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Hogyan kell nyilat-
koznom arról, hogy 
jogosult vagyok az 
1%-ra? 
 
Ha 1%-ot akar       
gyűjteni, akkor előre 
kell  igazolni  a          
jogosultságot. 
Annak a civil szerve-
zetnek, amely a követ-
kező évben részesülni 
kíván az 1%-os       
felajánlásokból az 
adott év szeptember 
30-ig kell elektronikus 
úton regisztrációs  
kérelmet benyújtania 
az adóhatósághoz az 
EGYREG nyomtatvá-
nyon. 
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A tartalomból: 

E-Napraforgó 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT  

MEGHÍVÓ 

Tisztelettel meghívjuk a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete  
szervezésében 

 
ADJUK + ÖSSZE 

Az adománygyűjtés módszertana  
című konferenciára 

 
A rendezvény célja: szemléletformálás, ismeretátadás, jó gyakorlatok   
bemutatása  
 
Időpont: 2016. szeptember 30. 10.00 – 15.00 óra 
Helyszín: Szlovák Kultúra Háza – Békéscsaba, Kossuth tér 10. 
 
PROGRAM 
 
10.00 – 10.10 Megnyitó 
 
10.10 – 11.00  
Általános tudnivalók az adománygyűjtésről  
Előadók: Gerencsér Balázs – Nonprofit Információs és Oktató Központ         
Alapítvány (NIOK) igazgatója; Kocsis Dóra – NIOK szakértő 
 
11.00 – 12.00 
Jó gyakorlatok bemutatása Békés megyei civil adománygyűjtők      
köréből 
- Tízváros Alapítvány (Mezőberény) – Süveges Szabolcs, elnök     
- Nagycsaládosok Egyesülete (Orosháza) – Szilágyiné Bella Margit,   
elnökségi tag 
 
12.00 – 12.30 -  Ebédszünet 
 
12.30 – 15.00 
Csoportmunka  – a résztvevők adománygyűjtési projekt beindítására           
vonatkozó elképzeléseinek átbeszélése a jelenlévő szakértőkkel 
 
A konferencián való megjelenés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  
Kérjük, hogy részvételi szándékát szeptember 24- ig szíveskedjen jelezni 
a civil@kfbme.hu e-mail címre. 
 

Ahhoz, hogy a konferenciánk eredményes legyen, szükségünk lenne 
néhány információra, amelyet az alábbi linken elérhető elérhető kérdő-
ív kitöltésével juttathat el hozzánk 
 
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap 

 

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/NAV_16egyreg.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/NAV_16egyreg.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4CU-LmWG-cubrwg41x_VtbIeccF8puDPHfsusxSWB4HhJhQ/viewform
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EZ TÖRTÉNT... 

Településmarketing és média – 
képzési program Kardoskúton  
 
Helye: Kardoskút (Békés megye) 
Móra Ferenc Művelődési Ház és 
Községi Könyvtár 
Ideje: 2016. október 7-9. (péntek-
vasárnap) 
 
PROGRAM 
Október 7. (péntek)  
8.30–9.00      Regisztráció  
9.00–9.15      Megnyitó 
A képzést megnyitja: Lengyel 
György, Kardoskút polgármestere 
9.15–10.45  Sajtóetika, sajtójog, saj-
tószabadság 
Előadó: Kleer László főszerkesztő, 
fotóriporter  
11.00–13.00 A fotó szerepe és  hatá-
sa az újságban, egyéb          kiad-
ványokban, online-felületen. Fotó-
zási alapelvek 

Előadó: Kleer László főszerkesztő, 
fotóriporter  
13.00–14.00    Ebéd    
14.00–16.30  Médiamanipulációk, 
avagy felkészítés a riporterek és 
riportalanyok sportszerű és    
sportszerűtlen cselei ellen 
Előadó: Komlósi Gábor egykori    
tv-riporter és „médiaelhárító” 
 
Október 8. (szombat)  
9.00–12.30      Sajtó műfajelmélet 
Előadó: Nagy Gábor Miklós      
kommunikációs szakértő  
12.30–13.30    Ebéd  
13.30–16.30  A településmarketing 
új lehetőségei, helyi lapok a         
világhálón 
Előadó, moderátor: Nagy Gábor 
Miklós kommunikációs szakértő 
 
 
 

Október 9. (vasárnap) 
9.00–12.00      Általános és közéleti 
v ise lkedéskultúra ,  napja ink        
protokollja, az újságírás protokollja 
E l ő a d ó :  G ö r ö g  I b o l y a                   
protokollszakértő  
1 2 .0 0 –1 2 .3 0  T a n ú sí tv á n y o k         
átadása 
A tanúsítványokat átadja: Lengyel 
György, Kardoskút polgármestere  
és Gönczi Mária, a MÚOSZ Helyi 
Lapok Szakosztályának elnöke                       
13.00– Ebéd, majd hazautazás 
Képzésvezető: Gönczi Mária, a 
MÚOSZ Helyi Lapok Szakosztályá-
nak elnöke 
Szervező:  Média Provincia        
K u l t u r á l i s  E g y e s ü l e t 
(www.mediaprovincia.hu) 

 További információ & forrás:  
Településmarketing és média  

Közösségi terek éjszakája 
 
A Táliber Közösségfejlesztő Alapít-
vány küldetése a közgondolkodás 
érzékenyítése a gyermek- és      
ifjúsági korosztály irányában, hogy 
ne problémák forrásaként, hanem 
erőforrásként tekintsenek a        
korosztályra; a korosztályon belüli, 
különböző szubkultúrák iránti  
előítélek  lebontása; egyének és 
k ö z ö s s é g e k  „ j ó l l é t é n e k ”             

támogatása. 
Ebben a szellemi-
ségben hívtuk 
partnerül Békés-
csaba ifjúsági   
közösségeit és 
n y ú j t o t t u n k        

be sikeres pályázatot az „Alkoss Te 
is közösséget” pályázati felhívásra. 
A  K Ö Z Ö S S É G I  T E R E K            
ÉJSZAKÁJA programsorozat   
keretében Békéscsaba ifjúsági 
közösségi tereit járjuk végig.   
Augusztustól novemberig egy-egy 
alkalommal városunk ismert és 
kevésbé ismert helyeire várnak a 
fiatalok közösségei és a támogató 
felnőttek fiatalokat és ifjúsági                    
szakembereket. 
 

Célunk, hogy megmutassuk,    
milyen gazdag Békéscsaba ifjúsági 
élete, milyen helyek, programok 
vannak a    tizenévesek számára 
városunkban. 
(Mindazok között, akik legalább 5 
rendezvényen részt vesznek, utolsó 
alkalommal 10 fülhallgatót sorsolunk 
ki. A részvételt a helyszíneken      
igényelhető pontgyűjtő kártyán    
igazoljuk.) 
A KÖZÖSSÉGI TEREK ÉJSZAKÁ-
JA programsorozat kapcsolódik 
Békéscsaba MJV Önkormányzata 
Ifjúsági Koncepciójában és Cselek-
vési Tervében megfogalmazott, és 
2016 májusában első alkalommal 
megrendezett Nyitott terek éjszaká-
ja programhoz, annak tapasztala-
taira építve, annak együttműködő 
partnereit bekapcsolva. 
Partnereink, akik közösségi     
tereiken várják a békéscsabai        
fiatalokat: 
Skatepark – CreaturesCrew –  
augusztus 25. 
Andrássy Úti Társaskör 
(Új Nemzedék Békéscsabai  
Közösségi Tér) – szeptember 2. 
 
 
 
 

Magyar Pünkösdi Egyház Békéscsa-
bai Teljes Evangéliumi Gyülekezete  
T1ÉL Teaház és Ifjúsági Klub –    
szeptember 16. 
Csabagyöngye Kulturális Központ - 
Patent Ifjúsági és Diákiroda –  
szeptember 30. 
Csabagyöngye Kulturális Központ - 
Jaminai Közösségi Ház – október 7. 
Békéscsabai Református Egyház 
Bárka pinceklubja –  október 21. 
Védőnői szolgálat - Egészség Ház – 
október 28. 
Skatepark – CreaturesCrew –  
november 5. 
Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület (az időpont tervezés alatt) 
A Közösségi terek éjszakája prog-
ramsorozat - az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma   megbízásából - a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kardoskut.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1683:telepulesmarketing-es-media-jelentosen-tamogatott-kepzesi-program&catid=146&Itemid=229
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Alkotótábor immár hatodik       
alkalommal  
 
Két közösség együttműködésével 
idén is megrendezésre került az 
alkotótábor a Gyulai Fogadóház-
ban, amelyen az idén több mint 
húsz amatőr festő vett részt .  
A közös munka öröme és a képző-
művészet szeretete indította el   
annak idején az együttműködést, 
amely a Gyulai Közművelődési és 
Vízimentő Egyesület és a József 
Dezső Szakkör között létrejött.  
A tábor elsődleges célja, hogy a  
közösségek tagjai új festési techni-
kával ismerkedjenek meg, valamint 
elmélyítsék eddigi tudásukat.     
Ebben nagy támaszunk volt Kalcsó 
József festőművész, aki sokat segí-
tett tagjainknak gyakorlatias,      
példamutató oktatásával. 

Megilletődve figyeltük, hogyan  
készül el a keze nyomán egy tájkép. 
Könnyedség, játékosság, szárnyaló 
fantázia jellemzi  a munkáját, amely 
mögött ott lapul a tudás és          
tapasztalat is.   
A tábor napjai gyorsan teltek volt, 
aki portrét festett, sokan tájképet, 
csendéletet alkottak. 
Dorisz Marschal  - aki Ditzingen-
ből jött, és már második táborun-
kon vett részt - keze nyomán a   
képlékeny agyag  formát öltött, és 
alkotássá minősült.  
 

most el lehet kezdeni a               
felkészülést! 
A Békéscsabai Médiacentrum   
Híradójában, a 11. perctől látható a 
beszámoló, melyet  az érdeklődők 
itt tekinthetnek  meg.  

Bonnyai Sándor 
Békés Mérték Közösségi Ház 

 
Anna-bál 
 
A "Fogjunk Össze" Közhasznú 
Egyesület jó pár éve már, hogy 
megálmodta, kitalálta, megszer-
vezte hagyományteremtő szán-
dékkal az Anna-bált, melynek 
nagy érdeme, hogy az intézmény 
foglalkoztatottjai is részt vesznek a 
mulatságon, a műsorban közre-
működnek, táncolnak, közösen 
szórakoznak. Siklósi István pol-
gármester megköszönte a szerve-
zőknek és az egyesület tagjainak 
munkáját, akiknek célja minden 
évben, hogy a Földi Harmónia 
Házban foglalkoztatott fiataloknak 
nyújtsanak segítséget és felhívják a 
figyelmet az egyesület példaértékű 
tevékenységére, mely mindennap-
jaikat ott töltők számára nyújt  
szociális, egészségi, mentális álla-
pot uk na k me gfe le lő  na p i          
életritmust biztosító szolgáltatást. 
F o t ó k ,  t e l j e s  b e s z á m o l ó : 
www.mezobereny.hu 

forrás: Mezőberényi Hírmondó, 
XXVI. évfolyam 2016. augusztus 

 

 

I. Amatőr Darts Verseny a Békés 
Mérték Közösségi Házban  
 
2016-08-23-án megrendezésre került 
az I. Amatőr Darts Verseny a Békés 
Mérték Közösségi Házban, amelyen 
számos helyi, valamint gyulai,   
békési szociális intézmény munka-
társa, valamint kliensei, kliensek 
gyermekei, családtagjai is részt   
vettek. 
A megmérettetés során két kategó-
r i á b a n  l e h e t e t t  n e v e z n i : 
1. Amatőr, sportkedvelő kategória  
1. helyezett: Varga-Koritár László 
2. felnőtt, profi kategória -  
1. helyezett: Szabó László 
Mindkét kategória győztese        
vándorkupát vehetett át! 

A programon 45 fő vett részt!  
Örülünk annak, hogy ilyen sokan 
tölthettünk együtt egy közös délu-
tánt, amely egyrészről lehetőséget 
adott a találkozásra, új kapcsolatok 
kialakítására, a régi kapcsolatok 
elmélyítésére, másodsorban pedig 
természetesen a versenyzésre, a 
megmérettetésre, s nem utolsó sor-
ban pedig arra, hogy a résztvevők 
megéljék azt az érzést, hogy stigma-
mentesen képesek közösségben 
lenni, feloldódni, kikapcsolódni. 
Köszönjük a Szeberényi Gusztáv 
Adolf Evangélikus Gimnázium  
Ön ké nte s  Diá kc so po r t já na k        
közreműködését, a program      le-
bonyolításában a segítséget. 
Jövőre visszavágó, úgyhogy már 

Család-, Ifjúság- és Népesedéspoli-
tikai Intézet támogatásával valósul 
meg. További információ:  
zsoter.maria@unp.hu 

Zsótér Mária  
elnök 

 

http://www.behir.hu/hirado-20160824
http://www.mezobereny.hu
http://www.mezobereny.hu/adattar/hirmondo/hirmondo_201608.pdf
http://www.mezobereny.hu/adattar/hirmondo/hirmondo_201608.pdf
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mentesítve a szülőket a nyári     
felügyelet alól. 
A tábor helyének a Gyulai Fogadó-
ház adott otthont. Nagyon sikeres 
volt, a gyerekek élvezték a minden-
napi feladatokat, amelyekkel    
megismerkedhettek, pl. megtanul-
ták a vízi mentés alapjait is, de volt    
festés ,  s trandolás ,  evezés -
csónakázás a Körösön, bicikli     
túrák, papír sárkányeregetés,     
különféle erőléti próbák, mint    
például: kötélhúzás, súlydobás.     
A gyerekek minden reggel izgatot-
tan várták mit rejt a mai nap, rossz 
idő esetén sokféle társasjáték volt, 
amiből választhattak. Családias 
hangulat jellemezte ezeket a       
közösségi összejöveteleket. 
A tábor első napján, amikor a gyere-
kek beérkeztek rövid tájékoztatót 
hallgattak meg az általános szabá-
lyokról, házirendről, majd álarcké-
szítéssel is megpróbálkoztunk, 
több-kevesebb sikerrel. A délutáni 
programban játék, előadás - a vizek 
veszélyeiről - szerepeltek, este   
pedig közös sütögetéssel zártuk a 
napot. 
Kedden egy kis felfrissüléssel és 
reggelizéssel indítottunk, később 
pedig előkészítettük a kenut és a 
csónakot a túra útra. Csapatokba 
verődtünk, volt, aki csónakkal és 
volt, aki kenuval vágott neki a 
szanazugi és városerdői túrának. 
Váltottuk a csapatokat, mindenki 
evezett és csónakozott is.                
A szanazugi pihenőnél egy kis  
fürdéssel hűsítettük magunkat, 
majd tovább indultunk a következő 
célunk felé, ami nem más volt, mint 
Városerdő. Itt kihasználtuk a     
szabad strandot és fürödtünk     
egyet is. 
Szerdán kezdődött a vízimentés 

oktatás,  ami  a résztvevők 
körében jókedvvel, és nagy 
érdeklődéssel zajlott. Ezek 
után egy kis           strandolás 
volt, majd ebédeltünk és sár-
kányeregetést tartottunk,       
később elindultunk bicikli 
túrára Szanazugba.  
Csütörtökön játékkal indítot-
tunk ebédidőig, majd ebéd 
után palacsinta sütögetés 
vette kezdetét.  Este vacsorá-

val vendégeltük meg a szülőket, 
amelynek nagy  sikere volt.  
Pénteken még bejártuk Gyula neve-
zetességeit, és ezt követően köszön-
tünk el a résztvevőktől. 
A tábor összegzéseként megállapít-
ható, hogy a hét jó hangulattal, sok 
nevetéssel, vidámsággal, családia-
san telt el, sikerült egy jó csapatot 
összehozni. 

Cs.Szabó András; Szilágyi Katalin 
 

Harminc év, harminc település - 
jubilált a vers- és prózaíró          
pályázat 
 
Ünnepi alkalomra gyűlt össze    
közel száznegyven vendég, köztük 
harminc település ötvennégy      
alkotója a kardoskúti művelődési 
házba, szeptember első szombatján. 
Az alkotói vágy, a találkozás öröme 
és a baráti kapcsolatok ereje mind-
mind hajtóereje annak az irodalmi 
pályázatnak,  amely először         
1986-ban került meghirdetésre.    
Az első évben huszonöt pályázó 
mérettette meg magát vers- és    
próza kategóriában. A megyei   
hatókörű pályázat mára már orszá-
gosan ismertté vált a nyugdíjasok 
körében - szólt erről is a díjkiosztó 
ünnepség köszöntőjében Vargáné 
Neller Borbála Tünde igazgatónő. 
Az ünnepség kezdetén Nagyné 
Szöllősi Teréz egykori művelődési 
ház vezető elismerő oklevelet vehe-
tett át Lengyel György polgármes-
tertől tevékenységéért, amellyel a 
pályázatot életre hívta a helyi 
nyugdíjas klubtagokkal. Az ünnepi 
alkalom során megemlékeztünk 
Lengyel Györgyné Emikéről, aki tíz 
évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig 
szeretettel ápolta pályázatunkat.   
A most átadott Kardoskúti antoló-
gia bővebb a megszokottnál, mivel 
a tavalyi alkotásokon kívül ma már 
nem élő helyi pályázókról is     
megemlékezünk benne. 
Az eltelt három évtized alatt több, 
irodalomban jártas személy végezte 
a bírálatot. Hat év után, Bárdos 
Zsuzsanna irodalomtörténész,   
magyar szakos pedagógus vette át 
Koszorús Oszkártól e tisztet.        
Az orosházi református általános 
iskolások közreműködésével színe-

A tábor egyik vezető egyéniségé-
nek - Cs.Szabó Andásnak, a Gyulai 
Közművelődési és Vízimentő Egye-
sület elnökének -  ez a hatodik tá-
borszervezése volt,amelyről a részt-
vevők úgy nyilatkoztak,hogy évről-
évre emelkedett a színvonal, növe-
kedett a hatékonyság. Minden esz-
köz, anyag és modell időben ren-
delkezésre állt, az ellátás koronája, 
a  kielégítő finom étek volt, amelyet 
színesítettek a résztvevők által   
otthonról hozott gyümölcsök. 
A táborzáró esten  Cs.Szabó     
András, Kalcsó József és Ócsai 
László néhány szót mondott a az 
együtt töltött napokról, a szervezők  
megköszönték Kalcsó Józsefnek, 
hogy idejét áldozta és tehetségét 
felhasználva segítette a  résztvevő 
amatőr művészek munkáját. Este 
közösen asztalhoz ültünk és jó   
étvággyal elfogyasztottuk a       
bográcsban főtt csülökpörköltet. 
Összefoglalva:  egy remek hetet 
zártunk egy remek csapattal és 
nagyszerű vezetőkkel, akiknek  
ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani a munkájukért és azért, 
hogy annyit fáradoztak, hogy   
minden flottul menjen. Köszönet 
Cs.Szabó András tábor vezetőnek, 
Ócsai László amatőr festőnek és 
Kalcsó József festőművész úrnak. 

Szilágyi Katalin  
 

Egy hét a Gyulai Vízimentő Tábor 
életéből  
 
A Gyulai Közművelődési és 
Vízimentő Egyesület idén harmad-
jára rendezte meg a „Színes        
Tábort” iskolás gyerekek számára. 
Célunk ezzel az volt, hogy a nyári 
szünetet a gyerekek hasznosan  
tudják eltölteni,  ezáltal  is           
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A búcsúzás mindig nehéz, de a  
viszontlátás öröme már benne    
rejlett, amikor bizton  
mondták: Jövőre újra találkozunk. 

forrás: Harminc év, harminc  
település - jubilált a vers- és  

prózaíró pályázat 

Az ebéd utáni beszélgetést követő-
en a találkozóról örömmel és meg-
hatódottsággal indult el otthonába 
a több mint ötven pályázó, ki-ki 
hosszabb vagy rövidebb utazásra 
készülve.  
 

sített értékelésében minden pályá-
zó kapott egy-egy kedves, szép      
gondolatot tőle, elnyerve az        
alkotók és a jelenlévők tetszését.    
A díjátadó ünnepséget az alkotók 
verselése, írásaik felolvasása tette 
személyesebbé és közvetlenebbé. 

PÁLYÁZATOK 

Az NKA Közművelődés  
Kollégiuma nyílt pályázati  
felhívásai 
 
1. téma: Járási, megyei, országos és 
nemzetközi hatókörű közművelő-
dési és közösségi nagyrendezvé-
nyek, kiállítások, fesztiválok,     
valamint szakmai konferenciák 
megrendezése. 
Altéma kódszáma: 205107/103 
Pályázók köre: Közművelődési 
tevékenységgel (statisztikai adat-
lap a 2015. évi közművelődési  
tevékenységről OSAP 1438) foglal-
kozó intézmények,  önkormány-
zatok (települési önkormányzat     
abban az esetben, ha nincs alapí-
tott közművelődési intézménye), 
egyesületek, alapítványok, nonp-
rofit gazdasági társaságok és szak-
mai szervezetek. Magánszemély 
nem pályázhat!  Egy pályázó egy 
pályázatot nyújthat be, legfeljebb 
két program támogatására. 
Támogatás formája és mértéke: 
Rendelkezésre álló tervezett keret-
összeg: 50.000.000 Ft, programon-
ként maximum 800.000 Ft, amely 
vissza nem térítendő támogatás. 
2. téma: Amatőr művészeti, alkotó 
jellegű és honismereti bentlakásos 
(tematikus, naponta legalább         
6 órás szakmai tartalommal, mini-
mum 4 éjszaka időtartamú)       
táborok szakmai programjainak 
lebonyolítására. 
Altéma kódszáma: 205104/103 
Pályázók köre: Közművelődési 
tevékenységgel (statisztikai adat-
lap a 2015. évi közművelődési te-
vékenységről OSAP 1438) foglal-
kozó intézmények, önkormányzat-
ok (települési önkormányzat     
abban az esetben, ha nincs alapí-
tott közművelődési intézménye), 
egyesületek, alapítványok,  

nonprofit gazdasági társaságok és 
szakmai szervezetek, továbbá a 
helyi önkormányzattal közművelő-
dési feladatvállalásra megállapo-
dást kötött jogi személyek (ebben 
az esetben a megállapodás a pályá-
zónak az egyéb mellékletekhez fel 
kell tölteni). Magánszemély nem 
pályázhat! 
Támogatás formája és mértéke 
Rendelkezésre álló tervezett keret-
összeg: 15.000.000 Ft, maximális 
támogatási intenzitás mértéke:   
legfeljebb 100%, amely vissza nem 
térítendő támogatás.  
3. téma: A közművelődési intézmé-
nyekben, magas színvonalon mű-
ködő műhelyekben létrejött műso-
rok, programok, produktumok  
kizárólag kistelepüléseken való 
terjesztésének, tájolásának támoga-
tására (fesztiválon való részvétel 
kivételével). 
Altéma kódszáma: 205118/103 
Pályázók köre: Közművelődési 
tevékenységgel (statisztikai adatlap 
a 2015. évi közművelődési tevé-
kenységről OSAP 1438) foglalkozó 
intézmények, önkormányzatok 
(települési önkormányzat abban az 
esetben, ha nincs alapított közmű-
velődési intézménye), nonprofit 
gazdasági társaságok és szakmai 
szervezetek. Magánszemély nem 
pályázhat! 
Támogatás formája és mértéke 
Rendelkezésre álló tervezett keret-
összeg: 15.000.000 Ft, maximális 
támogatási intenzitás mértéke:   
legfeljebb 100%, amely vissza nem 
térítendő támogatás.  
Az 1.; 2.; 3.; témára vonatkozó   
rendelkezések: 
Pályázati feltételek: a pályázó az 
NKA portálján a regisztrációt   
megtette. 
 

Pályázati cél megvalósításának  
időtartama: 2017. január 1.–  
2017. augusztus 31. 
Nevezési díj összege/mértéke: 
A pályázó nevezési díj címen  
10.000 Ft nevezési díjat – amely   
magában foglalja a 27%-os áfát is. 
Saját forrás biztosítása: A pályázó 
részére kötelező saját forrás biztosí-
tását és igazolását a Kollégium nem 
írja elő, de előnyben részesíti azokat 
a pályázatokat, amelyek más forrás-
sal (saját erő, egyéb támogatás,    
esetlegesen bevétel) is rendelkeznek. 
Mind a három téma esetében a  
benyújtási határidő: 
2016. szeptember 30., éjfél. 
További információ:  
(36 1) 327-4342, (36 1) 327-4444 
forrás: A Közművelődés Kollégiuma 

nyílt pályázati felhívásai 
 

Az NKA Könnyűzene Kollégiuma 
nyílt pályázati felhívása 
Altéma kódszáma: 202104/90 
 
Pályázati feltételek: a pályázó az 
NKA portálján a regisztrációt    
megtette. 
Pályázat célja: Tematikus könnyű-
zenei koncert/koncertsorozat meg-
valósításának támogatása a magyar-
országi oktatási intézményekben 
tanuló diákok zenei nevelésének 
elősegítése a zene/hangszeres zene 
iránti nyitottság és a koncertlátogató 
közönség növelése céljából. 
Pályázók köre: A zenei ismeretter-
jesztés területén többéves  gyakor-
lattal rendelkező előadó-művészeti 
együttesek, hangversenyszervezők, 
oktatási intézmények (nem önálló 
jogi személy esetén, annak fenntar-
tója), továbbá a pályázat  benyújtá-
sakor 18. életévüket betöltött       
magánszemélyek,  és  egyéni         
vállalkozók. 
 

http://kardoskut.hu/
http://kardoskut.hu/
http://kardoskut.hu/
http://www.nka.hu/palyaztatas/kozmuvelodes
http://www.nka.hu/palyaztatas/kozmuvelodes
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dokumentumhoz. A pályázat kere-
tében az iskolai színtéren univerzá-
lis, célzott és javallott prevenciós 
beavatkozások, valamint a helyi 
közösségi résztvevők együttműkö-
désén alapuló, a drogfogyasztással 
szemben megfelelő alternatívát 
nyújtó, továbbá a családi rendszer 
megerősítését elősegítő programok 
támogatására van lehetőség, gyer-
mekek és fiatal felnőttek részére, a 
szerhasználat súlyosságát tekintve 
k i e m e l t e n  v e s z é l y e z t e t e t t             
területeken. 
 A fenti célok megvalósítását     
három pályázati  kategória         
szolgálja: 
„A” kategória: Az iskolai színtéren 
olyan univerzális, célzott és javallott 
prevenciós programok támogatásá-
ra van lehetőség, amelyek illeszked-
nek az iskolai egészségfejlesztési, 
egészségnevelési feladatokhoz és a 
progra m rende lkezik  NEFI          
minősítéssel. 
„B” kategória: Az iskolai színtéren 
olyan univerzális, célzott és javallott 
prevenciós programok támogatásá-
ra van lehetőség, amelyek illeszked-
nek az iskolai egészségfejlesztési, 
egészségnevelési feladatokhoz és a 
program nem rendelkezik NEFI 
minősítéssel, ugyanakkor a Pályázó 
vállalja, hogy a minősítést a       
program megkezdéséig megszerzi. 
„C” kategória: A függőnek nem 
minősülő, de annak korai jeleit   
mutató szerfogyasztó személyek 
számára speciális intervenciók    
alkalmazása, közösségi programok 
megvalósítása, valamint a családi 
rendszer megerősítése, a szülői kés-
zségek fejlesztését szolgáló, célzott, 
javallott programok, képzések    
támogatásával. A kategória lehető-
séget biztosít pedagógusokat,      
nevelőket, szociális munkásokat 
(akik már szakterületen dolgoznak) 
célzó érzékenyítő programokra és 
prevenciót elősegítő képzésekre is. 
Jelen pályázati felhívásra egy       
pályázó egy pályázatot nyújthat be 
kategóriánként. 
2. Rendelkezésre álló keretösszeg: 
150.000.000 Ft, azaz százötven millió 
forint. 
 
 

3. Pályázaton igényelhető támoga-
tás összege és formája: A pályáza-
ton legalább 1.000.000 Ft, illetve 
legfeljebb 5.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető.  
A pályázó által biztosítandó 10% 
önrész. Jelen pályázati felhívásra 
egy Pályázó egy pályázatot       
nyújthat be kategóriánként. 
4. Támogatás mértéke: A pályázott 
támogatás mértéke maximum a 
projekt elszámolható összes költsé-
gének 90%-a lehet. A pályázó által 
biztosítandó saját forrás minimum 
a bekerülési költségek 10%-a.  
A saját forrás legalább 50%-ának, 
vagy az összköltség 5%-ának kész-
pénzben kell rendelkezésre állnia, a 
fennmaradó részt fedezhetik      
társadalmi (önkéntes közérdekű) 
munka, dologi feltételek vagy szol-
gáltatás biztosításának forintosított 
értékével.  
5. Támogatási időszak: A Pályázó 
által a pályázatban megjelölt  
2016. szeptember 1. és  
2017. június 30. közötti időszak. 
6. Pályázatok benyújtásának  
módja: A pályázatot kizárólag 
elektronikus úton lehet benyújtani, 
a http://kab.nrszh.hu/ 
7. Pályázók köre: 
- közhasznú civil szervezetek 
(kivéve pártok, pártokhoz kötődő 
i f j ú s á g i  s z e r v e z e t e k ,                    
szakszervezetek),  
- közhasznú alapítványok, 
- közhasznú közalapítványok, 
- egyházak, 
- egyházi fenntartású intézmények, 
- önkormányzatok és fenntartásuk-
ban működő egyéb intézmények, 
- non-profit betéti társaságok és 
non-profit korlátolt felelősségű  
társaságok, 
8. Pályázatok benyújtásának     
határideje:  
2016. szeptember 25. éjfél 
9. Az eredményhirdetés várható 
időpontja: 2016. november 25. 
10 .  Tová bbi  információk : 
www.kormany.hu/hu/emberi-
e r o f o r r a s o k - m i n i s z t e r i u m a ; 
www.nrszh.kormany.hu  
(1) 462-6676; kabpalyazat@nrszh.hu  

forrás: Pályázat  
kábítószer-prevenciós programok 

támogatására 

Nevezési díj: 10.000 Ft-ot, amely 
magában foglalja a 27% áfát is. 
Tervezett keretösszeg: 
20.000.000 Ft 
Igényelhető támogatás: maximum 
400.000 Ft, mely vissza nem        
térítendő 

Saját forrás biztosítása: Saját forrás 
biztosítását és igazolását a          
kollégium nem írja elő. 
Támogatás az alábbi kiadási      
jogcímekre igényelhető: 
- előadói tiszteletdíj, 
- közreműködők tiszteletdíja, 
 szerzői jogdíj(ak), 
- terembérleti díj (amennyiben az 
e l ő a d á s  n e m  o k t a t á s i                   
intézményben jön létre), 
- helyszínbérleti díj (amennyiben 
a z  e l őa dá s  ne m  ok t a tá s i               
intézményben jön létre), 
- hangosítás, 
- utazási költség, 
- szállítási költség, 
-  képfelvéte l  készítése és             
utómunka. 
Megvalósítás időtartama: 
2017. január 1.– 
2017. szeptember 30. 
Benyújtási határidő:  
2016. október 6., éjfél. 
További információ: 
(36 1) 327-4342, (36 1) 327-4444 

forrás: A Könnyűzene Kollégiuma 
nyílt pályázati felhívása 

 
Pályázat kábítószer-prevenciós 
programok támogatására 
A pályázat kódja:  
KAB-ME-16-A/B/C 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma megbízásából a Nemzeti    
Szociális és Rehabilitációs Hivatal 
az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény és az államháztar-
tásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. ren-
delet alapján nyílt pályázatot hirdet 
univerzális, célzott és javallott   
p r e v e n c i ó s  p r o g r a m o k                   
támogatására. 
1. Pályázat célja: A pályázat célja 
univerzális, célzott és javallott pre-
venciós programok támogatása, 
melyek illeszkednek a Nemzeti 
Drogellenes Stratégia 2013–2020 
„Tiszta tudat, józanság, küzdelem a 
kábítószer-bűnözés ellen” című 

http://kab.nrszh.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.nrszh.kormany.hu
mailto:kabpalyazat@nrszh.hu
http://palyazatok.org/palyazat-kabitoszer-prevencios-programok-tamogatasara-4/
http://palyazatok.org/palyazat-kabitoszer-prevencios-programok-tamogatasara-4/
http://palyazatok.org/palyazat-kabitoszer-prevencios-programok-tamogatasara-4/
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/konnyuzene_161006#3
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/konnyuzene_161006#3
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4. Támogatás mértéke: A pályázott 
támogatás mértéke maximum a 
projekt elszámolható összes költsé-
gének 90% a lehet. A pályázó által 
biztosítandó saját forrás minimum a 
bekerülési költségek 10%- a. A saját 
forrás legalább 50% - ának, vagy az 
összköltség 5% - ának készpénzben 
kell rendelkezésre állnia, a fennma-
radó részt fedezhetik társadalmi 
(önkéntes közérdekű) munka,      
dologi feltételek vagy szolgáltatás 
b i z t o s í tá sá n a k  f o r i nt o s í t o t t          
értékével. 
5. Támogatási időszak: A Pályázó 
által a pályázatban megjelölt  
2016. szeptember 1. és  
2017. június 30. közötti időszak. 
6. Pályázatok benyújtásának   
módja: A pályázatot kizárólag 
elektronikus úton lehet benyújtani, 
a http://kab.nrszh.hu/ 
7. Pályázók köre: 
- közhasznú civil szervezetek 
(kivéve pártok, pártokhoz kötődő 
ifjúsági szervezetek, szakszerveze-
tek), 
- közhasznú alapítványok, 
- közhasznú közalapítványok, 
- egyházak, 
- egyházi fenntartású intézmények, 
önkormányzatok és fenntartásuk-
ban működő egyéb intézmények, 
- non-profit betéti társaságok és  
non-profit korlátolt felelősségű   
társaságok, 
8. Pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2016. szeptember 25. éjfél 
9. Az eredményhirdetés várható 
időpontja: 2016. november 25. 
1 0 .  T o v á b bi  in f o rm á ci ók : 
www.kormany.hu/hu/emberi-
e r o f o r r a s o k - m i n i s z t e r i u m a ; 
www.nrszh.kormany.hu 
(1) 462-6676; kabpalyazat@nrszh.hu 

forrás: Szenvedélybetegek részére 
nyújtott alacsonyküszöbű  

szolgáltatások programjainak  
támogatására 

 
MOL Zöldövezet Program 
 
A Mol Magyarország idén 11. alka-
lommal meghirdeti a MOL Zöld-
övezet Programot, mely kiemelt 

célja – a zöldfelületek növelésén 
túl -, hogy a programok a tervezés-
től a megvalósításig a helyi  

közösség aktív részvételével  
valósuljanak meg, valamint a 
kialakított területek gondozásá-
ban is vállaljanak szerepet.      
Az elmúlt 11 évben ezeken a 
programokon keresztül igen sok 
helyi közösség tapasztalta meg 
saját erejét, az összefogásban rejlő 
lehetőségeit. Várjuk mindazon 
civil szervezetek, társasházak 
jelentkezését, akik a helyi közös-
ség bevonásával szeretnének lét-
rehozni egy közösségi parkot, 
egy zöld belső udvart, vagy    
közösségi kertet. 
Pályázni az alábbi három        
kategóriában lehet: 
A kategória: közösségi funkció-
jú zöld területek létesítése,    
fejlesztése és rehabilitációja az 
ország egész területén; 
A felújítandó terület nem lehet 
kisebb 1500 m2-nél. 
Kik pályázhatnak: Magyarorszá-
gon bejegyzett civil szervezetek 
(egyesületek, alapítványok). 
B kategória: társasházak belső 
udvarainak zöldítése az ország 
egész területén. 
A pályázó társasházaknak mini-
mum 10 lakással kell rendelkez-
niük, ennél kisebb társasházakat 
nem áll módunkban támogatni! 
Kik pályázhatnak: Magyarorszá-
gon bejegyzett civil szervezetek 
(egyesületek és alapítványok), 
társasházak, lakásszövetkezetek.  
C kategória: közösségi kertek 
létesítése 50 000 főnél nagyobb 
településen 
A közösségi kert legalább 15 db, 
minimum 4 négyzetméteres    
parcellát kell, hogy tartalmazzon. 
Kik pályázhatnak: Magyarorszá-
gon bejegyzett civil szervezetek, 
(egyesületek, alapítványok) és 
s z o c i á l i s  s z ö v e t k e z e t e k .          
Nonprofit gazdasági társaságok 
nem pályázhatnak! 
A; B; C kategóriákra általánosan 
érvényes rendelkezések: 
A létrehozott, felújított területnek 
mindhárom kategória esetében 
közösségi funkciókat kell ellátnia, 
a közösség használatára kell   
készülnie. 
A pályázat utófinanszírozott. 
A pályázatokat kizárólag 
www.molzoldovezet.hu  

Szenvedélybetegek részére    
n y ú j t o t t  a la c s o n y kü s z ö b ű       
szolgáltatások programjainak   
támogatására 
(A pályázat kódja: KAB - AL - 16) 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma megbízásából a Nemzeti   
Szociális és Rehabilitációs Hivatal 
az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény és az államháztar-
tásról szóló törvény végrehajtásá-
ról szóló 368/2011.  (XII.31.) Korm. 
rendelet alapján nyílt pályázatot 
hirdet univerzális, célzott és      
javallott prevenciós programok 
támogatására. 
1. Pályázat célja: A pályázat célja 
az alacsonyküszöbű szolgáltatást 
végző szervezetek    alaptevékeny-
ségét kiegészítő szolgáltatásainak 
támogatása, humánerőforrás és 
infrastrukturális fejlesztése a 
„Nemzeti Drogellenes Stratégia” 
című dokumentum, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény és a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szak-
mai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)  
SzCsM rendelet szemléletének és 
prioritásainak figyelembevételével. 
A pályázat keretében a szakmai 
feltételek javítására (fejlesztéssel, 
bővítéssel, átalakítással összefüg-
gésben felmerülő költségek fedeze-
tére, berendezési tárgyak, bútorok, 
számítógép, telefonvonal, fénymá-
soló készülék vásárlása, felhalmo-
zási költségekre, felújításhoz, állag-
megóváshoz szükséges költségek-
re), szolgáltatásvásárlásra (pl.: jogi 
tanácsadás, szupervízió) illetve a 
hiányzó szakember adott időszak-
ra szóló költségeinek fedezetére 
van lehetőség. 
2. Rendelkezésre álló keretösszeg: 
110.000.000 Ft, azaz száztíz millió 
forint. 
3. Pályázaton igényelhető támoga-
tás összege és formája: A pályáza-
ton legalább 1.000.000 Ft, illetve 
legfeljebb 3 000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető.  
A pályázó által biztosítandó 10% 
önrész. 
 

http://kab.nrszh.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.nrszh.kormany.hu
mailto:kabpalyazat@nrszh.hu
http://www.kormany.hu/download/8/3b/c0000/KAB-AL-16_P%C3%A1ly%C3%A1zati_Felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf
http://www.kormany.hu/download/8/3b/c0000/KAB-AL-16_P%C3%A1ly%C3%A1zati_Felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf
http://www.kormany.hu/download/8/3b/c0000/KAB-AL-16_P%C3%A1ly%C3%A1zati_Felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf
http://www.kormany.hu/download/8/3b/c0000/KAB-AL-16_P%C3%A1ly%C3%A1zati_Felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf
http://www.molzoldovezet.hu/
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weboldal online rendszerében  
lehet beadni. 
Az ehhez szükséges pályázati   
űrlap 2016. szeptember 1-től      
elérhető a honlapon. 
A pályázat kétfordulós, melynek 
l é p é s e i t  a z  a l á b b i a k b a n               
ismertetjük: 
Ötletpályázat benyújtása: 
2016. október 10. 
Második fordulós pályázatok  
benyújtás: 2017. február 15. 
További információk: www-
www.molzoldovezet.hu/felhivas 

forrás: MOL Zöldövezet Program 
 

MOL Tehetsé g Tá mogató       
program - Művészet-tudomány 
kategória 2016 
 
Az Új Európa Alapítvány           
pályázatot hirdet 10-18 éves ma-
gyarországi általános és középis-
kolás diákok, diákcsoportok,     
ifjúsági csoportok részére, amelyek 
országos vagy nemzetközi verse-
nyeken, kiállításokon kiemelkedő 
teljesítményt értek el eddig, és 
szakmai fejlődésükhöz további 
támogatásra van szükség. 
Pályázni az alábbi célokra lehet: 
- Eszközvásárlásra, amely az orszá-
gos és nemzetközi versenyekre 
való felkészülést, a szakmai fejlő-
dést segíti (művészeti eszközök, 
kellékek, tudományos eszközök 
stb.) 
- Útiköltség-térítéshez, amely segíti 
a pályázók eljutását a hazai és 
nemzetközi versenyekre, kiállítá-
sokra, valamint az azokra           
felkészítő szakkörökre, táborokra 
(útiköltség, szállás, étkezés,        
nevezési – részvételi díj) 
Kik pályázhatnak: 
- egyéni (vagy páros) pályázatot 
nyújthatnak be, akik 
- rendelkeznek magyar állampol-
gársággal, állandó magyarországi 
lakhellyel és magyarországi közok-
tatási intézményben folytatják  
tanulmányaikat 
- 10. életévüket legalább ebben az 
évben betöltik vagy 18. életévüket 
legfeljebb 2016-ben töltik be, ill. 18. 
életévüket már betöltötték, de még 
középiskolás tanulók lesznek a 
2016-2017-es tanévben és még nem 
tettek érettségit. 

Pályázat benyújtása:  
2016. szeptember 30, papíralapon 
történő beadás esetén:  
2016. október 3. 
A teljes pályázati felhívás itt      
tekinthető meg. 
Bővebb információ: Belügymi-
nisztérium Önkormányzati  gazda-
sági Főosztály: 06-1/441-1690 

forrás: Pályázat önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag          

vásárlásának támogatására 
 
MEGYEI PÁLYÁZATOK 
 
XI. Békéscsabai Digiporáma   
Fesztivál – fotók 
 
A békéscsabai Lencsési Közösségi 
Ház, a Márvány Fotóműhely és a 
Csaba TV országos – digitális    
fotókból készített - digiporáma 
pályázatot hirdet, XI. Békéscsabai 
Digiporáma Fesztivál címmel, 
melynek célja a fotók, a 
digiporáma eszközével való      
bemutatása és népszerűsítése. 
A pályázat  beküldésének          
határideje: 2016. november 21. 
Díjazás vásárlási utalvány formájá-
ban: I. díj 40 000 Ft, II. díj 30 000 Ft, 
III. díj 20 000 Ft, valamint a 
Lencsési Közösségi Ház különdíja 
15 000 Ft értékben. 
Pályázati feltételek: 
Nevezhet klub, alkotó csoport és 
egyéni alkotó. Egy pályázó         
legfeljebb 2 alkotással indulhat. 
A pályázat  nevezési  dí ja              
alkotónként 1000 Ft.  
A pályaműveket  nem ál l            
módunkban visszaküldeni. 
A művek beküldhetők CD, DVD 
vagy BD adathordozón. Formátu-
muk lehetőleg: SD/HD felbontású 
asztali lejátszóval lejátszható Mpeg 
2 vagy Mpeg 4 videó állomány, 
esetleg más szabályos formátum, 
videofájlban. A digiporáma vetíté-
se full HD felbontású projektorral 
történik. 
Beküldési cím: Lencsési Közösségi 
H á z ,  5 6 0 0  B é k é s c s a b a ,                 
Féja Géza tér 1. 
Tájékoztatás kérhető: Machlik 
Gergelytől gergely@machlik.hu 
vagy Nagy Emesétől a közösségi 
ház munkatársától a  

- csoportos pályázatot nyújthatnak 
be iskolai csapatok, csoportok    
(pl. színjátszó-kör, kórus, tudomá-
nyos vetélkedősorozaton induló 
csapat, állandó szakköri csoport 
stb., akik közösen elért verseny-
eredményekkel rendelkeznek). 
A pályázat benyújtási határideje: 
2016. szeptember 30. 
A támogatást az alábbi  
időszakban lehet felhasználni:  
2016. szeptember 1 -  
2017. augusztus 31. 
A pályázati felhívás és az űrlap 
letölthetők: 
www.ujeuropaalapitvany.hu , 
www.mol.hu  
További információ kérhető: 
info@ujeuropaalapitvany.hu ; 
Infovonal: (0640) 180 280  

forrás: MOL Tehetség Támogató 
program - Művészet-tudomány 

kategória 2016 
 

P á l y á z a t  ö n k o r m á ny z a t o k        
szociális célú tüzelőanyag        
vásárlásának támogatására 
 
Pályázat célja: A  Belügyminiszté-
rium pályázatot hirdet Magyaror-
szág 2016. évi központi költségve-
téséről szóló 2015. évi C. törvény 
alapján települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlá-
sához kapcsolódó kiegészítő támo-
gatásra. A pályázat célja az 5000 fő 
lakosságszámot meg nem haladó 
település települési önkormányzat 
szociális célú tűzifa vásárlásának 
v a g y  s z é n v á s á r l á s á n a k               
támogatása. 
Támogatás összege:  
3.000 millió Ft. Az igényelhető 
mennyiség az önkormányzat    
2015. évi átlagos közfoglalkoztatási 
létszám adatának, illetve a       
2016. január 1-ei lakosságszámból 
a 80 év feletti korcsportos adatának 
együttes száma alapján kerül   
meghatározásra. 
Pályázók köre: 5.000 fő lakosság-
számot meg nem haladó települési 
önkormányzatok. 
Támogatható tevékenységek:     
Az önkormányzat egy fajta tüzelő-
anyag megvásárlásához igényelhet 
támogatást. 
 

file:///C:/Users/PC26/Documents/Users/PC24/AppData/Local/Temp/www.molzoldovezet.hu/felhivas
file:///C:/Users/PC26/Documents/Users/PC24/AppData/Local/Temp/www.molzoldovezet.hu/felhivas
http://www.molzoldovezet.hu/
http://www.kormany.hu/download/1/3a/c0000/p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse
http://kerdezztervezzpalyazz.hu/palyazat-onkormanyzatok-szocialis-celu-tuzeloanyag-vasarlasanak-tamogatasara/
http://kerdezztervezzpalyazz.hu/palyazat-onkormanyzatok-szocialis-celu-tuzeloanyag-vasarlasanak-tamogatasara/
http://kerdezztervezzpalyazz.hu/palyazat-onkormanyzatok-szocialis-celu-tuzeloanyag-vasarlasanak-tamogatasara/
http://www.ujeuropaalapitvany.hu
http://www.mol.hu
mailto:info@ujeuropaalapitvany.hu
http://www.ujeuropaalapitvany.hu/cikk/tehtam_muv_tud
http://www.ujeuropaalapitvany.hu/cikk/tehtam_muv_tud
http://www.ujeuropaalapitvany.hu/cikk/tehtam_muv_tud


2016. szeptember Oldal  9 

A pályaműveket legkésőbb  
2016. október 31-ig kell eljuttatni 
a  B é k é s  M e g y e i 
Balesetmegelőzési Bizottság     
c ímé re :  56 00  Bé késcsa ba ,           
Bartók Béla út 1-3. 
A pályázók nevezésükkel elfogad-
ják, hogy a beküldött pályaművek 
(rajzok) felett további felhasználási 
jogga l  a  pá lyáza t  k i í ró ja              
rendelkezik.  
A pályázattal kapcsolatban       
információ a 66/523-723 vezetékes, 
vagy 06/30 418-8229 mobil          
telefonszámon kérhető. 

forrás: Békés Megyei 
Rendőrfőkapitányság-Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottság 

 
Felhívás Nemzetiségekért Díjra 
jelölésre 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának Egyházi, Nemzetiségi és 
Civil Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkársága felhívást 
tesz közzé a 2016. évi Nemzetisége-
kért Díjra történő jelölésre. A Nem-
zetiségekért Díj elismerésében a 
magyarországi nemzetiségek érde-
kében a nemzetiségi közéletben, az 
oktatásban, a kultúrában, az egyhá-
zi életben, a tudományban, a      
tömegtájékoztatásban, a gazdasági 
önszerveződés területén példaérté-
kű tevékenységet végző személyek 
és szervezetek részesülhetnek. 
A Nemzetiségekért Díj odaítélése a 
2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet alap-
ján történik. Az állami elismerés 
átadására 2016-ban is a Nemzetisé-
gek Napjáról (december 18.)       
történő megemlékezés kiemelt           
eseményeként kerül sor. 
A 2016. évi díjazottakra vonatkozó 
adatokkal és részletes indoklással 
ellátott javaslatokat a mellékelt 
adatlapon 2016. szeptember 30-ig  
lehet eljuttatni egyidejűleg papír- 
és elektronikus alakban az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Egyhá-
zi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Államtitkár-
ságának postai  és a 
titkarsag.nf@emmi.gov.hu e-mail 
címére. 

forrás: Felhívás Nemzetiségekért 
Díjra jelölésre 

kiválasztott jelentkezőket elektro-
nikus formában (e-mail) értesíti. 
6. A fesztivál tervezett időpontja: 
2016. december 04. 
7. A fesztiválon, kategóriánként 1., 
2., 3. díj (esetleg különdíj)           
kiadására kerül sor. 
További információ:  
h t t p : / / s j 5 2 . s z i n h a z . o r g /
Feling.html 

forrás: I. Józsa Mihály Vers- és  
Prózamondó Fesztivál  

Békéscsabán 
 
„Jelzések, mozdulatok, gesztusok 
a balesetek megelőzéséért”     
rajzpályázat 
 
K i í r ó j a :  B é k é s  M e g y e i 
Rendőrfőkapitányság - Megyei 
Balesetmegelőzési Bizottság 
Témája: A pozitív közlekedési   
tapasztalatok (valós vagy elképzelt 
szituációk képi, rajzban történő) 
ábrázolása. Közlekedők közötti 
pozitív nonverbális kommuniká-
ció. Helyes reakciók, viselkedési 
formák különböző közlekedési 
szituációkban. Jelek, jelzések, moz-
dulatok, gesztusok a balesetek 
megelőzéséért. 
A pályázat célja: Rajzokon keresz-
tül bemutatni a közlekedők számá-
ra, hogy igenis lehetünk udvaria-
sak, elnézőek, toleránsak egymás-
s a l  k ö z le ke dé s ü n k s o rá n .           
Van módja, hogy segítsük a másik 
előzését, hátramenetét, parkolását, 
vagy éppen sávváltását, és arra is, 
hogy megköszönjük a másik előzé-
kenységét. Lehet kulturáltan jelez-
ni a másik felé, ha szabálytalansá-
got észlelünk, és van egyezményes 
jel arra is, hogy lemondjunk az 
elsőbbségünkről, vagy elnézést 
kérjünk szabálytalanságunkért. 
A pályázatra beérkezett rajzok  
közül a zsűri által legjobbnak ítélt 
rajzok készítői értékes díjazásban 
részesülnek! 
Az alkotások mérete:A/4, vagy 
A/3   
Alkalmazható technikák: grafit, 
színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, 
tempera, olaj, diópác.  
A pályamű hátoldalára rá kell írni 
a rajz, vagy festmény címét, az  
alkotó nevét, elérhetőségét 
(telefonszám, e-mail cím). 

6 6 /4 5 6 -1 7 7  te l e f on s z á m on.             
A felhívás szövege olvasható, és a 
jelentkezési lap  letölthető itt. 
forrás: XI. Békéscsabai Digiporáma 

Fesztivál - fotók 
 
I. Józsa Mihály Vers- és              
Prózamondó Fesztivál  
Békéscsabán 
 
A fesztivál szervezője: a Féling 
Színház Kulturális Egyesület és a 
Csabagyöngye Kulturális Központ. 
Nevezési határidő:  
2016. október 18. 
A Fesztiválra  jelentkezés           
feltételei: 
1. A fesztiválra kizárólag nem   
hivatásos (amatőr) vers és/vagy 
prózamondók jelentkezését várjuk. 
2. A jelentkező  betöltötte a           
15. életévét. 
3. A jelentkezőket két korcsoportba 
soroljuk: A = 15-18 év közöttiek;  
B = 18 év felettiek 
A választott versre és/vagy        
p r ó z á r a  v o n a t k o z ó                      
követelmények: 
1. Minden jelentkező max. 6,      
min. 3 verssel és/vagy pózával 
jelentkezhet. (Ezeket digitális    
formában - doc. vagy txt. vagy rtf - 
kérjük, küldje meg a jelentkezéssel 
egy időben.) A megadott művek 
közül a helyszínen, zsűri nevez 
meg egyet (esetleg kettőt)         
meghallgatásra. 
2. A megadott művek közül egyet 
a jelentkező előadásában (digitális 
hangfelvétel formájában [mp3, 
vagy wav formátumban]) kérünk 
megküldeni. A felvétel időtartama 
ne haladja meg az öt percet! 
3. A fesztiválra nevezett vers, vagy 
prózai mű előadási ideje: min. 2, 
max. 10 perc. 
Beválogatás és fesztivál: 
1. A nevezőket (a megküldött 
hanganyag alapján) előzsűri válo-
gatja, tagjait a szervezők jelöli ki. 
2. Az előválogatás  
2016. október 18.-ával kezdődik. 
3. A fesztiválra jelentkezők közül 
20 fő versmondót, és 20 fő           
prózamondót hív meg a (elő)zsűri. 
5. Az előzsűri döntései véglegesek, 
reklamációnak helye nincs.      
Döntéséről a szervező a  

http://www.nonprofit.hu/palyazatok/Felhivas-Nemzetisegekert-Dijra-jelolesre
http://www.nonprofit.hu/palyazatok/Felhivas-Nemzetisegekert-Dijra-jelolesre
http://sj52.szinhaz.org/Feling.html
http://sj52.szinhaz.org/Feling.html
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/72c678f8a4aeb55dc12580180059cbb2?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/72c678f8a4aeb55dc12580180059cbb2?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/72c678f8a4aeb55dc12580180059cbb2?OpenDocument
http://www.marvanyfoto.hu/
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d8a92003b7f63069c12580150044cb94?OpenDocument
http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d8a92003b7f63069c12580150044cb94?OpenDocument
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És nem egyszerűen vigyáznia:  
lesni minden kívánságát. Ám mi 
történik akkor, ha Tilda leghőbb 
vágya, hogy megbízható vendéglá-
tója fenekestül fordítsa föl gazdája 
rendezett otthonát? Bizony-bizony: 
ilyen esetben egy szófogadó kutya 
fenekestül fölfordítja gazdája    
rendezett otthonát. 
Tervező: Tintaló Társulás 
Zene: Laun László 
Bábtervező: Rumi Zsófi 
Díszlettervező: Sisak Péter-Kolozsi 
Angéla  
Játsszák: Szőts Orsi és Balázs 
Csongor 

Rendező: Kolozsi Angéla 
Ajánlott életkor: 3-7 éves korig 
Bemutató időpontja:  
2016. november 19. 
Helye: Bábszínház próbaterme 
 
Kormos István: A repülő kastély 
 
A mese hőse Almafia János, a leg-
kisebb fiú, aki bátyjai, Péter és 
Miklós után elmegy szerencsét 
próbálni. Sok-sok furfangos felad-
ványon kell átverekednie magát, 
mire eléri célját. János, a legkisebb, 
a harmadik, kiállja a Kísértés pró-
báit, elnyeri a tündéri beavatást a 
Sötétség Kastélyában. Így könnyen 
legyőzi az Élet Vizét őrző feneva-
dat, sőt! arra is futja erejéből, hogy 
kakassá változtatott tündéri barátja 
menyasszonyát kiszabadítsa 
Kilenctenger mélyéről a kristálypa-
lotából. Mindeközben nem feled-
kezik meg a királylányról, akit 
csak egy futó pillanatra láthatott a 
Repülő Kastély tornácán. Tündér-
segítséggel jut be a várba és legyő-
zi a Sárkányt, aki rabságban      
tartotta  szerelmét. 
Zene: Szokolay “Dongó” Balázs, 
Bolya Mátyás 
Látványtervező: Sebestyén János 
Zenélnek: Lovas Gábor, Rákóczi 
Antal 
Játsszák: Szőts Orsi, Czumbil 
Emőke, Czipott Gábor, Czumbil 
Örs, Soós Emőke, Biró Gyula,    
Balázs Csongor 

Rendező: Rumi László 

Ajánlott korosztály: 5-9 éves korig 
Bemutató időpontja:  
2017. január 23. 
Helye: Ibsen Stúdiószínház 
 

A Békéscsabai  Napsugár        
Bábszínház 2016/2017-es évadban 
bérletben választható előadásai 
 
Benedek Elek:  
A Világszép Nádszálkisasszony 
 
Volt egyszer egy király. Annak 
volt két fia. Az idősebb megnő-
sült, a kicsi még nem. Az apja  
biztatja, hogy menjen, keressen 
magához való feleséget, de ő a 
világ legszebb lányát szeretné  
párjául. Kiderül, hogy a világ leg-
szebb lánya az ő bátyja feleségé-
nek a húga, és „el vagyon az rejtve 
egy nádszálban”.  
Hősünk elindul megkeresni,    
végigjárja a népmese törvénysze-
rűen „előírt” állomásait, hogy  
aztán lélekben megtisztulva,    
elnyerje a világ legszebb lányát.  
Vándorlásában hű társa a táltos 
paripa, aki sárkánytejet szopott és 
égő parazsat evett. Bejárják a    
kerek erdőt, a rengeteget, a nagy 
hegyet, a Föld kapuját, a Nap pit-
varát, a fekete lyukat– ahonnan 
sem eget, sem földet nem lehet 
látni. Furulyaszóval legyőzi a sár-
kányt, aztán Hajnal segítségével 
eljut ismét a Naphoz, ahol meg-
kapja azt a fénysugarat a hajába, 
ami ahhoz kell, hogy a Fekete-
tenger hetvenhetedik szigetén 
uralkodó sötétben megtalálja azt a 
három nádszálat, ami közül az 
egyik az ő Világszép Nádszálkis-
asszonyát rejti.  
Díszlet: Berta János, Lenkefi     
Zoltán, Szőts Orsolya 
Bábok és dalszövegek:  
Szőts Orsolya 
Zenél élőben a Berbécs Zenekar 
Játsszák: Csortán Zsóka, Czumbil 
Emőke 

Rendezte: Csortán Zsóka  

Ajánlott életkor: 4 – 8 éves korig 
Bemutató időpontja:  
2016. október 8 
Helye: Ibsen Stúdiószínház 
 
Kolozsi Angéla:  
Ebcsont és Nyúlcipő 
 
Tódornak, a fegyelmezett ebnek 
néhány óráig vigyáznia kell Tildá-
ra, az elkényeztetett nyúlra.  

ÖKO-kiállítás 
 
A Lencsési könyvtár az őszi könyv-
tár napok idején (október 3-9) ÖKO-
kiállítást rendez az olvasók által  
újrahasznosított anyagokból készí-
tett tárgyakból. A használati tár-
gyak, díszek alapanyagai lehetnek a 
háztartásban keletkezett és újrahasz-
nosított hulladékok: pl. műanyag 
flakon, PET-palack, újságpapír,    
maradék fonalak vagy textíliák, üres 
konzerves dobozok, stb. Kérjük  
olvasóinkat, hozzák el kreatív alko-
tásaikat szeptember 24-ig, a 
Lencsési könyvtárban.  
A legsikeresebb alkotásokat           
kiállítjuk. 
A könyvtár ezúton is szeretné      
felhívni a figyelmet a hulladék-
újrahasznosítás fontosságáról.     
Tegyünk együtt egy lépést a        
környezettudatosság felé! 
További információ: (66) 631-675; 
lencsesi@bmk.hu 

forrás: ÖKO-kiállítás 
 

A Baráti Egylet Mezőberényért 
Egyesület felhívása 
 
„Közhírré tétetik, hogy immár a  
hatodik Töltött Káposzta Fesztivál 
ideje közeledik. Szeptember 17-én, a 
liget területén káposzta töltetik hús-
sal, rizzsel, paprikával, mindenféle 
praktikával, szorgos kezek munkájá-
val. Jöjjenek hát kóstolni, és egy  
kicsit vigadni!” 
2016. szeptember 17-én VI. Mező-
berényi Töltött Káposzta Fesztivált 
rendez a BEM és az OPSKK a     
Városi Ligetben 
Ízelítő a programból: főzőverseny 
díjazással; kulturális bemutatók. 
V á r j u k  c i v i l  s z e r v e z e t e k ,               
munkahelyi kollektívák, baráti    
t á r s a s á g o k ,  v á l l a l k o z ó k                 
jelentkezését: 
Csók Imréné: +36 20 938-9165, 
bebiha3@freemail.hu 
 

 

mailto:lencsesi@bmk.hu
http://csabaiaktualis.hu/lap-csabai-06ev-18szam.html
mailto:bebiha3@freemail.hu
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A Békéscsabai Jókai Színház   
bérletajánlója 
 
Bérletek még válthatóak a 
2016/2017-es évadra! 
 
Szabadbérlet: 6 előadásra Bármely 
repertoáron lévő előadás közül      
6 szabadon választott darabra       
érvényes. 
 
Felnőttbérlet: 
Örkény István: MACSKAJÁTÉK 
Ivan Kušan: BALKÁN KOBRA 
Friedrich Schiller: ÁRMÁNY ÉS 
SZERELEM  
Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - 
Miklós Tibor: 
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG 
Molnár Ferenc: AZ ÜVEGCIPŐ 
BÓNUSZ KAMARA ELŐADÁS: 
Sławomir Mrożek: TANGÓ 
 
Bemutató bérlet: 
[Jókai-bérlet előadás előtt   pezsgő-
zés] 
Örkény István: MACSKAJÁTÉK 
Ivan Kušan: BALKÁN KOBRA 
Friedrich Schiller: ÁRMÁNY ÉS 
SZERELEM  
Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - 
Miklós Tibor:  
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG 
Molnár Ferenc: AZ ÜVEGCIPŐ 
BÓNUSZ KAMARA ELŐADÁS: 
Sławomir Mrożek: TANGÓ 
 
Díszbemutató bérlet: 
[előadás után pezsgős koccintás, 
fogadás a Vígadóban] 
Örkény István: MACSKAJÁTÉK 
Ivan Kušan: BALKÁN KOBRA 
Friedrich Schiller: ÁRMÁNY ÉS 
SZERELEM  
Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - 
Miklós Tibor:  
LÉGY JÓ MINDHALÁLIG 
Molnár Ferenc: AZ ÜVEGCIPŐ 
BÓNUSZ KAMARA ELŐADÁS: 
Sławomir Mrożek: TANGÓ  
 
Pedagógus bérlet: 
[Pilinszky-bérlet] 
Örkény István: MACSKAJÁTÉK 
Ivan Kušan: BALKÁN KOBRA 
Friedrich Schiller: ÁRMÁNY ÉS 
SZERELEM  
Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - 
Miklós Tibor:  

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG 
Molnár Ferenc: AZ ÜVEGCIPŐ 
BÓNUSZ KAMARA ELŐADÁS: 
Sławomir Mrożek: TANGÓ 
 
Ifjúsági bérlet: 
[középiskolások és főiskolások 
részére] 
Ivan Kušan: Balkán kobra 
Friecrich Schiller: Ármány és    
szerelem 
Molnár Ferenc: Az üvegcipő 
Szomor György - Szurdi Miklós - 
Valla Attila: Diótörő és Egérkirály 
 
Diákbérlet:  
kisdiák - általános iskola  
5-6. osztályos diákoknak 
A széttáncolt cipellők 
Szomor György - Szurdi Miklós - 
Valla Attila: Diótörő és Egérkirály 
Arany János: Bolond Istók 
nagydiák - általános iskola               
7-8. osztályos diákoknak 
Arany János: Bolond Istók 
Szomor György - Szurdi Miklós - 
Valla Attila: Diótörő és Egérkirály 
Molière: A fösvény 
 
Mesebérlet:  
[óvodások, 1-4. osztály] 
Szomor György - Szurdi Miklós - 
Valla Attila: Diótörő és Egérkirály 
A széttáncolt cipellők 
Állati(i)mese 
 
Bővebb információ:  
Jókai Színház Szervezőiroda 
5600 Békéscsaba, Andrássy út 1-3. 
(Ibsen-Ház) 
Telefon: 66/519-550 
Email: 
szervezoirod@jokaiszinhaz.hu 

Markó Róbert: A kőszív 
 
Volt egyszer egy szegény cigány-
ember, Szénégető Péter.  
Nagy   ínségben éltek a feleségével 
és a gyermekeikkel. Egy nap Péter 
elindult és gazdagságért, palotáért, 
pénzért elcseréli a szívét kőszívre. 
De a kőszív hideg és már nem a 
családjáért dobog.  
Az előadás Lakatos János cigány 
népmeséjének és Hauff meséjének 
összeszövéséből jön létre. Egy szép 
történet arról, hogy az igazi érték 
ott belül lakik valahol, a szívünk 
táján. 
Élő zene: Rokodál zenekar 
Látványtervező: Szőts Orsi 
Szcenika: L. Deák Réka 
Játsszák: Czumbil Emőke, Czumbil 
Örs, Soós Emőke, Biró Gyula,     
Balázs Csongor 
Rendező: Csortán Zsóka 
Ajánlott életkor: 4 – 8 éves korig 
Bemutató időpontja:  
2017. április 29. 
Helye: Ibsen Stúdiószínház 
 
Egy bérlet három előadást tartal-
maz, ezért kérjük Önöket, válasszák 
ki azt a három előadást (a korosz-
tályt is figyelembe véve), amelyre 
bérletet szeretnének vásárolni. 
Minden előadást a bemutatót     
követően hétköznaponként 10.00 és 
14.00 órai kezdettel játszunk. 
(Az időpontokat minden bérletet 
vásárolni kívánóval egyeztetjük.) 
Információ és bérlet/jegyrendelés: 
Szantner Tiborné (06/20/293-5626) 
 Békéscsabai Napsugár Bábszínház 

társulata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:szervezoiroda@jokaiszinhaz.hu
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A pályázaton elnyert pénzből ezért 
az önkénteseket koordináló dolgo-
zóknak is fizethetnek az egyesüle-
tek. Szólt arról is, hogy a felméré-
sek szerint nagyon alacsony a fiata-
lok közösségi szerepvállalása, csak 
minden tizedik fiatal tagja valami-
lyen ifjúsági szervezetnek, pedig a 
fiatalok elérésében és aktivitásuk 
növelésében jelentős segítséget 
jelenthetnek az ilyen közösségek. 
Kitért arra: Magyarországon is 
egyre nő az idős emberek aránya, 
ezért egyre fontosabb lesz az aktív 
időskor támogatása, valamint a 
generációk együttműködésének 
segítése. A pályázatokat több kör-
ben bírálják majd el, így pályázatot 
benyújtani folyamatosan lehet a 
forrás kimerüléséig, de legkésőbb 
2018. szeptember 12-ig - mondta 
Novák Katalin. 

forrás: Civil és egyházi szerveze-
teknek hirdet pályázatot az Emmi 

 
Újabb kétéves cselekvési program 
a Nemzeti Tehetség Program   
végrehajtására 
 
2016. augusztus 31-én idén máso-
dik alkalommal ülésezett a Nemze-
ti tehetségügyi Koordinációs     
Fórum (NTKF). A Fórum tegnapi 
ülésén egyhangúlag támogatta a 
Nemzeti  Tehetség Program       
2017-2018. évi cselekvési program-
ját. A cselekvési program továbbvi-
szi a korábbi kétéves programok 
több kiemelt fejlesztési területét, 
ugya nakkor  ú j  e lemek is           
megjelennek benne. 
Schanda Tamás ifjúságpolitikáért 
és esélyteremtésért felelős helyettes 
államtitkár bevezetőjében kiemelte, 
a pályázati felhívások megjelenését 
2015-ben is sikerült előre hozni, 
2016-ban pedig kiírások már a köz-
nevelési és felsőoktatási tanévek 
rendjéhez igazodva jelentek meg. 
A helyettes államtitkár szólt arról 
is, hogy 2016-tó a határon túli ma-
gyar tehetségek és tehetségsegítő 
szervezetek számára számos pályá-
zati lehetőség nyílt meg, s ezt a 
gyakorlatot a jövőben is folytatni 
kívánja a Kormány. Az új program 

intézkedései között újdonságként 
megjelenik az óvodások tehetség-
kibontakoztató programjainak, 
valamint a tematikus, tehetségterü-
letekhez kapcsolódó táborok meg-
szervezésének és lebonyolításának 
támogatása is. 
2017-ben, az új cselekvési program 
első évében a hazai költségvetési 
források keretében a 2015.-2016. 
évihez hasonlóan – ismét 2,8 milli-
árd forint áll majd rendelkezésre a 
Nemzeti  Tehetség Program         
céljainak megvalósítására.  

EMMI Család- és Ifjúságügyért 
Felelős Államtitkárság 

forrás:Újabb kétéves cselekvési 
program a Nemzeti Tehetség  

Program végrehajtására 
 

8,7 milliárd forint az Erasmus+ 
programra 
 
Közel 14 ezer ember nemzetközi 
ta pa sz ta la t sz e rz é sé t  tesz ik               
lehetővé. 
Az Erasmus+ programban 340  
oktatási és képzési területen meg-
valósuló projekt nyert támogatást 
Magyarországon - közölte a     
Tempus Közalapítvány kedden az 
MTI-vel. Az uniós program koordi-
nálását végző közalapítvány adatai 
szerint az oktatási intézmények 
összesen mintegy 8,7 milliárd    
forintot fordíthatnak ezeknek az 
együttműködéseknek a megvalósí-
tására.A támogatási összeg közel 
14 ezer ember nemzetközi tapasz-
talatszerzését teszi lehetővé a köz-
nevelés, a szakképzés, a felsőokta-
tás és a felnőtt tanulás területén. 
Az Erasmus+ a legjelentősebb, 
nemzetközi együttműködéseket 
támogató európai uniós program, 
amely az oktatás minden szintjén 
kínál nemzetközi együttműködési 
lehetőségeket. 2016-ban csaknem 
8000 magyar diák és hallgató mel-
lett 5300 pedagógus, oktató és   
oktatási szakértő, valamint 670  
intézményi munkatárs és diákok-
kal utazó kísérő vehet részt a prog-
ramban. Legtöbben az Egyesült 
Királyságba, Németországba, 
Olaszországba és Spanyolországba 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

Civil és egyházi szervezeteknek 
hirdet pályázatot az Emmi 
 
A helyi közösségek fejlesztéséért hirdet 
pályázatot az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (Emmi) civil és   
egyházi szervezeteknek, polgári 
közösségeknek - jelentette be az 
emberi erőforrások minisztere. 
Balog Zoltán a sajtótájékoztatón 
elmondta: a társadalmi szerepválla-
lás erősítése a közösségek fejleszté-
sével elnevezésű pályázat keretösz-
szege 14 milliárd forint, egy szerve-
zet 18 és 25 millió forint közötti  
összeget nyerhet el, így akár 700 
szervezetet is tudnak támogatni. 
Olyan szervezetek jelentkezését vár-
ják, amelyek 14-35 év közötti fiatalok-
kal, illetve 60 év feletti idősekkel foglal-
koznak - tette hozzá. Hangsúlyozta: a 
kormány stratégiai célja a polgári 
közösségek önszerveződésének előse-
gítése, ezért "értékhordozó, értékte-
remtő, értékmegújító" közösségek-
nek szeretnének segíteni. 
Soltész Miklós, az Emmi egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi  
kapcsolatokért felelős államtitkára 
közölte, az elnyert támogatást esz-
közbeszerzésre, kapacitásfejlesztés-
re, új munkatársak bérezésére, vala-
mint projektek, programok megva-
lósítására költhetik a nyertesek.  
Kiemelte, hogy egyházi szervezete-
ket is szeretnének támogatni, mivel 
az egyházak az utóbbi évtizedek-
ben hatalmas feladatot vállaltak a 
helyi közösségek erősítésében. 
A 2011-es népszámláláson a lakos-
ság több mint fele vallotta magát 
valamilyen vallási közösséghez tar-
tozónak, ez is indokolja a pályázat 
megnyitását az egyházi szereplők 
előtt - fűzte hozzá. Novák Katalin, 
az Emmi család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkára arról beszélt, 
hogy a pályázat kiemelt célja az ön-
kéntes tevékenység további népszerűsí-
tése, a generációk közötti együttműkö-
dés erősítése és az ifjúsági közösségek 
támogatása. 
Elmondta: tapasztalataik szerint 
sok szervezetben nem tudnak     
önkénteseket toborozni, mert nincs 
ember, aki ezzel foglalkozna.  

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/civil-es-egyhazi-szervezeteknek-hirdet-palyazatot-az-emmi
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/civil-es-egyhazi-szervezeteknek-hirdet-palyazatot-az-emmi
http://kerdezztervezzpalyazz.hu/ujabb-keteves-cselekvesi-program-nemzeti-tehetseg-program-vegrehajtasara/
http://kerdezztervezzpalyazz.hu/ujabb-keteves-cselekvesi-program-nemzeti-tehetseg-program-vegrehajtasara/
http://kerdezztervezzpalyazz.hu/ujabb-keteves-cselekvesi-program-nemzeti-tehetseg-program-vegrehajtasara/
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önkéntes programok és intézkedé-
sek összehangolásában, valamint 
figyelemmel kísérné és támogatná a 
Nemzeti Önkéntes Stratégia        
2010-2020 végrehajtását. A tanács 
elnöke az Emberi Erőforrások      
Minisztériumának család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkára, alelnöke 
az ifjúságpolitikáért és esélyteremté-
sért felelős helyettes államtitkár  
lenne. A tanács tagjait az Országos 
Fogyatékosságügyi Tanács, a Karita-
tív Tanács, az Idősek Tanácsa, a  
Magyar Katolikus Egyház, a        
Magyarországi Református Egyház, 
a Magyarországi Evangélikus     
Egyház, a Magyarországi Zsidó Hit-
községek Szövetsége, a Magyar  
Kereskedelmi és Iparkamara, vala-
mint az önkéntesség előmozdítása 
érdekében dolgozó egyesületek és 
alapítványok jelölnék ki. A tanács 
ülésein állandó meghívottként    
tanácskozási joggal részt vehetné-
nek azok, akiket az Emmi államtit-
kárai, a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, a külgazdasági és külügy-
miniszter vagy a nemzetgazdasági 
miniszter kijelöl - olvasható a       
tervezetben. 

forrás: Nemzeti Önkéntes Tanácsot 
hozna létre az Emmi 

 
Pályázatíró szaknévsor indult! 
 
Új oldalt indítottunk, melynek célja, 
hogy a portálra látogatók ne csak 
pályázatok között keresgélhessenek, 
hanem projektjeikhez pályázatírót, 
pályázati tanácsadót is találjanak. 
Ha szeretne tanácsot kérni projektje-
ihez vagy pályázatírással megbízni 
valakit, akkor pár napon belül láto-
g a s s a  m e g  a z  o l d a l t  a 
palyazatiras.palyazatmenedzser.hu 
linken. A pályázatírók regisztrációja 
már elkezdődött, reményeink      
szerint hamarosan rengeteg profi 
pályázatíró közül lehet választani. 
Amennyiben Ön vagy Önök pályá-
zatírással, pályázati tanácsadással 
(is) foglalkoznak, regisztráljanak a 
pályázatírók közé.  
 

PalyazatMenedzser hírlevél, 
 2016.09.06. 

 
 

Megtudhatja a civil szervezet, 
kik ajánlottak fel számára        
1%-ot? 
 
Igen, 2015-től az adózó a rendel-
kező nyilatkozaton rendelkezhet 
úgy, hogy nevét és postai, illetve 
elektronikus levelezési címét a 
kedvezményezett szervezettel 
közöljék. /1996. évi CXXVI.    
törvény, 1§, (6)/ 
Az erre irányuló kérelmet     
elektronikus úton szeptember    
30-áig lehet benyújtani. (Kitöltési 
útmutató a kérelemhez a NAV 
oldaláról tölthető le.) Az állami 
adó- és vámhatóság a fenti határ-
időt követő 30 napon belül egy 
alkalommal elektronikus úton 
tájékoztatja a kérelmezőt a kére-
lemmel érintett évben a kedvez-
ményezett javára rendelkezett 
magánszemélyek név- és címada-
tairól. Az adatszolgáltatás a    
kérelmező ügyfélkapus tárhelyé-
re kerül kihelyezésre egymást 
követő két alkalommal 5-5 napra. 
A második kihelyezésre csak  
abban az esetben kerül sor, ha az 
első kihelyezés alkalmával az 
adatszolgáltatást a kérelmező 
nem nyitja meg. Amennyiben a 
kérelmező sem az első, sem a  
második alkalommal nem nyitja 
meg a kihelyezett dokumentu-
mot, az adatszolgáltatás abban az 
esetben is teljesítettnek minősül. 
Miután a NAV-tól kikérte és 
megkapta az ehhez hozzájárulók 
adatait, a kedvezményezett felve-
heti velük a kapcsolatot, megkö-
szönheti az 1%-ot és beszámolhat 
annak felhasználásáról.  
A kedvezményezett az ily módon 
rendelkezésre álló adatokat kizá-
rólag a közhasznú tevékenységé-
vel kapcsolatban a magánsze-
méllyel történő kapcsolatfelvétel-
re, tájékoztatás nyújtására hasz-
nálhatja fel, és az adatokat kizáró-
lag az adatszolgáltatást követő    
5 évig kezelheti. 
További értékes információhoz 
juthat a szervezet, ha az adóható-
ságtól egyedi tájékoztatást kér a 
javára szóló érvényes és érvény-
telen, valamint az el nem bírált 
n y i l a t k o z a t o k  s z á m á r ó l ,           

utaznak külföldi tanulmányútra, 
szakmai gyakorlatra, vendégtaní-
tásra vagy továbbképzésre, de fel-
sőoktatási hallgatók és oktatók már 
Európán kívüli országokban is sze-
rezhetnek nemzetközi tapasztalatot 
az Erasmus+ program támogatásá-
val. Egyre többen használják ki a 
stratégiai partnerségekben rejlő 
lehetőségeket is. A támogatott   
pályázatok közül 106 olyan együtt-
működés valósulhat meg, amelyek-
ben több ország óvodái, iskolái 
vagy felsőoktatási szereplői dol-
gozhatnak együtt más oktatási in-
tézményekkel, szervezetekkel vagy 
akár cégekkel. Egy-egy ilyen közös 
projekt időtartama 2-3 év, a projek-
tek témái pedig a környezettudatos 
gondolkodástól, a zenepedagógiai 
gyakorlat megújításán keresztül, a 
munkaerőpiac által elvárt készsé-
gek fejlesztéséig igen változatosak 
lehetnek - közölték. Jövőre a prog-
ram költségvetése várhatóan         
15 százalékkal nő, ami a               
pályázatok számának további 
emelkedésében is megmutatkozik 
majd. 
T o v á b b i  i n f o r m á c i ó  a 
www.erasmusplusz.hu oldalon 
található. 

forrás: 8,7 milliárd forint az  
Erasmus+ programra 

 
Nemzeti Önkéntes Tanácsot    
hozna létre az Emmi 
 
Nemzeti Önkéntes Tanácsot hozna 
létre az Emberi Erőforrások        
Minisztériuma (Emmi), a szervezet 
az önkéntesség területén tevékeny-
kedő civil, egyházi és gazdasági 
szereplők, valamint a kormányzati 
szakpolitikai irányítók együttmű-
ködését segítené - derül ki a testü-
let létrehozásáról szóló előterjesz-
tés-tervezetből. A kormany.hu  
oldalon közzétett dokumentum 
szerint a tanács véleményezhetné 
az önkéntességet érintő koncepció-
kat és előterjesztéseket, javaslatot 
tehetne az önkéntességet érintő 
jogszabályok megalkotására és mó-
dosítására, elősegítené a kormány-
zati, egyházi, nonprofit és  gazda-
sági szektor együttműködését,  
közreműködne a különböző       

http://www.nonprofit.hu/hirek/Nemzeti-Onkentes-Tanacsot-hozna-letre-az-Emmi
http://www.nonprofit.hu/hirek/Nemzeti-Onkentes-Tanacsot-hozna-letre-az-Emmi
http://palyazatiras.palyazatmenedzser.hu/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=P%C3%A1ly%C3%A1zat%C3%ADr%C3%B3%20szakn%C3%A9vsor%20indult&utm_campaign=P%C3%A1ly%C3%A1zat%C3%ADr%C3%B3%20szakn%C3%A9vsor%20indult
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/EGYADAT.html
http://www.nav.gov.hu/data/cms381178/KITOLTESI_UTMUTATO_EGYADAT_2016.pdf
http://www.nav.gov.hu/data/cms381178/KITOLTESI_UTMUTATO_EGYADAT_2016.pdf
http://www.nav.gov.hu/data/cms381178/KITOLTESI_UTMUTATO_EGYADAT_2016.pdf
http://www.tka.hu/palyazatok/108/erasmus
http://ujnemzedek.hu/suli/87_milliard_forint_az_erasmus+_programra-15833
http://ujnemzedek.hu/suli/87_milliard_forint_az_erasmus+_programra-15833
http://www.kormany.hu
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(1) bekezdése szerinti feltételeknek, 
azt a változás bekövetkeztétől szá-
mított 15 napon belül köteles beje-
lenteni az adóhatóságnak. Az adó-
hatóság a bejelentést követően törli 
a szervezetet a kedvezményezettek 
hatósági nyilvántartásából. Az adó-
hatóság a szervezetet akkor is törli a 
nyilvántartásból, ha tudomást sze-
rez a kedvezményezett törléséről 
vagy közhasznú tevékenységet nem 
folytató szervezetté történő átalaku-
lásáról, továbbá arról, hogy nem 
felel meg a 4. § (1) bekezdése szerin-
ti feltételeknek." 
1996. évi CXXVI. tv. 4§ (6) (7) 

forrás: Hogyan kell nyilatkoznom 
arról, hogy jogosult vagyok  

az 1%-ra? 
 

RészvételHete 
 
 
 
 
 
 
Az ÁRH Magyarország egyik legna-
gyobb civil eseménysorozata, ame-
lyen több száz szervezet és intéz-
mény, helyi, kistérségi, megyei ese-
mény hívja fel a figyelmet az állam-
polgári részvétel és a helyi cselekvés 
fontosságára!  
A nemzetközi kampányhét legfon-
tosabb célja, hogy minél szélesebb 
nyilvánosságot teremtsen az állam-
polgári cselekvések lehetőségének, 
ere jének,  á l ta lában a  c ivi l             
részvételnek, 

- egyúttal az erre a hétre koncent-
rálódó események súlyukkal   
felkeltsék a média figyelmét az 
eseménysorozatra, általában a 
közösségi részvételre, s hogy 
- megszólítsák,  felelősségválla-
lásra buzdítsák a politikusokat,   
helyi, országos és nemzetközi 
szinten. 
Az elmúlt években összesen több 
ezer akció/esemény valósult meg 
a Hét során csak Magyarorszá-
gon, több-száz településen és 
több-száz közösség, civil szerve-
zet csatlakozásával azért, hogy 
megmutassuk, az állampolgárok 
részvétele nem csak utópia, ha-
nem a legalapvetőbb közös 
ügyünk. És mindezt 20 országban 
tesszük! Az ÁRH alapvetően nem 
„nagy rendezvényekből” áll. Ere-
jét a csatlakozók és akciók/
programok sokasága, sokszínűsé-
ge adja. Legyél akár környezet, 
vagy érdekvédő, tervező, fejlesz-
tő, segítő, szervező, képző, infor-
máló, szépítő, vagy akárhogy is, 
de jobbítani akaró:  
SZERVEZKEDJ! vagy kapcsold 
szeptemberi programjaidat az 
ÁRH-hoz! 
A RészvételHete szeptemberi 
időszaka: 2016.09.19-25. 
A Közbizalom felmérésére     
szolgáló online kérdőív itt             
megtalálható. 

További információ: 
 www.reszvetelhete.hu 

régiónkénti megoszlásáról, továbbá 
az érvénytelen nyilatkozatok     
érvénytelenségének okairól és azok 
arányáról. 

forrás: Megtudhatja a civil          
szervezet, kik ajánlottak fel        

számára 1%-ot? 
 

Hogyan kell nyilatkoznom arról, 
hogy jogosult vagyok az 1%-ra? 
 
Ha 1%-ot akar gyűjteni, akkor előre 
kell igazolni a jogosultságot. 
Annak a civil szervezetnek, amely 
a következő évben részesülni kíván 
az 1%-os felajánlásokból az adott 
év szeptember 30-ig kell elektroni-
kus úton regisztrációs kérelmet 
benyújtania az adóhatósághoz az 
EGYREG nyomtatványon. 
"A magánszemély rendelkező nyi-
latkozatában felajánlásra kerülő  
összegre igényt tartó szervezetnek 
az adóhatóságnál kell előzetesen - 
elektronikus úton - regisztrálnia és 
igazolnia a kedvezményezetté   
válás 4. § (1) bekezdésében foglalt 
feltételeit, valamint bejelenteni a 
kiutaláshoz szükséges adatokat.     
A regisztrációs kérelem benyújtásá-
nak határideje a rendelkező évet 
megelőző év szeptember 30-a, 
amely határidő jogvesztő.  
A szervezet a nyilvántartásba    
vételt követő évben válik kedvez-
ményezetté ,  a  regisztráció         
visszavonásig érvényes. 
Amennyiben a regisztrációt köve-
tően bekövetkezett változás miatt a 
szervezet már nem felel meg a 4. § 

Offline helyett online szabadidő?  
A fiatalok szabadidős tereinek és 
médiahasználatának átalakulása 
 
"Az ifjúságkutatások szabadidős 
adataiból megpróbálhatunk képet 
rajzolni a mai fiatal (Y és Z) generá-
ciók  szabadidő-szerkezetéről,   
ezzel kapcsolatos tevékenységeiről 
és médiahasználatáról, visszaiga-
zolva a generációk közötti különb-
ségeket. Az adatokat tekintve a  
magyar példát hívjuk segítségül, 
hiszen itt másfél évtizede folyik 
négyévente lefolytatott nagymintás 

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  

i f j ú sá g k u ta tá s  ( I f j ú sá g 2 0 0 0 , 
Ifjúság2004, Ifjúság2008, Magyar  
Ifjúság 2012), amely 8000 fős  
mintán, korra,   nemre, településtí-
pusra reprezentatív módon ad  
áttekintést a magyarországi   fiata-
lok élethelyzetéről-életmódjáról." 
A kiadvány itt tekinthető meg. 
forrás: Offline helyett online szabad-
idő?  A fiatalok szabadidős tereinek 
és médiahasználatának átalakulása 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600126.TV&celpara=#xcelparam
http://www.nonprofit.hu/tudastar/hogyan-kell-nyilatkoznom-arrol-hogy-jogosult-vagyok-az-1-ra
http://www.nonprofit.hu/tudastar/hogyan-kell-nyilatkoznom-arrol-hogy-jogosult-vagyok-az-1-ra
http://www.nonprofit.hu/tudastar/hogyan-kell-nyilatkoznom-arrol-hogy-jogosult-vagyok-az-1-ra
http://www.cka.hu/esemenyek/allampolgari-reszvetel-hete-2016-online-kerdoiv-a-reszvetelrol/
http://www.cka.hu/esemenyek/allampolgari-reszvetel-hete-2016-online-kerdoiv-a-reszvetelrol/
http://www.reszvetelhete.hu
http://www.nonprofit.hu/tudastar/Megtudhatja-a-civil-szervezet-kik-ajanlottak-fel-szamara-1-ot
http://www.nonprofit.hu/tudastar/Megtudhatja-a-civil-szervezet-kik-ajanlottak-fel-szamara-1-ot
http://www.nonprofit.hu/tudastar/Megtudhatja-a-civil-szervezet-kik-ajanlottak-fel-szamara-1-ot
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/NAV_16egyreg.html
http://www.mediakutato.hu/cikk/2016_02_nyar/03_offline_helyett_online_szabadido.pdf
https://www.facebook.com/ifjusagugy.hu/?fref=nf
https://www.facebook.com/ifjusagugy.hu/?fref=nf
https://www.facebook.com/ifjusagugy.hu/?fref=nf

