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Állampolgári Részvétel 

Hete 

Az ÁRH Magyarország 

egyik legnagyobb civil 

eseménysorozata, ame-

lyen több száz szervezet 

és intézmény, helyi, kis-

térségi, megyei esemény 

hívja fel a figyelmet az 

állampolgári részvétel és 

a helyi cselekvés fontos-

ságára.                              

Idén szeptember 22-28. 

között zajlik az országos 

akció, melyhez helyi ren-

dezvényekkel is lehet 

kapcsolódni. Amennyi-

ben az Önök szervezete 

az adott intervallumban 

ilyen típusú programot 

szervez, kérjük jelezze a 

civil@kfbme.hu e-mail 

címre legkésőbb szep-

tember 12-ig, hogy felke-

rülhessen az országos 

portálra. 

 www.reszvetelhete.hu 
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Tájékoztatás az szja 1%-os eljárás 2014. évi változásairól 

2015. rendelkező év 

A 2015. rendelkező évben csak azok a 

szervezetek részesülhetnek az 

 szja 1%-os felajánlásokban, amelyek 

2014-ben kedvezményezettként elő-

zetesen regisztráltatták magukat a 

NAV-nál. Az adóhatóság a 2015. évtől 

kezdve, minden év január 1-jén a 

honlapján teszi közzé az adott rendel-

kező évben felajánlásra jogosult ked-

vezményezettek adószámát, nevét, 

székhelyét. 

A 2014. évben felajánlásban részesült 

szervezetnek a 1437A adatlapon kell 

jelölnie, amennyiben a szervezet a 

következő évekre vonatkozó előzetes 

kedvezményezetti regisztrációt is 

igényli. 

Külön regisztrálnia – az elektronikus 

EGYREG adatlapon 2014. szeptember 

30-ig - csak azoknak a szervezeteknek 

kell, amelyek nem kapnak felhívó-

tájékoztató levelet, mert nem része-

sültek felajánlásban a 2014. rendelke-

ző évben, vagy a 2015. rendelkező 

évben részesülhetnek első alakalom-

mal az szja 1 %-os felajánlásokban pl.: 

a 2 éves várakozási idejük a 2015. 

rendelkező évre vonatkozóan teljesül 

első alkalommal. 

A szervezet a nyilvántartásba vételt 

követő évben válik kedvezménye-

zetté, a regisztráció visszavonásig 

érvényes. A regisztrálásra nyitva álló 

határidő jogvesztő, a késedelem ki-

mentésére igazolási kérelem nem 

terjeszthető elő. Sikeres regisztráció 

esetén sem kaphat támogatást az a 

szervezet, amelyet a NAV kizárt a 

kedvezményezettek köréből. 

 

A személyi jövedelemadó meghatáro-

zott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. 

évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. 

tv.) módosítása következtében jelen-

tősen átalakultak a 2014. rendelkező 

évi felajánlásokból részesülni kívánó 

civil szervezetek kedvezményezetté 

válásának, elszámolásának feltételei. 

A felajánlásokból való részesedéshez 

szükséges várakozási idő valamennyi 

szervezet tekintetében egységesen 

két évre módosult. 

A kedvezményezetté válás alapfelté-

tele, hogy 

- a szervezet a rendelkező nyilatkozat 

évének első napja előtt legalább  

2 évvel korábban szerepeljen a bírósá-

gi nyilvántartásban, 

- belföldi székhellyel rendelkezzen, 

- nyilatkozata szerint közhasznú tevé-

kenységet végezzen, 

továbbá alapszabálya, alapító okirata 

szerint megfeleljen a Civil tv. 34. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti feltétel-

nek, azaz közvetlen politikai tevékeny-

séget nem végezhet. 

Kedvezményezetté válás 

2014. rendelkező év  

A 2014. rendelkező évi nyilatkozatok-

ban felajánló magánszemélyek által 

érvényesen megjelölt kedvezménye-

zettek részére a NAV 2014. szeptem-

ber 1-ig adja postára a felhívó-

tájékoztató leveleket, amelyben a 

szervezetek tájékoztatást kapnak a 

részükre felajánlott szja 1 %-os összeg 

várható nagyságáról, és azon törvényi 

feltételekről, amelyek meglétét a le-

vél kézbesítését követő 30 napon be-

lül igazolniuk kell a 1437A adatlapon. 

mailto:civil@kfbme.hu
http://www.reszvetelhete.hu
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További változás, hogy a kedvez-

ményezett köztartozásának fenn-

állását a NAV kizárólag a kiutalást 

megelőzően vizsgálja, és köztar-

tozás fennállása esetén az adóha-

tóság intézkedik a kedvezménye-

zett részére felajánlott adóösz-

szegnek a nyilvántartott köztarto-

zásra történő átvezetéséről és a 

fennmaradó összeg kiutalásáról a 

kedvezményezett részére. Kivéte-

les méltányosság köztartozás 

fennállása esetén nem alkalmaz-

ható, az csupán a feltételek ké-

sett igazolása esetén kérhető, 

utoljára 2014-ben a 1437A adat-

lap késedelmes benyújtása ese-

tén. 

A 2014. január 1-től hatályos sza-

bályok szerint csökkent a műkö-

désre felhasználható támogatás 

aránya és összege is. A kedvez-

ményezett fenntartásával, műkö-

désével kapcsolatos költségek - 

ideértve a tartalékolást követő 

években felmerült, ilyen jellegű 

EZ TÖRTÉNT... 

költségeket is - együttes összege a 

felhasználás évében nem halad-

hatja meg a felhasznált összeg hu-

szonöt százalékát, de legfeljebb 25 

millió forintot. A kedvezményezett 

reklám és marketing célú tevé-

kenységére fordított költségeinek 

együttes összege a felhasználás 

évében nem haladhatja meg a fel-

használt összeg tíz százalékát, de 

legfeljebb 10 millió forintot.  

Működési költségként kizárólag a 

személyi jövedelemadó meghatá-

rozott részének az adózó rendel-

kezése szerinti felhasználásáról 

szóló 1996. évi CXXVI. törvény 7. § 

(10) bekezdésében meghatározott 

költségek számolhatóak csak el: 

a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 

- 79. §-a szerinti személyi jellegű 

ráfordítások, 

- 83. § (3) bekezdés szerinti fize-

tendő kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások, a pénzügyi művele-

tek egyéb ráfordításai, 

- 86. § (7) bekezdés c) pont sze-

rint a visszafizetési kötelezettség 

nélkül átadott, pénzügyileg ren-

dezett, véglegesen átadott pénz-

eszközök összege, 

- székhely, működési hely - kivé-

ve, ha az valamely alapító, tag, 

vezető tisztségviselő, alkalmazott 

vagy ezek hozzátartozója által 

bármely jogcímen lakás céljára 

használt ingatlana is egyben - 

fenntartásával és működtetésével 

kapcsolatos költségek, így külö-

nösen az ingatlan bérleti díja és a 

kedvezményezettet terhelő köz-

műdíjak) 

- postaköltségek, telefon-, inter-

net szolgáltatás alapdíja 

(kommunikációs költségek), 

- költségvetési szervek esetében 

a személyi juttatások, valamint a 

dologi kiadások.      

Nemzeti Adó- és Vámhivatal                                                                                               
www.nav.gov.hu 

Sérült fiataljaink néptáncos sikere 

 

A Magyar Speciális Művészeti Mű-

hely Egyesület megalakulásának 

20 éves évfordulója alkalmából 

2014. július 4-7. között rendezte 

meg a fogyatékossággal élő embe-

rek XXVII. Országos Speciális Mű-

vészeti Fesztiválját Veszprémben. 

A rendezvény mottója: „Határok 

nélkül – 20-on túl”. Az 

összművészeti fesztiválon 50 ma-

gyarországi szociális és oktatási 

intézmény, alapítvány, egyesület 

közel 700 résztvevővel képvisel-

tette magát. A fesztiválon a Vész-

tői Sérült Gyermekekért Egyesület 

4 fős, Hétléptű tánccsoportja is 

részt vett. 

Idén Rábaközi férfitáncokkal áll-

tunk színpadra, szili karéjjal és dús-

sal. A táncot és a koreográfiát a fiúk 

közel fél év alatt tanulták be, mely 

jelzi, hogy bizony nem könnyű. Cé-

lunk mindig is az volt, hogy a régi 

magyar táncokat hithűen állítsuk 

színpadra, megőrizve a területi kö-

töttségeket viseletben, zenében, 

illetve a lépésekben. Nagyon sokat 

jelentett a felkészülés során, hogy 

számos felkérésünk volt a környező 

intézmények rendezvényein. Ezáltal 

táncainkat többször színpadra vi-

hettük, és készségeinket, illetve a 

produkciót fejleszthettük. Ez abból 

a szempontból nagy jelentőségű, 

hogy a legintenzívebb fejlesztés 

mindig a színpadon történik.  

A fesztiválon , a tavalyihoz hasonló-

an,  idén is nagyon jól szerepeltünk. 

A szakmai zsűri ki is emelte a cso-

port táncát az aznapi produkciók 

közül. Külön dicséretet kaptunk 

az intenzív produkcióért, illetve a 

végig magas szinten tartott han-

gulatért. Az ott tartózkodó bará-

toktól, ismerősöktől, nézőktől 

nagyon sok gratulációt kaptunk, 

mely megerősít minket abban, 

hogy jó úton járunk, a közönség 

szereti a műsorainkat. Ez egyben 

jelenti azt is, hogy a következő 

évben még magasabbra kell he-

lyezni a lécet, amit átkívánunk 

ugrani. Köszönet ezúton is min-

denki segítségéért, támogatásá-

ért, mely hozzájárult a zökkenő-

mentes felkészüléshez és az ered-

ményes szereplésekhez. 

Kispéter Zsolt  
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„Ilyen vagy, de nem csak ennyi” 

 

2014. július 31-én zárult a Vésztői 

Sérült Gyermekekért Egyesület 

intézményeiben dolgozó munka-

társak testi- lelki jólétének megte-

remtéséről szóló, „Ilyen vagy, de 

nem csak ennyi” című, TÁMOP-

6.1.2-11/1-2012-1339 azonosító-

számú projekt. 

Az egészséges életmód kialakítását 

célzó projektre 9.543.600 Ft támo-

gatást nyert az egyesület. A pro-

jekt keretében lehetőség nyílt a 

munkahelyi egészségterv elkészíté-

sére, melyet egy állapotfelmérés 

előzött meg. Az egészségterv hosz-

szabb időszakra irányt mutat a 

munkatársak részére, egészségük 

pozitív befolyásolása érdekében. 

Az egy évig tartó programsorozat 

főbb elemei a következők voltak: 

- Csoportfoglalkozások, amelyek az 

egészséges életmód fogalmának 

bővítését célozták 

- Szakmai előadások stressz kezelé-

sére 

- Egyénre szabott tanácsadás 

- Biciklitúra, életmódtábor 

- Egészséges táplálkozással kapcso-

latos vetélkedő 

- Mentálhigiénés és stressz kezelő 

klub működtetése 

Lehetőség nyílt néhány hasznos 

eszköz vásárlására pl.: vérnyomás-

mérő, testzsírmérő, szakkönyvek, 

oktató CD, valamint a szabadidős 

tevékenységeket segítő társasjá-

tékok, tollas ütők, tornaszőnyegek, 

stb. A projekt minden rendezvé-

nyén nagy örömmel, pozitív hozzá-

állással vettek részt a munkatár-

sak. Reméljük valóban beépülnek 

az itt szerzett ismeretek a minden-

napos életvitelükbe.  

                                     Kispéter Zsolt  

 

 

 

Hamarosan beúszik az EBI 

Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért 

elnevezésű szervezet éppen  

bejegyzés alatt áll 

 
Az ifjúsági területen vérfrissítés ígé-

retét hordozó kezdeményezés né-

hány évvel ezelőtt, olyan független 

fiataloktól indult, akik ugyan a kö-

zépiskolából már elballagtak, de 

főiskolásként, illetve egyetemista-

ként is fontosnak tartották, tartják, 

hogy kapcsolatuk ne szakadjon meg 

szülővárosukkal, Békéscsabával. 

A tagok jelentős része – középisko-

lai éveiben – részt vett a Városi Di-

ákönkormányzat tevékenységében, 

ám az érettségi után elhagyta Bé-

késcsabát. Az elsődleges cél az, 

hogy ezt a sokfelé szakadó társasá-

got valamennyire összetartsák, és 

mivel a tenni akarás, a jobbító szán-

dék sem szűnt meg, ezt úgy kíván-

ják végrehajtani, hogy közben a 

jelenlegi középiskolásokat segítik. 

Az EBI-ről Hoffmann „Hofi” Dánielt, 

az egyesület elnökét kérdeztük. 

- Hogyan működik majd az EBI, 

illetve ki, kik fogják működtetni, 

fenntartani? 

- Nagy volt a lelkesedés az ötlet 

iránt, úgyhogy körülbelül 30 taggal 

indulunk el a célok megvalósítása 

felé. Szinte mindenki 20-25 év körü-

li fiatal, de szerencsére jó kapcsola-

tot ápolunk a városban működő, 

ifjúsági területen tevékenykedő civil 

szervezetek munkatársaival, ők is 

segítik majd a munkánkat. Egy tel-

jes mértékben független szerveze-

tet szeretnénk működtetni, amely 

saját erejének megfelelően kívánja 

segíteni a békéscsabai középiskolák 

tanulóit abban, hogy megtalálják 

azt, amivel a későbbiekben foglal-

kozni szeretnének. Hadd említsek 

konkrét példát: egy budapesti kö-

zépiskolás, akinek az a célja, hogy a 

Budapesti Corvinus Egyetemen ta-

nuljon, több olyan ingyenes érettsé-

gi felkészítő programban is lehető-

sége van részt venni, ami már a 

felvételi előtt elkezdi őt integrálni 

az egyetemi életbe és közben se-

gít neki bekerülni. Rövidtávú cé-

lunk, hogy ezeket a – kevéssé is-

mert – lehetőségeket bemutassuk 

Békéscsabán, hosszútávon pedig 

hasonló programokat szeretnénk 

elindítani. Mindent egybevetve 

azt szeretnénk, ha csökkenteni 

tudnánk azt az óriási különbséget, 

ami egy csabai és egy fővárosi, 

vagy éppen szegedi, debreceni 

középiskolás diák lehetőségei kö-

zött van. 

- Milyen keretek között működik 

majd az egyesület? 

- Mivel a tagok nagy része nem 

tartózkodik életvitelszerűen Bé-

késcsabán ezért kulcsfontosságú 

lesz, hogy minél több helyi szer-

vezettel együtt tudjunk működni. 

Ezek közül is kiemelkedik a jelen-

legi Városi Diákönkormányzat, 

akik rengeteget segíthetnek ne-

künk mind a napi szintű felada-

tokban, mind pedig abban, hogy 

milyen területeken tudunk a leg-

többet tenni a megcélzott csopor-

tért. 

- Az egyesületben tevékenykedő 

társaidról mit érdemes tudni? 

- 2008-ban a Garabonciás Napo-

kon fantasztikus társaság verő-

dött össze, s olyan szoros baráti 

kapcsolatok épültek ki különböző 

iskolák jelöltjei, kampányfőnökei 

és stábtagjai között, amik a mai 

napig megmaradtak. Többen ek-

kor kezdtünk Zsótér Mári „kezei 

alatt” a DÖK-ben dolgozni, ahova 

minden évben csatlakoztak újabb 

tagok, akik szintén elsősorban a 

Garabonciás Napokon keresztül 

érkeztek meg közénk, majd ké-

sőbb a helyünkre. Bejártuk az or-

szágot, különböző önkéntes talál-

kozókon és képzéseken vettünk 

részt, Csabán pedig olyan progra-

mok szervezésében vettünk részt, 

mint a Városi Ifjúsági Parlament 
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vagy éppen az elmúlt évek egyik 

„találmánya”, a LIKE (Lézengő Ifjú-

ság Kulturális Eseménye). Ki kell 

emelnem, hogy egy nagyon jó tár-

saságról beszélünk. Többen már 

2010-ben elballagtunk a középis-

kolából, de még a jelenlegi DÖK-

tagokkal is ismerjük egymást és jó 

kapcsolatot ápolunk. Ezek a kap-

csolatok az alapjai az EBI-nek, és 

ezért is hiszek és hiszünk abban, 

hogy komoly dolgokat érhetünk 

el. 

- Jelenleg mivel foglalkozol? 

- Júniusban szereztem meg első 

alapszakos diplomámat a Buda-

pesti Corvinus Egyetem Gazdálko-

dástudományi Karán, melyet re-

mélhetőleg követ a második is. 

Készülök a mesterszakos felvételi-

re és eközben az egyik bank köz-

pontjában dolgozom pénzügyi 

üzleti elemző gyakornokként. A 

maradék időmet pedig nagyjából 

leköti az EBI, ezt is nagyon élve-

zem. 

- Célok, tervek, elképzelések a 

rövid-, közép-és hosszú távú jövő-

ben? 

- A diplomák megszerzése után 

szeretnék hosszú távon a pénzügyi 

pályán elhelyezkedni. Az EBI-t te-

kintve a megbízásom egy évre 

szól, s ezalatt a legfőbb feladatnak 

azt tartom, hogy megismertessük 

a szervezetet a középiskolásokkal. 

Majd elindítjuk az első programo-

kat és szeretnénk megtalálni azo-

kat a partnereket, akikkel együtt 

tudunk majd dolgozni a későbbi-

ekben. Szeretnénk meghatározó 

civil szervezetté fejlődni. 

forrás: bekesifi.hu 

 

Nyugdíjas „piknik”  

a hajó kikötőben 

 

Augusztus utolsó hetében igen 

változatos időjárás volt Békés me-

gye északi részén, a Sebes-Körös 

mentén. Harmincadikán, szomba-

ton,- mintha az égiek is együtt érez-

tek volna a nyugdíjasokkal-

gyönyörű napsütéses időre ébred-

tünk. Nagyon örültünk neki, hiszen 

a szomszéd településen-

Köröstarcsán- élő klubtagjaink egy 

szabadtéri piknikre hívtak  bennün-

ket a hajó kikötőben.  

A rendezvény igazi baráti találkozó 

volt, közel száz résztvevővel. A he-

lyieken kívül Körösladányból, Déva-

ványáról, Dobozról és Gyuláról ér-

kezetek a „Szépkorúak”, köztük 

voltak néhányan a fiatalabb gene-

rációkból is. A házigazdák üstben 

főtt babgulyást készítettek nekünk. 

Érkezéskor házi készítésű tömény 

italokkal és finom süteményekkel 

kínáltak. A rendezvényt a szervezők 

nevében Gyaraki Imre nyitotta 

meg, aki egyaránt tagja a 

köröstarcsai és a körösladányi 

nyugdíjas klubnak is és a program 

egyik főszervezője.  

Ezt követően Smiri László, Köröstar-

csa polgármestere köszöntötte a 

jelenlévőket, méltatva a két telepü-

lés nyugdíjasai közt fen álló barát-

ságot, amit ez a korosztály évek óta 

példaértékűen ápol. 

Turbucz Gyuláné, a Körösladányi 

„Őszikék” Nyugdíjas Klub vezetője 

emlékeztetőül elmondta, hogy az 

általuk hagyomány teremtő céllal  

életre hívott „Körösiek-Ladányiak 

Találkozójával” kezdődött a két te-

lepülés nyugdíjasainak kapcsolata 

2005-ben. A klubvezető ezt követő-

en tájékoztatta a jelenlévőket a 

szeptemberi hónap programjairól, 

hangsúlyozva, hogy minél többen 

vegyenek részt azokon. 

A kulturális műsor a himnusszal 

kezdődött, majd a házigazdák és a 

vendégek igyekeztek szórakoztató, 

hangulat keltő programot  előadni. 

Volt zene, tánc, nótázás. A finom 

ebéd elfogyasztását követően desz-

szertként frissen sült fánkot, majd 

később főtt kukoricát tálaltak 

vendéglátóink. Az igazi baráti be-

szélgetések mellett tovább szólt a 

zene, folytatódott a nótázás. 

Elmondhatjuk, hogy nagyon jól 

éreztük magunkat, szép napot 

töltöttünk együtt, kikapcsolód-

tunk a mindennapok gondjaiból. 

Ilyenkor nem gondolunk a beteg-

ségünkre, feltöltődünk, élvezzük 

a közösség gyógyító erejét. 

Köszönjük a lehetőséget, gratulá-

lunk az ötletgazdáknak és a lebo-

nyolítóknak! Köszönet mindenki-

nek, aki hozzájárult é szép nyár-

végi rendezvény sikeréhez! 

Turbucz Gyuláné 

 

Élelmiszerlavina program  

Békésen 

 

A Mentálhigiénés Egyesület Bé-

kés Sebők kertjében lévő 

bioföldjén – melyet a Biokontroll 

Hungária Zrt. tanúsítványa igazol 

- májusban megkezdődött a prog-

ram keretében a magok elvetése 

(burgonya, zöldborsó, vöröshagy-

ma, csemegekukorica). A ter-

mesztett zöldségfélék biotermék 

minősítésre jogosultak, megkap-

tuk a védjegy használatának jo-

gát. 

A munkálatokat az egyesület dol-

gozóival, önkénteseivel kezdtük 

el, melyhez csatlakoztak a klien-

seink, akik pszichiátriai és szenve-

dély betegek. Fontos szempont, 

hogy a résztvevőket ösztönözzük 

és felkészítsük az öngondoskodó 

életvitelre, a bio- kertészkedés 

megismerésére és elsajátítására, 

a zöld környezet kialakítására. 

Célja, hogy kialakuljon az érdeklő-

dés a kitartó kertgondozásra, 

mely sikerélményt és a hasznos-

ság érzését nyújtja hosszú távon. 

A bio- termesztés és bio- növény-

védelem egy környezet tudato-

sabb szemléletmódot eredmé-

nyez. A szenvedélybetegek és 
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kiemelten a drogproblémákkal 

küzdők felépülésének támogatá-

sa és bevonása a rehabilitációs és 

re-szocializációs programokba. 

Csatlakozunk a TÁMOP-1.4.3-

1261-2012-0024 számú projekt-

hez, amelyben hátrányos helyze-

tű fiatalok „Mezőgazdasági mun-

kás” képzésének gyakorlati hely-

színét biztosítjuk. 

A fent említett projektek megva-

lósításának sikeréhez nagymér-

tékben hozzájárult az ingyenes 

vetőmag, amelyet a Magyar Élel-

miszerbank Egyesület a Syngenta 

Kft közös „Élelmiszerlavina” prog-

ramjának keretében nyertünk 

meg pályázati úton. 

Takács Tímea 

 

 

Bemutatkozik a Mezőberényi  

Malom-Fitness Diák-sportegyesület 

 
A 2011. október 01-óta 

működő konditeremben 6 

kardió és további 30 kondi 

géppel várja a mozogni 

vágyókat. 2012 őszén nyílt 

meg a fitneszterem. Jelen-

leg a terem 80nm par-

kettával, 60nm tatamival, 

ring-gel, 3db boksz zsákkal, 

bordásfalakkal, ugráló-, 

rázó-, húzókötéllel, fitnesz 

súlyzókkal, gimnasztikai labdákkal, 

step padokkal felszerelt. Külön te-

remrészt kerítettünk el, ahol 8 db 

biciklivel tartanak SpinRacing órá-

kat.  

 

 

 

 

 

5650, Mezőberény, Csabai út 

60/1.  

tel: 06704145058 

E-mail: malom- 

fitness@freemail.hu 

www.facebook.com: Malom-

Fitness-hivatalos-oldal 

PÁLYÁZATOK 

Felhívás Nemzetiségekért Díj 

jelölésre 

Az Emberi Erőforrások Miniszté-

riumának Egyházi, Nemzetiségi 

és Civil Társadalmi Kapcsolato-

kért Felelős Államtitkársága felhí-

vást tesz közzé a 2014. évi Nem-

zetiségekért Díj jelölésére. A 

Nemzetiségekért Díj elismerésé-

ben a magyarországi nemzetisé-

gek érdekében a nemzetiségi 

közéletben, az oktatásban, a kul-

túrában, az egyházi életben, a 

tudományban, a tömegtájékozta-

tásban, a gazdasági önszervező-

dés területén példaértékű tevé-

kenységet végző személyek, szer-

vezetek és nemzetiségi önkor-

mányzatok részesülhetnek. 

A Nemzetiségekért Díj odaítélése 

a 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet 

alapján történik.  

Az állami elismerés átadására 

2014-ben is a Nemzetiségek      

Napjáról (december 18.) történő 

megemlékezés kiemelt esemé-

nyeként kerül sor. 

A 2014. évi díjazottakra vonatko-

zó adatokkal és részletes indok-

lással ellátott javaslatokat a mel-

lékelt adatlapon 2014. október 2-

áig lehet eljuttatni egyidejűleg 

papír- és elektronikus alakban az 

Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma Egyházi, Nemzetiségi és Civil 

Társadalmi Kapcsolatokért Fele-

lős Államtitkárságának postai 

(1884 Budapest, Pf. 1.) és a 

titkarsag.nf@emmi.gov.hu e-mail 

címére. 

forrás: www.www.kormany.hu 
 

Norvég Civil Támogatási Alap - 
Közepes és kisprojektek 2014 
 

Az Ökotárs Alapítvány az Autonó-

mia Alapítvánnyal, a Demokrati-

kus Jogok Fejlesztéséért Alapít-

vánnyal és a Kárpátok Alapítvány

-Magyarországgal közösen pályá-

zatot hirdet magyar civil szerveze-

tek számára az EGT/Norvég Civil 

Támogatási Alap keretében. Az 

Alap átfogó célja, hogy segítse a 

magyarországi civil társadalom fej-

lődését, valamint erősítse részvéte-

lüket a társadalmi igazságosság, a 

demokrácia és a fenntartható fejlő-

dés alakításában. Pályázatot be-

nyújtani közepes (15,000-50,000 €) 

és kisprojekt (1,500-15,000 €) kate-

góriában lehet a következő terüle-

teken: 

- A terület: demokrácia és emberi 

jogok; 

- B terület: női jogok és esélyegyen-

lőség; 

- C terület: közösség- és szerve-

zetfejlesztés; 

- D terület: ifjúsági- és gyermek-

ügyek; 

- E terület: környezetvédelem és 

fenntartható fejlődés; 

- F terület: jóléti szolgáltatások tár-



2014. szeptember 6 

sadalmilag sérülékeny csoportok-

nak; 

- G terület: társadalmilag sérülé-

keny csoportok megerősítése 

(fókusz: roma integráció). 

A közepes projektekben végrehaj-

tott fejlesztésnek hozzá kell járul-

nia a civil szektor szélesebb köré-

nek megerősítéséhez: azaz olyan 

projektek részesülhetnek támoga-

tásban, amelyek eredményei és 

hatásai modellértékűek, más szer-

vezetek számára is hasznosítható-

ak, előrelépést hoznak a civilek 

életében.  

A kisprojektek célja a saját szű-

kebb (földrajzi, szakmai stb.) kö-

zösségük fejlesztése, aktivizálása a 

szervezet működésének terüle-

tén/témájában: a pályázó szerve-

zeteknek képessé kell válniuk ar-

ra, hogy helyi és általános közcél-

ok érdekében saját erőforrásaikat 

jobban mozgósítsák a fent felso-

rolt területeken. 

A projektek legfeljebb 14 hónap 

hosszúak lehetnek, minimum idő-

tartam nincs. A pályázatra olyan – 

Magyarországon bejegyzett – civil 

szervezetek (egyesületek, alapít-

ványok és szociális szövetkezetek) 

jelentkezhetnek, amelyek megfe-

lelnek a következő feltételeknek: 

önkéntes alapon szerveződő, köz-

célú, nem haszonszerzés céljából 

alakult nonprofit szervezetek, 

amelyek függetlenek a helyi, regi-

onális és központi kormányzattól, 

közintézményektől, köztestületek-

től, politikai pártoktól, valamint 

for-profit szervezetektől.  

Egy szervezet főpályázóként ösz-

szesen egy pályázatot nyújthat be 

a felhívásra, és ezen kívül egy pá-

lyázatban szerepelhet partner-

ként. A projektek támogatására 

fordítható teljes keretösszeg eb-

ben a pályázati felhívásban 3 430 

000 €. A pályázatok mindkét kate-

góriában kétfordulósak: a rövid 

projektkoncepciók értékelése 

után továbbjutott pályázók kapnak 

lehetőséget a részletes pályázat 

kidolgozására.  Az első fordulós 

pályázatokat 2014. szeptember 1-

től október 15-én 18 óráig lehet 

benyújtani elektronikus úton a 

norvegcivilalap.hu-n. 

Bővebb információ:                 

www.norvegcivilalap.hu 

 

MOL Tehetségtámogató Program 

Művészet-tudomány 

2014-ben ismét meghirdetjük a 

MOL Tehetségtámogató Program 

Művészet-tudomány kategóriájá-

ban pályázatunkat 10-18 éves ma-

gyarországi általános és középis-

kolás diákok, diákcsoportok, ifjú-

sági csoportok részére, amelyek 

országos vagy nemzetközi verse-

nyeken, kiállításokon kiemelkedő 

teljesítményt értek el eddig, és 

szakmai fejlődésükhöz további 

támogatásra van szükség. 

Pályázni az alábbi célokra lehet:  

- eszközvásárlásra, amely az orszá-

gos és nemzetközi versenyekre 

való felkészülést, a szakmai fejlő-

dést segíti, vagy  

- útiköltség-térítéshez, amely segí-

ti a pályázók eljutását a hazai és 

nemzetközi versenyekre, kiállítá-

sokra, valamint az azokra felkészí-

tő szakkörökre, táborokra. 

Kik pályázhatnak? 

- egyéni (vagy páros) pályázatot 

nyújthatnak be, akik 

- rendelkeznek magyar állampol-

gársággal, állandó magyarországi 

lakhellyel és magyarországi közok-

tatási intézményben folytatják 

tanulmányaikat 

- 10. életévüket legalább ebben az 

évben betöltik vagy 18. életévüket 

legfeljebb 2014-ben töltik be, ill. 

18. életévüket már betöltötték, de 

még középiskolás tanulók lesznek 

a 2014-2015-ös tanévben és még 

nem tettek érettségit. 

- csoportos pályázatot nyújthatnak 

be iskolai csapatok, csoportok  

(pl. színjátszó-kör, kórus, tudo-

mányos vetélkedősorozaton in-

duló csapat, állandó szakköri cso-

port stb.). 

A pályázat benyújtási határideje 

(a postai bélyegző dátuma szá-

mít): 2014. szeptember 30. 

A pályázat elbírálásánál az eddig 

elért eredményeket vesszük fi-

gyelembe, illetve előnyös elbírá-

lásban részesül az a pályázó, aki-

nek anyagi és családi körülmé-

nyei ezt indokolják. 

A támogatást az alábbi időszak-

ban lehet felhasználni: 

2014. szeptember 1- 2015.       

augusztus 31. 

Részletek:  
www.ujeuropaalapitvany.hu 
 

Ösztöndíj  

Az MKB Bank Zrt. (MKB), a Ma-

gyar Nemzeti Bank (MNB), a 

Waberer’s-Szemerey Logisztika 

Kft. és a Nemzetközi Gyermek-

mentő Szolgálat ösztöndíjpályá-

zatot hirdet a 2014/2015-ös tan-

évre az általános iskola 2-3. osz-

tályos tanulói részére, az alábbi 

városokban: Ajka, Baja, Békéscsa-

ba, Hatvan, Jászberény, Kisvárda, 

Nyíregyháza, Ózd és Salgótarján 

A pályázat célja rossz anyagi kö-

rülmények között élő, szociálisan 

hátrányos helyzetű, ugyanakkor 

kiemelkedő képességű, tehetsé-

ges és kitűnő tanulmányi ered-

ményű tanulók támogatása. 

Az országos ösztöndíjpályázat 

keretében összesen 150 gyermek 

részesül havi 16.000 Ft-os támo-

gatásban. A támogatók folyama-

tos kitűnő tanulmányi eredmény 

esetén a támogatást egészen a 

diploma megszerzéséig biztosít-

ják az ösztöndíjra jogosultaknak. 

Az ösztöndíjra pályázhat minden 

olyan tanuló, aki az alábbi pályá-

zati feltételek mindegyikének 

megfelel*: 
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- a pályázó a 2014/2015-ös tan-

évben az általános iskola 2. vagy 

3. osztályában tanul, 

- a pályázó 2013/2014-es év végi 

tanulmányi szöveges értékelése 

jeles vagy kitűnő(a magatartás- 

és a szorgalom-értékelést is fi-

gyelembe véve), 

- a pályázó családjában az egy 

főre jutó átlagjövedelem nettó 

46.000 Ft/hó összeg alatt van, a 

családi pótlékot is beleértve, 

- a pályázó a fenti városok egyi-

kében vagy annak maximum 5 

km-es körzetében lakik, vagy 

oda jár iskolába. 

A pályázati űrlap és a kért doku-

mentumok postai úton történő 

beérkezésének végső határideje: 

2014. szeptember 22., éjfél 

Részletek: 
www.gyermekmento.hu 

 

YBL MIKLÓS MUNKÁSSÁGA  

BÉKÉS MEGYÉBEN 

A Békés Megyei Könyvtár Ybl 

bicentenáriumi fotópályázata 

 

A pályázat célja, hogy olyan kre-

atív képek szülessenek, amelyek-

kel a hobby és amatőr fotósok 

bemutatják az Ybl Miklós által 

tervezett Békés megyei épülete-

ket. A fotópályázaton részt vehet 

bárki, életkortól, foglalkozástól 

és lakóhelytől függetlenül. A pá-

lyázat alapvetően a hobbi- és 

amatőr fotósokat célozza meg. 

A pályázatra 2014. január 1. 

után készült képek küldhetők be 

a fotopalyazat@bmk.hu e-mail 

címre.  

Határidő: 2014. szeptember 21.  

Internetes szavazás: 2014. szep-

tember 22-október 5.  

A képek készülhetnek analóg és 

digitális technikával is.  

Előbbiek esetében digitalizált 

változatot kell beküldeni. 

Egy pályázó maximum 5 önálló 

képpel nevezhet. 

Technikai feltételek 

•Állománytípus: JPEG 

•Minimális befoglaló méret: 

1000x1000 pixel 

•Maximális befoglaló méret: 

4000x4000 pixel 

•Felhívjuk a jelentkezők figyel-

mét, hogy MANIPULÁLT FOTÓ 

NEM KÜLDHETŐ BE (mi számít 

annak és mi nem, azt a 

konyvtar.bmk.hu oldalon megta-

lálhatják)! 

Értékelés: a zsűri előzetes váloga-

tása alapján a beérkezett képek-

ből, internetes szavazás útján 

történik. A pályázat értékelése 

után a legjobb alkotásokat az Épí-

tészet napja alkalmából egy kiállí-

táson tesszük közzé 2014. októ-

ber 6-án. 

Díjazás: E-book olvasó, könyvek, 

számítástechnikai kiegészítők.  

Részletek: www.konyvtar.bmk.hu 

 

„Én és a természet” rajzpályázati 

felhívás 

 

A Körösök Völgye Natúrpark 

Egyesület rajzpályázatot hirdet 

óvodáskorú gyermekek és általá-

nos iskolák diákjai számára. 

A rajzok bármilyen technikával 

elkészíthetőek. A rajzokat kérjük 

A/3-as vagy A/4-es méretben 

elkészíteni, illetőleg a hátoldalán 

feltüntetni a rajz címét, a pályázó 

gyermek nevét, korát és az okta-

tási intézményt, valamint a felké-

szítő pedagógus nevét, telefon-

számát. 

Beküldési határidő: A rajzokat 

2014. szeptember 17. (szerda) 

délig kérjük megküldeni (5600 

Békéscsaba, Pf: 530.), vagy szemé-

lyesen eljuttatni a Körösök Völgye 

Látogatóközpont földszinti irodá-

jába (Békéscsaba, Széchenyi liget). 

A beküldött rajzok szeptember 20-

án a Lischka Lipót Nap alkalmával 

kiállításra és díjazásra kerülnek, a 

legügyesebbeket ajándékcsomag-

gal díjazzuk.  Bővebben: 

www.korosoknaturpark.hu 

 

Pályázatok az I. világháborús cen-

tenárium emlékére Békéscsabán 

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az I. világháborús 

centenárium emlékére pályázatot 

hirdet általános is középiskolás 

tanulóknak illetve pedagógusok-

nak több témakörben. 
 

Emlékkiállítások Békéscsaba álta-

lános és középiskoláiban 

Várjuk azoknak az iskoláknak a 

jelentkezését, akik az intézmény 

valamely központi helyén kiállítás-

sal kívánnak részt venni a cente-

nárium békéscsabai rendezvény-

sorozatán! 
 

Makett építő verseny Békéscsaba 

általános iskolás tanulói számára 

A versenyfeladat egy első világhá-

borúhoz kapcsolódó (3 dimenziós) 

makett elkészítéséből és bemuta-

tásából áll, amely készülhet harci 

eszközről, járműről, épületről, 

csatajelenetről, hadmozdulatok-

ról, stb., bármilyen anyag felhasz-

nálásával. 
 

Irodalmi pályázat Békéscsaba 

középiskolás tanulói számára 

A versenyfeladat az első világhá-

borút megidéző irodalmi mű lét-

rehozása, amely lehet novella, 

esszé, fiktív napló, visszaemléke-

zés, interjú, vers. 
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VII. Nemzeti vers- és prózamon-
dó verseny 
 
A Magyar Versmondók Egyesüle-
te; a Magyar Írószövetség; a Nem-
zeti Művelődési Intézet; a Petőfi 
Irodalmi Múzeum és a Vértes 
Agorája meghirdeti az ILLYÉS 
GYULA VII. Nemzeti vers- és pró-
zamondó versenyét. 
A verseny Illyés Gyula költői mun-
kásságát, a társadalomban gon-
dolkodó és annak tagjaiért, sorsá-
ért felelősséget vállaló embert 
hozza közel az előadókhoz, befo-
gadókhoz. Olyan európai gondola-
tok az övéi, amelyeknek korszerű-
ségében ma sem kételkedhetünk. 
Verseiből, prózai írásaiból 2002 
óta kétévente, a Kárpát-
medencében élő versmondók 
számára versenyt hirdetve tisztel-
günk költői nagysága előtt. 
Részvételi feltételek: a vers- és 
prózamondó versenyen részt ve-
het minden 15. életévét betöltött, 
hazai és határon túl élő magyar 
nyelvű amatőr vers- és prózamon-
dó. 
 
 
 
 

Nevezési feltételek: 
A versenyre két művel kell jelent-
kezni: 
- egy Illyés Gyula;  
– és egy József Attila, vagy ma élő 
kortárs, határon túli alkotó  versé-
vel, vagy prózájával, amelyeknek 
ideje nem haladhatja meg az 5 per-
cet. 
E L Ő D Ö N T Ő: Békéscsaba 
Észak- és Közép magyarországi, 
valamint Észak és Dél-alföldi régi-
ókban élő versmondók részére az 
elődöntőt, a Nemzeti Művelődési 
Intézet Békés Megyei Irodája (5600 
Békéscsaba, Pf. 138.) rendezi meg. 
Ideje: 2014. október 18. 
Jelentkezési határidő:  
2014. október 1. 
Információ: Zsjak-Pillár Andrea  
Tel:+36-30-665-3102,  
pillar.andrea@nmi.hu  
DÖNTŐ: 2014. november 14-én 
lesz Petőfi Irodalmi Múzeumban 
A tatabányai és békéscsabai elő-
döntők legjobbjai szereznek jogo-
sultságot a reprezentatív körülmé-
nyek között megrendezésre kerülő 
nemzeti versmondó verseny dön-
tőjén való részvételre. 
A felhívás és jelentkezési lap a 
www.vers.hu oldalról tölthető le. 
 
 

FELHÍVÁS  

 

A Mentálhigiénés Egyesület VII. 

alkalommal hirdeti meg a "Játék-

Szín"Dél-alföldi Regionális Ama-

tőr Színjátszó Találkozót pszichi-

átriai- és szenvedélybetegek, fo-

gyatékkal élők és idősek amatőr 

színjátszó csoportjainak részvéte-

lével.  

A Színjátszó Találkozón a PSZICHI-

ÁTRIAI - ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK 

KATEGÓRIÁJÁBAN 10 csoport szá-

mára tudunk megmérettetési le-

hetőséget biztosítani; 

a FOGYATÉKKAL ÉLŐK KATEGÓRI-

ÁJÁBAN  5 versenyző csapatot 

tudunk fogadni és 

az IDŐSEK KATEGÓRIÁJÁBAN szin-

tén 5 csapat versenyre kelésére 

van lehetőség. 

A jelentkezéseket érkezési sorrend 

alapján regisztráljuk! 

A jelentkezési lapok visszaküldésé-

nek határideje 2014. szeptember 

12., ugyanakkor a rendezvény 

megfelelő előkészítése, megszer-

vezése miatt szívesen vennénk, ha 

jelentkezéseiket minél hamarabb, 

a fentebb jelzett határidő előtt 

elküldenék számunkra. 

 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Fotó-, film-, Power Point bemuta-

tó készítése Békéscsaba középis-

kolás tanulói számára 

Készíts filmet, videót, klipet akár 

mobiltelefonnal, digitális fényké-

pezőgéppel, tablet PC-vel vagy 

digitális videó kamerával! A ver-

senyfeladat az első világháborút 

megidéző mű létrehozása, amely 

lehet kisfilm, power-point vagy 

fotó bemutató.  

A lényeg a kreativitás. 

 

Digitális tananyag-fejlesztési pá-

lyázati felhívás pedagógusoknak 

Kreatív, digitális óravázlatok készí-

tése, amelyek az első világháború 

oktatási tananyagához kapcsolódó 

témákat (eseménytörténetét, meg-

határozó alakjait, hőseit, a frontok 

és a hátország világát) a diákok 

számára érdekesen és gyakorlatia-

san dolgozzák fel, ezzel segítve a 

téma megértését és rávezetve a 

diákokat a helyes történelemszem-

lélet kialakításához. 

A pályázatokkal kapcsolatos rész-

letes információk és a jelentkezés-

hez szükséges űrlap a polgármes-

teri hivatal oktatási, közművelődé-

si és sport osztályán (Békéscsaba, 

Szent István tér 7.66/452-

252/2512, patai@bekescsaba.hu) 

is igényelhető, illetve Békéscsaba 

honlapjáról letölthető. 

Részvételi szándék jelzésének  

határideje: 2014. szeptember 19. 
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A Pszichiátriai- és Szenvedélybete-

gek kategóriájának fődíja: Vándor-

serleg. A Fogyatékkal élők, vala-

mint Idősek kategóriák fődíja: egy-

egy Díszplakett. Emellett különdí-

jakkal, értékes ajándéktárgyakkal, 

elismerő oklevelekkel jutalmazzuk 

a résztvevő csapatok produkcióit. 

Szeretnénk, ha rendezvényünket 

minél több néző követné végig, 

ezt ösztönözve 10 db ajándékcso-

magot sorsolunk ki a nézőközön-

ség körében a program záróak-

kordjaként. 

A rendezvény időpontja:  

2014. november 07. 10 00 

Helyszín: Békés Városi Kecskeméti 

Gábor Kulturális Központ (Békés, 

Jantyik Mátyás utca 23.) 

A programmal kapcsolatban tájé-

koztatást lehet kérni: 

Mészáros Noémi Tel: 06/30/658-

97-28; 06/66/631-254, 

Mucsi Katalin 06/30/658-97-28; 

06/66/631-254, 

E-mail:  

jatekszin-bekes@gmail.com 

Jelentkezési lapjaikat a jatekszin-
.bekes@gmail.com címre várjuk 

vagy postai úton a Mentálhigiénés 

Egyesület 5630 Békés, Borosgyán 
u. 1/1. címre. 
 

Felhívás 

 

Betakarítási ünnep 

Dévaványa, 2014. szeptember 27. 

 

 Ismét megmutathatják a civil szer-

vezetek –közösségek, magánembe-

rek mijük van! „Ezt jól kifőztem” 

címmel kóstolással egyben – bemu-

tatkozási lehetőség a nap folya-

mán.(bármi, ami a zöldség, gyü-

mölcs felhasználásával készült, fő-

zött, sült étel, saláta, stb.) Minden 

feltétel biztosított, nincs helypénz! 

A résztvevőket emléklappal, tárgy-

jutalommal díjazzuk. Kiállításra vár-

juk: a kézműveseket vagy egyéb 

bemutatható termékkel szolgál-

tatással bíró szervezetek/

személyek jelentkezését! A nap 

folyamán kulturális programok 

és egyéb szórakozási lehetősé-

gek várják az érdeklődőket. 

Információ:  

Tel: 66/483-051 

E-mail: amkmuvhaz@gmail.com 
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Figyelem, figyelem! 

 

Közhírré tétetik, hogy 2014. szeptember 

27-én a Békéscsabai Napsugár Bábszín-

ház kapui ünnepélyesen megnyittatnak 

a publikum előtt! 
 

Nagyszabású INGYENES évadnyitó csin-

nadrattával várunk minden érdeklődőt 

az Ibsen Házba, kicsit és nagyot egya-

ránt! 15.00 és 17.00 órától bábos szín-

művészek adják elő műsorukat, közötte 

lehet kézmíveskedni, bábokat simogatni, 

valamint koncertet hallgatni, melyet a 

Napsugár Együttes produkál! 
 

Akarsz a Napsugár Bábszínház tisztelet-

beli tagja lenni? Szeretnél ingyen elő-

adásokat nézni? Akkor gyere és gyűjts 

pecséteket a hétvégi előadásainkon! 

Akik az évad során a legtöbb napocskát 

gyűjtik össze, a 2015-16-os évadban fo-

tójukkal színesítik a társulat arcképcsar-

nokát és három előadást ingyen tekint-

hetnek meg.  

Minden további részletre fény derül 

szeptember 27-én 15.00 órától az Ibsen 
Házban. 

 

„Békében Békésben” 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a Békében Békésben – Nemzetiségi Fesztivál 2014. szeptember 12-14. között 
várja az érdeklődőket Békéscsabán az Evangélikus templom háta mögötti kis utcában. A rendezvénynek a    
Békés Megyei Népművészeti Egyesület is évek óta közreműködője és társrendezője.  
Az idei évben is mesterség bemutatóval, játszóházzal, népi játszótérrel és népi kézműves kirakodóvásárral vár-
juk az érdeklődőket.  
A játszóházi foglalkozásokon péntek délután gyöngyfűzéssel és fonalmunkákkal, szombaton délelőtt mézeska-
lács díszítéssel valamint óriás sakkal, szombat délután pedig rongybaba készítéssel és különböző fonalmunkák-
kal ismerkedhetnek meg a gyerekek, s kisebb használati tárgyakat, játékokat készíthetnek maguknak.  
A mesterség bemutató keretein belül az idei évben a csipkeverés, a tojás és edénydrótozás, a vászonszövés, a 
hímzés és a faművesség mutatkozik be a rendezvényen.  
A népi játszótéren az érdeklődők hagyományos régi játékok kipróbálásával repülhetnek vissza a múltba. Játsz-
hatnak többek között csoszogival, gólyalábbal, babzsákos erőpróbával, horgászattal, memóriajátékkal, de ki-
próbálhatják a gyerekek által nagyon kedvelt, általunk csak „parasztcsocsóként” emlegetett ügyességi játékot 
is.  A kézműves vásárban mindenki megtalálhatja a szívének kedves ajándéktárgyat, lakástextilt, népi ékszert.  
A rendezvényen egyesületünk bemutatkozása mellett mindhárom napon színpadi programokkal, népzenei és 
néptánc előadásokkal, helyi és megyei amatőr szlovák hagyományőrző csoportok bemutatkozásával, valamint 
egy színdarabbal is találkozhatnak a Tótkomlósi Amatőr Színház előadásában.  
A programon való részvétel mindenki számára ingyenes, a rendezvényre a főszervező Csabai Szlovákok Szerve-
zete mellett egyesületünk is minden érdeklődőt szeretettel hív és vár! 
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK… 

Megjelentek az 1%-os adatlapok 

a NAV oldalán 

  

A napokban kapják kézhez a civil 

szervezetek a NAV levelét, amely-

ben a tájékoztatást kapnak a ré-

szükre felajánlott szja 1 %-os ösz-

szeg várható nagyságáról, és azon 

törvényi feltételekről, amelyek 

meglétét a levél kézbesítését kö-

vető 30 napon belül igazolniuk 

kell. 

A 2014. évben felajánlásban ré-

szesült szervezetnek a 1437A 

adatlapon kell jelölnie, amennyi-

ben a szervezet a következő évek-

re vonatkozó előzetes 

kedvezményezetti regisztrációt is 

igényli. 

Külön regisztrálnia – az elektroni-

kus EGYREG adatlapon 2014. 

szeptember 30-ig - csak azoknak a 

szervezeteknek kell, amelyek nem 

kapnak felhívó-tájékoztató leve-

let, mert nem részesültek felaján-

lásban a 2014. rendelkező évben, 

vagy a 2015. rendelkező évben 

részesülhetnek első alakalommal 

az szja 1 %-os felajánlásokban pl.: 

a 2 éves várakozási idejük a 2015. 

rendelkező évre vonatkozóan tel-

jesül első alkalommal. 

forrás: www.nonprofit.hu 

 
Folyamatos a több tízezer civil 

beszámoló feldolgozása és digita-

lizálása 

 
Több mint 35.550 beszámoló ér-

kezett a civil szervezetektől az 

Országos Bírósági Hivatalhoz 

2014. május 31-ig. Az érintettek 

többsége idén is a határidő végén 

tett eleget beadási kötelezettsé-

gének, ezért jelentős mennyiségű 

irat vár feldolgozásra és digitalizá-

lásra. A munka mielőbbi befejezé-

se érdekében az OBH elnöke bőví-

tette a feladatot végzők létszámát, 

és rendkívüli munkavégzést ren-

delt el. 

Összesen 8 munkatárs – köztük 4 

autizmussal élő fiatal – igyekszik 

minél előbb átnézni és a 

birosag.hu honlapra feltölteni a 

dokumentumokat, hogy azok min-

denki számára elérhetőek legye-

nek. A feldolgozást az is lassítja, 

hogy a beszámolók tizede hibás, 

ami azt jelenti, hogy ezeknél az 

iratoknál további intézkedésre, 

hiánypótlásra van szükség. 

A civil szervezeteknek minden év 

május 31-ig kell megküldeniük az 

előző évről szóló, a jogosult szerv 

által jóváhagyott beszámolójukat 

az Országos Bírósági Hivatalnak. 

Az OBH az eredeti dokumentumot 

vagy annak hitelesített másolatát 

letétbe helyezi, illetve elektronizá-

lás után honlapján – a birosag.hu 

internetes elérhetőségen a www. 

birosag.hu/allampolgaroknak/

civil/tarsadalmi-szervezetek-es-

alapitvanyok-nevjegyzeke megje-

lölés alatt közzéteszi. 

A fent megjelölt kötelezettség a 

Magyarországon - bíróság által - 

nyilvántartásba vett civil szerveze-

teket terheli. Ilyennek minősül az 

egyesület, valamint az alapítvány. 

Egyesületi formában működhet-

nek például a szövetségek, szak-

szervezetek, sportegyesületek 

vagy a polgárőr szervezetek. 

forrás: www.birosag.hu 
 

Összebeszélünk - 1. Ifjúságügyi 

Kongresszus 

 
Első alkalommal találkoznak egy 

sajátos, holisztikus megközelítésű 

kétnapos szakmai tanácskozásra 

azoknak a szakmáknak a képvise-

lői, amelyek részben vagy teljes 

egészében az ifjúsági korosztállyal 

foglalkoznak. Az ELTE Pedagógiai 

és Pszichológiai Kara ad otthont 

október 30-31-én az Összebeszé-

lünk címet viselő 1. Ifjúságügyi 

Kongresszusnak, amelynek célja a 

fiatalokkal foglalkozó diszciplínák 

és szakmák közötti diskurzus erő-

sítése és az ifjúságügy integratív 

megközelítésének elősegítése.   

A szervezők úgy gondolják, az 

ifjúságszakmai térben - ahol a 

fiatal nem egy terület alanyaként, 

hanem a maga teljességében és 

egyediségében látszik - olyan ta-

lálkozási alkalmakat kell teremte-

ni, amelyek szolgálhatják egyfelől 

a szakmai-tudományos muníció-

bővítést, másfelől az interdiszcip-

lináris megközelítés érdekében a 

szakemberek számára egyfajta 

társas környezetet is biztosíta-

nak. 

Hazai és európai ifjúságkutatási 

adatok szerint a mai fiatalok ge-

nerációja más, mint a korábbiak. 

Európában mindenhol trend, 

hogy a fiatalok később válnak 

önállóvá, de később lépnek be a 

munkaerőpiacra és később alapí-

tanak családot is. Közéleti érdek-

lődésük szintje általában ala-

csony, ugyanakkor már korosz-

tályoknál fogékonyabbak a szél-

sőséges eszmékre. A digitális vi-

lág térnyerésével és más okokból 

is egészen eltérőek szabadidős 

szokásaik is a korábbi generáció-

kétól. A fiatalok azokra, akikre a 

gyermekkorosztály után a legin-

kább hatnak a negatív társadalmi 

folyamatok. Ugyanakkor szakem-

berek és politikusok egyaránt 

tisztában vannak azzal, a korosz-

tálynak kulcsszerepe van a jövő 

formálásában. 

Ezen gondolatok jegyében a 

kongresszus teret kíván adni az 

ifjúságügy, ezen belül például az 

http://birosag.hu/media/aktualis/folyamatos-tobb-tizezer-civil-beszamolo-feldolgozasa-es-digitalizalasa
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ifjúságszociológia, a pedagógia-

kultúraközvetítés, az ifjúsági szoci-

ális munka és az ifjúságpolitika, 

legújabb innovációinak bemutatá-

sára. Emellett hozzáférési lehető-

séget kíván biztosítani a szakpoliti-

kák célkitűzései, a tudományos 

nóvumok és a szakmai gyakorlat 

megismerésére, szembesítésére. 

A plenáris üléseken a résztvevők 

meghallgathatják a szakemberek 

gondolatait az új, „csendes” gene-

rációról, a fiatalok közéletiségéről 

és apolitikusságáról, szó lesz a 

Facebook szociálpszichológiájáról, 

a segítő szakmák és az ifjúságügy 

kapcsolatáról, valamint a generá-

cióváltásról a „táborok ifjúságá-

tól” a „fesztiválok ifjúságáig”. 

Meghallgathatjuk azt is, hogyan 

látja egy fiatal a szakembereket és 

szerepüket saját életében. 

A kétnapos tanácskozás nagy ré-

szét interaktív szakmai műhely-

munkával tölthetik majd a részt-

vevők. A probléma-fókuszú és 

megoldás- illetve módszertan-

fókuszú workshopokban olyan 

témák kerülnek terítékre, mint az 

agresszió, a vesztesek jelensége, a 

közösség, a jövőkép vagy az identi-

tás problémái és megoldásaik, az 

ifjúság és a bűnözés, a serdülőkor 

ellentmondásai, a függőségek, a 

mediatizáció, az életút-karrier-

pályaorientáció, a csoportközi se-

gítségnyújtás, a helyi együttműkö-

dések, az iskolai közösségiség, az 

asszertivitás és érdekérvényesítés, 

az emberi jogi nevelés vagy az el-

szigeteltségből való kitörés lehető-

ségei. A témák széles kínálatában 

való válogatást segíti, hogy min-

den műhelybeszélgetést duplán 

szerveznek meg, hogy mindenki 

két-két csoport munkájában is 

részt tudjon venni. 

A szervezők valamennyi, az ifjú-

ságügy iránt érdeklődőt, de első-

sorban az ezt (is) hivatásuknak 

tekintőket: pedagógusokat, a ne-

veléstudomány képviselőit, szocio-

lógusokat, szociális munkásokat, 

politológusokat, pszichológusokat, 

ifjúságsegítőket, családsegítő 

szolgálatoknál és gyermekvéde-

lemben szakmailag érintetteket, 

civil vezetőket stb. várják. 

A Kongresszuson való részvétel-

ről pedagógusok esetén tovább-

képzési tanúsítványt, vidékfej-

lesztési szakemberek részére 

“helyi szereplők felkészítése” 

képzésben való “modul-

igazolást” tudunk kiállítani. A 

Kongresszus szociális továbbkép-

zésként is minősített. 

A konferencia szervezői az ELTE 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 

az Ifjúságszakmai Együttműködési 

Tanácskozás és a Nemzeti Ifjúsági 

Tanács. Közreműködőként, társ-

szervezőként számos szakmai 

szervezet csatlakozott a kezde-

ményezéshez. További informáci-

ók, jelentkezés és részvételi felté-

telek az esemény weboldalán, a 

www.ifjusagugy.hu/ oldalon talál-

hatóak. 

 

 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

A nonprofit szervezetek humán 

erőforrása 

 
Az 1990-es évek eleje óta állnak 

rendelkezésre adatok a civil és 

egyéb nonprofit szervezetekről, 

így a szektor fejlődésének legfon-

tosabb mutatói két évtizedes táv-

latban vizsgálhatók. A szektor nö-

vekedési folyamatait leginkább 

jellemző indikátorok közül a fog-

lalkoztatottak száma emelkedett 

mindvégig a legdinamikusabban, 

de ez a növekedés 2012-ben meg-

torpant. 

Megjelent a Központi Statisztikai 

Hivatal legújabb, a nonprofit szer-

vezetek humánerőforrás helyzetét 

bemutató kiadványa. 

"A munkanélküliség enyhítésében 

és a foglalkoztatás növelésében 

sajátos szereposztás tapasztalható 

az üzleti és a nonprofit szektor 

között. A profitorientált cégek a jól 

képzett, piacképes munkaerőt ré-

szesítik előnyben, hiszen elsődle-

ges céljuk, hogy a termelés vagy 

szolgáltatás során nyereséget hal-

mozzanak fel. A nonprofit szerve-

zetek többsége viszont felvállalja, 

hogy a piaci réseket kitöltve, a 

munkaerőpiac perifériájára sodró-

dott, hátrányos helyzetű vagy 

megváltozott munkaképességű 

emberek körében végezzen olyan 

pótolhatatlan tevékenységet, 

amely a foglalkoztatottságot is 

bővíti, javítja." 
forrás: ksh.hu 

Megjelent az eParola 2014. évi 2. 

száma, két hosszabb cikkel 

 
Molnár Aranka - Peták Péter - 

Vercseg Ilona: Közösségi lehető-

ségek a mélyszegénység elleni 

küzdelemben. Önszerveződés és 

szakmaközi együttműködés 

(részletek).  

Peták Péter – Sebály Bernadett – 

Varga Máté – Vojtonovszki Bálint: 

Közösségszervezés hazai pályán.  

A legújabb és a korábbi számok 

elérhetőek és letölthetőek itt: 

www.adattar.net/parola 
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Tanácsadások civil szervezetek részére:  

 

Pályázati tanácsadás:  

a civil szervezetek számára kiírt pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás: megfelelő kiírások felkuta-

tása, adott pályázaton való részvétel feltételeinek, a megvalósítással járó jogi és pénzügyi kötele-

zettségek, a pályázatban rejlő lehetőségek és veszélyek ismertetése, dokumentáció összeállításával, 

elszámolással, fenntartási időszakkal kapcsolatos technikai, szakmai tanácsadás. 

Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos tanácsadás:   

- pályázati kiírások tartalmának és a pályázat benyújtás, megvalósítás folyamatának ismertetése 

- szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalók bemutatása 

A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra 

 

EPER rendszer használati tanácsadás:  

az EPER pályázati rendszer használatának megtanítása, hogy a szervezet  szakszerűen  pályázhas-

son, módosíthasson illetve írhassa meg szakmai és pénzügyi beszámolóját! 

- Regisztráció elkészítése 

- Elektronikus pályázat benyújtása, szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésének ismertetése, 

bemutatása 

A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra 

 

Civil szervezetek létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tanácsadás:  

civil szervezetek létrehozásával kapcsolatos alapvető tudnivalók, adatlapok, formanyomtatványok 

és kitöltésükkel kapcsolatos ismeretek átadása, gyakorlati segítségnyújtás civil szervezetek működ-

tetéséhez 

A személyes tanácsadás díja: 2000 Ft/óra 

 

Könyvelési és adózási tanácsadás: 

a civil szervezetek alapításának, működtetésének, közhasznúsági fokozatával, illetve az ügyfelek 

nem pályázati forrásból megvalósuló programjainak, szolgáltatásainak könyvelési és adózási kér-

déseivel kapcsolatos tanácsadás.  

A személyes tanácsadás díja: 3000 Ft/óra 

 

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

A személyes tanácsadások igénybevételéhez előzetes egyeztetés szükséges a civil@kfbme.hu e-mail elérhetősé-

gen, vagy a 66/333-263-as telefonszámon! 

Napraforgó 

Kiadja: a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Pf.: 570. 

 E-mail: civil@kfbme.hu 

 Szerkesztő: Butora Hajnalka;Urbancsok Győző Mátyás 

    Felelős kiadó: Pocsajiné Fábián Magdolna  
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