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3000 Ft-ért elérhető 
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Windows, és máris 
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aggódnod!  
A lehetőség adott,                 
rendelj most! 
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EZ TÖRTÉNT... 

Évértékelő a szlovákoknál 
 
Mozgalmas volt az idei esztendő        
a Mezőberényi Szlovákok Szerveze-
ténél, szinte mindegyik hétvégén 
volt valamilyen rendezvényük,               
vagy itthon, vagy más településre 
kellett utazniuk. Borgula Györgyné 
elnököt kértük meg, hogy értékelje 
az idei évet. 

- A  város  valamennyi  nagy  rendez-
vényén képviseltettük magunkat, 
dalostalálkozót szerveztünk, ott                
voltunk az értéktár gasztronómiai                  
versenyen, a Töltött Káposzta Feszti-
válon,  méltón megünnepeltük                 
megalakulásunk negyedszázados      
évfordulóját. A megye számos                  
szlovákok lakta településén megjelen-
tünk a Mamicska konyhával,                    
a gazdaudvarral. Az idén először        
szerveztük meg az egyhetes szlovák 
nyelvi és népismereti táborunkat, 
ezen, 26 gyerek vett részt.  
- Több szlovák érték megtalálható                  
a települési értéktárban, valamit       
esetleg hiányol még onnan?  
- A berényihídon című szlovák népdal-
gyűjtemény még 2015-ben került                    
a települési értéktárba. A Mezőberényi 
Szlovákok Szervezetének munkássága 
pedig tavaly került be, az adventi 
gyertyagyújtás  pedig  sz intén                     
2015-ben. Ez utóbbit az idén sorrend-
ben a kilencedik alkalommal szervez-
tük meg. Azt tapasztaljuk, hogy évről 
évre nagyobb az érdeklődés iránta.              
Ez a rendezvény erős lelki töltettel 
rendelkezik, egyrészt hangolódunk             
a karácsonyra, másrészt az egyházak 

közösségei készülnek erre az                      
alkalomra, így van közösségfejlesztő 
sajátossága is, valamint jó alkalom 
arra,  hogy  a  berényi  emberek  isme-
rősök találkozzanak. Szerencsés                  
helyzetben vagyunk, hogy Berényben 
a három történelmi egyháznak négy  
gyülekezete működik, így valameny-
nyi adventi vasárnapnak van egy     
felelőse. A harmadik gyertyagyújtás 
sajátossága, hogy ekkor érkezik                    
a szeretet jelképe, a betlehemi láng. 
Visszatérve a települési értéktárra 
hiányolom onnan a gasztronómián-
kat. A sajátos berényi szlovák ételeket 
a Mamicska konyhában ma is                     
elkészítjük, ezeknek helye lenne                  
az értéktárban. Még gondolkodha-
tunk a Szlovák Pávakörön is. Ha              
elődje tevékenységét is ideszámoljuk, 
akkor hamarosan 50 éves múltra               
tekint vissza. A Békés Megyei Szlovák 
Önkormányzattól a pávakör decem-
berben kapta meg a Békés megye                  
szlovákságáért elismerő díjat. Már több 
szlovák arany- és ezüstminősítéssel 
rendelkeznek, a tervek szerint jövő 
ősszel a magyar országos minősítésre 
is elmennek. A Csoóri Sándor                   
Programban most nyertünk 600 ezer 
forintot, ezt bérekre és fellépő ruhára 
fordítjuk. A Kárpát-medencéből                 
összesen 222 amatőr kórus, népdal-
kör, pávakör kapott támogatást,                       
nagy eredménynek tartom, hogy mi                 
is köztük vagyunk.   
- Több felvidéki településsel: Gúta, 
Kistapolcsány tartanak kapcsolatot, 
ezen a területen milyen eredmény       
született az idén? 
- Gútán három civil szervezettel:                 
a Városi Nyugdíjas Klubbal,                            
a Magyar Asszonyok Ligájával és                  
a Szlovák Kultúra Baráti Körével                 
írtunk alá együttműködési megálla-
podást. Ezek tartalmazzák, hogy                  
egymás rendezvényein közreműkö-
dünk, illetve a megállapodások révén, 
határon átnyúló pályázatokon                    
vehetünk részt.  

https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=a3bcffd077&e=60e11d2719
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=a3bcffd077&e=60e11d2719
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- A következő évre mi a tervük? 
- A 2016-ban átadott közösségi 
házunkat szeretnénk tovább                  
fejleszteni. Azt tapasztaltuk,                  
hogy funkciójának tökéletesen 
megfelel, helyet ad a klubéletnek, 
a  tábornak,  jó l  működik                           
a konyhánk is. Már többen felaján-
lottak szervezetünk számára                
szlovák tárgyi emlékeket, ezeknek 
jelenleg nincs helyünk. A ház              
harminc négyzetméternél nagyobb 
kamrája jelenleg kihasználatlan,    
itt szeretnénk kialakítani a szlovák 
tárgyi emlékek bemutató termét. 
Ez év márciusáig magát a termet 
hozzuk rendben. Áprilisban                    
és májusban tovább gyűjtjük                   
a tárgyakat, erre felhívást teszünk 
közre. Nyárra szeretnénk kialakí-
tani a bemutató termet, a hivatalos 
átadást októberre tervezzük.                
Soltész Miklóstól, az EMMI állam-
titkárától érkezett a levél, hogy                 
a megvalósításra anyagi támoga-
tásban részesülünk.   

Borgula Györgyné 
 

Ünnepi hangulat az évzáró                 
közgyűlésen 
 
Karácsonyváró ünnepi hangulat-
ban telt a békés megyei SM                
egyesület immár hagyományos év 
végi közgyűlése december elején, 
Gyulán. 
A megyei egyesület saját tagságán 
kívül több megyei partner                    
SM szervezet képviselőit, az egye-
sület korábbi vezetőjét és a civil 
szervezet mellett működő szociális 
és egészségügyi alapítvány                 
képviselőjét is vendégül látta                  
év végi rendezvényén. 
 
Az esztendő összegzésén túl                    
a következő időszak feladatait                 
is sorra vették és szó esett a szer-
vezet kiemelt programjáról,                   
az önkéntesség kérdésköréről is.               
A rendezvényen egy missziós               
orvos is előadást tartott önkéntes-
séggel kapcsolatos tapasztalatairól. 
A közgyűlésen elhangzott:                      
a decemberi, ünnepi időszak               
jobban megmozgatja az embere-
ket, ilyenkor többen segítenek    
társaikon.  

A résztvevőket ezúttal is jó                   
hangulat, baráti találkozások        
lehetősége és ebéd várta a Gyulai 
Civil Házban megrendezett                  
programon.  
A rendezvényen a Gyula                     
Televízió stábja is jelen volt,                    
a televíziós összeállítás ide                  
kattintva nézhető meg. 

A rendezvényen készült fotók ide 
kattintva érhetőek el.  
Fotók: Gyula Televízió. 

forrás: Békés Megyei Sclerosis 
Multiplexes Emberek  

Közhasznú Szervezete 
 
Békési SM betegek segítik                     
a gyulai rászorulókat 

Huszonöt rászoruló gyulai lakost 
támogat a gyulai SM Adomány-
boltban beváltható vásárlási                  
lehetőséggel a Békés megyei SM 
betegek szervezete. 
Karácsony közeledtével jótékony 
felajánlást tett a Békés Megyei 
Sclerosis Multiplexes Emberek 
Közhasznú Szervezete: 25 hátrá-
nyos helyzetű gyulai lakos számá-
ra ajánlott fel vásárlási lehetőséget 
a szervezet által alapított és                
működtetett gyulai SM Adomány-
boltban. A támogatandó szemé-
lyek körét a gyulai önkormányzat 
szociális osztálya jelöli ki.                  
A személyenként 2-2 ezer forint 
értékű vásárlási utalványt                  
2018. január 31-ig válthatják be     
az érintettek a gyulai piactéren 
működő SM Adományboltban. 

forrás: Békés Megyei Sclerosis 
Multiplexes Emberek  

Közhasznú Szervezete 

Az önzetlen játszótéri segítőket               
is díjazták 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület minden évben megvá-
lasztja az év önkénteseit. Először 
nyert ilyen elismerést a máltai                    
játszótér orosházi önkéntese                          
és munkatársa. 
- Jónás Józsefet, Jocót 7 éve ismerjük. 
Szinte mindennapos vendég volt                         
a játszótéren gyerekként. Ahogy 
cseperedett, egyre többet segített. 
Már a rendezvényeinken is aktív. 
Szeretik a kicsik, ügyesen foglalko-
zik velük. Az elmúlt 7 év alatt                   
Jocó a játszótér kis pártfogoltjából 
baráttá vált, csapatunk teljes értékű 
tagja. Kiváló példa arra, hogy                  
egy kisgyerekből, hogyan válik                
segítő fiatallá. Szeretnénk hinni, 
hogy ehhez a játszótéri közeg,                   
a munkatársak is hozzájárultak                   
– sorolta Frankó Attila, a megye 
egyetlen máltais játszóterének                  
a vezetője, aki büszke kolléganőjére, 
Pusztai Ágira. Ő lett az év                      
legtöbb önkéntes munkát végző 
munkatársa. Már hét éve dolgozik                    
a téren. 
- Ezt a munkát neki találták ki.                
Karizmája, energiája és hiteles                
személyisége vonz gyerekeket,                
fiatalokat. Lelkesedését és jó                   
kedélyét átragasztja környezetére. 
Munkatársaink a mindennapok     
mellett végeznek karitatív munkát, 
számtalan olyan tevékenységet,               
ami túlmutat a munkaidőn.                        
A játszótérre járó gyerekekkel                 
munkaidőn kívül is tartjuk a kapcso-
latot. Barátságunk, szeretetünk és              
a segítség nem csak a kerítésig tart. 
Ági hozzáállása csapatunk egészére 
elmondható.  

forrás: Békés Megyei Hírlap, 
2018. január 10. 

 

http://www.gyulatelevizio.hu/2017/12/06/unnepi-kozgyulest-tartott-megyei-sm-szervezet/#slide356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab
http://www.gyulatelevizio.hu/2017/12/06/unnepi-kozgyulest-tartott-megyei-sm-szervezet/#slide356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab
https://www.dropbox.com/sh/7rj9f4z88hneo2g/AAAjy-tNXx4YNuu5ZjF6XAvBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7rj9f4z88hneo2g/AAAjy-tNXx4YNuu5ZjF6XAvBa?dl=0
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/
http://www.bekesmegyeisclerosis.hu/
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– Nemrég tartották a jubileumi 
közgyűlést, melyen díszoklevéllel 
köszöntötték az egykori alapító 
tagokat. Mennyien voltak akkor 
és hogyan alakul most a taglét-
szám? 
– Az egyesület 87 taggal alakult,  
az első elnök dr. Körösfalvi Pál 
volt. Jelenleg 350-en vagyunk.                
A létszám egyharmadát a buda-
pesti tagozat teszi ki, amely                
szintén 35 éve aktívan működik. 
Azokat a Szarvasról elszármazot-
takat tömöríti, akik bár távol élnek, 
mégis erősen kötődnek a városhoz, 
s tenni is szeretnének érte. 
– Melyek a Baráti Kör legfonto-
sabb tevékenységei? 
- Alapvetően három fő területre 
fókuszálunk. Az első a kultúra. 
Igyekszünk a magyarországi               
értékeket minél jobban megismer-
tetni a szélesebb közönséggel is. 
Ennek érdekében felkutatjuk               
azokat az embereket, akik egy-egy 
előadás keretében érdekes és              
értékes ismereteket oszthatnak 
meg a szarvasiakkal.  A másik                
a hagyományőrzés. Ezen a téren             
a 24. órában vagyunk, lévén egyre 
idősödnek azok a szépkorúak,    
akik ezt a tudást, ezeket az értéke-
ket át tudják adni nekünk. Idősebb 
tagjaink egyébként nagyon                 
aktívak, sokszor erőn felül                
is igyekeznek részt venni                
a munkánkban. A harmadik                
terület a szociális segítés, ebbe                 
a  körbe tartozik  például                        
a jótékonysági vásár is. 
–  Hogyan készültek erre                        
az akcióra és kik részesültek          
a befolyt adományokból? 
– Az adománygyűjtés két vonalon 
zajlott. Egyrészt klubfoglalkozása-
inkon már október óta készítjük 
azokat a karácsonyi díszeket,                   
melyeket az adventi időszakban                  
a Kossuth téri karácsonyi vásár 
keretében bárki megvásárolhatott                    
a standunkon. Emellett használati 
tárgyakat,  a jándéktárgyakat                     
is gyűjtünk, melyekből december 
16-án jótékonysági vásárt rendez-
tünk a Cervinus Teátrumban.              
Végül a két forrásból befolyt                  
összeg felhasználásával ajándék-
csomagokat készítettünk, s még                
Karácsony előtt el is juttattuk         

J u b i l e u m ,  j ó t é k o n y s á g g a l                       
fűszerezve 
 
Alapításának 35. évfordulóját                  
ünnepelte 2017-ben Szarvas Város                    
Barátainak Köre. A civil szervezet-
nek napjainkban 350 tagja van,                   
s legfontosabb céljuk – ahogyan   
azt Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna, 
az  egyesület  elnöke  megfogal-
mazta -, hogy közösséget építsenek 
a város javára és szolgálatára. 
 
Szaloncukrokkal, karácsonyfadí-
szekkel, édességekkel, ajándéktár-
gyakkal megpakolt asztalok között 
ültünk le beszélgetni a Baráti Kör 
Kossuth utca i  sz ékházá ba n                       
az egyesület elnökével, Zsapkáné 
Csasztvan Zsuzsannával. Hagyo-
mány már, hogy az egyesület                
minden decemberben jótékonysági 
vásárt szervez, ezért a lázas                   
készülődés. 
 
– Mielőtt a jótékonysági vásárról 
beszélnénk, ejtsünk néhány szót      
az egyesületről. Melyek a legfonto-
sabb céljaik? 
- Elsősorban a közösségépítés                     
a város javára és szolgálatára.          
Igyekszünk felkutatni azokat                 
az embereket, akik helyzetüknél, 
beosztásuknál fogva segíteni                
tudnának nekünk. Szeretnénk                   
az értelmiségieket jobban bevonni              
– egyelőre sajnos nem sok sikerrel. 
Ez elég nagy gondot jelent, mert                   
ha többen lennének, akkor sokkal              
nagyobb erővel, befolyással rendel-
kezhetne az egyesület. 

A Baráti Kör vezetőségi tagjai (balról): 
Dr. Lipcseiné Czifra Magdolna,          

Dr. Molitorisz Pál, Tusjak Lászlóné, 
Pálos Béla, Zsapkáné Csasztvan       

Zsuzsanna, Bődi János, Győző Jánosné 
és id. Dankó Ervin. 

 

azokat a városban élő idős,                  
rászoruló emberekhez. 
-  Úgy tudom, a Baráti Körben 

nagyon élénk az élet. Milyen 
gyakran találkoznak? 
– Minden szerdán klubfoglalko-
zást tartunk, havonta egyszer   
pedig klubestet rendezünk.                     
A klubest programja szorosan 
kötődik az adott hónap eseménye-
ihez, hagyományaihoz. Januárban 
az újévköszöntés, februárban                   
a farsang, márciusban a nőnap 
kerül a középpontba és sorolhat-
nám tovább. Mindig hívunk egy 
előadót, aki segít az adott                 
témával kapcsolatos ismereteink 
bővítésében. Fontosnak tartjuk                
a hagyományőrzést, amiről                 
nemcsak beszélünk, hanem                   
gyakoroljuk is, legyen szó                 
tarhonyakészítésről, kolbásztöl-
tésről, vagy akár pokrócszövésről. 
– Ne feledkezzünk el arról sem, 
hogy minden évben megrende-
zik a Baráti Kör bálját, ahol                    
elismeréseket adnak át azoknak, 
akik valamilyen téren jelentős 
eredményeket értek el, illetve 
sokat tettek a város hírnevének 
öregbítéséért. 
– Ezen a rendezvényen arany, 
ezüst illetve bronz plaketteket 
adunk át. Igyekszünk nemcsak                  
az itt élők eredményeit értékelni, 
hanem felkutatni azokat a távol 
élő szarvasiakat is, akik valami-
lyen téren jelentős eredményeket 
értek el. Emellett díjazzuk                        
az országos versenyeken kiváló 
helyezést elérő diákokat is.                  
Nagy örömünkre szolgált, hogy 
idén, a 35. évforduló alkalmából                
a mi munkánkat is elismerte                    
a város önkormányzata és meg-
kaptuk a „Szarvas Városért”               
kitüntetést. 

A "Szarvas Városért" kitüntetést 
júliusban, a városnapon vehette át    

az egyesület.  
forrás: hir6.hu 

http://hir6.hu/cikk/135555/jubileum_jotekonysaggal_fuszerezve
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az anyanyelvi oktatás lehetősége 
vagy éppen a kultúra ápolásához 
szükséges feltételek megteremtése. 
Hozzátette, a jogi támogatás mellett 
a magyar kormány pénzügyileg              
is hozzájárul a nemzetiségi célok 
teljesítéséhez. Hangsúlyozta,                 
2018-ban 10,4 milliárd forintot            
különít el a kormány erre a célra. 
Békés megyébe, a tavalyi évben 
több mint ötszáz millió forint                 
érkezett. Ezen felül három, újonnan 
megítélt pályázati forrásból,                    
mintegy harmincegy millió forint 
értékben, három intézményt                  
újítanak majd fel a megyében. 
Elsőként a roma nemzetiség                   
kitüntetettje, Ásós Géza vehette                   
át az emlékérmet, aki az ország   
első cigány éttermét nyitotta meg 
Békésen és akit 2016-ban, a cigány-
ság pozitív példájának közvetítésért 
tüntettek ki. 
A szerb nemzetiség elismertje                     
a Battonyai Szerb Kulturális és         

Hagyományőrző Egyesület lett, 
melynek fő feladata, hogy                    
a Dél-Békésben élő szerbek                    
kultúráját és hagyományait                
megőrizze, ápolja. 
A szlovák nemzetiség díját                
Nubik Erzsébet nyugalmazott 
evangélikus lelkész vehette át,              
aki ötvennyolc éven át teljesített 
szolgálatot    szlovák   gyülekeze-
tekben. 
A román nemzetiség kitüntetettje,    
a Purdi Mihály Román Kulturális 
egyesület lett. Fő célkitűzésük, 
hogy a pusztaottlakai román                
anyanyelvi és kulturális értékeket 
megőrizzék és ápolják. 
A német nemzetiségiek elismerését 
Szelényi Ernőné vehette át, aki férje 
sváb származása révén, a német 
hagyományok ápolása érdekében 
végzett évtizedeken át kitartó              
tevékenységet. 

forrás: www.beol.hu 
2017. 12. 14. 

Átadták a 2017-es év nemzetiségi 
díjait Szarvason 
 
A Békés Megyei Nemzetiségek     
Napi Díszünnepségét a szarvasi 
Cervinus Teátrumban rendezték 
meg. 
Nem az számít magyarnak, akinek 
a nagyszülője magyar volt, ha nem 
akinek az unokája is az lesz – ezt 
Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár mondta 
csütörtökön Szarvason, ahol az idei 
év nemzetiségi díjait adták át                     
a Békés Megyei Nemzetiségek               
Napi Díszünnepségén a Cervinus 
Teátrumban. 
Fülöp Attila helyettes államtitkár 
köszöntő beszédében kitért arra, 
hogy Magyarországon tizenhárom, 
a törvény által elismert államalkotó 
nemzetiséget jegyzünk, amelyek 
számára olyan jogokat biztosít             
hazánk, mint a nyelvhasználat,                

PÁLYÁZATOK 

A pályázat célja 
Jelen pályázat a civil társadalom 
erősítését, a civil szervezetek társa-
dalmi szerepvállalásának segítését 
szolgálja. A pályázat célja a civil 
szervezetek számára személyi jöve-
delemadó felajánlásokat elősegítő 
tevékenységek támogatása. 
A 2017. évi személyi jövedelemadó-
bevalláshoz és 1% felajánláshoz 
kapcsolódó országos szintű kampá-
nyok lebonyolítása, amelyek:  
- ösztönzik a felajánlókat, hogy                 
a pályázaton nyert civil szervezet 
részére ajánlják fel 1%-aikat,  
- lehetőséget biztosítanak civil                 
szervezetek számára,  hogy                   
alternatív módon, egészségügyi 
intézmények hiteles környezetében 
kampányolhassanak.  
 
Pályázati feltételek 
- Pályázhat minden társadalmi    
szervezet, amely jogosult 1%-os 
felajánlások fogadására és a jelen 
pályázati kiírás pályázatát nem     
zárja ki. 
- A pályázati űrlap hiánytalan                  
kitöltése. 

A pályázati felhívások az alábbi 
linken érhetőek el: 
www.civil.info.hu 

forrás: Civil Információs Portál 
 
Pályázati felhívás - CIVILEK                  
A CIVILEKÉRT! 2017 

 
Az alapítványok 2017-es évre                
vonatkozó 1%-os támogatás gyűj-
tése érdekében az EMSZ 
(Egészségügyi Média Szövetség) 
újabb pályázatot írt ki. 
Az Érthetően az Egészségért                  
Alapítvány közreműködve az 
Egészségügyi Média Szövetséggel 
pályázatot hirdet civil szervezetek 
számára a 2017. évi személyi                 
jövedelemadó bevalláshoz kapcso-
lódó helyi vagy országos szintű 
kampányok támogatására. 
 
A pályázat rövid leírása 
A pályázat során a sikeresen                  
pályázó civil szervezetek 1%-os 
kampányához 70%-os támogatást 
nyújt az "Érthetően az Egészségért 
Alapítvány” és az Egészségügyi 
Média Szövetség. 
 

A Nemzeti Együttműködési Alap 
szakmai pályázatai 

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma által biztosított forrásból,                 
a Nemzeti Együttműködési Alap 
Kollégiumainak a 2018. évre                  
vonatkozó „Civil szervezetek         
szakmai programjának támogatása 
2018." című szakmai pályázati ki-
írásai. A pályázat célja a civil                
szervezetek szakmai programjai-
nak támogatása. 
A korábbi évekhez hasonlóan                   
a pályázatok lebonyolításával                  
kapcsolatos feladatokat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 
A pá lyáza toka t  legkésőbb                   
2018. január 29. és 2018. február 1. 
között, a szakmai pályázati                   
kiírásokban megadott, kollégiu-
monként eltérő időpontokban                
az Elektronikus Pályázatkezelési     
és Együttműködési Rendszeren 
keresztül (EPER) lehet benyújtani. 

https://www.beol.hu/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.civil.info.hu%2FWEB%2FNEA%2FPALYAZATOK&h=ATMXzRAQRDGlF3I3oxcD4szIab9d6I_hXUELff68WmJ1qiYES3QH6iDR6RWEYQzbAPgcypaLo1IVA6GyASw5Fgp0odg4VKZzfM5pamXbQLPKQdDcQ-pr-e4YT3oUop0qGGyQBuAzWAOYog-YLxnceC0UArJXGB4OiX1wjQKuI9
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Pályázati támogatás 
A rendelkezésre álló forrás                  
mértéke: 15 000 000 Ft + áfa. 
A pályázati támogatás minimuma: 
35 000 Ft. 
A pályázati támogatás maximuma: 
1 500 000 Ft + áfa 
A pályázati támogatás mértéke: 
70%. 
 

A  pá l y á z a t ok  b e ny ú j t á s i                        
határideje: 2018. február 12. 
Információ: www.erthetoen.hu  
 
A pályázattal  kapcsolatos                     
dokumentumok az alábbi linken 
találhatóak: 
pályázati csomag 

bővebben, forrás: www.pafi.hu 
 
Erasmus+ pályázati útmutató                  
jelent meg 

A 30 évvel ezelőtt alapított                   
Erasmus az Európai Unió egyik 
legnépszerűbb, ikonikussá vált 
programja, amely jól példázza, 
hogy a külföldi tanulás milyen       
pozitív változásokat idézhet elő              
az emberek életében. Eddig már         

9 millióan vettek részt az EU                   
nemzetközi együttműködéseket                
és külföldi tapasztalatszerzést                   
támogató programjaiban, Magyaror-
szágról pedig több mint 227 ezren. 
A 2014-2020 között megvalósuló 
Erasmus+ programba a felsőoktatási 
hallgatók mellett szakképzésben 
tanuló diákok, iskolai csoportok, 
tanárok és szakemberek, valamint 
önkéntesek és if júságsegítők                         
is bekapcsolódhatnak. 
A most megje lent,  magyar                    
nyelvű  Erasmus+ pályázat i                     
útmutató  azokna k nyújthat                    
segítséget, akik 2018 tavaszán               
pályázni szeretnének a program-
ban.  

forrás: www.pafi.hu 
  
Otthoni segítő szolgálat kiterjeszté-
sére hirdetett pályázatot az Emmi 
 
Fogyatékos fiatalt vagy 14 év alatti 
tartósan beteg gyermeket otthoná-
ban nevelő családok segítésére                     
hirdetett pályázatot az Emberi                 
Erőforrások Minisztériuma (Emmi)              
- közölte a szociális ügyekért                     
és társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkár csütörtökön Tatán,                    
az Esőemberekért Egyesület                   
központjában. 
C z i b e r e  K á r o l y  e l m o n d t a ,                            
a 95 millió forint keretösszegű                  
pályázat célja, hogy országosan             

elterjesszék a Kézenfogva Alapít-
vány és hat partnere által kidolgo-
zott programot, amely lehetővé 
teszi a fogyatékos fiatalt nevelő 
családnak, hogy - előre egyeztetett 
időpontban - segítőt hívjon                        
otthonába, aki rövid időre teher-
mentesíti a gondozó családtagot. 
Az államtitkár  hozzátette ,                       
a pályázati keretből 43 200 órányi 
segítő szolgálat finanszírozható.                
A február 10-ig benyújtható                    
pályázat országszerte 286 szociális 
támogató szolgálat számára teszi 
lehetővé a módszer átvételét. 
A minisztérium a lebonyolítással 
kapcsolatos feladatok ellátására                
a Fogyatékos Személyek Esély-
e g y e n l ő s é g é é r t  K ö z h a s z n ú                 
Nonprofit Kft.-t bízta meg.                 
A pályázattal támogatott tevékeny-
ségek 2018 áprilisától az év végéig 
valósulnak meg. 
Schenk Lászlóné, az Esőembere-
kért Egyesület elnöke elmondta,                 
a fogyatékos embereket nevelő 
családok otthonában nyújtott idő-
szakos kísérés és ellátás (FECSKE) 
elnevezésű szolgáltatást tíz éve 
működtetik kísérleti programként. 
Évente 4-5 ezer órányi szolgálatot 
te l je s í t e ne k  t íz  se g í t ő ve l ,                   
ötven-hetven családot részesítenek 
rendszeres támogatásban. 

forrás: www.kormany.hu 
 

MEGYEI RENDEZVÉNYEK, FELHÍVÁSOK 

Tanyasi gazdálkodók képzései                 
és Tanyasi Közösségi Terek                  
kialakítása Békés megyében  
 
A Földművelésügyi Minisztérium 
immáron 2011 óta minden évben 
kihirdeti a Tanyafejlesztési Progra-
mot, melynek keretében tanyagaz-
dálkodók, önkormányzatok és civil 
szervezetek pályázhatnak a tanyás 
térségek fejlesztésére. 2017-ben 
Békés megyében számos eredmé-
nyes pályázat készült, melyek                  
közül 3 civil szervezetnek                         
köszönhetően a tanyasi térségek 
három új közösségi térrel                    
bővülnek. Emellett a megyében                   
– országos szinten elsőként - egy 
aktív tanyasi tanösvény kerül          

kialakításra a Körösök Völgye                      
Natúrpark   Egyesületnek   köszön-
hetően. Továbbá az egyesület                 
célul tűzte ki a nyitott tanyasi                  
gazdaságok hálózatának létrehozá-
sát is.  Mindemellett  kettő  népfőis-
kolai képzés is megtartásra                         
kerül 2018. februárjától. 
 
Létrejövő tanyasi közösségi terek: 
 -  „ K e m e n c é s  K ö z ö s s é g ”                              
– Kétsoprony; PONT MI Közhasznú 
Egyesület 
 - Kultúrpajta – Tarhos; Fenntartható 
Térségért Alapítvány (FETA) 
- REMONDA Tanyasi Közösségi Tér 
– Békéscsaba; REMONDA Szabad-
idős, Lovas- és Sportegyesület 

Tanyasi gazdálkodók képzése: 
1. Tudással a jövőért a legendák 
földjén – Kondoros; Legendák 
Földje Közhasznú Alapítvány 
2. Tanyasi  gazdák  és  gazdasz-
szonyok képzése – Kétsoprony; 
PONT MI Közhasznú Egyesület 
 
A projektgazdák várják azon                  
leendő és aktív tanyasi gazdálko-

http://www.erthetoen.hu/
http://www.erthetoen.hu/news/palyazati-felhivas-civilek-a-civilekert-2017-beadasi-hatarido-2018-februar-12/
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e00ac62374abeb2bc125820c005f560f?OpenDocument
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
http://www.pafi.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/otthoni-segito-szolgalat-kiterjesztesere-hirdetett-palyazatot-az-emmi
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dók jelentkezését, akik az említett 
képzések valamelyikén részt          
kívánnak venni. Várják továbbá 
azon gazdálkodók jelentkezését is, 
akik a tanyasi tanösvényhez illetve 
a nyitott tanyagazdaságok hálóza-
tához szeretnének csatlakozni. 
B ő v e b b  t á j é k o z t a t á s t  a 
tanyakozossegek@gmail.com email 
címen, a +36-30/23-73-495-ös          
telefonszámon, valamint a Tanyasi 
Gazdálkodók Közössége Facebook 
oldalon kaphat. 

Pócsi Gabriella 
vidékfejlesztési szakértő 

 
N é m e t v á r o s i  o l v a s ó k ö r                   
hagyományainak felélesztése            
– Nyitórendezvény 
2018. január 24. 16:30 - 18:00 
 

A németvá rosi  o lva sókör              
hagyományainak felélesztése       
igazán életrevaló kezdeményezés. 
A tervezettel összefüggésben        
említhető, leginkább illetékes 
személy Kovács Anett történész, 
az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. 
munkatársa, aki készséggel           
válaszolt még a legegyszerűbbnek 
ható felvetésekre is.  A kezdemé-
nyezéssel összefüggésben előre 
kívánkozik a szándék, mely          
szerint kiemelt cél a németvárosi 
olvasókör hagyományainak           
felélesztésén, feltárásán túl                 
a helyi gasztronómia, játék-             
és ünnep értékeinek kutatása,     
bemutatása és közösségfejlesztő 
modell létrehozása a helyi           
lakosság,  intézmények,  szerveze-
tek bevonásával. 
 

A mintaprojekt nyitórendezvénye 
január 24-én 16 óra 30 perckor         
kezdődik az Erkel Ferenc Emlék-
házban, az esemény térítésmente-
sen látogatható. Hangsúlyos,        
hogy a múzeumi, könyvtári              
és közművelődési szakterület,         
helyi német kisebbségi önkor-
mányzat, civil szervezetek,           
intézmények együttműködésével 
valósuljanak meg a helyi értékekre 
reflektáló lokális identitástudatot 
és társadalmi részvételt erősítő, 
helyi gazdaságfejlesztést elősegítő 
közösségfejlesztő programok              
és mintául szolgáló modellek             
– közölte a történész. 

Mint Kovács Anett, a részleteket 
ismertetve  fogalmazott,  a  minta-
projektnek három célterülete van: 
Az első célterület a  németvárosi 
o lva só kö r  ha g yomá nya ina k              
felélesztése, valamint ehhez            
kapcsolódóan olyan közösségi         
alkalmak megteremtése, mely         
alkalmas történeti visszatekintésre, 
emlékezésre, a generációk közti 
távolságok csökkentésére, a még 
élő  mindennapi  közösségi  emlé-
kezet elméleti és gyakorlati             
tudásának rögzítésére, valamint 
ennek alapján digitális tudástár 
kialakítására, a helyi nemzetiségi 
összetartozás erősítésére, közösség-
fejlesztő módszerek alkalmazására. 
 
A második célterület a németvárosi 
polgári gasztronómia hagyományai-
nak felelevenítése, majd jelenkori 
viszonyokra történő adaptálása, 
amely lehetőséget teremt a helyi 
közösségi gazdaságfejlesztésre, 
egyéni  kompetenciák  érvényesíté-
sére, önkéntesek bevonására,             
generációk közötti párbeszédre. 
 
A harmadik célterület a helyi           
gyerekjátékok hagyományainak      
feltárása, az  örökségre alapozott 
helyi kreatív ipar fejlesztése,             
közösségi alkalmak megteremtése. 
 
A célok között szerepel még a város-
részben élők közösségfejlesztő           
tevékenységekbe történő bevonása. 
Ezen belül kiemelt figyelmet            
szentelnek a Németvárosban           
egyedül élő idősekre, akiknek          
többsége a német nemzetiséghez 
tartozik. A közösségfejlesztő             
tevékenységek során a közösségi 
programokba, a közösségi életbe 
szeretnék őket is bevonni. 
 
Csökkenhet a településrészben              
é l ő  i d ő s e k  e l sz i g e te l t s é g e ,                  
magányossága, kiszolgáltatottsága,  
s arra is lehetőséget szeretnének          
biztosítani, hogy érdemi párbeszéd 
alakuljon ki a fiatalabb generációk-
kal. Az idősek mellett a projekt           
másik célcsoportja a fiatalabb              
korosztály, valamint a kismamák.           
A fiatalok a gasztronómia, játék             
és ünnepi hagyományok tematika 
köré szervezett közösségfejlesztő 

olvasóköri alkalmak során, sok új           
és hasznos dolgot sajátíthatnak el            
az idősebbektől, mindeközben               
a tudástár révén kölcsönös segít-
ségnyújtás is kialakulhat közöttük. 

forrás: www.gyulakult.hu  
 
CIVIL BÁL 2018. 
 
A Civil Szervezetek Szövetsége 

tisztelettel meghívja Önt és kedves 
családját a 2018. február 3-án, 
szombaton 19 órától kezdődő 
XVIII. Civil Bálra. 
 
Helyszín: 
Kornélia Étterem Cukrászda és 
Rendezvényközpont 
Békéscsaba, Baross utca 9-21. 
 
Program: 
18.00 - 19.00  Érkezés, az asztalok 
elfoglalása, tombolavásárlás 
 
19.15 Megnyitó - Pezsgős koccintás 
 
19.30 Vacsora: Svédasztalos menü 

Előétel: Tyúkhúsleves, palócleves 
Főétel: Póréhagymás malacsült 
kemencés burgonyával, barbecue 
grill jércemell, sajttal sonkával 
töltött karaj rántva rizibizivel,     
sertéspörkölt tarhonyával, csabai 
mini töltött káposzta, rántott sajt, 
rántott gomba, csőbensült karfiol, 
vajban párolt sárgarépa, káposz 
tasaláta, csemegeuborka, friss zöld 
saláta, joghurtos öntet, vegyes           
befőtt. 
Desszert: Farsangi fánk - somlói   
galuska 
 
Zenés báli mulatság hajnalha-
sadtáig. 
Közben: tombolasorsolás 
A zenét Thomassy Party Band 
szolgáltatja. 
 
A belépőjegy ára: 4 000.-Ft/fő 
Tagszervezeti tagok számára:                   
3 000.-Ft/fő 
A belépőjegy tartalmazza a vacsora 
árát és egy pohár pezsgőt. 
 
 
Minden érdeklődőt szeretettel vár a 
Civil Szervezetek Szövetsége! 
 
 

mailto:tanyakozossegek@gmail.com
http://erkelemlekhaz.hu/
http://erkelemlekhaz.hu/
http://gyulakult.hu/event/nemetvarosi-olvasokor-hagyomanyainak-felelesztese-nyitorendezveny/
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Belépőjegyek igényelhetőek: 
Civil Szervezetek Szövetsége  
Békéscsaba, Árpád sor 2/7. 
Tel/Fax: 66/451-163; 70/408-7021 
E-mail:  
civilszovetseg@globonet.hu  

forrás: Civil Szervezetek 
Szövetsége  

 
JÓTÉKONYSÁGI EST 
 
Az  Összefogás  a  Sérült  Gyerme-
kekért Közhasznú Egyesület                  
szeretettel meghívja Önt és                      
partnerét a 2018. február 10-én 

18.00 órakor kezdődő jótékonysági 
estre a Gyulai Vigadóba. 
 

Program: 
17.30  

Vendégek fogadása 
18.15  

Ünnepi köszöntő 
18.20  

Ünnepi műsor: 
A Tampet Ördögök Táncegyüttes 

bemutatója. 
18.45  

Beszámoló az egyesület 2017-es évi 
tevékenységéről – Felföldi Sándor 

18.50  
Vacsora 

19.30  
A hangulatról az Antovszki Band 

gondoskodik. 
 
A jótékonysági est bevételét az 
Összefogás a Sérült Gyermekekért 
Közhasznú Egyesület alapító                  
okiratában megfogalmazott célok 
megvalósítására fordítja. 
 
Számlaszámunk: 
10402623-26257611-00000000 
 
A belépőjegy ára: 8.500.-Ft/fő 
Támogatói jegy ára: 1.000.-Ft 
 
Jegyek rendelhetőek: 
B í r ó n é  P á l m a i  T í m e á n á l                           
a 06-30-413-00-9t-es telefonszámon 

 
forrás: Összefogás  a  Sérült   

Gyermekekért Közhasznú  
Egyesület facebook oldala 

 
 
 

K a r r i e r m e n e d z s m e n t                              
műhelymunka - INGYENES                
képzési lehetőség 

- 2018-ra célként tűzted ki, hogy 
elköltözöl anyád nyakáról, de még 
nem tudod, miből fizeted ki                     
az albérletedet? 
- Egy cool melóra és jó fizetésre 
vágysz? 
- Régóta keresgélsz az Állásportál-
okon, de alig találsz valami                   
értelmes, neked való munkát? 
- Jelentkeztél már pár helyre,                   
de még nincs semmi visszajelzés? 
- Szeretnéd,  hogy  a  678  önélet-
rajzból téged hívjanak be interjúra, 
ahol végre személyesen is                    
bemutatkoz hatsz  a  leendő                     
Munkáltatódnak? 
 
Akkor gyere el a következő                     
Karriermenedzsment műhelymun-
kánkra! 
 
Tegyél érte, hogy 3 hónap alatt 
megtaláld az álommunkádat, és 
elköltözz anyád nyakáról és önálló 
életet kezdj! 
 
A műhelymunka célja: 
A  r é s z t v e v ő k  ö n i s m e r e t i                   
fejlesztése, valamint az önismeret 
által  az  egyéni  karrier  stratégiájá-
na k  és  menedz sment jének                  
felállítása. Továbbá a hatékony ál-
láskereséshez és a jelentkezéshez 
szükséges egyéni portfólió elkészí-
tésének megismerése, illetve                   
különböző interjú szituációkban 
asszertív kommunikáció és                    
viselkedésminta elsajátítása,                    
a  résztvevők  karrier  motivációjá-
nak fejlesztése. 

A két napos program során                     
az alábbi gyakorlati ismereteket                
sajátíthatjátok el: 
- Önismeret, önértékelés 
- A rejtett munkahelyek megtalálá-
sának módszere 
- Egyéni karrier stratégia alkotás                
és karrier célok meghatározása 
- Önéletrajz, motivációs levél                  
technika előkészítése és összeállítá-
sa 
- Hatékony módszerek egy állás 
megszerzésére 
 
A trénerről: 
Hajzer Angelika vagyok, 15 éve           
humánerőforrás-fejlesztés terüle-
tén dolgozom, felsőfokú végzett-
séggel, tréneri képzettséggel ren-
delkezem. Voltam jómagam is 
munkanélküli   és ugyanakkor ül-
tem vállalati HR oldalon egyaránt, 
így rálátok mind  a két területre. 
Saját magam is                    az éle-
t e m b e n  s o k  k o n f l i k t u s t                   
és problémás helyzetet átéltem                 
és oldottam meg, tehát egyéni                 
élményekkel is rendelkezek, nem 
csak szakmai tapasztalatokkal. 
 
A jelentkezés feltétele:  
előzetes regisztráció szükséges, a  
bcskarrieriroda@gmail.com email 
címen, amire várjuk előzetesen 
már elkészített önéletrajzod, legké-
sőbb 2018. január 20-ig.  
 
A workshop ideje 2 nap. 
Időpontja: 
2018. január 27. és január 28.  
10.00 - 17.00 óráig 
 
A csoport minimum 6 fővel indul el. 

 
forrás: Játszótér Alapítvány  

Békéscsabai Karrier Iroda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:civilszovetseg@globonet.hu
file:///C:/Users/Felhasználó/Desktop/Közösségfejlesztők%20Petra%20mentés%2020170823/Petra/KFBME/NAPRAFORGÓ/2018/Januári%20Napraforgó/bcskarrieriroda@gmail.com%20
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JÉGTÖRŐ TÚRA 
Békéscsaba - Póstelek - Gyula 
2018. február 25. 8.30 – 12.50 
 
Szokásos tél végi INGYENES,                  
vezetett túránk február utolsó                 
vasárnapján Békéscsaba és Gyula 
között, Póstelek érintésével.  
 

 

Táv: 16 km, kb. 40%-a aszfalt. Sár 
lehet... Indulás február 25-én reggel 
Békéscsabáról, a Gyöngy Presszó 
mellől, a Lencsési lakótelep végéről 
(az egykori KISZ-tábortól, 17V 
busz fordulója). 
A részvétel INGYENES, de a visz-
szautazás költségét mindenki            
maga fizeti (370 Ft a teljesárú jegy).                  
A Gyuláról 12:50-kor induló vonat-
tal utazunk vissza Békéscsabára. 
 
A rajthely megközelítése:  
Békéscsaba vasútállomásról (indul: 
8:00) vagy a városközpontból a 17V 
buszjárattal. Ezt a buszt természe-
tesen megvárjuk. Buszjegy elővé-
telben 270 Ft, buszon 340 Ft. 

Előjelentkezni nem kell. Szokás     
szerint lehet csak Póstelekig jönni, 
és onnan visszafordulni Csabára, 
de a túravezetők és a túrázók nagy 
többsége Gyulára tart. A célban 
cukrászda vár... 
 
A túrát minden időjárási körülmé-
nyek között megtartjuk, eddig                
egyszer sem maradt el (esőben 
sem!). A várható időjárás: szép, 
napsütéses télvégi idő, esetleg               
hóval, faggyal, talán kis esővel, de 
lehet, hogy nap nélkül. Ne keress 
kifogást, ott a helyed! Kezdő túrá-
zóknak is ideális.  Gyere, várunk! 

forrás: Körösök Völgye Turista 
Egyesület facebook oldala 

FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK... 

EURÓPA A POLGÁROKÉRT   
I N F O R M Á C I Ó S  N A P O K                     
2018-BAN 
 
A  T e m p u s  K ö z a l a p í t v á n y               
2018. januárjában információs                
napokat szervez az Európa                  
a polgárokért program pályázati 
lehetőségeiről. 
Az Európai Unió Európa                    
a polgárokért programjának célja, 
hogy segítse a polgárokat az Unió 
történelmének, működésének                
a laposa bb megismerésében,                    
az uniós szakpolitikák és döntésho-
zatali folyamatok megértésében, 
miközben aktív szerepvállalásra            
és demokratikus részvételre                 
ösztönzi őket. A program emellett 
k i e m e l t  f i g y e l m e t  s z e n t e l                         
az európai identitás, a tolerancia                 
és egymás kölcsönös megértésének 
erősítésére is. 
Az  információs  napok  szervezé-
sével igyekszünk segíteni azokat, 
akik az Európa a polgárokért 
programban szeretnének pályáza-
tot benyújtani. 
A rendezvényeken szó lesz                          
a  program  felépítéséről,  újdonsá-
gairól, általános és kiemelt célkitű-
zéseiről, különös figyelmet fordítva 
a 2018-ra vonatkozó megújult                

prioritásokra. A főként gyakorlati 
információkra  fókuszáló  informá-
ciós alkalmak során emellett              
a korábban megvalósított jó példák 

bemutatására és a pénzügyi               
tudnivalók ismertetésére is sor                   
kerül. 
2018. január végén külön rendez-
vény során foglalkozunk részletesen 
a pályázatok benyújtásával és                    
a bírálati szempontokkal, ezzel is 
segítve a sikeres felkészülést. 
 
A rendezvények időpontjai,             
kiemelt  témái  és  további                     
információ: 
2018. január 17. 
információs nap (európai emlékezet, 
civil társadalmi projektek) 
További információ és regisztráció  
2018. január 24. 
információs nap (testvérvárosi               
találkozók, városok hálózatai)  
További információ és regisztráció  
2018. január 31. (délelőtt) 
információs nap (testvérvárosi               
találkozók, városok hálózatai)  
További információ és regisztráció  
2018. január 31.  (délután)  
pályázatíró szeminárium (bírálati 
szempontok, pályázat benyújtása) 
További információ és regisztráció  
A rendezvények helyszíne:  
Tempus Közalapítvány  
(1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) 
A rendezvényekre szeretettel várjuk 
te lepülések,  városok ,  helyi                  
és regionális állami hatóságok,               
testvérvárosi bizottságok, helyi              
önkormányzatokat képviselő                
nonprofit szervezetek, civil társadal-

mi szervezetek, valamint oktatási, 
kulturális és kutatóintézetek               
képviselőit. Vagyis mindazokat, 
akik pályázatot nyújthatnak be az 
Európa a polgárokért programban. 
A rendezvényeken való részvétel 
ingyenes,  de  előzetes  regisztrá-
cióhoz kötött. 
 
HÁTTÉRINFORMÁCIÓ 
Európai emlékezet: a program a 
modernkori Európa történelmében 
létrejött önkényuralmi rendszerek 
(különösen, de nem kizárólag               
a holokauszthoz vezető nácizmus, 
a fasizmus, a sztálinizmus és                  
a  total i tár ius kommunista                    
rezsimek) kialakulásának okait 
vizsgáló, valamint az említett           
rezsimek által elkövetett bűnök 
áldozataira való emlékezést                
szolgáló projekteket, illetve                
a közelmúlt európai történelmének 
más meghatározó pillanatait és 
mérföldköveit érintő projekteket 
támogatja. 
Testvérvárosi találkozók:  
testvértelepülések polgárainak 
találkozóját támogatja a program. 
A polgárok mozgósítása helyi és 
uniós szinteken az európai uniós 
politikai intézkedések megvitatá-
sára ad lehetőséget, ezzel is                      
elősegítve a polgári részvételt az 
európai uniós döntéshozatali               
folyamatokban. Lehetőséget kínál 

https://www.facebook.com/P%C3%B3stelek-188936084465901/
https://www.facebook.com/events/135776763761647/
https://www.facebook.com/events/135776763761647/
http://www.tka.hu/rendezveny/9109/europa-a-polgarokert-informacios-nap-europai-emlekezet-civil-tarsadalmi-projektek
http://www.tka.hu/rendezveny/9110/europa-a-polgarokert-informacios-nap-testvervaros-varosok-halozatai
http://www.tka.hu/rendezveny/9111/europa-a-polgarokert-informacios-nap-testvervaros-varosok-halozatai
http://www.tka.hu/rendezveny/9112/europa-a-polgarokert-palyazatiro
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a társadalmi szerepvállalás                
erősítésére és az önkéntesség               
népszerűsítésére európai uniós 
szinten. 
Városok hálózatai: azon települé-
seknek és szervezeteknek nyújt 
támogatást, melyek hosszú távú 
együttműködésben dolgoznak 
együtt egy közös témán,                     
hálózatokat hozva létre, ezáltal                   
is növelve az esélyét egy fenntart-
ható együttműködésnek. 
Civil társadalmi projektek: azon 
projekteket támogatja a program, 
melyek során a polgárok olyan 
témákat dolgoznak fel, melyek 
közvetlen kapcsolódnak az                  
európai uniós szakpolitikákhoz, 
lehetőséget teremtve ezáltal                     
a döntéshozatali folyamatokban 
való közvetlen részvételre.                  
A támogatott tevékenységek               
magukba foglalják a társadalmi 
szerepvállalás és szolidaritás                
előmozdítását, a vélemények ösz-
szegyűjtését, és az önkéntességet. 

forrás: tka.hu 
 
Személyi jövedelemadó 
 

A legtöbb adófizető nincs tisztában 
vele, hogy a személyi jövedelem-
adó 1+1 százalékának felajánlása 
hogya n működik ,  kerül - e                     
valamibe az adófizetőnek és hogy 
milyen célokat, tevékenységeket 
támogathatnak vele. 
Az adóbevallás egyik fontos része, 
hogy a személyi jövedelemadónk     
1 százalékáról rendelkezhetünk 
valamely civil szervezetnek,                   
+1 százalékról pedig egyháznak, 
vagy kiemelt költségvetési                   
előirányzatnak. Amennyiben nem 
nyilatkozunk az 1+1 százalékról, 
vagy lekéstük a határidőt,                   
vagy helytelenül adtuk meg                   
az adatokat, úgy az 1+1% az álla-
mot illeti meg. Tehát az 1+1%              
felajánlása nem kerül semmibe               
a magánszemélyeknek, ellenben 
akár életet is menthet vele. 
Ebben a filmben bemutatjuk,                 
hogy miként tudsz élni az adód 
1+1%-nak felajánlásával! 
Ne engedd át a rendelkezésed       
jogát. Biztos van környezetedben 
civil szervezet és működő egyház, 
akinek javára rendelkezhetsz.                   

Az adód 1+1%-ával ugyanis                     
egyházakat és közhasznú tevékeny-
ségeket végző szervezeteket támo-
gathatunk, amelyek a felajánlott 
adományt a legtöbb esetben                 
működésre, fejlesztésre és másokon 
való segítségnyújtásra fordítják.                
Az adomány fe lhasználása                 
szervezetenként eltérő lehet.                  
A működésről és a tevékenységről  
a szervezet alapító okiratában,                
annak honlapján, vagy bemutatko-
zásában tájékozódhatunk. 
 
Segítse Ön is az adója 1+1 százalé-
kának felajánlásával az egyházak,                 
a  kiemelt  költségvetési  előirány-
zatok  és  a  civil  szervezetek         
munkásságát! A rendelkező                   
nyilatkozatot a bevallástól függetle-
nül legkésőbb 2018. május 20-ig 
küldheti meg az adóhatóság                 
részére! 

forrás: Mag-Ház Hírlevél 2018/1 - 
2018. január 12. 

 
KÖZLEMÉNY a 2018. rendelkező     
évre előzetesen regisztrált szja       
1%-os civil kedvezményezettekről 
 
Az szja 1%-os felajánlás civil                  
kedvezményezett részére történő 
kiutalásának feltétele az is,                     
hogy a szervezet a kiutalás                   
időpontjában is megfeleljen                  
a kedvezményezetti feltételeknek 
és  rendelkezzen é rvé nyes                    
regisztrációval. 
 
A személyi jövedelemadó meghatá-
rozott részének az adózó rendelke-
zése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény 4. § (8) 
bekezdése szerint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal az alábbiakban ad 
tájékoztatást a 2018. rendelkező 
évre regisztrált civil kedvezménye-
zettek adószámáról, nevéről, szék-
helyéről, regisztráció állapotáról. 
A magánszemély rendelkező                  
nyilatkozatában felajánlásra kerülő 
összegre igényt tartó civil szerve-
zetnek az állami adó- és vámható-
ságnál kell előzetesen - elektronikus 
úton - regisztrálnia és igazolnia a 
kedvezményezetté válás feltételeit, 
valamint bejelenteni a kiutaláshoz 
szükséges adatokat. A regisztrációs 
kérelem benyújtásának határideje                   

a rendelkező évet megelőző év 
szeptember 30-a, amely határidő 
jogvesztő. A regisztráció visszavo-
násig érvényes. 
Az szja 1%-os felajánlás civil               
kedvezményezett részére történő 
kiutalásának feltétele az is, hogy              
a szervezet a kiutalás időpontjában 
is megfeleljen a kedvezményezetti 
feltételeknek és rendelkezzen              
érvényes regisztrációval. A felaján-
lásokból való részesedésből határo-
zattal kizárt kedvezményezettek              
a kizárás évében nem jogosultak              
az szja 1%-os felajánlásokra,                   
és a regisztrációs listában sem               
szerepelhetnek. A felajánlás kiuta-
lásáról az adóhatóság elektronikus 
úton tájékoztatja az Ügyfélkapuval 
rendelkező magánszemélyeket. 
 
A közzétett listát az adóhatóság 
folyamatosan frissíti. 
A kimutatás PDF és XLS formában 
tölthető le. 

forrás: www.nonprofit.hu 
 
Nem tudod, honnan szerezz                 
jogtiszta szoftvereket új vagy épp 
régi gépeitekre? 
 

CivilTech Programunkban már 
3000 Ft-ért elérhető egy jogtiszta 
Windows, és máris nem kell tovább 
aggódnod! A lehetőség adott,                 
rendelj most! 
Ha már beszerezted az új                     
W i n d o w s - t ,  a k k o r  p a k o l j                         
a kosaradba néhány új Office-t is! 
Ugye, Te is unod az Office 2003-at 
így 15 év után? Szeretnéd, ha                  
szervezetednél is úgy pörögne                  
a munka, mint egy igazi multinál? 
A CivilTech Programban az Office 
Professional változatát is megka-
pod csupán 10 000 Ft-os áron! 
Ennél hatékonyabban már nem                  
is indíthatod az új évet! 
Más szoftverek is jól jönnének?    
Prezentáció készítő vagy projekt 
m e n e d z s m e n t  p r o g r a m r a ,                   
esetleg vírusirtóra van szüksége-
tek? Nézz körül a katalógusunkban! 
Ha még nem tetted, lépj be 
a Google nonprofitoknak szóló 
programjába is, hiszen havi 10 000 
dollárért hirdethetsz úgy, hogy egy 
fillért sem kell fizetned! 

forrás: NIOK Hírlevél 

http://tka.hu/hir/9119/europa-a-polgarokert-informacios-napok-2018-ban
https://www.youtube.com/watch?v=pJrVibpCD8E&feature=youtu.be
http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kizart_civil_kedvezmenyezettek_2018
https://adatbazisok.nav.gov.hu/php/egyszaz/tmp/2018-ra_regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_20171228.pdf
https://adatbazisok.nav.gov.hu/php/egyszaz/tmp/2018-ra_regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_20171228.xls
https://www.nonprofit.hu/hirek
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=a3bcffd077&e=60e11d2719
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=a3bcffd077&e=60e11d2719
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=2264b043fb&e=60e11d2719
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=b2199bffc5&e=60e11d2719
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=b2199bffc5&e=60e11d2719
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=f24416bd35&e=60e11d2719
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=f24416bd35&e=60e11d2719
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=fd06e301d2&e=60e11d2719
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=c0aa268010&e=60e11d2719
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=86e20105f2&e=60e11d2719
https://nonprofit.us9.list-manage.com/track/click?u=1e5ed5e86776a5fcd8a217be7&id=86e20105f2&e=60e11d2719
http://mailchi.mp/niok/j-szoftverek-az-j-vre-mert-a-civilek-is-megrdemlik?e=60e11d2719
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Elhagyottak, elhagyók, özvegyek 
és gyermekre vágyók 
 
Fontos szempont az egyszülősök 
„egyenjogúsítása”. Annak elisme-
rése, hogy ők is gyereket                   
nevelnek, ők is családok, még ha 
kevesebb szülővel is működnek. 
Ha ez a megközelítés elfogadottá 
válik, az nagyon nagy lépés lesz 
abban is, hogy ezek a szülők rossz 
érzések és szégyenérzet nélkül 
merjenek szülők lenni. Ez pedig             
a gyerekeknek is rendkívül fontos 
– nyilatkozta a Családháló.hu                  
in te r jújá ba n  Na gy  Anna ,                          
az Egyedülálló Szülők Klubja  
Alapítvány és a hamarosan meg-
nyíló Egyszülős Központ elnöke.  
Mit értünk egyszülős család alatt? 
Miért nincsenek pontos adatok 
róluk és miért olyan nagy                        
az eltérés a KSH adatai és                     
az Alapítvány számai között? 
Nehéz pontosan meghatározni, 
hogy mit is értünk egyszülős család 
alatt. A statisztika például beleszá-
molja azokat a családokat is, ahol 
egy felnőtt él együtt az idős szülő-
jével – papíron ők is egyszülősnek 
számítanak, mégis egészen más 
élethelyzetben vannak, mint azok       
a családok, ahol kisgyereket                
nevelnek vagy kamaszokkal kell 
megoldani egyedül a mindennapo-
kat. Vannak olyan párok, akik csak 
papíron, a statisztika szerint                 
házasok, de valójában egyedül             
nevel valamelyik szülő és vannak 
olyan családok, ahol nincs egyetlen 

szülő sem, hanem például                        
a nagyszülő nevel egyedül egy vagy 
több unokát. Egyébként egyre             
gyakrabban jelentkeznek nálunk 
olyan családok is, ahol az apa ugyan 
megvan, de tartósan külföldön            
dolgozik és a napi rutint egyedül 
kell vinnie az itthon maradt                  
anyukának. 
Döntő többségében nők élnek 
egyedül gyermekeikkel, de                  
viszonylag sok a férfi is. Mégis 
hányan? 
Száz egyszülős családból közel              
kilencvenben az anya marad                       
a gyerekekkel. Viszont a nagy               
számok miatt a maradék több mint      
10% is közel 40.000 apukát jelent, 
akik egyedül állnak helyt mindkét 
szülő helyett. 
És mit tudunk az okokról?                  
Miért egyszülősek az egyszülős 
családok? 
Egyedülálló szülők könyvében                    
így fogalmaztam, és ezt tudom vála-
szolni most is: „Van, akit elhagytak; 
van, aki elhagyott; van, aki megöz-
vegyült, és olyan is van, aki házas-
ságra nem vágyott, csak gyermekre. 
A mindennapokban ugyanazokra              
a kérdésekre kell választ adniuk,               
és ugyanazokkal a gondokkal kell 
megküzdeniük, mint az ideálisnak 
tekintett kétszülős családban                    
– de egyedül kell boldogulniuk.” 
Mi a helyzet külföldön? 
Ahogy Magyarországon belül, úgy 
Európában is nagy a változatosság 
az egyszülős családok számában és 
helyzetében. Vannak országok, ahol 

hagyományosan alacsony az             
egyszülős családok aránya és főleg 
özvegyekről van szó – ezek                  
leginkább a dél-európai országok.                 
Svédországban vagy Nagy-
Britanniában ezzel szemben kifeje-
zetten magas ez az arány, itt az 
ellátások is jobban fókuszálnak               
az egyszülősökre.  Vannak                  
országok, ahol az egyszülősök 
több mint kétharmada válás után                
marad egyedül és olyanok is, ahol 
magasabb az egyedül gyereket 
vállaló anyukák aránya. A kép 
tehát nagyon színes és ezek alap-
ján más és más az ellátórendszer 
vagy   éppen   a  társadalmi  meg-
ítélés. Egy dolog viszont közös:                 
az egyszülősség mindenhol vezető 
szegénységi kockázatot jelent. 
És hogyan vélekedik a magyar 
társadalom az egyszülősökről?              
A „csonka család” kifejezést               
egyre ritkábban hallani. 
Igen, szerencsére a csonka                  
családozás már kezd egyre jobban 
kikopni, de a nyelv ebben                    
a valóság előtt jár: a stigmatizálás, 
a lesajnálás vagy akár elítélés még 
mindig  sokszor része az egyszülős 
létnek. Hiába végződik szinte min-
den második házasság válással, 
hiába él körülöttünk kb. 300 ezer 
egyszülős család, hiába vannak 
tele az iskolák, óvodák egyetlen 
szülővel élő gyerekekkel, a társa-
dalmi megítélés nem változik 
olyan gyorsan, mint a realitás. 
A teljes interjút ITT olvashatja. 

forrás: www.csalad.hu 

KIADVÁNYAJÁNLÓ 

MEGJELENT A PÁLYÁZATI    
PAVILON ÚJ SZÁMA! 
 
Magazinunk legfrissebb számának 
fókusztémája az Erasmus+                  
program 30. születésnapja, ezen 
kívül megnézzük a legújabb                 
forgatókönyveket Európa jövőjét 
illetően, bemutatjuk az EU legsike-
resebb projektjét, és elkalauzoljuk 
az olvasókat Digitália világába. 
A Tempus Közalapítvány évente 
két alkalommal megjelenő maga-
zinjában az élménybeszámolók, 
interjúk, projektbemutatók és             

statisztikai adatok mellett kutatási 
eredményekről, szakpolitikai               
kérdésekről és oktatási-képzési 
trendekről is olvashatnak. Témáink 
az oktatás minden szintjét érintik, 
beleértve a köznevelést, a szakkép-
zést, a felsőoktatást, a felnőtt               
tanulást és az ifjúsági területet. 
 
A Pályázati Pavilon aktuális               
száma ide kattintva elérhető és 

letölthető pdf formátumban! 
forrás: tka.hu 
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