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EZ TÖRTÉNT

„Ön választ, mi segítünk”

Lezárult az „Ön választ, mi segítünk” program, melynek 
keretében a Tesco Magyarország 166 civil szervezetnek 
összesen több mint 40 000 000 forintot adományoz, így 
támogatva a helyi közösségek számára fontos projekte-
ket. Békés megyében is több Tesco áruházban lehetett 
szavazni civil kezdeményezésekre.
Békés megyei nyertesek és programjaik:
Dévaványai All Stars Kulturális és Szabadidő Egyesület 
„Le a cipővel, éljen a mezítláb!” - kétnapos családi sport-
rendezvény
Fenntartható Térségért Alapítvány-FETA Madárbarát kert 
programsorozat 
Mentálhigiénés Egyesület Színezzük újra a gyermekek 
hétköznapjait!
MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület Tanulj, lazulj, 
szárnyalj!
családi sportrendezvény 
Székács József Családsegítő Alapítvány Biztonság a víz-
ben, biztonság a közlekedésben! 
Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány Kalandozások Bé-
késcsaba játszóterein

Gratulálunk a nyerteseknek!

Bővebben a pályázatról: https://tesco.hu/kozos-
seg/about/

Ifiklubot hívnak életre a faluban

KARDOSKÚT Szervezkednek, ötletelnek a fiatalok Kar-
doskúton, és ehhez támogatást is kapnak, miután meg-
keresték a képviselő-testületet, hogy szeretnének a mű-
velődési ház udvarán található (régi tekepálya, jelenleg 
raktár) helyiségből ifjúsági klubszobát kialakítani. Az a 
céljuk, hogy a művelődési ház nyitvatartásától függetle-
nül – akár hétvégén, akár hajnalig – kulturált körülmé-
nyek között lehessenek együtt.
A testület egyhangúlag támogatta az elképzelést. Az idei 
költségvetésben számolnak a létesítmény felújításával is, 
illetve a fiatalok kérésének megfelelő eszközöket is besze-
reznek. A fiatalok a helyiséget nemrég már ki is ürítették. 
A következő hetekben önkéntes munkával megújulhat az 
épület, majd berendezik azt.
Helyet kap majd benne biliárd-, csocsó-, pingpongasz-

tal és egy társasjáték sarok is. Programokat is hirdetnek 
majd. Van kinevezett felelős személy közöttük. Korábban 
is volt hasonló kezdeményezés, akkor edzőterem létesí-
tése volt a cél. A termet ingyenesen kapták használatra 
az önkormányzattól.
Cs.I.

Forrás: Békés Megyei Hírlap, 2019. március 7.
csütörtök, 12. o.

És hogy kerül a sneaker a színpadra?

Hogy kerül a sneaker egy színpadra teltházas nézőtér 
mellett? Valahogy így: A Körös-menti Turisztikai és Kultu-
rális Egyesület titkára, Mihály Mariann fiától, Boldizsártól 
hallott Trunk Tamásról. Rákeresett, majd megkereste Bíró 
Gyulát, a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános 
Iskola igazgatóját, hogy mi lenne ha… Az iskola igazgatója 
az ügy mellé állt azzal, hogy legyen ez a Kamaszegyetem 
előadása. Nagyjából ennyi egy teltházas előadás recept-
je, amire a többi szarvasi iskolából is jöttek érdeklődők, 
de még Orosházáról is érkeztek egy busznyian.

Így került a sneaker egy színházteremnyi figyelő tekinte-
tének kereszttüzébe mintegy másfél órára, amit a ven-
dég, Trunk Tamás, a népszerű vlogger, influencer ki is 
használt, és kirobbantotta a sneakerforradalmat.

Akkor sorban. Az influencer olyan személy, aki befolyással 
bír a többiek ízlésére, véleményére. A mai marketing ked-
velt eszköze, hogy influencerekkel reklámoznak terméke-
ket. A jó hír az, hogy mindannyian influencerek vagyunk. 
Ki többé, ki kevésbé. Tomi már 15 évesen többé.

A vlogger hosszabb-rövidebb videókkal igyekszik elérni 
célközönségét, követőit, feliratkozóit pl. Youtube-csator-
náján. A video és a blogger szavak összeillesztéséből al-
kotta egy pihent.

Van egy rossz hírem az idősebb korosztálynak: az összes 
utcai használatú gumitalpú edzőcipőt kivonták a forga-
lomból. A jó hír, hogy itt van helyette a sneakert aminek 
magyarul talán az utcai használatú gumitalpú edzőcipő 
meghatározás felel meg. Szóval sneaker.

Trunk Tamás. Síversenyző, korosztályos válogatott síelő, 
magyar bajnok. Olyan iskolába jár Alsó-Ausztriában, ahol 
síelést és gazdasági ismereteket oktatnak. Őt ez a kettő 
érdekli, így ez az iskola neki telitalálat. Egy zágrábi síver-
senyt mondott le a szarvasi előadás miatt.
Meglehetősen old school módon, egy könyvvel kezdte 
pályafutását (most 15 éves!), ami a Z-generációról szól 
“Márkák. Sneakerek. Z Generáció” címmel. Előadásokat 
tart korosztályának, illetve a gyerekeikkel való kommu-
nikáció szándéka mellett makacsabbul kitartó szülőknek. 
Miután úgy érezte a könyv után, hogy maradt még köz-
lendője, jött a vloggerkedés. Van egy Youtube-csatorná-
ja 21 ezernél is több feliratkozóval, amin cipőkkel és di-
vattal, illetve az ehhez esetlegesen kapcsolódó témákkal 
foglalkozik. Nagyon sokszor felnőtt marketing-szakembe-
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reknek is tart előadást, de jobban örül, ha a korabeliekkel 
beszélgethet. Mindent élvez, amit csinál. Jól érzi magát a 
bőrében. 15 évesen elérte az életművész kategóriát.

– Nagyon szeretem ezt csinálni. Mindenkinek azt taná-
csolom, ha ti is bele szeretnétek kezdeni valami ilyesmi-
be, például Youtube-ozni akartok, azzal foglalkozzatok, 
amivel szerettek. Ez nagyon átlagosan hangzik, de akkor 
lehet az embernek sikere, ha hitelesen jön az egész, nem 
görcsösen – foglalta össze a fiatalok számára sikerének 
titkát Trunk Tomi.

Reméljük, hogy ezeket a legfontosabb mondatokat nem 
felejtik el később sem a nézőtéren ülők, és tényleg igye-
keznek úgy alakítani az életüket, hogy azzal foglalkozhas-
sanak, amivel szeretnének! Arra, hogy meg lehet csinálni, 
nagyon jó példa volt egy élő életművész, Trunk Tomi.
ByBabák Zon2019-02-16

Forrás: http://www.newjsag.hu/2019/02/16/
es-hogy-kerul-a-sneaker-a-szinpadra/

Fotó: Orosházi Gyermek- és Ifjúsági  
Önkormányzat

Gyűjtöttek és ingatlant vásároltak a  
civilek

VÉGEGYHÁZA Közgyűlést tartott a Barangoló Közhasznú 
Egyesület, ahol Horváth Judit elnök a beszámolójában 
elmondta, taglétszámuk 34, pártoló tagjaik száma 74, 
önkénteseik száma több mint 100 fő. A tavalyi év legfon-
tosabb feladata volt az egyesület folyamatos működése, 
amit 3 közfoglalkoztatottal biztosítottak.
A Barangoló Közösségi Házban továbbra is helyet bizto-
sítanak a Barangoló Önkéntes Pontnak. Tavaly majd két-
száz fő számára végeztek internetes ügyintézést. 

- Segítettünk munkahelykeresésben, adatlapok, kérdőí-
vek, nyomtatványok letöltésében és kitöltésében, hor-
gászregisztrációban, s hetven adóbevallást elkészítettünk 
térítésmentesen. Egy sikeres pályázat eredményeként 
három munkaállomáson ingyenes biztosítunk – tájékoz-
tatott az elnök.
A Barangoló Közösségi Házban működő Civilek Háza a 
község szervezeteit szolgálja, azokat, akik képesek és 
nyitottak az együttműködésre. Lehetőség volt képzések, 
találkozók, fórumok szervezésére, számos rendezvény 
kapott itt helyet: 2905 fő 697 órát töltött el, negyvenhá-
rom rendezvény valósult meg, hat szakkör összesen 99 
foglalkozást tartottak. 
- Egyesületünk a közösségi ház energetikai és elektro-
mos felújítására pályázaton elnyerte az Európai Unió és 
a magyar kormány támogatását, 26,15 millió forintot. Ez 
lehetővé tette, hogy valóra válhasson régi tervünk, öko-
centrummá fejleszthessük az intézményt.
Horváth Judit beszámolt arról a gyűjtésről, ami a Baran-
goló Gyűjteményes Ház végleges helyének megvásárlá-
sára irányult.
- Novemberre összejött a szükséges összeg, így egyesü-
letünk 2018. decembere óta tulajdonosa egy saját ingat-
lannak, ami helyet adhat nemcsak a helytörténeti gyűjte-
ménynek, de számos egyéb tevékenységnek is.
Cs.I.

Forrás: Békés Megyei Hírlap, 2019. március 13. 
szerda, 12. o.

Ifjúsági koncepció felülvizsgálata

Február 13-án tartották Békéscsabán Félidő címmel a 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepcióját és 
Cselekvési Tervét (2016-2020) értékelő, aktualizáló ifjú-
sági tanácskozást.
Az azóta eltelt időszakban a műhelymunkák csoportveze-
tői elkészítették összegzésüket, megvitatták tapasztalata-
ikat és jelenleg a folytatás előkészítése történik.
Az egyeztetések során két stratégiai irányvonalat hatá-
roztak meg: rövidtávú, a hatályban lévő koncepció ér-
vényességi idejére vonatkozó feladatok és hosszútávú, 
a következő ifjúsági koncepciót megalapozó javaslatok 
irányát.
A közös munka folytatódik, továbbra is munkacsoportok-
ban várják a résztvevőket (Diák és ifjúsági érdekképvise-
let: szereplők, módszerek, együttműködési lehetőségek; 
Szabadidő: közösségi terek, ifjúsági közösségek, civil 
szereplők; Életpálya: oktatás, képzés, pályaválasztás, to-
vábbtanulás, foglalkoztatás, munkaerőpiac, munkanélkü-
liség)
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A megfogalmazott javaslatok a tervek szerint májusban 
kerülnek a döntéshozók elé.

Az érdeklődők információkért keressék Bágy Petra ifjúsági 
referenst a bagy@bekescsaba.hu címen vagy a 66/886-
761-es telefonszámon.

Forrás: KFBME

Bőr- és hímzőhagyományok élednek újjá 
ügyes kezek nyomán

Olyan kézművesek munkáiból látható kiállítás a 
Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyv-
tárban, akik egy projektnek köszönhetően egy 
év alatt sajátították el az egyáltalán nem könnyű 
technikákat. Sokakat vonzott a látvány, a vég-
eredmény a megnyitón.

Bőrből készült divatos táskák, hímzések, párnák, terítők, 
szerb főkötőhímzéssel készített alkalmi színházi kistáskák 
is arról árulkodnak, a képzésben résztvevők alapos isme-
retekre tettek szert.
Kölcseyné Balázs Mária ritka és becses alkalomnak ne-
vezte a megnyitót, ahol az alkotók mellett rá lehetett cso-
dálkozni munkáik eredményére.
– Több mint 2 évvel ezelőtt kerültünk partneri kapcsolat-
ba két battonyai szervezettel, hogy – 12 másik partnerrel 
együtt – közös munkához lássunk. 2018. februárjában 
felgyorsult minden, s egy évvel ezelőtt már 3 szakkört 
is elindítottunk Békés megyében. Ezek egyike volt egy 
mezőberényi csuhé foglalkozássorozat, s ezzel egyidejű-
leg indulhatott Battonyán a Fodor Manó Egyesületnél egy 
bőrműves, a Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál 
pedig egy hímző művészeti csoport. 2019. februárjában 
pedig további 7 szakkörünk kezdi meg egyéves tevékeny-
ségét – tudta meg a szépszámú hallgatóság.
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület a népi kéz-
műves hagyományok megőrzését, továbbadását tekinti 
alapfeladatának. Szakkörei is ezt szolgálják. Battonyán a 
résztvevők a két csoportban megismerkedtek a bőrmű-
vesség és a hímzés alapjaival. Segítségükre volt a bőrös 
csoportnál Kurtics Attila bőrműves. A hímzők egyidejűleg 
négy segítő tanítását is élvezhették, dr. Illés Károlyné Ani, 
Brczán Éva, Fekete Magdi és Misik Mónika járt hozzájuk. 
Közösen próbálták átadni azt a tudást, amelynek alap-
jait épp itt, Battonyán gyűjthették össze, hiszen a szerb 

hímzőhagyományok felelevenítését, ,,visszatanulását,, 
állították középpontba a megye más jellegzetes hímzései 
mellett.
– A mai nap örömet jelent, mert az elmúlt egy év sok-
sok percének, sok-sok órájának alkotásait láthatjuk itt a 
kiállításon, s egyben kicsit szomorúságot is, hiszen két si-
keres foglalkozássorozatunk ért véget. Mégsem kell szo-
morkodnunk, hiszen a hímzők már eldöntötték, Aranyszál 
hímzőszakkör néven folytatják. A bőrös csoport sem ter-
vezi, hogy feloszlik.

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület ehhez igyekszik 
mindkét kör számára szakmai segítséget, információkat, 
képzési lehetőségeket, táborokat biztosítani. Várjuk tag-
jaink sorába a kézműves hagyományok iránt érdeklődő-
ket.
Cs.I.

Forrás:
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bor-es-him-
zohagyomanyok-elednek-ujja-ugyes-kezek-nyo-
man-1820785/?fbclid=IwAR2QxtM0nKIH9vmHRHCQ-
noKMV4ohZMePTluiyybKD5zdAv4ypt_qxBSQui4

Egyesületi visszatekintő

A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület igen mozgalmas évet 
zárt 2018-ban.
2018 elején több pályázatban is együttműködő partne-
rei voltunk a Nemzeti Művelődési Intézetnek: kiadványt 
adtunk ki a településről, mellyel a Kötegyánból Elszárma-
zottak Találkozóján minden meghívottat egy kiadvánnyal 
ajándékoztunk meg. 
Részesei voltunk a Kodály 135+1 országos ifjúsági zenei 
programnak, mely kereteink belül ifjaink egy Kötegyán-
ban gyűjtött népdalt tanultak meg.
Fiatalokból álló bábcsoportunk színjátszó csoporttá ala-
kult, s nagy sikerrel adták elő nemcsak helyben, hanem 
Gyulán is Shaw: Pygmalion című darabjának átiratát.
Az egyesület művész tagjai és művészbarátai segítségé-
vel június végén több mint 20 gyermek alkotott a Ke-
ményfoki utcai házban. Festéssel, agyagozással, rajzzal, 
tűzzománccal és más modern technikákkal is megismer-
kedtek. A Kötegyáni Református Egyházközség és a Kö-
tegyáni Vadásztársaság jóvoltából kirándulni is el tudtuk 
vinni a gyerekeket.
Októberben az Egyházközséggel együttműködve művész-
telepen láttunk vendégül felnőtt alkotókat, kik festmé-
nyekkel gazdagítottak bennünket. Több lelkes kötegyáni 
pedig megismerkedhetett a tűzzománcozás fortélyaival. 
Egyesületünk Asszonykórusának is mozgalmas élete 
volt. Számos megyei megmérettetésen vettek részt, társ 
szervezetek rendezvényein mások szórakoztatására éne-
keltek. Igyekszünk mindig mindenben támogatni őket. 
A legutóbbi sikeres NEA-KK-18-M-0660 azonosítószámú 
működési pályázatunkból fellépő ruhájukat tudták kiegé-
szíteni, melyben az első fellépés 2019. március 1-én volt 
Kötegyánban a Református Egyházközség hálaadó vacso-
ráján.



4

Elmondható, hogy az egyesület anyagi helyzete stabil. Az 
Egyházközséggel közös pályázat, valamint a működési 
pályázat a tárgyi feltételeinket gazdagítja és a mindenna-
pok életét könnyíti meg. 

Pallag Mária
a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület elnöke

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, 
FELHÍVÁSOK
Kiállítás Kétegyházán
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Csabagyöngye
Kulturális Központ

A műsort támogatták:

Belépőjegyek 1800 Ft elővételben, 2000 Ft a helyszínen. 
Elővételben a 06-30/607-3046 telefonszámon rendelhetők.

a Tabán Néptánc Egyesület rendezésében

VVV

a Tabán Néptánc Egyesület rendezésébena Tabán Néptánc Egyesület rendezésébena Tabán Néptánc Egyesület rendezésében
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CSOÓRI SÁNDOR ALAP

FO L K L Ó R F E S Z T I V Á L
2019. március 24-én 17.00 órakor

a Csabagyöngye Kulturális Központban
F E L L É P N E K :

� Berény Táncegyüttes 
� Eleki hagyományőrzők
� Körösmenti Táncegyüttes

� Nyírség Táncegyüttes
� Temesvári Bokréta Táncegyüttes
� Körös-Körül Táncegyüttes Komádi

� és a FÖLSZÁLLOTT A PÁVA hangszeres és táncos szólistái:
Demarcsek Dániel és Heather Cruz, Juhász András,

Farkas Ágnes és Farkas Tamás, Okányi Mihály   

� Házigazda  a Tabán Táncegyüttes

Műsorszerkesztő: FARKAS TAMÁS.  Kísér a JUHÁSZ ZENEKAR.
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK

Közösségek Hete – 2019. május 6–12.

A Közösségek Hete orszá-
gos rendezvénysorozat a 
közösségek ünnepe, me-
lyet immár harmadik alka-
lommal hirdet meg a Cse-
lekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás 

(EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt projekt keretei kö-
zött a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Non-
profit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár 
konzorciuma.

A rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre 
hívja fel a figyelmet, s a közösségi kezdeményezések ere-
jét, a lakosság aktív szerepvállalásának örömét kívánja 
láthatóvá tenni. Idén megújult programstruktúrát kíná-
lunk a szervezőknek, bízva abban, hogy 2019. május 6. 
és 12. között a korábbiaknál is több helyen, még több 
programmal várják majd a látogatókat.

Forrás és bővebb információ: 
https://cselekvokozossegek.hu/felhivas-kozos-
segek-hete-2019/

Cselekvő közösségek wikipédia
Magyarország egyedülálló, szabadon szerkeszthető, a kö-
zösségekkel és fejlesztésükkel foglalkozó szabad wikijé-
nek oldala

A wiki elsősorban a Cselekvő közösségek – aktív közös-
ségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt 
módszertani fejlesztési eredményeit teszi elérhetővé 
könnyen befogadható, bárki által továbbfejleszthető for-
mában. A wiki rendszerek szellemiségében lehetőséget 
adnak:
– a folyamatosan bővülő módszertani útmutatók alapján 
létrehozott, illetve a közösség által beküldött szócikkek 
böngészésére;
– a szócikkek véleményezésére, módosítására;
– új, önálló szócikkek létrehozására.

Forrás és bővebb információ: https://cskwiki.hu/

Munkaügyi iratok megőrzése

A 2018. december 23-án hatályba lépett új szabályozás 
pontot tett az évek óta húzódó munkaügyi iratmegőrzési 
kérdés végére, az azonban már kérdéses, hogy az új sza-
bályozásnak ki tud majd megfelelni. A Process Solutions 
Kft. összefoglalta, mennyire kivitelezhető a munkáltatók 
részéről ez az eljárás.

Forrás és részletek: 
h t t p s : / / w w w . n o n p r o f i t . h u / t u d a s -
tar/2062-ig-orizzuk-meg-a-munkaugyi-ira-
tokat?utm_source=NIOK+h%C3%ADrle-
v%C3%A9l

Közérdekű önkéntesség, mint a civil 
szervezetek egyik fő alappillére
A civil szervezetek életében az egyik legjelentősebb “ati-
pikus” foglalkoztatási forma az önkéntesek foglalkoztatá-
sa. Ellenben nem is olyan egyszerű önkénteseket foglal-
koztatni, ahogy az első ránézésre tűnik…

A https://www.nonprofit.hu/ oldalon Suller Kriszta írásá-
ban összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat:
-a fogadószervezetekről,
-az önkéntesekről, 
-öteles biztosítani a fogadószervezetnek,
-hogyan jöhet létre önkéntes jogviszony, 
-mit tartalmazzon az önkéntesekről vezetett nyilvántartás
-milyen juttatások adhatók.

Forrás és részletek:
https://www.nonprofit.hu/tudastar/Koz-
erdeku-onkentesseg-mint-a-civil-szerveze-
tek-egyik-fo-alappillere

 

 

MEGHÍVÓ 
A „HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN – 
KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK” CÍMŰ EFOP-1.5.3-16-2017-00097 AZONOSÍTÓSZÁMÚ 
PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ  

ÖNGONDOSKODÁS 
FOGLALKOZÁSSOROZATRA 

A program során a résztvevők megismerkedhetnek olyan módszerekkel és technikákkal, amelyek elősegítik a 
korszerű tudás elsajátítását, az önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítását. 
 
A programra elsősorban békési lakosokat, illetve békési szervezetek képviselőit várják a szervezők. 
 
 

A foglalkozások időpontjai, tematikája és tervezett helyszínei: 
 
2019. március 9. szombat 14:00 - 19:00 - Békési Civil Szervezetek Háza, Békés, Hőzső u. 4, 
 

Téma: Pénzügyi öngondoskodás a családban: 
Pénzügyi tervezés a gyakorlatban, biztosítások a család életében. 
Gyakorlati rész: családi költségvetési tábla készítése. 

 
2019. március 22. péntek 8:00 - 14:30 - Gál Ferenc Főiskola Békés Szakképző Iskola, Békés, Hőzső u. 39. 
 

Téma: Egészségfenntartó, gazdaságos és szezonális táplálkozás. 
Vitaminkészleteink biztosítása, pótlása, konyhakerti növények. 
Gyakorlati rész: egy teljes menü elkészítése, kóstolása 

 
2019. április 6. szombat 14:00 - 19:00 - Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, Békés, Széchenyi tér 4. 
 

Önfenntartó növénytermesztés, tudatos kerttervezés 1. 
Talajelőkészítés, talajminőség biztosítása, megfelelő nedvesség megőrzés, vetőmagok kiválasztása, 
veteményezés a holdciklusokkal összhangban, komposztálás kültéren, beltéren. 
MAGBÖRZE. 

 
2019. április 13. szombat 14:00 - 19:00 - Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, Békés, Széchenyi tér 4. 
 

Önfenntartó növénytermesztés, tudatos kerttervezés 2.: 
Szelíd növényvédelem, kórokozók elleni védelem, növénytársítás 

 
2019. április 21. vasárnap 10:00 - 18:00 - Libás Tanya - Tanyasi Kultúrpajta, Tarhos, VI. kerület 14. 
 

Békés megyei önellátó, árutermelő, szolgáltató tanyák, tanyagazdák bemutatkozása. 
 
  
Szervező: Fenntartható Térségért Alapítvány - FETA 
 
A képzésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 
Regisztrálni online, az alábbi linkre kattintva lehet: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb1ASjbFg8CwPGT7RvNrwt

cWO_l08NtSj9wF88bp9uDi2jTg/viewform 
 
 
A képzésről információkat az alábbi elérhetőségeken kérhet: 
 
Gyebnár Péter 
telefonszám: +36 30/6541686 
e-mail cím: feta.bekes@gmail.com 
web: facebook.com/fetabringa 
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PÁLYÁZATOK

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlésének pályázati kiírá-
sai

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlé-
sének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizott-
sága pályázatot hirdet a 2019. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS 
MŰVÉSZETI CÉLTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE.
A pályázati felhívás és a pályázati űrlap 
elérhetősége:
https://bekescsaba.hu/palyazatok/eu-palyazatok_bekes-
csabai-palyazatok_palyazati-felhivas_mvp_eu-palyaza-
tok-2014-2020_kozmuvelodesi-palyazat_ifjusagi-palya-
zat/palyazati-felhivas-2019

Ismét oszt kerékpárokat rászoruló fiata-
loknak a Green2Move Egyesület

Békéscsabán vagy környékén laksz és szükséged lenne 
egy bringára, de nincs lehetőséged hozzájutni? Jelent-
kezz a Green2Move Egyesületnél és március végén akár 
te is kaphatsz egyet!
Újra elindult a Green2Move Egyesület Drótsza-
már Projektje, amelynek keretében a lakossági 
felajánlásként beérkezett, már nem használt, fe-
leslegessé vált bringákat az egyesület önkéntesek 
segítségével felújított, és március végén Békés-
csabán tanuló, illetve a városban vagy környékén 
élő, rászoruló fiatalok között oszt szét.
Amennyiben régi biciklidet kinőtted, esetleg szükséged 
van egyre, de neked és családodnak nincs lehetősége be-
szerezni, akkor jelentkezz! Elsősorban 14-20 éves rászo-
ruló fiatalok jelentkezését várják, de van az egyesületnek 
kerékpárja kisebb gyermekek számára is. A drótszamarak 
2019. március 30-án, a projekt zárórendezvényén kerül-
nek kiosztásra.

Forrás és bővebb információ:
http://csabaidiakujsag.hu/ismet-oszt-kerek-
parokat-raszorulo-fiataloknak-a-green2mo-
ve-egyesulet/?fbcl

„Amit csak akarsz” pályázat Orosházán

Orosháza Város Önkormányzata Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat (OHGYIÖK) az Orosháza Város Ifjúság-
politikai és Gyermekjogi Koncepció 2017-2022-ben és a 
hozzá kapcsolódó cselekvési tervben foglaltak alapján 
nyílt ötletpályázatot hirdet Orosháza városban megvaló-
suló gyermek és/vagy ifjúsági program támogatására.

A pályázat célja: az Orosháza Város Ifjúságpolitikai és 
Gyermekjogi Koncepció 2017-2022 létrejöttét megelőző 
műhelymunkák alkalmával felszínre került, hogy erősíteni 
kell a helyi fiatalok a város életében való részvételét, va-
lamint ösztönözni kell őket szabadidejük aktív eltöltésére. 
Településünkön számos közösségi tér és program várja 
a korosztályt, viszont ők azok, akik a leginkább tudják, 
hogy mire van szükségük. A pályázat célja, hogy Oros-
háza Város Önkormányzata támogassa a fiatalok ötleteit, 
kezdeményezéseit, mely lehet egy Orosháza területén 
megvalósuló program, vagy programsorozat.

A rendelkezésre álló keretösszeg:
500.000 Ft, azaz ötszázezer forint, mely teljes egészében 
a program megvalósítására fordítható. Önrész biztosítása 
nem szükséges.

A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be bármely Orosházán élő és/vagy 
tanuló személy, vagy személyek közössége, aki/akik tag-
jai már elmúlt 15 éves, de még nem töltötte be a 30. 
életévét.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: 
regisztrációs e-mail (név, születési idő, telefonszám; 
acsaoroshaza@gmail.com) küldése után az érdeklődő 
megkapja válaszként a pályázati űrlapot, melyet kitöltés 
után ugyancsak e-mail-ben várunk vissza.
A regisztráció határideje: 2019. március 19. 23:59
A pályázatok benyújtásának határideje: 
2019. március 26. 23:59

Forrás: http://www.oroshaza.hu/2019/02/25/
palyazati-felhivas-amit-csak-akarsz/
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Résztvevőket keres a Tudatos Ifjúságért 
Alapítvány

Téma: vezetőképzés és szervezetfejlesztés ifjúsági szer-
vezetek/informális csoportok új vezetői számára
Célcsoport: 18+, civil szervezetekben önkéntes tevékeny-
séget végző személyek, képzők, szakemberek
Időpont: 2019. április 25 - május 2. 
Helyszín: Hollókő
Résztvevő országok: Észtország, Lettország, Olaszország, 
UK, Törökország, Magyarország
Magyar résztvevők száma: 3 fő

Bővebb információ és jelentkezés: 
http://trainings.salto-youth.net/7846
Szalai Zita
zita.szalai@tudatosifjusag.hu

NEA-19 Egyszerűsített támogatások

Eddig kevesebb, mint 800 pályázat érkezett be a Nem-
zeti Együttműködési Alap egyszerűsített támogatásaira, 
ezért biztatunk minden olyan helyi vagy területi hatókörű 
egyesületet, alapítványt, szövetséget, hogy éljenek a le-
hetőséggel!

Ugyanis a támogatás jogosultsági alapon, beérkezési sor-
rendben a támogatási keret kimerüléséig biztosítandó! A 
rendelkezésre álló forrás a Magyarország 2019. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján 
998.640.000 Ft, ami kollégiumonként 199.728.000 Ft tá-
mogatási keretet jelent.

A pályázatok végső benyújtásának határideje 
kollégiumok szerint:
Közösségi Környezet 2019.03.27.
Mobilitás és Alkalmazkodás 2019.03.28.
Nemzeti Összetartozás 2019.03.29.
Társadalmi Felelősségvállalás 2019.03.30.
Új Nemzedékek Jövőjéért 2019.03.31.

Bővebben:
nonprofit.hu, vagy
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

forrás: Budapesti Civil Információs Centrum

Forrás: https://www.nonprofit.hu/hirek/
NEA-19-Egyszerusitett-tamogatasok

KIADVÁNYAJÁNLÓ 
A Tempus Közalapítvány online 
kiadványai
A Tempus Közalapítvány pályázati felhívásai, tájékozta-
tói mindannyiunk számára ismertek. Ha van időnk, akkor 
érdemes a https://tka.hu/ honlapon a Kiadványok menü-
ben is elmélyedni.
A pdf formátumban ingyenesen letölthető disszeminációs 
füzetek, tanulmányok, kutatási eredmények, kéziköny-
vek, módszertani gyűjtemények érdekes olvasnivalót kí-
nálnak.
A tájékozódást segíti a célcsoport alapú keresés, könnyen 
megtaláljuk így a minket érdeklő írásokat (pl. ifjúság, fel-
nőtt tanulás, köznevelés stb.) vagy korábbi évek kiadvá-
nyaira is rákereshetünk. 

https://tka.hu/kiadvanyok
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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.


