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EZ TÖRTÉNT
Príma díjas a „Leg a láb” A.M.I.
2019. szeptember 27-én, pénteken immár 14. alkalom-
mal rendezte meg a Békés Megyei Príma Gálát a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a Gyulai 
Vigadóban. 
Az idei év Príma díját iskolánk, a „Leg a láb” Alapfokú 
Művészeti Iskola vehette át a magyar közoktatásban vég-
zett áldozatos munkájáért. A patinás épületben iskolánk 
sokszínűségét bemutató műsort adtunk, melyen számos 
művészeti csoportunk közül a mezőberényi Berecske, a 
mezőtúri Újvárosi Csillagok, a Biharugrai Kamara és a Be-
rény Táncegyüttes mutatkozott be. A díjat Szabó Csaba 
igazgató, Szabóné Kukla Ágnes igazgatóhelyettes, és egy 
táncospár Szabó Dorka és Hajzer Sándor vette át.

Ülésezett a csabai fiatalok fóruma, a Vá-
rosi Ifjúsági Parlament

Tizenhárom éve kerül megrendezésre minden ta-
vasszal és ősszel a Békéscsabai Diákönkormány-
zat számára az egyik legfontosabb program,  
a VIP. Az idei őszi ülésre október 16-án került sor 
a Csabagyöngye Kulturális Központban (CsaKK).

Békéscsabán a városi diákönkormányzat és  
a CsaKK (illetve elődje, az IfiHáz) Patent Diákiro-
dája 1998 óta szervez városi szintű érdekképvi-
seleti fórumokat, köztük 2006 óta minden évben  
a tavaszi és őszi Városi Ifjúsági Parlamentet, 
amelynek témaválasztásában a diákok vélemé-
nye, javaslatai jelennek meg. A mostani ülésen a 
városi DÖK új, szeptemberben megválasztott el-
nökét is kérdeztük.

Az évente kétszer, márciusban és októberben összeülő 
ifjúsági fórum mindig a nyitó plenáris üléssel, benne kö-
szöntőkkel és előadásokkal kezdődik, majd a hetedik és 
nyolcadik osztályos, illetve nagyrészt középiskolás diákok 
különböző szekciókban folytatják a közös munkát. A szek-
ciókban olyan témákat vitatnak meg a fiatalok, amelyek 
hozzátartoznak a csabai ifjúsági- és diákélethez, vagy 
épp magához a korosztályhoz. Egyes szekciókat felkért 
szakemberek, míg a többit a városi DÖK tagjai vezetik. A 
program kora délután a záró plenáris üléssel, azon belül 
is egy kerekasztal-beszélgetéssel zárul.

A nyitó plenáris ülésen ezúttal Varga Tamás, a polgár-
mesteri hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztá-
lyának osztályvezetője mondott köszöntőt, majd Zsótér 
Mária és Mészárosné Szabó Anna előadását hallgathatták 
meg a jelenlévők.
Ezt követően kezdték meg munkájukat a szekciók, ame-
lyek ezúttal többek között olyan témákat boncolgattak, 
mint a továbbtanulás, a pályaválasztás, a diák érdekkép-
viselet, jogok és kötelességek, a függőség, a Csabai Ga-
rabonciás Napok, vagy épp maga a DÖK.
A záró plenáris ülés kerekasztal-beszélgetésén pedig 
Kovács Ákos, a Békéscsabai Diákönkormányzat elnöke, 
Buzder Brigitta pályaorientációs tréner, Kádár Kende diák-
polgármester, valamint Zámbó Szilárd és Pálfi Sándor di-
ák-alpolgármesterek reagáltak a résztvevők felvetéseire.
A város kiemelt figyelmet fordít minden alkalommal a 
rendezvényre, így azon most is jelen volt Bágy Petra ifjú-
sági referens.
„Mindenképpen szerettünk volna változtatni a VIP prog-
ramján, ugyanis azt vettük észre az utóbbi években, hogy 
a diákok nem feltétlenül a szekciók témái miatt jelent-
keznek a rendezvényre. Éppen ezért most csökkentettük 
azok számát és komolyabb témákat határoztunk meg, 
illetve magának a városi DÖK-nek is volt saját szekció-
ja” – mondta el kérdésünkre Kovács Ákos, a Békéscsabai 
Diákönkormányzat elnöke.
„A záró kerekasztal beszélgetésen is módosítottunk, hi-
szen most nem beszámolókat és kérdéseket, hanem ja-
vaslatokat vártunk a szekciók képviselőitől, amelyekre a 
kerekasztal tagjai reagáltak, illetve mondták el vélemé-
nyüket azokkal kapcsolatban” – tette hozzá.
A városi DÖK elnökével természetesen magáról a diák-
szervezetről is beszélgettünk, ezt az interjút hamarosan 
olvashatjátok majd oldalunkon. Az alábbi fotók a záró 
plenáris ülésen készültek.

Forrás, képgaléria:
https://ifipress.hu/ulesezett-a-csabai-fiata-
lok-foruma-a-varosi-ifjusagi-parlament/

PÁLYÁZATOK
TESCO PÁLYÁZAT

Ismét elindult a Tesco pályázati programja, az „Ön vá-
laszt, mi segítünk”! Az áruházlánc olyan szervezetek, 
baráti közösségek, bölcsődék, óvodák, iskolák, nonprofit 
kis- és középvállalkozások, továbbá társasházak és lakás-
szövetkezetek jelentkezését várja, akik kezdeményezé-
sükkel a helyi közösség életének fejlődéséhez járulnának 
hozzá. A pályázók 400, 200 vagy 100 ezer forintot kap-
hatnak programjaik megvalósításához.
Jelentkezni november 11-ig, a tesco.hu/kozosseg oldalon 
lehet.
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Pályázati kiírás a nemzetiségi kulturális 
kezdeményezések 2020. évi költségveté-
si támogatására

Határidő: 2019. december 01.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázati 
kiírást hirdet meg a bolgár, a görög, a horvát, a 
lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a 
szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetisé-
gi kulturális kezdeményezések 2020.évi költség-
vetési támogatására

A pályázati kiírás célja a kiírás körébe tartozó nemzeti-
ségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kul-
turális kincsei megőrzésének, méltó folytatásának támo-
gatása értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési 
feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség 
egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kultu-
rális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és 
tudományos kezdeményezések támogatása; a nemzeti-
ségi közösségek hitéletét erősítő útmenti keresztek állí-
tásának, felújításának támogatása; a teremtésvédelem 
érdekében végzett tevékenység támogatása.
A kiírás keretében támogatott tevékenység megvalósítási 
időszaka: 2020. január 1. – 2020. december 31. 

Forrás, bővebben: bgazrt.hu 

Roma nemzetiségi pályázatok 2020
Határidő: 2019. december 01.
Pályázatok roma nemzetiségi kulturális kezdemé-
nyezések, nyelvi környezetben megvalósuló nem-
zetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőr-
ző és olvasótáborok megvalósítására

A Belügyminisztériuma nyílt pályázatot hirdet 
roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 
2020. évi költségvetési támogatására.
A felhívás kódja: ROMA-NEMZ-KUL-20
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. december 1. 23:59 óra
Forrás, bővebben: 
https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Ro-
ma-nemzetisegi-palyazatok-2020 

Határtalanul! középiskolai vetélkedő kez-
dődött
A Nemzetpolitikai Államtitkárság a Határtalanul! prog-
ramhoz kapcsolódóan meghirdette a 2019-2020. évi 
Határtalanul! középiskolai vetélkedőt, amelyen külhoni 
és anyaországi középiskolai osztályok jelentkezhetnek.  

A versenyben való részvételhez csak ki kell tölteni a Ha-
tártalanul! tesztet október 1. és 31. között.
A Határtalanul! teszt a hatartalanul.net honlapon érhető 
el.
A régiók legsikeresebb osztályaihoz ellátogat (kölcsö-
nösen egyeztetett időpontban) a Határtalanul! csapata, 
tinisztárok kíséretében, ajándékokkal felszerelkezve, és 
játékos vetélkedőn próbára teszik az osztály tudását. 
Akik a középdöntőkön is sikeresek, azokat meghívjuk a 
februári Határtalanul! napra Budapestre, ahol nem csak 
menő zenekarokkal találkozhattok, de a Nagydöntőn 1 
millió forintot nyerhetnek az osztálynak, és sok különle-
ges ajándékkal is készülünk.

NEA PÁLYÁZATOK

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított for-
rásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiu-
mainak a 2020. évre vonatkozó „Civil szervezetek 
működésének biztosítására vagy szakmai prog-
ramjának megvalósítására és működésének biz-
tosítására fordítható összevont támogatás 2020.” 
című és a „Helyi és területi hatókörű civil szerveze-
tek egyszerűsített támogatása 2020.” című pályá-
zati kiírásai.
A pályázatok céljai a civil szervezetek alapcél szerinti kö-
zösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdeké-
ben végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek 
biztosítása, civil társadalom erősítése, a civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költ-
ségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai 
megvalósításának támogatása révén.
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatok beadási időszakai:
A „Civil szervezetek működésének biztosítására 
vagy szakmai programjának megvalósítására és 
működésének biztosítására fordítható összevont 
támogatás 2020.” című kiírások tekintetében kollé-
giumonként eltérő időpontokban: 2019. október 1. – 
2019. november 8. között.
A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 
egyszerűsített támogatása 2020.” című pályázati ki-
írás tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 
2019. november 11.- 2019. december 20 között. 

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők 
el:
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
www.bgazrt.hu
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A Budapest Bank pályázata
November 18-ig adhatják be pályázataikat a civil szerve-
zetek.

A Budapest Bank a Békéscsabai Önkormányzattal kar-
öltve immár tizedik alkalommal hirdet pályázatot olyan 
közcélú, közérdekű tevékenységek, civil kezdeményezé-
sek támogatására, amelyek Békéscsabához és közvetlen 
agglomerációjához (Gerla, Mezőmegyer és Fényes te-
lepülésekhez) kötődnek. Idén is két témában, egyrészt 
környezeti fenntarthatóságot szolgáló helyi kezdeménye-
zésekkel, másrészt a gazdasági vállalkozások edukációját 
segítő programokkal lehet pályázni. Ez utóbbira az egész 
országból jelentkezhetnek a nonprofit szervezetek. A Bu-
dapest Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiája a 
kiemelkedő elemeként 2013-ban indította el a Budapest 
Bank Békéscsabáért Programját, amelyben azok a non-
profit szervezetek pályázhatnak pénzbeli támogatásra, 
amelyek tevékenységük révén hozzájárulnak Békéscsa-
ba és agglomerációja fejlődéséhez. A program során a 
Budapest Bank szorosan együttműködik Békéscsaba ön-
kormányzatával, a 8 milliós pályázati forrást közösen biz-
tosítják.

A program eddigi kilenc lezárult ciklusa során 105 civil 
szervezet részesült összesen 46 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásban. Az évek során a támogatott te-
rületek között szerepelt már a kultúra, hagyományőrzés, 

közösségépítés, esélyegyenlőség, vállalkozói ismeretek, 
pénzügyi kultúra, pályaválasztás, egészségfejlesztés, 
környezetvédelem, valamint természeti és kulturális ér-
tékmegőrzés is.

Ahogyan az eddigi években, úgy 2019-ben is két fő 
témakörben lehet pályázni. Az első téma a kör-
nyezeti fenntarthatóság, erre csak a Békéscsabán, 
vagy közvetlen agglomerációjában bejegyzett 
szervezetek jelentkezhetnek. A második téma a 
vállalkozóvá válást vagy a vállalkozás fejleszté-
sét segítő programok, amelyre az ország bármely 
területén működő civilszervezet pályázhat azzal a 
kitétellel, hogy pályázati anyag olyan tevékeny-
séget tartalmazzon, amely Békéscsabán és/vagy 
Gerla, Mezőmegyer és Fényes településeken való-
sul meg. A pályázatokat postán lehet elküldeni, legké-
sőbb 2019. november 18. (hétfő) éjfélig. 

„Számunkra kiemelten fontos, hogy aktívan hozzájárul-
junk Békéscsaba és környékének folyamatos fejlődésé-
hez. A sokéves együttműködésünk során mindig az le-
begett a szemünk előtt, hogy minél inkább megőrizzük a 
város értékeit, tekintettel a munkaerőpiacra, az életminő-
ségre, a természeti és a kulturális értékekre. Idén elha-
tároztuk, hogy – csatlakozva napjaink egyik legnagyobb 
kihívásához – csökkentjük ökológiai lábnyomunkat, és a 
környezeti fenntarthatóság az eddiginél is hangsúlyosab-
ban jelenik meg a CSR tevékenységünkben. Éppen ezért 
indultunk el nyáron az I. Tisza-tavi PET kupán, és ezért 
választottuk a környezetvédelmet a békéscsabai progra-
munk egyik témájának” – mondta Lasetzky Frigyes, a 
Budapest Bank békéscsabai Bankműveleti Központjának 
vezetője, a bank operáció vezetője.

A pályázat bírálóbizottságának társelnökei Szarvas Pé-
ter, Békéscsaba polgármestere, valamint Lasetzky Fri-
gyes, a Budapest Bank operáció vezetője. A zsűri további 
tagjai Pocsaji Richárd, a Békés Megyei Hírlap főszer-
kesztője, illetve Tölgyes Orsolya, a Budapest Bank 
kommunikációs vezetője. A pályázat médiapartnere a Bé-
kés Megyei Hírlap.

Bővebb információ, pályázati kiírás: https://www.
budapestbank.hu/info/bekescsaba 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK
Ingyenes Közösség és Média szakkör in-
dul Békés megyében, Békéscsabán
A Nemzeti Művelődési Intézet a „Művelődő közösségek az 
Alföldön” elnevezésű, EFOP-3.7.3-16-2017-00149 azono-
sítószámú projektjének keretein belül Közösség és Média 
szakkört indít Békéscsabán. A 12 alkalommal, havi rend-
szerességgel alkalmanként 4 óra időtartamban megvaló-
suló szakköri foglalkozás célja, hogy a mindennapokban 
használható ismeretanyagot adjon át a digitális kompe-
tenciafejlesztés témakörében.
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A foglalkozás témái:
- szóbeli kommunikáció
- írásos sajtó műfajok – elmélet és gyakorlat
- kép, fotó, mint kommunikációs eszköz
- online sajtó (a közösségi média lehetőségei és veszé-
lyei) – elmélet és gyakorlat
- honlapok fontossága
- imázs film fogalma, célja, szerepe, fontossága
- jogi ismeretek és adatvédelem a közösségi média vilá-
gában
Célunk, hogy a résztvevők által megszerzett ismeretek 
hosszabb távon beépülhessenek a közművelődési intéz-
mények, közösségi színterek, kulturális célú civil szer-
vezetek szakmai tevékenységébe is, így előnyt élveznek 
azon jelentkezők, akik az említett szervezetek ajánlásával 
jelentkeznek a programra.

Olyan ifjúsági és felnőtt korosztály, valamint hátrányos 
helyzetű munkanélküliek, nyugdíjasok, GYED-en vagy 
GYES-en lévők, GYED-ről vagy GYES-ről visszatérők, ala-
csony iskolai végzettségűek, képesítés nélküliek jelentke-
zését várják, akik betöltötték 18. életévüket és jelenleg 
köznevelésben nem vesznek részt. A foglakozások hely-
színe: Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazga-
tósága (5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.)

A szakkör első alkalma: 2019. október 25.
A szakkör indulásáról és a jelentkezés módjáról bővebb 
felvilágosítás kérhető:
Csibor Márton közművelődési referenstől (csibor.mar-
ton@nmi.hu, 06-20/322-94-87)

KONFERENCIA
Szociokulturális tevékenységek – a népi 
kézművesség a helyi társadalom- és gaz-
daságfejlesztésben.
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület tisztelettel meg-
hívja Önt és érdeklődő ismerőseit az
Szociokulturális tevékenységek – a népi kézmű-
vesség a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés-
ben című regionális konferenciára.
A konferencia időpontja és helyszíne: 2019. novem-
ber 9. (szombat), 10.00 óra, Kornélia étterem, (Békéscsa-
ba, Baross u. 9-21.). 
10. 00 – 12.00
1) A népi kézművesség – mint gazdaságélén-
kítő erő – részvétele a kreatív iparban. A helyi 
értékek újratanításának tervezett formái Békés-
csabán – Kocsis Klára, a Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület vezetőségi tagja
2) Békéscsaba népi kézműves értékei 
• Békéscsabai festett bútorok és a tranosciusok – 
Ando György, etnográfus
• A békéscsabai kézi könyvkötészet – fókuszban a 
tranosciusok – Bíró Bertold, könyvkötő
• A tranosciusok ötvösmunkái – Szedlják István, 
Népi iparművész
• A békéscsabai posztyenkás házak oromdíszei, a 
népi bútorok formái, díszítményei – Széll János, etnográ-
fus,

• Népi textíliák – A békéscsabai szűcshímzés orna-
mentikája, színösszetétele, a vászonszőttesek díszítmé-
nyei – Dr. Illés Károlyné, Népművészet Mestere

12.00 – 13.00 Ebéd

13.00 – 16.00
3) A birkatenyésztéstől a gyapjú feldolgozá-
sig - a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség szo-
ciokulturális tevékenysége – Szpisák Attila, lelkész
4) A kendertermesztés és feldolgozás, mint 
kitörési lehetőség – jó gyakorlat Vésztőn – Molnár 
Sándor, polgármester
5) Egy település élni akar – a ciroktermeléstől 
a seprűkötésig, a kecsketartástól a sajtkészítésig 
Magyardombegyházán – Dinyés Ildikó, polgármester 
6) A Református Egyházközség a település 
életben maradásáért Kötegyánban – közművelő-
dés, tudásmegosztás, közösségfejlesztés – Tyukodi 
László, lelkész
7) A hagyományok megőrzésétől a megélhe-
tésig – Brczán Krisztifor, a deszki Bánát Szerb Kulturális 
Egyesület elnöke

A konferencia regisztrációs díja, amely az ebéd-
költséget is tartalmazza: 2.000 Ft/fő.

Egy olyan együttlétet szeretnénk megvalósítani, amely-
nek a centrumában a népi kézművesség áll, részben cél-
ként, de eszközként is a települések megmaradásáért, a 
hátrányos helyzetű társadalmi rétegek foglalkoztatásáért.
Jelentkezés, bővebb információ - E- mail: info@
bmne.hu; Telefon: 30-299 77 89
E- mail: info@bmne.hu

Támogató:

IV. Józsa Mihály Békés megyei Vers- és 
Prózamondó Fesztivál
2019. december 07., Békéscsaba  



5

A fesztivál szervezője: a Féling Színház Kulturális Egye-
sület és a Csabagyöngye Kulturális Központ.
Nevezési határidő: 2019. október 27.
A Fesztiválra jelentkezés feltételei:
– A fesztiválra kizárólag nem hivatásos (amatőr) vers és/
vagy prózamondók jelentkezését várjuk.
– A jelentkező a betöltötte a 15. életévét.
– A jelentkezőket két korcsoportba soroljuk: A: 15-18 év 
közöttiek; B: 18 év felettiek

Forrás, bővebb információ: 
https://csabagyongye.com/2016/08/23/i-jozsa-
mihaly-vers-es-prozamondo-fesztival/ 

JÓ TUDNI
Fejlődni, újítani jó, de most kell is!
A Windows 7 támogatása megszűnik 2020. január 14-én. 
Ezt követően a termékhez nem érhetőek el a Windows 
Update szoftverfrissítései és műszaki segítsége. Az Ön és 
adatai biztonságának megőrzése érdekében a Microsoft 
kifejezetten javasolja, hogy térjen át a Windows 10-re 
2020 januárja előtt!
Nemcsak a Microsoft, mi is ezt javasoljuk! A CivilTech 
Programon keresztül roppant kedvező áron juthat operá-
ciós rendszerhez!

Forrás, bővebb információ:
https://www.civiltech.hu/directory/?utm_sour-
ce=NIOK+hírlevél&utm_campaign=d

AdakozóKedd 2019 - Csatlakozz Te is a 
világ legnagyobb adománygyűjtő moz-
galmához!

Esemény időpontja: 2019. december 03.
Idén december 3-ára esik a GivingTuesday. Az 
#AdakozóKedd egy globálisan terjedő nemzetközi 
mozgalom, melynek célja, hogy legyen egy nap, 
amikor minden az adományozásról, a jótékony 
cselekedetekről és ezek ünnepléséről szól.
Az akcióhoz eddig több millió ember és több száz cég 
csatlakozott, jelenleg több mint 50 ország vesz részt ben-
ne. A NIOK Alapítvány 2017 óta a GivingTuesday - azaz 
az #AdakozóKedd - hivatalos magyarországi nagyköve-
te. Célunk, hogy a mozgalmat mindenki megismerje, és 
megteremtsük hazánkban is az adományozás ünnepét. 
Az #AdakozóKedd hatására az adományozás egyre 
népszerűbbé válik Magyarországon is, és az adományo-
zott összegek is évről évre növekednek.
Hogyan csatlakozhatsz?
• Indíts közösségi adománygyűjtést az adjukossze.
hu oldalon! Ráadásul, ha vannak élő vállalati kapcsolata-
itok, most meg is duplázhatjátok a gyűjtést!
• Ötleteljetek a szervezet tagjaival, önkénteseivel, 
hogy milyen színes, kreatív kampánnyal, poszttal, videó-
val, képekkel rukkolhatnátok elő ezen a napon, hogy mi-
nél többen megismerjenek titeket!
• Szervezzetek eseményt az #AdakozóKedd al-
kalmából! Szóljon ez a nap a jócselekedetekről! Legyen 
szó adománygyűjtésről, önkéntes napról vagy bármilyen 
ünneplésről!
További tudnivalókért, tippekért nézz szét az adakozo-
kedd.hu honlapon! Ha eldöntöttétek, hogy milyen kam-
pánnyal készültök #AdakozóKedd-en, regisztráld a 
programod, hogy minél többen adományozzanak, és jó-
tékonykodjanak!

Ifjúságszakmai Erőforrástérkép készül
Tisztelt Szervezeti Vezető,
Kedves Partnerünk!

Az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. 
évben elkészíti hazánk egyedülálló Ifjúságszakmai Erő-
forrástérképét, melyhez ezúton is kérjük szíves segítsé-
gét az alábbi kérdőív kitöltésével. 
Fontos, hogy akkor is kitöltésre kerüljön a kérdőív, ha a 
válaszok többsége nemleges, hiszen ez szolgáltat pontos 
képet a lehetséges jövőbeni fejlesztési lehetőségekről, 
együttműködési pontokról. A kitöltés határideje 2019. 
október 20. (De folyamatos feltöltésre is van lehetőség, 
ez a határidő egy addig rögzített erőforrástérképet fog 
eredményezni. A szerk.)
A kérdőív kitöltéséhez kattintson ide!
Az ifjúsági munka egyik alapja, hogy a szereplők tisztá-
ban legyenek a rendelkezésre álló erőforrásokkal. A leg-
utolsó, országos léptékű erőforrástérkép tíz évvel ezelőtt 
készül, azonban az elmúlt évtizedben számos változás, 
fejlődés ment végbe.
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Célunk az ifjúságszakmai erőforrástérképpel, hogy képet 
kapjunk az ország településein az ifjúságügyi szereplők 
által elérhető kezdeményezésekről, ifjúságszakmai-, ifjú-
sági szervezetekről, szolgáltatókról, valamint a felmerülő 
fejlesztési lehetőségekről.
Országos szervezetként kiemelten fontos számunkra, 
hogy összekössük azokat a szereplőket, akik már rendel-
keznek tapasztalattal, jó gyakorlattal az ifjúságügy terü-
letén és ezt megoszthassuk mindazokkal, akik még nem 
fogtak bele a saját településük ifjúságának szóló szolgál-
tatások, intézkedések kialakításába.
A felmerülő kérdésekkel forduljanak hozzánk bizalommal 
az eroforrasterkep@unp.hu címen.
Az erőforrástérképpel kapcsolatos felmérés eredményét a 
www.ujnemzedek.hu és a www.unp.hu oldalakon tesszük 
közzé.

Ezúton is köszönve segítő közreműködésüket, tisztelettel,

Ament Balázs
módszertani és monitoring alprojektvezető
Új Nemzedék Központ
Módszertani és monitoring alprojekt
unk.modszertan@gmail.com
modszertan@unp.hu
www.unp.hu

Tudástár a közösségi művelődésben

A Nemzeti Művelődési Intézet kötetsorozata
Felelőskiadó: Závogyán Magdolna, ügyvezető
Sorozatszerkesztők: Dr.JuhászErika - Dr. Márkus Edina
Borítóterv: Gégény János – Dr. Juhász Erika
Technikai szerkesztő: Kőműves Anikó – Gégény János
A sorozat bemutatása:
A Nemzeti Művelődési Intézet fontos küldetése, hogy a 
közösségeket képessé tegye saját értékeik felismerésére 
és az ebből adódó lehetőségek kiaknázására. Ennek tá-
mogatására képzések, tudásmegosztó alkalmak és kép-
zésfejlesztés révén szeretné a megfelelő szakmai utánpót-
lást biztosítani. Ezek a szakmai képzések hozzájárulnak a 
kulturális szakma humánerőforrás-fejlesztéséhez, a kö-
zösségi művelődés területén tevékenykedő munkatársak 
szakmai aktivitásának fokozásához, az intézmények ha-
tékonyabb működéséhez, az élethosszig tartó és az élet 
teljes körére kiterjedő, tanulást elősegítő tevékenységek 
és szolgáltatások hatékonyságának növeléséhez.
A Nemzeti Művelődési Intézet 2017-től az Emberi Erő-
források Minisztériumának támogatásával elektronikus 
tananyagokat készít, amelyek létrehozásával elő kívánja 
segíteni a képzések tanulási folyamatait, így létrehozta a 
„Tudástár a közösségi művelődésben” sorozatot.
A tananyagok jól hasznosíthatók a szakemberképzés kü-
lönböző szintjein: a középfokú és felsőfokú OKJ-s szak-

mai képzésektől a felsőoktatás közösségszervezés BA, 
közösségi művelődés tanári MA és kulturális mediáció MA 
szakjain át a szakmai továbbképzésekig és az önképzésig 
egyaránt. Azonos szerkezetűek, az egyes témák elméle-
ti hátterének felvázolása után a tananyagok megértését, 
elsajátítását, az adott témakörhöz kapcsolódó készségek 
fejlesztését szolgáló gyakorlatokat tartalmaznak.
Forrás: https://nmi.hu/tudastar/tudastar-a-ko-
zossegi-muvelodesben/

Az IfiPress – Ifjúsági magazin és diákportál első-
sorban a 14-24 éves korosztály tájékoztatja az őket érin-
tő, érdeklő, róluk szóló hírekről, eseményekről, továbbá 
hasznos, fontos és érdekes cikkeket közöl.
Az IfiPress – Ifjúsági magazin és diákportál a Médiaszol-
gáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartott interne-
tes satótermék.
Nyilvántartásba vételi okirat száma: CE/22326-6/2019.

Oldaluk szívesen fogadja az ország egész terüle-
téről fiatalokkal, diákokkal foglalkozó civil szer-
vezetek (egyesületek, alapítványok), ifjúsági- és 
diákszervezetek (diákönkormányzatok, hallgatói 
önkormányzatok, stb.), valamint oktatási intéz-
mények projektjeit és azok eredményét bemuta-
tó, ifjúsági- és diákrendezvényeket, eseményeket 
beharangozó és arról tudósító cikkeit, valamint 
közleményeit és felhívásait.

Ahogy fogalmaznak: „Célunk, hogy a különböző szer-
vezetek és intézmények hasznos és fontos információi, 
illetve a rendezvények és események hirdetményei és be-
számolói eljussanak azokhoz, akiket érint, illetve akikről 
szól. A beküldött cikkeket ingyenesen közöljük, azonban 
pályázati forrásból megvalósuló/megvalósult projektek 
és események esetén a kiíró(k) nevét, a pályázat/projekt 
címét és számát nem áll módunkban ebben a formában 
közzétenni. Természetesen, ezek megjelenítésére (mé-
diamegjelenés) is tudunk lehetőséget biztosítani, ennek 
feltételeiről és lehetőségeiről a lenti email címen lehet 
érdeklődni.”
A cikkeket az alábbi címre várják:
Kapcsolat: sajto@ifipress.hu 
Bővebb információ: informacio@ifipress.hu, 
https://ifipress.hu/
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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.


