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Ez történt

Térfigyelő  - megyei ifjúsági konferencia

A békéscsabai Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány 2018 
februárja óta Térfigyelő címmel szervez konferenciákat 
Évente kétszer hívjuk találkozóra az ifjúsági korosztály, az 
ifjúsági közösségek képviselőit, ifjúsági szakembereket, 
pedagógusokat, fiatalokkal foglalkozó szakembereket, 
közösségfejlesztőket, közművelődési szakembereket.
Május 21-én a mezőberényi Vadász Sörkert 14-es 
Pubfood volt a helyszíne megyei konferenciánk-
nak, ahova Békéscsabáról, Dévaványáról, Gyulá-
ról, Gyomaendrődről, Orosházáról, Szabadígyós-
ról érkeztek vendégek, közreműködők.
Olyan közösségi tereket, közösségépítő kezdemé-
nyezéseket mutattunk be, amelyek újszerűen kö-
zelítik meg az ifjúsági korosztályt. 

Tanács Zoltán, a gyomendrődi Harang Söröző tu-
lajdonosa, Nagy Ferenc, a békéscsabai Kupak Kéz-
műves Sörház tulajdonosa, és a házigazda Zolnai 
Róbert, mezőberényi Vadász Sörkert 14-es Pub-
food tulajdonosa beszéltek filozófiájukról, életút-
jukról, az elért sikerekről, eredményekről, nehézségekről, 
a népszerű szórakozóhelyek kialakításáról, a közösségi 
életről.
A fiatal vállalkozók belépése a szórakoztatás, vendéglátás 
területén frissíti a piacot, és olyan megoldásokat alkal-
maznak, amik nemcsak a hétvégi bulizás miatt vonzóak a 
fiataloknak, hanem a hét közbeni közösségi igényeiket is 
kielégítik, a szabadidő hasznos eltöltésének a terepei, a 
közösségi művelődés megkerülhetetlen színterei.
Ezek mellett olyan civil és önkormányzati kezde-
ményezések is bemutatkoztak, amelyek minta 
értékűek mind ifjúságszakmai, mind a közösségi 
művelődés szempontjából. A Gyulai Ifjúsági Köz-
pont szakmai vezetője, Szabó Enikő, és az Oroshá-
zi Diáktanya vezetője, Magonyné Urbán Zsuzsan-
na hosszú ideje foglalkoznak fiatalokkal, segítik, 
szervezik a helyi ifjúsági közéletet, készítik fel a 
diákokat a párbeszédrendszerben való részvételre. Közel 
azonos lakosság számú településeken, azonos szakmai 
alapokon, de eltérő módon jutnak el a célcsoporthoz.
A konferencia szakmai együttműködő partnere 
volt Mertz Judit, Mezőberény Város Önkormány-
zata „A város a Tietek a város Értetek” EFOP-1.2.11-
16-2017-00002- Esély Otthon -pályázati program 
szakmai vezetője, aki e nagyszabású projekt kapcsán 
beszélt a fiatalok eléréséről, a bevonás tapasztalatairól.

Siklósi István, Mezőberény Város polgármestere 
is megtisztelt bennünket, és hangulatos, közvetlen meg-
nyitójában bemutatta azokat az intézkedéseket, amiket a 
város tesz a fiatalok támogatásáért, helyben maradásuk 
segítéséért.

Tanulság? Nyitottság, empátia, rugalmasság, elfogadás 
a különböző korosztályok és módszerek tekintetében, ki-
mozdulás komfortzónánkból, megszokott tereinkből, fel-
kereső ifjúsági munka, minél több jó gyakorlat megisme-
rése, ötletmorzsák gyűjtése, kipróbálása otthon,…

Konferenciánk a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés 
Kollégiuma támogatásával valósult meg.

Zsótér Mária
Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

ATK mindennapok, avagy #TÁRSASKÖR

Az E-Napraforgó hasábjain már többször adtunk 
hírt a békéscsabai Andrássy Úti Társaskörben (rö-
viden: ATK) zajló programokról. Az Új Nemzedék 
Központ Nonprofit Kft. által az ország megyeszék-
helyein működtetett közösségi terek a 12-25 éves 
korosztály és közösségeik számára kínálnak he-
lyet, teret, szakmai segítséget. (A http://www.
ujnemzedek.hu/kozossegi-terek oldalon megta-
lálható valamennyi tér elérhetősége.) Érdemes 
kirándulásaink során a helyi nevezetességek mel-
lett ezeket is felkeresni.
Milyenek is a békéscsabai közösségi tér vagy 
ahogy a városban ismerik, az ATK mindennapjai? 
Erről ír egy fiatal önkéntes.

Egy fárasztó nap után a suliban, a gyakszin, vagy a mun-
kában, nincs is jobb annál, mint leülni a barátokkal be-
szélgetni, poénkodni és hagyni, hogy átjárjon az „ATK-ér-
zés”. ATK, azaz Andrássy Úti Társaskör. Egy hely, ahol 
összegyűlhet a csapat, barátságos környezetben, csalá-
dias légkörben. Személy szerint ezért is szeretek bejárni, 
ha épp nincs semmi dolgom, még ha aznap nem is dolgo-
zok ott önkéntesként. Nagyon befogadó, segítőkész csa-
patunk van, így könnyen meg is találtam a helyem, lassan 
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3 hónapja. Van egy 
nagy terasz, ahova ri-
tuálészerűen kijárunk 
kávézni és beszélget-
ni, közben megy az 
ötletelés az aktuális 
pályázatok megvalósí-

tásáról, vagy éppen csak kikapcsolódunk. Megkérdeztem 
néhány kortársam is, miért szeretnek bejárni, mi vonzza 
őket ide –természetesen a munkán kívül, illetve nem itt 
dolgozókat is kérdeztem- a válaszok közt pedig gyakori 
volt a csocsóasztal, a billiárd terem, az xbox, a közösségi 
terünk- ahol elkényelmesedve a fotelekben, a kanapén, 
vagy babzsákfoteleink egyikében nézhetsz tv-t, vagy csak 
szimplán pihenhetsz. A leggyakoribb válasz viszont a hi-
hetetlen szuper társaság, barátikör, és programok vol-
tak. Hogy milyen programok? Szalonnasütés, Főző Klub, 
LAN-partyk, Music Club és még sok más kiváló csapatépí-
tő és szórakoztató program, ami biztosítja az együtt töl-
tött minőségi időt a barátokkal. Bizonyítékképpen pedig 
szeretettel várunk, hogy Te is átélhesd az „ATK-érzést”!!

Perza Anna önkéntes

Alapítványokat támogatnak

Az illetékes bizottság javaslatára a békéscsabai önkor-
mányzat 560.000 forint támogatást nyújt több alapítvány 
számára. Ők több programot valósítanak meg a követke-
ző időszakban, részben közművelődési és művészeti ese-
ményeket, részben pedig ifjúságot érintő rendezvényeket 
– derült ki a városi közgyűlés ülésén. Egy másik bizottság 
nemzetiségeket és további civil szervezeteket támogat, 
ugyancsak több 100.000 forint értékben.
L.B.

Forrás: Békés Megyei Hírlap, 2019. május 29.

Támogatják Sarkadon a civileket

Mivel fontosak a város életében, elkötelezetten segíti a 
helyi civil szervezeteket az önkormányzat. A képviselő-tes-
tület a legutóbbi ülésén 3 millió forint működési támoga-
tást osztott szét huszonhét egyesület, alapítvány között 
– ismertette dr. Mokán István polgármester. Hozzátette: 
a városban 50 bejegyzett civil szervezet van, azok az élet 
szinte minden területén tevékenykednek. Az önkormány-
zat egyrészt működési támogatást biztosít számukra – az 
év elején kiosztott 3 millió forint év végére rendre meg-
duplázódik -, másrészt segíti rendezvényeiket, helyszín és 
eszközök biztosításával. Harmadrészt a pályázatok terén 
is együttműködnek, hiszen a civil szervezetek fejlesztései 
egész Sarkad számára értéket teremtenek.
L.B.

Forrás: Békés Megyei Hírlap, 2019. május 29.

A remény léggömbjeit engedték a magas-
ba Gyulán

Az SM-világnap alkalmából rendezett kétnapos országos 
programot a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Ala-
pítvány szerdán és csütörtökön Gyulán. 
Mint azt Fazekasné dr. Magda Erzsébet ügyvezető-titkár-
tól és Szántai Anita elnöktől megtudtuk, az eseménysoro-
zat szerdán a Karácsonyi János Katolikus Gimnázium előt-
ti téren, illetve az intézményben érzékenyítő programmal 
kezdődött. A kezdeményezés részeként a diákok jobban 
megismerhették a betegséget és a betegeket is. Nagy Zol-
tán előadásában felcsendült az SM Himnusz. Csütörtökön 
szakmai előadásokkal kezdődött a nap. Szó esett egye-
bek mellett az SM kezelésének új európai irányelveiről, 
az SM-ben jelentkező szexuális zavarokról. Olyan témák 
kerültek napirendre, amelyek foglalkoztatják a sclerosis 
multiplexes embereket és családtagjaikat. Természetesen 
a szervező alapítvány munkája és programjai is közép-
pontba kerültek. A rendezvény kötetlen programmal foly-
tatódott a vár előtti téren. Hllásznyik Attila festményeket 
készített, zenés műsorral lépett fel Kepenyes Pál, majd 
köszöntőt mondott Szántai Anita, az MSMBA elnöke. A 
rendezvény egyik záróakkordjaként ismét felcsendült az 
SM Himnusz és a mintegy kétszáz résztvevő felengedte 
a remény léggömbjeit. A megjelentek közösségi progra-
mokba is bekapcsolódhattak, városnézésre, a vár és az 
Almásy-kastély megtekintésére is lehetőség nyílt.
P.G.

Forrás: https://www.beol.hu/kozelet/helyi-koz-
elet/a-remeny-leggombjeit-engedtek-a-magas-
ba-gyulan-1979006/

Közművelődési szakmai napot tartottak a 
Csabagyöngyében

„Egy jó tanács ezer aranyat ér” címmel rendezték 
meg kedden a Békés Megyei Közművelődési Szak-
mai Napot Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központban.
Az esemény a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei 
Igazgatósága, a kulturális központ és a Közösségfejlesz-
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tők Békés Megyei Egyesülete jóvoltából jöhetett létre 
annak apropójából, hogy a települési önkormányzatok, 
közművelődési intézmények, kulturális célú civil szerveze-
tek és a művelődő közösségek képviselői megoszthassák 
egymástapasztalataik Szente Béla igazgató köszöntőjé-
ben elhangzott, örömére szolgál, hogy ismét házigazdája 
lehet egy olyan eseménynek, ahol a közművelődés mun-
katársai építhetik és ápolhatják kapcsolataikat. Hozzá-
tette, mivel felelősségük közös, ezért rendkívül fontos, 
hogy legyen egy olyan hely számukra, ahol információkat 
adhatnak át egymásnak. Pocsajiné Fábián Magdolna, az 
egyesület titkára elmondta, nagy jelentősége van annak, 
hogy a fent említett három intézmény összefogásában 
kelt életre a rendezvény, hiszen éppen ők azok, akik 
közvetlen kapcsolatban vannak a településeken működő 
szervezetekkel, illetve egy generáló funkciót is ellátnak 
köztük.
A köszöntők után „Hol a sok tudomány, legtöbb a 
titok” – az adatvédelem (GDPR) fontossága a közműve-
lődésben címmel előadást tartott dr. Czank Dóra jogász, 
a gazdálkodási tudatosság hatásáról pedig dr. Kovács Di-
ána, az Állami Számvevőszék Pénzügyi Tudatosság Pro-
jektjének vezetője beszélt. Majd Sápi Ákos, az Econvent-
io Kerekasztal Közhasznú Egyesület elnöke prezentált a 
pénzügyi ismeretekről szóló országos és Békés megyei 
kutatási eredményekről.

Forrás: https://www.beol.hu/kozelet/helyi-koz-
elet/ 2019.06.11.

Balázsné Szabó Erzsébet közösségeket 
épít Battonyán

A helyi hagyományok ápolását szolgáló kiemelkedő tevé-
kenységének, Battonya kulturális életében betöltött sze-
repének, sikeres közösségépítő tevékenységének méltó 
elismeréseként kapta Balázsné Szabó Erzsébet az Év Kö-
zösségi Embere címet nemrég a városnapon. Hírportá-
lunk ezért a hét emberének választotta.

A Fodor Manó Helytörténeti Egyesület impozáns épüle-
tének ódon falai között megérinti az embert a kisváro-
si múlt. Így vannak ezzel a benne dolgozók is, élükön 
Balázsné Szabó Erzsébettel. A helyieknek Böbe, nekünk 
elnök és kitüntetett. Adja magát a kérdés: mi volt előbb, 
a civil, a közösségi munka vagy a hagyományőrző tevé-
kenység?
– Gyerekként szerettem volna régész lenni. Foglalkozta-
tott a múlt, a régi képek, az antik tárgyak. Ám az élet 
úgy hozta, hogy könyvelőként dolgoztam, majd a gyer-
mekeim születése után a helyi általános iskolában helyez-
kedtem el, ahol részesévé váltam a szülői közösség által 
szervezett bálaknak. Annyira érdekelt az önkéntes mun-
ka, hogy a Békés Megyei Közösségfejlesztők Egyesülete 
által szervezett programokba, képzésekbe is bekapcso-
lódtam. Kérdezték is, hova, kikhez tartozom. Bevallottam, 
valójában sehova, de azt mondtam: lelkes vagyok!
– Lelkesen gyűjtögetett is. A kincsmentés mikor 
kezdődött?

– Amikor az iskolában dolgoztam, régi fotókat, képes-
lapokat, iskolatörténeti dokumentumokat gyűjtöttem 
mindazoktól, akik még őriztek Battonyáról ilyen értéke-
ket. Olyanok voltak ezek az évek, mintha készültem volna 
valamire.
Azt a valamit Fodor Manó Helytörténeti Egyesület-
nek hívják, aminek elnöke is lett. Közmunkásként 
máig megszállottan dolgozik segítőivel.
– Sokat foglalkoztam a helytörténettel, és hasonló ér-
deklődésű személyekkel együtt alapítottuk meg az egye-
sületet 2014 februárjában. Azóta nincs megállás. A volt 
zeneiskola üres épületét megkaptuk és megtöltöttük vá-
rosunk történelméhez kapcsolódó tárgyakkal. Elkészült 
az iskolatörténeti állandó kiállítás, majd a többi. Ma már 
rengeteg a látnivaló, öt termet megtöltenek. Városunk-
nak előbb dr. Takács László gimnáziumi tanár, majd Csat-
hó András pedagógus gyűjtőmunkájának jóvoltából volt 
helytörténeti anyaga, erre alapozva gyarapítottuk a gyűj-
teményünket és tesszük ezt a folytatásban is.
– Gyűjt, civil összejövetelek állandó résztvevője, 
kutat, megálmodik egy könyvet, majd megvalósít-
ja. Győzi energiával? Idővel?
– Lelkes vagyok, imádom azt, amit csinálok. Maradan-
dót szeretnék alkotni, és azt továbbadni az utókornak. 
Így született meg a Battonya múltja képes levelező-la-
pokon és fotókon című album alig egy év alatt. A kötet 
174 oldal, négyszáz fotó és képeslap található benne. A 
battonyaiakon kívül gyűjtők is igényt tartottak rá. Mun-
katársaimnak, s nekem ez a siker adta meg a lökést a 
második kiadványunk, a „Battonyaiak a nagy háborúban” 
elkészítéséhez. Úgy valósítottuk meg a könyvet – renge-
teg gyűjtő-, kutatómunkát áldozva rá –, hogy közben a 
hagyományos rendezvényeinket sem hanyagoltuk el. A 
most készülő Battonya 30 című kiadvány elkészítésében 
is részt vállaltunk.

Boldog, ha a közösségért dolgozhat. Olykor népvi-
seletbe öltözik és a Szivárvány néptánccsoporttal 
táncol, olykor citerázik a Viharsarok citerazene-
karral, vagy a kamarakórusban énekel. Ez hobbi?
– Gyermekként citeráztam Pintér Matyi bácsival. Szere-
tem a népzenét, a népdalokat és a néptáncot. Utóbbihoz 
2013-ban csatlakoztam, aktív tagja lettem a néptáncs-
csoportnak. Ma már a kis közösség elnökeként nemcsak 
táncolok, hanem szervezem a fellépéseket, rendezvénye-
inket. Az énekkar és a citerazenekar fellépéseivel színesít-
jük településünk kulturális életét. Van átjárhatóság a civil 
tevékenységeim között, és ettől teljes az életem.

Névjegy
Balázsné Szabó Erzsébetnek a munkája a hobbija. Szám-
viteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő, diplomás közgaz-
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dász, közművelődési és közönségkapcsolati szakember. A 
citerazenekar újraéledésében jelentős szerepet játszott. 
A városi kamarakórus tagja, és a színjátszásban is meg-
csillantja tehetségét. Két gyermeke van, Panna 19, míg 
Barnabás 16 éves. Férje és társa mindenben Balázs Já-
nos, aki autószerelőként dolgozik. Párja mindenben tá-
mogatja, ha kell, együtt néptáncolnak, ha kell, fotóz, de 
gyakran ő viszi feleségét az előadásokra. Gyermekei is 
tudják, a közösségi munka jelent számára mindent. Lát-
ják, ő ettől is boldog.. 
Csete Ilona

Forrás: https://www.beol.hu/helyi-er-
tek/a-het-embere 2019. 06. 10.

Van ötlete? Mondja el! A közösségért 
tenni akaró civileket keresik

Több éves projekt soron következő találkozóját 
szervezte meg az orosházi önkormányzat június 
4-én. A Petőfi Művelődési Központ Bubik termé-
ben azok a civilek gyűltek össze, akik részt kíván-
nak venni a Cselekvő közösségek – aktív közössé-
gi szerepvállalás elnevezésű, országszerte számos 
településen működő programban és ötleteiket, 
tapasztalataikat szívesen osztották meg a többi-
ekkel.
A Cselekvő közösségek program célja a társadalmi 
aktivitás növelése, a közösségi szerepvállalás fokozása, 
a települési önkormányzatok, kulturális intézmények és a 
lakosság közötti kapcsolatteremtés erősítése.
– A feladatunk, hogy olyan alulról jövő kezdeményezé-
seket segítsünk, támogassunk, keressünk, amik kifeje-
zetten azért jönnek létre, hogy a helyi társadalomnak 
adjanak valamit – foglalta össze a projekt célját Garay 
Éva kulturális közösségfejlesztő mentor. Az elképzeléshez 
Orosháza önkormányzata is csatlakozott, hogy összehoz-
za a városban működő civil szervezeteket, hozzásegítse 
őket egymás elképzeléseinek megismeréséhez, illetve az 
együttműködés lehetőségeinek megtalálásához.
– Az önkormányzat tavaly nyert egy pályázatot kifejezet-
ten helyi közösségek kezdeményezéseinek támogatására. 
Az a célunk, hogy felkutassuk az egyelőre alvó vagy ke-
vés támogatást élvező ötleteket és segítsük a megvalósu-
lásukat. Jelenleg az előkészítő szakaszban tartunk, vagyis 

igyekszünk azokat a helyieket megtalálni és bevonni, akik 
részt vennének a programban – ismertette Püspöki-Sinka 
Edit projektmenedzser. A mostani találkozón a tapaszta-
latcsere mellett előadásokat is meghallgattak a résztve-
vők. Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők 
Békés Megyei Egyesületének titkára a civil szervezetek és 
közösségfejlesztők szerepéről beszélt. Az egyesület csak-
nem húsz éves múlttal rendelkezik, így kellő rálátással 
képes segíteni a helyi közösségek beindulását legyen szó 
akár bátorításról, akár információval történő ellátásukról.
– Úgy gondolom, egy település működéséhez fontos, 
hogy jó közösségei legyenek. Azért használom ezt a szót, 
mert nem csak bejegyzett civil szervezetre, egyesületre 
vagy alapítványra gondolok, hanem azokra az informális 
közösségekre is, amelyek ugyan nincsenek bejegyezve, 
de részt vesznek a város életében. Például lakótelepeken, 
olyan vendéglátó egységekben, ahová fiatalok járnak 
vagy a piacon, ahol az emberek találkoznak és informáci-
ót cserélnek, megbeszélik a település ügyeit. Azt szoktuk 
mondani, ha ezek a közösségek mozognak, akkor él a 
város – fogalmazott a szakember. Hozzátette, úgy véli 
Orosházán léteznek ilyen közösségek, de ez nem jelenti, 
hogy mindegyik aktív is.
– A közösségfejlesztés számunkra az, amikor egy csapat 
ráébred arra, hogy tennie kell tevékenységének megva-
lósításáért, kitűzött céljának eléréséért, és önmagát fej-
leszti. Fontos ennek a felismerése, illetve az összefogás, 
hiszen együtt a civilek is sokkal erősebbek – emelte ki.

ÖTLETEK, ELKÉPZELÉSEK SZEMPONTJÁBÓL NEM 
KELL SEM NAGY, SEM BONYOLULT DOLGOKRA 
GONDOLNI. KIVÁLÓAN MEGFELEL PÉLDÁUL, HA 
EGY KÖZÖSSÉG ELHATÁROZZA, HOGY FAÜLTE-
TÉST SZERETNE MEGVALÓSÍTANI. HA MEGKERE-
SI “AZ OROSHÁZI KÖZÖSSÉGÉRT” PROJEKTCSA-
PATÁT, AKKOR MINDEN BIZONNYAL NEM CSAK 
TÁMOGATÁST, DE AKÁR KÍSÉRŐ PROGRAMOK 
SZERVEZÉSÉT, PÉLDÁUL SZALONNASÜTÉST, GYE-
REKEKNEK ARCFESTÉST KAPHAT MELLÉ, ÉS KÉSZ 
IS EGY ÉPÍTŐ, A SZŰKEBB ÉS TÁGABB KÖRNYEZET 
SZÁMÁRA IS HASZNOS, RÁADÁSUL SZÓRAKOZTA-
TÓ TEVÉKENYSÉG

Legyenek figyelmesek, hamarosan jönnek az újabb felhí-
vások a civilek részére!

Forrás: https://oroscafe.hu/2019/06/05/ 
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Megyei hírek, események, 
felhívások

FELHÍVÁS

A Békés megyei civil szervezetek vezetői részére

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Elnök Úr!

Önkormányzatunk idén negyedik alkalommal szervez 
Megyenapot a békéscsabai Szent István téren. A ren-
dezvény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Békés megye 
értékeire, erősítse az itt élőkben az összetartozás érzését. 
Az esemény középpontjában a megyei és települési érté-
kek, a hagyományainkat őrző kézművesek és kisterme-
lők, illetve az itt élő nemzetiségek állnak. A rendezvény 
iránti óriási érdeklődést jelezi, hogy a békéscsabai főtér a 
korábbi években zsúfolásig megtelt, egész nap hömpöly-
gött a tömeg a sátrak, faházak között. A tavalyi Megyena-
pon örömmel nyugtáztuk, hogy a Megyenap már kinőtte 
a Békéscsaba főterét, faházaink és sátraink már a térhez 
csatlakozó szomszédos területekre is átnyúltak.
Az értéktár mozgalmat szeretnénk megyei szinten 
is megismertetni. Ennek egyik módjaként kölcsönösen 
segíthetjük a települési értéktárakat, kulturális intézmé-
nyeket, egyesületeket azzal, hogy együttes összefogással 
támogatjuk egymás rendezvényét. Ezzel megismertet-
hetjük a Békés megyében található nemzeti értékeket.
A témával kapcsolatban egyeztetést tartottunk a megyei 
közművelődési és kulturális intézmények, egyesületek és 
civil szervezetek képviselőivel. A megbeszélésen számos 
ötlet és javaslat felmerült, amik alapján körvonalazódtak 
az együttműködés lehetőségei.
- Felajánljuk, hogy augusztus 20. és szeptember 
14. között megtartandó rendezvényeiket ameny-
nyiben beleegyeznek - a Megyenap rendezvényei 
közé soroljuk, és ezeket a programokat médiafe-
lületeinken (nyomtatott, online megjelenéseken 
és Facebook oldalainkon) reklámozzuk, valamint 
egy Megyenapos műsorfüzetet fogunk készíteni, 
melyben programjaikat ingyenesen megjelentet-
jük. Elsősorban kulturális és művészeti progra-
mokra, vagy olyan gasztronómiai rendezvényekre 
gondolunk, melyek kapcsolódnak a helyi értékek-
hez. A megbeszélésen felmerült az is, hogy ha 
valaki csatlakozni szeretne, de rendezvénye a 
megadott időintervallumon kívül esik, akkor az 
esemény időpontjának áthelyezésével a csatlako-
zás lehetségessé válik.

- Felmerült az az ötlet - a békéscsabai értéktár már csat-
lakozott is hozzá –, hogy szeptember 6-án délután 
szervezzük meg a „Nemzeti Értékek Napját” Békés 
megyében, és ennek keretében megyénk településein 

tegyük elérhetővé és bejárhatóvá az épített örökséget és 
a természeti értékeket. Kérjük, szervezzék azt meg, hogy 
a településen található épített és természeti értékek egy 
program keretében bejárhatóak legyenek. Természete-
sen ezeket a programokat szintén promotáljuk médiafe-
lületeinken és megjelentetjük műsorfüzetünkben.

- Az elmúlt évekhez hasonlóan a negyedik Megyenapon is 
kiállítási lehetőséget biztosítunk a települési értékek be-
mutatása céljából a békéscsabai főtéren.
Kérjük, csatlakozási szándékukat és szóba jöhető ren-
dezvényeiket legyenek kedvesek július 1-ig megküldeni a 
hegedus.bence@bekesmegye.hu email címre. Felmerülő 
kérdések esetén keressék Hegedűs Bence kollégámat a 
70/526-31-03-as számon.

Békéscsaba, 2019. június 14.

Tisztelettel:
Zalai Mihály
elnök
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése

ISMÉT VÁRJUK A SZÍNÖTÖSÖK JELENT-
KEZÉSÉT!

A Békés Megyei Hírlap és a beol.hu 2019-ben is meghir-
deti a népszerű Színötös akciót: bemutatjuk azokat az 
általános iskolás Békés megyei tanulókat, akik kitűnően 
teljesítették a tanévet, bizonyítványukban csupa ötös (je-
les, példás, kitűnő) osztályzat sorakozik, és eredményü-
ket büszkén vállalva jelentkeznek felhívásunkra. Jelent-
kezni ezúttal is (kizárólag) https://www.beol.hu/szinotos/ 
internetes oldalunkon lehet az ott található űrlap kitölté-
sével és a kért dokumentumok – jó minőségű portrékép 
az általános iskolás színötös diákról, szülői hozzájáruló 
nyilatkozat, a bizonyítvány másolata – feltöltésével.
Fontos, hogy az adatlapot pontosan töltsék ki a kedves 
szülők. Az űrlap a beol.hu-n elérhető, a jelentkezési 
határidő 2019. július 5. A színötös tanulók portréit a 
beol.hu-n és a Békés Megyei Hírlapban is megjelentetjük.  
Minden színötös tanuló ajándékot kap: egy-egy belépő-
jegyet a gyulai várba és az Almásy-kastélyba. Az idén is 
arra biztatjuk tehát a tanévet kitűnően teljesítő diákokat: 
csatlakozzanak a színötösök csapatához.

Forrás: 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-koze-
let/ismet-varjuk-a-szinotosok-jelentkeze-
set-2-2006819/?fbclid=IwAR
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ÖNISMERETI TÁBOR 14-16 évesek  
számára

Az önismereti tábor önmagukra és környezetükre nyitott, 
érdeklődő fiataloknak szól. A színes és sokoldalú együttlét 
könnyed és mélyebb hangvételű beszélgetéseket, játékos 
művészeti önkifejezést ad miközben tapasztalatot szerez 
a résztvevő magáról és a másikról, kipróbál különböző 
nézőpontokat. A csoportmunka védett keretében a fia-
talt foglalkoztató olyan kérdések, témák is teret kaphat-
nak, amikről még nem gondolkodott komolyabban vagy 
épp ellenkezőleg, sokat jártatja rajtuk az eszét, de vala-
hogy most ért meg arra a pillanat, hogy ezeket mással is 
megossza. A tábor emberi kapcsolatokra és önbizalomra 
gyakorolt jó hatása mellett nem helyettesíti a hosszabb 
önismereti folyamatokat, és nem terápiás céllal jött létre.
Jelentkezés online a Felhívásban olvasható linken.

Jelentkezés, bővebb információ:
https://www.facebook.com/
groups/142405232441412/perma-
link/2719232308092012/?hc_location=ufi

Dumbledor serege - nyári tábor a KOLLA-
BOR-ban

A varázs világ nagy bajban van! Ezért a Roxfort megnyitja 
kapuit a fiatalabb varázslók számára is. Az átjárót ezen a 
nyáron a Kollaborban találjátok, amin átlépve különleges 
varázslatokkal és bájitalokkal ismerkedhettek meg, és 
segíthettek Harryéknek megtalálni az összes horcruxot. 
A mágia mellett életre szóló barátságokat is köthettek, 
hiszen most a négy ház egy közös célért küzd! Gyertek 
el hozzánk hátha titeket is ott vár a Roxfortos boríték a 
Kollabor kapujában!
Mágusmesterek:
Cséffai Györgyi mágikus tárgyak varázslója,
Koszecz Anna bájital mágus,
és további meglepetésmágusok... 

Ideje: 2019. július 8-12.
Helyszín: KOLLABOR – Természettudományos Élmény-
központ (Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.)
A foglalkozás jellege: komplextábor
Célcsoport elsősorban a 8-12 éves korosztály

Világok konyhái – nyári tábor a  
KOLLABOR -ban
Július első hetében expedícióra indulunk a KOLLABOR-ból, 
hogy 5 nap alatt körbejárhassuk a Földet. Az utazás so-
rán nem csak a helyi specialitásokat tanulhatjuk meg, 
hogy hogyan kell egy-egy adott ételt elkészíteni, de azt 
is megtudhatjuk, hogy melyiktől leszünk a legszebbek, 
legerősebbek... és hogy vajon melyik nemzet konyhája a 
„legegészségesebb”!
Ne habozz, jelentkezz hozzánk az expedíciós csapatunk-
ba még ma!

Expedíció vezető: Koszecz Anna ízutazó, konyhamágus
Ideje: 2019. július 1-5.
Helyszín: KOLLABOR – Természettudományos Élmény-
központ (Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.)
A foglalkozás jellege: főző tábor

Forrás: https://kollabor.hu/

XX. KÖRÖS-VÖLGYI SOKADALOM
20. alkalommal kerül megrendezésre a Kö-
rös-völgyi Sokadalom, a Dél-Alföld népmű-
vészetének ünnepe, amely sokszínű prog-
ramkínálatával várja a Gyulára látogatókat. 
A fesztivál a világviszonylatban is fontos 
magyar népi kultúra szinte minden elemét 
megjeleníti a kínálatban. A néptáncelőadá-
sok során a legfiatalabbaktól a szépkorúa-
kig minden korosztály bemutatkozási lehe-
tőséget kap, hogy gazdag folklórkincsünket 
megismertessék. Emellett a népi kismester-
ségek képviselői is jelen vannak a három-
napos forgatag alatt, részben mesterség 

bemutatókkal, részben pedig árusítással. A kézműves 
termékek vásárában olyan értékes és időtálló, egyedi ter-
mékek is beszerezhetők, mint pl. a míves kerámiák, a jó 
minőségű kések, a kézzel hímzett lakástextíliák. A csalá-
dokat bábelőadások, gólyalábasok, kézműves játszóhá-
zak és régimódi játszótér várja.
Mit is nyújt Önöknek a kézművesek, néptáncosok, népze-
nészek nagy találkozója?
Visszaadja a régi vásárok hangulatát, ahol a népművé-



7

szetet szeretők és alkotók találkozhattak. Itt kipróbálhat-
ja bárki a kézügyességét, bepillanthat a kulisszatitkokba, 
hogy hogyan készülnek pl. a fazekas edények, a kötélből 
font eszközök, hogyan hímeznek az asszonyok, és mivel 
dolgoznak a fafaragók, a kovácsok. De akár táncra is per-
dülhet a néptáncosokkal!
A gyermekek időutazáson vehetnek részt, amely során 
a dédszüleik gyermekkorának meséit, játékait ismerhe-
tik meg. A néprajzi könyvek tárgyai megelevenednek a 
szemük előtt. Megtapasztalhatják, hogy a természet adta 
kincseket hogyan lehet felhasználni, s hogy akár játékot 
is lehet belőlük készíteni. 
A rendezvény egyszerre nyújt ismeretet, élményt és szó-
rakozást a család valamennyi tagjának. 
Az idelátogatók megismerhetik a térség népművészeté-
nek jellegzetességeit, hírét vihetik hazánk más tájaira, 
vagy éppen határainkon túlra.

Úton térben időben – szól a Múzeumok 
éjszakája 2019-es eseménysorozatának 
jelmondata.
Felejthetetlen utazáson vehetnek részt azok, akik Gyulán 
töltik június 22. éjszakáját.

Részletes program: 
https://gyulakult.hu/muzeumok-ejszaka-
ja/?fbclid=IwAR0MXe8L023wWIkoz6hValtOLTY-
hW-Uav09mmlFAHdNgSWMqr0Bp9K11tsY

Pályázatok

Meet and Code 2019: Megnyílt a  
pályázati lehetőség

Kódolsz, programozol, érdekel a digitalizáció, vagy a digi-
tális készségek fejlesztése? Ráadásul nonprofit szervezet 
vagy? Akkor neked szól a Meet and Code pályázata!
Június 3.-val kezdődően a Meet and Code kezdeményezés 
felhívására civilszervezetek Európa-szerte mikro-támoga-
tásokat igényelhetnek olyan rendezvények szervezésé-
re, amelyek felkeltik az európai fiatalok érdeklődését a 
digitális készségek iránt. Tavaly több mint 50 000 fiatal 
vett részt 1100 programozási eseményen. 400 eurós tá-
mogatásra lehet pályázni, hogy a kódolás szépségeit sok 
európai közösség megismerje.

Jelentkezés: https://meet-and-code.org/hu/hu/
registration-info 
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MOL GYERMEKGYÓGYÍTÓ PROGRAM

A MOL Gyermekgyógyító Program olyan nonprofit szer-
vezeteket támogat, amelyek krónikus betegségben szen-
vedő, fogyatékkal élő gyerekek, vagy a lelki egészség 
szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és 
serdülők pszicho-szociális rehabilitációjával foglalkoznak. 
A pályázat keretében a szervezetek élmény- és művészet-
terápiás programjaikhoz nyerhetnek támogatást.
A támogatott szervezetek áldozatos munkájukkal a kró-
nikusan beteg gyerekeknek a kórházi tartózkodás miatt 
jelentkező testi-lelki megpróbáltatások feldolgozásában 
tudnak segíteni. A fogyatékkal élő gyerekeknél életprog-
ramjuk részét alkotja a fejlesztés, amely saját és család-
juk életminőségének javítását tudja elérni. A lelki egész-
ség szempontjából rizikócsoportnak számító gyermekek 
és fiatalok esetében pedig a primer prevencióban nyújt-
hatnak segítséget az ilyen jellegű terápiás programok.
2019-ben is várjuk a civil szervezetek pályázatait!
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. június 30. éjfél!
A pályázatokat kizárólag online módon lehet benyújtani.
Regisztráció és pályázatok benyújtása:
https://opa.molalapitvany.hu

Részletek: https://molalapitvany.hu/cikk/gyer-
mekgyogyito

Jó tudni
Megváltozik a civil szervezetek bírósági 
ügyintézésének helye 2019. június 25. 
napjától
A civil szervezetek bírósági ügyintézése 2019. június 25. 
napjától a Gyulai Törvényszék Cégbíróságának épületé-
ben (5700 Gyula, Kosssuth tér 9. szám) zajlik, továbbá az 
új helyszínen a Civil Konzultációs Nap minden hét szerdai 
napján kerül megtartásra.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2019. június 25. nap-
jától kezdődően - az eddig megszokott gyulai Béke su-
gárúton található épület helyett – a Gyulai Törvényszék 
Cégbíróságának épületében történik a civil szervezetek 
bírósági ügyintézése, és az ügyfélfogadást is a cégbíró-
ság épületében tartják.
2019. június 25. napjától az ügyfélfogadás és ügyintézés 
tekintetében:
- az épület címe: Gyulai Törvényszék Cégbírósága (5700 
Gyula, Kossuth tér 9. szám)
- a központi telefonszám: 06 66 562-250.
Továbbá a Civil Konzultációs Nap 2019. július 3. napjától 

(hétfő helyett) minden héten szerdai napokon 13 órától 
16 óráig kerül megtartásra. Változatlanul előzetes beje-
lentkezés alapján fogadják a civil szervezetek képviselőit 
a bíróság munkatársai.
Felhívjuk a civil szervezetek képviselőinek figyelmét arra 
is, hogy
- 2019. június 24. napján az ügyfélfogadás és a Civil Kon-
zultációs Nap elmarad;
- 2019. június 26. napján a Civil Konzultációs Nap elma-
rad.

Kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe az ügyintézés során, 
és a határidők megtartása érdekében kellő időben ke-
ressék fel a bíróságot kérelmeikkel, beadványaikkal. Az 
új épületben Civil Konzultációs Napon első alkalommal 
2019. július 3. napján vehetnek részt a szervezetek kép-
viselői.
Az új elérhetőségeket megtalálják a Gyulai Törvényszék 
honlapján is (www.gyulaitorvenyszek.birosag.hu).
Gyula, 2019. június 5.

dr. Marton Erika

sajtószóvivő
www.gyulaitorvenyszek.birosag.hu

Új közművelődési díjakat alapított a 
Nemzeti Művelődési Intézet

Magyarország Kormánya ez év január 9-én a közössé-
gi művelődés társadalmi és nemzetépítő hasznosságá-
ra és közösségformáló erejére tekintettel döntött arról, 
hogy ismételten legyen lehetőség a közművelődés leg-
magasabb, az emberi erőforrások minisztere által ado-
mányozható elismerésének, a Bessenyei György-díjnak 
az átadására. A Nemzeti Művelődési Intézet a közösségi 
művelődés országos módszertani háttérszervezeteként 
kiemelten fontosnak tartja a közművelődési szakemberek 
minél szélesebb körű elismerését, ezért 2019-ben több 
szakmai díj alapításával csatlakozik a közművelődési ki-
tüntetések rendszeréhez.
A Nemzeti Művelődési Intézet díjak átadásával kívánja 
kifejezni szakmai megbecsülését azon személyek, szerve-
zetek, közösségek irányában, akik kiemelkedő és magas 
szakmai színvonalú közösségépítő, értékfeltáró tevékeny-
séget végeznek. A közművelődési szakmai tevé-
kenységet végző személyek, illetve szervezetek 
méltó elismerése alapított új díjak:
„Illyés Gyula Közművelődési Életműdíj”: azoknak 
a közösségi művelődés területén dolgozó szakemberek-
nek adományozható, akik kiemelkedő tevékenységükkel 
a helyi társadalom életerejének erősödéséhez, valamint a 
szakmai utánpótlás fejlesztéséhez meghatározóan hozzá-
járulnak, mintegy életmű-elismerésként.
„Kovalcsik József-díj”: azoknak a helyi értékek fel-
tárásával, a helyi közösségek megerősítésével foglalko-
zó szakembereknek adományozható, akik kiemelkedően 
hozzájárulnak a helyi és nemzeti öntudat erősítéséhez, 
valamint a szakmai utánpótlás fejlesztéséhez.
„Karácsony Sándor-díj”: azoknak a fiatal szakembe-
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reknek adományozható, akik kiemelkedő eredményekkel 
alkalmassá teszik fejlesztő tevékenységük adaptálását, 
elterjesztését.
„Durkó Mátyás-díj”: azoknak a művelődéskutatás te-
rületén tevékenykedő szakembereknek adományozható, 
akik a szakterületen olyan eredmények felmutatására 
képesek, amelyek segítik a szakterület integrációját a 
tudományos közéletbe, illetve a felsőoktatásba, valamint 
hozzájárulnak a tudományos utánpótlás fejlesztéséhez.
„Közösségeket Támogató Önkormányzat Díj”: 
azoknak az önkormányzatoknak adományozható, 
amelyek jelentős mértékben támogatják a településükön 
működő közösségeket, valamint példaértékű szerepet 
vállalnak a közösségeik megerősítésében, fejlesztésében, 
a közösségeikkel történő együttműködésben, és új kö-
zösségek létrehozásában.
„Közösségépítő Önkéntes Díj”: azoknak a közösségi 
művelődésben tevékenykedő, aktív önkéntesek-
nek adományozható, akik példaértékű, alulról jövő 
kezdeményezéseket generálnak, mentorálnak, előremoz-
dítva a társadalmi aktivitást és megerősítve a helyi iden-
titástudatot.
Az elismerések adományozására vonatkozó javaslatot – a 
jelölt szakmai életútjának bemutatását tartalmazó indok-
lással együtt – minden év augusztus 1-jéig van lehető-
ség benyújtani a Nemzeti Művelődési Intézet részére. A 
felterjesztést magyar állampolgársággal rendelkező ter-
mészetes személy, Kárpát-medencében működő 
szervezet kezdeményezheti, a javaslattétel be-
nyújtására kizárólag a mellékelt formanyomtatvá-
nyon van lehetőség. Az elismerések adományozására, 
valamint a kapcsolódó pénzjutalmak átadására minden 
évben november 13-án kerül sor. A Nemzeti Művelődési 
Intézet kiemelten fontosnak tartja azt is, hogy az orszá-
gosan adományozható díjak mellett települési szinten is 
elismerésben részesülhessenek azok a munkatársak és 
önkéntesek, akik aktív szerepvállalásukkal hozzájárulnak 
a helyi közösség építéséhez, a helyi közösségi értékek 
megőrzéséhez. A díjalapítással az országos és helyi szin-
ten alapított elismerések országos rendszerét kívánja bő-
víteni és szélesebb körben elérhetővé tenni.
Amennyiben van olyan személy, akit eddigi szerepvál-
lalása és feladatvégzése alapján érdemesnek ítél meg 
a Nemzeti Művelődési Intézet által alapított, országos 
szinten adományozható elismerések bármelyikére, akkor 
éljen a lehetőséggel, és terjessze fel az érintetteket a dí-
jakra.
Felterjesztési határidő: 2019. augusztus 1.

Forrás:
https://nmi.hu/2019/06/03/uj-kozmuvelode-
si-dijakat-alapitott-a-nemzeti-muvelodesi-inte-
zet/?fbclid=IwAR3lt5ovoSPml_c

Kiadványajánló
A közösségek szolgálatában
az első Hajdú-Bihar megyei közösségfejlesztő kezdemé-
nyezések és a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat 
Alapítvány működésének 20 éve 

A kötetet G roskáné Piránszki Irén közösségfejlesztő írta 
és szerkesztette, idézünk az Ajánlás-ból:
„Mint minden civil kezdeményezés, úgy a közösségfej-
lesztés folyamatát is alapvetően meghatározza az abban 
részt vevők és az azt irányítók elkötelezettsége, érdeklő-
dése, tettrekészsége. Így – főként pályatársaim bátorí-
tására – vállalkoztam arra, hogy az egyes korszakok be-
mutatása során népművelői/közösségfejlesztői életutam 
alakulásáról is szóljak, felidézve, hogy az egyes időszakok 
milyen feladatok, döntések, kihívások elé állítottak. Szán-
dékom volt az is, hogy megörökítsem szűkebb környe-
zetem – Hajdú-Bihar megye – civil közösségeinek kez-
deményezését és az abban közreműködőket az 1980-as 
évektől napjainkig.
Hiszem,hogy fejlesztő, informáló, bátorító, kapcsolatépítő 
szerepvállalásunkkal hozzájárultunk ahhoz,hogy a közös-
ségfejlesztés – amelynek alappillérei a helyi cselekvés, az 
aktivitás és részvétel – mára ismert és elfogadott közös-
ségi és civil fejlesztő tevékenységgé vált.
Aki közösséghez tartozik, sohasem magányos! Azt 
kívánom,hogy élete során mindenki találjon olyan 
közösséget, amelyért elkötelezetten munkálkodik 
és amelyhez jó érzéssel tartozik.”
A kiadvány – korlátozott számban – hozzáférhető a Kö-
zösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületénél, információ 
a civil@kfbme.hu e-mail címen

Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, 
könyvtári és közművelődési területen
Szerkesztette Ponyi László

Letölthető: 
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/up-
loads/Delfi-j%C3%B6v%C5%91-%C3%A9s-
trendkutat%C3%A1s-web.pdf
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