarországon, de Szlovákiában és
Horvátországban is bemutatkoztunk már. A szakkör szakmai szempontból is jelentős eredményeket ért el: 2016ban a XV. Országos Textiles Konferencián harmadik díjat
nyertünk, két év múlva első díj lett a jutalmunk. Tavaly a
Műcsarnokban megrendezett Népművészeti Szalon kiállításán bemutatkoztunk tizenkét alkotásunkkal. Varečka
néven indítottuk el azt a szakkörünket 2018-ban, ahol hagyományos szlovák ételeket népszerűsítünk, recepteket
gyűjtünk. Egyesületünk nemcsak résztvevője, de házigazdája vagy szervezője is a megyei és országos szlovák
programoknak.

A szlovákságért sokat dolgozó nagybánhegyesi
civil, Pepó Jánosné – vagy ahogyan mindenki ismeri, Jola – kapta meg a Békés Megye Szlovákságáért díjat. Az indoklásban az áll, a megyében élő
szlovákság nyelvének, kultúrájának, értékeinek a
megőrzéséért végzett sokszínű és aktív tevékenységéért választották őt az elismerésre. Lapunknál
ő a hét embere.

– Sok településen a fiatalok elvándorlásával nincs
többgenerációs élmény. Nagybánhegyesen mi a
helyzet?
– Kétszer lehettünk házigazdái Nagybánhegyesen a Békés Megyei Szlovák Önkormányzat nyári szlovák néprajzi
táborának. Helybe hozzuk az élményt, és mindent megteszünk, hogy bevonjuk nagyszülőkön, szülőkön keresztül
a legfiatalabbakat is a hagyományőrző tevékenységbe.
Ennek szellemében nagybánhegyesi általános iskolások
számára volt szlovák nyelvi oktatás, most citeraszakkört
működtetünk és nyári ifjúsági nyelvi tábort is szerveztünk
már a helyi szlovák fiatalok részvételével.

Pepó Jánosné odaadó munkájával fontos szerepet játszik
Nagybánhegyes és a megye szlovák hagyományőrző tevékenységében. Mindig észreveszi az adódó lehetőségeket az értékmentés területén. Munkahelyei között (Csanádapáca, Kardoskút, Pusztaföldvár) ingázik, hiszen a
Csanádapácai Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
vezetője, de a másik két községben is vannak feladatai.
Ám van ideje a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület elnökeként is rengeteg programot
szervezni, ötletelni, azokat koordinálni.

– Kiadói tevékenységük is figyelemre méltó. 2017-ben útjára indították a Bánhedešské zošity – Bánhegyesi füzetek sorozatot. Készülnek újabbak. Az ön nevéhez fűződik
a szlovák nyelvű helységnévtáblák és intézményfeliratok
kihelyezése. Mit tartogat 2019-re?
– Készítjük a Bánhegyesi füzetek ismeretterjesztő kiadványokat. Meghívást kaptunk Szlovákiából egy újabb kiállításra. A legnagyobb feladatunk a néhai mesemondó és
pingáló asszony, Zsofka néni emlékházának a tatarozása
lesz. Ezekkel a tevékenységekkel is szolgáljuk a tárgyi,
illetve szellemi értékeink mentését és őrzését

– Hogy győzi, miként képes mindent
összehangolni?
– Munkával és önkéntes munkával foglalkozom naponta.
A szociális ágazatban és a civil szervezetben is szolgálatnak tekintem a közösségért végzett feladatokat. Gyakran a határidők szorításában megsokszorozódik az ember
ereje.

Névjegy
Pepó Jánosné 1957. július 4-én született Gyomán. Iskolái után az egészségügyet választotta hivatásául. A Csanádapácai Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
igazgatója. Férjével 2002-ben Budapestről költöztek
Nagybánhegyesre, ahol aktívan bekapcsolódott a szlovák közéletbe. A szlovák klub akkori vezetője, Hajtman
Mária benne látta meg azt az elhivatottságot, amely a
nemzetiségi munka területén elengedhetetlen. 2007-ben
átvette a szlovák klub vezetését, amit később egyesületként bejegyeztek, s amelynek elnöke. A szlovák nemzetiségért végzett tevékenységét a Nemzeti Művelődési
Intézet 2015-ben a Pro Cultura Minoritatum Hungariae
díjjal ismerte el.

– Férje nagybánhegyesi szlovák ember, így került közel ehhez a közösséghez. Miért érezte úgy
Nagybánhegyesre kerülve, hogy be kell kapcsolódnia a helyi közéletbe?
– A támogató, segítő családi háttér életem minden területén nagyon fontos és erőt ad. Lokálpatriótának tartom magam, és örülök, hogy az aktív egyesületi tagok
is ebben a szellemiségben végzik közösségi munkájukat.
Éreztem, hogy a szlovákság hagyományápoló tevékenysége és a településen végzett közösségi munka a község
kulturális értékeinek a bemutatását is jelentheti.
– Nagyon sokszínű az a tevékenység, amit a civilek
végeznek: hímző szakkört alakítottak, ismeretterjesztő könyvet készítenek, recepteket gyűjtenek,
kiállításokat szerveznek, nemzetiségi, határon túli
kapcsolatokat ápolnak fáradhatatlanul.

Csete Ilona
Forrás: beol.hu, 2019.01.07.
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Összegyűlt a ház ára
Helytörténeti anyag kerül az épületbe

annak mértékéig visszafizetési kötelezettség terheli az
egyesületet.
Az elmúlt tíz évben, ditzingeni mintára Gyulán is megvalósulhatott a Hetedhét Játékváros. A felnőttek városaihoz
hasonlóan, de játékosan működő diáktelepülés a kezdetektől óriási sikert arat. A játékváros különböző műhelyekből áll, ahol a gyerekek munkát vállalhatnak. Emellett
szervezhetik saját életüket. Az idei játékváros tematikája
az ősidők lesznek.
Idén is érkeznek vendégek Ditzingenből, az önkormányzati forrás egyrészt a német vendégek elszállásolását segíti, másrészt támogatja a program létrejöttét és a hátrányos helyzetű diákok részvételét.
P.G.

VÉGEGYHÁZA Tavaly
tavasz óta gyűjtenek,
hogy a Barangoló
Gyűjteményes Ház új
helyszínének otthont
adó épületet megvásárolhassák. Sokan segítettek, hogy a szükséges összeg meglegyen. A gyűjtés elsődleges célja a ház
ára, 800 ezer forint összegyűjtése volt. A ház ára megvan,
sőt, a számlára érkezett befizetések nemrég meghaladták
ezt az összeget. Az épületet is fel kell javítani, átalakítás
vár a házra. Az alapterület 380 négyzetméter, számos lehetőséget nyújt majd a civileknek, hogy a helytörténeti
gyűjtemény mellett egyéb múzeumpedagógiai, illetve közösségi célokat is kiszolgáló létesítményt hozzanak létre.
Horváth Judit, a Barangoló egyesület elnöke elmondta,
bíznak abban, hogy tavasszal kezdődhet a munka, hogy
létrehozhassák a település történetét bemutató múzeumot. A tavaszi felújítás után – terveik szerint - három
helységgel és az udvarral kezdené meg a működését a
Barangoló Gyűjteményes Ház és Mesterségek Háza. Helyet kapna a település történetét bemutató kiállítás mellett a paraszti élet kellékeit is felsorakoztató pajta-tárlat.
Később megnyitnák a műhelyeket, a fazekas-, szövő- és
varró műhely mellett más érdekes mesterségekkel (kosárfonás, gyertyaöntés, és a kékfestés) is megismerkedhetnének az érdeklődők. Időszaki kiállításokra is alkalmassá válik majd a ház, erre is elkészültek a tervek.
A további gyűjtés a felújítás és az átírás költségeit fedezné. Várják azokat a felajánlásokat, amik kétkezi munkát
jelentenek az átalakításhoz. Szívesen fogadnak tárgyakat, iratokat, emlékeket, hogy a község múltját minél színesebben, hitelesebben és alaposabban mutathassák be.
Cs.I.

Forrás: Békés Megyei Hírlap – 2019. január 3.
csütörtök

Pályázatok
A Visegrádi Alap pályázatai
A Nemzetközi Visegrádi Alap közzétette a kis- és nagyös�szegű, a Visegrád+, valamint a stratégiai támogatásaira
kiírt 2019-es első pályázatait.
A Visegrádi Pályázat (kis- és nagyösszegű támogatások)
keretében a Visegrádi Négyek országai közül legalább
három szervezeteinek részvételével megvalósuló együttműködések támogathatók. A projektek legfeljebb 18 hónapig tarthatnak. A támogatott projekteknek a következő
területek egyikét kell lefedniük: kultúra és közös identitás; oktatás és kapacitásbővítés; innováció, kutatás-fejlesztés, vállalkozói tevékenység; a demokratikus értékek
és a média; közpolitika és intézményi partnerségek; regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom;
társadalmi fejlődés.

Forrás: Békés Megyei Hírlap – 2019. január 5.
szombat

A Visegrád+ program 18 hónapnál rövidebb együttműködési projekteket támogat a Visegrádi Négyek országai,
valamint a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség országai
között. A program keretében a Visegrádi Pályázat prioritásainak egyikét lefedő projektek támogathatók.

Megidézik az ősidőket Gyulán
Idén is támogatják a Hetedhét Játékváros
rendezését

A stratégiai program legalább 12, de legfeljebb 36 hónapig tartó projekteket támogat. A program 2019-es stratégiai prioritásai a következők: Brexit – hatásai a V4-re;
okos megoldások az okos régiók számára; a V4 promóciója.

GYULA Ismét a Mi egy Másért Közhasznú Egyesületet kérte fel a gyulai képviselő-testület, hogy a Gyulai
Implom József Általános
Iskola 5. Számú Általános
Iskola és Sportiskola Tagintézményével együttműködésben idén nyáron rendezze
meg a Hetedhét Játékváros tábort. A program megvalósításához 5 millió 83 ezer forint támogatást biztosít a
grémium azzal, hogy a tevékenységhez kötődő diákfoglalkoztatás önkormányzat általi megszervezése esetén,

Pályázati határidő: 2019. február 1.
Bővebb információ: https://www.visegradfund.org/
apply/grants/
forrás: kreativeuropa.hu

3

Pályázat a tanyák, valamint a tanyás
térség megőrzését és fejlesztését célzó
települési és térségi fejlesztések
támogatására

Az én családom - rajzpályázatA békéscsabai Meseház rajzpályázatot hirdet,
melynek témája „az én családom”.
Pályázók köre:
4-14 éves korig, három kategóriában, egy gyermek, egy
pályázatot nyújthat be.
I. kategória: óvodások
II. kategória: általános iskola alsó tagozatosok
III. kategória: általános iskola felső tagozatosok

A pályázat célja
A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos
értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyagondnoki
szolgálatok fejlesztése, tanyasi közösségi tér kialakítása.
A támogatás forrása a XII. FM 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 200 000 000
Ft-os keretösszege. Az esetleges maradvány a források
hatékony és teljes körű felhasználása érdekében az egyes
támogatási célok, illetve projektek között – az Agárminiszter (a továbbiakban: Miniszter) döntése alapján–átcsoportosítható.

Pályázat részletei:
Kizárólag A/4-es méretben, bármilyen technikával készülhetnek a pályamunkák.
Pályázat értékelése, díjazása:
A pályaműveket szakmai zsűri bírálja. A legjobb rajzok
készítői megkapják a Meseház emléklapját és tárgyjutalomban részesülnek. A beküldött pályamunkákból kiállítás
nyílik a Meseházban. A megnyitó ünnepség keretében kerül sor a díjak kiosztására, melyről minden pályázó értesítést kap.

A pályázat során alföldi tanyás térségnek tekinthető
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye,
Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest
megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

Pályázat benyújtása:
A rajzokat és a kitöltött jelentkezési lapot borítékban,
postai úton a Meseház címére kérjük beküldeni.
MESEHÁZ 5600 Békéscsaba, Békési út 15-17.
Postára adási határidő: 2019. január 25.

Forrás, további információk: kormany.hu

Kérdéseikkel keressék munkatársainkat a 66/326-370
telefonszámon, vagy a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen. Rajzot csak megcímzett, felbélyegzett válaszborítékban tudunk visszaküldeni.
Forrás: www.mesehaz.hu

Az NKA pályázata kulturális fesztiválok
támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
kulturális fesztiválok megrendezésének támogatására.
A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális
Fesztiválok Kollégiuma pályázatot hirdet a 2019. május 6. és 2020. május
3. közötti időszakra művészeti értéket
létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatására. A pályázat keretében önálló koncepcióval és egyedi arculattal rendelkező, rendszeres időközönként, ismétlődően megrendezett,
legalább három egymást követő napig tartó, egyetlen
programnál bővebb napi programkínálattal rendelkező, a
kulturális értékközvetítést fontos elemnek tekintő és azt
magas színvonalon megvalósító rendezvények támogathatók. Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb 10
millió forint pályázatonként. A támogatásra szánt keretösszeg 270 millió forint.

Ismét várjuk a legjobbak jelentkezését!
Pályázz január 31-ig a 2019-es Civil
Díjra!

Sorozatban negyedszer írjuk ki a Civil Díj pályázatot,
melyben 8+1 kategóriában díjazzuk az év legjobb civilszervezeteit. 2019-re egy új kategóriát is bevezettünk,
mivel az előző évek tapasztalatai alapján főtámogatónkkal, a MagNet Bankkal közösen fontosnak tartjuk, hogy
külön értékeljük a legjobb társadalmi vállalkozásokat.

Pályázati határidő: 2019. január 23.
Bővebb információ:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;
I: http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/kulturalis-fesztivalok_190123
T: (06 1) 327-4353, (06 1) 327-4444

A Civil Díj 2019 kategóriái:
Legnagyobb hatású projekt
Legjobb kommunikációs kampány
Legjobb együttműködés (akár civilszervezetek között,
akár civil és állami szervezet között, akár civilszervezet
és vállalat között)

Forrás: nonprofit.hu
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Legígéretesebb új szervezet
Legsikeresebb adománygyűjtés
Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt
Legjobb civil akció (olyan – spontán – megmozdulás, tevékenység, amellyel a szervezet egy aktuális helyzetre
vagy problémára reagál frappánsan)
Legjobb társadalmi vállalkozás – MagNet Bank Különdíj
Közönségdíj

A program részeként a jelentkezők számától függően 1520 helyi esemény szervezéséhez adunk támogatást 2019.
évben. Az eseményeket április-július között kell megvalósítani.
A pályázati űrlap az www.mhvisz.hu és az www.agyrya.
hu oldalakról tölthető le. A pályázati űrlapon keresztül elsősorban a közösség működéséről szeretnénk információkat kapni. Az űrlapban leírtak alapján kerülnek kiválasztásra a nyertesek.

A pályázással kapcsolatos információkról és a kategóriák
értékelési szempontjairól bővebben olvashatsz a Civil Díj
pályázati felhívás és útmutató menüpont alatt!

A kitöltött, aláírt űrlapot szkennelve, Pdf formátumban a
muhelytalalkozo@agrya.hu címre kell elküldeni.

Jelentkezési határidő: 2019. január 31.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 15. 16.00 óra

A Díj program szervezésében a NIOK együttműködő
partnere a Civil Iránytű Alapítvány, médiapartnere a nonprofit.hu.

Döntés a támogatott szervezetekről 2019.
március 8-ig.

A Díj főtámogatója a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Köszönjük támogatásukat, munkájukat!

Forrás és bővebb információ: agrya.hu

Forrás: civildij.hu

Pályázati felhívás 2019 - Kistelepülési
műhelytalálkozók szervezése
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA és a Második
Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség –
MHVISZ az elmúlt évek során több
kistelepülési ifjúsági közösségeket
fejlesztő programot szervezett, hajtott végre. Ezek egyfajta összegzése a három éves EFOP támogatású „Vidéki
fiatalok lendületben” címet viselő program.
A program részeként, más tevékenységek mellett, 5.000
lélekszám alatti kistelepüléseken ún. műhelytalálkozók
lebonyolításához kaphatnak szakmai és pénzbeli támogatást ifjúsági közösségek vagy fiatalokkal foglalkozó szervezetek.
A pályázatra olyan falusi közösségek jelentkezését várjuk, amelyek
- 5.000 lakosnál kisebb lélekszámú településen működnek,
- tevékenységükben döntő részben fiatalok vesznek részt
vagy
- tevékenységükkel elsősorban a település fiataljait szólítják meg és
- szívesen szerveznének eseményt a településen és
- két fő részvételét vállalják a projekthez kapcsolódó ingyenes ifjúsági közösségi képzésen
Nem feltétel, hogy bejegyzett egyesület legyen a közösség!
A pályázaton településenként egy helyi esemény közvetlen lebonyolítási költségeihez (terembérlet, az eseményhez kapcsolódó vendéglátás) kaphatnak a pályázók
35.000,- forint támogatást.
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Megyei rendezvények,
felhívások

MEGHÍVÓ
EFOP-1.2.9-17-2017-00053
„MUNKA, CSALÁD, EGYENSÚLY…”

ATIPIKUS
FOGLALKOZTATÁSI
FORMÁK
ÉS
RUGALMAS
MUNKASZERVEZÉSI MÓDOK HELYBEN VALÓ ELTERJESZTÉSÉNEK
ÖSZTÖNZÉSE,
ELFOGADOTTSÁGÁNAK
ERŐSÍTÉSE
–
NŐI
MUNKAVÁLLALÓK ESETÉBEN
AZ EGYENSÚLY AE EGYESÜLET ÉS A BÉKÉSCSABAI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
NEVÉBEN TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT A „MUNKA, CSALÁD, EGYENSÚLY…” CÍMŰ, EFOP1.2.9-17-2017-00053 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ
PROGRAMRA

Helyszín:
Időpont:

Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum, Széchenyi utca 9.
2019. január 31. (csütörtök) 9.00 óra

PROGRAM:
9:00 –

9:05

Köszöntő

9:05 – 10:00

Beteg a családban, önkéntesség a családban - Herczegné
Szabó Mariann, Békés Megyei Sclerosis Multiplexes
Emberek Közhasznú Szervezetének elnöke

10:00 – 11:30

Fókuszban a nő – beszélgetés Fodor Zsóka színművésznővel

11:30 – 12:00

Szendvicsebéd

12:00 -

Workshop – kérdések, válaszok

A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban regisztrációshoz kötött. Információ és jelentkezés
a varadi@bcsvarosfejlesztes.hu címen, vagy a +36/66/241-787 – es telefonszámon.
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XIX. Civil Bál
A Civil Szervezetek Szövetsége tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját a 2019. február 9-én, szombaton
19 órától kezdődő XIX. Civil Bálra.
Helyszín: Kornélia Étterem Cukrászda és Rendezvényközpont (Békéscsaba, Baross Utca 9-21.)
Program:
18.00 - 19.00 Érkezés, az asztalok elfoglalása, tombolavásárlás
19.15 Megnyitó - Pezsgős koccintás
19.30 Vacsora—Svédasztalos vacsora
20.30 - 21.00 Műsor
Zenés báli mulatság hajnalhasadtáig
Közben: tombolasorsolás
A zenét a Thomassy Party Band szolgáltatja
A belépőjegy ára: 4 500.-Ft/fő
Tagszervezeti tagok számára: 3 500.-Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora árát, egy pohár pezsgőt.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Géczi János ismét Békéscsabán

BELÉPŐJEGYEK IGÉNYELHETŐK:
Civil Szervezetek Szövetsége Békéscsaba, Árpád sor 2/7.
Tel/Fax: 66/451-163; 70/424-0824
E-mail: civilszovetseg@globonet.hu

Géczi János a Táliber Alapítvány „szabadegyetemi” sorozatának vendége lesz február 8-án 18.00tól az Andrássy Úti Társaskörben.

Forrás: facebook

Géczi János nevéről sokaknak a Vadnarancsok
c. könyvlegenda ugrik be
elsőként. A 80-as évek
botránykönyve már megjelenése előtt óriási vihart
kavart. Az akkor legszabadabb irodalmi folyóirat
lapszámát az állampárt visszarendelte a piacról, és bezúzatta, a benne megjelent Vadnarancsok-részlet miatt.
Irodalmi szociográfia Géczi János tollából. Négy élettörténet-rekonstrukció, négy fiatal sorsa, négy kudarcos élet.
A Bunkerrajzoló, a Vad Fruttik énekesének, Likó Marcellnek az élettörténet rekonstrukciója 2016-ban már nem
kavart botrányt, viszont jelentősége ettől semmivel nem
kisebb, mint a kb. harminc évvel korábbi műé.
2018. novemberében az író a Táliber Közösségfejlesztő
Alapítvány regionális ifjúsági konferenciáján izgalmas kultúrtörténeti, szociografikus előadást tartott.
Mivel a konferencia időkorlátai miatt a kultúrantropológiai
felvetéseit nem volt lehetőség részletesen kifejteni, idén
a két hónapja megkezdett együtt gondolkodás folytatására kerül sor.
A részvétel ingyenes. Ahhoz, hogy kellemesen teljen az este, mi biztosítjuk a helyet, a vendéget,
forró teát, a résztvevőktől pedig finomságokat kérünk (kolbásztól a sütiig), amit közösen elfogyasztunk beszélgetés közben.
Részletek hamarosan: www.facebook.com/taliberalapitvany
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pességét illetően, keressétek bátran a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatóságának csapatát!
Várjuk hívásaitokat, üzeneteiteket az alábbi elérhetőségeken:

A Dél-Alföld legizgalmasabb előadásai

Tokár János: +36 20/322-9487; tokar.janos@nmi.hu
Medvegy-Andelic Marija: +36 20/362-2920; medvegy-a.
marija@nmi.hu

A TEDxBékéscsaba színpadán gondolatébresztő történetek, lebilincselő előadások és motiváló emberek várnak.
Légy részese a régió legizgalmasabb szombati napjának!

Légy merész, vedd kezedbe a jövő kultúráját!

A TEDxBékéscsaba idei témája az életminőség
Mi tesz minket boldoggá, mitől leszünk elégedettek, mi
ad értelmet az életünknek? Az emberiség talán legősibb
kérdései ezek, mint ahogyan az is, hogy milyen tényezők
határozzák meg az életünk minőségét. Legyen szó munkáról, kapcsolatokról, vagy személyes fejlődésünkről, a
mai rohamosan változó világunkban nem lett egyszerűbb
megtalálni mindezek között az egyensúlyt, valamint a választ sem az iménti kérdésekre.

2019 elején is Európa a polgárokért információs napok
Tematikus információs napokat szervez
a Tempus Közalapítvány az Európa a
polgárokért program pályázati kategóriáiról.
Melyek a legújabb pályázati határidők és prioritások a programban?
Mire kell figyelni a pályázat előkészítése során?
Hogyan lehet elkerülni a leggyakoribb hibákat?
Ha a fenti kérdések közül legalább kettőnél bizonytalan
a helyes válaszban, akkor szeretettel várjuk valamelyik
információs rendezvényen!
Hol?
A Tempus Közalapítványnál (1077 Budapest, Kéthly Anna
tér 1.)
Kiknek szól?
Önkormányzatok, non-profit és civil szervezetek, oktatási, kulturális és kutatóintézetek, valamint önkéntességgel
foglalkozó szervezetek képviselőinek. Vagyis mindazoknak, akik pályázatot nyújthatnak be az Európa a polgárokért programban.
A rendezvényeken való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gyere el a Dél-Alföld első TEDx rendezvényére, légy részese egy inspiratív közösségi élménynek, találd meg,
mitől függ, és hogyan növelhető neked, családodnak és
környezetednek az életminősége!
Február 16. – Csabagyöngye, Békéscsaba
Forrás és bővebb információ: tedxbekescsaba.hu

Figyelmükbe ajánljuk
Kedves Végzősök!

Forrás és bővebb információ: https://tka.hu/
hir/10934/2019-elejen-is-europa-a-polgarokert-informacios-napok

Nemzeti Civil Akadémia 2019

Ezúton szeretnénk meghívni önöket a DUE Médiahálózat
által szervezett Nemzeti Civil Akadémia 2019 című programra.

A felsőoktatási jelentkezések célegyenesébe érve fontos
döntés előtt álltok. Amennyiben a közösségszervező BA
szak bármely szakiránya felkeltette érdeklődéseteket, de
bizonytalanok vagytok annak tartalmát, vagy akár piacké-
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Hogyan viselkedjünk, levelezzünk, írjunk, beszéljünk,
hogyan képviseljük az ügyet, amiért dolgozunk? Hogyan
találhatnak célba az ötleteink? Kikhez és milyen módon
szóljunk, szólhatunk? Egyáltalán - hogyan kommunikáljunk?

További információval munkatársaink az alábbi új elérhetőségeken állnak rendelkezésükre.

A DUE Médiahálózat kommunikációs képzést tart társadalmi szervezetek számára. Neves újságírók és médiaszakemberek mellett pszichológus, nyelvész és reklámszakember tart előadásokat, illetve gyakorlati foglalkozásokat,
hogy a civilek is elsajátíthassák a komolyabb kommunikációs formákat.

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:
Telefon: +36 1 896 0620
E-mail cím: nea@bgazrt.hu

A Nemzeti Civil Akadémia négy alkalomból álló képzéssorozata segít a fenti kérdések és még annál is több megválaszolásában. A programon elismert kommunikációs
és média szakemberek előadásai, valamint műhelyfoglalkozásai várják a civil szervezetek képviselőit. Többek
között Szayly József kommunikációs szakember, dr. Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, Pölcz
Ádám nyelvész, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának
tanársegéde, Kiss Gábor a Webter-Media tulajdonosa, a
Szeretlek Magyarország! Médiacsoport társtulajdonosa,
Dede Éva pszichológus és Kecskeméti Dávid fotográfus
is a rendezvény vendége lesz. A résztvevők magas színvonalú kommunikációs kompetenciákat elsajátításával
közelebb kerülhetnek civil szervezetük szimpatizánsainak
és potenciális támogatóinak hatékony megszólításához.

Forrás: nonprofit.hu

Postacím:
1253 Budapest, Pf. 36.

Üdvözlettel,
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Őszi kék - Élet Történet Konstrukció
Géczi János, Csányi Vilmos
Athenaeum Kiadó, 2018
Mihez kezdenénk, ha holnaptól ezer évig élhetnénk? Hogyan ad értelmet az ember saját pillanatnyi létének a földi élet végtelen folyamatában? Értelmezhető-e evolúciós
szempontból a kultúra és a morál? Hogyan okoz tragédiát
a legjobb emberi szándék is? Miért vágyakozunk mindig
máshová, és miért keressük a kapcsolatot földön kívüli
fajokkal, ha még a delfinekkel sem tudtunk egy jót beszélgetni?
Csányi Vilmos etológus és Géczi János író párbeszéde
nem mindennapi intellektuális utazásra csalja el az olvasót. Két Homo sapiens próbál átlépni az emberi megismerés korlátain. Két barát beszélget életről és halálról,
alkotásról és kudarcról, apaságról és önmagunk becsapásáról. Arról, ami fontos, és arról, amit sohasem érthetünk
meg.

A Nemzeti Civil Akadémián való részvétel ingyenes viszont regisztráció köteles. Részvételi szándékát jelezze a
due@due.hu e-mail címen.
Az előadások időpontja: 2019. január 23. január 30. február 6. február 13.
Helyszín: 1072 Budapest Rákóczi út 38 1/2 14-es csengő
Az programról további részleteket lehet olvasni a DUE
Online-on.
Forrás: nonprofit.hu

Útmutató civilszervezetek részére – SZJA
1% fogadása
A www.nonprofit.hu oldal Tudástár menüjében részletes
útmutató található az 1%-os jogosultságról, a gyűjtés feltételeiről és körülményeiről, beszámolásáról.

A NEA január 1-től a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz került
Tisztelt Partnereink! Tisztelt Érdeklődők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 2019. január 1-jétől hatályos szabályozása értelmében a Nemzeti Együttműködési
Alapot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő helyett a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kezeli.
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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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