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 Mint arról korábban tájékoztattuk a települések lakosságát, Gerendás Község 

Önkormányzata sikeresen pályázott az EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázati felhívásra, 

melynek eredményeként a „Humán szolgáltatások fejlesztése a békéscsabai járásban” 

elnevezésű projekt 248 493 641 Ft támogatásban részesült.  

 

 Havonta megjelenő hírlevelünkben a projekt eseményeiről valamint lehetőségeiről 

rendszeresen tájékoztatni kívánjuk a lakosságot, illetve célunk egy olyan hírlevél 

összeállítása, mely a fiatalok számára nem csupán a projekttel kapcsolatos, hanem a 

projektben résztvevő teleülések és vonzáskörzetük összes elérhető lehetőségét 

összegyűjti, hogy minél egyszerűbben és biztosabb forrásból értesülhessenek a fiatalok, 

minden őket segítő lehetőségről: így az ösztöndíjakról, képzésekről, hasznos 

rendezvényekről. 
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EFOP-1.5.2-16-
2017-00033 

azonosítószámú 
„Humán 

szolgáltatások 
fejlesztése a 
Békéscsabai 

járásban” 
elnevezésű 

projekt 

Tájékoztató hírlevele 

I) A projekt révén a következő legfontosabb 

szakmai fejlesztések realizálódnak: 

- minden településen alkalmazásra 

kerültek a szakmai megvalósítást 
elősegítő, a projekt szervezését 

támogató személyek, valamint 

mentorok. 

o A mentorok segítik a 
célcsoportok (hátrányos 

helyzetű személyek, fiatalok, 

álláskeresők) illetve 

személyek felkutatását, 

igényeinek felmérését, a 
megfelelő programokba 

történő bevonásukat. 

o Segítik az álláskereséshez, 

elhelyezkedéshez készülő 
egyéni fejlesztési tervek 

elkészülte alatt a 

résztvevőket, valamint a 

projektesemények után 

folyamatosan nyomon kísérik 
fejlődésüket, támogatják, 

ösztönzik őket. 

 

A projekt mentorai: 

Gerendás: Sárközi Mihályné 

Csorvás: Nagyné Zengő Emese 

Telekgerendás: Chlenbnyiczki Pálné 

Kétsoprony: Kunné Czepó Ildikó 

Csabaszabadi: Baranyai János 

A projekt eseményeinek, közösségeinek, a 
helyi regionális szervezetek összefogásáért, 

a civil szervezetek, oktatási-nevelési, 

szociális, egészségügyi szervezetek 
projektbe történő bevonásáért, a fiatalok 

igényeinek megfelelő tartalmi 

fejlesztésekért, programok szervezéséért 

felelős közösségszervezővel is rendelkezik a 

projekt.  

Amennyiben a közösségi élet és 

programok, lehetőségekkel kapcsolatos 

kérdés merül fel. Sándor Szilvia, 

közösségszervezőt lehet elérni, aki 

szívesen áll rendelkezésre. 

A projekt technikai és adminisztrációs 

megvalósító személyek: Barakonyiné 

Borbély Mária, Kiss Beatrix. 

Kérdéseket, javaslatokat,az 

efop152gerendas@gmail.com email címre 

várunk. 

A településeken –változó mértékben és 

különböző létszám bevonásával- az alábbi 
fejlesztések valósulnak meg: 

- humán közszolgáltatások fejlesztése: 

akkreditált képzések a humán 
közszolgáltatásokban dolgozók 

részére: szociális munkakörben 

dolgozók akkreditált képzése fog 

megvalósulni, hogy a helyi 

viszonyokhoz alkalmazkodva 

munkájukat a folyamatos fejlődés és 
tanulás érdekében magasabb 

szinten tudják ellátni. 

- Folyamatosan fogjuk toborozni a 

résztvevőket a különböző 
programokra és képzésekre, az 

egyéni kompetenciamérésekre és 

fejlesztési tervekre 

mailto:efop152gerendas@gmail.com
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- Az egyéni fejlesztési terveket 

kétszáz fő részére készítik majd el, a 
résztvevők folyamatos 

mentorálásban részesülnek, 

valamint pályaorientációs 

szolgáltatás kerül biztosításra 

részükre. 

- Az egyéni fejlesztési terven 

túlmutatóan az álláskeresést, a 

munkára való képességek 

elsajátítását, a beilleszkedést 
segítő tréningek kerülnek 

megvalósításra. 

- Továbbá a potenciális munkaadók 
és a közösségi kapcsolattartók is 

tovább képezhetik magukat. 

- Szintén az elhelyezkedést, a 

munkaerő piaci keresletet-
kínálatot összhangba hozó 

adatbázisok és tanulmányok 

készülnek. 

- a helyi közösségek fejlesztését és a 
lakosság helyben maradását célzó 

rendezvények megvalósulását 

segíti elő a projekt pl. művészeti, 

sport foglalkozások, szülői/ 

nagyszülői klubok, egész napos 
rendezvények a fiatalok 

bevonásával, illetve az egészséges 

életmódot ösztönző programok és 

rendezvények. 

 

A projekt eseményeinek pontos 

ütemterve még kidolgozás alatt van. 

Minden eseményről és rendezvényről a 
lehető leghamarabb fogjuk tájékoztatni a 

lakosságot, annak érdekében, hogy a 

legnagyobb elérhető létszám bevonásra 

kerülhessen. 

A konkrét időpontok előtt a tervezett kis és 
nagy rendezvényekről szeretnénk ízelítőt 

adni: 

- Művészeti foglalkozások: helyi igényekre 

épülő rendezvényszervezés, kutatómunka 

a HH lakosság körében a művészeti 

területen alkotók összegyűjtése. 3 db 

rendezvény szervezése a célcsoportból a 

segítő szervezetek által összegyűjtött 

célcsoportbeli művészeti területen alkotó 

személyek adatbázisa alapján.  

- Mozgás és sport: rendezvényszervezés és 

kutatómunka a helyi HH lakosság 

körében a sport területén kiemelkedőt 

nyújtók összegyűjtése. Eredmény 3 db 

rendezvény, a segítő szervezetek által 

összegyűjtött célcsoportbeli 

sportterületen alkotó személyek 

adatbázisa 

- Nagyszülői/szülői klubok szervezése. 

Eredmény összesen 8 alkalommal, 

települések vegyesen összevont vagy 

külön klubokat szerveznek. Legalább 40 

fő részvételével valósulnak meg a klubok, 

felkészítők. Cél: Fiatal családosok 

felkutatása, estmegbeszélések, fórumok, 

nagyszülők erősebb beintegrálása a 

családok szerkezetébe.  

- Közösségi terek és kulturális 

szolgáltatások kihasználtságát növelő 

program: települési pályázatok kiírásával 

megvalósuló programok. Belső pályázati 

rendszer megalkotása. Eredmény: 3 db 

megtartott rendezvény, számos belső 

pályázati projektterv, 300 fő 

célcsoporttag. 

- Egész napos programok a közösségi 

terekben. Helyi fiatalok pályázati 

kiírásával megvalósuló programszervezés. 

Belső pályázati rendszer megalkotása, 

facilitátori tevékenység. Eredmény: 1 

megtartott rendezvény, számos belső 

projektterv, 100 fő célcsoporttag. 

- Egész napos program előadással. A 

rendezvény az egészséges életmód 

közösségi szintű megerősítését, a 

közösség egészségkultúrájának 

fejlesztését hivatott fejleszteni. Eredmény: 

1 rendezvény, min. 90 fő résztvevő 

- Szakmai fórum: HEEFT mentén fórum, 

vita, eszmecsere a közszolgáltatásban 

dolgozóknak. Eredmény: 2 db szakmai 

fórum. 

- Életeseményekkel összefüggő krízis-

állapotok megelőzését vagy támogatásban 
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részesítését célzó kisközösségi programok. 

A programok, rendezvények részletes 

szakmai programja kapcsán szívesen 

fogadjuk a helyi fiatalok véleményét és 

ötleteit, hiszen projektünk célja, hogy 

minden lakos otthon érezze magét 

lakóhelyén, lehetősége legyen a tanulásra, 

a tevékeny munkára és a közösségi életre. 

 

A fent jelzett szakmai programok 

közösségépítő, szabadidő hasznos 

eltöltését elősegítő rendezvények, 

melyek pontos időpontjáról és részletes 

programtervéről későbbiekben 

tájékoztató hírlevelünkben is részletes 

információkat nyújtunk. 

 

Projekt hírlevelünk célja minden, a 

fiatalok lehetőségeit összefoglaló, fontos 

információ összegzése, ezért a projekten 

kívüli egyéb fontos elérhető 

lehetőségekről kívánjuk értesíteni a 

lakosságot: 

Képzési lehetőségek: 

Óvodai dajka tanfolyam Békéscsaba, 

2018.08.15, 5 hónap, 70 000 Ft 

Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

(Földmunka-, rakodó- és szállítógép 

kezelő) + gépkezelői jogosítvány 1 

szabadon választott géptípusra: 

Orosháza. 2018. augusztus- 2018. 

szeptember 

Konyhai kisegítő, Békés , 2018. 

augusztus- 2018. november 

Angol KER B1- küszöbszint 

(hagyományos alapfokú nyelvtudásnak 

megfelelő (Államilag elismert 

nyelvvizsgára felkészítő képzés: 

Békéscsaba, 2018.09-2019.02 

Boltvezető képzés Békéscsaba, 2018.09-

2019.05. 

 

 

Ösztöndíjak: 

Első éves egyetemisták figyelmébe: Az 

iskolakezdésnél jó, ha már tudjátok, hogy milyen 

ösztöndíjakra lehettek jogosultak, és hogy 

melyikre akartok pályázni. A következő szociális 

ösztöndíjakra érdemes pályáznotok. De arra 

figyeljetek, hogy a támogatásokat csak október 

környékén fogjátok megkapni (két havit 

természetesen), így addig okosan gazdálkodjatok.  

Bursa Hungarica 

A pályázatot minden évben ősszel írják ki: 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló diákok 

pályázhatnak, akik főiskolára, egyetemre járnak, 

vagy a következő tanévben szeretnék megkezdeni 

felsőfokú tanulmányaikat. Utóbbiak csak akkor 

kaphatnak támogatást, ha bekerülnek valamelyik 

felsőoktatási intézménybe. Ez a támogatás pedig 

egy évre, vagyis két félévére szól. 

A Bursa Hungarica ösztöndíjat alap- vagy 

mesterszakos hallgatók, egységes, osztatlan 

képzésben és felsőfokú szakképzésben részt vevő 

diákok egyaránt megkaphatják - önköltséges 

hallgatók is pályázhatnak, esti és levelező 

tagozatosok azonban nem. A támogatás havonta 8-

10 ezer forint összesen, mert hogy két részről 

érkezik: egyrészt önkormányzati részről, másrészt 

pedig intézményi részről. 

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, 

alaptámogatás 

A nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók, 

illetve azok pályázatnak rendszeres és rendkívüli 

szociális ösztöndíjra, akik tanulmányaikat 

támogatott formában kezdték meg, és a 

megkezdett félévek száma alapján jogosultak 

lennének az állami ösztöndíjas képzésre.  

A rendszeres szociális ösztöndíjra félévenként 

pályázhattok, az ösztöndíjat pedig havonta utalják. 

Ha váratlan esemény – baleset vagy állás elvesztése 

– miatt romlik a hallgató szociális helyzete, akkor 

pályázhat rendkívüli szociális ösztöndíjra. Ez 

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
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egyszeri juttatás, a kérelmekről havonta egyszer 

hoznak döntést. 

Az egyetem és főiskola első évében egyszeri 

alaptámogatást is igényelhettek, ha állami 

ösztöndíjas, nappali tagozatos képzésen tanultok. 

Ez az összeg a felsőoktatási szakképzés, alap- és 

osztatlan képzés esetén a hallgatói normatíva 50 

százaléka (59 500 forint), mesterképzés esetén 75 

százaléka (89 250 forint). Alaptámogatást a 

fogyatékossággal élők vagy egészségi állapotuk 

miatt rászorultak, hátrányos helyzetűek, 

halmozottan hátrányos helyzetűek, 

családfenntartók, nagycsaládosok, félárvák, árvák 

kaphatnak, illetve azok a hallgatók, akik 

nagykorúságuk előtt gyámság alatt álltak.  

Ezekről az egyetemek honlapjain olvashattok 

részletesen, ugyanis mindenhol eltérhet, illetve a 

leadási dátumok is mások lehetnek, amire persze 

különösen oda kell figyelnetek. A szociális 

támogatások valószínűleg emelkedni fognak 

szeptembertől. 

 

Állásajánlatok a környéken 

Anyaggazdász- Raktáros A munkavégzés 

helye:Békéscsaba 

Promóter: GRAPH-KER Kft Gyula, 

Békéscsaba 

Tervezőmérnök: Hirschmann Car 

Communication Kft. Békéscsaba 

Energetikus: GYULAHÚS Kft. Gyula 

Művezető: BECK AND PARTNERS Kft. 

Szarvas 

Hidegoldali karbantartó: Prohumán 2004 

Kft. Orosháza 

Egyéb fontos információk: 

Változik az ügysegédek ügyfélfogadási 

ideje 

Csabaszabadi, Doboz és Kétsoprony településeket 
érinti a változás. 
Július elsejétől a szociális, igazgatási, hatósági 
ügyekben eljáró települési ügysegéd ügyfélfogadási 
rendje az alábbiak szerint megváltozik: 
 
Csabaszabadi tekintetében az új ügyfélfogadási rend: 
minden páros héten szerda délelőtt 8.00 órától 8.30 
óráig. 
A települési ügysegédi ügyfélfogadás helyszíne 
változatlan. 
 
Dobozon minden héten hétfő délelőtt 8.00 órától 12.00 
óráig. A települési ügysegédi ügyfélfogadás helyszíne 
változatlanul a Dobozi Polgármesteri Hivatalban marad. 
 
Kétsoprony község vonatkozásában minden páros 
héten kedd délelőtt 8.30 órától 10.00 óráig. A települési 
ügysegédi ügyfélfogadás helyszíne változatlan. 

 

Egyéb programlehetőségek a környéken 

Kétsoprony: 

 - Augusztus  6-10. :  Foci -és kézilabda tábor  

gyerekeknek 

 - Augusztus 18-20. : Szent István Falunap 

Csorvás:  

2018. augusztus 18-19-20. 

2018. augusztus 18. Családi Sport nap a Városi 

Sporttelepen 

2018. augusztus 19. Süssünk-fözzünk valamit 

gasztronómiai délután 

2018. augusztus 20. Államalapítás ünnepe 

 További részletes, tájékoztatást, programleírást 

megtalálhatja Csorvás város honlapján, vagy 

facebook oldalukon. 

Gerendás:  

2018.augusztus 20.  Szent István Nap, 

Kenyérünnep 
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2018.08.20. 14:00 a Kossuth utcán, majd este 

vacsora és Gazdabál a Gerendási Gazdakör és a 

Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében. 

Csabaszabadi:   

Augusztus 10-12. Almanap 

A program fő szervezője: Csabaszabadi Község 

Önkormányzata, Csabaszabadi Szlovák 

Önkormányzat, és a Csabaszabadiért Egyesület 

Augusztus 31-szeptember 2. Hradištei program. 

A program fő szervezője: Csabaszabadi 

Szlovák Önkormányzat, és a Csabaszabadiért 

Egyesület 

 

BÉKÉS 

Augusztus 3., péntek 

18.00: Keresztmetszet című fotókiállítás 

megnyitója a Kecskeméti Gábor 

Kulturális Központban Fenyvesi Dóra 

alkotásaiból. 

Augusztus 3–5., 

péntek–vasárnap 

X. Békési Motoros Találkozó. 

 

BÉKÉSCSABA 

Csabai Nyár – koncertek a Csabagyöngye 

stégen. Big Band Hétvége. 

Augusztus 3., péntek 

20.00: Coda Nostra Big Band-koncert. 

Augusztus 4., szombat 

20.00: Csaba Big Band-koncert. 

 

GYOMAENDRŐD 

Augusztus 3., péntek 

9.30: az anyatejes táplálás világnapja. 

Zenés foglalkozás és szakmai előadások a 

Szent Gellért Katolikus Általános 

Iskolában. 

23.00: éjszakai fürdőzés, lézershow a 

Liget fürdőben. 

Augusztus 4., szombat 

7.00: 1. Traktoros Turbó Fesztivál a 

Vásár téren. 

18.00: nemzetközi bogártalálkozót és 

bogaras felvonulást rendeznek a városban 

Cibere vezetésével. 

21.00: Gesarol-koncert a Liget fürdőben. 

GYULA 

Augusztus 4., szombat 

10.00: egynyári kaland a Gyulai 

Várfürdőben. 

10.00: Vár a vár – reneszánsz délelőtt a 

várban. 

18.00: Bábszínház – Nevess Ints 

Bábcsoport műsora. Bábika Népi 

Játszóház a Rondella teraszon. 

20.00: éjszakai wellness a várfürdőben. 

Augusztus 6., hétfő 

19.00: Téglás zenekar – népzenei koncert 

és táncház a világóránál. 

Augusztus 7., kedd 

23.00: Termimámor-koncert a 

Rondellánál. 

Augusztus 8., szerda 

10.00: Pici Maci Muzsika – zenés baba-

mama foglalkozás a kulturális 

központban. 

19.00: az Energy Dance Cool Hip-Hop 

Tánciskola műsora a Harruckern téren. 

KÖRÖSÚJFALU 

Augusztus 4., szombat 

9.00-tól: falunap a községháza előtti 

területen (20.15: Sós Fecó & Hencsy, 

21.15: Ámokfutók, 22.30: tűzijáték, 

22.30: DJ Deka és Orosz Enikő) 

MEDGYESEGYHÁZA 

Augusztus 3-5. 

XXIV. Dinnyefesztivál 

MEZŐBERÉNY 

Augusztus 3., péntek 

16.00: a Mezőberényi Horgászok 

Egyesülete horgászversenyt rendez a 

Kettős-Körös mezőberényi szakaszán. 

Augusztus 4., szombat 
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Utcai kosárlabda a piactéren. 

SARKAD 

Augusztus 4., szombat 

9.00: Családi nap a Kálvin téri 

játszótéren. 

SZARVAS 

Augusztus 3., péntek 

22.00: Opitz Barbara-koncert a 

Kacsatónál. 

Augusztus 4., szombat 

8.30: 21. Szarvasi Kenumaraton. 

Helyszín: Kajak-Kenu Club, Erzsébet 

liget. 

11.00: VI. Szarvasi Horgász és Halas 

Gasztronómiai Napok a Kacsató és 

környékén. 

Augusztus 5., vasárnap 

11.00: szünidei állatmustra a Körösvölgyi 

Látogatóközpont és Állatparkban. 

SZEGHALOM 

Augusztus 3., péntek 

12.00: boszorkányfesztivál a Szabadság 

téren (18.45: Mudfield, 21.00: Balkan 

Fanatik, 22.45: Csordás Tibi/Fiesta, 

23.30: Bon-bon, 00.00: nosztalgiaparti). 

Augusztus 4., szombat 

9.00: boszorkányfesztivál a Szabadság 

téren (19.00: Acoustic Planet, 21.00: 

Zséda, 22.20: tűzijáték, 22.30: I love retro 

dj, 00.00: Ámokfutók, 1.00: Krisz Rudi, 

2.00: UFO Update, 2.30: I love retro dj). 

TARHOS 

Augusztus 4., szombat 

8.00-tól: falunap. 

TÓTKOMLÓS 

Augusztus 5., vasárnap 

8.00–13.00: numizmatikai és régiség 

kiállítás – éremlelet-bemutató. Helyszín: 

Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola. 

ÚJKÍGYÓS 

Augusztus 4., szombat 

9.00: motoros nap a Gyulai úton 

található piactéren. 

 

 

 

Kedves helyi, környékbeli fiatal! Ha kedvet 

kaptál hírlevelünk szerkesztésében való 

részvételre, vagy megosztanád velünk az 

általad ismert lehetőségeket, kérlek, hogy az 

alábbi elérhetőségeinken keress meg 

bennünket az efop152gerendas@gmail.com 

email címen keresztül. 

mailto:efop152gerendas@gmail.com

