
Pódiumbeszélgetés az Ibsen Házban 

November 15-én a Békés 

Megyei IBSEN Nonprofit 

Kft. Kulturális Irodája „A 

magyar közművelődésről‖ 

címmel megjelent könyv 

kapcsán pódiumbeszélge-

tést szervezett a szakterü-

let helyzetéről.  Az Ibsen 

Házban megtartott ren-

dezvény vendége volt    

dr. Németh János a kötet 

egyik szerkesztője, a  

Nemzeti Erőforrás Minisz-

térium Közművelődési 

Főosztályának vezető főta-

nácsosa. 

A program a 2011. novem-

ber 10. és 2012. január 22. 

között megrendezésre ke-

rülő „A magyar közműve-

lődés napjai‖ eseményso-

rozat egyik rendezvénye, 

amelynek célja a közmű-

velődés népszerűsítése, 

közhasznúságának bizo-

nyítása a helyi társadal-

makban, a művelődési 

intézmények pozíciójá-

nak erősítése. 

Művelődési házakkal a 

bizalmi feszültségek 

ellen címmel az       

alábbiakban a Németh 

Jánossal történt beszél-

getést közöljük: 

- A címben is foglalt tág 
témakörhöz milyen kon- 
cepció, szerkesztési elv 
alapján közelítettek? 
 
- A könyv már címében 
is hordoz némi reform-
kori hangulatot, hiszen 
Széchenyi a Lovakrul írt 
kötetet, de szemléleti 
megalapozottságának is 
a lényege, hogy a re-
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Kiadja: 
Közösségfejlesztők 
Békés Megyei 
Egyesülete 

Elfogadták a civil-
törvényt, módosul 

az egyesülési jog 

Elfogadta a parla-
ment az egyesülési 
jogról, a közhasznú-
jogállásról, valamint 
a civil szervezetek 
működéséről és tá-
mogatásáról szóló 
törvényt , amely 
alapján létrejön egy 
új szervezeti forma, 
a civil társaság, to-
vábbá módosulnak a 
civil szervezetekre 
vonatkozó gazdálko-

dási szabályok. 

Bővebb információ: 

http://hvg.hu  
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A tartalomból: 

Napraforgó 
BÉKÉS MEGYEI C IVIL  SZERVEZETEK LAPJA  

Beharangozó 

Kedves Olvasó! 

Egy új típusú Napraforgót olvashat most, amely a hosszú idő óta (15 éve) papír 

alapon megjelentetett kiadványunk elektronikus változata. Anyagi megfontolá-

sok és a kor kihívásainak szelleme - a korszerűbb és gyorsabb formátumban va-

ló terjesztés - vezetett bennünket az elektronikus változat megjelentetéséhez. 

Tisztában vagyunk azonban azzal is, hogy nem minden esetben pótolja ez a hír-

levél a papír alapon megjelent, kézzel „megfogható‖ Napraforgót és több olyan 

civil szervezet van Békés megyében (kistelepülésen működő; kezdő), amelynek 

nincs e-mail postafiókja, nem tudja ezt a formátumot olvasni. (ezt bizonyítják a 

folyamatosan jelentkező új igények, a megjelent példányszám állandó emelkedé-

se). Számukra igyekszünk a jövőben új pályázati források bevonásával postai 

úton való terjesztési lehetőséget találni.  Reméljük, hogy ebben a formátumban 

is – amelynek tartalmi összetétele alig változott, talán kicsivel több a kultúra, 

közösségfejlesztés területét érintő hír –megtalálja a Kedves Olvasó a tevékenysé-

ge végzéséhez szükséges aktuális, és fontos információkat. Hasznos böngészést 

kívánunk! 

Pocsajiné Fábián Magdolna; Butora Hajnalka 

Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

http://www.bekesmegye.com/bekes-megye/provokaciokra-is-reagal-a-kozmuvelodesrol-szolo-kotet


formkorban meglehetősen széle-
sen értelmezték a közművelődést, 
minden intézménynek tulajdoní-
tottak közművelődési funkciót, 
lásd a szegedi múzeum homlok-
zatán a "közművelődésért" felira-
tot; és az egész életen át tartó ta-
nulásnak megfelelően valamennyi 
munkahelynek, médiának stb. is 
volt közművelődési feladata. 
 A nyolcvanas évektől Magyaror-
szágon elsősorban a művelődési 
házakhoz kötik a közművelődési 
tevékenységet, és ez így jó is, 
ugyanakkor a könyvünkben fel-
hívjuk erre a széles értelmezésre 
is a figyelmet.  
A kötet két részből áll, az elsőt 
úgy írtam meg, hogy egy laikus 
olvasó is teljesen tág és összefüg-
gő képet kapjon a terület kétszáz 
éves fejlődéséről, és ugyanezt se-
gíti az ezekben az intézmények-
ben folyó munkáról, gyerekekről, 
közösségekről, és magukról a 
gyönyörű épületekről, egyebek 
között az IBSEN Házról készült 
sok színes kép is.  
A kötet szerencsés utóéletet tud-
hat magának, hiszen a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium kulturális 
államtitkársága által meghirde-
tett, A magyar közművelődésért 
című programsorozat névadója 
lett: ez azt jelenti, hogy 15 helyszí-
nen lesz pódiumbeszélgetés, 
programszervezés a magyar köz-
művelődés helyi sajátosságainak 
bemutatásával.  
A minisztériumnak kettős a célja: 
egyfelől a helyben élők számára 
olyan ismereteket, esetleges támo-
gatásokat biztosítani, amelyek ezt 
a munkát segítik; másfelől a helyi-
ekkel való beszélgetés, találkozás, 
eszmecsere folytán olyan informá-
ciókat kapunk, amelyek hozzájá-
rulnak a január 22-éig, azaz a ma-
gyar kultúra napjáig elkészülő 
országos közművelődési prog-
ramhoz. A könyv arra törekszik, 
hogy a laikus olvasóközönség 
számára vonzó kép alakuljon ki a 
magyar közművelődésről, a mű-
velődési házakról.  
Nem egy tudományos igénnyel 
megírt monográfia, hanem - a szó 
klasszikus értelmében véve - tu-

dományos ismeretterjesztő stílus-
sal, hangvétellel, küllemében pe-
dig egy album igényességével 
készült. 
- A könyvben hozott külföldi pél-

dák hogyan lehetnek a magyar 

közművelődés  segítségére? 

- Ön az egyik irányból közelít, 

miszerint a külföldi példák segít-

hetik a magyar gyakorlatot, de 

ebből a könyvből az is kiderül, 

hogy a hazai közművelődési, mű-

velődési házi gyakorlat milyen 

segítően tud a nyugat-európai 

fejlett világ problémáiban is köz-

reműködni. Gondolok arra példá-

ul, hogy a közösséghiányos társa-

dalom komoly bizalmi feszültsé-

gek okozója, és a magyarországi 

művelődési házakban, amatőr 

csoportokban, civil szervezetek-

ben megnyilvánuló közösségi 

együttlét borzasztó fontos a     

m a g a s  b i z a l o m s z i n t                         

e l é r é s e  é r d e k é b e n .  

Sokszor tapasztaltuk, hogy 

a Nyugat-Európából, az Egyesült 

Államokból érkező kollégáink 

irigykedve nézik az egy-egy ma-

g y a r o r s z á g i  m ű v e l ő d é s i  

házat, könyvtárat, múzeumot  

j e l l e m z ő  n y ü z s g é s t .  

Nyugat-Európában és az óceáno-

kon túl ugyanilyen típusú intéz-

ményekkel találkozunk, más né-

ven. Japánban például közel 19 

ezer állami fenntartású kominkan 

létezik, ugyanezekkel a napiren-

dekkel, programelemekkel. Az 

Amerikai Egyesült Államokban 

jobbára úgynevezett kulturális 

központok vannak, míg Németor-

szágban ugyanezt a tevékenysé-

get hagyományosan a népfőisko-

l a i  m o z g a l o m  v á l l a l j a .  

De ha jól megnézzük ezeket a kü-

lönböző módon nevezett intézmé-

nyeket, nagyon hasonlóak az ará-

nyok: ott is egyharmadban állami 

támogatásból, egyharmadban pá-

lyázati pénzből és jó egyharmad-

ban egyéb bevételeikből működ-

nek. Talán ami a nyugatiaknál 

kicsit nehezebb, az a rendkívül 

erős projektszemlélet: ez olyan-

kor, amikor van jó pályázati pénz, 

jó, de amikor nincs, akkor nem. És 

úgy látom, a magyarországi folya-

matok is egyre inkább ezt erősítik, 

és az intézmények költségvetési 

támogatása egyre bizonytalanabb 

tartalom, nagyságrend.  

Reméljük, ha ezt a könyvet meg-

látja egy helyi döntéshozó vagy 

testületi tag, akinek egy jól műkö-

dő művelődési háza van, Kétegy-

házától Békésig, akkor az lesz az 

irány a jövőben is, hogy bár na-

gyok a nehézségek, mégiscsak 

megpróbálják ezeket az intézmé-

nyeket ha máshogy nem is, alapjá-

raton működtetni. 

- Fel tudják venni a fonalat a di-

gitális tartalmakkal, technikával 

a  m ű v e l ő d é s i  h á z a k ? 

- Ez egyrészt hagyományosan 

pénzigényes oktatás-módszertani 

forma, másrészt pedig a művelő-

dési házak jó része a felnőttképzés 

területén meglehetősen gyerekci-

pőben próbálja utolérni nemcsak 

az európai uniós átlagot, hanem a 

magyarországi professzionális 

g y a k o r l a t o t  i s . 

 Egy 2002-es felméréshez képest, 

amikor az infokommunikációs 

technológiának 25 százalék körüli 

lefedettsége volt a művelődési 

házakban, 2007-ben már ugyanez 

a vizsgálat 75 százalékot mutatott. 

Vagyis helyi erőből is, illetve kü-

lönböző pályázati lehetőségekkel 

élve az interneten való kommuni-

kálás akár a felnőttképzés, akár az 

e-learning stb. formájában érzé-

kelhetően javul; de ez egy további 

fejlesztést igénylő kérdéskör. 

Azt tapasztaljuk, hogy azoknál a 

művelődési házaknál, amik euró-

pai uniós pályázatban sikeresen 

vettek részt, ez a probléma szinte 

2 Napraforgó 



2011. december  

maximálisan megoldódott. Ennek 

az egyik oka, hogy egy uniós pá-

lyázatban igen magas a támogatás 

összege, mondjuk egy 50 millió 

forintos támogatással 5 millió fo-

rint tisztán technikai fejlesztésre 

fordítható; a másik, hogy az uniós 

pályázatok rendkívül rigorózusan 

megkövetelik ezeknek a fajta 

módszereknek az alkalmazását, 

ennek a technikának az aktív mű-

ködtetését. 

- Egy 2008-as adat szerint Békés 

megye huszonegy településén tar-

tanak zárva, azaz működnek kul-

csos házként a kultúrházak. Ilyen 

esetekben mi a lehetőség a köz-

művelődésre? 

- Sajnos országosan talán még 

durvábbak az arányok: a legutób-

bi kutatások szerint közel 800 tele-

pülésünkön - zömmel kistelepülé-

seken, külterületi városrészeken 

és külső kerületekben - hasonló a 

helyzet. Ez a probléma, úgy ér-

zem, tartósan jelen lesz a magyar 

közművelődési életben, hiszen 

most van az a tipikus helyzet, 

hogy akinek van, annak még van 

esélye arra, hogy egy kicsit több 

lesz, akinek meg nincs, annak 

szinte esélye sincs arra, hogy ezt 

átlépje. Amit a kormány tud ten-

ni, az bizonyos célzott támogatá-

sok elkülönítése, amire egy példát 

mondanék: a Közkincs hitelprog-

ram néven ismert támogatás 2005-

ben 160 település számára tette 

lehetővé, hogy a kis művelődési 

házakat, közösségi színtereket 

gyönyörűen fölújítsa, például az 

önök megyéjében a kétegyházi 

könyvtár ennek köszönhetően 

korszerűsödött.  

De nagyon sok pénz van erre a 

célra a regionális operatív progra-

mokban is, az ügyes önkormány-

zatok, polgármesterek élni is tud-

tak vele. A művelődési házak, 

könyvtárak fenntartása önkor-

mányzati feladat, és a mai hely-

zetben nem bízhatunk abban, 

hogy ebben a tekintetben az ön-

kormányzatok saját erőből minő-

ségi változást eredményező beru-

házásokra el tudják szánni magu-

kat, ez nyilvánvaló.                                    

                          G:E  

           www.bekesmegye.com 

rozat békéscsabai állomásán bemutat-

ták a Hajdú-Bihari és Békés megyei 

közösségi működési modelleket, vala-

mint szó esett a közművelődési straté-

gia megújításáról, illetve a megyei 

önkormányzat jövőbeni társadalmi 

szerepvállalásáról is. A résztvevők 

egyetértenek abban, hogy az új köz-

művelődési stratégiának alapját a 

helyi közösségekre kell építeni, 

ugyanis azok megerősítése kiemelke-

dő jelentőségű. 

A konferenciára ellátogató Halász 

János, a NEFMI parlamenti államtit-

kára a rendezvénnyel kapcsolatos 

sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, 

hogy a szaktárca a közösségi modell 

bemutatása közben tájékozódik a 

helyi viszonyokról is.  

- Magyarország a törvényi változások 

következtében átalakul, melynek 

eredményeképp a közművelődés is 

megújul. Ehhez azonban el kell készí-

tenünk a közművelődési stratégiát, 

amelyhez viszont mindenképpen 

szükségünk van az érintett szakembe-

rek véleményére is - hangsúlyozta az 

államtitkár. Halász János elmondta, 

hogy az úgynevezett műhely-

konferenciákon feltérképezik azokat a 

kulturális köröket, szervezeteket, 

amelyek a településeken fejlesztik a 

közösségi életet, ugyanis a készülő 

koncepcióhoz velük mindenképpen 

szeretnének tapasztalatot cserélni. 

A sajtótájékoztatón a házigazda Kó-

nya István megyei alelnök arra hívta 

fel a figyelmet, hogy a Békés Megyei 

Önkormányzat megyei szinten évek 

óta gesztor szerepet tölt be nemcsak 

az oktatási, hanem a közművelődési 

modellek kialakításában is, ennek 

egyik jó példája az önkormányzat 

2009-ben életre hívott Civil Stratégiá-

ja. 

-Büszkék vagyunk az eredményeink-

re és arra, hogy intézményeinken 

keresztül közvetíthettük a kultúrát a 

Békés megyei emberek felé. Reméljük, 

hogy számos ötletünk, például a kis-

településeken működő kulcsos műve-

lődési házak kulturális életét beindí-

tó ,,Kapunyitogató" elnevezésű prog-

ramunk is bekerülhet az országos 

stratégiába, hiszen ezeken a helyeken 

is megérdemlik az emberek a helyben 

megrendezett kulturális programokat 

- hangsúlyozta az alelnök. 

Az öt településen megrendezésre 

kerülő műhely-konferencia sorozat 

záró rendezvényére januárban Buda-

pesten kerül sor, ahol továbbgondol-

hatják az előző konferenciákon el-

hangzottakat. 

forrás: Békés Megyei Önkormányzat - 

G.T.  

Helyi szakemberek bevonásával készülhet az új közművelődési koncepció 

Immár negyedik állomásához érke-

zett Békéscsabára, az Ibsen Házba 

a ,,Közös jövőnk - közösségi művelő-

dési modell" elnevezésű országjáró 

műhely-konferenciasorozat, mely-

nek keretében a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium Kulturális Államtit-

kársága egyrészt a készülő közműve-

lődési koncepcióhoz gyűjt javaslato-

kat az illetékes szakemberektől, 

másrészt népszerűsíti a helyi jól mű-

ködő közösségi modelleket. A     

november 24-i konferencián a Békés 

megyei közösségi modellt is bemu-

tatták, mely országos szinten is min-

taként szolgálhat a szakemberek 

számára. 

Olyan öt állomásból álló országjáró 

konferenciasorozatot indított 2011 

őszén a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-

um (NEFMI) Kulturális Államtitkár-

sága, a debreceni Mélius Juhász Péter 

Megyei Könyvtár és Művelődési Köz-

ponttal közös szervezésben, melynek 

célja, hogy népszerűsítse azokat a jó 

gyakorlatokat, közösségi modelleket, 

melyek évek óta működnek a külön-

böző vidéki helyszíneken, másrészt, 

hogy ötleteket, javaslatokat gyűjtsön a 

helyi szakemberektől a készülő kultu-

rális koncepcióhoz. A Balatonfüreden 

elindított, majd Kecskeméten és Sá-

rospatakon folytatódó konferenciaso-
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XI. Lengyel Nap Békéscsabán 

2011. november 05-én Békéscsabán, 
a Lencsési Közösségi Ház adott ott-
hont a Magyar-Lengyel Baráti Kul-
turális Egyesület által szervezett 
Lengyel Nap Békéscsabán c. ren-
dezvénynek. A már hagyományos-
nak tekinthető, immáron 11. éve 
megrendezésre kerülő program ke-
retében ilyenkor kerül sor a lengyel 
nép 1918. november 11-én, 123 évi 
megszállás után visszanyert  füg-
getlenségének megünneplésére. 
Ebben az évben Békéscsaba lengyel 
testvérvárosának, Tarnowskie Góry 
delegációjának és művészeinek köz-
reműködésével zajlott az ünnepi 
esemény, melynek rangját emelte 
Anna Derbin asszony, a Lengyel 
Köztársaság budapesti konzuljának 
és  Krzysztof  Turzański úr, 
Tarnowskie Góry Polgármesterhivatal 
tanácsnokának je lenléte .  A 
megjelent vendégeket  Leszkó 
Malgorzata, Békéscsaba MJV 
L e n g y e l  N e m z e t i s é g i 
Ö n k o r m á n y z a t á n a k  e l n ö k e 
üdvözölte lengyel nyelven, a 
tolmácsolásban Slawomir Zabaglo 
segítette.  
A kulturális programban elsőként 
Andrzej Kanclerz, Tarnowskie 
Góryban élő avangard költő verseit 
hallhatta a szépszámú közönség a 
költő előadásában lengyelül, majd 
Kerepeczky Nóra szinistúdiós 
magyar nyelvű tolmácsolásában.  
A folytatásban zenés produkció 
következett: a "Tarnina" együttes 
zenés kabaréműsora: a zenekar  
saját megzenésített verseit adta elő. 

A zenés produkciót követően a 
Tarnowskie Góry-ból érkezett fiatal 
grafikus művésznő, Anna Krztoń 
kiállításának megnyitójára került 
sor. A művésznő sajátos, egyedi 
technikával a diploma munkájára 
készített képein az evolució 
folyamatát mutattja  be. A 
rendezvény lengyel ételkóstolóval 
zárult. A programon résztvevők 
me g is me r het té k  a  le ng ye l 
céklalevest és a krumlis palacsintát. 
A  s z e r v e z ő k  e z ú t o n  i s 
köszönetüket fejezik ki a Békés 

Megyei Önkormányzatának és 
Békéscsaba MJV Önkormányzatának, 
hogy anya gi  támogatásukka l 
segítették a rendezvény sikeres 
lebonyolítását! 

Leszkó Malgorzata 

 

Ecsegfalvi klubhelyiség avató 

November 11-én tartotta klubhelyi-

ségének megnyitó ünnepségét az 

Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú 

Egyesület. A 2009-ben alakult szerve-

zet részére az önkormányzat rendel-

kezésre bocsájtotta a művelődési ház 

egyik termét, melyet a tagok szépen 

rendbe tettek, az ünnepségre kis őszi 

hangulatot árasztó kiállítással színesí-

tettek. A péntek délutáni összejövete-

len Galambos István, az egyesület 

elnöke röviden felvázolta az eddigi 

tevékenységüket és a jövőbeni tervei-

ket, majd Pocsajiné Fábián Magdolna, 

a Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesületének titkára szólt arról, 

hogy milyen nagy fejlődésen ment 

keresztül a szervezet. Kovács Mária, 

Ecsegfalva polgármesterasszonya is 

köszöntötte a megjelenteket és 

hangsúlyozta az egyesület és a 

helyi képviselő-testület közötti 

együttműködés fontosságát. Az 

ünnepség egy kis megvendégelés-

sel és beszélgetéssel zárult. 

 

Butora Hajnalka 
 

Genetikailag módosított élelmi-

szerek – előnyök és hátrányok   

(GMO- advantages and 

disadvantages)               

Kamuti fiatalok más településen 

élő barátaikat is bevonva vesznek 

részt december 2-9. között Len-

gyelországban nemzetközi ifjúsá-

gi programon, a lengyel koordiná-

ló szervezet pályázatának köszön-

hetően. A lengyel és magyar fiata-

lokon kívül olasz résztvevőkkel 

lehet még barátkozni a 8 nap so-

rán. 

Amint az a címből is kiderül, a 

téma a GMO (genetically 

modified food). A projekt ugyanis 

azt a kérdést járja körül, hogy is-

merik-e az emberek az adott or-

szágokban az egyre gyakrabban 

hallható GMO témáját, vannak-e 

aggodalmaik vagy éppen korunk 

természetes velejárójának   tekin-

tik-e a projektbe bevont országok 

jelen képviselői és környezetük, 

hogy a természetes, környeze-

tünkben megtalálható élőlények 

bárminemű „módosításon‖ esnek 

keresztül.  

Fajtakereszteződésekről van-e 

szó, vagy valóban valami 

„manipulációról‖?  

Egyáltalán, tudjuk-e mit eszünk, 

mit kapunk, amikor gyógyszert 

veszünk be vagy éppen ún.      

étrend-kiegészítőt?   

Az előkészületek lázasan zajla-

nak, a résztvevők most kérdőíve-

ken kérdezik meg szüleiket, osz-

tálytársaikat, településeik lakóit a 

témakört körüljárva, saját maguk 

által összeállított kérdéssorokon a 

fenti kérdéskörökben. 
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A közösen eltöltendő napok alatt 

pedig megtörténik az összehason-

lítás, elemzések, vélemények üt-

köztetése. Mindemellett természe-

tesen az ismerkedés, egymás kul-

túrájának megismerése, barátko-

zás, kirándulások nem maradnak 

el. A program Bialy Dunajecben 

zajlik, azaz Zakopánétól mindösz-

sze 10km-re, tehát a Tátra friss 

levegője is fáraszthatja a csapatot 

nem csak az éjszakába nyúló es-

tek. 

Földesiné Püski Mária 

 

A Békés Megye Falusi Turiz-

musáért Egyesület is bekap-

csolódott a védjegyrendszerbe 

A FATOSZ a Nemzetgazdasági 

Minisztériummal karöltve kidol-

gozta a falusi szálláshelyek véd-

jegyrendszerét. A védjegyrend-

szer a korábbi minősítési rendszer 

helyébe lépett. Számos korszerű-

sítésen átesett az eljárási rendszer. 

A mai kor követelményei a ven-

dégek elvárásai beépítésre kerül-

tek a védjegyrendszer bírálati 

szempontjai közé. A védjegyrend-

szer kiemelt célja a pozitív meg-

különböztetés a korrekt fogyasz-

tói tájékoztatás és ezen keresztül a 

védjegybirtokosok munkájának 

segítése. Jelenleg csakis azok a 

falusi szálláshelyek képesek meg-

felelő szinten működni, akik mi-

nőségi szolgáltatásokat tudnak a 

vendégeknek nyújtani.  

A megítélt egy, kettő, három eset-

leg négy napraforgó ezt a minősé-

get jelöli. Mind a szakma mind a 

vendégek biztosak lehetnek ben-

ne, hogy a megítélt kategória pre-

cíz korrekt és nem rejteget megle-

petéseket a vendégek számára.  

Az eljárás során a szállástulajdo-

nos pályázatot nyújt be a megcél-

zott minőségi szint elérésére. A 

megyei minősítő a helyszint meg-

tekintve a látottakat dokumentál-

va és fényképpel illusztrálva tesz 

javaslatot az adományozandó 

napraforgószámra.  

A végleges döntést a FATOSZ 

központi irodájában a minisztéri-

um szakembereivel közösen hoz-

zák meg. A FATOSZ elnöke és a 

miniszter aláírásával ellátott okle-

vél és egy tábla tanúsítja a továb-

biakban, hogy a szálláshely öt 

éven keresztül milyen kategória 

viselésére jogosult. 

A megyei egyesület minősítői  

tájékoztatással, szaktanácsadással 

áll az érdeklődők és a  pályázók 

segítségére. 

 

Bővebb információ:  

Frankó Pál  

 66/454-156;  

www.bekesvidek.hu 

családok, az egyszülős családok, 

valamint a fogyatékos vagy tartó-

san beteg gyermekeket nevelő 

családok közös üdülését, és a 

nagyszülők részvételének lehető-

sége útján a generációk közötti 

együttműködést és kapcsolatépí-

tést. 

A pályázati dokumentáció letölt-

hető a www.kormany.hu/hu/

nemzeti-eroforras-miniszterium 

és a www.ncsszi.hu honlapokról. 

 

A pályázattal kapcsolatban továb-

bi információkat a Pályázatkezelő 

ügyfélszolgálatától kaphatnak az 

(1) 237 6782-es telefonszámon, vala-

mint a palyazat@ncsszi.hu e-mail 

címen. 

A pályázatot kizárólag elektroni-

kus úton lehet benyújtani a Pályá-

zatkezelő által működtetett Pályá-

z a t k e z e l ő  R e n d s z e r e n 

(www.ncsszi-pr.hu) keresztül 

2011. december 22. 24.00 óráig. 

Családbarát közgondolko-

dás népszerűsítésének tá-

mogatására (CSP-KÖZG-11) 
 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

megbízásából a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet nyílt pályá-

zatot hirdet a családbarát közgon-

dolkodás népszerűsítésének támo-

gatására. 

A pályázat keretében a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium támogatni 

kívánja a gyermekeket nevelő csa-

ládok közösségeinek együttes pi-

henését és egyúttal a pályázó szer-

vezetek közösségépítő, a családi 

értékeket pozitívan megjelenítő és 

népszerűsítő, az üdülés helyszínén, 

az üdülés szerves részeként meg-

valósuló önkéntes tevékenységét 

illetve programját.  

Kiemelten támogatja a pályázat a 

három- és több gyermeket nevelő 

családok, a rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményben részesülő 

Tempus Közalapítvány   

pályázati felhívásai 

Testvérvárosi találkozók 

Az Európai Bizottság Európa a 

polgárokért programjának kereté-

ben megvalósuló testvérvárosi 

találkozók célja, hogy összehoz-

zák a részt vevő települések pol-

gárait, biztosítva, hogy az önkor-

mányzati együttműködés mellett 

erős informális, személyes kap-

csolatok alakuljanak ki közöttük. 

 

Mit támogat a program? 

Ezeknek a találkozóknak fontos 

összetevője 

- az európai integráció iránti elkö-

telezettség: az Európai Unió alap-

gondolatának, jövőjének és érté-

keinek megvitatása, az EU de-

mokratikus életében való részvé-

tel megtanulása, tapasztalatcsere 

az európai integráció konkrét, 

PÁLYÁZATOK 
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tapasztalható előnyeiről, a szoli-

daritás és az összetartozás kifeje-

zése a testvérvárosok között, stb.; 

- a résztvevők között szövődő 

barátság: személyes kapcsolatok 

kialakulása a testvérvárosok lakói 

között, egymás mindennapi életé-

nek megismerése, a kulturális 

sokszínűség és az európai közös 

kulturális örökség megtapasztalá-

sa és megosztása egymással, stb; 

- az aktív részvétel: a helyi közös-

ség (egyesületek, iskolák, önkén-

tes szervezetek, stb.) bevonása a 

projekt megtervezésébe és végre-

h a j t á s á b a ,  a  r é s z t v e v ő k  

a k t í v    szerepvállalása 

(műhelyfoglalkozások, közös kul-

turális előadások, sportesemé-

nyek), stb. 

Ki pályázhat? 

A pályázók és a partnerek a kö-

vetkezők lehetnek: települések 

vagy azok testvérvárosi bizottsá-

gai vagy a helyi hatóságokat kép-

viselő egyéb nonprofit szerveze-

tek. A projektben legalább két 

részt vevő ország településeinek 

kell szerepelnie, amelyek közül 

legalább az egynek az EU tagálla-

mának kell lennie. 

A támogatás formája átalánydíj, a 

résztvevők száma és a találkozó 

időtartama határozza meg. A 

megítélhető támogatás mértéke 

minimum 5000 EUR/projekt ma-

ximum 25.000 EUR/projekt lehet.  

 

Pályázati határidők 2012-ben: 

2012. február 1. Projekt kezdete: 

2012. június 1. – 2013. február 28.  

2012. június 1. Projekt kezdete: 

2012.  október 1. – 2013. június 30.  

2012. szeptember 1.  

Projekt kezdete: 2013. január 1. – 

2013. szeptember 30. 

 

A pályázatokat az Oktatási,     

Audiovizuális és Kulturális Vég-

rehajtó Ügynökség (EACEA) ke-

zeli. 

Pályázati dokumentumok és to-
vábbi információ: a www.tpf.hu 
oldalon található. 
 

Civil szervezetek által kezdemé-

nyezett projektek 

Támogatható tevékenységek 

A különböző országokban műkö-

dő civil szervezetek projektjeinek 

tárgya lehet: 

- egy konkrét tevékenység: pl. 

szeminárium, tematikus műhely-

megbeszélés, kiadvány, informá-

ciós kampány, művészeti műhely, 

amatőr sporthoz kötődő tevé-

kenység, képzés, kiállítás, stb.; 

- vita: bevonva pl. a részt vevő 

szervezetek tagjait, más civil szer-

vezeteket, egyéb szervezeteket, 

döntéshozókat, állampolgárokat. 

- közös gondolkodás: az európai 

értékekről, az európai polgárság-

ról és a demokráciáról, bevonva 

szakértőket, döntéshozókat, pol-

gárokat, pl. egy kollokvium kere-

tében; 

- hálózatosodás: az adott területen 
működő több szervezet tartós há-
lózata. 
Kik pályázhatnak? 

Civil társadalmi szervezetek 

További feltételek 

- a pályázónak a programban 

r é s z t  v e v ő  o r s z á g o k                   

valamelyikében székhellyel kell 

rendelkeznie; 

- Egy projektben legalább két 

szervezet vesz részt két különbö-

ző országból; 

- A résztvevők legalább 30%-ának 

a pályázatot benyújtó szervezet 

országától eltérő, pályázatra jogo-

sult országból kell érkeznie; 

- Eseményenként 400 nap/

résztvevő (a résztvevők és a na-

pok számának szorzata nem lehet 

több mint 400) vehető figyelembe; 

Egy projekt maximális időtartama 
18 hónap. 
 
Pályázati beadási határidő 

2012. február 1.  

Projekt kezdete:  

2012. augusztus 1. – 2013. január 31. 

Támogatás 

Kétféle költségvetés közül lehet 

szabadon választani: 

Átalányalapú finanszírozás: A 
támogatás formája átalánydíj, a 

résztvevők száma és a találkozó 
időtartama határozza meg. Kom-
munikációs eszközök előállítására 
is van lehetőség. 
Költségvetésen alapuló finanszí-

rozás: A támogatás nem haladhat-

ja meg az érintett programra vo-

natkozó támogatható költségek 

legfeljebb 70%-át. Ennek megfe-

lelően a teljes becsült támogatható 

költségek legalább 30%-ának az 

Európai Unió költségvetésétől 

eltérő forrásból kell származnia. A 

megítélt összeg semmilyen eset-

ben sem haladja meg a pályázat-

ban kért összeget. 

Pályázati dokumentumok és to-
vábbi információ: a www.tpf.hu 
oldalon. 
 
 

X. "Csak tiszta forrásból..." 

A Békéscsabai Kulturális Központ 

Lencsési Közösségi Háza és a 

Márvány Fotóműhely országos 

PREMFOTÓ pályázatot hirdet    

X. "Csak tiszta forrásból..."címmel. 

A pályázatra kizárólag fekete-

fehér, papír alapú fotó küldhető. 

Pályázati feltételek: 

1. A pályázaton részt vehet min-

den Magyarországon-, illetve a 

határainkon kívül élő magyar fo-

tós. 

2. A pályázat témája kötetlen, 

nyilvánosság előtt még nem sze-

repelt képeket kérünk beküldeni. 

3. Sorozatot, kép-párokat nem 

fogadunk el. 

4. Egy szerzőtől legfeljebb öt (5) 

fekete-fehér fotó küldhető be. 

5. A képek mérete: hosszabbik 

oldala 36 és 40 cm, rövidebbik 

oldala minimum 20 cm legyen. 

6. Minden pályamű hátoldalán, 

magyar nyelven, olvashatóan sze-

repelnie kell a szerző nevének, 

lakcímének, a kép címének, vala-

mint a nevezési lappal megegyező 

sorszámnak. 

Nevezési díj: 1200 Ft  

(ba nksz á mla szá m:117 33003 -

15771810) 

Díjazás: I., II., III., díj, valamint 

különdíj. 
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2011. december  

Beérkezési határidő: 

2012. február 20. 

Kiállítás megnyitása:  

2012. március 15-én, 15 órakor. 

Beküldési cím:  

Lencsési Közösségi Ház, 5600 Bé-

késcsaba, Féja Géza tér 1. 

 

Felvilágosítás: (66) 456-177 vagy   

e-mail:  lencsesikozhaz-

@gmail.com 

www.marvanyfoto.monoheva.hu 
 

Ifjúsági Művészeti Gálára       

készülnek Békéscsabán 

Rendhagyó Magyar Kultúra Napi 

Gálára készül a Békési Úti Közös-
ségi Házak 2012-ben, ezért pályá-
zatot hirdetnek a békéscsabai      
10-20 év közötti fiataloknak. 
A pályázat célja a város ifjú, ama-

tőr tehetségeinek lehetőséget te-

remteni a megmérettetésre, kö-

zönség előtti szereplésre, városi 

elismertség megszerzésére, három 

kategóriában, két korcsoportban: 

1. képzőművészet: grafika, textilmű-

vészet, fotóművészet, festészet 

2. zeneművészet: népzene,  

k o m o l y -  é s  k ö n n y ű z e n e 

3. irodalom: vers, próza 

A képzőművészeti alkotásokból 

kiállítást rendezünk, az előadó-

művészeket részvételre hívjuk a 

2 0 1 2 .  j a n u á r  2 2 - é n  a                   

Magyar Kultúra Napi Gálára. 

A jelentkezések benyújtásának 

határideje: 2011. december 15. 

békési Jantyik Mátyás, az orosházi 

Szántó Kovács János, a Békés me-

gyei Erkel Ferenc és Munkácsy 

Mihály Múzeum által kölcsönzött 

népi gyermekjátékok adják, de a 

játékszerek megtekintésén kívül a 

látogatóknak lehetőségük lesz 

saját játékok készítésére, valamint 

régi játékok kipróbálására is. 

A látványban gazdag, interaktív kiál-

lítás megnyitója december 6-án 

volt, és 2012. február 26-áig lesz 

látogatható a Munkácsy Mihály 

Múzeum Tégla termében. 

 

Luca-nap 

A Tűz-kör Közhasznú Kulturális 

Egyesület mindenkit szeretettel 

vár a Luca napi rendezvényére 

december 13-án 10 órától a békés-

csabai Jaminai Közösségi Házba. 

A program célja a hagyományok 

felelevenítése, megismertetése a 

fiatalabb generációval. 

Program: 

10-14 óráig: Kézműves foglalko-

zások - óvodás és iskolás csopor-

tok Luca búzát ültetnek, Luca-

széket és szerencse talizmánt ké-

szítenek 

14 órától: Zsákba macska, 

Lucakocka, Teaház, Jósda, és Mini 

kiállítás / bőrdíszművekből/ vár-

ja a vendégeket a különböző 

„állomásokon‖.  

Lesz egy igazi Lucaszék is. 

 

Közben a PIMASZ Pusztaföldvári 

Ifjú Alkotók és Műkedvelők mű-

sora, ill. kisfilm a Luca napi ha-

gyományokról 

17 órakor: Tücsök Peti zenés műsora 

A nap végén záródobolás az ud-

varon, a Tűz-kör tagjaival, a tűz-

nél kb. 19 óráig. 

A belépés díjtalan! Minden Luca 

nevű vendégünk külön ajándékot 

kap! 

Bővebb információ:   

http://www.tuzkor.hu 

Támogatóink: Békéscsaba Megyei 

Jogú Város Önkormányzat Köz-

művelődési, Ifjúsági, Oktatási és 

Sportbizottsága, a "Nyitott szem-

mel" Közhasznú Egyesület, és 

együttműködő partnerünk a 

Jaminai Közösségi Ház. 

 

A Mentálhigiénés Egyesület 

programjai 

 

A egyesület által fenntartott Békés 
Mérték Közösségi Ház sok szere-
tettel várja aktuális decemberi 
programjaira az érdeklődőket.     
A színes és impozáns programok 
között mindenki kedvére cseme-
gézhet, hiszen csoportfoglalkozá-
sainkon belül találkozhatunk kul-
turális előadással, nem utolsósor-
ban specifikus foglalatosságokkal 
is. A részletes programismertető 
m e g t a l á l h a t ó  a 
www.bekesmenta.hu honlap do-
kumentumok menüpontja alatt. 

RENDEZVÉNYEK 

Kiállítás 

A Jankay Gyűjtemény és Kortárs 

G a l é r i a  s z e r v e z é s é b e n             

2011. december 2-án kiállítás nyílt 

a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület, 

Körös Art Művészeti Társaság 

(Népfőiskola), a Békés Megyei 

Képzőművészeti Szabadiskola 

Egyesület (Kétegyháza) alkotói-

nak munkáiból. A Művész-

telepesek című kiállítás megte-

kinthető 2012. január 24-ig a Csa-

ba Center III.emeletén a Kortárs 

kiállítóteremben. 

Régi idők játékait és játékszereit 

bemutató kiállítás  

A kiállításhoz a szervezők a 

„Nem azért felejtünk el játszani, 

mert megöregszünk, hanem azért 

öregszünk meg, mert elfelejtünk 

játszani." mottót választották, 

utalva arra, hogy a kiállítást nem 

csak gyermekeknek szánják. 

A "Nyitva van az aranykapu..." 

című kiállítás múzeumi- és ma-

gángyűjteményekből származó 

játékszerek, fényképek, filmek és 

a hozzájuk kapcsolódó tevékeny-

ségek segítségével tervezi felidéz-

ni a régmúltat, azt az időszakot, 

amikor mindennel és mindenhol 

lehetett játszani, amikor együtt 

játszott felnőtt és gyermek, ami-

kor volt türelem és idő a játékra. 

A kiállítás gerincét a Békés me-

gyében működő múzeumok, a 

szarvasi Tessedik Sámuel, a     
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Adventi programsorozat az 

Ibsen Házban  

Advent harmadik vasárnapja: 

2011. december 11. 

10.00 óra Karácsonyi ajándék ké-

szítő játszóház 

11.00 óra Gyermek táncház aprók-

nak 

11.30 óra Gyertyagyújtás az Ibsen 

Ház adventi koszorúján 

 

Advent negyedik vasárnapja:  

2011. december 18. 

10.00 óra Mézeskalács készítő ját-

szóház 

11.00 óra Karácsonyi népénekek 

János Hajnalka és Soós Emőke 

előadásában 

11.30 óra Gyertyagyújtás az Ibsen 

Ház adventi koszorúján 

 

A rendezvények ideje alatt Békés 

megyei népművészek által készí-

tett ajándékok vásárolhatók. 

 

Mackók és medvék kiállítás 

A nagyközönség számára először 

látható mackógyűjtemény a 

Fallenbüchl család adományaként 

került a kecskeméti Szórakaté-

nusz Múzeum tulajdonába. 

A kiállításra látogatók közel      

200 db Amerikából, Afrikából és 

Európai különböző országaiból 

származó, 3 cm és 70 cm közötti, 

mackót láthatnak, „négy évestől 

egészen az ötven évesig‖. 

A kiállítás megtekinthető: 2012. 

január 13-ig az Ibsen Galériában 

(Békéscsaba, Andrássy út 1-3.). 

Programjainkra a belépés  

díjtalan! 

 

Szervezők: Békés Megyei IBSEN 

Oktatási, Művészeti és Közműve-

lődési Nonprofit Kft. és a Békés 

Megyei Népművészeti Egyesület 

8 Napraforgó 

méretének mintegy kétszeresét 

elérő program indul, mintegy 3,5 

milliárd forint (12,6 millió euró) 

keretösszeggel. A program elsődle-

ges célja a civil szervezetek kapaci-

tásépítésének támogatása, s a for-

rások legalább egyharmadát olyan 

kiemelt célterületeken lehet majd 

felhasználni, mint az emberi jogok 

védelme, a diszkrimináció elleni 

küzdelem és az társadalmi egyen-

lőtlenségek csökkentése. A gyer-

mek- és ifjúságvédelem, nemek 

közti esélyegyenlőség, valamint a 

roma lakosság körülményeinek 

javítása szintén a támogatandó 

területek között szerepelnek. 
forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,  

www.kormany.hu  

 

Elektronikusan is intézhető lesz a 

civilek nyilvántartásba vétele 

A jövőben elektronikus úton is 

benyújthatják nyilvántartási kérel-

müket az alapítványok, egyesüle-

tek és egyéb szervezetek - derül ki 

a cégnek nem minősülő szerveze-

tek bírósági nyilvántartásáról szóló 

törvényjavaslatból, amelyet pénte-

ken terjesztett az Országgyűlés elé 

Navracsics Tibor közigazgatási és 

igazságügyi miniszter. 

A tárcavezető az előterjesztés in-

doklásában azt írta, hogy az indít-

vány legfontosabb célkitűzése a 

civil és egyéb szervezetek nyil-

vántartásával kapcsolatos eljárás-

rend modernizálása. Közölte: fo-

lyamatban van egy informatikai 

rendszer kialakítása, amely nem-

csak a kérelmek elektronikus úton 

való benyújtásának lehetőségét 

teremti meg, hanem a bírósági 

ügyintézés elektronikus útra tere-

lését is lehetővé teszi, "biztosítva 

ezzel a bírósági eljárás időszerűsé-

gét". 

A cégnek nem minősülő szerveze-

teknek 2012. június 30-tól biztosít-

ják - a papíralapú megtartása mel-

lett - az elektronikus úton való 

eljárás lehetőségét. 
forrás: jogiforum.hu 

 

Civil törvény 

Az Országgyűlés hétfőn 258 igen, 
52 nem és 38 tartózkodás mellett 
fogadta el a közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter jegyezte tör-
vény kétharmados többséget 
igénylő részét.  
 
Forrás:  
http://hvg.hu/itthon/20111205 
elfogadtak civiltorvenyt 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 

Újabb pályázatok várhatóak a 

Norvég Civil Támogatási Alaptól  

Magyarország, Norvégia, Izland 

és Liechtenstein aláírta az Euró-

pai Gazdasági Térség és Norvég 

Finanszírozási Mechanizmusok 

újabb időszakáról szóló Megálla-

podásokat. 

Norvégia, Izland és Liechtenstein 

képviselői 2011. október 12-én, a 

gödöllői vasútállomás Királyi Vá-

rójában Magyarországgal együtt 

aláírták a mintegy 40 milliárd fo-

rint felhasználását lehetővé tevő 

megállapodásokat. Az Európai 

Gazdasági Térség (EGT) és Nor-

vég Finanszírozási Mechanizmu-

sok végrehajtásáról szóló megálla-

podások a magyar-norvég együtt-

működés szempontjából kiemelt 

fontosságú kezdeményezések tá-

mogatását teszik lehetővé, a kör-

nyezetvédelemtől, a civil szerve-

zeteknek szóló alap felállításán át, 

a tudományos kutatásokig. 

A civil szervezetek támogatása 

duplájára emelkedik 

A magyarországi civil társadalom 

erősítése szintén kiemelt terület. 

A civil szervezetek támogatására 

a korábbi időszakban megvalósult 

Norvég Civil Támogatási Alap 

http://kultura.ibsen.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=958:adventi-programsorozat-az-ibsen-hazban-&catid=45:rendezv&Itemid=107
http://kultura.ibsen.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=958:adventi-programsorozat-az-ibsen-hazban-&catid=45:rendezv&Itemid=107
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/magyarorszag-norvegia-izland-es-liechtenstein-alairta-az-europai-gazdasagi-terseg-es-norveg-finanszirozasi-mechanizmusok-ujabb-ido%20szakarol-szolo-megallapodasokat
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Az NKA elnökének tájékoztató 
értekezlete a Szépművészeti      

Múzeumban 
 

L. Simon László, a Nemzeti Kultu-

rális Alap Bizottságának elnöke 

2011. november 10-én, 13 órai kez-

dettel tájékoztató értekezletet tartott 

a Szépművészeti Múzeum Barokk 

Csarnokában. Az eseményre meghí-

vást kapott az NKA összes jelenlegi 

tisztségviselője: a Bizottság tagjai, a 

szakmai kollégiumok vezetői és 

tagjai, valamint az ideiglenes kollé-

gium vezetői és tagjai. Az értekez-

let témája a Nemzeti Kulturális 

Alap új irányának, átalakításának 

főbb lépéseinek ismertetése volt. 

L. Simon László elnök úr minde-

nekelőtt elismerését és köszönetét 

fejezte ki minden egyes bizottsági 

tagnak, a kollégiumok vezetőinek 

és tagjainak az eddig elvégzett 

szakmai munkájukért, nélkülük a 

Nemzeti Kulturális Alap nem lenne 

a mai napig is a kulturális élet egyik 

legmeghatározóbb intézménye. A 

Bizottság 2011. október 20-i ülésén 

elfogadta a szakmai kollégiumok 

új struktúrájának kialakítására, a 

jelenlegi rendszer átszervezésére 

tett javaslatát, és egyben kezdemé-

nyezték Dr. Réthelyi Miklós minisz-

ter úrnál a Nemzeti Kulturális 

Alapról szóló 1993. évi XXIII. tör-

vény végrehajtására kiadott 9/2006. 

(V. 9.) NKÖM rendelet módosítását. 

A végrehajtási rendelet elfogadását 

követően az új kollégiumi rendszer-

ben az összeillő, rokon szakterüle-

tek egymás mellé csoportosításával 

9 állandó kollégium fog működni 

2012. január 1-jétől: az Előadó-

művészet, az Építőművészet és 

Örökségvédelem, a Folyóirat-

kiadás, a Könyvkiadás, a Közgyűj-

temények, a Közművelődés és Nép-

művészet, a Kulturális Fesztiválok, 

a Szépirodalom és Ismeretterjesztés, 

valamint a Vizuális Művészetek 

Kollégiumai. 

A kollégiumok számának csökken-

tésével egyidejűleg kevesebb lesz 

az NKA tisztségviselőinek tagsága 

is, a jelenlegi 150 kurátor helyett 72 

szakember kap kinevezést. Kihang-

súlyozta, hogy a kollégiumi rend-

szer átalakítása és a tisztújítási eljá-

rás folyamata csak a végrehajtási 

rendelet elfogadását követően in-

dulhat meg, amelynek megjelenése 

után minden jelenlegi tisztségviselő 

mandátuma megszűnik, ezért kérte 

a szakmai kollégiumok vezetőit, 

hogy a 2011. évi szakmai beszámo-

lókat még ők állítsák össze. A kollé-

giumi beszámolók – a Bizottság 

általi – elfogadását követően, a 

2011. évi tiszteletdíjak fennmaradó 

része a jelenlegi kurátorokat illeti 

meg. 

Az Alaphoz beérkező pályázatok 

mennyisége várhatóan jövőre sem 

csökken, így az egyes kollégiumi 

tagokra háruló feladat növekszik, 

ezért a Bizottság javaslata alapján 

kezdeményezte Miniszter úrnál a 

tisztségviselők tiszteletdíjának 25%-

kal való emelését. Tájékoztatta a 

jelenlévőket, hogy a delegálás fo-

lyamata nem változik, továbbra is a 

törvényi előírások szerint zajlik, 

tehát a kuratóriumi tagokat ezentúl 

is fele arányban a kultúráért felelős 

miniszter jelöli, fele arányban pedig 

az érintett társadalmi szervezetek 

delegálják, következésképp érdek-

védelmük semmilyen formában 

nem sérül. A Bizottság előző ülésén 

kijelölte az új kollégiumok tisztújí-

tási folyamatának koordinálására és 

lebonyolítására felkért kulturális 

szakterületek ernyőszervezeteit, a 

többi eljárásban résztvevő delegáló 

szervezet listájának összeállítása 

még folyamatban van. Megemlítet-

te, hogy az előző évek gyakorlatától 

eltérően az idei évben a tisztújítási 

eljárás folyamatára pontos és részle-

tes szabályozást határoz meg a 

szakmai szervezeteknek, természe-

tesen törvény adta demokratikus 

jogukat figyelembe véve. 

A Bizottság további határozatait 

ismertetve elmondta, hogy a jövő 

évtől kezdődően a kollégiumok 

valamennyi felhívásánál pályázati 

feltételként előírják a nevezési díj 

befizetési kötelezettségét, amely-

nek teljesítése alól – részletes indo-

kolás alapján – egyes pályázatok 

vagy pályázók esetében a Bizottság 

elnöke adhat egyedi felmentést. 

Ebben az esetben különös figyelmet 

kell fordítani a határon túlról, illet-

ve az Európai Unió területén kívül-

ről pályázókra, hiszen nem szabad, 

hogy bárki számára nehézséget 

okozzon a nevezési díj befizetési 

kötelezettsége a pályázati eljárásban 

való részvételnél. 

 

A jövő évi költségvetési helyzetet 

elemezve elmondta, hogy a Nemze-

ti Kulturális Alap 2012-ben az elő-

irányzatok alapján 10,1 milliárd Ft 

bevétellel kalkulálhat, így nem lesz 

olyan terület, amely jövőre keve-

sebb pályáztatásra fordítható pénzt 

kapna, mint az idén. A 2012. évi 

költségvetési előirányzatok és a 

kulturális területre fordítható ösz-

szeg ismeretében jelentős szempont, 

hogy a kollégiumok számának és 

ezzel együtt a kurátorok létszámá-

nak csökkentésével a működési 

kiadások csökkenése érhető el, így a 

pályáztatásra fordítható támogatás 

összege növelhető. További forrás-

növekedés várható az újra beveze-

tésre kerülő pornótermékekre kive-

tett kulturális járuléktól, illetve a 

megalakuló Magyar Nemzeti Film-

alap számos filmes terület finanszí-

rozását átveszi, amelyek eddig az 

NKA költségvetését terhelték. A 

magyar kultúrának minden plusz-

forrásra szüksége van, ezért javas-

latot fog tenni egy francia mintára 

bevezetendő "multiplex-adóra", 

amely a filmforgalmazók bevétel-

ének 3 százalékát az artmozik támo-

gatására vonná el. Az így befolyt 

összegeket az NKA pályáztatási 

célokra használhatná fel. Egyéb 

bevételi lehetőségként meg fogja 

vizsgálni egy olyan társadalmi 

program beindítását, amely polgári 

erénnyé teszi a kultúra támogatását. 

A mecénás programra bejövő pénzt 

szintén a Nemzeti Kulturális Alap 

fogja kezelni. 

Tájékoztatta a tisztségviselőket, 

hogy közös pályázati programok 

megvalósítása érdekében együtt-

működési megállapodásokat kezde-

ményez a kulturális élet határterü-

leteivel, az Oktatási Államtitkárság-

gal, a Fejlesztési Minisztériummal, 

valamint tárgyalásokat folytat a 

Petőfi Irodalmi Múzeummal. A 

jövőben ésszerűsíteni és egyszerű-

síteni kívánja az NKA pályáztatási 

rendszerének gyakorlatát, valamint 

felülvizsgálja és megszünteti a pár-

huzamos támogatásokat. 

forrás: www.nka.hu 
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 Önkéntesség Európai Éve 2011 

Információs Pont 

Békés megyében az Önkéntesség 

Európai Éve 2011 Információs 

Pont feladatait a Békéscsabai Ke-

resztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) 

látja el. 

Tevékenységünk: 

- kapcsolattartás a megyei civil 

szervezetekkel,  

- információk eljuttatása és gyűjté-

se céljából az önkéntesség témájá-

ban megvalósuló rendezvények 

kapcsán, 

- pályázati lehetőségek keresése és 

továbbítása, 

- helyi médiumok informálása a 

készülő eseményekről, megjelent 

cikkek, felvételek gyűjtése, honla-

punkon való megjelentetése, 

- jó gyakorlatok gyűjtése: az Ön-

kéntesség Évében, s az évet meg-

előző kiemelkedő eredmények 

önkéntesség terén (akár szervezet 

bemutatása, akár program, akár 

önkéntes beszámolója), 

- önkéntességgel kapcsolatos tájé-

koztatás. 

Honlapunkon folyamatosan sze-

retnénk az eseményeket, rendez-

vényeket, eredményeket és egyéb 

hasznos információkat megjelen-

tetni. 

 

Elérhetőségeink: 

http://www.kie.hu/bekescsaba/
infopont 
e-mail: infopont@kie.hu 
tel.: +36-20/824 8370 

 

Koordinátor: Szikora Mihályné 
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A magyar közművelődésről cím-

mel most közreadott könyv a nép-

művelők, művelődésszervezők, 

kultúraközvetítők szakmai azo-

nosság- és öntudatának megerő-

södéséhez, biztonságához kínál 

hasznos muníciót igényes kivitel-

ben. 

A kiadványt Maróti Andor lekto-

rálta, Németh János István szer-

kesztette. 

Megrendelhető : 

Arcus Galéria 

2600 Vác, Köztársaság út 7.  

a r c u s @ a r c u s k i a d o . h u                     
A könyv kereskedelmi ára 3 900 Ft 

 

Megjelent a Pályázati      

Pavilon őszi száma 

 
A napokban érkezett meg a 
nyomdából a Tempus Közalapít-
vány magazinjának legfrissebb 
száma. Ahogy azt hűséges  olva-
sóink már megszokhatták, a lap 
elején egy fókusztémát járunk 
körbe. Ezúttal a korai iskolaelha-

gyás témakörét vizsgáljuk meg 
több szempontból, illetve mutat-
juk be, hogy az általunk koordi-
nált programokon keresztül ho-
gyan lehet megoldást találni erre 
a problémára.  

A magazin további részében ol-
vashatnak jó projektpéldákról, 
pályázati tippeket kaphatnak 
kollégáinktól és sikeres pályázók-
tól elsőkézből, valamint bemuta-
tunk olyan érdekes kiadványokat 

és honlapokat, melyek minden 
oktatással foglalkozó szakember-
nek hasznos lehet. Hagyománya-
inkhoz híven a kiadványt aktuális 
pályázati felhívásaink zárják.  
A Pályázati Pavilon ingyenes, 
minden pályázónkhoz postán jut-
tatunk el egy-egy példányt. A  
kiadvány továbbá hozzáférhető 
rendezvényeinken, valamint le-
tölthető honlapunk (www.tpf.hu) 
K ö n y v t á r  r o v a t á b ó l .               
/Tempus Közalapítvány/ 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

A magyar közművelődésről 

A könyv fő célja a közművelődés-

ről kialakuló társadalmi megítélés 

kedvező befolyásolása. Ennek 

érdekében keresztmetszetet ad 

elsősorban a művelődési házak 

munkájáról, példaként több igé-

nyesen megépített, valóban szép, 

vonzó belső terekkel működő mű-

velődési otthon, és formagazdag 

művelődő közösség bemutatásá-

val, Ózd, Győr, Békéscsaba, Deb-

recen, Kétegyháza, Erdőkertes, 

Budapest, Iharosberény, Dabas, 

Lenti, Nógrádmegyer, Gyula és 

még több tucat település páratla-

nul gazdag kínálatából válogatva.   

http://www.kie.hu/bekescsaba/infopont
http://www.kie.hu/bekescsaba/infopont
mailto:infopont@kie.hu
http://www.tpf.hu
http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=249
http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=249


2011. december  

Mi a cipősdoboz akció? 

A Baptista Szeretetszolgálat ebben 

az évben újra meghirdeti karácso-

nyi akcióját, a ―Tízezer gyermek 

karácsonyát‖, amely az 

―Operation Christmas Child‖ né-

ven futó nemzetközi mozgalom 

ötlete alapján született. E mozga-

lom alapgondolata szerint gyer-

mekek vagy egész családok készí-

tenek ajándékot rászoruló gyer-

mekeknek. Az ajándékok csoma-

golására szolgáló, színes csoma-

golópapírba öltöztetett 

cipősdobozok ma már nem csak 

sok millió nehéz sorsú gyermek 

örömét, hanem a szeretet és 

együttérzés jelképét jelentik szerte 

a világon. 

Gondolta volna hát, hogy egy 

egyszerű, hétköznapi tárgy is elég 

ahhoz, hogy másoknak örömet 

szerezzen? Keressen Ön is egy 

üres cipősdobozt, és töltse meg jó 

és hasznos dolgokkal! Bármivel, 

aminek gyermekként Ön is örül-

ne. Nem az számít, mit tesz a do-

bozba. Hanem, hogy milyen szív-

vel. 

Mi történik a cipősdoboz ajándé-

kokkal? 

Az elkészült és összegyűjtött 

cipősdoboz ajándékokat a Baptis-

ta Szeretetszolgálat országos ön-

kéntesi hálózatán keresztül fogja 

eljuttatni a rászoruló gyermekek-

hez (árvaházak, nagycsaládos 

szervezetek, kórházak, fogyatéko-

sokkal foglalkozó iskolák, egyesü-

letek…), még az ünnepek előtt. 

Hol és mikor adhatom le az aján-

dékomat? 

Az akció hivatalosan 2011. decem-

ber 1-től 19-ig tart. 

Név: Matuz József, 20/886-0726 

Cím: Gyula, Munkácsy u. 11/b 

Ügyelet: dec. 6-16 H-P 15-18 

(telefonos egyeztetés esetén más 

időpontokban is) 

 Név: Kun János, 20/886-8043 

 Cím:  Békés, Teleky u 39. 

 H-P: 8-18; V: 9-18 

 

Bővebb információ:  
www.ciposdoboz.hu 

Cipősdoboz-akció 
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és  sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnak 

minden kedves olvasónak a  Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének 

tagjai és munkatársai!  

http://www.ciposdoboz.hu


Hátoldali cikk főcíme 

Információszolgáltatás, tanácsadás, non-profit szakkönyvtár, adatbázis használata az 

egyesületi iroda nyitva tartási idejében:  

 Hétfő—csütörtök:  9.00—16.00 óra 

 Péntek:   9.00—13.00 óra 

 Helyszín: Ibsen Ház—Békéscsaba, Andrássy út 3. (első emelet) 

 

Tanácsadások civil szervezetek részére:  

Könyvelési és adózási tanácsadás:  a civil szervezetek alapításának, működtetésének, 
közhasznúsági fokozatának, illetve az ügyfelek nem pályázati forrásból megvalósuló 
programjainak, szolgáltatásainak könyvelési és adózási kérdéseivel kapcsolatos tanács-
adás.  
 
Pályázati tanácsadás: a civil szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatos tanács-
adás, megfelelő kiírások felkutatása, tájékoztatás az adott pályázaton való részvétel feltét-
eleiről. A megvalósítással járó jogi és pénzügyi kötelezettségek, a pályázatban  rejlő lehe-
tőségek és veszélyek ismertetése. Dokumentáció összeállításával, elszámolással, fenntar-
tási időszakkal kapcsolatos technikai, szakmai tanácsadás.  
 
Civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tanácsadás: civil szerve-
zetek létrehozásával kapcsolatos alapvető tudnivalók, adatlapok, formanyomtatványok 
és kitöltésükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyújtás a Békés megyei 
civil szervezetek működtetéséhez.  
 
A szakemberekkel történő személyes találkozókhoz előzetes telefonos (66/333-263) vagy 

e-mail-ben (civil@kfbme.hu) történő egyeztetés szükséges! 
Bővebb információ: http://civilek.csabanet.hu 

 

 

Napraforgó 

Kiadja: a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570. 

E-mail: civil@kfbme.hu 

Szerkesztő: Butora Hajnalka 

Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna 

Támogató: Békés Megye Önkormányzata 

 

 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE  

BÉKÉS MEGYEI SZOLGÁLTATÓ IRODA 
SZOLGÁLTATÁSAI  

 


