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M e g j e l e n t e k  a z         
1% felhasználásáról a 
beszámoló nyomtatvá-
nyok a NAV oldalán 
 

A civil szervezeteknek 
a NAV oldaláról kel-
lett letölteniük a 
„14KOZ Közlemény 
az adózó rendelkezése 
szerinti a kedvezmé-
nyezett részére átutalt 
összeg felhasználás-
ról” elnevezésű adat-
lapot, majd kitöltve 
azt, 2016. május 31-éig 
kizárólag elektronikus 
úton kellett beküldeni 
a NAV részére az 
Ügyfélkapun  
keresztül. 
További információk a 
15. oldalon találhatóak. 
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

Az Internet világa rohamosan építi-, alakítja át életünket. A fejlődés és a lema-
radás is exponenciális ütemű. Új típusú közösségek jönnek létre, amelyek újra-
szervezik életüket. Ez a folyamat azonban nem konfliktusmentes, hiszen két 
világ kultúrája ütközik.  Erőforrás hiány, leszakadó térségek csökkenő hozadé-
kok és technológiai fejlődés. Az a gondolkodás azonban, amely létrehozta a 
jelen problémáit, nem tud új válaszokat adni. Az új válaszok új típusú kultúrá-
ból születnek. Ez az alapja annak, hogy megszokott sémáinkból kilépve        
újraszervezzük erőforrásaink elosztását, optimalizálását. 
Közösségi vállalkozások, társadalmi innovációk, végletekig leegyszerűsített és 
optimalizált folyamatok, valamint az erőforrások megosztása jellemzi ezt az új 
korszakot. Mindezt közösségi alapon megszervezve.  Mi tehát ma a közösség 
és a kultúra? Hogyan lehet az elégtelen erőforrásokból elegendőt varázsolni? 
Hogyan alakítja ezt a világot a közösségek újraszerveződése? Hogyan lehet a 
társadalmi jót üzleti alapon megvalósítani? Ezekre a kérdésekre keressük a  
válaszokat. Bízva abban, hogy megtaláljuk azokat a személyeket, közösségeket, 
akik nyitottak ezekre a válaszokra és a változásra. 
Címszavakban tehát: Kultúra; Közösség; Dimenzió-váltás 
 
Időpont: 2016. május 19. csütörtök  
Helyszín: 
Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békés, Jantyik Mátyás utca 23-25. 
Tervezett előadók és témák: 
- Karafiáth Balázs (Darwin's Marketing Evolution) - Mémekről, a kultúra alap 
kódjairól, kulturális dizájnerekről és a kulturális-dimenzióváltásról 
- Seres Szilvia (BME) - A kortárs médiaművészet közösségformáló erejéről, ha-
tásáról...  
- Schleer Tamás (everrip.com) - Arról, hogy hogyan működik egy nemzetközi-
leg híres startup accelerátor belülről és miért az alumni a legnagyobb hozzá-
adott érték... 
- Beke Márton (EMMI) - A közösségek, a közösségi művelődés helyéről, szere-
péről a változások közepén... 
- Balogh Csaba (HVG) - Hogyan lehet nulláról felépíteni egy százezer fő feletti 
Facebook közösséget nulla darab nyereményjátékkal - tapasztalatok, ötletek, 
lehetőségek...  
- Kántor Sztella Nóra, (TZM) - Az erőforrás alapú gazdaságról és a közösségek-
ről... mert nem igaz az, hogy erőforrás-hiányos rendszerben élünk 
- Vágvölgyi Gusztáv (Inspi-Ráció Egyesület) - Társadalmi jóról üzleti alapon - 
mert a jót nem elég létrehozni, fent is kell tartani... 
- Szabó Dávid (miutcank.hu) - Arról, hogy hogyan gondolkodik a 
negyvenezres felhasználói tábor - és miért fontos a felhasználói gondolkodás 
megismerése...  
- Koszecz Sándor (KGKK) - Kulturális "taxisokról" egy "Uberes" világban -   
arról, hogy mi az alapvető különbség a "hagyományos" közösségi gondolkodás 
és az innovatív szemlélet között és milyen lehetőségek nyílnak meg akkor, ha 
komolyan vesszük a változás logikáját… 
 
További információk & részletes program:  
www.kozossegmediamuvelodes.hu/ 
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EZ TÖRTÉNT... 

Újabb sikerek a „Leg a láb”-nál 

 
Ez év márciusában rendezték meg a 
III. Soproni Országos Néptáncver-
senyt. Magyarországon működő 
alapfokú művészetoktatási intéz-
mények tanulói és néptáncegyütte-
sek táncosai – iskolánként, kategóri-
ánként 3 versenyző indulhatott, 
ahol a „Leg a láb” A.M.I-át a  Kis-
Berényke (Tímár Tímea-Verasztó 
Kata, Szabó Dorka-Róth Bence, 
Kocsor Kata-Machó Flóra, Hajzer 
Sándor, Farkas Vanda- Budai Anna, 
Borgula Bendegúz) tagjai képvisel-
ték ezen a rendezvényen. 
Az indulók magas száma indokolta 
a verseny két napon történő meg-
rendezését - az első napon a lurkó 
és ifjonc, a másodikon a gyermek 
kategória versenyzői álltak a szín-
padra. Központi zenekar kísérte a 
versenyzőket és az előzetesen kiala-
kított szempontok szerint a szakmai 
zsűri értékelt, ahol a Gyermek kate-
góriában Borgula Botond Bende-
gúz, az Ifjú kategóriában Hajzer 
Sándor Különdíjban részesültek. 
Az kimagasló szereplésért és ered-
ményért ezúton is gratulálunk és 
további sok sikert kívánunk! 

Kőszegi Krisztina 
 
Kastélytúra és Templomtúra a  
Körös-Sárréten 
 
A Körös-Sárrét Turizmusáért Egye-
sület az elmúlt évben két Nemzeti 
Együttműködési Alap pályázatot is 
elnyert, mely összegből többek kö-
zött a Kastélytúra és a Templomtú-
ra című kiadványok készültek el a 
Tourinform Körös-Sárrét iroda  
közreműködésével.  

Hagyományőrző Húsvét a 
„Leg a láb”-nál 
 
Idén, március 26-án, szombaton is 
megemlékeztünk húsvéti népszo-
kásainkról, melyek egyike a     
hagyományos húsvéti locsolko-
dás. Ebben az évben először csat-
lakoztak a Babica csoport óvodá-
sai is a délelőtti programhoz a 
Berecske és Kis-Berényke  együt-
tesek tagjaihoz. Ezért két lovas 
kocsi is vitte az ifjakat lányos ház-
ról lányos házra, ahol a kiadós 
vödrös locsolást piros tojással és 
sok-sok finomsággal jutalmaztak 
a felfrissült lányok. 

Az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ idén is megrendezte a 
Berény Szálló előtt az immár szin-
tén hagyománnyá vált látványlo-
csolkodást a Berény Táncegyüttes 
tagjainak részvételével, így vala-
mennyi érdeklődő mezőberényi is 
részese lehetett e népszokás felele-
venítésének. 
A nap zárásaként a Vadászházban 
fergeteges hangulatú Locsolóbált 
tartottunk, ahol számos vendég is 
megjelent. A kora délutáni órák a 
kisebbekről szóltak, játékos vetél-
kedőkkel, kézműves foglalkozás-
sal, tojáskereséssel, táncházzal 
készültünk az óvodásoknak és 
kisiskolásoknak. A kora esti órák-
tól érkeztek a nagyobbak, ekkor 
már a táncé és a felhőtlen szórako-
zásé volt a főszerep. A remek   
muzsikáról, kiváló hangulatról – 
mint már oly sokszor – a 
Suttyomba Zenekar gondosko-
dott. 

Kőszegi Krisztina 

 

A kiadványok a térség klasszikus, 
emblematikus épületeit mutatják 
be tematikus útvonalakra helyez-
ve, mindezt téve a turisták és a 
helyi lakosok nagy örömére.         
A közelmúltban a Kastélytúra fü-
zet kalauzolásában ismerkedhettek 
meg a nemegyszer országot for-
máló eseményeinek helyszíneivel. 
Az egyesület legújabb kiadványa, 
mely a Templomtúra címet kapta, 
március elején került ki a nyomdá-
ból, így először a budapesti Utazás 
Kiállításon került bemutatásra 
nagy érdeklődés közepette. 
A színes, fotókkal és térképpel 
illusztrált kiadvány összesen        
19 templomot mutat be, Biharugra, 
Bucsa, Csökmő, Dévaványa, 
Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Körös-
ladány, Körösnagyharsány, Szeg-
halom, Vésztő, Okány és Zsadány 
településeiről. A templomok rövid 
leírással, külső és belső fotókkal, 
elérhetőséggel segítik az ide láto-
gatókat, valamint a helyi lakoso-
kat, hogy megismerkedjenek a 
települések arculatát ma is megha-
tározó templomok történetével, 
értékeivel.  
Tegyen egy túrát a Körös-Sárréten, 
s megajándékozzuk! – elnevezésű 
nyereményjátékra is lehet jelent-
kezni Tourinform Körös-Sárrét 
irodában, melynek leírása és a 
hozzá tartozó pecsétfüzet is leg-
újabb Templomtúra kiadványban 
található. A játék lényege, hogy a 
Kastélytúra és Templomtúra kiad-
ványban található épített öröksé-
gek közül 6 helyszínt fel kell keres-
ni, s a meglátogatott helyszínek 
pecsétjeit begyűjteni, melyek   
visszaküldői között félévente érté-
kes nyeremények kerülnek kisor-
solásra, személyes visszajuttatás 
esetén pedig minden résztvevő 
egy hűtőmágnest kap ajándékba. 
Keresse fel Tourinform Körös-
Sárrét irodát, vegye át legújabb 
kiadványainkat és merüljön el a 
Körös-Sárrét értékeiben!  
Az iroda címe:  
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.; 
Telefon: 66/470-395  
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Szlovák Önkormányzat elnöke elé-
gedettségét fejezte ki a rendezvény-
nyel kapcsolatban és őszintén örült 
az intézmények között zajló együtt-
működésnek. 
A csabai szlovák iskola több       
korosztályos alkotásaiból és a Kas-
sai Iparművészeti iskola kiállításá-
ból egy közös kiállítás született, ami 
megtekinthető 2016. április 29-ig a 
Szlovák Kultúra Házában.  

Borbola Gyöngyi 
 
Minden civilnek jutott támogatás 
 
Nagyszénás. A képviselő-testület – 
elismerve a társadalmi közérdeket 
megvalósító szervezetek jelentősé-
gét – tavaly pályázatot írt ki.           
A Nagyszénáson működő civil 
szervezetektől, alapítványoktól      
22 pályázat érkezett. A 2015. évi 
költségvetésben 700 ezer forint állt 
rendelkezésre e célok megvalósítá-
sára. A keretből 20 pályázót tudtak 
támogatni, 5 esetben az önkor-
mányzati busz állt rendelkezésre, 
15 esetben anyagi támogatás bizto-
sítására kötöttek szerződést. Két 
pályázót (önkormányzati keretből 
nem jutottak támogatáshoz) az ön-
kormányzati busznak a használatá-
val, illetve anyagi támogatással se-
gítették. Nyolc szervezet a polgár-
mesteri keret terhére 200 ezer forint 
összegben kapott támogatást.  

forrás: B. M. Hírlap, 2016.03.19. 
 

Támogatás a sarkadi civileknek 
 
Hárommillió forintot osztott szét a 
képviselő-testület támogatásaként a 
helyi civil szervezetek között – 
mondta dr. Mokán István, Sarkad 
polgármestere, kiemelve, hogy az 
önkormányzat segíti az egyesülete-
ket, alapítványokat, azokkal kiváló 
a város kapcsolata. Hozzátette, 
nagyra értékelik a civil szervezetek 
tevékenységét, hiszen önzetlenül 
dolgoznak a városért. Az együtt-
működés azonban nemcsak abból 
áll, hogy Sarkad működési támoga-
tást nyújt a szervezeteknek, az en-
nél sokkal szélesebb körű – hangsú-
lyozta. Közös pályázatokat valósíta-
nak meg, ha pedig önálló pályázat-
ról van szó, akkor részt vesznek 

azok megírásában, esetleg a szük-
séges önerőt finanszírozzák, sőt 
megelőlegezik a támogatást, ha 
utófinanszírozott 
pályázatról van szó. 

forrás: B. M. Hírlap, 2016.04.06. 
 
Ifjúsági Kerekasztal alakult    
Békéscsabán 
 
Alakuló ülését tartotta kedden a 
Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal a 
polgármesteri hivatal Mokos    
termében. 
Szarvas Péter polgármester gon-
dolatait követően Dombóvári  
Gábor, a Nyíregyházi Kerekasztal 
megalakításának kezdeményezője 
mutatta be szervezetük    műkö-
dését. 
A résztvevők beszéltek a csabai 
kerekasztal megalakulásának 
előzményeiről, létjogosultságáról. 
A találkozón a felek egyeztettek a 
működésről és napi aktualitások 
is szóba kerültek. 
Elhangzott, a kerekasztal egyik fő 
feladata a város ifjúsági koncepci-
ójának és cselekvési tervének 
rendszeres felülvizsgálata, továb-
bá a városban élő gyermek- és 
ifjúsági korosztály érdekeinek 
megjelenítése az önkormányzat 
ifjúságot érintő döntéseinek     
meghozatala során. 
Tagjai az önkormányzatot és an-
nak hivatalát képviselők mellett 
nagyrészt a korosztállyal foglalko-
zó szervezetek, intézmények és az 
ifjúsági korosztályi szervezet dele-
gáltjai. A kerekasztal információs-
kapcsolati háló szerepet, érdekér-
vényesítési, érdekképviseleti sze-
repet, továbbá javaslattevő és   
véleményező funkciót tölt be. 

forrás: www.beol.hu, 2016.04.05. 

Ex libris kiállítással ünnepelte 
alapításának 180. évfordulóját a 
gyulai könyvtár 
 
Ex libris és kisgrafikai kiállítás 
nyílt március 21-én a Mogyoróssy 
János Városi Könyvtárban az in-
tézmény alapításának 180. évfor-
dulója alkalmából. A Mesterek és 
tanítványok címet viselő tárlat 
Póka György festőművész gyűjte-

A következő linken meg is lehet 
t e k i n t e n i  K a s t é l y t ú r a  é s         
Templomtúra című kiadványokat  
Körös-Sárrét Turizmusáért  
Egyesület elérhetőségei: 
kstedoc@gmail.com 
www.sarretitura.hu;  
kste.gportal.hu/ 
 
Barátság-Priateľstvo 
 
Barátság lett a neve annak a közös 
együttműködésnek, amit a Csabai 
Szlovákok Szervezete- Szlovák 
Kultúra Háza rendezett meg a kas-
sai és a békéscsabai diákok számá-
ra a Kassai Iparművészeti Iskola és 
a csabai szlovák iskola középisko-
lás diákjai, művésztanárai, iskola-
vezetése hídépítése a képzőművé-
szet által célzattal, s egyúttal     
Békéscsaba lakosságát közös kiállí-
tással örvendeztetve meg.  
A Tavaszi Fesztivál keretein belül 
a helyi szlovák nemzetiségi önkor-
mányzat, a szlovák iskola és a Kas-
sai Iparművészeti Iskola képvise-
lői a békéscsabai szlovák tájház-
ban közösen alkottak egy 16 moza-
ikból álló óriás festményt.  

Az alkotást egy élethű (nem stili-
zált) szívvel kapcsolták össze és 
tettek eggyé, ezzel az összetarto-
zást és együttműködést jelképez-
ve. A három együtt töltött nap 
alatt barátságok alakultak ki és 
mélyültek el. Ez is egy fontos célja 
volt a kezdeményezésnek. 
Tapasztalatcserére és tanulásra is 
adódott lehetőség, hisz Radoslav 
Repický elismert művészként és 
tanárként hasznos tanácsokkal 
tudta ellátni a résztvevőket Martin 
Jankura művésztanárral. Molnár-
né Pribojszki Judit rajztanárként 
szintén kamatoztathatta a tudását. 
Lászik Mihály a Békéscsaba MJV 

http://www.beol.hu
http://www.sarretitura.hu/kiadvanyok.php
http://www.sarretitura.hu/kiadvanyok.php
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Míg a 19. században a litográfia és 
a fametszet számított a műfaj leg-
kedveltebb technikájának, addig a 
20. században a linóleummetszés, a 
21. században pedig a digitális 
print vált egyeduralkodóvá – tette 
hozzá. A megnyitóbeszédből kide-
rült: a hazai és nemzetközi ex libris, 
illetve kisgrafika jól működő csere-
lehetőségeire dr. Némedi Endre, a 
könyvtár egykori igazgatója hívta 
fel Póka György figyelmét. Ennek 
köszönhetően az alkotó harminc 
ország háromszáz művészével és 
múzeumával került kapcsolatba. 
Gyarmati Gabriella      kiemelte: 
Póka György alkotóként majd hét-
száz, míg gyűjtőként tízezer ex lib-
rist és kisgrafikát mondhat magáé-
nak. „Ha minden hónapban nyitna 
a könyvtár egy kiállítást az otthon, 
szigorú rendszerben tárolt és gond-
dal őrzött gyűjteményből, legalább 
huszonnyolc évre tudna megfelelő 
minőségű és mennyiségű műtár-
gyat biztosítani a szervezők számá-
ra” – idézte az alkotások tulajdono-
sát. A bibliotéka tárlatán Póka 
György és felesége, Meskó Anna 
alkotásai mellett Koszta Rozália, 
Ferenczi Dávid, Lipták Pál, Rostás 
Mónika, Kósa Ferenc, Korda Béla, 
Takács Dezső, valamint a II. Margit 
dán királynő könyvtárának két ex 
librist is készítő Várkonyi Károly 
munkáit láthatja a nagyközönség. 
A tárlat április 16-ig tekinthető meg 
nyitvatartási időben: 
Hétfő: 14.00 - 18.00; Kedd-péntek: 
11.00 - 18.00; Szombat: 10.00 - 14.00 
Az alábbi címen:  
5700 Gyula, Városház u. 13. 
forrás:Ex libris kiállítással ünnepel-

te alapításának 180. évfordulóját a 
gyulai könyvtár 

A nagyközönség előtt is megnyílt 
a gyulai Almásy-kastély 
 
A helyi lakosok után március 19-től 
a nagyközönség is megismerheti a 
2,5 milliárdos uniós támogatással 
felújított gyulai Almásy-kastélyt.   
A megszépült  épületet ,  a 
„Hétköznapok és ünnepek egy al-
földi kastélyban című állandó kiál-
lítást", valamint a kastélyban kiala-
kított kávézót, múzeumot és aján-
dékboltot a helyiek ismerhették 
meg először, a március 4-én meg-
kezdődött próbaüzem során.          
A március 18-i hivatalos megnyitó 
után viszont a nagyközönség előtt 
is nyitva áll a város legújabb attrak-
ciója. Az ünnepségen Görgényi 
Ernő polgármester elmondta, hogy 
a városnak további nagyszabású 
tervei vannak, szeretnék megvaló-
sítani a vár körül az úgynevezett 
Szigeterőd-projektet, amelyhez kor-
mányzati támogatást várnak.       
Az Almásy-kastély felújításáról 
szólva kiemelte, hogy magyaror-
szági viszonylatban páratlan turisz-
tikai attrakció jött létre. Különleges, 
élményközpontú intézményt sze-
rettek volna kialakítani, ami továb-
bi lendületet adhat a 2012 óta folya-
matosan növekvő turizmusnak.     
A város a mintegy két évig tartó 
beruházásra három ütemben össze-
sen 2,4 milliárd forint európai     
uniós támogatást nyert el, összesen 
23 új munkahely létesült. 

forrás: A nagyközönség előtt is 
megnyílt a gyulai Almásy-kastély 

ményének darabjaiból nyújt        
válogatást. 
Dézsi János igazgató köszöntőjé-
ben emlékeztetett rá: Mogyoróssy 
János, a gyulai uradalom tisztvise-
lője, 1836-ban csaknem háromszáz 
kötetet ajánlott fel a helyi katolikus 
iskolának, ezzel letette az alapjait a 
mai városi könyvtárnak. Mint 
mondta, a bibliotéka az év folya-
mán több programmal is megemlé-
kezik az évfordulóról, egyebek 
mellett szakmai konferenciát és az 
alapító születésnapjához kapcsoló-
dó rendezvényeket szerveznek.  
Az igazgató kiemelte: a most meg-
nyíló, 150 alkotást felvonultató tár-
lat egyedülállónak számít, hiszen 
régóta nem volt hasonló a fürdővá-
rosban. A könyvtár folyosóján gyu-
lai és a településhez kötődő       
alkotók munkáit állították ki.  
Dézsi János felidézte: a középkor-
ban a kódextulajdonosok még úgy 
védték meg a tolvajoktól könyvü-
ket, hogy a polchoz láncolták őket. 
Később a tulajdonjog jelölésére az 
ex librist használták. A grafikai 
eljárással készült könyvjegyek a  
20. században önálló műfajjá     
v á l t a k ,  a m i  e l ő s e g í t e t t e               
gyűjtésüket. 
– A  kamara-kiállításon bemutatott 
kollekció is képes megmutatni, 
hogyan szegődött az ex libriseken 
a képgrafika, az illusztráció mel-
lett, a könyvek szolgálóleányává. 
Szolgálóleányává szegődött, mi-
közben önálló személyiségre tett 
szert – fogalmazott a megnyitón 
Gyarmati Gabriella, a békéscsabai 
Munkácsy Mihály Múzeum művé-
szettörténésze. A szakember el-
mondta: Budapesten már 1903-ban 
önálló ex libris kiállítást rendeztek. 

Almásy kastély 

http://www.gyulaihirlap.hu/108959-ex-libris-kiallitassal-unnepelte-alapitasanak-180-
http://www.gyulaihirlap.hu/108959-ex-libris-kiallitassal-unnepelte-alapitasanak-180-
http://www.gyulaihirlap.hu/108959-ex-libris-kiallitassal-unnepelte-alapitasanak-180-
http://turizmus.com/ujdonsag/a-nagykozonseg-elott-is-megnyilt-a-gyulai-almasy-kastely-1134717
http://turizmus.com/ujdonsag/a-nagykozonseg-elott-is-megnyilt-a-gyulai-almasy-kastely-1134717
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Közösségépítő kezdeményezések: 
- Közösségépítést célzó kampány, 
rendezvény, program; például - de 
nem kizárólag - hagyományőrző-, 
nemzetiségi vagy tömegsport ren-
dezvény. 
Pályázók köre: Pályázatot nyújthat-
nak be a Magyarországon bejegy-
zett, ténylegesen működő nonprofit 
(civil) szervezetek. 
A pályázat megvalósításának idő-
tartama: 2016. augusztus 1. 
2017. augusztus 1. közötti időszak.  
Támogatási forrás: A pályázat meg-
hirdetésekor rendelkezésre álló ke-
retösszeg 5 millió forint, amelyből 
3,5 millió forintot a Budapest Bank, 
1,5 millió forintot Békéscsaba      
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
biztosítanak. A támogatási forrás 
elosztásáról a Program Bírálóbizott-
sága dönt. 
A támogatás jellege: A támogatás 
formája vissza nem térítendő, egy-
szeri támogatás, amely 
2017. szeptember 1-ig elszámolás-
köteles. A támogatás elnyeréséhez 
önrész felmutatása nem szükséges.  
Az igényelhető/elnyerhető támo-
gatás összege: 
minimum 100 000,- Ft, maximum 
500 000,- Ft (bruttó összeg, amely a 
számlák bruttó értékét jelenti).  
A pályázat beadásának módja és 
határideje: A pályázatokat postán 
lehet küldeni, végső határidő a pos-
tai pecsét szerint 2016. május 2. 
Postai cím: 
1138, Budapest, Váci út 193. 
PR Osztály.  
További információk: 
Tölgyes Orsolya, szenior PR        
menedzser, Budapest Bank 
orsolya.tolgyes@budapestbank.hu ; 
06 1 450-7666; 70/436 6065 
Zs o mb o k Da nie l la ,  vez e t ő 
tanácsadó, Flow PR Splendidea 
Communications  
zsombok.daniella@flowpr.hu  
06/1-336-1355 ; 20/665 0376 

forrás: 
Budapest Bank Békéscsabáért Prog-

ram Pályázati felhívás 

 
 
 

06-66/452-252/1142-es telefonszá-
m o n ,  i l l e t v e  a  b e l a n k a -
@bekescsaba.hu e-mail címen.    
Pályázati űrlapok a fenti címen is 
igényelhetők, illetve letölthetők a 
www.bekescsa ba .hu  honla p       
Pályázati hírek oldaláról. 

forrás:  
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormá nyz a t  Köz gyű lésének 
Jaminai Településrészi Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a 
Jamina területén tevékenykedő civil 
közösségek 2016. évi támogatására 
 
Budapest Bank Békéscsabáért 
Program 
 
A pályázat célja: A „Budapest Bank 
Békéscsabáért Program” pályázatot 
hirdet olyan közcélú, közérdekű 
tevékenységek, civil kezdeménye-
zések támogatására, amelyek kizá-
rólag Békéscsabához és közvetlen 
agglomerációjához (Gerla, Mező-
megyer és Fényes településekhez – 
a továbbiakban: Agglomeráció) kö-
tődnek, a város és Agglomerációja 
fejlődését szolgálják az alábbi        
területeken: 
- pályaválasztás, pályakezdés       
támogatása;  
- közösségépítés 
A támogatásra pályázni olyan tevé-
kenységekkel lehet, amelyek az 
egyes témákon belül felsorolt kate-
góriákba tartoznak. Előnyben ré-
szesülnek azok a pályázatok, ame-
lyek a megvalósítani kívánt célt 
innovatív módon közelítik meg. 
Pályázati témák: 
Pályaválasztást, szakmai orientáci-
ót, fiatalok álláskeresését és elhe-
lyezkedését, pályakezdést támoga-
tó tevékenységek: 
- a fenti célokat szolgáló kampány, 
előadás, rendezvény, kiadvány, 
kiállítás, bemutató, coaching, tré-
ning, tanácsadás, internetes eszkö-
zök fejlesztése 
- a munka világában való eligazo-
dást, a szakszerű és hatékony ön-
életrajzírást, az állásinterjúkra való 
felkészülést, a munkáltatók és állás-
keresők egymásra találását segítő 
kezdeményezések 

PÁLYÁZATOK 

Békés megyei pályázati 
felhívások 
 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének 
Jaminai Településrészi Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a 
Jamina területén tevékenykedő 
civil közösségek 2016. évi támoga-
tására 
 
A pályázat célja: Jamina területén 
működő bejegyzett civil szerveze-
tek (egyesületek, alapítványok), 
klubok, közösségek programjai-
nak, projektjeinek támogatása, a 
helyi civil szektor közéleti részvé-
telének segítése. 
Pályázók köre: Pályázhat minden 
olyan civil szervezet/közösség, 
amelynek székhelye Jamina terüle-
tén van és közösségépítő munkáját 
Jamina területén fejti ki. 
Amennyiben jogi személyiséggel 
nem rendelkező (nem bejegyzett) 
közösség, klub pályázik, ebben az 
esetben pénzügyi lebonyolító szer-
vezeten keresztül lehet pályázatot 
benyújtani. 
A pályázat benyújtási határideje: 
2016. április 30. 
A pályázati keretösszeg:  
500 000, - Ft 
Egy pályázó által elnyerhető maxi-
mális összeg egy rendezvényre:   
50 000, - Ft 
Támogatási időszak:  
2016. március 1. –  
2016. december 31. 
Pályázni a pályáztató által kibocsá-
tott adatlapon lehet. 
A pályázatokat egy eredeti pél-
dányban (mellékletekkel együtt) az 
alábbi címre kell beküldeni vagy 
személyesen eljuttatni: 
BMJV Önkormányzat Közgyűlés-
ének Jaminai Településrészi      
Önkormányzata (JTÖ) 
5600 Békéscsaba 
Szent István tér 7. 
A pályázatok elbírálásának várha-
tó határideje: 2016. májusi részön-
kormányzat ülés 
További információ kérhető: 
Belanka Zsolt testületi referenstől a 

mailto:orsolya.tolgyes@budapestbank.hu
mailto:zsombok.daniella@flowpr.hu
http://www.budapestbank.hu/info/bekescsaba/
http://www.budapestbank.hu/info/bekescsaba/
http://bekescsaba.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=238&menuparam_11=11147&mtitle=P%C1LY%C1ZATI%20FELH%CDV%C1S
http://bekescsaba.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=238&menuparam_11=11147&mtitle=P%C1LY%C1ZATI%20FELH%CDV%C1S
http://bekescsaba.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=238&menuparam_11=11147&mtitle=P%C1LY%C1ZATI%20FELH%CDV%C1S
http://bekescsaba.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=238&menuparam_11=11147&mtitle=P%C1LY%C1ZATI%20FELH%CDV%C1S
http://bekescsaba.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=238&menuparam_11=11147&mtitle=P%C1LY%C1ZATI%20FELH%CDV%C1S
http://bekescsaba.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=238&menuparam_11=11147&mtitle=P%C1LY%C1ZATI%20FELH%CDV%C1S
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lyesen vagy postai úton úgy, hogy 
az legkésőbb 2016. június 1-jén 12 
óráig beérkezzen. 
Pályázati adatlap letölthető: a 
www.bekesvaros.hu honlapról  

forrás: www.bekesvaros.hu 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  CIVIL 
KERETRE 
 
Kondoros Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetésében jóváhagyott CIVIL 
KERETRE (5.110.000 forintos keret-
összegre) PÁLYÁZATOT ÍR KI. 
Pályázat célja: A településen műkö-
dő civil szervezetek, sportkörök, 
ö n s z e r v e z ő d ő  c s o p o r t o k               
támogatása. 
Pályázók köre: Kondoroson tevé-
kenységet végző civil szervezetek, 
alapítványok, egyesületek. 
Pályázati feltételek: Hiánytalanul 
kitöltött pályázati adatlap és nyilat-
kozat (a közpénzekből nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI törvény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintett-
ség fennállásáról, vagy hiányáról) 
A pályázók közül előnyt élveznek 
azok, akiknek tevékenysége: 
- közhasznú, 
- a szabadidő helyes eltöltésére    
irányul, 
- minél nagyobb számú résztvevőt 
mozgósít, 
- a település hírnevét öregbíti, 
- több civilszervezet együttműködé-
sével valósul meg. 
A pályázatok benyújtásának határ-
ideje és helye: 
2016.április 30. 12 óra 

A pályázat benyújtásához szükséges 
adatlap, nyilatkozat és közzétételi 
kérelem nyomtatvány itt tölthető le. 

forrás: www.kondoros.hu 
 
Pályázati felhívás 
Civil szervezetek 2016. évi  
működési jellegű támogatására 
 
Vésztő Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének Pénzügyi, Ügyren-
di, Városfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottsága pályázatot hirdet civil 
szervezetek 2016. évi működési  
jellegű támogatására.  
Rendelkezésre álló pályázati     

forrás: 700.000,- Ft (azaz hétszáz-
ezer forint). 
Pályázók köre, jogosultsági fel-
tételek: Pályázatot nyújthatnak 
be mindazon társadalmi szerve-
zetek vagy alapítványok, amelye-
ket a bíróság jelen pályázat kiírá-
sáig nyilvántartásba vett, az ala-
pító okiratuknak illetve alapsza-
bályuknak megfelelő tevékenysé-
güket ténylegesen folytatják és 
székhelyük Vésztőn található 
vagy vésztői szervezettel is      
rendelkeznek.  
A pályázat keretében támogatan-
dó célok: A civil szervezetek   
m ű k ö d é s i  k ö l t s é g e i n e k             
támogatása 

A pályázatok benyújtásának 
módja, helye és határideje:     
Pályázni kizárólag pályázati adat-
lapon lehet, az abban meghatáro-
zott dokumentumok csatolásával. 
A pályázati adatlap átvehető a 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Csoportján, illetve letölthető 
Vésztő város honlapjáról. 
A pályázatok benyújtásának  
határideje: 2016. év április hó 29. 
12.00 óra 

forrás:  
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  CIVIL 

KERETRE 
 
Pályázati felhívás 2016. évi nyári 
gyermektáborozás költségeinek 
támogatására 
 
Vésztő Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Pénzügyi, 
Ügyrendi, Városfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottsága pályá-
zatot hirdet a 2016. évi nyári 
gyermektáborozás költségeinek 
támogatására.  
Rendelkezésre álló pályázati 
forrás: 1.000.000,- Ft 
(azaz egymillió forint). 
Pályázók köre, jogosultsági fel-
tételek: Pályázatot nyújthatnak 
be mindazon társadalmi szerve-
zetek vagy alapítványok, amelye-
ket a bíróság jelen pályázat kiírá-
sáig nyilvántartásba vett, az ala-
pító okiratuknak illetve alapsza-
bályuknak megfelelő tevékenysé-
güket ténylegesen folytatják és 
székhelyük Vésztőn található 

Pályázati felhívás – Békés város 
területén működő civil              
szervezetek részére 
 
Békés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról,  
valamint a civil szervezetek műkö-
déséről és támogatásáról szóló tör-
vényben meghatározott egyesüle-
tek és alapítványok számára pályá-
zati eljárás keretében, céljelleggel, 
elszámolási kötelezettséggel, vissza 
nem térítendő pénzbeli támogatást 
nyújt.  
A pályázat célja: A Békés város 
területén működő civil szerveze-
teknek a közösség érdekében vég-
zett, közcélú tevékenységének elő-
segítése, valamint működési feltét-
eleinek támogatása. 
Támogatást nyújtó szervezet:   
Békés Város Önkormányzata  
Támogatás formája: vissza nem 
térítendő támogatás  
A támogatás célja:  
A. a működéshez szükséges       
költségek támogatására,  
B. a szervezet tevékenységi köré-
hez kapcsolódó programok, ren-
dezvények költségeinek támogatá-
sa, C. más pályáztató szervezethez 
benyújtott pályázat önrészének 
biztosítása.  
A  t á m o ga t á sr a  f o rd í t h a t ó           
pénzkeret: 12.000.000,- Ft  
Pályázók köre – támogatási felté-
telek: A pályázaton részt vehetnek 
azon civil szervezetek melyek a 
következő feltételeknek együttesen 
megfelelnek:  
1. legalább 1 éve működnek,  
2. békési székhellyel vagy békési 
tagszervezettel rendelkeznek, illet-
ve más szervezetek Békésen meg-
valósuló nyitott programjaikhoz  
3. korábbi pályázati támogatások-
kal elszámoltak  
4. éves beszámolójukat letétbe   
helyezték.  
Pályázat benyújtásának módja és 
határideje: Pályázni a kitöltött pá-
lyázati adatlap és a kötelezően csa-
tolandó mellékletek beadásával 
lehet.  
A pályázatot Békés Város Polgár-
mesterének címezve (5630 Békés, 
Petőfi u. 2.) kell benyújtani szemé-

http://www.bekesvaros.hu
http://www.bekesvaros.hu
http://www.kondoros.hu/index.php/hirek
http://www.kondoros.hu
http://www.veszto.hu/hirek.fcgi?rx=&type=81&item=930
http://www.veszto.hu/hirek.fcgi?rx=&type=81&item=930
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nyilván vannak tartva és 
b) amelynek versenyzői a sportszö-
vetség versenyrendszerében       
sportolnak. 
A pályázattal támogatott célok: 
a) egészségmegőrzés; 
b) sport, tömegsport, versenysport; 
c) sporttal összefüggő nevelés, okta-
tás, képességfejlesztés; 
Támogatás formája: 
a) a sportegyesületek működési  
támogatása; 
b) a sportegyesületek közhasznú 
tevékenységének támogatása; 
c) a sportegyesületeket érintő évfor-
dulók, rendezvények támogatása; 
A pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2016. év április hó 29. 
12.00 óra (beérkezés időpontja). 

További információ és forrás:  
Pályázati felhívás sportegyesületek 

2016. évi támogatására 
 
4 évszak – 8 klikk Fotópályázat 
fiataloknak! 
 
A Jövő Építők TDM. Kh. Egyesülete 
és az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat fotópályázatot    
hirdet 12-20 éves fiatalok számára. 

Téma: A négy évszak Orosházán és 
Gyopárosfürdőn 
Minden pályázótól 8 db fotót vá-
runk – évszakonként és helyszínen-
ként egyet-egyet. 
A  j e l e n t k e z é s h e z  e l ő z e t e s             
r e g i s z t r á c i ó  s z ü k s é g e s  a z 
oroshaza@tourinform.hu e-mail 
c í m e n  a z  a l á b b i  a d a t o k               
megadásával: 
– név 
– születési hely, idő 
– iskola (ha még tanulsz) 
– e-mail cím 
A jelentkezőknek válaszlevélben 
küldjük el a szükséges technikai 
információkat. 
Jelentkezési határidő: 
2016. április 15. 
Nyeremények: 
I. helyezett: 4 fős családi wellness-
hétvége egy magyarországi         
városban 
II. helyezett: 20 fős kalandpark   
belépő az Alföld Gyöngye           
Kalandparkba 
III. helyezett: 20 fős belépő a 
Gyopárosi Gyógy-, Strand- és     
Élményfürdőbe 

A beérkezett pályaművekből     
kiállítást rendezünk. 
Bővebb információ a fenti e-mail 
címen, vagy a 0670/337-5034-es 
telefonszámon. 

forrás:  
4 évszak – 8 klikk Fotópályázat 

fiataloknak! 
 
Vers- és Prózaíró Pályázat     
Kardoskúton 
 
A Móra Ferenc Művelődési Ház 
és  Községi  Könyvtár ,  a            
2016. évben is meghirdeti a 
Nyugdíjas Vers- és Prózaíró    
Pályázatot. 
A pályázók köre: nyugdíjas korú 
vagy leszázalékolt nyugdíjas   
pályázók 
A pályázat postára adásának  
határideje: 2016. április 30-a. 
Beküldési cím: 
Móra Ferenc Művelődési Ház és 
Községi Könyvtár 
Vargáné Neller Borbála igazgató 
5945, Kardoskút, 
Március 15. tér 1. 
Érvényes pályázati feltételek:  
- a pályázatokat kizárólag postai 
úton megküldve fogadjuk el, 
emellett az elektronikus bekül-
dést köszönettel vesszük 
- saját szellemi alkotással lehet 
pályázni 
- a kiíróhoz, a korábbi években 
beküldött alkotások jelen pályá-
z a t b a n  é r v é n y t e l e n n e k             
minősülnek 
- vers kategóriában maximum     
5 verssel lehet pályázni 
- próza kategóriában maximum 5 
prózával lehet pályázni, amelyek-
nek terjedelme együttesen nem 
haladhatja meg a 10 db A/4-es 
gépelt oldalt 
- a fentiekből következően, egy 
alkotó maximum 5-5 pályamun-
kát küldhet be, amennyiben 
mindkét kategóriában nevez 
- a pályamunkákat 3 példányban 
kell elküldeni a kiíró intézmény 
címére, Times New Roman betű-
típussal, 12- es betűmérettel    
gépelve. 
- a pályázat beküldésével, a Pá-
lyázó hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy alkotásaiból a kiíró intéz-

vagy vésztői szervezettel is        
rendelkeznek.  
A pályázat keretében támogatan-
dó célok: A 2016. év június 15. - 
augusztus 31. napja közötti idő-
szakra a vésztői általános iskolák 
1-8. évfolyamán nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részesülő, vész-
tői lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermekek   
részére szervezett nyári gyermek-
táborozás, üdülés költségeinek  
támogatása. 
V. A pályázatok benyújtásának 
módja, helye és határideje:       
Pályázni kizárólag pályázati adat-
lapon lehet, az abban meghatáro-
zott dokumentumok csatolásával. 
A pályázati adatlap átvehető a Pol-
gármesteri Hivatal Igazgatási Cso-
portján, illetve letölthető Vésztő 
város honlapjáról. 
A pályázatok benyújtásának    
határideje: 2016. év április hó 29.  
12.00 óra (beérkezés időpontja). 

forrás:  
Pályázati felhívás 2016. évi nyári 
gyermektáborozás költségeinek 

támogatására 
 
P á l y á z a t i  f e l h í v á s                     
sportegyesületek 2016. évi        
támogatására 
 
Vésztő Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Pénzügyi, Ügyren-
di, Városfejlesztési és Közbeszerzé-
si Bizottságának pályázati felhívás 
a sportegyesületek 2016. évi támo-
gatására 
Pályázhatnak: Vésztő Város köz-
igazgatási területén rendszeresen 
működő, az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény, továbbá a sport-
ról szóló 2004. évi I. törvény hatá-
l y a  a l á  t a r t o z ó  o l y a n                 
sportegyesületek,   
a) amelyek tagjai valamely olyan 
országos sportszövetségnek - vagy 
annak megyei szövetségének - 
amely szövetség tagja a Magyar 
Olimpiai Bizottságnak, vagy a Ma-
gyar Paraolimpiai Bizottságnak, és 
a Magyar Olimpiai Bizottság Sport-
információs Rendszerében (SIR) 

http://www.veszto.hu/hirek.fcgi?rx=&type=81&item=929
http://www.veszto.hu/hirek.fcgi?rx=&type=81&item=929
http://ifjusag.oroshaza.hu/?ai1ec_event=4-evszak-8-klikk-fotopalyazat-fiataloknak&instance_id=1
http://ifjusag.oroshaza.hu/?ai1ec_event=4-evszak-8-klikk-fotopalyazat-fiataloknak&instance_id=1
http://www.veszto.hu/hirek.fcgi?rx=&type=81&item=931
http://www.veszto.hu/hirek.fcgi?rx=&type=81&item=931
http://www.veszto.hu/hirek.fcgi?rx=&type=81&item=931
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mény válogasson és egy vagy több 
közülük megjelenjen a Kardoskúti 
Antológia következő évi köteté-
ben. Továbbá a Pályázó, a nyom-
dai megjelentetés mellett a pályá-
zat lebonyolítása során is           
felvállalja a nyilvánosságot. 

forrás:  
Vers- és Prózaíró Pályázat   

Kardoskúton 
 

Országos hatókörű  
pályázati felhívások 
 
KÖZösség-SZERvezés-VEZetés 
Program 
 
Új programunkat magyarországi 
közösségi kezdeményezések támo-
gatása érdekében indítottuk el.     
A pályázati felhívással célunk a 
magyarországi civil társadalom 
jog- és érdekérvényesítő, illetve 
mozgósító képességének növelése 
és a közhivatalok, intézmények és 
piaci szereplők hatékony állampol-
gári ellenőrzésének serkentése.     
A programtól azt várjuk, hogy a 
támogatásban részesülő civil szer-
vezetek és helyi csoportok képzé-
seken való részvétel, mentorálás és 
konzultáció révén képessé váljanak 
a közösségszervezés eszköztárá-
nak elsajátítására és gyakorlati al-
kalmazására, és ezzel életük minő-
ségének, lakóhelyük állapotának 
javítására, helyi problémák        
azonosítására és megoldására. 
Miért a közösségszervezés? 
A közösségszervezés lényege, 
hogy állampolgárok helyi közössé-
gei érdemben befolyásolni tudják a 
helyi, illetve regionális döntésho-
zatalt és döntéshozókat, és ezzel 
elérjék, saját kezükbe vegyék a he-
lyi ügyek megoldását. A közösség-
szervezés során a helyi közösség 
növeli a hatalmát: egy adott cso-
port aktívan bevonódik saját prob-
lémái megoldásába, megosztja, 
feltérképezi ezeket a problémákat 
és a megoldási lehetőségeket, illet-
ve azonosítja a hatalmi intézmé-
nyeket és azokat a szereplőket, 
akik ezeket a megoldásokat lehető-
vé tudják tenni; célszemélyeket 
választ, akikkel tárgyalásos úton, 

önkormányzatok, civil szerveze-
tek, alapítványok, közalapítvány-
ok, egyházak és egyházi jogi sze-
mélyek, gazdasági társaságok, köz-
művelődési intézmények és egyéb 
közintézmények pályázhatnak.  
Támogatható tevékenységek :       
A Közép és Kelet európai Történe-
lem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány XX. Század Intézete 
az alábbi tevékenységeket támo-
gatja: 
- az első világháborúval kapcsola-
tos ismeretterjesztő rendezvények, 
tudományos konferenciák, kiállítá-
sok stb. megvalósítása;  
- az első világháborúval kapcsola-
tos irodalmi, képzőművészeti, ze-
nei, mozgásművészeti alkotások 
létrehozása és bemutatása; 
- az első világháború hőseinek és 
áldozatainak emléket állító kultu-
rális rendezvények, művészeti ese-
m é n y e k  s z e r v e z é s e  é s               
megvalósítása 
A pályázati kiírás keretében támo-
gatott projektek támogatási és 
m e g v a l ó s í t á s i  i d ő s z a k a : 
2016.február 15.– 
2016.december 31. 
Az elnyerhető támogatás mértéke: 
Felső határa 25 00 000 forint.  
A támogatás formája: Vissza nem 
térítendő támogatás, előfinanszíro-
zás formájában.  
A pályázatok benyújtásának 
módja, helye és határideje: A pá-
lyázati dokumentációt postai úton 
vagy személyesen kell benyújtani a 
pályázati támogatásközvetítő   
alábbi címére:  
Közép - és Kelet - európai Történe-
lem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány XX. Század Intézete 
– Pályázati Iroda Budapest,       
1054 Budapest, Báthory utca 20. 
Beadási határidő: Folyamatos, a 
rendelkezésre álló források         
keretéig. 
További információk: A pályázati 
kiírás és útmutató letölthetőek a 
w w w . e l s o v i l a g h a b o r u . c o m       
honlapról.  

forrás:  
Az első világháború történelmi 

emlékeit őrző emlékművek      
rendbetételére, renoválására,    

helyreállítása / KKETTKK-CP-02 

vagy nyomásgyakorlással, ha 
szükséges, akár a konfliktus felvál-
lalásával eljuthat a kijelölt célig. 
A közösségszervezés módszerta-
nának átadásával a közösségek-
nek segítünk olyan eszközöket 
elsajátítani, melyekkel sikeresen 
- felderíthetik közös igényeiket; 
- feltérképezhetik lehetőségeiket; 
- felépíthetik érdekképviseletüket; 
-  m e g t e r v e z h e t i k  k ö z ö s               
cselekvéseiket; 
- megnyerhetik közös ügyeiket. 
Pályázatunkon olyan, tízezer főnél 
kisebb lélekszámú településen 
(vagy településrészen) aktívan mű-
ködő civil szervezetek vagy ön-
szerveződő informális csoportok és 
leendő közösségszervezőik jelent-
kezését várjuk, akik elkötelezettek 
a változtatás irányába, és vállalják 
a kb. másfél éves fejlesztési folya-
matban való részvételt. 
A programban szakmai partne-
r ü n k  a  C i v i l  K o l l é g i u m               
Alapítvány. 
Bővebb információk a KÖZ-
SZER-VEZ programról és a közös-
ségszervezésről az Ökotárs Alapít-
vány honlapján és az alábbi      
elérhetőségeken kérhetőek: 
 www.okotars.hu 
- kozossegszervezes@okotars.hu 

forrás:  
KÖZösség-SZERvezés-VEZetés 

Program 
 
Az első világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékművek      
rendbetételére, renoválására, 
helyreállítása / KKETTKK-CP-02 
 
A pályázat célja: A pályázati prog-
ram célja, hogy az első világhábo-
rút és a kapcsolódó történelmi ese-
ményeket felidéző, a hősöknek és 
áldozatoknak emléket állító kultu-
rális és tudományos programokat, 
művészeti tevékenységeket támo-
gasson, így az első világháborúval 
kapcsolatos társadalmi emlékezet 
ébren tartásával hozzájáruljon a 
közös értékeken, történelmen és 
kultúrán alapuló európai identitás 
erősítéséhez. 
Pályázat benyújtására jogosultak: 
A pályázat keretében megyei, me-
gyei jogú városi, városi, települési 

http://www.kardoskut.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1584:vers-es-prozairo-palyazat-meghirdetese&catid=146&Itemid=229
http://www.kardoskut.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1584:vers-es-prozairo-palyazat-meghirdetese&catid=146&Itemid=229
http://www.elsovilaghaboru.com
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/images/Palyazati_felhivas_Kultur%C3%A1lis_2016.pdf
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/images/Palyazati_felhivas_Kultur%C3%A1lis_2016.pdf
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/images/Palyazati_felhivas_Kultur%C3%A1lis_2016.pdf
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/images/Palyazati_felhivas_Kultur%C3%A1lis_2016.pdf
http://www.okotars.hu/kozossegszervezes
mailto:kozossegszervezes@okotars.hu
http://www.nonprofit.hu/palyazatok/KOZosseg-SZERvezes-VEZetes-Program
http://www.nonprofit.hu/palyazatok/KOZosseg-SZERvezes-VEZetes-Program
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- közművelődési intézmények, a 
közművelődési feladatellátásra a 
helyi önkormányzattal a muzeális 
intézményekről,  
- a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL törvény szerint közművelődé-
si megállapodást kötő szervezetek 
– beleértve a roma közösségi háza-
kat –, valamint ezek fenntartói, 
vagy nyilvános könyvtárak, illetve 
fenntartóik, amennyiben NEM köz-
ponti költségvetési szerv a           
fenntartó. 
A rendelkezésre álló keretösszeg: 
50.000.000 Ft 
Támogatási időszak: 
2016. március 21.-2017. február 28. 
A pályázatok benyújtásának    
határideje: 2016. április 20. éjfél 
A pályázatok benyújtásának   
módja: elektronikus úton a PKR 
felületén keresztül.   
További információk: 
Köller Zsófia +36-30/584-9048; 
kollerzs@nrszh.hu 
Korbély Katalin +36-1/462-6454; 
korbelyk@nrszh.hu 

forrás:  
Roma kulturális események     

megvalósításának, kulturális      
tartalmak és termékek elérhetővé     

tételének támogatása 

 
Megjelentek a Nemzeti Tehetség 
Program 2016. évi pályázatai 
 
A pályázatokról további informá-
ció a forrásnak megjelölt oldalon. 

forrás: Megjelentek a Nemzeti   
Tehetség Program  

2016. évi pályázatai 
 
„13600–Adhat Vonal” pályázati 
felhívás telefonhívással támogat-
ható adománygyűjtő rendszer 
h a s z n á l a t á r a  k ö z h a s z n ú           
szervezetek részére 
 
Az Adhat Vonal célja: A 13600 - 
Adhat Vonal azért jött létre, hogy 
az adománygyűjtő szervezeteknek 
egy gyors, biztonságos és átlátható 
adománygyűjtési lehetőséget bizto-
sítson. Mivel az Adhat Vonal az 
Invitel, a Magyar Telekom vezeté-
kes és mobil, a Telenor, a Vodafone 
valamint a Blue mobile és MOL 

tások is bemutatásra kerülhetnek, 
melyek szerzője nem roma szárma-
zású, de a mű témájában pozitív 
é r t e l e m b e n  f o g l a l k o z i k  a            
cigánysággal.  
Az „A” komponensre rendelkezés-
re álló keretösszeg 15.000.000Ft, 
azaz tizenötmillió forint. 
Igényelhető támogatás mértéke: 
alkalmak számától függően       
250.000 – 700.000 Ft.  
 „B” komponens (KEMT): Egyna-
pos kulturális események támo-
gatása (fesztiválok, roma ünnepsé-
gek, roma napok, stb.) megvalósí-
tását támogatja, amelyek nagyobb 
közösségeket képesek megszólíta-
ni. Fontos szempont, hogy ezek ne 
zárt (csak a roma közösséget el-
é r ő ) ,  h a n e m  n y i t o t t 
(össztársadalmi célzású települési, 
megyei szintű) események legye-
nek. Ilyen események közösségépí-
tő hatással kell, hogy legyenek az 
adott területen, ezért elsősorban a 
helyben, környéken élő roma elő-
adók, művészek, helyben, környé-
ken működő roma kulturális egye-
sületek, szervezetek bemutatkozá-
sa, bemutatása a cél.  
A „B” komponensre rendelkezésre 
álló keretösszeg 35.000.000 Ft, azaz 
harmincötmillió forint. 
E komponens keretében pályázón-
ként egy darab rendezvény meg-
szervezésére vonatkozóan lehet 
pályázatot benyújtani.  
Az „B” komponensre igényelhető 
t á m o g a t á s  m é r t é k e :                       
300.000 – 700.000 Ft 
A pályázók köre: 
- önálló jogi személyiséggel rendel-
kező roma, vagy eddigi tevékeny-
ségük alapján romákkal, roma kul-
túrával is foglakozó civil szerveze-
tek, melyek bírósági nyilvántartás-
ba vétellel jöttek létre, továbbá ala-
pító okiratukban szerepel a kultu-
rális és művészeti tevékenységek 
folytatása, közösségfejlesztés, vagy 
hagyomány és kultúra ápolása, 
vagy 
- cigány/roma nemzetiségi önkor-
mányzatok, vagy 
- helyi, megyei önkormányzatok, 
illetve azok intézményei, 
- települési önkormányzatok jogi 
sz em él y i sé gge l  re nd e lkez ő        
társulása, 

Roma kulturális események meg-
valósításának, kulturális tartal-
mak és termékek elérhetővé     
tételének támogatása 
 
A kultúra olyan, a köznapi ember 
számára is érthető és élvezhető 
üzenetet hordoz bármely művé-
szeti ág esetében, ami a másság, az 
egyediség, jelen esetben a nemzeti-
séghez tartozás elfogadását és 
megértését segíti elő. A roma kul-
túra értékeinek bemutatása hozzá-
járulhat a negatív megítélés csök-
kentéséhez, erősítheti a különböző 
kultúrából származó emberek köl-
csönös elfogadását. 
Emellett a romák számára eszköze 
lehet a kulturális továbbadására. 
A pályázat célja: Örökségük meg-
ismerésére, a fiatal nemzedékek-
nek való továbbadására. 
A pályázat közvetlen célja a roma 
kulturális események megvalósítá-
sán keresztül: 
- a cigány nyelvek (romani és beás) 
ápolása és fejlesztése;  
- a romahagyományok   korosz-
tályoknak; megőrzése, korszerű 
újraértelmezése, átadása fiatalabb 
- a roma nemzetiség kulturális 
örökségeinek, ünnepeinek, törté-
nelmének és múltjának megisme-
rése (zene, képzőművészet, tánc, 
filmművészet, iparművészet, és 
mások); 
- a különböző kultúrából származó 
emberek kölcsönös elfogadásának 
elősegítése. 
A támogatás formája és mértéke: 
A támogatás formája vissza nem 
térítendő támogatás, a projekt ke-
retén belül igényelt és megítélt  
támogatás 100%-a, saját forrást 
nem igényel. 
A felhívás két komponense      
pályázható: 
„A” komponens: A roma képző-
művészet, zene, film és irodalom 
támogatása (RKZF): 
Roma művészek alkotásainak be-
mutatására teremt alkalmat, mely 
magában foglalja az időszaki kiállí-
tásokat, irodalmi és zenei esteket, 
felolvasásokat, filmbemutatókat, 
színházi és táncelőadásokat, vala-
mint ezek kombinációját. A roma 
művészek művein túl olyan alko-

http://nrszh.kormany.hu/download/7/ae/00000/P%C3%81LY%C3%81ZATI%20FELH%C3%8DV%C3%81S%20%20ROM-RKT-16%2003_21.pdf
http://nrszh.kormany.hu/download/7/ae/00000/P%C3%81LY%C3%81ZATI%20FELH%C3%8DV%C3%81S%20%20ROM-RKT-16%2003_21.pdf
http://nrszh.kormany.hu/download/7/ae/00000/P%C3%81LY%C3%81ZATI%20FELH%C3%8DV%C3%81S%20%20ROM-RKT-16%2003_21.pdf
http://nrszh.kormany.hu/download/7/ae/00000/P%C3%81LY%C3%81ZATI%20FELH%C3%8DV%C3%81S%20%20ROM-RKT-16%2003_21.pdf
http://www.emet.gov.hu/
http://www.emet.gov.hu/
http://www.emet.gov.hu/
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A pályázás feltételei: A 3/2011. 
(IX.26.) NMHH rendelet alapján a 
fenti lehetőség igénybevételére 
k ö z h a s z n ú  s z e r v e z e t e k 
(alapítványok, egyesületek vagy 
nonprofit gazdasági társaságok) 
jogosultak. 
A 13600 – Adhat Vonal szám 
használatára az alábbi feltételek 
teljesülése esetén pályázhatnak: 
- a szervezet közhasznú jogállás-
sal rendelkezik, 
- a szervezet 2016. során frissített 
adatlappal rendelkezik a NIOK 
Alapítvány által működtetett Ad-
hat adatbázisban (további részle-
tek: http://adhat.hu/adhat-
adatlap-civil-szervezetek-profilja). 
Pályázati űrlap kitöltése. 
Határidő: 2016. április 17. 24:00 
óra. Hiánypótlásra a határidő 
után nincs mód! 
A beérkezett pályázatokból a 
NIOK Alapítvány és a távközlési 
szolgáltatók által felkért testület 
választja ki azokat a szervezete-
ket, melyek használhatják a 13600 
– Adhat Vonal hívószámot. 
Egy szervezet 2017. december 31-
ig nyeri el a szám használatának 
jogát, mely ezt követően          
meghosszabbítható. 
T o v á b b i  i n f o r m á c i ó k : 
adhatvonal@niok.hu  
Tel.: +36-1-315-3151 

forrás:  
13600–Adhat Vonal” pályázati 

felhívás  

 
Vidék Kaland - Újratöltve       
Pályázati felhívás – 2016 
 
A program célja: Személyes pél-
dákon keresztül bemutassa a me-
zőgazdaság működését, az élelmi-
szer-előállításban és társadalom-
ban betöltött szerepét, tájékozta-
tást adjon az agrár- és vidékfej-
lesztési támogatások működésé-
ről, indokoltságáról.  A Vidék Ka-
land Program lebonyolítását a 
Timac Agro Kft., az Axiál Kft., a 
Syngenta, az OTP Agrár, az 
AGRO.bio, a Raiffeisen-Agro és a  
Földművelésügyi Minisztérium 
támogatja.   
A pályázat célja: azoknak a      
kimondottan városokban élő fiata-

mobile ügyfelei számára elérhető, 
kiemelkedő lehetőséget biztosít az 
a d o m á n y g y ű j t ő  sz erv e z e t e k         
számára azzal, hogy rendkívül    
s z é l e s  k ö r b ő l  k a p h a t n a k               
adományokat. 
Kinek ajánljuk: Elsősorban azon szer-
vezeteknek érdemes pályázni, akik havi 
szinten meg tudnak szólítani 100–150 
adományozót, vagy évente egy-két alka-
lommal tudnak aktívan kampányolni 
egy adott cél érdekében, ezzel éves szin-
ten legalább 1000–1200 embert adomá-
nyozásra késztetni. 
Az Adhat Vonal működése:            
A 13600 – Adhat Vonalon keresztül 
maximálisan 99 szervezet támogat-
ható az alábbi működési rendszer 
szerint: a 13600 telefonszám felhívá-
sa után az adományozók 01-99-ig 
számozott mellékek alapján azono-
síthatják, hogy mely szervezetet kí-
vánják a telefonhívás vagy SMS érté-
kével (250 Ft) támogatni. A szolgál-
tatók a NIOK Alapítvány felé szá-
molnak el az adományokkal, majd a 
NIOK Alapítvány mint adomány-
gyűjtést közvetítő szervezet a szol-
gáltatóktól kapott elszámolás alap-
ján utalja tovább az adományokat a 
támogatott szervezet felé. A szolgál-
tatók a telefonhívások után hívás-
végződtetési díjat számolnak fel, 
melynek mértéke szolgáltatóként 
változó, de maximum a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) rendelete által rögzített 
összeg, mely jelenleg 15 Ft + Áfa.    
A NIOK Alapítvány az elszámolt 
adományokból kezelési költséget 
nem von le, ugyanakkor a rendszer 
működtetésének érdekében a szer-
vezetek havi adományközvetítői 
díjat fizetnek az előző havi hívások 
darabszáma alapján, melynek     
mértéke: 
0 - 1 000 db hívás/hó mennyiség 
esetén 5 000 Ft/hó + Áfa, 
1 001 - 3 000 db hívás/hó mennyiség 
esetén 15 000 Ft/hó + Áfa, 
3 001 - 5 000 db hívás/hó mennyiség 
esetén 25 000 Ft/hó + Áfa, 
5 001 - 7 000 db hívás/hó mennyiség 
esetén 50 000 Ft/hó + Áfa, 
7 001 - 10 000 db hívás/hó mennyi-
ség esetén 70 000 Ft/hó + Áfa, 
10 001 db hívás/hó mennyiség fölött 
85 000 Ft/hó + Áfa. 

loknak a jelentkezését várja az 
AGRYA, akik érdeklődnek a me-
zőgazdaság gyakorlata, egy csalá-
di gazdaság mindennapjai vala-
mint az élelmiszer-előállítás, a fel-
dolgozás gyakorlata iránt.         
Számukra kívánjuk bemutatni 
napjaink mezőgazdaságát. Jelen 
program egyik fő célja a korrekt 
tájékoztatás erősítése napjaink me-
zőgazdaságáról. 
A Program felépítése: A Vidék 
Kaland – Újratöltve Program          
3 Alprogramra tagolódik. A jelent-
kezők ezek közül bármelyikbe, 
akár többe is bekapcsolódhatnak.  
1. Alprogram – „Határtalan kalan-
dok - VK Klasszik” egy hét -     
Székelyföld, Felvidék   
2. Alprogram - „5X1 nap mez ő 
gazdaság” - magyarországi       
kalandok   
3. Alprogram – „Vidék Kaland 
Speciál – Akiknek gázolaj folyik az 
ereiben”  
Jelentkezés általános feltételei:   
A Programra  18-35 év közötti, 
városi,  nem  mezőgazdász (kivéve 
3. alprogram) fiatalok jelentkezését 
várjuk. A jelentkezőknek vállalni-
uk kell, hogy a program során 
szerzett élményeikről, benyomása-
ikról és véleményükről az AGRYA 
által megjelölt kommunikációs 
csatornákon – külön weboldalon 
blog, Facebook, Twitter, stb. – tájé-
koztatást adnak, fényképeket, eset-
legesen videókat töltenek fel.  
A jelentkezés és a kiválasztás  
folyamata: Jelentkezni az egységes 
jelentkezési lappal majd az 
AGRYA címére történő elküldésé-
vel lehet (e-mailben, szkennelve: 
videk-kaland@agrya.hu, levélben: 
Fiatal Gazdák Magyarországi Szö-
vetsége – AGRYA, 1138 Budapest, 
Váci út 134/C VI.28.).  
Jelentkezési határidő: 
2016. április 15. (péntek) 
A programmal kapcsolatosan az 
AGRYA Országos Iroda munka-
társai adnak további tájékoztatást 
(videk-kaland@agrya.hu, 
06 1 2704874) 

forrás: 
Vidék Kaland - Újratöltve  

Pályázati felhívás – 2016 
 

http://adhat.hu/adhat-adatlap-civil-szervezetek-profilja
http://adhat.hu/adhat-adatlap-civil-szervezetek-profilja
https://docs.google.com/forms/d/1oXemEYaXan_bG9CbwcQUZveAlmqHAxVyzZCDtRTZtJo/viewform
http://www.nonprofit.hu/palyazatok/13600Adhat_Vonal_palyazati_felhivas_telefonhivassal_tamogathato_adomanygyujto_rendszer_hasznalatara_kozhasznu_szervezetek_reszere
http://www.nonprofit.hu/palyazatok/13600Adhat_Vonal_palyazati_felhivas_telefonhivassal_tamogathato_adomanygyujto_rendszer_hasznalatara_kozhasznu_szervezetek_reszere
http://www.videk-kaland.hu/sites/default/files/downloads/videk_kaland_palyazati_felhivas_2016.pdf
http://www.videk-kaland.hu/sites/default/files/downloads/videk_kaland_palyazati_felhivas_2016.pdf
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kedéséhez és az energiafelhaszná-
lás   csökkentéséhez. 
A civil szféra, az oktatási szektor, a 
tudományos szféra együttműködé-
sének eredményeként a legszéle-
sebb körben kell tudatosítani a 
fenntarthatóság értékrendjét,     
ismertté tenni az energiatudatos 
fogyasztási alternatívákat és meg-
ismertetni a jelenlegi fogyasztási 
szokások környezeti hatásait. 
A támogatás mértéke, összege: 
a) Az igényelhető vissza nem térí-
tendő támogatás összege: mini-
mum 5, maximum 20 millió Ft  
lehet. 
b) A támogatás maximális mértéke 
az összes elszámolható költség    
100 %-a. 
Előleg igénylése: 
Jelen felhívás keretében támogatott 
projektek esetében az utófinanszí-
rozású tevékenységekre igénybe 
vehető támogatási előleg maximá-
lis mértéke a megítélt támogatás  
50 %-a,de legfeljebb 10 millió Ft. 
A támogatási kérelem benyújtásá-
nak határideje: 
A felhívás megjelenését követően: 
2016. május 2-ától legkésőbb     
2018. május 2-áig lehetséges. 
Támogatást igénylők köre: 
Jelen felhívásra támogatási        
kérelmet nyújthatnak be: 
a) Települési önkormányzatok 
b) Alap és/vagy középfokú közok-
tatási intézmények (azok fenntar-
tói és/vagy üzemeltetői és/vagy 
tulajdonosai és/vagy önállóan gaz-
dálkodás esetén maguk az         
intézmények) 
c) Civil szervezetek 
Jelen felhívás keretében a támo-
gatási kérelem benyújtására kon-
zorciumi formában is van lehető-
ség. Egy támogatást igénylő egy 
támogatási kérelem benyújtására 
jogosult önállóan vagy konzorci-
umvezetőként. Emellett konzorci-
umi tagként további egy konzor-
ciumban részt vehet. 
Jelen konstrukció keretében       
kizárólag olyan támogatási kérel-
mek támogathatóak, amelyek meg-
felelnek a fenti célkitűzéseknek. 
Rendelkezésre álló tervezett keret-
összeg 1 milliárd Ft. A támogatott 
támogatási kérelmek várható     
száma: max. 120 db. 

- 2014. évi beszámolóját és annak 
közhasznúsági mellékletét nyilvá-
nosságra hozták. 
A támogatás formája és a finan-
szírozás módja: A támogatás egy-
szeri, vissza nem térítendő, mérté-
ke legfeljebb az összes elszámol-
ható költség 100%-a. Az FM az 
odaítélt összeget egyösszegű elő-
legfinanszírozás formájában utalja 
át Támogatott bankszámlájára. 
Az egy pályázattal elnyerhető 
vissza nem térítendő támogatás 
összege 500.000 forinttól 
3.000.000 forintig terjedhet.  
A pályázatok benyújtásának   
határideje: 2016. május 6. 
Elérhetőségek: 
Földművelésügyi Minisztérium 
Parlamenti és Társadalmi  
Kapcsolatok Főosztálya 
Telefonszámok: 06 1 79 58078,  
79 51063, 79 51568 
E-mail címe:  
zoldforras@fm.gov.hu 

forrás: 
A ZÖLD FORRÁS 2016. évi         

pályázati felhívása  

 
KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási 
programok 
 
A felhívás célja: Az energiatuda-
tos gondolkodás és a kapcsolódó 
viselkedésminták és szokások el-
terjesztése. A konkrét cél, hogy a 
lakosság szélesebb körben megis-
merhesse az energiatakarékossági, 
energiahatékonysági, megújuló és 
alternatív energiahasznosítási 
megoldásokat, lehetőségeket, illet-
ve változzanak a lakosok ezekkel 
kapcsolatos fogyasztói és társadal-
mi beállítódásai. Az információs, 
szemléletformáló programsoroza-
tokkal, kampányokkal, képzések-
kel, közösségi együttműködések 
megvalósításával a felhívás hozzá-
járul a kompetens és felelős maga-
tartás elterjedéséhez, az energiatu-
datos életmód értékeinek és esz-
közeinek széleskörű elterjesztésé-
hez, valamint a kapcsolódó nem 
formális tanulási helyzetek ösz-
tönzéséhez és végső soron a meg-
újuló energia-felhasználás növe-

A ZÖLD FORRÁS 2016. évi         
pályázati felhívása a környezet és 
természetvédelmi civil szervezetek 
számára 
 
A pályázati támogatás célja: A kör-
nyezet- és természetvédő civil szer-
vezetek támogatása, aktív részvétel-
ének biztosítása a Nemzeti Környe-
zetvédelmi Programban meghatáro-
zott célkitűzésekhez illeszkedő, illet-
ve bizonyos állami feladatok átválla-
lásából adódó szakmai programjaik 
eredményes és hatékony megvalósí-
tásában. 
A támogatás az alábbi célokra,    
illetve azok megvalósításának   
költségeire igényelhető: 
A Zöld Forrásból a támogatás igény-
bevételére jogosultak a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programban (a 
továbbiakban: NKP) alábbiakban 
megfogalmazott célkitűzésekhez 
illeszkedő, illetve az átvállalható 
állami feladatok hatékony és ered-
ményes teljesítéséhez kapnak       
segítséget: 
- Az életminőség és az emberi egés-
zség környezeti feltételeinek javítá-
sa; 
- Védett természeti értékek és erő-
források védelme; 
- Az erőforrás-takarékosság és a -
hatékonyság javítása. 
A pályázók köre: Pályázatot, azon 
környezet- és természetvédelmi civil 
szervezetek nyújthatnak be, akik az 
alábbi feltételeknek eleget tesznek: 
- 2014. január 1. előtt jogerősen Ma-
gyarországon bejegyzettek; 
- tevékenységüket Magyarországon 
végzik; 
- alapító okiratban/alapszabályában 
rögzítetten környezet- és természet-
védelmi céllal létrejött társadalmi 
szervezetek – alapítványok, egyesü-
letek, szövetségek, amelyek 
- az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szerveze-
tek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján civil szervezetnek minősül-
nek;  
- a Civil tv. szerinti közhasznúsági 
fokozattal rendelkeznek; 
- 2014-ben és 2015-ben környezetvé-
delmi és/vagy természetvédelmi 
tevékenységet folytattak; 

mailto:zoldforras@fm.gov.hu
http://palyazatok.org/zold-forras-palyazat-2016/
http://palyazatok.org/zold-forras-palyazat-2016/
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A projekt végrehajtására rendelke-
zésre álló időtartam:  
Legfeljebb 18 hónap  

forrás: 
KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási 

programok 
  
Alkotói pályázat 2016 
 
Az Országos Tűzmegelőzési Bizott-
ság „Tűzről pattant” címmel alkotói 
pályázatot hirdet óvodások, általá-
nos és középiskolások részére.       
A felmenő rendszerű pályázatra az 
iskolások 6-10, 11-14, valamint     
1 5 - 1 8  é v e s  k o r c s o p o r t b a n          
küldhetnek alkotásokat. 
A pályázat célja: Az óvodások és 
az iskolások kreatív alkotásokon 
keresztül mutassák be a tűzoltók 
izgalmas és egyben veszélyes vilá-
gát. A Tűzről pattant pályázaton az 
alkotások központi témája a tűzvé-
delem, amelyet a tűzoltói hivatás 
bemutatásával, egy tűzoltói beavat-
kozás ábrázolásával, vagy bármi-
lyen más, ötletesen elkészített, a 
tűzvédelem fontosságát hangsúlyo-
zó művel lehet bemutatni. 
Pályázati feltételek: 
Az óvodások szabadkézi rajz    
kategóriában pályázhatnak. 
 

Az iskolások korcsoportonkénti 
kategóriái: 
- szabadkézi grafika (A/4-es mére-
tű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, 
pasztell kép vagy bármely más, 
szabadkézi technikával készített, 
A/4-es méretű alkotás pl. monotí-
pia) 
- montázs (ragasztott technikával, 
A/4-es méretben) 
- számítógépes grafika (A/4-es 
méretben nyomtatható, számító-
géppel készített alkotás) 
- mém (mém készítése bármelyik 
mémgenerátorral) 
- videó (30 másodperc) 
Benyújtás módja: A szabadkézi 
rajzokat, grafikákat és a montázso-
kat eredetiben, postai úton, vagy 
személyesen kell eljuttatni a fővá-
rosi/megyei igazgatóságra. A töb-
bi kategóriában készült alkotásokat 
e-mailben vagy elektronikus adat-
hordozón postai úton, vagy szemé-
lyese n  j u t ta t ha t já k  e l  a z             
igazgatóságokra.  
Beérkezési határidő: 
2016. május 20. 
Díjazás: A fővárosi/megyei bíráló-
bizottságok az iskolások pályázatai 
közül korcsoportonként és kategó-
riánként 3-3 alkotást díjaznak, az 

első helyezett alkotások automati-
kusan részt vesznek az országos 
versenyben is! Az országos ver-
seny első helyezettjei családjukkal 
balatoni nyaraláson vehetnek 
részt. 
Az az iskola, illetve óvoda, ahon-
nan a legtöbb pályázatot nyújtják 
be, elnyeri a „Legkreatívabb iskola 
2016”, illetve a „Legkreatívabb 
óvoda 2016” címet, mely együtt jár 
a tűzoltóság egyszeri, az iskolá-
ban/óvodában tartandó bemutató-
jával (füstsátor, tálcatűz oltás, olaj-
tűz oltás, roncsvágás) és tűzvédel-
mi oktatás megtartásával. 
Eredményhirdetés: 2016. május 27. 
(fővárosi/megyei), 2016. június 10. 
(országos) 
További információ: 
bekes.titkarsag@katved.gov.hu 

forrás: 
Alkotói pályázat 2016 

  

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

http://www.ecoprofin.hu/2016/04/kehop-541-szemleletformalasi-programok.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Plyzatok-Plyzzatok+%28ECOPROFIN+Kft.%29
http://www.ecoprofin.hu/2016/04/kehop-541-szemleletformalasi-programok.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Plyzatok-Plyzzatok+%28ECOPROFIN+Kft.%29
mailto:bekes.titkarsag@katved.gov.hu
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=4195
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Ideje: 2016. május 27 - 28. 
Helyszín: Sinka István Művelődé-
si Központ és Városi Könyvtár 

5530, Vésztő Kossuth u. 43-47.  
További információ:  

XIX. Kárpát-medencei  
Sinka István vers-, énekelt vers  

és     prózamondó verseny 
 
Közösség - Média - Művelődés 
2016. 
 
2013-ban rendeztük meg első íz-
ben a Közösség - Média - Művelő-
dés konferenciát, melyet idén 
2016. május 19-én folytatunk.  Ren-
dezvényünk fókuszába korunk 
kulturális változásai és a            
közösségek kerülnek. 
Az Internet világa rohamosan építi
-, alakítja át életünket. A fejlődés 
és a lemaradás is exponenciális 
ütemű. Új típusú közösségek jön-
nek létre, amelyek újraszervezik 
életüket. Ez a folyamat azonban 
nem konfliktusmentes, hiszen két 
világ kultúrája ütközik.  Erőforrás 
hiány, leszakadó térségek csökke-
nő hozadékok és technológiai fej-
lődés. Az a gondolkodás azonban, 
amely létrehozta a jelen problémá-
it, nem tud új válaszokat adni.    
Az új válaszok új típusú kultúrá-
ból születnek. Ez az alapja annak, 
hogy megszokott sémáinkból ki-
lépve újraszervezzük erőforrása-
ink elosztását, optimalizálását. 
Közösségi vállalkozások, társadal-
mi innovációk, végletekig leegy-
szerűsített és optimalizált folya-
matok, valamint az erőforrások 
megosztása jellemzi ezt az új kor-
szakot. Mindezt közösségi alapon 
megszervezve.  Mi tehát ma a kö-
zösség és a kultúra? Hogyan lehet 
az elégtelen erőforrásokból elegen-
dőt varázsolni? Hogyan alakítja 
ezt a világot a közösségek újra-
szerveződése? Hogyan lehet a tár-
sadalmi jót üzleti alapon megvaló-
sítani? Ezekre a kérdésekre keres-
sük a válaszokat. Bízva abban, 
hogy megtaláljuk azokat a szemé-
lyeket, közösségeket, akik nyitot-
tak ezekre a válaszokra és a      
változásra. 
Címszavakban tehát: Kultúra;  
Közösség; Dimenzió-váltás 

Időpont: 2016. május 19. csütörtök  
Helyszín: Kecskeméti Gábor     
Kulturális Központ, Békés, Jantyik 
Mátyás utca 23-25. 
Tervezett előadók és témák: 
- Karafiáth Balázs (Darwin's Mar-
keting Evolution) - Mémekről, a 
kultúra alapkódjairól, kulturális 
dizájnerekről és a kulturális-
dimenzióváltásról 
- Seres Szilvia (BME) - A kortárs 
médiaművészet közösségformáló 
erejéről, hatásáról...  
- Schleer Tamás (everrip.com) - 
Arról, hogy hogyan működik egy 
nemzetközileg híres startup 
accelerátor belülről és miért az 
alumni a legnagyobb hozzáadott 
érték... 
- Beke Márton (EMMI) - A közös-
ségek, a közösségi művelődés he-
lyéről, szerepéről a változások kö-
zepén... 
- Balogh Csaba (HVG) - Hogyan 
lehet nulláról felépíteni egy száz-
ezer fő feletti Facebook közösséget 
nulla darab nyereményjátékkal - 
tapasztalatok, ötletek, lehetősé-
gek...  
- Kántor Sztella Nóra, (TZM) -    
Az erőforrás alapú gazdaságról és 
a közösségekről... mert nem igaz 
az, hogy erőforrás-hiányos rend-
szerben élünk 
- Vágvölgyi Gusztáv (Inspi-Ráció 
Egyesület) - Társadalmi jóról üzle-
ti alapon - mert a jót nem elég lét-
rehozni, fent is kell tartani... 
- Szabó Dávid (miutcank.hu) -  
Arról, hogy hogyan gondolkodik a 
negyvenezres felhasználói tábor - 
és miért fontos a felhasználói gon-
dolkodás megismerése...  
- Koszecz Sándor (KGKK) - Kultu-
rális "taxisokról" egy "Uberes" vi-
lágban - arról, hogy mi az alapvető 
különbség a "hagyományos" kö-
zösségi gondolkodás és az innova-
tív szemlélet között és milyen le-
hetőségek nyílnak meg akkor, ha 
komolyan vesszük a változás    
logikáját... 

További információk & részletes 
program:  

Közösség - Média - Művelődés  

 
 
 

Meghívó 
 
A SINOSZ Orosházi Helyi Szerve-
zet 50. évfordulóját ünnepli       
2016. április 23-án, 10.00 órától, 
melyre szeretettel meghívja Önt.  
A  j u b i l e u m i  ü n n e p s é g e t            
Orosházán tartjuk az Eötvös József 
Katolikus Általános Iskola és    
Óvoda ebédlőjében  
(Orosháza, Eötvös J. tér 2.). 
Program: 
Megnyitó 
- Visszaemlékezés az elmúlt 50 
évre 
- Alapító tagok munkájának elis-
merése 
- Fellépések (Mezőtúri nagyothal-
lók csoportja, SINOSZ Szentesi 
Helyi Szervezete, Irodalmi kör – 
Orosháza) 
- Ebéd 
- Táncos-zenés ünneplés 
Jelentkezési határidő: 
2016. április 15 
Jelentkezni és az ebédet befizetni: 
Szanda Gábor ügyintézőnél lehet 
az alábbi időpontokban: 
csütörtökönként 9.00-12.00 óráig 
szombatonként 13.00-16.00 óráig a 
S I N O S Z  O r o s h á z i  H e l y i            
Szervezetében  
(Orosháza, Veress J. u. 1/A) 
Az ebéd ára 1.700,- Ft/fő. 
Szeretettel várjuk az ünnepségre! 
 
XIX. Kárpát-medencei 
Sinka    István vers-, énekelt vers 
és prózamondó verseny 
 
Vésztő Város Önkormányzata a 
Sinka István Művelődési Központ 
és Városi Könyvtár/Vésztő/ a  
Péter András Gimnázium/
Szeghalom/ és a Magyar          
Versmondók Egyesülete meghir-
deti a XIX. Kárpát-medencei    
Sinka István  vers-, énekelt vers 
és prózamondó versenyt. 
A verseny célja: A Kárpát-
medencében minél szélesebb kör-
ben megismerjék Sinka István 
munkásságát és e találkozóval is 
tisztelegjünk a jeles költő            
emléke előtt.  
 
 
 

http://www.veszto.hu/hirek.fcgi?rx=&type=80&item=917
http://www.veszto.hu/hirek.fcgi?rx=&type=80&item=917
http://www.veszto.hu/hirek.fcgi?rx=&type=80&item=917
http://www.kozossegmediamuvelodes.hu/
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Békéscsabai Jókai Színház –      
Tájékoztatója 
 
Bérletek megújítása a 2016/2017-es 
évadra: április 11-től május 20-ig. 
Új bérletek vásárlása: május 23-tól. 
 
FELNŐTT SZÍNHÁZI  
BEMUTATÓK 
- Örkény István: MACSKAJÁTÉK - 
tragikomédia 
Rendező: Juhász Róza 
- Ivan Kušan: BALKÁN KOBRA - 
zenés komédia 
Rendező: Katkó Ferenc 
Koprodukció a Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színházzal 
- Friedrich Schiller: ÁRMÁNY ÉS 
SZERELEM -  színmű 
Rendező: Eperjes Károly 
Koprodukció a Veszprémi Petőfi 
Színházzal 
- Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - 
M i k l ó s  T i b o r :  L É G Y  J Ó          
MINDHALÁLIG 
Rendező: Seregi Zoltán 
- Molnár Ferenc: AZ ÜVEGCIPŐ - 
vígjáték 
Rendező: Tege Antal 
  
IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKSZÍN-
HÁZI BEMUTATÓK 
- Szomori György - Szurdi Miklós - 
Valla Attila: DIÓTÖRŐ ÉS EGÉR-
KIRÁLY - családi musical 
Rendező: Szomor György 
- Molière: A FÖSVÉNY - vígjáték 
Rendező: Merő Béla 
- A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK - 
zenés mesejáték (Grimm meséje 
alapján) 
Rendező: Szalma Dorotty 
- Arany János: BOLOND ISTÓK 
Rendező: Árkosi Árpád 
- ÁLLAT(I)MESE - eltáncolt        
mesejáték 
Koreográfus: ifj. Mlinár Pál 
K o p r o d u k c i ó  a  B a l a s s i                
Táncegyüttessel 

STÚDIÓSZÍNHÁZI 
BEMUTATÓK 
- Anthony Marriott-Alistair Foot: 
CSAK SEMMI SZEXET KÉREM, 
ANGOLOK VAGYUNK - komédia 
Rendező: Merő Béla 
- Sławomir Mrożek: TANGÓ -   drá-
ma 
Rendező: Csiszár Imre 
- Raymond Cousse: STRATÉGIA 
KÉT SONKÁRA - monodráma -   
r o k o k ó  m u s i c a l o p e r e t t  ö t               
felvonásban 
Előadja: Tege Antal 
Rendező: Tapasztó Ernő 
Koprodukció az Aradi    Kamara-
színházzal 
- Gogol: EGY ŐRÜLT NAPLÓJA - 
monodráma 
Előadja: Katkó Ferenc 
Rendező: Köllő Miklós 
 
REPERTOÁRON MARAD: 
- Dumas-Pozsgai Zsolt – Szomor 
György: Monte Cristo grófja 
- Orient – zenés színház 
- Neil Simon: Mezítláb a parkban 
- Pozsgai Zsolt: A szűz és a szörny 
- Thomas Mann – Zalán Tibor: Mario 
és a varázsló 
- Zelei Miklós: A Isten balján – Situs 
Inversus 
- Marsha Norman: Jóccakát, 

anya… 
- Katona József: Bánk bán 
 
További információ: 
Békéscsaba Jókai Színház              
Szervezőiroda 
Békéscsaba, Andrássy út 1-3. 
(Ibsen-Ház) 
Telefon: 66/519-550 
Email: 
szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu 

 
 
 
 

Kuriózum a Jókai Színházban 
 
Luo Huaizhen: Li Yaxian 
A  „Li Yaxian” című opera a négy 
legjelentősebb hagyományos kí-
nai opera stílusát képviselő 
Chuan Ju opera egyik darabja, 
amely a  szecsuáni opera hagyo-
mányait követi. Gyökerei több 
mint 200 évre vezetnek vissza. A 
mű egy szenvedélyes szerelem 
története, kb. 2 órában.  
Az opera címszereplője a Kínában 
ünnepelt és számos díjjal kitünte-
tett Shen Tiemei, akinek érdemei 
közé tartozik, hogy a hagyomá-
nyos, archaikus kínai operát újítá-
saival sikerült városában, 
Chongqing-ban és szerte Kínában 
újra egyre népszerűbbé tenni. 
Shen Tiemei nem csak jelentős 
operaénekes, aki öt éves kora óta 
csiszolja tehetségét, hanem a 
Chongqingi Szecsuáni Opera 
igazgatója is, aki Kínában egyete-
mi   oktatóként is segíti ennek a 
hagyományos kínai műfajnak a   
terjesztését.  
Időpont: 2016. 04. 22. péntek  
19 óra 
Jegyárak: 2000,- Ft és 1500,- Ft 
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NEA Társadalmi Felelősségvállalás 
Kollégium civil delegált tagjai:  
Udvaros Renáta 
Hegedűs Zsolt 
Kertész-Bojárszky Eszter  

forrás:NEA VÁLASZTÁSOK 

  
Megjelentek az 1% felhasználásáról 
b e s z á m o l ó  n y o m t a t v á n y o k 
(14KOZ,16MKOZ) a NAV oldalán 
 
Hogyan kell közzétenni az 1%-os 
adományok felhasználásáról szóló 
közleményt? 
A civil szervezeteknek egy erre a 
célra létrehozott adatlapon kell az 
1%-ok felhasználásáról nyilatkozni-
uk. Ez azt a célt szolgálja, hogy a 
kapott összegekkel átláthatóbban, és 
külön költségek nélkül tudjanak a 
civil szervezetek elszámolni. A civil 
szervezeteknek a NAV oldaláról 
kellett letölteniük a „14KOZ Közle-
mény az adózó rendelkezése szerinti 
a kedvezményezett részére átutalt 
összeg felhasználásról” elnevezésű 
adatlapot, majd kitöltve azt, 2016. 
május 31-éig kizárólag elektronikus 
úton kellett beküldeni a NAV részé-
re az Ügyfélkapun keresztül. Az 
adatlap mellé az ABEV programot is 
le kell töltenie azoknak, akik a köz-
zétételi kötelezettségüknek eleget 
kívánnak tenni, mert az adatlap ki-
zárólag ezen programon keresztül 
tölthető ki. Előnye, hogy a program 
útmutatót és hibajelzést is ad, ha 
nem helyesen töltik ki a lapot. Az 
adatlapon meg kell adni, a szervezet 
hivatalos adatait, egy táblázatban a 
kiutalt 1%-os összeg felhasználási 
módját (2016-ban a 2014. év végén 
kiutalt 1%-os támogatást), majd írás-
ban is be kell mutatni, hogy mire 
költötte a civil szervezet vagy intéz-
mény a kapott összeget. Bár a tárgy-
év, melyről el kell számolni mindig 
az adott 1% kiutalását követő évet 
jelenti, amennyiben a szerve-
zet/intézmény megkezdte a pénz 
elköltését még a kiutalás évében, 
akkor azt is bele kell számolni. A 
pénzügyi adatoknál külön kell téte-
lezni a működésre (mely a felhasz-
nált összeg max. 25%-a), illetve a cél 
szerinti tevékenységre használt ösz-

szeget, valamint a még el nem 
költött részt a tovább tartalékolt 
rovatban kell megjeleníteni. A 
kitöltött, kész lapot a „Kapcsolat 
az Ügyfélkapuval” fül alatti 
„Elektronikus küldés Ügyfélka-
pun keresztül” felirat megnyomá-
sa után tudjuk benyújtani a NAV-
nak, amennyiben a civil szerve-
zet/intézet már érvényes regiszt-
r á c i ó v a l  r e n d e l k e z i k  a 
www.magyarorszag.hu oldalon. 
Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (EMMI) a NAV által továb-
bított közleményeket a civil szer-
vezetekkel foglalkozó honlapján 
június 30-ától legalább 1 évig in-
gyenesen teszi közzé. Azon ked-
vezményezettek, amelyek saját 
honlappal rendelkeznek, az 1% 
felhasználásáról szóló közlemé-
nyüket el kell helyezzék azon 
legkésőbb 2016. május 31-éig, és 
azt onnan 1 évig el nem távolít-
hatják. 

forrás: 
Megjelentek az 1%  

felhasználásáról beszámoló  
nyomtatványok  

 

.Útmutató nonprofit szervezetek 
részére – SZJA 1% fogadása 

Útmutató az 1%-os jogosultság-
ról, a gyűjtés feltételeiről és     
körülményeiről, beszámolásáról. 

 

1. Milyen feltételeknek kell 
megfelelnie annak a civil szerve-
zetnek, amely részesülni akar az 
1 %-ból? 

2. Mit tegyen tehát az a civil 
szervezet, amely kedvezménye-
zett kíván lenni? 

3. Mit kell tennie a kedvezmé-
nyezett szervezetnek, mely 1%-
ot kapott? 

4. Mit kell tennie a szervezetnek 
a kapott 1% felhasználása után? 

5. Mit kell tennie a NAV-nak a 
kedvezményezett szervezettel 
kapcsolatban? 

6. Mit kell tennie a  

szervezetnek, ha a jövőben is 
szeretne 1%-ot gyűjteni? 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

NEA VÁLASZTÁSOK 
 
Megválasztásra kerültek a Nemzeti 
Együttműködési Alap (NEA) tes-
tületeinek tagjai. A rendszer sajnos 
nem változott: az előzetesen beje-
lentkezett és regisztrált elektorok a 
„virtuális elektori gyűléseken”, 
vagyis a kormányablakoknál ad-
hatták le szavazataikat. A nagy 
átalakítások óta 2016-ban lejárt az 
előző ciklusban megválasztott tes-
tületek mandátuma, így ismét vá-
laszthatott a szektor. A hozzánk 
eljutott vélemények szerint sokan 
már annak sem látták értelmét, 
hogy elektorként bejelentkezzenek, 
nemhogy a választásokon elindul-
janak. A testületekben továbbra is 
kisebbségben vannak a választott 
civil tagok. A kilenc tagú testüle-
tekben három tagot választottak 
meg most az elektorok, a többi hat-
ból hármat az Országgyűlés illeté-
kes szakbizottsága, hármat pedig a 
kormány delegál.  Ha szeretné 
megismerni, hogy kik is lesznek a 
testületek civil képviselői, olvas-
gassák a hivatalosan feltöltött ön-
életrajzaikat: http://civil.info.hu/
web/nea/jeloltek  
Az eredmények:  
NEA Tanács civil delegált tagjai:  
Zsigmond József 
Lakner Gábor 
Nagy Péter  
NEA Nemzeti Összetartozás    
Kollégium civil delegált tagjai:  
Dr. Kondra Laura 
Dr. Nagy Gábor Dániel 
Leitert-Kiss Anna  
NEA Új Nemzedékek Jövőjéért 
Kollégium civil delegált tagjai: 
Janzsó Ádám 
Herczegné Szabó Marianna 
Tardi Tamás Ákos  
NEA Mobilitás és Alkalmazkodás 
Kollégium civil delegált tagjai: 
Szöllősi Balázs 
Horváth Zoltán 
Tóthné Tóth Anna  
NEA Közösségi Környezet       
Kollégium civil delegált tagjai: 
Dr. Cseszregi Tamás 
Vajda Árpád 
Binszki Alexa  

http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2489
http://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=7d4540a8c9&e=60e11d2719
http://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=24fcadbfdc&e=60e11d2719
http://www.nonprofit.hu
http://www.nonprofit.hu
http://www.nonprofit.hu
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Ezekre a kérdésekre talál választ itt 
olvashatja. 

forrás: Útmutató nonprofit  
szervezetek részére – SZJA 1%  

fogadása 
 
Hogyan kell közzétenni a                
beszámolót? 
 
Május 31-ig papír alapon vagy 
elektronikus úton beküldve kell 
letétbe helyezni a beszámolót az 
OBH-nál a megadott formában. 
(Az OBH tájékoztatója a civil szer-
vezeteket terhelő - beszámolóikkal 
kapcsolatos - letétbe helyezési és 
közzétételi kötelezettségről) A be-
számolót az OBH részére kell meg-
küldeni (vagy a képviselő, vagy az 
adóhatóságnál bejelentett könyve-
lő, ügyvéd, stb. által), amivel a le-
tétbe helyezési és a közzétételi kö-
telezettségnek is eleget teszünk.    
A közzététel céljából beküldendő 
f o r m a n y o m t a t v á n y o k  a 
www.civil.info.hu internetes por-
tálról, vagy a bírósági honlapról 
tölthetőek le. 2015. január 1-től    
Az Országos Bírósági Hivatal tájé-
koztatása szerint a beszámolót és a 
közhasznúsági mellékletet papír 
alapon vagy elektronikus úton le-
het benyújtani. A vonatkozó jog-
szabály (a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel össze-
függő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény 39. § (1) 
bekezdése és 105. § (1) bekezdése) a 
papír alapú vagy elektronikus be-
nyújtást írja elő. Az elektronikus 
úton küldött beszámoló közzététe-
lére (az OBH gondoskodik a beszá-
moló közzétételéről az országos 
névjegyzékben, a szervezet további 
adataihoz kapcsolódóan) napi fel-
töltéssel kerül sor. A papír alapon 
küldött (az alábbi címre: OBH, 1363 
Budapest, Pf. 24.) beszámoló legfel-
jebb 20 nap múlva jelenik meg. 
K ö z h a s z n ú  s z e r v e z e t  a               
beadványait csak elektronikusan 
terjesztheti elő. 
Ha elektronikusan küldi be a szer-
vezet a beszámolót, a beküldésről 
elektronikus igazolást kap. Akkor 
tekinthető a beszámoló határidő-
ben beküldöttnek, ha informatikai-
lag szabályszerű volt, a megfelelő 

mellékleteket csatolták és a tartalom, 
formátum informatikailag értelmez-
hető volt. A beadáskor rögtön kap a 
szervezet egy elektronikus tértive-
vényt, amely tartalmazza, hogy a 
beadvány informatikai vizsgálata 
megtörtént és a kérelmet befogadták. 
Itt azt vizsgálják, hogy a megfelelő 
informatikailag is hatályos nyomtat-
vány (formátum), megfelelő kiter-
jesztésű dokumentumok kerültek 
beadásra. Az elutasítás is azonnali 
visszajelzéssel (hibaüzenet) történik. 
Ez a vizsgálat nem tartalmi, csak in-
formatikai jellegű, de azt vizsgálhat-
ják, hogy a kérelem kötelezően kitöl-
tendő rovata ki van-e töltve, és hiá-
nyosság esetén nem megy át az in-
formatikai szűrőn. Amennyiben be-
számolójukat postai úton küldik meg 
az Országos Bírósági Hivatal részére 
és igazolásra van szükségük a letétbe 
helyezéséről, kísérőlevelet kell mellé-
kelni, amelyben kérik az igazolás 
kiállítását. Bővebben itt olvashat. 
A letétbe helyezés mellett, amennyi-
ben a szervezet saját honlappal ren-
delkezik, a honlapon is el kell he-

lyezni, és legalább két évig elérhető-
vé tenni a beszámolót és a közhasz-

núsági mellékletet. 
Civil szervezetek beszámolóival kap-
csolatos további tudnivalók az OBH 
honlapján találhatóak. 
Kérdéseivel az OBH Országos Nyil-
vántartások Irodájához is fordulhat. 

forrás: Hogyan kell közzétenni a  
beszámolót? 

 
Közbizalom 2015 
 
10 éve folyamatosan végeznek kö-
zösségfejlesztő műhelyek országos 
felmérést a hazai közintézményekkel 
kapcsolatos bizalmi viszonyok ala-
kulásáról. A fő témánkban nyolcféle 
intézményi típusra tesszük fel a 
„Mennyire bízik meg…? kérdést 
azoknak, akikkel kapcsolatba kerül-
tünk és négyfokozatú válaszlehetősé-
get kínálunk ezeknek a kiválasztásá-
ra. Bár gyakran felmerült, hogy talál-
junk új témákat, keressünk új kérdé-
sekre is válaszokat, megoldásokat 
ezekben az évenkénti kutatásokban, 
de mégis sikerült az elmúlt időszak-
ban következetesen, nagyjából azo-
nos kérdéssornál maradnunk.         

Ez segítségünkre van abban, hogy 
összehasonlíthatók legyenek az 
egyes adatsorok, s így növekvő 
biztonsággal érzékelhessük az 
évenként kialakuló, a számunkra 
legfontosabb trendeket. 
Vizsgált mintánk – ahogy minden 
évben – ezúttal sem reprezentatív, 
azaz szúrópróba szerűen kivá-
lasztódott emberek válaszoltak 
kérdőívünkre az ország különbö-
ző városaiban és falvaiban, továb-
bá közel ötöde a kérdőíveknek 
online módon lett kitöltve. A kér-
dések tehát 2015 őszén – ekkor 
szerveztük az Állampolgári Rész-
vétel Hetét –, alapvetően a hazai 
közbizalom állapotáról és a      
közösségi ügyekben való részvé-
telről adnak képet. 

forrás és folytatás: 
Közbizalom 2015 

 
Adobe Cloud  
 
A CivilTech Informatikai Adomá-
nyozó Program a NIOK és a 
TechSoup partnerségének kereté-
ben valósul meg. A San Francisco-i 

székhelyű TechSoup nonprofit 
szervezetek technológiai kapaci-
tásépítésével foglalkozik oly mó-
don, hogy a vezető szoftver- és 
hardvergyártók által nyújtott ado-
mányokat az egyes országok 
nonprofit szervezeteinek        ado-
mánykéréseivel kapcsolja össze. 
A program azáltal, hogy az ado-
mányozott szoftvereket egy jelké-
pes adminisztrációs / szolgáltatá-
si díjért teszi hozzáférhetővé, 
csökkenti a szervezetek informati-
kai beszerzésének költségvetését. 
Az informatikai termékek adomá-
nyozásával a nonprofit szerveze-
tek szűkös költségvetéséből forrá-
sok szabadulhatnak fel egyéb 
technológiai beszerzésekre vagy 
más programterületekre. 
Adobe: A szervezetek egy pénz-
ügyi éven belül (július 1-től június 
30-ig) maximum négy adományo-
zott terméket kérhetnek. 
A szervezetek korlátlan számú 
e g y é n i  C r e a t i v e  C l o u d 
Photography csomag tagságot 
kérhetnek. 
Költségvetés: 10 millió USD-t 

http://www.nonprofit.hu/tudastar/utmutato-nonprofit-szervezetek-reszere--szja-1-fogadasa
http://www.nonprofit.hu
http://www.nonprofit.hu
http://www.nonprofit.hu
http://www.nonprofit.hu/hirek/Hasznos-informacio-a-civil-szervezeteknek-az-igazolas-kiallitasarol
http://www.nonprofit.hu
http://www.nonprofit.hu
http://reszvetelhete.hu/2016/03/23/kozbizalom-2015-felmeres-eredmenyek-a-civilek-elorenyomulnak/
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(~2.91 milliárd Forint) nem megha-
ladó éves működési költségvetéssel 
rendelkező szervezetek jogosultak 
az adományozott termékekre    
ennek a programnak a keretében. 
A szervezetek a működési költség-
vetés nagyságától függetlenül jogo-
sultak egyéni Creative Cloud 
Photography csomag tagságra  
ennek a programnak a keretében. 
Kizárólag nonprofit szervezetek 
és könyvtárak: A programban sze-
replő termékek kizárólag közhasz-
nú fokozattal rendelkező nonprofit 
szervezetek és nyilvános        
könyvtárak számára érhetőek el.  
A szolgáltatás feltételei: Az Adobe 
termékeket kérelmező szervezetek-
nek el kell fogadniuk az összes  
vonatkozó szolgáltatásfeltételt. 

forrás:Adobe Cloud  
  

Nyolcadikos diákok 
szervezkednek az alföldi  
tanyavilágban 
 
Egy székkutasi általános iskola öt 
diákja – közülük többen is tanyán 
élnek – úgy döntöttek, hogy egye-
sületet alapítanak, hogy rászoruló 
gyerekeken és állatokon segítse-
nek. Támogatókat keresnek. 
A Klauzál Gábor Általános Iskola 
Gregus Máté Tagintézmény nyol-
cadikos osztályának tanulói, Szabó 
Gabriella, Klimó Liliána, Kovács 
Eduárd, Danka Gabriella és Bács 
Erzsébet úgy döntöttek: Nagy Na-
pok Kis Hősei néven megalapítják 
a saját egyesületüket, hogy rászo-
ruló fiatalokon és bántalmazott 
állatokon segítsenek – áll a Káva 
Kulturális Műhely közleményében. 
Az öt diák közül többen is megle-
hetősen nehéz családi körülmé-
nyek közül jönnek. Szabó Gabriella 
és Klimó Liliána azt mondják, hogy 
annyiban különböznek a kortársa-
iktól, hogy őket és a családjaikat 
már alaposan próbára tette az élet. 
Egyikőjüket például még kisbaba 
korában elhagyták a szülei, azóta a 
nagyszülei nevelik. Van, akinek a 
szülei meghaltak, a csapat egyik 
tagjának családjában pedig nemrég 
volt egy válás. A diákok közül töb-
ben tanyán élnek, Kakasszéken, 
illetve Pósahalmon; akad köztük 

olyan, aki szabadidejében állatmen-
helyen végez önkéntes munkát. 
Mivel az egyesület nemrég alakult, 
ezért végigvitt projektek még nem 
szerepelnek a fiatalok weboldalán, 
de bíznak abban, hogy ha beindult a 
szekér, akkor többek között tudnak 
majd ruhagyűjtéseket szervezni ár-
vaházaknak, jótékonysági bálokkal 
pénzt szerezni kórházaknak, és tá-
mogatások megszerzésével állat-
menhelyeknek is segítenének. Min-
dezt elsősorban Békés, valamint 
Csongrád megyében. 
A fiatalok várják bárkinek a jelentke-
zését, aki jogi, gazdasági vagy bár-
milyen más tanáccsal, támogatással 
hozzá tudna járulni jövőbeli         
munkájukhoz. 
Itt lehet őket elérni: http://nagy-
napok-kis-hosei88.webnode.hu/
kapcsolat/ 

forrás:Nyolcadikos diákok 
szervezkednek az alföldi  

tanyavilágban 
 

K Ö Z Ö S S É G  –  T E R V E Z É S 
TANULÁS – EREDMÉNY  
 
A Dialóg a Közösségekért Egyesület 
és a Közösségfejlesztők Egyesülete 
szeretettel meghívja Önt és kollégáit 
a Norvég Civil Támogatás Alap által 
finanszírozott projektjeik keretén 
belül megvalósult szakmai ered-
ményeket bemutató kétnapos       
konferenciára. 
A konferencia időpontja:  
2016. április 19 – 20. 
Helyszíne: Budapest, Kesztyűgyár 
Közösségi Ház  
(VIII. ker, Mátyás tér 15.) 
 
PROGRAMTERV 
Április 19. 
A Dialóg Egyesület az izlandi Citi-
zens Foundation partnerségével 
valósította meg Közösségi tervezési 
modellek Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében című projektjét. A pro-
gram során a megyében 3 kisebb 
településsel, 2 vidékfejlesztési 
LEADER közösséggel és Miskolc 
városával dolgoztak együtt a 
szakemberek, munkánk fókuszában 
az online és a személyes közösségi 
tervezés kombinációja állt. 
Az egy év tapasztalatait, ered-

ményeit, dilemmáit, és az alkal-
mazott módszereket mutatjuk be 
a projektzáró konferencián. 
10.00 – 10.30: Regisztráció 
10.30 – 11.40: Közösségi tervezés 
– Általános tudásunk, konkrét 
tapasztalataink. 
Panelbeszélgetés a projekt részt-
vevőivel a falu-város-LEADER 
közösség dimenziójában. 
11.40 – 12.00: Közösségi tervezés 
offline és online. Plenáris előadás 
12:00 – 13:00: Ebédszünet 
13:00 – 15:00: Közösségi tervezés 
falun, városon és LEADER közös-
ségekben. Szekciókban zajló 
műhelymunka. 
15:00 – 16:00: Hogyan tovább 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben? Kerekasztal-beszélgetés. 
A nap szakmai programjával 
k a p c s o l a t b a n  t o v á b b i                 
információk: Molnár Aranka, 
arimolnar@gmail.com 
Április 20. 
A Közösségfejlesztők Egyesülete 
Közösségi szolgáltatás – közössé-
gi működtetés kistelepüléseken c. 
projektje keretein belül több más 
szakmai kérdés mellett a közös-
ségfejlesztői tevékenység terve-
zhetőségének, az eredmények és 
h a t á s o k  m é r h e t ő s é g é n e k 
témájával is  foglalkozott. 
Munkánk másik fontos fókusza a 
közösségi alapú szolgáltatások 
hazai körülmények között ér-
vényes definíciójára, illetve az 
ehhez szükséges feltételek me-
ghatározására irányult. 
A konferencia részben angol 
nyelven zaj l ik,  szinkron-
tolmácsolást valamennyi részt-
vevő számára biztosítunk. 
9.00 – 9.30:    Regisztráció 
9.30 – 9.40:    Röviden a projektről 
(Farkas Gabriella, projektvezető) 
9.30 – 10.00:   Közösségfejlesztés, 
t e rvez és  és  é r téke l és  – 
Küzdelmek és dilemmák. 
(Kovács Edit, szakmai vezető) 
10.00 – 10.30: A LEAP eszköz 
múltja és jelene Skóciában. 
(Stuart Hashagen, Scottish 
Co m m u n it y  D ev e l o p me nt      
Centre, Skócia, Nagy-Britannia) 
10.30 – 10.45: Kávészünet 

https://www.civiltech.hu/node/4736
http://nagy-napok-kis-hosei88.webnode.hu/kapcsolat/
http://nagy-napok-kis-hosei88.webnode.hu/kapcsolat/
http://nagy-napok-kis-hosei88.webnode.hu/kapcsolat/
http://civilhirugynokseg.hu
http://civilhirugynokseg.hu
http://civilhirugynokseg.hu
mailto:molnar@gmail.com
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10.45 – 11.15: Zipzár – Tervezés és 
értékelés lengyel módra (Pawel 
Jordan, Local ActivitySupport  
Centre, CAL, Lengyelország) 
11.15 – 11.30: Próbálkozásaink 
(Kovács, Edit, szakmai vezető) 
11.30 – 11.50: LEAP-tapasztalatok a 
KÖ FE NCTA pro je kt jébe n 
(Benedek Gabriella) 
11.50 – 12.10: LEAP-tapasztalatok a 
KÖFE Szépkorúakért a Hegyv-
idéken projektjében 
(Gyenes Zsuzsa) 
12.10 – 12.50: A délelőtti program 
ö s s z e f o g l a l á s a ,  k é r d é s e k , 
hozzászólások 
12.50 – 13.30: Ebédszünet 
13.30 – 14.00: Közösségi alapú szol-
gáltatások és fejlesztői minták – 
definíciós kísérlet és terepi tapaszt-
alatok (Peták Péter, szakmai 
vezető) 
14.00 – 15.00: Fejlesztői szemmel – 
K ö z ö s s é g i ,  i n t é z m é n y i  é s 
szervezeti fókuszok. Kerekasztal- 
beszélgetés (Pető Ibolya, Korpai 
Tibor, Szarvadi Antal, moderátor: 
Peták Péter) 
15.00 – 15.45: Közös tudásunk – 
Plenáris beszélgetés. (Moderátor: 
Kovács Edit) 
15.45 – 16.00: A konferencia zárása 
A konferencián való részvétel 
ingyenes, azonban regisztrációhoz 
kötött. A regisztrációkat itt 
fogadjuk. 
A második nap szakmai program-
járól, valamint a teljes konfer-
enciával kapcsolatos technikai kér-
désekről további információk: 
F a r k a s  G a b r i e l l a , 
kofe@kapcsolat.hu 
 
Negyedszázad - Magyar Ifjúság 
2012 kötetbemutató a Corvin téren 
 
Az Ifjúságszakmai Társaság a 
Nemzeti Művelődési Intézet közre-
működésével mutatja be a rend-
szerváltás óta felvett ifjúságkutatá-
si adatokat feldolgozó Negyedszá-
zad – Magyar Ifjúság 2012 című 
kötetét. A kötet a fiatalok élethely-
zetének illetve életmódjának időbe-
li változásait követi, az elmúlt       
25 év tendenciáit és jellegzetessége-
it összegezve. A tanulmány a hazai 
nagymintás ifjúságkutatások ered-

ményeit nemzetközi trendekbe 
ágyazva is értelmezi, ezzel támpon-
tokat nyújtva a jövőre vonatkozó 
kutatásokhoz-fejlesztésekhez.  
Helyszín: Nemzeti Művelődési   
Intézet,   
Budapest, I. ker. Corvin tér 8.  
Időpont: 2016. május 3. 10:00 óra. 
Tervezett program: 
- 9:45-10:00 Érkezés 
- 10:00-10:10 Megnyitó 
Kárpáti Árpád, szakmai igazgató, 
Nemzeti Művelődési Intézet 
- 10:10-10:25 Negyedszázad – 25 év 
ifjúságkutatása 
Nagy Ádám habil. PhD., projektve-
zető, elnök, Ifjúságszakmai Társaság 
- 10:25-10:45 Negyedszázad – 25 év 
ifjúsága   
Székely Levente PhD., kutatási   
igazgató, szerkesztő 
- 10:45-11:00 A kötet lektori   értéke-
lése 
Murányi István PhD., elnök, Ifjúság-
szociológiai Szakosztály, Magyar 
Szociológiai Társaság 
Kabai Imre PhD., elnök, Módszertani 
Szakosztály, Magyar Szociológiai 
Társaság 
Kérjük, részvételi szándékát legké-
sőbb 2016. április 30-ig jelezni szíves-
kedjen (konyv@excenter.eu). 

forrás: Negyedszázad - Magyar  
Ifjúság 2012 kötetbemutató a Corvin 

téren 
 

2016-ban is átadásra kerül a          
Beke Pál Emlékcím 
 
 
 
 
 
 
 
2016. április 21-én, a Nemzeti Műve-
lődési Intézetben (Budapest, I. kerü-
let, Corvin tér 8.), „Méltóságkereső” 
címmel rendeznek konferenciát a 
Beke Pál Emlékcím alapítói.            
Az Emlékcímet – hasonlóan az el-
múlt évekhez – a konferencia kereté-
ben adja át az alapítók nevében Beke 
Pál         felesége, Menyhárt Ildikó. 
A konferenciát követően – díszbe-
mutató keretében – bemutatásra ke-
rül a „Belül kell felépíteni a házat – 
Faluház mozgalom és közösségfej-

lesztés” című film. A filmet Zajti 
Ferenc rendezte, elkészítését a 
Magyar Művészeti Akadémia 
támogatta. 
A szervezők ekként foglalják ösz-
sze a „MÉLTÓSÁGKERESŐ” – 
Beke Pál Emlékkonferencia célját: 
„Konferenciánk célja példaértékű 
kulturális, művelődési és ifjúsági 
szervezetek, intézmények, kezde-
ményezések bemutatása. Olyano-
ké, amelyek arra adnak választ: 
miképpen lehet megerősíteni, 
megadni, megszerezni vagy épp 
visszaadni, visszaszerezni a meg-
lévő, a valaha megvolt vagy az 
esetleg még meg nem tapasztalt 
méltóságot. Azt, amely tartást ad 
az egyes embereknek, közössé-
geknek, településeknek, térségek-
nek, illetve saját maguknak.       
És, amelynek birtokában úgy 
érezhetik: nem csak lakosai,     
hanem polgárai településüknek, 
országuknak, Európának. A be-
mutatkozók közös tulajdonsága, 
hogy mindezt közösségi alapon, a 
méltóságukat kereső és megte-
remtő emberekkel együtt, nem 
csupán értük, hanem velük      
közösen teszik.” 
A Beke Pál Emlékcím alapítói: 
Civil Közösségi Házak Magyaror-
szági Egyesülete, Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzati Társaság, 
Közösségfejlesztők Egyesülete, 
Magyar Comenius Társaság Nem-
zeti Művelődési Intézet, Települé-
si Gyermekönkormányzatokat 
Segítők Egyesülete 
Időpont: 2016. április 21. 
Konferencia: 10:00 – 15:15 
Díszbemutató: 16:30 
Helyszín: Nemzeti Művelődési 
Intézet (Budapest, I. kerület,   
Corvin tér 8.), Színházterem 

Jelentkezési lap és bővebb infor-
máció a linkre kattintva érhető el.  

forrás: 2016-ban is átadásra kerül 
a Beke Pál Emlékcím 

http://goo.gl/forms/OwhscMFPbf
mailto:konyv@excenter.eu
http://www.nmi.hu
http://www.nmi.hu
http://www.nmi.hu
https://docs.google.com/forms/d/1XO2zAPq2TiEXy_z69jLrn0PB7v_O_PEaflXygiXh6E8/viewform?c=0&w=1
http://www.nmi.hu/hu/Hirek/2016-ban-is-atadasra-kerul-a-Beke-Pal-Emlekcim
http://www.nmi.hu/hu/Hirek/2016-ban-is-atadasra-kerul-a-Beke-Pal-Emlekcim
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KIADVÁNYAJÁNLÓ 

Varsányi Erika: Vívódások és felismerések 
 
„A KÖFE (Közösségfejlesztők Egyesülete) kiadásában most megjelenő Parola-füzet 
többségében azokat az írásokat tartalmazza, amelyek korábban előadásokként a 
szervezet rendezvényein hangzottak el, emellett bevettem máshol publikált kisebb 
írásokat is. A kiadvánnyal az a becsvágyam teljesül, hogy e közösséghez tartozóként 
hagyjak nyomot, s egyben lehetőséget adott arra is, hogy ismét átgondoljam korábbi 
szövegeimet, amelyeket most, a lezárás után érzek igazán befejezetlennek: vívódá-
sok, amelyek tele vannak feloldatlan ellentmondásokkal és kifejtetlen szempontok-
kal. Ez a folyamat hosszú időre nem csak az én energiáimat kötötte le,      hanem a 
szerkesztőjét, majd a tördelőjét is. A közös munkát kísérő elkerülhetetlen félreérté-
sek, zavarok egy pillanatra sem kérdőjelezték meg egymás iránti kölcsönös tisztele-
tünket, figyelmességünket. Együttműködésünk számomra tanulási és személyes 
élmény volt, amiért mindkettőjüknek hálás vagyok. 

Külön köszönettel tartozom a KÖFE munkatársainak, akik a közzétételről gondoskodnak. Varsányi Erika”  
A kötet a következő linken olvasható: Varsányi Erika: Vívódások és felismerések 

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  

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Önkéntes menedzser – hobby vagy szakma? műhelykonferencia, avagy szükséges-e az önkéntes menedzser 

munkakört szakmásítani? 
 
Budapest 2016. április 1. Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) szakmai fórumot szervezett önkéntes        
menedzserek, intézmények, civil szervezetek, szakértők számára 2016. március 31-én a MEREK Holnap Háza 
konferenciatermében. A találkozó célja az volt, hogy a területért felelős szervek képviselői, szakértők és elköte-
lezett fejlesztők közösen gondolkodhassanak az önkénteseket koordináló menedzser, szakmai elismertségének       
erősítésen.  
Az ÖKA több mint egy évtizednyi tapasztalata alapján az önkéntesek fogadásának, megtartásának és az ered-
ményes önkéntes programok szervezésének elengedhetetlen sarokköve egy olyan szakember, aki összefogja, 
átlátja és irányítja az önkénteseket, tehát egy jól felkészült önkéntes menedzser.  Az Alapítvány nemzetközi pro-
jekt “Wake-Up call: Volunteer Manager Role!” (2014-1-RO01-KA205-002734.) keretében európai szinten vizsgál-
ta az önkéntes menedzser tevékenységi körét, feladatait, illetve az ehhez szükséges képességeket, ismereteket és 
tapasztalatot valamint a szükséges felkészítést és a már meglévő tudás elismerésének lehetőségeit. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy jelenleg nem kellőképpen elismert ez a feladatkör, így nem is lehet hozzá-
rendelni az önkéntes programok fejlődéséhez szükséges további erőforrásokat. Márpedig az önkéntesek hozzá-
járulása a hazai GDP-hez konkrétan mérhető és egyre nagyobb teret kap az állampolgárok szociális, egészség-
ügyi ellátásba, kulturális programokba történő bevonása, így automatikusa nő az önkéntesek megfelelő koordi-
nálásának a jelentősége. Az önkéntes menedzser ismereteinek és feladatkör fontosságára fel kell hívni a figyel-
met, mert nélkülük nem jöhetnek létre megfelelő színvonalú önkéntes programok. A Wake Up Call projekt ap-
ropóján fontosnak éreztük közösen végiggondolni, hogy mit kell szervezési, képzési, módszertani, szabályozási 
és finanszírozási szinten megváltoztatni azért, hogy minél több helyen kellően felkészült menedzserek jelenhes-
senek meg. Az ÖKA felkérése alapján neves előadók ismertették véleményüket, mind az állami, mind a civil 
szektorból. További részletek itt olvashatóak. 
A “Wake-Up call: Volunteer Manager Role!”  Erasmus+ projekt szellemi termékei és a szakmai találkozó anya-
gai itt tölthetőek le: Önkéntes menedzser – hobby vagy szakma? műhelykonferencia, avagy szükséges-e az    
önkéntes menedzser munkakört szakmásítani? 

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/Azadatt.nsf/cb64d6a7ffc532248525670c0080efa5/40ced986969cdcbcc1257f6a007b61d1/$FILE/Parolafuzet_Varsanyi_2015.pdf
http://www.onkentes.hu/hirek/meghivo-oenkentes-menedzser-hobby-vagy-szakma-c-szakmai-talalkozora
http://www.oka.hu/cikkek/oenkentes-koordinator-proflja
http://www.oka.hu/cikkek/oenkentes-koordinator-proflja

