
A közösségfejlesztés 
egyaránt értelmezhető 
mozgalomként és szak-
maként. 

- Mozgalom – a közösség 
általi fejlesztés 

Lényegileg csak akkor 
beszélhetünk közösség-
fejlesztésről, ha maguk a 
közösség tagjai, szerve-
zetei és intézményei fej-
lesztik a saját közösségü-
ket. Nem a közösségfej-
lesztő fejleszti tehát a 
közösséget, hanem a 
közösség fejleszti önma-
gát. A közösségfejlesztő 
„csak” katalizálja és szak-
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

mailag segíti e folyamatot. 
A közösségfejlesztő azért 
kezdeményez, hogy a kö-
zösség átvegye tőle a kez-
deményezést és elinduljon 
a problémák közösségi 
megoldásának útján, mely-
hez a közösségfejlesztő a 
képessé tétel változatos 
eszközeivel járul hozzá. 

A jó közösségfejlesztési fo-
lyamat helyi mozgalom, 
amelyben a folyamatosan 
aktivizálódó lakosság keresi 
a maga hozzájárulási lehe-
tőségeit a közösség életmi-
nőségének javításához, lét-
rehozza saját intézményeit 

és együttműködési 
struktúrákat alakít ki. A 
közösségi fejlesztésben 
folytonosan újabb és 
újabb egyének és cso-
portok aktivizálódnak a 
folyamat kritikájaként 
vagy alternatívájaként, 
s e közösségi szereplők 
állandóan új helyzete-
ket teremtenek, meg-
változtatva a tervezési, 
döntési és kontroll-
mechanizmusokat.       
A mozgalom kifejezést 
az önszervező közössé-
gi munka értelmében 
használjuk, mely állan-

VERCSEG ILONA:  

Közösségfejlesztés, civil társadalom, szakmai szerepkörök 

Örömmel tölt el, hogy az E-Napraforgó közösségfejlesztő folyóirat 
egy átfogó cikket kért tőlem a közösségfejlesztésről. A Békés me-
gyei civilek, közösségi szakemberek munkáját a Közösségfejlesz-
tők Békés Megyei Egyesülete megalakulása óta kísérem figyelem-
mel és segítem is, ha tehetem, előadásokkal, képzéssel, s remé-
nyeim szerint most ezzel az írással is. A közösségfejlesztés szerte-
ágazó megközelítési lehetőségei közül most 3 irányt vázolok fel, 
kezdőkre és a haladókra egyaránt gondolva. Az első a közösségfej-
lesztés fogalmi megközelítése – ne ijedjen meg senki, nem külön-
böző fogalmakat sorolok fel, inkább csak leszögezem, hogy a kö-
zösségfejlesztés elsősorban a közösségnek önmaga általi fejlesz-
tését jelenti, egyszerre civil és – szükség esetén – szakmai munka 
is. A második irány a közösségfejlesztésnek a civil társadalom fej-
lesztésével való kapcsolatát emeli ki, melynek lényege az, hogy 
többségükben ne szenvedő és lázadó, de cselekvő emberek élje-
nek nálunk. Az E-Napraforgó olvasói tapasztalatból tudják, hogy a 
szervezett és cselekvő civil társadalom széleskörű kiépüléséhez 
sok elkötelezett önkéntes és szakember kitartó munkájára van 
szükség. S a harmadik, e cikkben a legterjedelmesebb irány minda-
zon feladatok összefoglalása, amelyeket a közösségfejlesztő/
szervező szakember a munkája során végez és mindazon területek 
felsorolása, amelyeken szakmai hozzáértését folyamatosan fejlesz-

tenie szükséges. 

Jó olvasást és gondolkodást, további jó fejlesztői, szervezői mun-

kát kívánok! 
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dóan mozog, változik, él, cseréli 
hangsúlyait és a megvalósítók 
köre is állandóan változik. 

- A közösségfejlesztés mint  
szakma 

A közösségfejlesztés mint szak-
ma átmeneti, szervezett és 
szakszerű beavatkozást jelent a 
közösségek életébe annak érde-
kében, hogy a közösség képes 
legyen a megújulásra, vagyis 
saját problémáinak kezelésére, 
mérséklésére és megoldására. 
A beavatkozás addig tarthat, 
ameddig a közösség tagjai ma-
guk nem válnak a változás meg-
határozó tényezőivé.  

A közösségi tevékenység egyfe-
lől a szükségletet szenvedő em-
berekre, másfelől – az érdekei-
ket megfogalmazó és azokat a 
társadalmi nyilvánosságban 
artikuláló közösségek erejével - 
a reformokra irányul, a döntés-
hozás, a jogalkotás befolyásolá-
sára, s az alkalmazkodás mellett 
vagy helyett a változásra fekteti 
a hangsúlyt. 

 

Fókuszban a civil társadalom 

A magyar közösségfejlesztés 
több mint 30 éves történelme 
során a civil társadalom erősíté-
sét, az önszerveződés és önirá-
nyítás, önsegítést jelölte ki a 
maga számára fő beavatkozási 
területként – vajon miért? Ez a 
kérdés az önszerveződéssel, 
sőt, a szervezetlenség és szer-
vezettség kérdésével van össze-
függésben a kezdetektől, a 
passzív, szenvedő magatartás 
helyett kívánatos cselekvő ma-
gatartás kiépítésének szüksé-
gességével.  

Csepeli György és Prazsák Ger-
gő Európai társadalmak című 
összehasonlító vizsgálatában a 
’cselekvők’, a ’lázadók’ és a 
’szenvedők’ megoszlását vizs-
gálta az egyes európai orszá-
gokban.  

E sorban Magyarország – Görö-
gország előtt – az utolsó előtti 
helyen áll, 65,9 % ’szenvedővel’, 
23,5 % ’lázadóval’ és 10,6 % cse-
lekvővel’, szemben a 25 ország 
közül első helyen álló Svédor-
szág 6,9%-nyi ’szenvedőjével’, 
18,2%-nyi ’lázadójával” és 74,9 
%-nyi ’cselekvőjével’. (Csepeli, 
2010) 

A rendszerváltás előtt is jól érzé-
kelhető volt a közügyek iránti 
passzivitás, s nem véletlenül, 
hiszen a társadalmi részvétel, a 
kulturális, szabadidő és sport 
területén létrejövő aktivitások 
támogatása mellett az államha-
talom korlátozta a politikai rész-
vételt, a civil aktivitást. A rend-
szerváltás után megnyílt szabad 
közéleti mozgástér, a civil társa-
dalomé. A kezdeti szerveződési 
hullám után stagnálni kezdett a 
bejegyzett szervezetek száma, s 
bár a tiltakozás (aláírásgyűjtés) 
és nyomásgyakorlás (tűntetés, 
sztrájk) szinte a mindennapjaink 
részévé vált, a civil társadalom 
cselekvő részvétele és felelős-
ségvállalása a mindennapi élet-
ben máig nem törte át a szenve-
dők és lázadók falait, mint azt a 
fenti, 2010-es vizsgálat oly éke-
sen bizonyítja.  

Az 1989-es közép-kelet európai 
forradalmakat követően 
Miszlivetz Ferenc a civil társada-
lom fő jellemzőjeként 
„közszféráról”-ról beszél, és a 
reflexivitást jelöli meg a civil tár-
sadalom lényegéül: “A civil tár-
sadalom … egy közszféra, a szoli-
daritás szférája, ahol különböző 
érdekek artikulálódnak, feszül-
nek egymásnak, ahol konfliktu-
sok zajlanak egyének, csoportok, 
szervezetek között…. A civil tár-
sadalom ezeknek a viszonya, 
tehát egy reflexivitás, s nem pe-
dig a szervezeteknek az összes-
sége. Az egymásra való kölcsö-
nös reagálás a fontos, ez generál 
egy erőteret, amiben tulajdon-

képpen létrejön a civil társada-
lom.” (Miszlivetz, 1999, 427) 

A közszférában kialakult spon-
tán reflexivitástól a civil társa-
dalom nagy utat jár be a szer-
vezett reflexivitásig. A hallga-
tás, a belenyugvás, a közöm-
bösség, a magánéletbe való 
visszahúzódás kultúráját kell a 
közép-kelet európai országok-
ban, így Magyarországon is fel-
váltani a részvétel, az aktív ál-
lampolgáriság, a párbeszéd és 
együttműködés kultúrájával. 
Nehéz út ez, hisz nem pusztán 
cselekvési know-how-król, ha-
nem attitűd-váltásról van szó. 
Új intézményeket, de még 
struktúrákat is viszonylag köny-
nyű létrehozni, ám azokat de-
mokratikus módon működtetni 
– ehhez a közgondolkodás vál-
tozására van szükség, amelyhez 
nem csak időre, hanem erőtel-
jes társadalmi befektetésre is 
szükség van. 

A közösség általi fejlesztést mo-
dernizációs, közösségi és de-
mokratikus szocializációs folya-
matként is értelmezendő.  

 

Munkában a közösségfejlesztő  

A közösségi segítő beavatkozá-
sok szakmai szerepeit, szerep-
köreit leginkább munkafunkci-
óként érdemes meghatározni, 
amely egy bizonyos megközelí-
tést vagy feladat-csoportot fog-
lal magába, s amellyel kapcso-
latban a többi résztvevő jogo-
san elvárhatja, hogy a szakem-
ber elvégzi azt. 

A közösség általi fejlesztés, s az 
azt szakmailag segítő közösség-
fejlesztés és közösségi munka 
folyamat–jellegű tevékenység, 
ld. pl. a Varga A. Tamás által leírt 
lépésjavaslatokat! (Vercseg, 
2004, 19-20).  

E folyamatban a közösségfej-
lesztőnek, közösségi munkás-
nak több szerepe is van, ezeket 
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fel lehet építeni egy kontinuum-
má. A folyamat beindításától a 
tervezési szakasz lezárultáig a kö-
zösségfejlesztő szerepei a hangsú-
lyosabbak, a megvalósításban pe-
dig a közösségi munkásé, a szerve-
zőé - elvileg, de sok függ az adott 
helyzettől és a közösség önszerve-
zési készségétől. Előfordulhat, 
hogy mindkét szerepet egyetlen 
szakember teljesíti, s a közösségi 
munkás szerepeinek nagy részét az 
önszervező lakosság látja el, de az 
is, hogy a közösségi munkás fej-
lesztő szerepbe kerül, mert a helyi 
cselekvési ambíciók nagyobbnak 
bizonyulnak, mint az előre látható 
volt. 

 

A fejlesztő és a szervező            
szerepkörök 

A fejlesztő általában a közösséghez 
kívülről, meghatározatlan, de be-
látható időre (1-2 évre) érkezett 
szakember, s mint ilyen, speciális 
helyzetben van. Nem része a szö-
vevényes helyi viszonyoknak, nem 
alá- vagy fölérendeltje senkinek, 
nem képvisel politikai, gazdasági 
vagy tudáshatalmat és érdeket, 
nem ismeri részleteiben a helyi 
múlt és jelen történéseit és 
konfliktusait, az ott lakók közösségi 
szerepeit és társas penetranciáját, 
a helyi együttműködés vagy épp 
együtt nem működés állapotát 
stb.. Mindezt nem tudja, és még 
sok minden mást sem, de tud né-
hány dolgot, amellyel a közösséget 
arra képes késztetni, hogy új szem-
mel nézzen önmagára, elemezze 
viszonyait, helyezze magát egy új 
perspektívába, amelynek lényege a 
saját problémáival való azonosulás 
és a problémák (egy részének) ön-
erőből való megoldása. 

 

A fejlesztő szakmai feladatai 

Nagyságrendi látásmódjával, s az-
zal, hogy ismeri az adott helyen, 
országban és régióban is érvénye-

sülő trendeket, ismeri a lehetséges 
haladási irányokat (azok kritikájá-
val együtt), úgy képes kormányozni 
az érintettek részvételen alapuló 
fejlesztési folyamatot (ameddig 
ebben rá szükség van), hogy meg-
szülessenek a közösség önmagáról 
való felismerései és azokat mindig 
kérdések és megoldási alternatívák 
kövessék. E több szempontú, 
deliberatív megközelítéssel az egy-
más véleményének meghallgatását 
és a mérlegelő döntést teszi lehe-
tővé a helyi szereplők számára.  

Hogyan éri ezt el? Kapcsolatokat 
szervez, bizalmat épít személye és 
szándékai iránt, katalizálja a közös-
ség önmaga általi megismerésének 
folyamatát, önbizalmat épít a helyi 
szereplőkben, ösztönzi a részvé-
telt, részt vesz a közös tevékenység 
meghatározásában, az együttmű-
ködés keretrendszerének kialakítá-
sában szerepet vállal, ösztönzi a 
helyi nyilvánosság szerveződését, 
hozzájárul az emberi erőforrás fej-
lesztéséhez, közösségi munkamód-
ban dolgozik, majd visszavonul és 
kiszáll a folyamatból. 

A szervező szakmai feladatai 

A közösségfejlesztővel együtt dol-
gozó szervező(k) feladatai is szá-
mosak. A legfontosabb feladatuk a 
fejlesztő által keltett mozgások 
életben tartása, s ez fokozatosan 
minden bizonnyal módosítani fogja 
saját korábbi szerepkörét. Ezt 
azonban, tapasztalataim szerint, 
nem negatív élményként élik meg 
a közösségi munkások, ellenkező-
leg, úgy vélik, hogy az egyre széle-
sedő részvétellel a dolgok új, értel-
mesebb rendszerré szerveződnek.  

A közösségi munkamód lehetővé 
teszi, hogy a szervezési feladatok 
többségét önkéntesek vállalják, s 
így a közösségi munkásnak egyfelől 
az informális képző szerepe jut az 
önkéntesekkel való foglalkozásban, 
másrészt nő koordinációs szerepe 
a szervezői rovására.  

A szervezőnek is tökéletesen tisz-
tába kell lennie a fejlesztő folya-
mat természetével és neki is non-
direktív attitűddel kell végeznie 
munkáját – elérni, hogy az önkén-
tesek meg is csinálják a felvállalt 
munkát és amit csak lehet, nem 
szabad megcsinálnia helyettük; 
soha senkire nem gyakorolni nyo-
mást a teljesítés érdekében, de 
mindig a háttérben lenni a dublőr 
szerepében – magyarul új tapasz-
talatokhoz juttatni az érintetteket 
és sikerélményhez segíteni őket. 
Másként nem is működne az 
egész, hisz a közösség általi fej-
lesztés olyan sokszereplős mozgá-
sokat produkál, aminek szervezési 
feladatait egyetlen szakember 
nem is tudná ellátni.  

A szervező dolga elősegíteni a 
gyakorlati megvalósulást. Az ér-
deklődés ne lohadjon le; legyen 
gyakorisága a személyes, de még 
inkább a nyilvános kommunikáci-
ónak; a közösségi alkalmak meg-
szerveződjenek; a közös szándé-
kok nyilvánosságra kerüljenek; 
biztosítva legyenek az intézmény-
közi, valamint a bizottsági-tanácsi 
munka feltételei, s a csoportok és 
intézmények között folyamatos 
legyen az információcsere; gon-
dozott legyen a helyi kapcsolat-
rendszer, a civil szervezetekre 
háruljon figyelem, a szervező is-
merje munkájukat, vezetőit, kura-
tóriumát; valósuljanak meg az 
eltervezett tanulmányutak, ta-
pasztalatcserék; legyenek kistér-
ségi és nemzetközi kapcsolatok, 
stb. 

 

A szakmunka végzéséhez  

szükséges szakértelem 

Mind a fejlesztő, mind a szervező 
munkája megkövetel bizonyos 
rátermettséget és szakmai kom-
petenciát, s ez legfőképp a követ-
kezőket jelenti: kapcsolatszervező 
készség, köznyelvi és szakmai 
nyelvű beszédkészség és a közért-
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hetőség, előadói és tárgyalási kés-
zség, a jogszabály-alkalmazás kés-
zsége, kommunikációs készség és a 
meghallgatni tudás készsége. A 
személyes kompetenciákhoz tar-
toznak az érzelmi stabilitás, ki-
egyensúlyozottság, a kitartás, a 
megbízhatóság, az önfegyelem, a 
pontosság és a türelmesség, a tár-
sas kompetenciákhoz pedig a kap-
csolatteremtő és kapcsolatfenntar-
tó készség, az empatikus készség, 
a tolerancia és a kezdeményező-
készség. 

A szakértelem részét képező szak-
mai ismeretek természetesen 
nagyban függnek a fejlesztőt/
szervezők felkészítő oktatási intéz-
mények tanterveitől, de a társada-
lomismeret, az önkormányzati 
rendszer, a jogi előírások, a me-
nedzsment és finanszírozás, a köz-
szolgáltatásban résztvevő ágazatok 
munkájának ismerete mellett szük-
séges még kommunikációs ismere-
tekkel is rendelkeznie, értenie kell 
a csoportok szervezéséhez, a civil 
cselekvési technikákhoz, a konflik-
tuskezeléshez és az érdekegyezte-
téshez és az intézményközi mun-
kához. Ismernie kell és tudnia kell 
alkalmazni a közösségfejlesztés, 
közösségi munka aktivizáló, 
együttműködést és nyilvánosságot 
szervező módszereit és a civil cse-
lekvés technikáit, valamint infor-
matikai és technikai ismeretekkel 
is rendelkeznie kell. A módszerek 
alkalmazásához módszerkompe-

tenciákra is szüksége van, ilyenek az 
áttekintő képesség, az információ-
gyűjtés, a módszeres munkavégzés 
és a gyakorlatias feladatértelmezés. 
A legfőbb tudása azonban mind a 
közösségfejlesztőnek, mind a szerve-
zőnek az, hogy tudja: mi az, amit 
nem tud és kihez kell fordulnia, ha e 
tudásra a közösségnek szüksége 
van! 

Számos készség kifejleszthető és sok 
minden megtanulható, de a közös-
ségi munkához alapvető a nyitott 
hozzáállás, a bizonytalan kimenetelű 
helyzetek nem csak elviselése, ha-
nem értékként kezelése (’ebből még 
sok minden kialakulhat!’). E soksze-
replős munkában nem lehet min-
dent előre látni, gyakran hiányoznak 
biztonságos fogódzók és garancia 
sincs a sikerre. Ennek elviseléséhez, 
sőt, előnyként való értelmezéséhez, 
a társadalom és a közösség szünte-
len tanulmányozásához nyitott, ér-
deklődő, kíváncsi és az élet váratlan 
fordulatait hajtóerőként is értelmez-
ni képes emberek szükségesek, akik-
ből az évek során jó szakember vál-
hat. 

A közösségfejlesztői és közösségi 
munka visszahat művelőjére – tole-
ranciára és önfegyelemre szoktatja, 
állandó ön- és társadalomelemzésre, 
gondolkodásra, s mások megértésé-
re,  és - nem minden áron történő! – 
elfogadására, s olyan szakemberré, 
aki maga is cselekvő állampolgárrá 
és közösségi emberré válik. 

Felhasznált irodalom: 

Csepeli György: Társadalmi szoli-
daritás – összetartó társadalom. 
Budapest, 2010. Parola, 3. szám, 
címlap és 3-6. oldal 

Miszlivetz Ferenc hozzászólása az 
MTV2 Mélyvíz beszélgetésében 
1999. március 23-án. In: Magyar 
és európai civil társadalom, szerk. 
Csefkó Ferenc és Horváth Csaba, 
423-434. o. Friedrich Ebert Alapít-
vány, Pécs, 1999 

Vercseg Ilona: Közösségfejlesztő 
leckék kezdőknek és haladóknak. 
Budapest, 2004, Közösségfejlesz-
tők Egyesülete. 

Vercseg Ilona: Közösség és részvé-
tel. A közösségfejlesztés és a közös-
ségi munka gyakorlatának elméle-
te. Budapest, 2011. Hilscher Rezső 
Egyesület/ELTE Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék 

Testvérvárosok civil delegáltjainak találkozója Tarnowskie Gory-ban 

A 2012. május 29-31. között meg-

valósult program Békéscsaba Vá-

rosának „Európa a polgárokért” 

Európa Uniós pályázat ”Az önkor-

mányzatok munkáját támogató 

civil szervezetek hálózatának 

létrehozása” című projektjének 

keretében zajlott. A találkozón 

Tarnowskie Góry város önkor-

mányzatának civil referense    

fogadta a magyar és a 

finn delegáció tagjait. 

Lehetőségünk volt talál-

kozni néhány – a város-

ban működő – civil szer-

vezeti vezetővel, akik 

bemutatták tevékenysé-

güket, működési terüle-

tüket.  
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Az érkezés estéjén két sportegye-

sülethez látogattunk el.  Először a 

Gyephoki Klubhoz, ahol a sport-

ággal profi módon foglalkoznak, 

felnőtt férfi és női csapatuk is van, 

nemzetközi versenyeken vesznek 

részt.  Az önkormányzat tulajdo-

nában lévő nagyon jól karbantar-

tott épületben és pályán működ-

nek. A sporteszközöket, mezeket 

a Klub biztosítja a tagjai számára. 

Bárki csatlakozhat hozzájuk, aki 

tud játszani és befizeti az évi 20 

zloty tagdíjat, továbbá vállalja a 

heti három edzést.  

A másik sportegyesület a szabad-

idő hasznos eltöltéséhez nyújt 

lehetőséget, erre ösztönzik a hoz-

zájuk csatlakozókat. Szintén a vá-

rosi önkormányzat tulajdonában 

lévő épületben működnek, mely-

hez tartozik egy futball-pálya is. A 

felszereltségüket mutatja, hogy az 

épületben konditerem, ping-pong 

asztal található, és külön terem-

ben tárolják a számos egyéb 

sporteszközt – kerékpárok, labda-

játékok, – amelyeket a tagok ren-

delkezésére bocsátanak. Az egye-

sület vezetőjének magánvállalko-

zása önkéntes munkában építette 

ki a fürdőhelyiséget, amit nemré-

giben adtak át. Az egyesület kávé-

zóját egy vállalkozó működteti, 

aki bérleti díjat ugyan nem fizet, 

viszont az épület kisebb karban-

tartási munkáit elvégzi. Tehát az 

épületet az önkormányzat bocsá-

totta rendelkezésükre, a szakmai 

tevékenységet az egyesület koor-

dinálja, a kávézót működtető vál-

lalkozó pedig részt vállal az épület 

állag-megóvásában, ami - kicsiben 

ugyan – de nagyon jó példa a há-

rom szektor együttműködési lehe-

tőségeire. Az egyesület elnöke - 

15 éve látja el ezt a tisztséget – 

problémaként jelezte, hogy az 

edzők költségét nehezen tudják 

előteremteni, mivel gazdasági-

vállalkozási tevékenységet nem 

folytatnak, és a saját bevételük 

pedig nagyon kevés.  

 

A találkozó második napján 

Tarnowskie Góry város közgyűlé-

sén köszöntöttek minket, majd a 

„Falochron”, azaz a „Hullámtörő” 

nevű szenvedélybetegeket és 

azok családtagjait segítő egyesü-

let tagjaival találkoztunk. Azért 

ezt a nevet választották, mert a 

hullámtörő védi az embereket a 

viharos hullámok okozta fenyege-

téstől, és ők ugyanezt teszik: vé-

dik a hozzájuk fordulókat a drog 

és alkohol, szerencsejáték okozta 

szenvedélybetegségek következ-

ményeitől. Egy országos hálózat 

részei, tevékenységüket módszer-

tani központ koordinálja. Célcso-

portjuk a prevenció területén leg-

inkább a középiskolás korosztály, 

de foglalkoznak szenvedélybeteg-

séggel küzdő szülők gyerekeivel is 

– pszichológusok segítségét vehe-

tik igénybe, illetve mindenki szá-

mára szabadidős tevékenységeket 

biztosítanak. A középiskolás kor-

ban felmerülő problémákat széles 

témakörben 

kezelik, mint 

pl. konfliktus a 

családdal, ösz-

szeütközés a 

törvénnyel, a 

szabadidő el-

töltésének 

veszélyes for-

mái, helytele-

nül használt 

Internet, me-

nekülés otthonról, kapcsolatte-

remtés problémái, csavargás, 

rossz társaságba kerülés. Az 

egyesület célja továbbá, hogy 

összehangolja az intézmények, 

hivatalok és szervezetek meg-

előzést szolgáló tevékenységét, 

ezzel is csökkentve a fiatalok 

kockázatos viselkedését, a tár-

sadalmi problémák kialakulá-

sát. Céljuk az is, hogy a tanárok 

számára képzéseket folytassa-

nak a fiatalok problémáinak 

diagnosztizálása, a családi köte-

lékek megerősítésének segíté-

se, a nem megfelelő viselkedés 

következményeinek konstruk-

tív megismertetése témakörök-

ben.  Az elmúlt időszak legna-

gyobb sikerének azt tartják, 

hogy saját helyiséget kaptak az 

önkormányzattól, ahol az iro-

dájukat, és a szabadidős teret 

működtetik.  

A következő állomásunk a 

Tarnowskie Góry-ban található 

kastély volt, amely eredetileg 

egy német nemesi család tulaj-

dona, majd államosították vé-

gül pedig egy magánszemély 

vásárolta meg, aki a működte-

tésének segítésére létrehozott 

egy alapítványt 2005-ben. Célja 

a kastély megismertetése, a 

kultúra és művészet széleskörű 
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terjesztése elsősorban a gyerekek 

és serdülők körében. A küldetésü-

ket úgy érik el, hogy a kastélyban 

megvalósított programok során a 

fiatalok közvetlen kapcsolatba 

kerülnek a művészettel, feltárják 

tehetségüket, és aktívan bevonják 

őket a kulturális, társadalmi 

ügyekbe. 

A kastélyt saját, illetve EU-s for-

rásból újították fel, majd ezután a 

reneszánsz épületet elérhetővé 

tették a nagyközönség számára is, 

bemutatva a kézműves termékek-

ből álló hatalmas gyűjteményt, és 

a nagyon értékes, egyedülálló 

antik könyvekkel felszerelt könyv-

tárat. A felújítás még nem fejező-

dött be, jelenleg kialakítás alatt 

van a kézműves gyakorló műhely 

és a képzési központ.  

Ezt követően egy másik történel-

mi helyet mutattak be a kis csa-

patunknak: a Tarnowskie Gory 

Barátainak Szövetsége kezelésé-

ben lévő Ezüstbányát, amely ma 

már nem üzemel, de mint turista-

látványosság megtekinthető. A 

Szövetség 1938 óta működik, kez-

dettől fogva a város történelmi 

emlékeinek kezelése, a nyilvános-

sággal való megismertetése volt a 

céljuk. A bánya az 1500-as évek-

től működött, megnyitása nagy-

ban hozzájárult a város gazdasági 

fejlődéséhez, az 1950-es években 

zárták be végleg. 1976-ban nyi-

tották meg a látogatók előtt, az 

erre való felkészítő munkában a 

Szövetség nagy szerepet vállalt. 

Biztonságossá tették és világítás-

sal látták el a közel 40 méter mé-

lyen lévő járatokat.  Az általuk 

kialakított turistaútvonal hossza 

kb. 1700 méter, beleértve a közel 

270 méteres kizárólag csónakkal 

megtehető szakaszt is. A régi bá-

nyászati területre több nyelven 

beszélő idegenvezető kíséri a lá-

togatókat, aki részletes beszámo-

lót nyújt a föld alatt folytatott 

kemény, embert próbáló munka 

nehézségeiről, a bányászok által 

használt kezdetleges eszközökről, 

és életmódjukról. Az emeleten 

múzeumot működtetnek, ahol a 

kőzetkiállítás mellett megtekint-

hető a bányában használt első 

gőzgép életnagyságú modellje is, 

amely a tájékoztatás szerint az 

első Lengyelországba érkezett 

gőzgép volt. A környező országok-

ból is a csodájára jártak, történel-
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mi feljegyzések szerint még Johann 

Wolfgang Goethe német költő is 

elutazott a városba kizárólag azért, 

hogy megtekintse a gőzgépet.  

A találkozó utolsó estéjén két, szo-

ciális területen működő civil szer-

vezet vezetőivel beszélgettünk a 

tevékenységükről, sikereikről, mű-

ködési körülményeikről. Az egyik, 

egy nemrégiben alakult egyesület a 

koraszülött, vagy rendellenesség-

gel született gyermekek szüleinek 

nyújtanak segítséget a mindennap-

okban. Honlapot és levelező rend-

szert működtetnek, amelyeken ke-

resztül a tanácsot igénylő szülők 

feltehetik kérdéseiket. Emellett 

több programot is vezetnek, jelen-

leg aktuális a „Kenguru program”, 

amelynek során a szülőket megta-

nítják, hogyan lehet biztonságosan 

használni a kengurunak nevezett 

gyermekhordozót. Egy aikido edző 

is van a tagjaik között, aki heti rend-

szerességgel edzést tart a hozzájuk 

csatlakozó szülőknek. Ennek célja, 

hogy sportolásra buzdítsák a részt-

vevőket, önvédelmet tanuljanak 

miközben kiszakadva a gyermekne-

velés mindennapjaiból közösségi 

élményt is szereznek. Tevékenysé-

güket teljes mértékben önkéntes 

munkában látják el.  

A másik szervezet több éve műkö-

dik, elsősorban olyan szülőknek 

nyújt segítséget, akiknek a gyereke 

halálos, vagy gyógyíthatatlan be-

tegségben szenved. Szakemberek-

kel – orvosokkal, pszichológusokkal 

– dolgoznak együtt. Megszerveztek 

egy olyan segítő rendszert, amely a 

szülőknek gyors, könnyen elérhető 

orvosi segítséget, ellátást biztosít. 

Kiemelendő, hogy az orvosok ezt a 

segítségnyújtást önkéntes munká-

ban végzik, heti három óra rende-



lési időt biztosítanak ingyen! Szol-

gáltatásaik nem csak a 

Tarnowskie Góryban lakók számá-

ra elérhető, fogadnak az ország 

minden részéből segítségre szoru-

lókat. Jelenleg 140 családdal van 

kapcsolatuk.  Az egyesület tervei 

között szerepel egy olyan ház mű-

ködtetése, ahol a szülők a beteg 

gyermekkel állandó elhelyezést 

kapnának orvosi felügyelet mel-

lett, és olyan gyermekek számára 

is helyet biztosítanának, akik gyó-

gyíthatatlan betegségben szen-

vednek, képtelenek magukat el-

látni, és a szüleik meghaltak.  

 

Minden szervezet vezetője, akivel 

találkoztunk elmondta, hogy a 

működésük finanszírozása sok-

szor nehézségbe ütközik, bár na-

gyon sok támogatást kapnak a 

várostól és a több éve működő 

szervezetek hazai pályázaton is 

részt vesznek.  Az Uniós pályáza-

toktól az alacsony költségvetéssel 

gazdálkodó szervezetek idegen-

kednek a bürokrácia és a kötele-

zően vállalandó önrész miatt.  Az 

önkéntes munkát mindenhol ki-

emelten kezelik, nagy társadalmi 

megbecsülése van.  A hazai pályá-

zatok esetében a programok 

megvalósításához természetbeni 

hozzájárulásként Lengyelország-

ban is elszámolható az önkéntes 

munka értéke, a mindenkori szak-

értői díjakkal megegyező érték-

ben. Kiemelték, hogy nagyon szí-

vesen vállalnak együttműködése-

ket magyarországi civil szerveze-

tekkel. A partnerkeresést segíti, 

hogy Békéscsaba Város honlapjá-

ra – www.bekescsaba.hu – felke-

rül egy adatbázis, amely tartal-

mazni fogja az „Európa a Polgáro-

kért” programban résztvevő ösz-

szes civil szervezet adatait, elér-

hetőségét.  

Bálint Andrea 

Közösségfejlesztők Békés Megyei 

Egyesülete 
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EZ TÖRTÉNT… 

A Békés Megye Falusi Turizmusáért 
Egyesület hírei 

 

A Békés Megye Falusi Turizmusá-
ért Egyesület 2012. április 28-án 
tartotta közgyűlését Szarvason a 
Körös-Maros Nemzeti Park Látoga-
tóközpontjában. A tagoknak, szál-
lásadóknak lehetőségük volt meg-
ismerni a központ szolgáltatásait, 
idei programjait, amelyeket ajánl-
hatnak a vendégeiknek. A KMNP 
idén is számos érdekes lehetőség-
gel várja nem csak a helyieket, de 
a hozzánk érkező turistákat is. 

A közgyűlés után a Szalay-Zala 
Andrea a FAROSZ titkára ismer-
tette új honlapjukat, mely a 
www.falusiturizmus.eu címen ér-
hető el. A Nemzeti Vidékstratégiá-
hoz szorosan illeszkedve a FATOSZ 
és a Holalszunk Kft. közösen, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium ki-
emelt, támogatott projektjeként 
hozta létre új vidéki - falusi turisz-
tikai portálját.  A május 4-én indult 

www.falusiturizmus.eu honlap 
célja a város-vidék kapcsolatának 
megerősítése, a városiak széleskö-
rű tájékoztatása a vidék természe-
ti, szellemi és kulturális értékeiről. 
További cél a vidéki hagyományok 
megőrzése, a vidékről alkotott gon-
dolkodásmód megváltoztatása, a 
tudatos fogyasztói magatartás elő-
segítése. 

A Művészek a Vidékért Kampányt 
olyan művészek, közéleti személyi-
ségek támogatják, akiket megérint 
a szelíd turizmus, a természet kö-
zelsége, a környezettudatos 
életforma. Az új oldalon az egyes 
térségek természeti, kulturális ér-
tékeit, gasztronómiáját, a vidéki 
életet egy-egy színművész, televízi-
ós személyiség mutatja be. A 21 
felkért közismert személyiség kö-
zött van többek között Szarvas Jó-
zsef, Molnár Piroska, Sinkó László, 
Trokán Péter, Buza Sándor, Bara-
bás Évi, Klausmann Viktor, Dömsö-
di Gábor, Nádasy Erika és termé-
szetesen Oszter Sándor, mint örö-

kös Rózsa Sándor, Békés megye 
arca. 

A honlapon összegyűjtött vidé-
ki szolgáltatók, helyi és magyar 
termékek, az összeállított cso-
magajánlatok remélhetőleg 
nemcsak a kikapcsolódást és 
feltöltődést jelentő vidéki kíná-
latot tudják bemutatni, hanem 
megismertetik a fogyasztókkal 
az egészséges magyar termé-
kek előnyeit, a magyar paraszti 
konyha hagyományait. A web-
oldal digitális módon segíti a 
vendéget abban, hogy vidéken 
„mit/hol/mikor” kérdések alap-
ján találjon kellemes időtöltést. 
A kiválasztott programokhoz, a 
program helyszíne alapján lát-
nivalókat, szállásokat, szolgál-
tatásokat kínál. 

Emellett számos hasznos infor-
máció hallhattak az egyesület 
tagjai a Titkár asszonytól, ame-
lyek például az új védjegy-
rendszerrel, a vendéglátással 
kapcsolatosak. 

http://www.bekescsaba.hu


Az Utazás 2012 kiállításra készült 
el a Békés Megye Falusi Turizmu-
sáért Egyesület aktuális kiadvá-
nya, mely tagjai szálláshelyajánla-
tait és egyéb programkínálatát 
tartalmazza.  

A kiadvány a rendezvényeken, 
kiállításokon kívül megtalálható 
Békés megye      Tourinform iro-
dáiban (www.bekesvidek.hu) 

Maczkó Dóra 

A gyógyíthatatlan beteg sem 
akar kiszolgáltatottá válni 

Véget ért az SM abilimpia, a ké-
pességek és készségek versenye. 
A gyógyíthatatlan sclerosis mul-
tiplexes betegek bizonyították: 
képesek hasznos, alkotó munkát 
végezni – ha erre lehetőséget 
kapnak a környezetüktől. 

Egy SM beteg által készített hím-
zésben, horgolásban, fafaragás-
ban, agyagszoborban vagy virág-
csokorban a kívülálló talán semmi 
különöset nem lát, nem különböz-
nek ezek azoktól az alkotásoktól, 
amelyet minden ügyesebb ama-
tőr iparművész vagy virágkötő 
meg tud csinálni. A mi betegeink 
alkotásainak értékét a körülmé-
nyek adják. Kerekesszékből, két 
botra támaszkodva, esetenként 
egy szemmel látva vagy szinte 
használhatatlan kézzel vesznek 
erőt magukon, hogy bebizonyít-
sák: nem engedik leírni magukat, 
s ha lehetőséget kapnak a környe-
zetüktől, amíg erejük engedi, nem 
hagynak fel a tevékeny élettel és 
nem válnak kiszolgáltatottá. 

Előfordul, hogy egy 70 éves SM 
beteg, ha megkapja a megfelelő 
kezeléseket és rehabilitációt, 
nincs rosszabb állapotban mint 
egészséges kortársa. Más esetben 
egy 30 éves SM betegnek is azzal 
kell szembenéznie: valószínűleg 
sosem fog felállni a kerekesszék-
ből. Az ezerarcú kórnak nevezett 
betegség ezerarcúsága abban rej-
lik, hogy tünetei attól függően 
változnak, az agynak és a gerinc-

velőnek melyik részei, milyen mér-
tékben és ütemben károsodnak. 

A május 10-én lezárult 5 napos 
idei berekfürdői SM abilimpián 
Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Csongrád, Jász-Nagykun-
Szolnok, Hajdú-Bihar megyei bete-
gek mutatták meg mire képesek, s 
a meghirdetett több mint húsz 
versenyszám közül ki-ki saját jár-
tassága szerint készített kreatív 
kézműves alkotásokat és hidegtá-
lakat, díszített tortát vagy szerkesz-
tett honlapot. A szervező Sclerosis 
Multiplexes Betegek Országos 
Egyesülete abban bízik: az ország-
ban élő mintegy 8 ezer SM beteg 
közül mind több sorstárshoz eljut 
az üzenet, hogy az aktív cselekvő 
tevékenység a munkából már kike-
rült emberek számára is az állapo-
tuk testi-lelki megőrzését szolgálja. 
Ennek teljesüléséhez arra is szük-
ség van, hogy az SM betegek aho-
gyan eddig, úgy ezentúl is hozzá-
jussanak a betegségük kezelését és 
tüneteik enyhítését szolgáló keze-
lésekhez, amelyekkel ha meggyó-
gyulni nem is tudnak, de életminő-
ségük javulhat, állapotromlásuk 
kockázata pedig csökken. 

A berekfürdői SM abilimpiára csak 
betegek és kísérőik voltak hivatalo-
sak, akik ezeken a napokon egy-
másra figyeltek.  

További információk: Ván Ágnes, 
SMBOE elnök; (06-20) 469-3406; 
www.smboe.hu 

Ván Ágnes 

 

Támasz-Téka önkéntes segítő 
képzés Újkígyóson 

 A Mentálhigiénés Egyesület KAB-
ME-11-B-1010 kódszámú „Megóv-
LAK - családi kohézió megterem-
tése a szertelen életért” című pá-
lyázati programjának részeként 
Támasz-Téka önkéntes segítő kép-
zés zajlik május-június hónapban 
Újkígyóson szülők, hozzátartozók, 
józan szenvedélybetegek részvéte-
lével. 

Az önkéntes segítő képzés célja, 
hogy a szerfüggőség miatt érin-
tettek (maguk vagy családtagjuk) 
megtanulják kezelni a függőség 
okozta nehézségeket, a szerfo-
gyasztás tüneteinek felismerését, 
a megfelelő szakemberhez való 
továbbirányítást.  

A józan szenvedélybetegek ta-
pasztalati segítőként példát mu-
tatva támogatják a programban 
résztvevőket, illetve elért abszti-
nenciájuk mintául és motiválásul 
szolgálhat.  

A képzésre kiválasztott szülők, 
illetve tapasztalati segítők moti-
vációs beszélgetés által kerültek 
kiválasztásra. A programban nyolc 
fő vesz részt heti rendszeresség-
gel. Tréningünknek az újkígyósi 
Ezüstág Idősek Otthona biztosít 
helyszínt, megfelelő, nyugodt, 
igényes környezetet teremtve a 
résztvevők számára, akik a képzés 
elvégzése után bekapcsolódhat-
nak a programok lebonyolításába, 
a lakosság motiválásába.  

A képzés tematikája a következő: 
6 óra - önismereti tréning, 6 óra – 
kommunikációfejlesztés, 6 óra - 
konfliktuskezelési stratégiák, 6 
óra - szenvedélybeteg a család-
ban, 6 óra - egészségnevelés a 
családban. A 30 órás képzés után 
a programok szervezésében, le-
bonyolításában aktívan tevékeny-
kedők 4.000 Ft/fő értékű tartós 
élelmiszercsomagban részesül-
nek. 

Szokolay Ildikó 

 

Az Új Széchenyi Tervben rejlő 
lehetőségek 

A Széchenyi Programiroda Nonp-
rofit Kft. országos konferenciaso-
rozata keretében május 22-én 
Békéscsabán tartott tájékoztatót. 
A rendezvényt Erdős Norbert kor-
mánymegbízott nyitotta meg, aki 
a programirodák informáló szere-
pét, valamint a források lehívásá-
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nak fontosságát hangsúlyozta. A 
megjelenteket köszöntötte Belez-
nai Róbert régiós igazgató is, aki a 
Programirodák felépítését, ered-
ményeit ismertette és számadat-
okkal szolgált a Dél-alföldi Régió-
ra, illetve Békés megyére vonat-
kozóan az elért ügyfelek számát, 
és a benyújtott, illetve támogatott 
pályázatok számát tekintve. En-
nek kapcsán elmondta, hogy a 
Békés megyében a benyújtott 418 
pályázatból 276 rendelkezik tá-
mogatási szerződéssel. Köszöntője 
végén felhívta a figyelmet a 
www.szechenyiprogramiroda.hu 
honlapra, ahol megtalálható a 
megyei irodák, tanácsadók elér-
hetőségei és biztatta a jelenlévő-
ket, hogy keressék fel őket. 

Ezt követően a Széchenyi Prog-
ramiroda tanácsadói tartották 
meg előadásaikat a megyében is 
elérhető pályázati lehetőségekről. 
Elsőként Fáskerti Attila, vállalko-
zás és gazdaságfejlesztési tanács-
adó szólt a mikro-kis- és középvál-
lalkozások számára kiírt pályáza-
tokról, a kitörési pontként szolgá-
ló GOP felhívásokról, a jellemző 
belépési feltételekről, a támogat-
ható területekről. A várható pá-
lyázatokkal kapcsolatban azt java-
solta a jelenlévőknek, hogy a 
www.nfu.hu/palyazatok oldalt 
kövessék figyelemmel. A humán-
erőforrás és humáninfrastruktúra 
fejlesztési tanácsadó, Laduver 
Tímea négy pályázatról adott tájé-
koztatást. A Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében kiírt 
Munkahelyi képzések támogatása, 
az Egészségre nevelő szemlé-
letformáló programok, az Óvoda-
fejlesztés, az Iskolai tehetséggon-
dozás kapcsán ismertette a pályá-
zók, a támogatható tevékenysé-
gek körét, az elszámolható költsé-
geket. A TÁMOP-6.1.2./11/1 ki-
írással kapcsolatban a civil szerve-
zetek figyelmébe ajánlotta a tá-
mogatható tevékenységek köré-
ből a szabadidős- és sport progra-

mok szervezésének lehetőségét. 
Szikoráné Simon Ágnes, turisztikai 
és városfejlesztési tanácsadó a 
turisztikában érintettek számára 
elérhető forrásokról beszélt és 
bemutatott nyertes, innovatív, 
Békés megyében megvalósuló 
projekteket. Várfi András, a kör-
nyezetvédelmi, energetikai és köz-
lekedésfejlesztési tanácsadó a 
Zöldgazdaság-fejlesztési program-
ról tartott előadást. 

Butora Hajnalka 

 

Civil hét az új civil házban  

Ünnepélyes keretek között adták 

át hétfőn délután Gyulán a Civil 

Szolgáltató Központot.  

A civil hét első, nyitó eseményé-

nek helyszíne a részben már fel-

újított, impozáns, Béke sugárúti 

épület volt. 

— Weisz Mór egykori villájában, 

melyet leginkább a régi ifjúsági 

házként ismernek a gyulaiak, ezu-

tán reggel 8-tól délután 4-ig vár-

juk az érdeklődőket. Az itt találha-

tó nagyterem közösségi térként 

szolgál majd, ideális helyszíne 

lehet különféle rendezvényeknek. 

A kisebb klubhelyiségünket a 

szervezetek rendelkezésére bo-

csáthatjuk — hallottuk Sós Imre 

civil referenstől. 

A tervek szerint a jövőben a szol-

gáltató központban igény szerint 

jogi, könyvelési, pályázatíró taná-

csokat is adnak, s itt segítik a szer-

vezetek működését számítógép-

használattal, nyomtatási, fénymá-

solási lehetőséggel.  

Sós Imre azt hangsúlyozta, hogy a 

most kezdődő Gyulai civil hét gaz-

dag programkínálata azt bizonyít-

ja, hogy az aktívan működő társa-

ságok jelentős értékeket tudnak 

felmutatni. 

forrás: www.beol.hu, 2012.05.21. 

 

Tisztújító taggyűlés a Civil 

Szervezetek Szövetségénél 

2012. május 16-án tartotta tag-

gyűlését a Civil Szervezetek Szö-

vetsége. A napirendi pontok kö-

zött többek között a 2011. évi 

közhasznúsági jelentés elfogadá-

sa, valamint a Szövetség vezető-

ségének megválasztása szere-

pelt. A taggyűlés egyhangúlag 

elfogadta a 2011. évi közhasznú-

sági jelentést.  

A tisztújítás keretében a megje-

lent civil tagszervezeti képviselők 

elnöknek ezúttal is Gólya Pált 

(MTESZ Békés Megyei Szervezet) 

választották, alelnökök Czeglédi 

Katalin (Buda-Cash Atlétikai 

Club), Hrabovszky György 

(Lisztérzékenyek Békés Megyei 

Egyesülete), Seregi Zoltán (Fiatal 

Színházművészetért Alapítvány), 
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A rendezvényen a Körösök Völgye 

Natúrpark Egyesület, a Százlábú 

Egyesület, a Közép-békési Terü-

letfejlesztési Önkormányzati Tár-

sulás, a Fenntartható Térségért 

Alapítvány, valamint Békéscsaba, 

Békés és Gyula önkormányzatá-

nak szervezésében gyalogos, ke-

rékpáros, vízi túrák és kulturális 

programok várták a résztvevőket. 

A rendezvény célja – a tavalyi év-

hez hasonlóan – továbbra is a 

Körösök Völgye - mint az Erdélyi-

szigethegységet a Tiszával össze-

kötő Zöld Folyosó - természeti és 

kulturális értékeinek, turisztikai 

vonzereinek megismertetése, a 

természettudatos gondolkodás 

erősítése és nem utolsó sorban a 

térségi magyar-román együttmű-

ködés javítása volt. A rendezvény-

nyel a szervezők fel kívánták hívni 

a figyelmet természeti értékeink 

védelmére, a környezettudatos 

magatartásformák szorgalmazá-

sára, valamint az aktív-és ökotu-

rizmusban mint turisztikai ágazat-

ban rejlő lehetőségekre. 

A határon átnyúló és helyi túrák 

keretében a közel 300 résztvevő a 

természet erejével összhangban, 

kalandos útvonalakon teljesítette 

a kijelölt szakaszokat.  

A 2012. május 26-án, Békés-

Dánfokon megrendezésre került 

Körös Kupa Sárkányhajó Verse-

nyen - idén új programként - kö-

zel 300-an ültek be a 20 fős sár-

kányfejes hajókba és dobos ve-

zényletével evezték le a 200 m-es 

távot. 

Az izgalmas és mozgalmas túra-

programok mellett Békésen, Bé-

késcsabán és Gyulán három kü-

lönböző napon kulturális, zenei és 

gasztronómiai programok várták 

az érdeklődőket. 

Ambrus Réka 

 

Ismeretterjesztő programsorozat 
a szeghalmi Civil Ház-ban 

A 2007-ben Zöldövezet díjjal ju-
talmazott - a szeghalmi Civil Ház 
udvarán kialakított - Madárbarát 
Mintakertben immár második 
alkalommal rendeztük meg isme-
retterjesztő programsorozatun-
kat. Május 10-18. között közel 
700 bölcsődés, óvodás és általá-
nos iskolás gyerek vett részt a 
programban.  

Két jeles nap közötti időszakban, 
azok szakmaiságához és szellemé-
hez illeszkedve szerveztük a fog-
lalkozásokat. Május 10. a Mada-
rak Fák napja és június 5. a Kör-
nyezetvédelmi világnap, melyek 
ürügyén a figyelem fókuszába 
szeretnénk állítani környezetünk 
problémáit. Az interaktív előadá-
sok célja, hogy hasznos ismerete-
ket adjon a résztvevőknek, ho-
gyan tudnak maguk is, a gyakor-
latban természetvédőkké válni. 

A bemutatott madárvédelmi esz-
közöket (odútípusok, etetők, für-
dő, itató stb.), bármelyik gyerek 
egy kis felnőtt segítséggel, egy-
szerűen elkészítheti maga is. Bú-
vóhelyet, táplálékot adó növé-
nyek telepítésével állandó lakói 
lehetnek kertjeinknek, nemcsak a 

Szrenka Pálné (Békés Megyei 

Nyugdíjas Egyesületek Szövetsé-

ge), valamint póttag Koszecz Sán-

dor (Életfa Kulturális Alapítvány). 

A leadott szavazólapok alapján a 

Felügyelő Bizottság elnöke Bon-

dár Árpád (Csabai Kolbászklub 

Egyesület) lett, tagnak Szilágyi 

Katalint („Zöld 14” Békés-Bihar 

Eurorégió Fenntartható Fejlődé-

séért Egyesület) és Vágvölgyi Gá-

bort (Békéscsabai Városi Nyugdí-

jas Egyesület) választották, póttag 

Szemenyei Imréné (Cukorbetegek 

Klubja). 

Szatmári Júlia 

 

Határtalanul túráztunk és 

fesztiváloztunk a pünkösdi 

hétvégén 

Pünkösdkor az időjárás is kedve-

zett azoknak, akik a kicsit hosz-

szabbra nyúlt hétvégét a szabad 

levegőn, a természet szépségeit 

kihasználva szerették volna eltöl-

teni. Az idén második alkalommal 

– május 24- 28 között – megren-

dezésre került Körösök Völgye 

Határtalan Vándortúra és Feszti-

vál remek lehetőséget jelentett 

mindazoknak, akik az aktív kikap-

csolódást választották a lazításra.  
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madarak, de a gyíkok, kisemlősök, 
lepkék és más rovarok is. A bemu-
tatott eszközök mellett, kivetített 
előadásokkal próbáljuk közelebb 
hozni a fiatalokhoz az élővilágot, 
videókkal, élő webkamerás köz-
vetítés bemutatásán keresztül pl. 
kerecsensólyom és gólyafészek-
ről. A középiskolások részére még 
komolyabb szakmai előadással 
készültünk május 21-22-én, a 
programot az iskola falai között 
valósítottuk meg. Több mint 200 
fiatalt tudtunk megmozgatni.  
Ezzel gyakorlatilag minden szeg-
halmi gyerekhez, fiatalhoz - és a 
lelkesedésük által reméljük a fel-
nőttekhez is – el tudtuk juttatni 
üzenetünket. A színvonalas 

háttéranyagokat és személyes 
segítséget a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület és a 
Körös-Maros Nemzeti Park mun-
katársai, valamit a Szövetség ön-
kéntesei biztosították. 

További információk a szervezet 
tevékenységéről: 
www.sarreticivilek.hu 

Ambrus Szilvia 

Népmese illusztrációkból nyílt 
kiállítás a tudásházban 

A Békés Megyei Tudásház és 
Könyvtárban 2012. június 30-ig 
látható az „Egyszer volt hol nem 
volt…” képzőművészeti pályázat 
anyagából rendezett kiállítás. 

A kiállítás szervezője a Békés Me-
gyei IBSEN Oktatási, Művészeti és 
Közművelődési Nonprofit Kft. Kul-
turális Irodája három életkori ka-
tegóriában hirdette meg a pályá-
zatot. A Békés megyei óvodás, 
általános iskola alsós és felsős 
tanulók több mint ötszáz népme-
se illusztrációt küldtek be a kiállí-
tásra.  

A megnyitó ünnepségre 2012. 
június 4-én került sor, ahol Dombi 
Ildikó, a Békés Megyei IBSEN 
Nonprofit Kft. ügyvezetője és Ga-
ra Ágnes, a Békés Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ központ-

vezetője köszöntötte az alkotó gye-
rekeket, pedagógusokat és érdeklő-
dőket. A kiállítást Koszecz Sándor, 
az Életfa Kulturális Alapítvány elnö-
ke nyitotta meg, beszédében hang-
súlyozta, hogy a tárlaton szereplő 
legsikeresebb alkotások felkerülnek 
az alapítvány által működtetett 
www.nepmese.hu képgalériájába. 
A rendezvényt színesítette Vincze 
Levente mesemondó, aki egy szé-
kely népmesével csalt mosoly a 
jelenlévők arcára. 

A szakmai zsűri a beérkezett művek 
közül 18 darabot választott ki, ame-
lyek alkotói értékes tárgyjutalom-
ban részesültek. 

A rendezvény megvalósítását támo-
gatta a Nemzeti Kulturális Alap, a 
Békés Megyei Kormányhivatal, és a 
Békés Megyei Intézményfenntartó 
Központ. 

forrás: kultura.ibsen.hu 
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Kedves Leendő Közönségszervezők! 

A Békéscsabai Jókai Színház külső közönségszervezőket, jegyértékesítő kollégákat keres a Szarvasi 

Vízi Színház és a 2012-2013-as évadunk előadásainak értékesítése, népszerűsítése céljából.  

Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségeken várunk: szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu; 66/519-550 

Szarvasi Vízi Színház  

Immár második nyári szezonját kezdi meg június 16-án a Holt-Körös festői szépségű partján a kö-

zel ezerfős befogadóképességű, országosan egyedülálló Szarvasi Vízi Színház, melynek programját 

a Magyar Teátrum Kft. és a Békéscsabai Jókai Színház szervezi és bonyolítja le. Az elmúlt évhez 

hasonlóan 2012 nyarára is változatos programokat ígérnek a szervezők: hétvégenként színes, válto-

zatos produkciók várják a közönséget – családi meseopera, musical, operett, koncert, tánc-show, 

többszörösen díjnyertes előadás színesíti a palettát. Részletes program: www.viziszinhaz.hu 

http://www.sarreticivilek.hu
mailto:szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu


Segíts Mozdulni! Országos média-

pályázat a sclerosis multiplexről 

Segíts Mozdulni! - ezt kérik a hazai 

televíziós, rádiós, nyomtatott és 

online szerkesztőségek munkatár-

saitól az SM betegek, hogy egyrészt 

kimozdulhassanak az előítéletek 

fogságából, másrészt az országban 

minél többen tisztában legyenek 

azzal, mit is jelent ez a 8-10 ezer 

család számára több évtizedes ter-

het jelentő, gyógyíthatatlan beteg-

ség. A SM-es Betegek Országos 

Egyesülete és a Magyar Újságírók 

Országos Szövetségének Egészség-

ügyi Szakosztálya ezért médiapályá-

zatot hirdet, hogy minél több hír-

adás jelenhessen meg az SM-ről és 

az SM-es emberekről. 

Olyan munkákat várunk, amelyek 

bemutatják, mit jelent az SM-mel 

élni, hogyan változtatja meg az 

idegrendszert gyakran fiatalkorban 

megtámadó SM a betegek életét, 

hogyan kell a betegnek és a család-

jának testileg-lelkileg alkalmazkodni 

a hosszú távú terveket alapvetően 

megváltoztató élethelyzethez, mit 

tehet ma az orvostudomány és mit 

a sorstársközösség a betegekért. 

Személyes riportokra és tudomá-

nyos ismeretterjesztésre egyaránt 

számítunk, a két fő irányvonal egy 

íráson, tudósításon vagy riporton 

belül vegyülhet is egymással. Nincs 

műfaji megkötöttség: riportot, in-

terjút, objektív tudósítást vagy 

szubjektív publicisztikát is várunk. 

A zsűri 700 ezer forint összértékű 

pénzjutalommal díjazza a pályáza-

tokat, a kiíró szervezetek fenntart-

ják a különdíj odaítélésének lehető-

ségét is. 

Pályázni a 2012. május 30. és 

2012. augusztus 25. között meg-

jelenő híradásokkal lehet. Az írott 

cikkek terjedelme 3-15 ezer ka-

rakter, a rádiós és televíziós mű-

soroké 3-30 perc lehet. A zsűri-

ben SM betegszervezet képvise-

lői, neurológus szakorvos és szer-

kesztő-újságírók értékelik a pálya-

munkákat.  

A pályázatokat elsősorban     

elektronikus úton várjuk (link, 

PDF, rádiók és televíziók esetén 

médiafájl video - megosztón vagy 

óriásfájl-küldővel postázva), de 

van lehetőség a postai beküldésre 

is. A nevezésnek mindkét esetben 

2012. augusztus 25. éjfélig kell 

beérkeznie az alábbi címek egyi-

kére: 

SegitsMozdulni@gmail.com vagy 

SM-es Betegek Országos Egyesü-

lete, 6723 Szeged, Építő u. 3/a 

Fsz. 1. 

További információ:  B. Papp László 

programmenedzser — (30) 261-8789; 

www.smboe.hu, www.msmba.hu 

2012. évi ZÖLD FORRÁS       

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

A környezet- és természetvédelmi 

céllal létrejött civil szervezetek 

részére, állami feladatok átválla-

lására, a Nemzeti Környezetvédel-

mi Program céljainak megvalósí-

tása érdekében. 

Pályázók köre:  

A Zöld Forrás pályázati program-

ból támogatást a Magyarországon 

bejegyzett, a létesítő okiratban 

rögzítetten környezet- és/vagy 

természetvédelmi céllal létrejött, 

közhasznú fokozattal rendelkező, 

a 2011. évi CLXXV. törvény által 

civil szervezetnek minősülő ala-

pítvány és egyesület kaphat, 

amely 2011.01.01. előtt jogerő-

sen bejegyzésre került, és a 2011. 

évi közhasznúsági jelentését nyil-

vánosságra hozta, valamint saját 

maga képes a pályázati program-

jának lebonyolítására, koordinálá-

sára. 

A támogatási cél: 

A Zöld Forrásból a környezet- és 

természetvédelmi céllal létrejött 

civil szervezetek (alapítványok és 

egyesületek) által hatékonyan és 

eredményesen ellátható és átvál-

lalható állami feladatok támogat-

hatók, amelyek a III. Nemzeti Kör-

nyezetvédelmi Program célterüle-

teihez illeszkednek, azok teljesíté-

sét segítik. 

 

A fentieknek megfelelően az aláb-

bi NKP III. célok megvalósítására 

lehet pályázatot beadni: 

1. A környezettudatos szemlélet 

és gondolkodásmód erősítése 

2.Éghajlatváltozás 

3.Környezet és egészség 

4.Települési környezetminőség 

5. A biológiai sokféleség megőrzé-

se, természet- és tájvédelem 

6. Fenntartható terület- és föld-

használat 

7. Vizeink védelme és fenntartha-

tó használata 

8.Hulladékgazdálkodás 

9. Környezetbiztonság 

A támogatás intenzitása 100%. A 

támogatás vissza nem térítendő 

támogatás. 
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A támogatási igény nem lehet 

kisebb 300 000 Ft-nál. Ha a pályá-

zó szervezet 2011. évi számviteli 

beszámolója szerint a szervezet · 

összes ráfordítása 2 millió Ft 

alatti, akkor legfeljebb 400 000 Ft 

támogatásra pályázhat, míg ha 

összes ráfordítása 2 millió Ft-nál 

nagyobb, akkor legfeljebb ezen 

összes ráfordítása 20%-ának meg-

felelő összegű, de 2 millió forintot 

meg nem haladó támogatásra 

pályázhat. 

A pályázatok benyújtásának 

(postára adásának) határideje: 

2012. június 30. 24:00 óra. 

A pályázati felhívás teljes doku-

mentációja a Vidékfejlesztési Mi-

nisztérium hivatalos weboldaláról 

(www.kormany.hu/hu/

videkfejlesztesi-miniszterium) 

tölthető le. 

 

MOL Gyermekgyógyító Program  

Az Új Európa Alapítvány ebben az 

évben is meghirdeti a MOL Gyer-

mekgyógyító Program pályázatát. 

Ennek célja, hogy krónikus beteg-

ségben szenvedő, fogyatékkal élő 

vagy veszélyeztetett gyerekeknek, 

fiataloknak segítsen.  

A pályázat keretében 2012. októ-

ber 1. – 2013. július 31. között 

megvalósuló élmény- és művé-

szetterápiás programokhoz igé-

nyelhetnek támogatást a nonpro-

fit szervezetek. A pályázat benyúj-

tásának határideje: 2012. július 6., 

péntek éjfél. 

A pályázati felhívás letölthető a 

www.ujeuropaalapitvany.hu ol-

dalról, a pályázatok menüpontból. 

 

Gyermek és ifjúsági képzőmű-

vészeti pályázat 

A magyar és a lengyel nép törté-

nelmének közös vonásai, a két 

nép között kialakult, szoros törté-

nelmi barátság tiszteletére a Köz-

igazgatási és Igazságügyi Minisz-

térium a Lengyel–Magyar Együtt-

működés 2012 keretében 

„gyermek és ifjúsági képzőmű-

vészeti” pályázatot hirdet. 

A résztvevők lehetnek azok a 

gyermekek és fiatalok, akik a fes-

tészet és rajz iránt érdeklődnek. 

A pályázat kapcsolódik a magyar- 

lengyel barátsághoz. A zsűri a 

beérkezett festmények alapján 

több kategóriában (gyermek és 

ifjúsági) hirdet eredményt. A 

résztvevők 3 önálló munkával 

vehetnek részt a versenyen, a 

munkák maximális mérete A3. 

A képzőművészeti verseny té-

makörei: 

 1. A mi otthonunk „természeti 

szépségei és építészeti emlékei 

 2. Csaták, katonák, lovak a törté-

nelmünkben 

Beérkezési határidő: 2012.06.30. 

A munkák leadása levélben, cso-

magban postai úton, vagy szemé-

lyesen Veszprém Megyei Önkor-

mányzat, 8200 Veszprém, Me-

gyeház tér 1. (Göndör József) 

A pályázókat tárgyjutalommal 

(festő eszközök, művészeti köny-

vek) és a pályamunkákkal is díszí-

tett oklevéllel jutalmazzuk. 

Zöldövezet 2012 

A MOL és az Ökotárs Alapítvány 

közösen 2 fordulós pályázatot 

hirdet az alábbi két témakörben: 

 1. közösségi funkciójú zöld terüle-

tek létesítése, fejlesztése és reha-

bilitációja országos szinten, 

 2. társasházak belső udvarainak 

zöldítése Budapest területén. 

A kiválasztott terület kialakításá-

nak/megújításának tervét a helyi 

közösség bevonásával kell kidol-

gozni, majd pedig a munkálatokat 

és a terület utógondozását is a 

helyi közösség aktív bevonásával, 

részvételével kell elvégezni. 

A pályázat utófinanszírozott, tehát 

az elnyert támogatást teljes egé-

szében a program tartalmi és 

pénzügyi elszámolása után kapja 

meg a támogatott szervezet. 

Kik pályázhatnak? 

 1.Közösségi funkciójú zöld terüle-

tek létesítése/fejlesztése esetén 

Magyarországon bejegyzett civil 

szervezetek (egyesületek, alapít-

ványok) - akár iskolákkal együtt-

működve. 

 2.Budapesti belső udvarok eseté-

ben Magyarországon bejegyzett 

civil szervezetek (egyesületek, ala-

pítványok) és budapesti társashá-

zak is pályázhatnak. 

Az I. fordulós ötletpályázatok  

beérkezési határideje:  

2012. július 9. 18 óra 

A II. fordulós pályázatok beérkezé-

si határideje: 2013. január 7.  

A pályázatokat kizárólag a 

zoldovezet.okotars.hu weboldal 

on-line rendszerében lehet bead-

ni. 

További részletek itt: 

http://zoldovezet.okotars.hu/ 

palyazati_felhivas 

http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium
http://www.ujeuropaalapitvany.hu
http://zoldovezet.okotars.hu/palyazati_felhivas
http://zoldovezet.okotars.hu/palyazati_felhivas


Június 16-án újra Múzeumok  

Éjszakája! 

Tizedik alkalommal nyitnak ki egy 

éjszakára országszerte a múzeu-

mok, közgyűjtemények. Békés 

megye is kiveszi a részét a Múze-

umok Éjszakája 2012 programjai-

ból, hiszen ez a nyár egyik legfon-

tosabb és legnagyobb 

kultúreseménye. A programban 

résztvevő intézmények elérhető-

sége megtalálható a 

muzeumokejszakaja.hu oldalon. 

Körös-völgyi Sokadalom  

2012-ben XIII. alkalommal kerül 

megrendezésre a Dél-alföldi régió 

népművészetének, néphagyomá-

nyainak, népi kismesterségeinek 

ünnepe Gyulán a Vár előtti soka-

dalmi téren június 29. - július 1. 

között. 

A rendezvényen a népművészet 

minden területe megjelenik. Az 

érdeklődőket mesterség bemuta-

tókkal, játszóházzal, népi játszó-

térrel, kézműves versenyekkel, 

kézműves termékek vásárával 

valamint a színpadon néptáncbe-

mutatókkal, népzenével, népdal-

okkal és népmesékkel várják a 

program szervezői. Az együttesek 

a Dél-alföldről, Erdélyből és Vaj-

daságból érkeznek. A rendezvény 

alaphangulatát a népi kézműve-

sek jelentik, akik a régió vala-

mennyi népművészeti egyesületé-

ből érkező népi iparművészek. A 

programok mellett a látogatók 

megismerkedhetnek a népi gaszt-

ronómiával is.  

A korábbi évekhez hasonlóan a 

látogatók kiállítással is találkoz-

hatnak, az idei évben a „Konyha 

és ebédlő textíliái” című kiállítás 

tekinthető meg. A rendezvény 

keretein belül kerül sor az VI. Or-

szágos Gyermektánc Fesztiválra, a 

Viharsarki Táncosok XVI. Találko-

zójára, az VI. Határmenti Művé-

szeti Találkozóra. 

A rendezvény a Balassi Tánc-

együttes Működtetésére Alapít-

vány, a Békés Megyei Népművé-

szeti Egyesület, a Békés Megyei 

IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális 

Irodája, a Kézműves Szakiskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, a Gyu-

lai Várszínház, a Gyulai Kulturális 

és Rendezvényszervező Nonprofit 

Kft., és a Békés Megyei Néptánco-

sok Szövetsége által kerül meg-

rendezésre.  

Részletes program:                 a 

www.bmne.hu honlapon találha-

tó június közepétől. 

II. Tavaszköszöntő Népdal      

Fesztivál 

A Biharugrai Nyugdíjasok Érdek-

védelmi Egyesülete 2012. június 

30-án rendezi a II. Tavaszköszön-

tő Népdal Fesztivált. Erre az alka-

lomra 14 Népdalkör szereplésére 

számítunk, Nagyváradról és Nagy-

szalontáról is várunk vendégeket. 

Támogatóink: Nemzeti Családügyi 

és Szociálpolitikai Intézet, és Biha-

rugra Község Önkormányzata. 

Bővebb információ Pacsika Ist-

vánnétól kérhető a             

baba51@globonet.hu címen. 

Alkotótábor 

Békés Megyei IBSEN Oktatási, 

Művészeti és Közművelődési 

Nonprofit Kft. Kulturális Irodája 

Alkotótábort szervez 2012. július 

2–8. között Gyomaendrődön.      

A tábor művészeti vezetői:      

Novák Attila művésztanár, Dóri 

Éva, a MMIKL képzőművészeti 

szakreferense 

A táborba azokat a felnőtt, illetve 

középiskolát végzett fiatal alkotó-

kat várjuk, akik szeretnek közös-

ségben dolgozni és szakmai isme-

reteiket szeretnék bővíteni. 

A táborral kapcsolatos informá-

ció kérhető: Kocsis Kláránál a 

20/377-95-27-es telefonszámon, 

vagy a kocsis@ibsen.hu e-mail 

címen. 

Táborajánló a Remonda Szabad-

idős, Lovas és Sportegyesület 

szervezésében  

1) Napközis tábor 

2) Lovas tábor  

Programok: Lovaglás, lovas okta-

tás, lovas kocsis túrák, kézműves 

foglalkozás, játszóház, íjászat, 

bográcsozás, szalonnasütés, cso-

csó, foci.  A táborban napi 3 x ét-

kezést biztosítunk.  

Ideje: 2012.06. 11 – 08. 31.  

Helye: Békéscsaba, Nagyrét 1760.  

Célközönség: 4-14 éves  

További információ és jelentke-

zés: Gyeraj Andrásné - 20/357-

8055; remondase@freemail.hu 

Oldal  14 

RENDEZVÉNYEK 

E-Napraforgó 

Nyári Tábor és Programajánló Gyermekeknek : www.diaktanya.hu 

http://www.bmne.hu
mailto:baba51@globonet.hu
mailto:remondase@freemail.hu


2012. június Oldal  15 

635 db Integrált Szolgáltató 
Közösségi Tér alakult Magya-
rországon (IKSZT) 

 
Az IKSZT program az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program 
(továbbiakban: ÚMVP) III. tenge-
lyének: „A vidéki élet minősége és 
a vidéki gazdaság diverzifikálása”, 
azon belül az „5.3.3.2.1. A vidéki 
gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások”     
intézkedésének része.  
A támogatásra jogosult 972 szer-
vezet közül 810 IKSZT címbirtokos 
nyújtotta be támogatási kérelmét 
az MVH felé. A támogatási kérel-
müket benyújtó szervezetek kö-
zül, összesen 635 db IKSZT címbir-
tokos részesült támogatásban 
közel 27 milliárd forint forrás fel-
használásával.  
A megvalósuló IKSZT-k legalább 1 
fő középfokú végzettséggel ren-
delkező munkavállalót kötelesek 
alkalmazni, tehát legalább 635 db 
új munkahellyel járulnak hozzá a 
vidéki foglalkoztatottsági helyzet 
javításához. 

Bővebb információ: www.ikszt.hu  

 

Útmutató a civil szervezetekkel 
kapcsolatos jogszabályok közötti 
gyakorlati eligazodáshoz 

 

Az Ökotárs gondozásában megje-
lent az /Útmutató a civil szerveze-
tekkel kapcsolatos jogszabályok 
közötti gyakorlati eligazodás-
hoz/1.0 változata/. /Az útmutató 
végső formájában 2 részből fog 
állni: / 

(1) Az első rész olyan, gyakorlat-
ban felmerülő kérdésekre ad vá-
laszt, amelyeket az érintettek a 
leggyakrabban és különösebb jogi 
háttértudás nélkül tesznek fel, 

mielőtt valamilyen tevékenységet 
kívánnak végezni vagy valamilyen 
fontos döntés előtt állnak, pl. szerve-
zetet szeretnének alapítani, közhasz-
núságról döntenek vagy adózási, 
könyvelési kérdésekben bizonytala-
nok. Ez a rész logikailag a kérdésfelte-
vő irányából közelít, és a jogszabályo-
kat a gyakorlat alapján vizsgálva ad 
útmutatást és választ az egyes felme-
rülő kérdésekre. (…) 

(2) A második rész ehhez képest for-
dított logikájú, a törvény szövegének 
ismertetéséből és értelmezéséből, 
kommentárjából áll. A második rész 
sokkal inkább jogi háttértudással ren-
delkező szereplők munkáját segítheti. 
Ez a rész elméletibb és értelmezi a 
jogszabályokat a jogintézmények ko-
herenciája szempontjából. A cél itt a 
jogintézmények minél teljesebb körű 
értelmező bemutatása. Ez a rész kife-
jezetten az újonnan hatályba lépett 
szabályokkal foglalkozik, és csak a 
megfelelő esetekben tesz utalást a 
korábbi (vagy jelenleg is és korábban 
is hatályos, nem változó) szabályokra. 

Most az első rész, a „kiskáté” nyilvá-
nos „teszt” változata készült el, 
amelyhez még további kérdéseket, 
véleményeket, észrevételeket szeret-
nénk gyűjteni, mind maguktól az 
érintett civil szervezetektől, mind 
pedig a velük kapcsolatba kerülő jog-
alkalmazóktól, a végleges változat 
megjelentetése előtt. Szeretnénk ha 
egy, a civilek számára valóban hasz-
nos anyag születne, mind az érthető-
ség, mind a teljesség, mind a gyakor-
latiasság szempontjából: ehhez kér-
jük közreműködéseteket – minden, a 
miénktől esetleg eltérő értelmezést, 
kritikát is szívesen fogadunk. 

Az /„Útmutató a civil szervezetekkel 
kapcsolatos jogszabályok közötti 
gyakorlati eligazodáshoz/”    a 
www.civiljogok.hu/ oldalon találha-
tó. 

 

Átalakult az ÚSZT honlap 

Az Új Széchenyi Terv honlapja 
2012. május 29-től új külsővel és 
új tartalommal érhető el. Célunk, 
hogy a közvélemény, a lakosság 
számára az aktuális információk - a 
mindig friss olvasnivalók az érde-
kes beruházásokról, fejlesztésekről 
szóló hírek - közvetlenül és minél 
egyszerűbben juthassanak el az 
interneten keresztül. Az újítás el-
sősorban a megjelenés tekinteté-
ben figyelhető meg, kettéválasz-
tottuk a szakmai felületet a lakos-
ságitól. 

A szakmai, pályázók számára fon-
tos információk továbbra is a 
www.nfu.hu oldalon találhatók 
meg, míg a nagyközönséget be-
vonni kívánó, eredményeinket  
bemutató felület  a  
www.ujszechenyiterv.gov.hu hon-
lap lett. 

forrás: www.nfu.hu 

 

Beharangozó - 10. Nemzetközi 
Autizmus Kongresszus 

Az Autism-Europe és annak ma-
gyarországi tagszervezete, az Au-
tisták Országos Szövetsége közö-
sen szervezik a 10. Nemzetközi 
Autizmus Kongresszust, amely Ma-
gyarországon, Budapesten, 2013. 
szeptember 26-28-án kerül meg-
rendezésre. A Kongresszus szlo-
genje: „Az autizmus új dimenziói”. 
Ezt a nagyszabású eseményt az 
autizmussal kapcsolatos tudomá-
nyos kutatásnak, az elért eredmé-
nyeknek és e területen megszer-
zett ismeretanyagnak, tudásnak 
szenteljük, azzal a céllal, hogy ez 
minél szélesebb körben elterjed-
jen. 

Kérjük, hogy terjesszék a kongresz-
szus hírét a szervezetük által elért 
családok, szakemberek körében. 

forrás: Autisták Országos Szövetsége 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 

http://www.ikszt.hu/
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KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Alapítványi támogatások   

Magyarországon 

A Magyar Adományozói Fórum 

2011-ben új kezdeményezést 

indított útjára egy ingyenes 

digitális kiadvány létrehozásá-

val, melyben olyan hazai füg-

getlen, magánalapítású alapít-

ványokat mutat be, amelyek 

több éve példamutató szere-

pet játszanak a hazai társadal-

mi problémák megoldásában.  

A kiadványból az érdeklődők 

megismerhetik a szervezetek 

alapadatait, misszióját, célját, 

a tevékenységüket, azt, hogy 

kiket, mely területeken és mi-

lyen módon támogatnak illet-

ve, hogy 2011 során milyen 

programokat indítottak el. 

A kiadványban résztvevő ala-

pítványok: Demján Sándor Ala-

pítvány, Demokratikus Jogok Fejlesz-

téséért Alapítvány, Erőforrás Alapít-

vány – United Way Magyarország, 

Életpálya Alapítvány, Göbölyös József 

„Soma” Alapítvány, „Hátrányos Hely-

zetű Gyermekek Oktatásáért” Alapít-

vány, Kárpátok Alapítvány Magyaror-

szág, Kovács Gábor Művészeti Alapít-

vány, Pénzkultúra Alapítvány, Summa 

Artium Alapítvány, Ökotárs Alapít-

vány. 

A kiadvány letölthető a 

donorsforum.hu honlapról, a Szolgál-

tatások menüből a Publikációk közül. 

 

Megjelent a Pályázati Pavilon       

tavaszi száma 

Mind belső megjelenésében, mind 

pedig a borító kivitelezésében letisz-

tultabb formákat követ, de mégsem 

tér el teljesen a régebbi számok stílu-

sától.  

Ízelítő a tartalomból: A haté-

kony kreditelismerésért; Tanulá-

si eredmények a mobilitás kö-

zéppontjában; Társadalmi fele-

lősségvállalás a közintézmények-

ben; Pályázati felhívások 

A magazin ingyenesen hozzáfér-

hető a Tempus Közalapítványnál, 

illetve letölthető a www.tpf.hu 

oldalról. 

Honlap-ajánló 

A Csabaszabadiért Egyesület kö-

zös honlapot indított a Csabasza-

badi Szlovák Önkormányzattal, 

mely a következő címen érhető 

el: www.zrnko-magocska.hu. Az 

oldalra látogatók megtalálják a 

működéssel kapcsolatos adato-

kat, a meghívókat és programo-

kon készített képeket. Böngész-

szék a honlapot! 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE SZOLGÁLTATÁSAI  
 

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; pályázati; civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos és 
egyéb: a civil szektor, a kultúra, a közösségfejlesztés területét érintő tanácsadások  

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: Nemzeti Kulturális Alap 

http://www.tpf.hu
http://www.zrnko-magocska.hu

