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EZ TÖRTÉNT

KÖZÖSEN GONDOLKODTAK A KÖZÖS-
SÉGFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEIRŐL

Falukönyv, kalendárium, helyi gyűjtemény – közössé-
gek kezdeményezéseinek szerepe a helyi társadalom 
építésében címmel rendezett szakmai konferenciát a 
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete pénteken 
Békéscsabán, a Kollabor természettudományos élmény-
központban. A szervezők a megye civil szervezeteinek 
képviselőit, valamint a közösségfejlesztés és a közmű-
velődés területén tevékenykedőket várták az NKA által 
támogatott rendezvényre.
Előadott Groskáné Piránszki Irén, a Kelet-magyarországi 
Közösségszolgálat Alapítvány elnöke, közösségfejlesztő, 
aki Nyírmártonfalva első falukönyvét, az alkotás folyama-
tát és a munka közben csapattá kovácsolódás mozzana-
tait mutatta be.
Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Mú-
zeum Nonprofit Kft. ügyvezetője a gyulai németvárosi 
olvasókörök felélesztését célzó közösségfejlesztő projekt 
részleteit, így a közösségi felmérést, a helyi értékek gyűj-
tését, az olvasóköri találkozókat ismertette.

Balázsné Szabó Erzsébet, a Fodor Manó Helytörténet 
Egyesület elnöke a battonyai helytörténeti gyűjtemény-
ről, Arató Erzsébet, a vésztői Kalendárium Baráti Kör 
Egyesület elnöke a tevékenységükről számolt be.
Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők megyei 
egyesületének titkára érdeklődésünkre elmondta, a szer-
vezet évente 4-5 alkalommal szervez konferenciát. Ezen 
alkalmakkor a közösségfejlesztés új, aktuális kihívásaival, 
a jó módszerek bemutatásával foglalkoznak.
A következő, harmadik találkozót, mely egy hagyomá-
nyos, bentlakásos civil műhely lesz, augusztus 9-én tart-
ják Szanazugban.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Forrás: Nagy-Laczkó Viktória, BEOL: 2019. április 
26.

Majális Szarvason, az Erzsébet-ligetben, 
avagy milyen egy majális önkéntesként

2019. májusában újra megrende-
zésre került a szarvasi majális az 
Erzsébet-ligetben. A jó hangulat és 
a nevetés természetesen idén is ga-
rantált volt. Rengeteg programmal 
várták az odalátogatókat, úgy mint 
ugrálóvár, trambulin, horgászat, pa-
lacsintaevő verseny, sörivó verseny, 
lengőteke a nagysátorban 
felállított sátorban egész nap fellé-
pő előadók, valamint egy veterán 

autó-motor kiállítás. A You-klub sátorában kolbásszal, 
virslivel, és egy frissítő itallal várták a kuponnal rendel-
kező vendégeket, kik egy aláírás után vehették át ezeket. 
Pingpong asztal várta a kicsiket és nagyokat egyaránt, és 
nem utolsó sorban a sátor másik végében ínycsiklandozó 
illatok csalogatták a pörköltek szerelmeseit. A You-klub, 
és a Civil Közösségért Alapítvány önkénteseként végigcsi-
nálni egy ilyen rendezvényt egy egészen újszerű élményt 
nyújtott a számomra, ugyanis önkéntes munkám során 
rengeteg új tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam, de 
mégis ez az egyik legkedvesebb élményem az összes kö-
zül. Remek lehetőség volt a kapcsolatépítésre, munkata-
pasztalat szerzésére, és nem utolsó sorban egy hatalmas 
buli volt az egész. Közel 700 fő gyűlt össze aznap a mi 
kis sátrunkban és nagy örömömre szolgált látni, hogy a 
majális, de főleg a mi kis csapatunk –ami már nem is 
olyan kicsi, egyre bővülő létszámunknak köszönhetően- 
mennyire összehozza az embereket és mennyi barátság, 
de legalábbis jó ismeretség köttetett ezalatt a rövid idő 
alatt. Összességében bátran kijelenthetem, hogy egy 
gyönyörű környezetben egy csodás élmény részese le-
hettem.
P.A., 19 (önkéntes)

Jótékonysági motoros napot rendeztek 
Békéscsabán, a Szent-István téren

A Körös Motoros Karitatív Egyesület 
jóvoltából május 12-én megrendezés-
re került jótékonysági nap egy igazán 
élménydús és
szívmelengető esemény volt, egy gyö-
nyörű napsütéses vasárnapon, Békés-
csaba szívében, a Szent István téren. 

Délelőtt 09:00 órától egészen este 21:00 óráig várták a 
motorok szerelmeseit és az érdeklődőket.
A 9 órai megnyitó, valamint a motor szépségversenyre, 
illetve a gyermek ügyességi versenyre történő regiszt-
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ráció után 10:00 órától meg is kezdődött a gyermekek 
motoros ügyességi versenye, 10:15-től Teakbo bemutató 
szórakoztatta a résztvevőket, 11:00 órától a békéscsa-
bai katolikus nagytemplomnál motorszentelést nézhettek 
végig az arra látogatók, 12:00 órakor pedig megkezdték 
a gyermek ügyességi verseny eredményhirdetését. A dél-
után folyamán sor került még hastánc bemutatóra, te-
rápiás kutyák megismerésére, a motor szépségverseny 
eredményhirdetésére, illetve 16:00 órától tombolasorso-
láson is részt vehettek az érdeklődők. A nap folyamán le-
hetett motorokon fotózkodni, naptárfotót készíteni, illetve 
a rendezvény ideje alatt, Hatvani Adélkának gyűjtöttek 
műanyagkupakokat, terápiás kutyáknak plüssöket, az 
esélypedagógiai központnak újságokat, könyveket, illet-
ve megismerkedhettük a „Szurkolók az állatkínzás ellen”-i 
csoportot. A gyermek ügyességi verseny résztvevői egy-
aránt jutalomban részesültek, az első 3 helyezett pedig 
különdíjat is kapott.

Forrás: https://www.facebook.com/korosmoto-
ros/photos/gm.870636986614137/2338620373
127336/?type=3&theater

Tanulmányi kiránduláson a BAM csapata

Nemrég a szerkesztőségünk csapata a békési Kreatív Ipar 
fiataljaival karöltve egy remek hangulatú, hasznos és ér-
dekes tanulmányi úton vehetett részt Budapesten.

A népes csoport már a reggeli-délelőtti buszúton ismer-
kedhetett egymással. Természetesen megbeszéltük, kit 
melyik része foglalkoztat a média világának – hiszen ezen 
érdeklődés köti össze a BAM-ot és a Kreatív Ipar 6.0 csa-
patát.
A buszon is készültek a dokumentáló fotók, szólt a zene, 
remek volt a hangulat. Első úti célunk a budapesti Új 
Nemzedék Központ volt, ahol a BAM támogatóival, lelkes 
újságírókkal és előadókkal találkozhattunk. Többek közt 
arról is érdekes előadással készültek számunkra, hogy 
egy szerkesztőnek mi a feladata – a szerkesztő gyakorla-
tilag polihisztor, ezt minden bizonnyal egytől egyig meg-
jegyeztük –, s nekünk mi szükséges ahhoz, hogy elérjük 
ilyen irányú céljainkat.

Egy kis nassolni való és egy „igazi” szerkesztőségi szoba 
működésének megtekintése után továbbindultunk, hisz 
már várt bennünket a tárlatvezetés az MTVA Rádió- és 
Televíziótörténeti Kiállítóhelyén. Itt a rengeteg érdekes 
kiállított tárgy, mint a régi rádiók, televíziók megtekinté-
se, és időnként digitálisan feljavított adásaik meghallga-
tása után következett a kiállítás interaktívabb része. A be-
rendezett, felszerelt stúdiókban kipróbálhattuk magunkat 
mint hírolvasók, a Kapcsoltam című televíziós vetélkedő 
műsorvezetői, ahol igazi súgógépről kellett felolvasnunk 
a szövegeket, esetleg szinkronszínészek. Végül pedig di-
gitálisan fotózkodhattunk a TV Maci vagy Süsü társaságá-
ban, illetve szuvenírt vásárolhattunk az ajándékboltban.
A hazavezető úton a Kreatív Ipar fiatal, újságírás iránt 
érdeklődő tagja is elkezdte írni beszámolóját, persze rajta 
kívül is sokan beszélték meg a napközbeni élményeket.
Ezúton is köszönjük a támogatóinknak, illetve köszönet a 
szervezésért Szász Attilának és Mikó Melinda Tímeának, 
az Új Nemzedék munkatársának.

Forrás: https://csabaidiakujsag.hu/tanulma-
nyi-kirandulason-a-bam-csapata/?fbclid

BEFEJEZŐDÖTT AZ ALAPÍTVÁNY CSALÁD-
SEGÍTŐ POGRAMSOROZATA

2019. március 1-vel befejeződött az Ösvény Esélynövelő 
Alapítvány EFOP-1.2.1-15-2016-00813 számú TÁMASZ – 
Családsegítő programsorozata.

A projekt 2017. március 01 – 2019. március 01. között 
valósult meg. 4 település – Bucsa, Biharugra, Sarkad, Fü-
zesgyarmat, - lakosságának biztosított ingyenes, hasznos 
és színes tanácsadásokat, közösségépítő programokat, 
előtérbe helyezve a célcsoportként megjelent hátrányos 
helyzetű személyeket, családokat.
A projekt célja volt a jelen és jövő generáció lelki egész-
ségének fenntartása és fejlesztése. 
A projekt során az alábbi ingyenes programelemeket 
nyújtotta az Alapítvány a családok részére a települése-
ken: 
Családi közösségépítő rendezvények: Családi Sportna-
pok, Családi Egészségnapok
A Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadá-
sok, mentálhigiénés és életvezetési tanácsadás. Életvi-
teli workshopok. Párkapcsolati, házassági, egyéb családi 
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ügyekben tanácsadás. Kézműves foglalkozások, Recept-
klub, Mozi, Színház, Úszótanfolyam.

A programelemek megvalósításának célja volt, hogy a 
családok találkozásának és összefogásának erősítésével, 
a közösségek kialakításával segítse a projekt helyszíne-
in, valamint annak közvetlen környezetében élő lakosság 
közösségtudatának, illetve szociális kohéziójának erősíté-
sét, javítsa az itt élők szociális körülményeit, továbbá a 
szabadidő hasznos eltöltését. 

Ezek érdekében valósultak meg a családok szükségleteire 
építő, társadalmi problémák enyhítését szolgáló fejlesz-
tések, melyek hozzájárultak a lakosság életminőségének 
javításához.
A projekt a települések önkormányzati, egyházi és civil 
szféra összefogásával, egymás feladatait kiegészítve és 
segítséget nyújtva valósult meg. 

Ösvény Esélynövelő Alapítvány

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, 
FELHÍVÁSOK

KONFERENCIA

Térfigyelő megyei ifjúsági konferencia
Időpont: 2019.május.21.(kedd) 09:00-12:00-ig
Helyszín: 5650 Mezőberény, (Szent István u. 1.) Vadász 
Sörkert 14-es Pubfood

PROGRAM

09.00-09.30 Regisztráció
09.30 Megnyitó Mertz Judit, Mezőberény Város Ön-
kormányzata „ A város a Tietek a város Értetek” EFOP-
1.2.11-16-2017-00002- Esély Otthon -pályázati program 
szakmai vezetője
09.50-12.00 Előadások 
Harang Söröző - Gyomaendrőd
Vadász Sörkert 14-es Pubfood – Mezőberény
Kupak Kézműves Sörház– Békéscsaba
Gyulai Ifjúsági Központ – Mi egy Másért Közhasznú Egye-
sület – Gyula
Diáktanya - Orosháza
Jelentkezés, információ: 
Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány  
taliber.alapitvany@gmail.com

KÖRÖSÖK VÖLGYE NATÚRPARK  
EGYESÜLET
Ligeti Vásár a környezettudatosság jegyében – Június 1.

Várunk szeretettel Mindenkit a június Ligeti Vásárral, 
melynek központi témája a környezettudatosság lesz.
Ennek keretében a Körös-Maros Nemzeti Park szakem-
berei szemléletformáló játékokkal várják a gyerekeket, a 
Bábgyalogló Művészfalu ismét kézműves foglalkozással 
készül, míg Egyesületünk a Z!F! vándorkiállítás „Ker-
tészkedik a család” c. megállójával ismerkedhetnek és 
ültethetnek a gyerekek kisebb növényeket, melyeket 
haza vihetnek otthoni gondozásra. Mindemellett a Csa-
bai Állatvédő KHE képviselői várnak minden állatbarátot, 
örökbe fogadást tervező helyi lakosat :)
A program kísérő rendezvénye a 10:00 órától kezdődő 
Tudásfórum. Részletek az alábbi elérhetőségen:
https://www.facebook.com/events/303757643859830/

Egyházzenei fesztivál

Az Egyházzenei Fesztivál 2019-ben is nagyszerű hang-
versenyekkel, ingyenes programokkal, kivételes művé-
szekkel várja zeneszerető közönségét magasrendű lelki 
feltöltődésre 6 városban. 
Kövesse oldalunkat és ismerje meg a fesztivál program-
jait. (www.filharmonia.hu)
Program – BÉKÉSCSABA 
Június 7. péntek
11. 30 – Szent István tér – Andrássy út
- A fanfár körülvesz – Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola Rézfúvós Együttese
19.00 – Evangélikus Nagytemplom
- Nyíregyházi Cantemus Kórus
Kodály módszer sikerének világjáró nagyköveteiként is-
mert Nyíregyházi Cantemus Kórus ad koncertet három 
alkalommal a fesztivál keretén belül. A világ egyik vezető 
énekkarának számító leánykar Szabó Dénes, Kossuth-dí-
jas karnagy vezetésével Bartók Béla és Kodály Zoltán mű-
vei mellett a reneszánsz és a romantikus kórusművészet 
jeles darabjait adják elő Nyíregyházán, Debrecenben és 
Békéscsabán.

További információ és jegyvásárlás: https://urlzs.
com/qYEMS
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Nyári tábor-és programajánló  
gyermekeknek

Az előző évekhez hasonlóan idén újra összegyűjtöttük 
azokat az információkat, amelyek segítségével megköny-
nyíthetjük a választást a nyári táborok és szabadidős 
programok között. Reméljük, mindenki talál egy olyan 
tábort, ahol élményekben gazdag napokat tölthet a nyár 
során. A programok időrendben találhatóak. 
https://www.beol.hu/bekes/kozelet-bekes/nyari-ta-
bor-es-programajanlo-gyermekeknek-612771/

„Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés

A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés adományozás 
módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) rendelete 
szabályozza. 
A rendelet alapján a „Békéscsaba Ifjúságáért” ki-
tüntetés a békéscsabai gyermek és ifjúsági kor-
osztály fejlődését, problémáinak megoldását, 
kimagasló tehetségek gondozását, informális ta-
nulását segítő, a gyermekek és fiatalok szabadi-
dejének eltöltését értékteremtő módon szervező 
tevékenységét példamutatón, kivételesen magas 
színvonalon, lelkiismeretesen, eredményesen leg-
alább öt éve folyamatosan végző magánszemély-
nek vagy közösségnek adományozható. 
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A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés idén tizenegye-
dik alkalommal, a Csabai Garabonciás Napok keretén 
belül kerül átadásra. Évente legfeljebb két kitüntetés 
adományozható. 
A kitüntetés adományozására javaslatot  
tehetnek: 
- Békéscsaba város önkormányzati képviselői, 
- a kisebbségi önkormányzatok, 
- a közgyűlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottsága, 
- ifjúsági, illetve ifjúsággal is foglalkozó formális (egyesü-
let, alapítvány stb.) és nem formális (diákönkormányzat, 
klub, szakkör, öntevékeny csoport stb.) civil szervezetek, 
- tantestületek, nevelési-oktatási munkaközösségek az 
intézményben működő diákönkormányzat egyetértésé-
vel. 
A kitüntetési javaslatokat 2019. május 31-ig lehet 
eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Köz-
művelődési és Sport Osztályához (5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.). További információ kérhető 
Bágy Petra ifjúsági referenstől telefonon a 66/886-761-es 
melléken, vagy a bagy@bekescsaba.hu e-mail címen. 

PÁLYÁZATOK
Pályázat a nemzeti értékek és hungari-
kumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására
A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungariku-
mok népszerűsítésének támogatására, valamint 
a Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúra 
továbbörökítésére megjelent az idei évi hungari-
kum pályázat.

Mindkét célterületnél működési támogatásnak nem mi-
nősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás jár. A 
most megnyíló pályázat 220 millió forint keretet határoz 
meg hazai és külhoni pályázóknak nyomtatott és elektro-
nikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek ki-
alakítására, rendezvények megvalósítására. A pályázaton 
1 és 4 millió forint közötti összeg nyerhető el.
A „Hagyomány a divatban - viselet másként” célterüle-
tet harmadik alkalommal hirdeti meg az Agrárminisztéri-
um, melyre 10 millió forint áll rendelkezésre. Míg az első 
évben 13 pályázó részesült támogatásban ezen a célte-
rületen, addig tavaly már 28 nyertes készíthette el kol-
lekcióját. Cél az, hogy a Kárpát-medence hagyományos 
öltözet-kultúrája, valamint népi kézműves értékeinek 
megőrzése, népszerűsítése, alkalmazása ünnepeink és 
hétköznapjaink részévé váljanak. A támogatás összege 
250 ezerés500ezerforintközöttlehet.

A hazai és a külhoni értékgyűjtés támogatására 2013 júli-
usa és 2018 decembere közötti időszakban kiírt 7 nyílt és 
egy meghívásos pályázat keretében összesen 1,559 mil-
liárd forintot ítélt oda 990 magyarországi, illetve határon 
túli magyar nyertes pályázónak az agrártárca.
A pályázati felületen 2019. május 14. 8.00 órától 2019. 
június 13. 23:59 percig lehet a pályázati adatlapot elekt-
ronikusan kitölteni, illetve véglegesíteni. Amennyiben az 
igényelt támogatások összege a beadási határidő lejárta 
előtt eléri a célterület keretösszegének 200%-át, a támo-
gató a pályázatot lezárhatja.

Forrás, bővebben: palyazat.hungarikum.hu

Új Nap Új Remények

Az Új Nap - Új Remények a futóversenyeken illetve a Swi-
mathon eseményeken úszás formájában már évek óta 
itthon is népszerű, egyre több szervezet javára milliós 
nagyságrendű adományokat gyűjtő, úgynevezett követes 
adománygyűjtések új formája.

A program olyan civil szervezetek számára jó lehetőség, 
akik szívesen indítanának ilyen adománygyűjtést, és ado-
mánygyűjtő követeik valamilyen okból nem tudnak, vagy 
nem szeretnének futóversenyeken indulni, vagy úszni.
Az Új Nap - Új Remények tehát egy közösségi adomány-
gyűjtő kampány, melynek központi eleme egy éjszaka 
végén induló és napfelkeltekor véget érő közös séta. A 
hajnali séta fő résztvevői azok az adománygyűjtő köve-
tek, akik az eseményen való részvételükkel egy-egy álta-
luk választott Jó Ügy javára gyűjtenek adományokat saját 
ismeretségi körükben.
Az Új Nap Új Remények első alkalommal 2018-ban került 
megrendezésre, az esemény a szervezők minden előze-
tes várakozását felülmúlta: 158 adománygyűjtő Követ, 21 
különböző Jó Ügy javára, összesen 26 millió forint értékű 
adományt gyűjtött!
Az idei hajnali séta tervezett dátuma 2019. október 5., 
az esemény immár már 6 helyszínen, Budapesten, Deb-
recenben, Egerben, Pécsett, Székesfehérváron és Veszp-
rémben kerül megszervezésre.
Az eseményen való részvétel nyitott minden magyar ci-
vil szervezet számára, akik előzetesen jelzik csatlakozási 
szándékukat és vállalják a részvételi pályázatban megfo-
galmazott feltételeket.
A program honlapja: www.unur.civiliranytu.hu
A pályázati felhívás elérhetősége: http://www.unur.civil-
iranytu.hu/hu/hirek/unur2019.html
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26. 
(Veszprémben és Székesfehérváron pedig június 10.)
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JÓ TUDNI
Méltóságkereső konferencia 2019.

„A NAGY EGYÜTT GONDOLKODÁS” A TÁRSADALMI PÁR-
BESZÉDRŐL

Az idei MÉLTÓSÁGKERESŐ KONFERENCIA időpontja és 
helyszíne:

2019. június 5.
Budai Vigadó (a Hagyományok Háza székháza, Budapest, 
I. kerület, Corvint tér 8.) www.hagyomanyokhaza.hu 

A KONFERENCIÁN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL INGYENES.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. MÁJUS 24.

REGISZTRÁCIÓ https://docs.google.com/forms/d/1b-
NxOEPhj3XP3OcJ871ps4lYiPcsdMCc_tHQoX8wdabQ

RÉSZLETES PROGRAM:
www.facebook.com/notes/beke-pál-emlékcím/méltóság-
kereső-konferencia-2019/886139981727058

„Mert a közösségünk a jövőnk” 
TOP-nyertes „Jó gyakorlatok” bemutatá-
sa, népszerűsítése Békés megyében
Országos rendezvénysorozatunk Békéscsabán, a 
Csabagyöngye Kulturális Központban folytatódott 
2019.április 23-án. A szakmai nap célja „A helyi 
identitás és kohézió erősítése” TOP-5.3.1-16 és 
TOP-6.9.2-16 számú nyertes pályázatok kereté-
ben, a Békés megyében megvalósított jó gyakor-
latok, fenntartható tevékenységek bemutatása és 
népszerűsítése.
Szakmai rendezvényünket Tolnai Péter, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke nyitotta meg. Be-
szédében kiemelte, hogy a TOP-pályázatok hozzájárulnak 
a civil társadalom megerősítéséhez, a cselekvőképesség 
és az önkéntesség növeléséhez. Kifejtette, hogy a la-
kosok identitásának erősítése a valahová tartozás érzé-
se miatt fontos. Az alelnök röviden bemutatta a megye 
TOP-pályázat nyerteseit, illetve célterületeiket, és külön 
hangsúlyozta, hogy a Cselekvő közösségek projekt kö-
zösségfejlesztő mentorai jelentős mértékben segítik a 
megvalósítást.
Fodor Tamás szakmai vezető a Cselekvő közösségek pro-
jekt szakmafejlesztési feladatait és a közösségfejlesztő 
mentorok munkáját mutatta be. Tóth Vivien mentorko-

ordinációs munkatárs országos kitekintést adott a már 
nyertes TOP pályázatok alakulásáról, területi megoszlá-
sáról.
A megye TOP-helyzetképét Terjékné Kaposi Andrea kul-
turális közösségfejlesztő mentor elemezte. A megyében 
12 nyertes pályázat van, amelyek összesen 33 települést 
érintenek. Nagyon jó a munkakapcsolat a megyei kul-
turális közösségfejlesztő mentor kollégák és a TOP pá-
lyázatok megvalósító, mint mentoráltak között. A megyei 
aktivitás jelentős, magas részvételi arány a Cselekvő kö-
zösségek projekt programjain és képzésein.
Kéri Viola Vésztő és környéke fejlesztéseit prezentálta. 
Fejlesztési célterületek Észak-Vésztő és Körösújfalu, Kö-
zép-Vésztő, Dél-Vésztő és Bélmegyer. Mindhárom telepü-
lés a leghátrányosabb helyzetűek közé sorolható, hiszen 
kedvezőtlen a korösszetétel, alacsony a képzettség és 
a gazdasági aktivitás. A programban a kiemelt célcso-
portok elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalkorúak, az 
idősek és a helyi roma közösség. A projekt céljai – az 
érintett célcsoportok együttműködésével – a társadalmi 
felzárkóztatási problémák közös megoldása, a résztvevők 
egymás iránti felelősségtudatának erősítése és a civil ak-
tivitás fellendítése.
„Az orosházi közösségért -mert a közösségünk a jövőnk!” 
címmel tartott előadást Püspöki Sinka Edit, projektmene-
dzser az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Iroda képviselője. Orosháza Város 
Önkormányzata és a Jövő Építők Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Közhasznú Egyesületének konzorciumában 
valósulnak meg a TOP projekt célkitűzései. A közös mun-
kát januárban kezdték el: jelenleg zajlik a közösségi be-
szélgetéssorozat, valamint az online kérdőívek és a sze-
mélyes interjúk elkészítése. Önálló kezdeményezésként 
indult el, hogy a civilek közösségi összejövetelt rendeztek 
a helyi könyvtárban, ahol a fő kérdés az volt, hogy mi-
ként járulhatnak hozzá a fiatalok a város fejlődéséhez. 
A Közösségek Hete programsorozathoz a Kreativitás, in-
nováció, kihívások – Szakmai közösségek bemutatkozása 
témakörben csatlakoznak.
Az előadások sorát Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közös-
ségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének elnöke zárta, 
aki a közösségfejlesztés alapjaira utalt az előadásában. 
Szervezetük küldetése az alakuló, induló közösségek, 
kezdeményezések „helyzetbe hozása”, bátorítása, önálló 
cselekvésre ösztönzése; a helyi társadalom fejlesztése. A 
közösségfejlesztés a közösség önmaga általi fejlesztését 
jelenti. A közösségfejlesztők feladata, hogy a településen 
élők elkötelezetté váljanak a jövőjük építésében. Katali-
zátor és segítő szerepet kell vállalniuk, motiválniuk kell a 
lakosságot mindezt úgy, hogy a közösség önállóan cse-
lekedjen.
A délutáni műhelymunka keretében a résztvevők, a TOP-
os pályázatokkal kapcsolatos aktuális kérdéseiket és ed-
digi tapasztalataikat osztották meg egymással.

https://cselekvokozossegek.hu/mert-a-kozos-
segunk-a-jovonk-top-nyertes-jo-gyakorlatok-be-
mutatasa-nepszerusitese-bekes-megyeben/
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KÖNYVAJÁNLÓ
Digitális forradalom világunkban
Megjelent a „Digitális forradalom világunkban” tanul-
mánykötet, mely a PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok Inté-
zete Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tan-
szék, a Nevelők Háza Egyesület és a 3. Szektor Alapítvány 
együttműködésének eredménye.
A kötet az alábbi linkről letölthető, ill. a nyomtatott válto-
zat megrendelhető korlátozott számban.
http://www.ckh.hu/letoltesek/digitalis-forradalom-vila-
gunkban 
Információ: 72/215-543
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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

Egyesületünk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.


