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ÁRH2015
2015. Szeptember 21-27.
Az ÁRH Magyarország egyik legnagyobb civil eseménysorozata, amelyen
több száz szervezet és intézmény,
helyi, kistérségi, megyei esemény
hívja fel a figyelmet az állampolgári
részvétel és a helyi cselekvés fontosságára!

ség, civil szervezet csatlakozásával
azért, hogy megmutassuk, az állampolgárok részvétele nem csak utópia,
hanem a legalapvetőbb közös ügyünk.
És mindezt 20 országban tesszük!
Az ÁRH alapvetően nem „nagy rendezvényekből” áll. Erejét a csatlakozók és akciók/programok sokasága,
sokszínűsége adja. Legyél akár környezet, vagy érdekvédő, tervező, fejlesztő, segítő, szervező, képző, informáló, szépítő, vagy akárhogy is, de
jobbítani akaró: SZERVEZKEDJ! vagy
kapcsold szeptemberi programjaidat
az ÁRH-hoz!
ÁRH Fókuszok 2015

A nemzetközi kampányhét legfontosabb célja, hogy minél szélesebb nyilvánosságot teremtsen az állampolgári
cselekvések lehetőségének, erejének,
általában a civil részvételnek,
- egyúttal az erre a hétre koncentrálódó események súlyukkal felkeltsék a
média figyelmét az eseménysorozatra,
általában a közösségi részvételre, s
hogy
- megszólítsák, felelősségvállalásra
buzdítsák a politikusokat, helyi,
országos és nemzetközi szinten.

Az elmúlt években összesen több ezer
akció/esemény valósult meg a Hét
során csak Magyarországon, többszáz településen és több-száz közös-

Az ÁRH eredeti indíttatása ma még
aktuálisabb: mutassuk meg, hogy mi
mindent tesznek a civil szervezetek és
szerveződések Magyarországon!
…önbemutatás, pozitív kampány,
figyelemfelhívás, érzékenyítés, párbeszéd…
Idén a MACI (Magyar Civilszervezetek) és az ÁRH országos kampányai
összekapcsolódnak és egymást erősítve hívják fel a figyelmet a civil társadalom értékeire és eredményeire.
Tudj meg többet és légy te is MACI:
http://sziamaci.hu

Rólunk, értünk, nekünk….de nélkülünk?! Ügyeink (legyenek) ott, ahol a
döntések születnek!
Lakóhelyi, va gy ügy/csoport központú közösségi érdekérvényesítés; a közvetlen részvétel lehetőségei,
módszerei és formái; tagtoborzás,
bázisépítés, szervezettség;

Kiadja:
Közösségfejlesztők
Békés Megyei
Egyesülete
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A tartalomból:
Ez történt...
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Regisztrálhatnak
a
civil szervezetek a
jövő
évi
1%
gyűjtésére
Megjelent
a
15EGYREG Adatlap a
személyi
jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó
rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.
törvényben
előírt előzetes regisztráció feltételeinek igazolásához.
2015-től
már csak olyan szervezetek gyűjthetnek
1%-ot, amelyek
regisztrálnak a
NAV-nál.
Folytatás a 14. oldalon.

…lakossági és közösségi akció,
közösségi tervezés, érdekartikuláció, flash-mob, nyomásgyakorlás…
Kinek az erőforrásait használjuk
kinek az erőforrásaiért? A függés
és függetlenség fokozatai

Önfenntartó kezdeményezések;
alulról épülő adományszervezés;
közösségi finanszírozás; filantrópia;
önsegítő és szolidaritási rendszerek;
részvételi költségvetés;

…adományszervező események
és kampányok, szolidaritási
a k c i ó k ,
k ö z ö s s é g i
építés-szépítés…
További
információ:
reszvetelhete.hu/csatlakozz/

EZ TÖRTÉNT...
A forróság sem zavarta haza a
sárréti civileket!
A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
támogatásával 2015.08.29-én került
megrendezésre az V. AMINKVAN
találkozó. A házigazda esemény a
Mágori Fesztivál és Békés Megyei
Vadásznap volt, ahol a hőség ellenére is népes közönségnek mutat-

hattuk meg „amink van”!
A felvonuló nonprofit szervezetek
többféle szolgáltatás bemutatásával, színpadi produkciókkal és
termékekkel készültek bemutatva,
hogy a sárréten élők milyen sokféle színes közösségben tevékenykednek. Képviseltették magukat
Körösnagyharsányból,
Gyomaendrődről, Füzesgyarmatról, Vésztőről, Szeghalomról, Gyuláról,
Biharnagybajomból, Körösladányból, Dévaványáról, Ecsegfalváról,
Biharugráról, Köröstarcsáról stb.
A jó hangulatú rendezvény célja a
bemutatkozás mellett, hogy kapcsolatokat építsen ki, erősítse a
helyi identitást, valamint népszerűsítse a helyi kézműves-, a sárrét
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különleges értékeit képviselő termékeket. Jól példázza sikerünket, hogy
a füzesgyarmati, ecsegfalvi és vésztői egyesületek képviselői délután
már együtt nótáztak és zenéltek,
nem mellesleg fejlesztő szakembereink
segítségével
projektötletek
kidolgozásra is volt lehetőségük.
Az AMINKVAN főszervezője a
Körös-sárréti Civil Szervezetek Szövetsége, maga is
nevezett a XV. Sárréti birkapörkölt és
hagyományos sárréti ételek főzőversenyére, ahol idén
először
sikerült
meghódítani
az
első helyet birkapörkölt kategóriában. Amatőr szakácsunknak ezúton is
megköszönjük
munkáját!
Ambrus Szilvia
LEGYÉL TE IS
BATTONYÁN!

ÉRTÉKŐRZŐ

A Fodor Manó Helytörténeti Egyesület pályázatot nyújtott be 2015
januárjában a Földművelésügyi
Minisztérium által - a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására
kiírt
HUNG-2014-C felhívásra.
A „Legyél te is értékőrző
Battonyán” címmel benyújtott projekt
támogatásban részesült. A pályázat
keretein belül cél a helyi értéktárban
szereplő értékek megőrzése, bemutatása az általános iskola tanulóinak;
de a legfontosabb az értéktár to-

vábbi bővítése, új értékek gyűjtése. Ennek érdekében ismeretterjesztő előadásokat, biciklitúrát,
vetélkedőt szervezünk a gyerekeknek az ősz folyamán; valamint
kutató munkára hívjuk őket, ahol
csapatban gyűjthetik az újabb
helyi értékeket. A projekt keretében Értékőrző Napot tartunk, ahol
bemutatásra kerülnek a gyerekek
által összegyűjtött tárgyak, emlékek; valamint a battonyai értéktár
is. Célunk meglátni és megláttatni
településünk értékeit; láthatóvá,
értékké tenni magunk és mások
számára is.
Egy pár szó az egyesületünkről:
azzal a céllal alakultunk meg
2014. februárjában, hogy összegyűjtsük és megőrizzük az utókor
számára városunk múltjával, életével, hagyományaival kapcsolatos történeteket, tárgyakat, eszközöket. A meglévő Helytörténeti
Gyűjtemény darabjaira alapozva
létrehoztunk egy változatos gyűjteményt, amely méltó emléket
állít Battonya város múltjának;
amit továbbadhatunk a fiatalabb
generáció számára is, hiszen a mai
felgyorsult világunkban egyre
nehezebbé válik a múlt értékeinek
kutatása, megőrzése. Az eltelt
másfél év alatt számos rendezvényünk színesítette Battonya kulturális életét, mint pl.: Battonyáról
Elszármazottak
Találkozója,
I. világháborús kiállítás, „Üzenet
a múltból” filmvetítés kéthavonta,
kerékpártúra.
Balázsné Szabó Erzsébet
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40 fő megváltozott munkaképességű személy kapott új szakmát
az Ösvény Esélynövelő Alapítvány által!
Megérkeztek a szakminisztérium
által is ellenjegyzett szakképzettséget igazoló bizonyítványok!
2015. június 22-én 17 fő tett sikeres
vizsgát a textiltermék összeálló
képzés záró akkordjaként, míg
június
29-én
fröccsöntő
(műanyagipari) végzettséget szerzett 23 fő megváltozott munkaképességű személy, az Alapítvány
TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0052
Innovatív kísérleti foglalkoztatási
programjának köszönhetően.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az
azóta eltelt időszakban, 1 fő kivételével valamennyien munkatapasztalat szerző foglalkoztatás
keretein belül dolgoznak, részben
saját
telephelyeinken
(Füzesgyarmat, Békés) részben
külső vállalkozásnál.
A TÁMOP-1.4.3 Innovatív foglalkoztatási projekt keretében beszerzett eszközökön megszerzett gyakorlati ismeretekkel tovább erősítik az Ösvény csapatát, de megállhatják helyüket a nyílt munkaerőpiacon is. A program hivatalosan
2015. november 30-án zárul, de
ezzel nincs vége, mert a fenntartási
időszakban is tovább dolgozunk.
Már szervezés alatt vannak az
újabb képzések, melyeket az Alapítvány informatikai, varrodai-, és
fröccsöntő tanműhely hátterével
igyekszünk sikeresen megvalósítani. Folyamatosan lehet érdeklődni
a lehetőségeket illetően és kérjük,
figyeljék híreinket a
www.osveny.hu oldalon is!
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Befejeződött
a
„Megváltozott
munkaképességűek
alapvető
képzése” Füzesgyarmaton
2015. augusztus 31-én befejeződött
az Ösvény Esélynövelő Alapítvány
TÁMOP-5.3.8-A2-13/1-2013-0006
projekt keretében megvalósított
képzése, ahol az Alapítvány rehabilitációs foglalkoztatásban részt vevő
munkavállalói
(20
fő)
„Munkavállaláshoz szükséges alapvető képzésen” vettek részt 6 hónapon keresztül.
A 20 modulból álló képzés célja
volt: a munkatársaink tranzitálhatóságra történő felkészítése, azaz a
munkavállaláshoz
szükséges
készségeik kerültek fejlesztésre. A képzés kifejezetten
rehabilitációs
alapokon
nyugvó,
a
munkavállalást elősegítő,
elméleti, valamint egyéni
és kiscsoportos interaktív
érzékenyítő (gyakorlati)
elemeket tartalmazó egységcsomag. A képzés
elősegítette a résztvevők
személyiségének fejlesztését,
stresszés
konfliktuskezelését, a reális önértékelés kialakítását. Megtanította őket a csoportos munkavégzés törvényszerűségeire, előnyeire, nehézségeire, érzékennyé tette őket egymás eltérő
tulajdonságaira. Fejlesztette a beilleszkedés, az alkalmazkodás és az
önálló
ügyintézés
képességeit,
viselkedés-elemeit.
A képzés befejezését követően a
projekt még személyre szabott
egyéni beszélgetésekkel folytatódik,
és 2015. november 30-án fejeződik
be.
Csontosné Lakatos Gabriella

Ismét
bizonyítottak
nyugdíjasok

a

2005-ben a körösladányi nyugdíjas
vezetők az éves program tervezésénél nagyot „álmodtunk”. Elhatároztuk, hogy megszólítjuk az
ország „Körös” és „Ladány” kifejezést a településük nevében hordozó nyugdíjas csoportokat egy
országos méretű találkozó létrehozására. Időben elkezdtük a szervezést, felkeresve az adott önkormányzatokat is. Öt, a „Körös”
kifejezést
hordozó
település:
Körösszakál, Köröstarcsa, Köröszszegapáti, Körösnagyharsány és
Körösújfalu. Hat, a „Ladány” kifejezést hordozó: Jászladány, Mezőladány,
Püspökladány,
Nádasladány, Tiszaladány és Ladánybene. Felkerestük a határon
kívüli Vámosladányt is, de eredménytelenül. A mi településünk
nevében pedig mind kettő szerepel. Még ez év szeptember első
szombatján megtartottuk a hagyományteremtő jelleggel létrehozott
első országos találkozót Körösladányban. Megbeszéltük, hogy
minden évben más településen
találkozunk ebben az időpontban.
Sajnos, nem minden település tudta bevállalni a szervezést és így
bizonyos fokú lemorzsolódás következett be. Ennek ellenére a hagyomány él. Ebben a korosztályban erős az összetartozás, a szeretet és a tisztelet igénye. Ez évben
Tiszaladányban
találkoztunk,
szeptember 05-én. A nem éppen
kedvező időjárás ellenére egy nagyon jól sikerült rendezvény részesei lehettünk. A házigazdák a
település vezetőivel együtt bizonyították vendégszeretetüket és a”
Nagy családhoz” való ragaszkodásukat, értékelve a közösséget öszszetartó hagyományt. Gratulálunk és mindent köszönünk!
2016 szeptember első szombatján ismét Körösladány a házigazda! Nagyon jó néven vennénk, ha akik bármilyen okból
kihagytak egy-két találkozót,
készülnének a XII. „KörösiekLadányiak Találkozójára”!
Turbucz Gyuláné
Klubvezető
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Csabaszabadi Almanap
Augusztus 15-én rendezték meg a
Csabaszabadiért Egyesület és a
Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat szervezésében a Csabaszabadi Almanapot. A program az
emlékparkban kezdődött, ahol
Csabaszabadi és Hradište lakosai
és a rendezvényre érkezők virágokat helyeztek el a „Na pamiatku
predkov – Őseink emlékére”
emlékkőnél. A program a Beliczey
téren folytatódott. Itt került bemutatásra a Csabaszabadi és Hradište
települések
együttműködésének
20. évfordulója alkalmára elkészült
könyv. A könyv készítéséről Kesjár
Mátyás, a Csabaszabadi Szlovák
Önkormányzat elnöke adott tájékoztatást, majd a települések
együttműködéséről
Szeverényi
Attiláné, Csabaszabadi polgármestere és Pavol Lašák, Hradište polgármestere szólt, majd Hollerné
Racskó Erzsébet, az Országos

Szlovák Önkormányzat elnöke,
Krajcsovics Andrásné a Békés
Megyei Szlovák Önkormányzat
elnöke, és Zelman Ferenc az
Országos Szlovák Önkormányzat
elnökhelyettese és Szlovák Unió
elnöke szóltak elismerően a Csabaszabadi és Hradište települések
20 éves együttműködéséről.
A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat
által
alapított
„Za
Čabasabady Slovákov“ díjak a
könyvbemutató átadását követően
kerültek átadása, melyet ebben az
évben Pavol Lašák Hradište
település polgármestere és Erős
Mihályné a Csabaszabadi szlovák
közösség tagja kapta.
Az Almanapi programon részt vett
Vantara Gyula országgyűlési képviselő, aki elismerően szólt a két
település együttműködéséről és
gratulált
a
kitüntetteteknek.
A kulturális műsorban a helyi
Slniečko-Napocska Dalkör mellett
fellépett a Békéscsabai Népdalkör,

a Békéscsabai Orgován Dalkör, a
Mezőberényi Szlovák Pávakör és a
Telekgerendási Borouka Pávakör.
A hagyományos szlovák ételek
elkészítéséről hradištei vendégek
mellett a medgyesegyházi, a
mezőberényi és a csabaszabadi
szlovák közösségek gondoskodtak.
Az Almanapon készült almalekvár
és volt süti mustra – almából.
A játszótéren a kisebbeket különféle programok, játékok várták, a
hagyományos foci „bajnokságra” is
sor került.
Az almanapi programokat a
csabaszabadi labdajáték zárta,
melynek résztvevői a hradištei és
csabaszabadi lakosok voltak ezzel
is szimbolizálva a barátságot és
annak erősítését a két település
között. A rendezvény az Emberi
Erőforrás Minisztérium és a
Nemzeti Együttműködési alap
támogatásával valósult meg.
forrás: www.csabaszabadi.hu

PÁLYÁZATOK
Nemzeti
Kulturális
Alap
Közművelődés és Népművészet
Kollégium pályázatai
1.Pályázati cél: Megyei, országos,
és nemzetközi hatókörű közművelődési és népművészeti: nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok,
valamint szakmai konferenciák
megrendezése
Pályázók köre: Közművelődési és
népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, önkormányzatok, egyesületek, alapítványok,
nonprofit gazdasági társaságok és
szakmai szervezetek. Egy pályázó
egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb két program (összevont intézmények esetében tagintézményenként egy rendezvényre) támogatására.
Támogatás az alábbi kiadási
jogcímekre igényelhető:
- előadók tiszteletdíja,
- közreműködők tiszteletdíja,
- zsűritagok tiszteletdíja,
- installációs költség (kiállításhoz),
- reklám- és propagandaköltségek,
2015. szeptember

- utazási költség,
- szállítási költség,
- szállásköltség,
- terembérlés,
- helyiségbérlés,
- területbérlés,
- eszközbérlés,
- hang- és fénytechnika bérlés.
2. Pályázati cél: Amatőr művészeti,
alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal,
minimum 4 éjszaka időtartamú)
táborok szakmai programjainak,
valamint az élő népművészet
(néptánc, népzene, tárgyalkotó
népművészet) országos, regionális
és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására, és mindkét
terület országos szakmai továbbképzéseinek lebonyolítására.
Pályázók köre: Táborok esetében:
közművelődési és népművészeti
tevékenységgel foglalkozó intézmények,
önkormányzatok
(települési önkormányzat abban az
esetben, ha nincs alapított közmű-

velődési intézménye), egyesületek,
alapítványok, nonprofit gazdasági
társaságok és szakmai szervezetek,
továbbá a helyi önkormányzattal
közművelődési
feladatvállalásra
megállapodást kötött jogi személyek (ebben az esetben a megállapodás a pályázónak az egyéb
mellékletekhez fel kell tölteni).
Továbbképzés esetében: Országos
hatókörű szakmai szervezetek,
intézmények (Határon túli pályázók esetében, a saját országuk magyar lakta régióját lefedő hatókörű
szervezetek, intézmények).
Egy pályázó erre az altémára egy
pályázatot nyújthat be, egy pályázaton belül legfeljebb két program
támogatására.
Támogatás az alábbi kiadási
jogcímekre igényelhető:
- előadók tiszteletdíja,
- közreműködők tiszteletdíja,
- oktatók tiszteletdíja,
- szállítási költség
(szakmai anyagok szállítása),
- foglalkozások szakmai anyagköltsége,
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- terembérlés,
- helyiségbérlés,
- területbérlés.
3. Pályázati cél: Rendszeresen
működő, olyan táncházi programok támogatása, amelyek a megvalósítási időszakon belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti-havi
rendszerességgel - kizárólag élőzenés szolgáltatással - kerülnek
megrendezésre.
Pályázók köre: közművelődési és
népművészeti
tevékenységgel
foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye),
egyesületek,
alapítványok
és
nonprofit gazdasági társaságok.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
Támogatás az alábbi kiadási
jogcímekre igényelhető:
- zenészek tiszteletdíja,
- oktatók tiszteletdíja,
- kézműves foglalkozások vezetőinek tiszteletdíja,
- játszóházvezetők tiszteletdíja.
Mindhárom pályázati cél esetében
érvényes tudnivalók:
Pályázati cél megvalósításának
időtartama: 2016. január 1.2016. augusztus 31.
Nevezési díj összege/mértéke:
2 millió Ft, vagy az alatti támogatási igény esetén 5000 Ft, 2 millió Ft
feletti támogatási igény esetén, az
igényelt támogatás 1%-a.
Saját forrás biztosítása: A kollégium nem írja elő.
Pályázatot benyújtani az NKAportálján keresztül 2015. szeptember 17-én, éjfélig lehet. Bővebb
felvilágosítás kérhető: 1/327-4309;
1/327-4444
Önkéntességért
alkalommal

Díj

hetedik

Az idei évben december elején
kerül sor a hazai önkéntesség
legrangosabb díjátadó eseményére.
Az Önkéntes Központ Alapítvány
az önkéntesség terén
2014.
szeptember
1.
és
2015. augusztus 31. között kimagasló teljesítményt nyújtó magán5

személyek, közösségek, szervezetek, intézmények és vállalatok
pályázatait várja. Az ÖKA egyik
alapvető célja az Önkéntességért
Díj odaítélésével, hogy sokak
számára vonzóvá tegye az önkéntes tevékenységet, illetve a nyertesek bemutatásával az önkéntesség
társadalmi megítélését kedvező
irányba mozdítsa. Tapasztalataink
szerint folyamatosan javul az
önkéntesség elismertsége és az
önkéntesek száma. Egyre többen
érzik az önkéntes tevékenység jótékony személyiségformáló hatását
valamint a bekapcsolódás révén
pedig értékes kapcsolatokat építenek ki és tapasztalatokat szereznek.
2015-ben az alábbi 5 kategóriában
lehet benyújtani pályázatokat:
I.
Az
Év
önkéntese
(magánszemélyeknek)
II. Az Év önkéntes programja (civil
szervezeteknek és közintézményeknek)
III. Az Év vállalati önkéntes programja (cégeknek)
IV. Az Év Pro Bono kezdeményezése (cégeknek) (pro bono, szakértelem átadáson alapuló önkéntes
programot működtető cégnek)
V. Az Év Közösségi Kezdeményezése (közönségdíj) (Olyan helyi
kisebb szervezetek vagy helyi
közösségek számára, amelyek saját
közvetlen környezetükben végeznek kiemelkedő tevékenységet
önkéntesekkel.) Ezt közönségdíj
formájában adjuk ki, melyre online
formában a Facebookon létrehozott oldalon keresztül várjuk majd
a szavazatokat 2015. október 19. és
november 9. között.
A beérkező pályázatokat két szakmai zsűri fogja elbírálni.
Az adatlapok, a pályázati kiírás és
szabályzat elérhetőek az ÖKA honlapján a www.onkentes.hu oldalon,
az Önkéntességért Díj menüpont
alatt illetve www.facebook.com/
OnkentesKozpont/
app_515236505237231
oldalon.
A jelöléseket és pályázatokat
2015. október 05.-ig lehet a dij@onkentes.hu
e-mail
címre
„Önkéntességért Díj jelölés” jeligére elküldeni vagy a facebook oldalon elérhető felületen feltölteni.

További információ:
Farkas Emese kommunikációs
menedzser
Önkéntes Központ Alapítvány
Mobil: 20/924-2623
E-mail: farkas.emese@onkentes.hu
Honlap:
www.onkentes.hu;
www.adomazidom.hu
http://www.prokonf.hu/
„AdjukÖssze” pályázati felhívás
közösségi
adománygyűjtéshez
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére civil szervezeteknek
A Nonprofit Információs és Oktató
Központ
(NIOK)
Alapítvány
működteti az adjukössze.hu közösségi adománygyűjtő felületet, amelyen keresztül nonprofit szervezetek kezdeményezéseit támogathatják az adományozók online bankkártyás fizetés segítségével. Kevesebb mint 2 év alatt több mint 80
sikeres kampányt folytattak az
oldalon a civil szervezetek, és több
mint 35 millió Ft adomány érkezett
be. Jelen pályázat keretében arra
kapnak lehetőséget a nyertes civil
szervezetek, hogy az adjukossze.hu
felületen ingyenes mentorálás és
online kommunikációs képzés
segítségével folytassanak le egy
közösségi adománygyűjtő kampányt valamely megvalósítandó
kezdeményezésük finanszírozásához. A jelentkezés a határidő leteltéig folyamatos, de az elbírálás
érkezési sorrendben történik, így a
létszám betelhet már a lejárat előtt
is.
Az
adjukossze.hu
célja:
Az adjukossze.hu azért jött létre,
hogy az adománygyűjtő szervezetek kezdeményezéseihez a hagyományos pályázatoknál gyorsabb,
egyszerűbb, biztonságos és átlátható adománygyűjtési lehetőséget
biztosítson, növelje a civil szervezetek adománygyűjtési képességét.
A forrásszerzés mellett az oldal
célja a civil szervezetek és ügyek
népszerűsítése, mivel jól áttekinthető, látványos és a közösségi médiában könnyen megosztható felületet biztosít számukra. A támogatók a kezdeményezések oldalán
nyomon tudják követni az összeE-Napraforgó

gyűlt adományok összegét és itt
értesülhetnek annak megvalósulásáról, ezzel erősítve a támogatói
szándékot, növelve a szektor, a
szervezetek, illetve a kezdeményezések iránti bizalmat. Magyarországon ez az első olyan eszköz,
amely civil szervezetek, közösségi
kezdeményezések számára nyújt
online adománygyűjtő felületet,
alkalmazkodva azok igényeihez,
lehetőségeihez, szakmailag támogatva gyűjtésüket, kommunikációjukat. A civil szervezetek 30 vagy
90 napos kampány keretében
gyűjthetnek
adományokat
az
adjukossze.hu oldalon a választott
kezdeményezésük megvalósításához, amelynek során az ő feladatuk elérni a meglévő, illetve a
potenciális támogatóikat.
A pályázat keretében biztosított
szolgáltatás: A kampány előtt a
szervezetek egy 10-12 fős, online
kommunikációs képzésen vehetnek részt, ahol segítséget kapnak a
kezdeményezés kiválasztásához és
az anyagok, illetve a kampány
kialakításához
(megfogalmazás,
képek, üzenetek, videó, kommunikációs terv). Ezt követően folyamatos egyeztetés mellett közösen
kialakítjuk az indítandó kezdeményezést, amelynek adománygyűjtő
kampánya alatt rendszeres beszámolók segítségével követjük a
szervezet aktivitását, és személyre
szabott mentorálást kap. A sikeresen gyűjtő kezdeményezések megvalósításáról beszámoló készül,
amelyet
a
szervezet
az
adjukossze.hu felületre tölt fel.
A képzés a NIOK Alapítvány és a
korábban gyűjtő szervezetek, illetve kommunikációs szakemberek
tapasztalataira épül és várhatóan
2015. október elején kerül rá sor,
míg a kampányok indításának
időpontja 2015. november eleje.
A pályázás feltételei: Pénzadományt kizárólag csak civil szervezetek, alapítványok, egyesületek és
nonprofit gazdasági társaságok
gyűjthetnek. A pályázatban biztosított lehetőség igénybevételére
továbbá az a szervezet jogosult,
amely megfelel az alábbi feltételeknek:
2015. szeptember

Kirekesztett vagy hátrányos helyzetű célcsoportokkal foglalkozik.
2015 során frissített adatlappal rendelkezik a NIOK Alapítvány által
működtetett Adhat Adatbázisban:
http://adhat.hu/adhat-adatlap-civilszervezetek-profilja
Rendelkezik
2014-es
pénzügyi
beszámolóval, amelyet letétbe helyezett az OBH-nál, illetve feltöltött
a szervezet honlapjára.
Pályázati anyag: Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (google adatlap):
https://docs.google.com/a/
niok.hu/forms/
d/1OhKphhaSvXq8VlL5A4dfleBXE
uR9ZjATgx8ovkqXoMg/viewform
Határidő: 2015. szeptember 13.
24:00 óra.
A beérkezett pályázatokból a NIOK
Alapítvány választja ki azokat a
szervezeteket, amelyek egy ingyenes mentorálással és képzéssel segített kezdeményezést indíthatnak
2015
novemberében
az
adjukossze.hu adománygyűjtő oldalon. A program az NCTA támogatásával valósul meg.
További információk:
adjukossze@niok.hu
Tel.: +36-1-315-3151
forrás: www.nonprofit.hu
X. Békéscsabai Digiporáma
Fesztivál
A békéscsabai Lencsési Közösségi
Ház, a Márvány Fotóműhely és a
Csaba TV országos – digitális fotókból készített - digiporáma pályázatot hirdet.
Célja: A fotók digiporáma eszközével való bemutatása és népszerűsítése.
Kik pályázhatnak: Nevezhet klub,
alkotó csoport és egyéni alkotó.
Egy pályázó legfeljebb 2 alkotással
indulhat.
Pályázati feltételek:
A pályázat nevezési díja alkotónként 1000.-Ft., melyet kérünk a
Csabagyöngye Kulturális Központ
bankszámlaszámára (OTP Bank Rt.,
11733003-15771810-00000000) utalni
vagy postai úton a címére feladni.
A művek beküldhetők CD, DVD
vagy
BD
adathordozón.

Formátumuk lehetőleg: SD/HD
felbontású asztali
lejátszóval
lejátszható Mpeg 2 vagy Mpeg 4
videó állomány, esetleg más
szabályos
formátum,
videofájlban. A digiporáma vetítése full HD felbontású projektorral történik.
Az alkotások nem tartalmazhatnak mozgókép betétet. Egy pályamű hossza maximum 5 perc
lehet. A beküldött munkákban jól
látható helyen fel kell tüntetni a
szerző nevét, a mű(vek) címét és a
felhasznált kísérő zene(ék) adatait. A pályaművek mellé csatolni
kell a nevezési lapot, valamint a
nevezési díj befizetését igazoló
postautalványt,
illetve
banki
átutalási bizonylatot.
A pályázat beküldésének határideje: 2015. november 16.
Beküldési cím:
Lencsési Közösségi Ház,
5600 Békéscsaba,Féja Géza tér 1.
Díjazás:
vásárlási
utalvány
formájában
I. díj 40.000.-Ft,
II. díj 30.000.-Ft,
III. díj 20.000.-Ft,
Lencsési Közösségi Ház különdíja
15.000.-Ft értékben.
Nyilvános vetítés, zsűrizés és
díjkiosztó ünnepség:
2015. november 21-én, szombaton
10.00 órai kezdettel a Lencsési
Közösségi Házban (Békéscsaba
Féja Géza tér 1.)
Tájékoztatás kérhető: Machlik
Gergelytől (gergely@machlik.hu)
vagy Nagy Emesétől a közösségi
ház munkatársától a 66/456-177
telefonszámon.
A teljes pályázati csomag megtalálható, valamint a jelentkezési
lap letölthető a
www.marvanyfoto.monoheva.hu
weboldalról.
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MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK
CIVIL AKADÉMIA Békéscsabán

hozzájárul Magyarország kulturális
örökségéhez. A pályázaton részt
A Közösségfejlesztők Békés vehet minden Békés megyében élő
Megyei Egyesülete CIVIL AKA- vagy dolgozó alkotó, aki elmúlt 16
DÉMIA címmel szakmai műhely éves és nem végzett semmilyen
sorozatot szervez 2015. október – képző- és iparművészeti főiskolát,
2016. január között. A fiatalok – a egyetemet, sem itthon, sem külföldcivil szervezetek tevékenységébe ön, és jelenleg sem hallgatója ilyen
történő - bevonásának és az után- intézménynek, valamint hivatásszepótlás biztosításának kérdéskörei- rűen nem foglalkozik alkotóművével foglalkozó programra azon szeti tevékenységgel.
Békés megyében működő civil Jelentkezés feltétele:
szervezetek, informális közösségek Minden alkotó három művet adhat
vezetőit, tagjait, önkénteseit várjuk, be kiállításra kész állapotban. (A
akik szeretnék az érintett korosz- sorozat egy műnek számít.)
tályhoz tartozókat hatékonyabban Nevezési kategóriák:
megnyerni a szervezeti életüknek, - festészet,
ezáltal felkészülve a vezetői után- - grafika,
pótlás kérdéskörének előkészíté- - kisplasztika, szobrászat,
sére is.
- tűzzománc,
A 6 alkalommal megvalósuló - új vizuális kísérleti műfajok: video
műhelyen foglalkozunk a közössé- installációk, számítógépes grafika,
gek szerepével, a generációk közöt- konceptek, stb.
ti együttműködés lehetőségeivel, Az alkotások hátoldalán a nevezési
az aktivizáló módszerekkel, pro- lappal egyezően fel kell tüntetni a
jekttervezéssel, a vezetőségváltás szerző nevét, postacímét, az alkotás
előkészítésének lépéseivel, vala- címét, technikáját, méretét. A nevemint jó gyakorlatok
bemutatá- zési lapokat az pályaművekkel
sával.
együtt kell leadni. A kiállítás előtt 3
A programmal kapcsolatos bővebb fős szakmai zsűri értékeli a bekülinformációt a civil@kfbme.hu dött pályaműveket, és javaslatot
e-mail címről adunk, illetve az tesznek a tárlaton bemutatásra keE g y e s ü l e t ü n k h o n l a p j á n rülő művekre, illetve díjazottakra.
(civilek.csabanet.hu) és facebook A kiállítás megnyitó tervezett időoldalán is elérhetőek lesznek a pontja és helye: 2015. október 30.,
Békéscsaba
felhívások.
A pályaműveket zsűriztetésre az
alábbi időpontban lehet leadni:
„ÉRTÉKEINK”
Békés megyei amatőr képzőművé- 2015. szeptember 28-án és 29-én,
10.00 – 16.00 óra
szeti pályázat és kiállítás
Helyszín: Nemzeti Művelődési InBékés
Megyei
Irodája
A Nemzeti Művelődési Intézet Bé- tézet
kés Megyei Irodája tematikus kép- (Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3., a Békés
zőművészeti pályázatot hirdet a Megyei Könyvtár épületében)
megye területén élő, nem hivatásos A zsűrizés időpontjáról az alkotások leadásával egyidőben kapnak
alkotók
számára.
A pályázat célja: Békés megye ér- tájékoztatást a pályázók. A zsűri
tékeinek képzőművészeti szemmel munkája zárt, döntését követően
konzultációt tart az alkotókkal, csotörténő bemutatása.
A meghirdető a Békés megyében portos vagy egyéni formában.
működő alkotók, alkotóközösségek Nevezési lap kérhető: Nemzeti
figyelmét szeretné felhívni arra, Művelődési Intézet Békés Megyei
hogy vizuális művészeti eszközök- Irodájából (5600 Békéscsaba, Kiss
kel mutassák be mindazt a vidékre Ernő u. 3.), illetve a bekes@nmi.hu
jellemző értéket, amellyel a térség email címen.
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A kiállítás kurátora: Kocsis Klára
(telefon: 30/447-67-31, e-mail:
kocsis.klara@nmi.hu)
„MIÉRT
SZERETTEM
A
KÖZÖSSÉGI
SZOLGÁLATOT?”
Élménybeszámoló középiskolás
diákok számára
A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
(CsEÖH) „Miért szerettem a közösségi szolgálatot?” címmel várja mindazon középiskolás tanulók élménybeszámolóit, akik teljesítették közösségi szolgálatukat.
A pályázat célja, hogy a beszámolókon keresztül bemutathassuk,
milyen önkéntes lehetőségei vannak a fiataloknak, hogyan juthatnak információhoz az önkéntes
tevékenységekkel kapcsolatban,
milyen élményeket, tapasztalatokat szereztek.
A beszámolók formai követelményei:
- terjedelem: 1-2 géppel írott oldal
- betűméret: 12-es
- betűtípus: Times New Roman
- sorköz: 1,5-es
Kérjük a pályázókat, szíveskedjenek elküldeni az alábbi adatokat:
a pályázó neve, elérhetősége (email cím, telefonszám), iskola,
osztály, segítő neve, hol teljesítette a
közösségi szolgálatot
Az elkészült pályaműveket postai
úton vagy személyesen leadva
várjuk az alábbi elérhetőségen:
Csabagyöngye Kulturális Központ
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A borítékra kérjük, írják rá:
„Miért szerettem a közösségi
szolgálatot? élménybeszámoló”
Az alkotások beküldésének
határideje: 2015. október 12.
A legjobbnak ítélt pályaművet
beküldők díjazásban részesülnek.
Az ünnepélyes díjátadóra várhatóan 2015 novemberében kerül
sor, a pontos időpontról a megadott elérhetőségeken keresztül
értesítjük a pályázókat.

Érdeklődni lehet a +36-20/3290201-es telefonszámon vagy emailben
az eselyhaz.bcs@gmail.com címen.
„Testvérem az ajándék”
A Békés Megyei Család,
Esélyteremtési
és
Önkéntes
Ház
(CsEÖH) megyei rajzpályázatot
hirdet, „Testvérem az ajándék”
címmel. A pályázat célja, hogy a
gyermekek rajzaikon keresztül
bemutathassák a testvérek fontosságát és értékét a saját életükben.
Korcsoportok:
- Óvoda
- Általános iskola 1-2. osztály
- Általános iskola 3-4. osztály
A zsűri korcsoportonként 3 díj
odaítéléséről dönt. A pályaművek
elkészítésének technikája lehet:
vízfesték, tempera, zsírkréta, filctoll, színes ceruza, kollázs. Egy
alkotó csak egy alkotással nevezhet!
Kérjük, hogy a pályaművek hátoldalára szíveskedjenek feltüntetni
az alábbi adatokat:
- az alkotás címe
- a pályázó neve, életkora, iskolája,
osztálya, elérhetősége (lakcím, telefonszám), segítő vagy
óvónő /
osztályfőnök neve
Az elkészült rajzokat postai úton
vagy személyesen leadva várjuk az
alábbi elérhetőségen:
Csabagyöngye
Központ

Kulturális

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
A borítékra kérjük, írják rá:
„Testvérem az ajándék rajzpályázat”
A legjobbnak ítélt rajzok alkotói
díjazásban részesülnek. Az elbírálásra és az ünnepélyes díjátadóra
várhatóan 2015 novemberében
kerül sor, a pontos időpontról a
megadott
elérhetőségeken
keresztül értesítjük a pályázókat.
A művekből kiállítást rendezünk a
Csabagyöngye
Kulturális
Központban.
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Az alkotások beküldésének határideje: 2015. október 12.
Érdeklődni lehet a +36-20/3290201-es
telefonszámon
vagy
e-mailben az
eselyhaz.bcs@gmail.com címen.
Herczegné Számel Annamária
Irodavezető
XVI. Civil Kulturális Börze
A békéscsabai Civil Szervezetek
Szövetsége idén immár tizenhatodik alkalommal rendezi meg Békéscsabán a Civil Kulturális Börzét, melyre szeretettel várja a civil
szervezetek jelentkezését! A Börze megrendezésének célja, hogy a
Dél-alföldi régióban
működő
civil szervezetek bemutassák tevékenységüket, a szervezetek közti
kapcsolat kialakuljon, megerősödjön; rámutasson a társadalmi szféra jelentőségére a közösségi és kulturális értékek ápolására.
Helyszíne: Békéscsabai Jókai Színház, Vigadó terem (Békéscsaba,
Andrássy út 1-3.)
Időpontja: 2015. november 20-21.
(péntek-szombat)
A Börze első napján szakmai
előadások, majd a második napon
különböző kiállítások, társas-,
kézműves foglalkozások és előadóművészeti produkciók kellemes és
hasznos időtöltést biztosítanak
mind a civil szervezetek, mind a
lakosság számára egyaránt.
Tervezett kategóriák:
Előadó művészet (Bármilyen eladó
művészeti ágból várjuk a jelentkezőket.)
Kiállítás (Képek, írásos anyagok a
civil szervezetek életéből, illetve
képzőművészeti
alkotások
bemutatása)
(Egy civil szervezet által előadott produkció műsorideje maximum 8 perc.)
Részvételi díj nincs!
A résztvevő fellépők és kiállítók
munkáját neves művészeti szakemberekből álló zsűri fogja
elbírálni.
Amennyiben szívesen részt venne
fellépőként vagy kiállítóként a
XVI. Civil Kulturális Börzén,
várjuk
jelentkezését,
melyhez

a jelentkezési lap beszerezhető:
• személyesen a Szövetség irodájában Békéscsaba, Árpád sor 2/7.
szám alatt
• vagy letölthető a Szövetség honlapjáról www.civilszovetseg.hu/
A
jelentkezés
határideje:
2015. szeptember 30.
A rendezvénnyel kapcsolatban
további információ kérhető
Gábor Beáta munkatársunktól
+36-70/408 - 7021-es
telefonszámon.
Vőfélyrigmus & Hagyományos
lakodalmas sütemények versenye
a Tökmulatságon
A Nefelejcs Békési Kulturális és
Hagyományőrző
Közhasznú
Egyesület őszi rendezvényére, a
tizedik
Békési
Tökmulatságra
készül, melyet szeptember 26-án
tartanak meg a Tájházban. A mulatsághoz kötődően a szervezők
két pályázatot írtak ki.
Vőfélyrigmus író pályázat
Minimálisan 6 soros, rímbe szedett
köszöntőt, búcsúztatót vagy már
népies, régies, szellemes rigmust
várnak. Egy pályázó többet is
beadhat. Életkori megkötés nincs.
A versek leadhatók a Fakuckó
játékboltban szeptember 21-ig,
nyitvatartási időben. A legjobbakat
a
mulatságon
felolvassák,
jutalmazzák.
Hagyományos lakodalmas
sütemények
A nevezőknek egy tálcányi már
kész süteménnyel kell nevezniük a
X. Békési Tökmulatság helyszínén,
a Békési Tájházban szeptember
26-án, szombaton 11 óráig. Kérik,
hogy a készítő nevét egy külön
borítékban mellékeljék, a tálcára
csak a sütemény neve és a készítő
fantázianeve kerüljön. Írják le és
vigyék el a sütemény receptjét is!
A beérkezett süteményeket a
Duma Annamária cukrászmester
vezette szakmai zsűri bírálja el, a
legjobb pályázó megkapja a
Nefelejcs Tepsi Díjat.
További
tájékoztatás
kérhető:
Balog Gáborné – telefonszám:
30/92-53-933
forrás: www.bekesvaros.hu
E-Napraforgó

Táncosok Figyelem!
A Tabán Néptáncegyüttes
csoportjaiba várunk táncolni vágyó iskolásokat, óvodásokat, fiatal
felnőtteket, 6 éves kortól minden
korosztályban, akik szívesen utaznának hazai és külföldi fesztiválokra, versenyekre.
Jelentkezz most, s akkor részt vehetsz a Tabán Táncegyüttes új
műsorában, amely a Szent- Anna
tó legendáját dolgozza fel.
Érdeklődni a 06-30-6073046, és a
06-30-5107900 telefonszámokon
lehet.

termelők, kézművesek
jelentkezését!
A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a
résztvevők
tanúsítványt
kapnak. (Fellépőnek, árusításra,
a műhelymunkára, ill. önkéntesnek
a
jelentkezéseket
sarreticivilek@gmail.com címre
várjuk
2015.szeptember 16-ig)
Ezen a napon egy példaértékűnek szánt együttműködés eredményeként Szeghalom Város
Önkormányzata,
a
Pákász
Futam Sport Egyesület, valamint szervezetünk a Körössárréti Civil Szervezetek Szövetsége többféle színes programot valósít meg. Egymás tevékenységét kiegészítve, erősítve
szeretnénk egy változatos és
népszerű városi rendezvényt
megvalósítani. A különböző
programok részleteit azonos
arculattal, de a programgazdák
önállóan szervezik, hirdetik.
Folyamatosan lehet velünk találkozni a hirdetőkön és online felületeken! Mindenki várunk szeretettel!
Ambrus Szilvia
Az ötlettől a megvalósításig Közösségfejlesztő műhely
projektek generálására

A lapozható programajánló az
alábbi linken érhető el:
www.flipsnack.com/
davidtorok3785/koros -sarretiosz.html
VI. AMINKVAN
Szeghalmon

találkozó

A következő 2015. szeptember 26ára szerveződő szeghalmi immár
VI. AMINKVAN-ra folyamatosan
fogadjuk
a
résztvevő
civil-,
nonprofit
szervezeteket,
helyi
2015. szeptember

A Körös-sárréti Civil Szervezetek
Szövetsége – az AMINKVAN találkozó keretében – közösségfejlesztő
műhelyt szervez Szeghalmon a
Nagy Miklós Könyvtárban 2015.
szeptember 26-án 9.3O órától.
A program keretében szeretnénk
segítséget nyújtani az új éppen
tervezési szakaszba lépett Leader
programhoz és egyéb pályázatokhoz kapcsolódóan civil szervezetek, informális közösségek által
kitalált (később megvalósítható)
ötletek átgondolására, megtervezésére. A gondolatok áramlását, az
ötletek „csiholását” Zsótér Mária
közösségfejlesztő, mentálhigiénés
szakember és Butora Hajnalka
művelődésszervező, a Közösségfejlesztők
Békés
Megyei
Egyesületének tagjai segítik.

Az AMINKVAN programjait a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
támogatásával valósítjuk meg.

VI. Eunice Kennedy Shriver
Emléknap Gyulán
A Magyar Speciális Olimpia
Szövetség és Gyula város közös
szervezésében kerül megrendezésre idén immáron hatodik alkalommal a Eunice Kennedy Shriver
Emléknap a Göndöcs-kertben.
Az emléknapon - mely minden
évben, szeptember negyedik szombatján kerül megrendezésre - a
Nemzetközi Speciális Olimpia
mozgalom alapítójára, tiszteletbeli
elnökére emlékezünk, nem csak
itthon, hanem szerte a világban is.
Az emléknapon a Magyar Speciális
Olimpia Szövetség sportági programjai mellett kulturális rendezvények, népszerű fellépők, olimpiai
bajnokok színesítik a napot.
Programtervezet:
13.00 - 13.15 - Ünnepélyes
megnyitó
13.15 - 13.25 - Torna bemutató
13.25 - 13.35 - közös bemelegítés
Kállai Ildikó fitnesz világbajnokkal
13.35 - 13.45 - Közös emlékfutás a
Göndöcs-kert körül az integráció
jegyében
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13.45 - 14.15 - Energy Dance Cool
Táncszínház, Acid Jazz Dance
Company
14.15 - 14.30 - A Magyar Speciális
Olimpia Szövetség Kölyök Sportoló program bemutatkozása
14.30 - 14.45 - Magyar Speciális
Művészeti
Műhely Anonim
Singers Együttes
előadása
14.45 - 15.00 - Magyar Speciális
Művészeti
Műhely Rozmaring
Hagyományőrző
Együttes előadása
15.00 - 15.30 - Gáspár Laci
f e l l é p é s e
15.30 - 15.45 - Magyar Speciális
Művészeti
Műhely Magnólia
Tánccsoport
előadása
15.45 - 16.00 - Magyar Speciális
Művészeti
Műhely Színjátszó
csoport előadása
16.00 - 16.30 - Havasi Gábor
fellépése (Hotel Menthol)
16.30 - 17.00 - Animal Cannibals
fellépése
17.00-17.45- Hevesi Tamás
f e l l é p é s e
A zenei programok alatt sportprogramok, sportági bemutatók
zajlanak folyamatosan a Göndöcskert területén 13.35 - 17.00 között.
A Speciális Olimpia Mozgalom és
az emléknap közös mottója: „Engedd, hogy győzzek, de ha
nem győzhetek, hadd küzdjek bátran!” Szeretettel várunk minden
érdeklődőt tehát szeptember 26-án
a Göndöcs kertben!
Szőke Viktória
10 éves a Fényes és Térsége
Egyesület
Az Egyesület 2005-ben jött létre
azzal a céllal, hogy a Békéscsaba
város Fényes településrészén élő
mintegy 700 család érdekeit képviselve életminőségükön javítson,
hozzájáruljon a településrész fejlődéséhez. Az Egyesület tevékenységei non-profit jellegűek, a folyamatosan bővülő tagság a kitűzött
célok érdekében vállalt feladatait
önkéntesen, térítés nélkül végzi.
A különböző társadalmi jellegű
rendezvények (Gyermeknap, Mikulás ünnepség, Fogadónapok)
2015. szeptember

szervezésén és lebonyolításán túlmenően fontos feladata az Egyesületnek a természeti környezet
védelme, az épített környezet rendezése.
Az évfordulót ünneplő események
Időpontja : 2015. szeptember 26.
14:30
Programja:
Jókai Színház művészeinek
előadása,
Salamon Gréti bűvészmutatványa
Azt est zárásaként zenés vacsora a
helyi lakosaink közreműködésével
Bővebb
információ:
tolnaiferenc@citromail.hu
Tolnai Ferenc
elnök
BÉKÉBEN BÉKÉSBEN
NEMZETISÉGI FESZTIVÁL
BÉKÉSCSABÁN
Program:
Szeptember 11. (péntek)
mesterség bemutatók, népművészeti kirakodó vásár, népi játszóház(20.00-ig), nemzetiségi kiadványok az utcán, kiállítás, zenés
program
15.30 Szlovák Kortárs Galéria kiállítás megnyitó Szlovák Kultúra
Házában megnyitja: Várkonyi János
16.00 Fesztivál megnyitása –
Evangélikus nagytemplom mögötti
színpad
- résztvevő nemzetiségek zászlainak/jellegzetes tárgyának elhelyezése képviseletek üdvözlő szövege,
nemzetiségek felvezetője
17.10 nemzetiségi tisztviselők találkozója – Szlovák Tájház (Garay u.
21) zártkörű
17.15 Helyi érték program:
Kemény Gitárklub
Szeptember 12. (szombat)
Táncos, zenés bemutató, kiállítás
(Szlovák Kultúra Háza terme- Békéscsabának adományozott Szlovák Kortárs Galéria), mesterség
bemutatók, népművészeti kirakodó vásár, népi játszóház, nemzetiségi kiadványok,
nemzetiségi
gasztronómiai finomságok

10.00 Megnyitó
10.30-12.30 Folklór csoportok fellépése
Chopin kórus – lengyel nemzetiség
Ľudmila Berédiová Stupavská
szlovák népdalcsokor (Vajdaság)
Tótkomlósi Gyermek Fúvószenekar
Belényesi román együttes műsora
Szabó Pál Általános Iskola német
nemzetiségi oktatásban részvevő 2
-3.-os diákjai -néptánc
Horenka Népdalkör és Rosička
Citeraegyüttes, Kétsoprony
Battonyai szerb iskola csoportjának
bemutatkozása
Romane Cserhaja cigány néptáncegyüttes
kb. 12.30-14.00 színpadi műsorszünet (többi program folyamatos)
A ra dá csi ha rmonika z eneka r
(Vajdaság)
Salašan táncegyüttes (Romániai
Nagylak)-szlovák nemzetiség
Csabaszabadi Slniečko citeradalkör
Mezőberényi Szlovák Pávakör,
Mezőberény
Csaba Táncegyüttes Békéscsaba
Radavai kamarakórus (Szlovákia)
Borouka Népdalkör, Telekgerendás
Čabianska ružička Népdalkör
Orgován Népdalkör, Békéscsaba
17.00 Balassi táncegyüttes nagyprogram
18.00 Vertigo szlovák színház előadása – Szlovák Tájház Áchim
terem (Garay u. 21) ingyenes
ízelítő a gasztronómiai kínálatból:
csöröge, kürtőskalács(mézeskalács
kiállítás), almalekvár, loksa, borcs,
halászlé, haluska, lakodalmi birkakáposzta leves, sűrűtarhonya,
sültkolbász, sárma (töltött káposzta) és további finomságok
Szlovák Kultúra Háza
Kerékpártúra
a
Körös-Maros
Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontjába
Időpontja:
2015. szeptember 19. szombat
Rendhagyó, kerékpározásra hívunk minden érdeklődőt a KörösMaros Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontjába!
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A csillagászati észlelési nap
Program:
18:50:
Gyülekezés
Református
templom előtti parkolóban.
19:00: Indulás
20:00: Csillagos égbolt teleszkópos
megfigyelése
előadással egybekötve.
Programdíj: 500 Ft/fő és 400 Ft/fő
További információ: a Dévaványa
Felemelkedéséért
Közalapítvány
Irodájában, vagy 06 66/483 100

Új szolgáltatás a Civilek Házában
Végegyházán
Az idei ősztől régi és új szakkörökkel, valamint szolgáltatásokkal
várja a végegyháziakat a Civilek
Háza - Barangoló Közösségi Ház.
Az őszi nyitva tartás szeptember
14-én lép életbe. A nyitás után lehetőség lesz a világháló elérésére a
közösségi házból. A nyár folyamán
a Nemzeti Együttműködési Alap
működési pályázatának a segítségével két nyilvános munkaállomást
építettünk ki, így adva lehetőséget a
világháló elérésére akár tanulási,
akár szórakozási vagy akár ügyintézési céllal. Az internetelérést bárki
használhatja
térítésmentesen,
amikor a közösségi ház nyitva tart
és nincs rendezvény. Lehetőség van
előzetes időpontfoglalásra is a
Civilek Háza ügyeletesénél személyesen,
illetve
a
2015. szeptember

barangolo@vegegyhazibarangolo.
hu e-mail címen. A többi szolgáltatásunk, a pályázati tanácsadás,
az elektronikus ügyintézés, az
irodai szolgáltatások, a civil szervezetek segítése, az általános tanácsadás továbbra is elérhető lesz
a lakosság számára, ahogy eddig
is. A szolgáltatásaink folyamatos
bővítésével szeretnénk az itt élők
életét segíteni, mindennapjait
megkönnyíteni.
Természetesen
bárkinek segítünk, aki hozzánk
fordul, s ha nem tudunk segíteni,
akkor kerítünk valakit, aki szakértő módon tud segíteni.
A szakköreink és klubjaink is megkezdik
működésüket, amelybe szeretettel
várunk minden jelentkezőt, aki
érdeklődik a tevékenységek iránt.
Hímző szakkörünk az elmúlt
évben a Nemzeti Művelődési
Intézet támogatásával működött,
az idén a Barangoló Közhasznú
Egyesület saját forrásaiból szeretné tovább folytatni a hagyományőrző
tevékenységet.
Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
Íjász szakkörünk szintén fogad új
tagokat, akár felnőtteket, akár
gyerekeket, az eddig is nagy
érdeklődésre
számot
tartó
tevékenység továbbra is elérhető
lesz csütörtök délutánonként. Új
klubként indul a környezetvédelmi klub, amelynek létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint
a júliusi halpusztulás, és az akkor
tapasztalt tétlensége azoknak a
szerveknek, akiknek hivatalból
kellett volna lépniük. Hiszen sem
a vízügy, sem a csatornafelügyelet
nem tett, tesz semmit, hogy a
helyi környezetünket rendszeresen károsító áldatlan állapotok
megszűnjenek. A média klub, és a
tánccsoportok inkább a gyermekés ifjúsági korosztály számára biztosítanak szórakozást és fejlődési
lehetőséget, míg a hamarosan beinduló angol csoportunk a tehetséggondozó programunk keretében nyújt lehetőséget az iskoláskorúaknak.
Természetesen szívesen fogadunk
csoportokat is, ugyanúgy, ahogy
eddig is tettük. Reméljük, idén is
vendégeink lesznek az ovisok tor-

nafoglalkozásai, a felzárkóztató
foglalkozások résztvevői, akik
szintén a sportszobában teszik a
dolguk. A késő ősztől kora tavaszig tartó felnőtt pingpong is felelevenedhet csütörtök esténként.
Szintén helyet adunk minden
olyan kezdeményezésnek, amely
újabb klubot, szakkört hozna létre.
Nem maradnak el hagyományos
rendezvényeink
sem,
többek
között az őszi nagytakarítás, a
környezetvédelmi konferencia, a
Barangol a Mikulás és a szünidei
játszóházak, és természetesen nem
maradhat ki a karácsonyi rendezvény sorozatunk sem. Partnereinkkel együttműködve októberben sor
kerül horgászvizsga szervezésére,
tájékoztatók, ismertetők, oktatások
tartására, környezetvédelmi- és
művészeti kiállításokra is.
A közösségi ház nyitva tartása a
következő időszakban: 9-12 és
15-18 óra között. Azt gondoljuk,
mindenki megtalálhatja a szórakozásának, tudásvágyának megfelelő
programot
itt,
a
Barangoló
Közösségi
Házban,
ahová
mindenkit szeretettel vár:
forrás: vegegyhazibarangolo.hu
Taní-Tani Egyesület képzései
A "Taní-tani" Egyesület alapítóinak
célja szerint hátrányos helyzetű
gyerekek és felnőttek oktatásában
működik közre. Ennek szellemében évek óta Békéscsabán ingyenes
angol és informatikai képzéseket
szervez és bonyolít le. Felismerve a
civil szervezetek információhoz
való jutásának nehézségeit évek
óta szervez ingyenes konzultációkat civil szervezetek részére a
pályázatírástól, az EPER rendszerének kezelésén át, az elszámolás
összeállításáig.
Ennek tükrében az idei évben is
meghirdeti az ingyenes informatikai alapképzést október végi
kezdéssel, valamint az angol nyelvi képzést, kezdőtől a nyelvvizsga
és érettségi felkészítő szintig. Az
idei évben is megszervezi a NEA
pályázatok megírásához és az elszámoláshoz kapcsolódó konzultációját a civil szervezetek részére.
Oldal 11

A képzésekről, valamint a konzultáció pontos helyéről, idejéről az
alábbi
telefonszámokon
lehet
érdeklődni: 70/3118149,
20/6630603, 66/322555
Szeretettel várjuk az érdeklődőket
Békés megyéből!
Hosszu Szilárdné
Békéscsabai Jókai Színház
aktuális műsora
A
Jókai
Színház
William
Shakespeare: Tévedések vígjátéka
c. darabját szeptember hónapban a
következő időpontokban játssza:
09.11. péntek 19.00 (Bemutató)

09.12. szombat 19.00
(Díszbemutató)
09.15. kedd 19.00
09.16. szerda 19.00
09.22. kedd 19.00
09.23. szerda 19.00
Bővebb információ: Békéscsaba
Jókai Színház Szervezőiroda
5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3.
(Ibsen-Ház)
Telefon: 66/519-550
Email:
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK...
Szeptembertől lehet szavazni az
Év Fájára!

Szeptember 7. és október 18-a között idén 15 fa közül választjuk ki
az Év Fáját, online szavazás útján.
A versenyre májusban több mint 60
olyan fát neveztek szerte az országból, melyeknek története van. Ezek
közül az Ökotárs szakmai zsűrije
választott ki tizenötöt a döntőbe. A
döntőbe olyan fák kerülhettek, melyek története legjobban kifejezi a
jelölő közösség elkötelezettségét a
nevezett fa iránt. Az Év Fája verseny nagy hagyományokkal bír
hazánkban, idén hatodszorra szervezi meg az Ökotárs Alapítvány.
Az alapítvány célja a versennyel az,
hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és a közösségek kapcsolatára. A versenybe bárki nevezhetett egyedi fát egy történet kíséretében, mely kifejezi, hogy az
adott fa miért fontos az őt nevező
közösségnek. A fa kora és mérete
nem fontos, előny volt azonban, ha
őshonos, közterületen álló fát sikerült találni vagy a története egy
környezetvédelmi ügyhöz kapcsolódott. A versenyben három díjat
osztanak ki: az Év Fáját a közönség
választja meg online szavazással, a
“Hős Fa” címet a zsűri osztja ki, és
ezen kívül még egy döntős fa kap
különdíjat az Országos Erdészeti
Egyesülettől. A “Hős Fa” címet egy
olyan fa nyeri el melynek élete
vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, és amelynek
megmentéséért a jelölők sikeresen
küzdöttek vagy küzdenek még
most is. Ez a fa már most a döntősök közt rejtőzik, de hogy melyik
az, csak a szavazás után derül ki. A
döntősökről részletes információ az
2015. szeptember

evfaja.okotars.hu oldalon található.
A szavazás az Év Fája oldalon
szeptember 7-én indul és október
18-ig nyilvános, de az izgalmak
fokozása végett a szavazás állása
az utolsó napokban rejtett lesz. A
szavazást október 18-án vasárnap
éjfélkor zárja az Ökotárs, a végeredményt pedig a hivatalos díjátadó alkalmával teszi közzé. A hazai
Év Fája részt vesz a jövő év elején
rendezendő európai versenyben is,
amelynek győztese az Európai Év
Fája címet nyeri el. A nemzetközi
versenyen a magyar fák minden
évben jól szerepeltek, többször is
második helyezést értünk el, kétszer pedig elsők lettünk.
Az idei versenyben a következő
15 fára lehet szavazni:
Balkányi mamut – másfél évszázad
tanúja - Balkány
A Mesefa - Ács
Komlói öreg tölgy - Komló
Az Év Fája egy óvodában - Békés
A körbeépített győri vadgesztenyefa - Győr
Az óriás makkfa - Böhönye
Marosi Matuzsálem - Deszk
Nyergesi vadkörtefa - Nyergesújfalu
A kápolnai három hársak - Kápolna
Bátaszék legöregebb fája, a település büszkesége - Bátaszék
Kóspallagi Tűzoltófa - Kóspallag
A hédervári Árpád-tölgy - Győrújbarát
Igaz történet egy óriás fehér fűz
kegyeleti jelkép szerepéről - Budapest (Újpalota)
Védett keleti platánfa - Tunyogmatolcs
A somogysárdi Ginkgo Biloba Somogysárd
Az Év Fája a facebookon
Az Ökotárs Alapítvány a zöld
mozgalom erősítésén, támogatásán
keresztül kíván hozzájárulni egy
környezettudatos, a nyilvánosság
részvételén alapuló demokratikus
intézményrendszer és társadalom
kialakulásához. A környezetvédő
mozgalom fejlődését adományokkal, tréningekkel, ösztöndíjas prog-

ramokkal és szükség szerint szakértői, illetve technikai segítségnyújtással támogatja.
forrás: www.csabaimerleg.hu
Civilek Éjszakája 2015
Esemény időpontja:
2015. október 10.
Nincs kifogás. ÖSSZEFOGÁS! Idén
újra megrendezzük a Civilek Éjszakáját!
Kedves Civilek!
Köszönjük, hogy legutóbb is csatlakoztatok kezdeményezésünkhöz és
ezzel is hozzájárultatok ahhoz,
hogy egyre többen megismerjenek,
megértsenek, lássanak minket, civileket. 2010-ben 72 budapesti és
vidéki szervezet 51 helyszínen mutatkozott meg a nagyközönségnek,
2011-ben pedig 130 szervezet 50
helyszínen tette ugyanezt. 2012ben közel 200 csatlakozó, összesen
250, 2013-ban pedig 140 együttműködő szervezet vett részt kezdeményezésünkben. Idén újra megrendezzük a Civilek Éjszakáját! Reméljük, hogy idén is csatlakoztok.
Az üzenetünk ugyanaz, mint az
elmúlt években volt: Megmutatni
magunkat az embereknek, hallatni
a hangunkat, és megvalósítani egy
olyan civil összefogást, amihez
mind több szervezet csatlakozik.
Akik hisznek abban, hogy együtt,
közösen sokkal könnyebb és hatékonyabb munkát végezhetünk.
Kiváló fórum ez arra, hogy elkezdjünk közösen gondolkozni, feltérképezzük, hogy miben nyújthatunk, miben várhatunk segítséget
egymásnak, egymástól, és megmutassuk az utca emberének, hogy
miért alakultunk, miben számíthatnak ránk. Nem látjuk mi sem teljesen rózsaszínben a világot, tudjuk,
hogy ez nem megy egyik napról a
másikra, de bízunk abban, hogy
kitartással és türelemmel eljutunk
a célig. Arra kérünk, bíztatunk titeket, hogy legyetek ti is újra CIVIL
PONTOK ezen az éjszakán. Kapcsolódjatok be, reprezentáljátok
saját
magatokat,
szervezzetek
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programot helységetekben vagy a
szabadban, bárhol. Bármit. A kikötés idén is pusztán annyi, hogy
olyan programot alkossatok, ami
túlmutat a szokásos katalógus-,
kiadvány-, szórólaposztáson, és
élményeket, interaktivitást nyújt.
Tehát színes-szagos. Illetőleg idén
is kikötés, hogy csak olyan rendezvénnyel lehet csatlakozni, amely
politikailag teljesen független, és
semmilyen tekintetben nem sérti
más emberek érdekeit, alapvető
emberi jogait, tehát nem közvetítenek erőszakot és diszkriminatív
vagy szélsőséges nézeteket. Tavaly
már csak az elmúlt években csatlakozó szervezeteknek küldtük közvetlenült e-mailt és arra kértünk
titeket, hogy legyen ez egy közös
szervezés. Juttassátok el idén is
legalább egy szervezethez a programot, adjátok tovább a Civilek
Éjszakáját! Ha szívesen csatlakoznátok az idei Civilek Éjszakájához
is, vegyétek fel velünk a kapcsolatot, küldjétek el a mellékelt jelentkezési
lapot
a
civilekejszakaja@gmail.com e-mail
címre 2015. augusztus 20-ig. A jelentkezési lap a részvételi szándékot jelzi, tehát konkrét programot
még nem kell küldeni, viszont a
regisztrációhoz
elengedhetetlen.
Kérjük, hogy minden adatot töltsetek ki, különös tekintettel az elérhetőségeitekre. A részvétel természetesen idén is ingyenes.
Bővebb információt találtok a
www.civilekejszakaja.hu weboldalon, vagy érdeklődhettek telefonon: Lakatos Bernadett +3630/9499
-804
forrás: www.nonprofit.hu
Civil szervezeteket érintő változás
Tájékoztatás a civil kedvezményezettek részére átutalt szja 1 %-os
összegek tartalékolási idejének változásáról
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló, 1996. évi CXXVI. törvény
(továbbiakban: Szf. törvény) 4. § (1)
bekezdése szerinti kedvezményezettek (továbbiakban: kedvezméOldal 14

nyezett) számára az Szf. törvény 6/
C. § alapján a kiutalt összegek az
átutalást követő második év december 31. napjáig használhatóak
fel a törvény által meghatározott
célra. Az átutalt összegnek az átutalást követő év december 31.
napjáig való felhasználásáról, és/
vagy a jogszabály által meghatározott ideig (átutalást követő második év december 31. napja) való
tartalékolásáról a kedvezményezettnek
be
kell
számolnia
(elektronikus úton, az ún. ’KOZ
nyomtatványon). A fel nem használt – ötezer forintot meghaladó –
összeget a kedvezményezett a beszámolással (azaz a közlemény
benyújtásával) egyidejűleg az adóhatóság részére köteles visszautalni.
Az Szf. törvény 8/C. § (2) bekezdése szerint a 2013. december 20-a
előtt kiutalt és tartalékolt támogatások esetén a tartalékolt összegeket egységesen, 2015. december 31ig lehet felhasználni.
Az ún. tartalékolási időt érintő jogszabályi rendelkezések változása,
valamint a hozzájuk kapcsolódó
átmeneti szabály (Szf. törvény 8/C
§ (2) bekezdése) alkalmazását érintően a következőkre hívjuk fel az
érintett kedvezményezettek figyelmét:
A fenti szabályozás értelmében
2015. december 31-ig felhasználható összegek:
1. A 2008. év előtt kiutalt összegek.
Ezen összegek felhasználásáról,
esetleges tartalékolásáról korábban
sajtóközlemény útján kellett elszámolni, az átutalásukkor hatályos
szabályok a tartalékolásukat érintően időbeli korlátot nem tartalmaztak.
Amennyiben a kedvezményezett a
számára 2008. év előtt átutalt öszszeg (vagy egy része) tartalékolásáról döntött (és erről sajtóközlemény útján beszámolt), az érintett
összegeket 2015. december 31-ig
használhatja fel. Fontos kiemelni
azonban, hogy a hatályos Szf. törvény szerint, ha a kedvezményezett a kiutalt összeget felhasználni
nem tudja a megadott határidőig,
akkor ezt nem sajtóközlemény út-

ján, hanem a 2016-ban benyújtandó
14KOZ számú közleményen kell
majd feltüntetnie, és a fel nem
használt összeget a közlemény benyújtásával egyidejűleg vissza kell
fizetnie.
2. A 13KOZ bizonylatban feltüntetett valamennyi tartalékolt összeg
(13KOZ A, B, C és D blokkok 5.
soraiban szerepeltetett összegek).
A 2008. évben és az azt követő
években az Szf. törvény meghatározta a tartalékolásra nyitva álló
határidőt. A szabályoknak megfelelő, a felhasznált és/vagy tartalékolható összegekről az érintett
kedvezményezettek
a
13KOZ
nyomtatványon teljesítették beszámolási kötelezettségüket, mely a
2010. – 2013. években kiutalt öszszeg lehetett (azzal, hogy a 2010ben kiutalt, de fel nem használt
összeget visszafizetendőként kellett szerepeltetni).
Ezen összegek tartalékolási határideje szintén 2015. december 31ével jár le, ezt követően azokat már
nem lehet felhasználni.
Felhívjuk az érintett kedvezményezettek szíves figyelmét arra, hogy a
2010-ben kiutalt, fel nem használttámogatásokat a 13KOZ számú
közlemény D blokkjának 5. sorában visszafizetendő összegként
kellett szerepeltetniük, azonban a
kiutalások 2015. év végéig még
felhasználhatóak.
Amennyiben
időközben esetlegesen a visszafizetést önkéntesen teljesítették, a folyószámlán nyilvántartott túlfizetés kiutalása kérhető.
Fontos változás, hogy a 13KOZ
számú közlemény B blokk 5. sorában a 2012-ben kiutalt, fel nem
használt szja 1%-os összegként jelzett, tartalékolt összegek szintén
2015. december 31-ig használhatóak fel, azaz a felhasználási időszak
a vonatkozó jogszabály módosulása következtében lerövidült!
forrás: www.civilhirugynokseg.hu
Regisztrálhatnak a civil szervezetek a jövő évi 1% gyűjtésére
Megjelent a 15EGYREG Adatlap a
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkeE-Napraforgó

zése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvényben előírt
előzetes regisztráció feltételeinek
igazolásához. 2015-től már csak
olyan szervezetek gyűjthetnek 1%ot, amelyek regisztrálnak a NAVnál. A regisztráció visszavonásig
érvényes, tehát csak egyszer kell
megejteni. Azon szervezeteknek
kell szeptember 30-áig bejelentkezni a NAV adatbázisába, amelyek
eddig még nem gyűjtöttek 1%-ot,
de 2016-tól szeretnének. A határidő
jogvesztő.
További információt
www.nonprofit.hu talál, a regisztrációs ív a www.nav.gov.hu/ tölthető le, egy részletes kitöltési útmutatóval együtt.
Megtudhatja a civil szervezet, kik
ajánlottak fel számára 1%-ot?
Igen, 2015-től az adózó a rendelkező nyilatkozaton rendelkezhet úgy,
hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét a kedvezményezett
szervezettel
közöljék. /1996. évi CXXVI. törvény, 1§,
(6)/ Az erre irányuló kérelmet
elektronikus úton szeptember 30áig lehet benyújtani. (Kitöltési útmutató a kérelemhez a NAV oldaláról tölthető le.) Az állami adóhatóság 2015. szeptember 30. és október 30. között kérelemre egy alkalommal elektronikus úton tájékoztatja a civil kedvezményezetteket a
rájuk érvényesen rendelkező magánszemélyek nevéről, postai vagy
elektronikus levelezési címéről.
Miután a NAV-tól kikérte és megkapta az ehhez hozzájárulók adatait, a kedvezményezett felveheti
velük a kapcsolatot, megköszönheti az 1%-ot és beszámolhat annak
felhasználásáról. A kedvezményezett az ily módon rendelkezésre
álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a
magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat
kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti. További értékes információhoz juthat a szervezet, ha az adóhatóságtól egyedi
tájékoztatást kér a javára szóló ér2015. szeptember

vényes és érvénytelen, valamint az
el nem bírált nyilatkozatok számáról, régiónkénti megoszlásáról,
továbbá az érvénytelen nyilatkozatok érvénytelenségének okairól és
azok arányáról.
forrás:www.nonprofit.hu
Forrásszervezési tanácsok a
Nonprofit.hu oldalról:
Be kell-e jelenteni az adóhivatalnak, hogy szeretnénk civil szervezetként felajánlásokat fogadni?
Ha idén még nem gyűjtött vagy
valamilyen okból nem volt jogosult, de a jövő évben már szeretne
1%-ot gyűjteni, akkor kell.
Annak a civil szervezetnek tehát,
amely 2016-ban részesülni kíván az
1%-os felajánlásokból 2015. szeptember 30-ig kell elektronikus úton
regisztrációs kérelmet benyújtania
az adóhatósághoz a 15EGYREG
nyomtatványon. A NAV oldalán
kitöltési útmutató, valamint a keretprogram telepítését, használatát
magyarázó segédlet is található.
Ha a szervezet korábban még nem
gyűjtött 1%-ot, a regisztrációhoz
csatolnia kell:
-Jogerősítő záradékkal ellátott bírósági végzést a nyilvántartásba vételről,
-hatályos létesítő okiratát szkennelt
másolati példányban,
-valamint nyilatkozatot arról, hogy
közhasznú tevékenységet végez.
(Bővebben: www.nav.gov.hu/
data/
cms381170/15EGYREG_kitoltesi_u
tmutato_20150901.pdf )
"A magánszemély rendelkező nyilatkozatában felajánlásra kerülő
összegre igényt tartó szervezetnek
az adóhatóságnál kell előzetesen elektronikus úton - regisztrálnia és
igazolnia a kedvezményezetté válás 4. § (1) bekezdésében foglalt
feltételeit, valamint bejelenteni a
kiutaláshoz szükséges adatokat. A
regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet
megelőző év szeptember 30-a,
amely határidő jogvesztő. A szervezet a nyilvántartásba vételt követő évben válik kedvezményezetté,

a regisztráció visszavonásig érvényes. Amennyiben a regisztrációt
követően bekövetkezett változás
miatt a szervezet már nem felel
meg a 4. § (1) bekezdése szerinti
feltételeknek, azt a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak. Az adóhatóság a bejelentést követően törli a szervezetet a
kedvezményezettek hatósági nyilvántartásából. Az adóhatóság a
szervezetet akkor is törli a nyilvántartásból, ha tudomást szerez a
kedvezményezett törléséről vagy
közhasznú tevékenységet nem
folytató szervezetté történő átalakulásáról, továbbá arról, hogy nem
felel meg a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek."
Kapcsolódó: http://net.jogtar.hu/
jr/gen/hjegy_doc.cgi?
docid=99600126.TV&celpara=#xcel
param 1996. évi CXXVI. tv. 4§ (6)
(7)
II. Magyar Értékek Napja
szeptember 12-én, a Szent István
Bazilika előtt
A Nemzeti Művelődési Intézet a
Magyar Nemzeti Értékek és
Hungarikumok Szövetségével közösen rendezi meg 2015. szeptember 12-én a Magyar Értékek Napját
Budapesten, a Szent István Bazilika
előtti téren. A sokszínű magyar
kultúra örömünnepére első ízben –
hagyományteremtő céllal – 2013.
szeptember 14-én került sor, mérföldköveként és jelképeként annak
a fontos, értékőrző-értékfeltáró
szakmai folyamatnak is, mely a
közösségi művelődés területén a
hungarikum-törvény elfogadásával
kezdődött meg. A nagyszabású,
értékorientált esemény példaértékű
ágazati összefogás eredményeként
valósul meg, a Kárpát-haza szellemi és tárgyi kulturális örökségének
legjavát vonultatva fel a magyarság szimbolikus jelentőségű helyszínén. Az egész napos, több száz
fellépőt és közreműködőt bevonó
program célja, hogy felhívja a figyelmet a hazánkban fellelhető
értékek sokszínűségére, azok megőrzésének és továbbadásának feleOldal 15

lősségére.
9.30 órától 18 óráig a téren folyó
szabadtéri eseményeké a főszerep:
a téren felállított pavilonokban Magyarország 19 megyéje, valamint a
határon túli magyarság szervezetei
mutatják meg nemzeti kultúránk
kincseit, hagyományait, tárgykultúráját és a térség emblematikus
kulturális értékeit. Szellemi örökségünk méltó reprezentálása a felállított színpadon a kiemelkedő eredményt elért hazai és határon túli
amatőr művészeti csoportok bemutatóival is kiegészül.
A Magyar Értékek Napját egy új
programelem, a terményáldás teszi
még emlékezetesebbé: az eseményen minden megye egy-egy jellegzetes terménye ökumenikus
szertartás keretében kerül megáldásra.
Az eseményen ismét kiállításra és
bemutatásra kerül a Magyar Értékek Vándortérképe és Vándorkódexe. A szimbólum értékű kódex
és a térkép 2013-ban a Magyar Értékek Napjáról indult országjáró
útjára. Az elmúlt hónapokban a
térképen kézlenyomatukat hagyták
mindazok, akik számára az értékek
jelentik a közösség egységének és
erejének alapját. A gyermekek számára a Magyar Értékek és
Hungarikumok játszóháza kínál
színvonalas szórakozást óriási szabadtéri játékokkal, ismeretterjesztő
foglalkozással.

A 18.00 órakor kezdődő ünnepi
szentmisét követően a programot
Sebestyén Márta Kossuth-díjas és
Liszt Ferenc-díjas magyar népdalénekes, előadóművész és a Mária
Rádió kórusverseny ezüst minősítésével és különdíjával bíró Hunyadi Véndiák Kórus közös hangversenye zárja a Szent István Bazilikában.
Fővédnökök: Dr. Kövér László, a
Magyar Országgyűlés elnöke; Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke; Domokos László, az
Állami Számvevőszék elnöke; Dr.
Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter; Dr. Pesti Imre országgyűlési képviselő, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok
Szövetségének elnöke. Védnökök:
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter; Dr. Hende Csaba
honvédelmi miniszter; Dr. Hoppál
Péter kultúráért felelős államtitkár;
Tarlós István Budapest főpolgármestere; Halász János országgyűlési képviselő, a Magyar Művészeti
Akadémia felügyelő bizottságának
elnöke.
forrás: www.nmi.hu
Letölthető a Vidékfejlesztési
Programot bemutató kamarai kézikönyv
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kézikönyvet adott ki az
új Vidékfejlesztési Programról. A

kiadvány a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, élelmiszer
feldolgozók, más, vidéken működő
vállalkozások, nonprofit szervezetek, önkormányzatok számára mutatja be a közérthető nyelven a Vidékfejlesztési Program lényeges
elemeit. A kézikönyv letölthető az
alábbi linkről: http://
www.nak.hu/hu/egysegeskerelem-gazdalkodoikezikonyvek/3128--50/file
Elérhetők a XII. Nyári egyetem és
Körfeszt anyagai
Nagy sikerrel zajlott le a XII. Nyári
Egyetem és KÖRFESZT, melyet a
Védegylettel, a Profilantrop Egyesülettel és a Civil Kollégium Alapítvánnyal közösen rendeztünk
meg Kunbábonyban, a Civil Kollégiumban. A rendezvényen több,
mint 200 résztvevő fordult meg,
sokan közülük egyben önkéntesei
is voltak a programnak. A mozgóképes és írásos beszámolókat a
http://adattar.net/nye/oldalán
tekinthetik meg, néhány rövid véleményt
a
http://
kozossegek.atalakulo.hu/igylattuk-korfesztet oldalán olvashatnak.
forrás: Közösségfejlesztők Egyesületének hírlevele

KIADVÁNYAJÁNLÓ
Megjelent a Civil Szemle XII. évfolyam 2. száma
A tartalomból:
Elméletileg
Információ, nyilvánosság és a civil társadalom színtereinek és integráló erejének változása a nemzetközi migrációban (Koudela Pál)
Közösségek és civil társadalom
Fiatalok de civilek?"Napjainkban egyre több ifjúsági közösség mutat túl a
szervezetek, a szervezettség határain. Az ifjúság korábban szervezeti tagságon keresztül, de mostanában egyre növekvő mértékben azokon kívül éli
meg részvételi céljait. A fiatal egyre kevésbé adja nevét a szervezethez, hajlandó hirdetni egy közösség szimbolikáját, egyre inkább szolgáltatásokat
vesz igénybe, rendezvényeken vesz részt, az együttműködés magasabb
szintjén programokat szervez, együttműködés részese. Kötődése, identitása
gyengébb, ugyanakkor sokrétűbb, komplexebb. Ezen nem tagságra alapuló
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lehetőségeket - posztmodern ifjúsági részvételi formák - néven foglalhatjuk össze." (Fazekas Anna – Nagy
Ádám)
Közösségi tervezéssel a városok-városrészek megújulásáért (Péterfi Ferenc)
Társadalom és állam
A Körös-Maros Nemzeti Parkkért Egyesület Kunhalmok Védelméért folytatott tevékenységének eredményei
20 év távlatából (Rákóczi Attila – Barczi Attila)
Világnézet
Sharing Economy: A civilek lehetőségei a közösségi gazdaságban (Szűcs Zoltán – Yoo,Jini)
Visszahatás
Farkas Gabriella és Kovács Edit (szerk.): A közösség dicsérete (Csongor Anna)
A kiadvány megrendelhető a www.civilszemle.hu weboldalról, valamint a korábban megjelent lapszámok online elérhetőek.

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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