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Kedves Olvasó! 

 

Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenő hírlevelét olvassa. 

A hírlevél célja, hogy fontos információkat nyújtson, tájékoztasson a regionális, 
országos és nemzetközi civil világot érintő hírekről. Szeretnénk felhívni a 
figyelmet az új pályázatokra, képzési lehetőségekre, hogy ezzel is segítsük a civil 
és az önkormányzati szektor munkáját. 

A hírlevelet programajánlók, könyvújdonságok, „könnyű” hírek és hasznos linkek 
színesítik, ezek mindegyikéhez szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat.  

Ezt a hírlevelet azért kapja, mert valamilyen formában kapcsolatban áll(t) a 
Somogy Ifjúságáért Egyesület által működtetett Megyei Ifjúsági és Nonprofit 
Központtal. Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy 
válasz e-mailt, "Leiratkozom" tárgymegjelöléssel!” 

A hírlevelet több, mint 700 címre juttatjuk el.  

Kérjük, amennyiben szervezetének olyan híre, programja, sikeresen megvalósult 
projektje van, amelyet megosztana a megye civil szereplőivel, küldje el e- mail 
címünkre és megjelentettjük hírlevelünkben, honlapunkon. 

Mentse a fájlokat és az erdőket! 

Csak akkor nyomtasson, ha tényleg szükséges! 

Üdvözlettel: 

Udvaros Renáta 

E- mail cím: somogyifjusagaert@gmail.com 

 

Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat: 

� Újra országos IKSZT-találkozó 
� Fiatal közösségek értékőrző helyi hősei 
� Elindult a Mobilitás az Európai Unióban irányító oldal! 
� MEGHÍVÓ A NORVÉGMINTA FESZTIVÁLRA 
� Koccintás 2015 – rekordkísérlet a Magyar Bor és Pezsgő Napján! 
� Hogyan kell közzétenni az 1%-os adományok felhasználásáról szóló 

közleményt? 
� Civil szervezetek beszámolójának benyújtása OBH felé 
� Pályázatok- Pályázzatok 

 

 

 

Somogy Ifjúságáért 
Egyesület 

 

Székhely: 7400 Kaposvár, 

Damjanich u. 8- 10. 

 

Iroda: 7521 Kaposmérő,  

Rákóczi u. 27. 

 

Tel.:+36 30/ 718-8655 

E-mail: 

somogyifjusagaert@gmail.com 

 



KIP, KOP, KOPOGOK...  

 Hírek - Események - Tippek - Esettanulmányok – Dátumok! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Újra országos IKSZT-találkozó 
 
2015. június 25-én ismét országos találkozót rendez a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek szakemberei, a címbirtokos szervezetek képviselői számára. 
  
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) 2015. június 25-én rendezi meg az 
Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT-k) szakemberei, a címbirtokos szervezetek képviselői, valamint a 
program megvalósítása iránt érdeklődők számára az immár hagyománnyá váló országos IKSZT-találkozót. 
 
Az IKSZT-program lebonyolításának felelős szakmai szervezeteként a NAKVI minden évben országos találkozót 
szervez, amely alkalmat ad a kapcsolatteremtésre, együttműködések kialakítására, a működés során szerzett 
tapasztalatok megosztására, ahol a program megvalósításában aktív szerepet vállaló kormányzati és civil szakmai 
szervezetek ismertetik az programmal kapcsolatos legfontosabb aktuális információkat is. 
 
Az eseménynek a NAKVI új rendezvényháza ad otthont. (1223 Budapest, Park utca 2.) 
 
A rendezvényen való részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyre a végleges program 
meghirdetésétől kezdve nyílik majd lehetőség. 
 
Az intézet honlapjain hamarosan elérhető lesz az esemény végleges programja. 
Forrás: http://www.nakvi.hu/node/594963 
 
 
Fiatal közösségek értékőrző helyi hősei 
 
Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára és Polyák Albert, a Nemzeti 
Művelődési Intézet megbízott főigazgatója 2015. május 5-én sajtótájékoztató keretében ismertették a Leleményes 
hőseink ifjúsági projekt eredményeit, s díjazták a pályázó közösségeket. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére a Nemzeti Művelődési Intézet 2014 novemberében indította 
útjára a Leleményes hőseink országos ifjúsági példaképkereső programot, amely a közösségi művelődés 
eszközrendszerével kívánta átadni az érdeklődő fiatalok számára a tudatos közösségi cselekvés kultúráját. Ennek 
érdekében a Nemzeti Művelődési Intézet országszerte felhívást tett közzé helyi hősök, példamutató személyek 
felkutatására, valamint az ő példájukból kiindulva fiatalok által igényfelmérésen alapuló projektek létrehozására, illetve 
lehetőség szerint lefolytatására. 
A félezer regisztráló csapat közül több mint háromszázan zárták le a programűrlapot időben, jelezve, hogy értékelésre 
bocsájtották a munkájukat. A szakmai értékelő bizottság március 16-ig több szempontból vizsgálta a beadott anyagokat, 
és végül közel ötven projektet emeltek ki. Ezeknek az ifjúsági kezdeményezéseknek a stábjai élvezhetik a Nemzeti 
Művelődési Intézet országos hálózatának szakmai támogatását - elsőként egy országos találkozón való részvétel 
lehetőségét -, s emellett ajándékokat is kaptak.  
 
A kidolgozott anyagok alapján elmondható, hogy a közösségi szellem erősen benne munkált a hőseiket kereső 
fiatalokban, hiszen követendő példaképnek kevés kivételtől eltekintve nem történelmi vagy közéleti személyeket, 
hanem velünk élő, mindennapi embereket, jellemzően aktív közösségi személyeket választottak. 
A „hősök” szakmájukra és hivatásukra nézve különböző területeken tevékenykednek: a fiatalok példaképei között 
éppúgy megtalálható katasztrófavédelmi szakember, segítő önkéntes, orvos, pedagógus, helyi közművelődési 
intézmény művelődésszervezője, könyvtáros, szakkörvezető, mint gazdálkodó, iparos, népi kismesterséget gyakorló 
kézműves mester, helytörténész vagy éppen települési elöljáró, szerző vagy alkotó. Több pályázatban is egy fizikailag 
vagy mentálisan akadályozott személy a példakép, de főállású anyákat, sőt, közfoglalkoztatottakat is jelöltek helyi 
hősnek a fiatalok.   
 
A helyi hőst, valamint a példáját követő kezdeményezést interjúval, hang- és képanyaggal tették érzékletesebbé az 
általános és középiskolás fiatalokból álló csapatok. Szembetűnő volt a vonzódás a vizuális szemléltetéshez: jól sikerült 
kisfilmek, oktatófilmek és fotók készültek a Leleményes hőseink program égisze alatt, melyeket gyakran az adott 
település honlapján is közzétettek. Ugyancsak figyelemreméltó eredményekkel jártak a fiatalok helyzetfeltárásai is: 
számos ifjúsági közösség figyelt tudott rámutatni településük sajátos értékeire, az ott élők jellegzetes igényeire, vagy a 
fiatalokat foglalkoztató komoly kérdésekre. 



 
DÍJAZOTTAK: 12 közösség (48 fő) a program díjazottjaiként részt vehet 
a Lakiteleki Népfőiskolában tartandó 3 napos képzésen 2015 
júniusában. 
 
Somogy megyéből: Őseink a hőseink! (Kaposmérő): Generációk között 
párbeszéd élénkítésére alkalmas tehetségnapot, hozzá kapcsolódó 
tehetségdíjat és tehetséggálát álmodtak meg a somogyi fiatalok.  Helyi 
hős: Herczegné Mayer Ilona, tanító 
 
További 11-11 a programban jól szereplő közösség (összesen 88 fő) részt 
vehet egy országos 3 napos tanulmányi látó úton. 
Forrás: http://www.nmi.hu/hu/Hirek/Fiatal-kozossegek-ertekorzo-helyi-hosei 
 
 
Elindult a Mobilitás az Európai Unióban irányító oldal! 
 
Az EURES kezdeményezésére, az Eurodesk, Euroguidance, Europass és Euraxess hálózatok együttműködésével 
elindult a "Mobilitás az EU-ban" oldal, ami célzott információt nyújt a különféle európai mobilitási lehetőségekről: 
 
- Munkavállalói mobilitás 
- Tanulási célú mobilitás 
- Szakmai gyakorlat, gyakornoki mobilitás 
- Önkéntesség, ifjúsági mobilitási projektek 
 
Az egyszerű navigáció segítségével mindenki könnyedén eljuthat ahhoz a szervezethez, amely az őt érdeklő mobilitási 
szolgáltatásért, programért felelős. 
 
A weboldal elérhető: www.mobilitasazeuban.hu 
 
MEGHÍVÓ A NORVÉGMINTA FESZTIVÁLRA 
 
A Norvég Civil Támogatási Alap szeretettel várja Önt, Téged és Mindenkit a *Norvégminta Fesztiválon, június 26-27-én 
a Dürlinben*, ahol lehetőség nyílik személyesen is találkozni az Alap által támogatott civil szervezetekkel. 
 
 A fesztiválon közel nyolcvan, változatos területeken dolgozó szervezet munkáját ismerhetjük meg. A civil szervezetek 
és munkájuk épp olyan sokszínű, mint a társadalom, amelyben élünk. Most bárki megkérdezheti, kipróbálhatja, 
elkészítheti, végigjárhatja, megnézheti, megtapogathatja-megszagolhatja, eljátszhatja, megvitathatja mindazt, amire 
máskor nem nyílik lehetőség. 
 
 A részletes program itt található: https://norvegcivilalap.hu/fesztival 
 
 Várnak szeretettel, 
 Ökotárs, Autonómia, Demnet, Kárpátok-Magyarország Alapítvány 
 
Koccintás 2015 – rekordkísérlet a Magyar Bor és Pezsgő Napján! 
 
Az egy időben egyszerre koccintók rekordját szeretnék felállítani 
2015. június 27-én, a Magyar Bor és Pezsgő napján. A Koccintás 
2015 szervezőinek fő célja, hogy minél több település részvételével, 
legalább 100.000 ember koccintson egyszerre Magyarország összes 
borvidékén.  
 A koccintók számát a Magyar Rekord Egyesület hitelesíti és 
összesíti. Az esemény ünnepélyes zárása és a Koccintás verseny 
eredményhirdetése 2015. szeptemberében lesz az OMÉK-on.  
 A rendezvénynyitó sajtótájékoztatóját 2015. május 27-én 16 órakor 
tartják a Vajdahunyadvárban, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Tanácstermében. Az eseményen részt vesz Dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, a Magyar Turizmus Zrt-t pedig 
Lipcsey György, agrármarketing vezérigazgató-helyettes képviseli. 
 
 A sajtótájékoztatót követően a Vajdahunyadvár előtt flashmob koccintást szerveznek! 
 
 További információ: www.koccintas.hu 



 
Hogyan kell közzétenni az 1%-os adományok felhasználásáról szóló közleményt? 
 
A civil szervezeteknek egy erre a célra létrehozott adatlapon kell az 1%-ok felhasználásáról nyilatkozniuk. Ez azt a célt 
szolgálja, hogy a kapott összegekkel átláthatóbban, és külön költségek nélkül tudjanak a civil szervezetek elszámolni. 
A civil szervezeteknek a NAV oldaláról kell letölteniük a „13KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerinti a 
kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásról” elnevezésű adatlapot, majd kitöltve azt, 2015. május 31-éig 
kizárólag elektronikus úton kell beküldeni a NAV részére az Ügyfélkapun keresztül. 
 
Az adatlap mellé az ABEV programot is le kell töltenie azoknak, akik a közzétételi kötelezettségüknek eleget kívánnak 
tenni, mert az adatlap kizárólag ezen programon keresztül tölthető ki. Előnye, hogy a program útmutatót és hibajelzést 
is ad, ha nem helyesen töltik ki a lapot. 
 
Az adatlapon meg kell adni, a szervezet hivatalos adatait, egy táblázatban a kiutalt 1%-os összeg felhasználási módját 
(2015-ben a 2013. év végén kiutalt 1%-os támogatást), majd írásban is be kell mutatni, hogy mire költötte a civil 
szervezet vagy intézmény a kapott összeget. Bár a tárgyév, melyről el kell számolni mindig az adott 1% kiutalását 
követő évet jelenti, amennyiben a szervezet/intézmény megkezdte a pénz elköltését még a kiutalás évében, akkor azt is 
bele kell számolni. 
 
A pénzügyi adatoknál külön kell tételezni a működésre (mely a teljes összeg max. 25%-a), illetve a cél szerinti 
tevékenységre használt összeget, valamint a még el nem költött részt a tovább tartalékolt rovatban kell megjeleníteni. 
 
A kitöltött, kész lapot a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval” fül alatti „Elektronikus küldés Ügyfélkapun keresztül” felirat 
megnyomása után tudjuk benyújtani a NAV-nak, amennyiben a civil szervezet/intézet már érvényes regisztrációval 
rendelkezik a www.magyarorszag.hu oldalon. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a NAV által továbbított közleményeket a civil szervezetekkel foglalkozó 
honlapján június 30-ától legalább 1 évig ingyenesen teszi közzé. Azon kedvezményezettek, amelyek saját honlappal 
rendelkeznek, az 1% felhasználásáról szóló közleményüket el kell helyezzék azon legkésőbb 2015. május 31-éig, és azt 
onnan 1 évig el nem távolíthatják. 
 
Június 1-jéig beküldhetők a 2015-ös élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallások 
 
Május 31-ig kell feltölteni a 2015. évi élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) online rendszerébe, azonban a pihenőnapra eső határidő miatt az adatokat június 1-jéig elfogadja a 
hivatal. A bevallási időszak lezárása után megkezdődik a fizetési értesítők generálása. Az értesítők bevallási felületre 
történő teljes körű feltöltése – folyamatos feldolgozás mellett – június végére várható. 
 
Forrás: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/junius-1-jeig-bekuldhetok-a-2015-os-elelmiszerlanc-felugyeleti-dij-
bevallasok 
 
Civil szervezetek beszámolójának benyújtása OBH felé 
 
A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig 
letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun 
keresztül) ÁNYK űrlapon, vagy papír alapon - eredetben vagy hitelesített másolatban - megküldi az Országos Bírósági 
Hivatal (1363 Budapest, Pf.24.) részére. 
 
Bővebben: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-beszamoloival-kapcsolatos-
tudnivalok/1-beszamolo-benyujtasi-formaja 
 
NEA logó használata 

Forrás: http://civil.info.hu/web/nea/nea-logo-megjelenitese 

Amennyiben Ön támogatásban részesül a Nemzeti Együttműködési Alap terhére a 
kedvezményezett szervezet hivatalos oldalán, vagy a támogatott projekt honlapján 
kötelező megjeleníteni a NEA logót! 

 
 
 
 
 



Kutatás! 
 
Tisztelt Civil Kolléga!  
A NIOK Alapítvány kutatásához kérjük a segítségét. Célunk, hogy összegyűjtsük azokat a civilszervezeteket 
(egyesületeket és alapítványokat), amelyek közoktatást kiegészítő projekteket hajtanak végre és a hátrányos helyzetű, 
kirekesztett csoportokat támogatják.  
Az eredményről a niok.hu oldalról tájékozódhat.  
A kérdőív nem anonim, a szervezetre vonatkozó adatokat megjelenítjük a készülő tanulmányokban, néhány 
szervezettel felvesszük a kapcsolatot, és felkérjük őket további elemzések készítésére.  
A kitöltés csupán néhány percet vesz igénybe.  
Kérjük, segítse munkánkat!  
Amennyiben telefonon vagy e-mailben szeretné kitölteni a kérdőívet vagy kérdése van hozzánk, keresse Vagyas Fanni 
munkatársunkat a project@niok.hu e-mail címen vagy a +36-1-315-3151 telefonszámon. Köszönjük! 
 
http://www.nonprofit.hu/hirek/Oktatasi-kerdoiv 
 
Még 1,8 milliárd van a SZÉP - kártyákon  
Mintegy 1,8 milliárd forint szerepel még a Széchenyi Pihenőkártyákon (SZÉP-
kártya) a 2013. évi befizetésekből, amelyek felhasználási határideje 2015. május 
31-én jár le - derült ki az MTI által megkérdezett kártyakibocsátók 
tájékoztatásából. 
 
Az OTP SZÉP - kártya birtokosai az 51,5 milliárd forintnyi 2013-as feltöltésből 
már több mint 50,2 milliárd forintot felhasználtak, és még mindig 1,3 milliárd 
forint juttatás van a 140 ezer kártyabirtokos plasztiklapján. 
 
Az OTP Bankcsoport hangsúlyozza, hogy bizakodóak a még megmaradt összeg felhasználásában, hiszen az utóbbi 
hónapokban naponta átlagosan 18 millió forinttal csökkent a lejáró egyenlegek összege, a juttatással 26 000 
elfogadóhelyen lehet fizetni. 
 
Az év első négy hónapjában a munkáltatók összesen 26 milliárd forintot utaltak a 810 000 OTP SZÉP-kártyára, a 
feltöltések összege 2 milliárd forinttal meghaladta a tavalyi év azonos időszakában mért értéket. 
 
A 151 ezer MKB SZÉP-kártya-birtokosból már csak 27 ezernek átlagosan kilencezer forintja vár elköltésre május 31-ig a 
2013-ban utalt juttatásokból. Ez az összeg 68 millió forinttal alacsonyabb az egy évvel ezelőtti, időarányos adatokkal 
összevetve, jelenleg alig 248 millió forint vár felhasználásra, ez az eredeti 9,9 milliárd forintos 2013-as keretnek 2,5 
százaléka. 
 
A K&H Szép-kártyákon jelenleg közel 240 millió forint, a május végén lejáró összeg mintegy 4 százaléka vár még 
elköltésre. 
 
A K&H bank felhívta a figyelmet arra, hogy vannak lehetőségek a számlán lévő összeg későbbi felhasználására oly 
módon, ha például a nyári szállásfoglalást intézi a 2013-as keretből a tulajdonosa. 
 
Kiszámíthatóbb és egyszerűbb lesz EU-s forrásokra pályázni 
A kormány olyan pályázati rendszert hoz létre, mely kiszámíthatóbb 
és egyszerűbb lesz a korábbinál - jelentette ki a fejlesztéspolitikai 
kommunikációért felelős helyettes államtitkár a 2014-2020-as uniós 
ciklusban elérhető fejlesztési támogatásokról és lehetőségekről 
tartott előadásán. 
 
„Az új rendszer nem a vállalkozások csuklóztatására épül” - mondta Csepreghy Nándor, majd hozzátette; korábban egy 
GINOP pályázathoz 600 adatmezőt kellett kitölteni, ma már csak mintegy háromszázat, mert a nyilvános adatokat az 
állami adatbázisok nyerik ki. 2015 végére száz tételre csökkentik egy klasszikus pályázat adatmennyiségét, azok is 
leginkább a projekt céljára vonatkoznak. 
 
A pályázatok elbírálásában 300 millió forintos beruházási értékig bevezetik az egyszerűsített eljárásrendet, aki a 
feltételeknek megfelel annak a források rendelkezésre állásáig automatikusan osztják ki a támogatást. Ha a vállalt 
feltételek bármelyikét nem teljesíti, azonnal vissza is követelik a kifizetett összeget. 
 Forrás és folytatás: 
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/europai-unios-fejlesztesekert-felelos-
allamtitkar/hirek/kiszamithatobb-es-egyszerubb-lesz-eu-s-forrasokra-palyazni 
 



A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete címmel jelent meg a 
Magyar Közlöny 2015. márc. 24-i 38-as számának mellékleteként (a 96. oldaltól) a GINOP pályázatok menetrendje a 
pályázatok keretösszegeivel, a meghirdetés módjával és várható idejével. 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15038.pdf 
 
"TE IS…?" - Múzeumok Éjszakája 2015 pályázat  
 
Idén június 20-án rendezi meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága a 
Múzeumok Éjszakáját. Az eseményhez kapcsolódva az Államtitkárság felkérésére a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum három kategóriában pályázatot hirdet. A kiírások célja a program látogatói körének és ismertségének további 
bővítése, illetve a programot megelőző kommunikációs kampány elérési körének kiszélesítése. 
 
Beadási határidő 2015. november 16.  
Szakmai zsűrizés 2015.november 17-20.  
Eredményhirdetés 2015. november 20-át követő héten 
Bővebben: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/c6624773a827a308c1257e5300440b0e?Ope
nDocument 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Magyar Kézművességért Alapítvány 2015. július 3. és augusztus 28. között ismét a tavalyi sikeres kiállítás helyszínén, 
a belvárosi Duna Palotában mutatja be nyári országos pályázatának válogatott anyagát. 
 
A kiállításon való részvételre: A Magyar Kézművességért Alapítvány az IPOSZ-szal, a BKIK Kézműipari Tagozatával  
és a Kiss Áron Magyar Játék Társasággal együttműködve 
 

MAGYAR KÉZMŰVESSÉG – 2015 valamint KÉZMŰVESSÉG A JÁTÉKVILÁGBAN, AVAGY JÁTÉKOS 
KÉZMŰVESSÉG címmel kettős, nyílt pályázatot hirdet tárgyalkotók számára. 

 
A pályázaton hazai és határon túli magyar alkotók - tárgyalkotó népművészek, kézműves iparművészek; egyéni 
jelentkezők és alkotóközösségek - maximum 3 olyan alkotással vehetnek részt, amelyek természetes alapanyagokból, 
kézműves technikával készültek. (A funkcionálisan összetartozó tárgy-együttes, készlet, garnitúra 1 alkotásnak számít, 
de a rendezők fenntartják a jogot, hogy a kiállítás arányai érdekében egy sok darabból álló készlet nem teljes 
terjedelemben kerül kiállításra.)  
 
- A pályázat első részére tematikai kötöttség nélkül népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti alkotásokat 
lehet beadni. A pályamunkák egy-egy tájegység néprajzi motívumkincsét, forma- és színvilágát hűen tükröző, vagy a 
hagyományokat napjaink igényeivel ötvöző, illetve egyéni tervezésű tárgyak - pl. az otthon berendezésére, díszítésére 
alkalmas használati eszközök, dísztárgyak; az öltözködés-kultúra elemei (viseletek, öltözékek, kiegészítők, ékszerek); 
hangszerek, játékok, fegyverek stb.; vagy ritka, kihalófélben lévő kézműves szakmák tárgyai - lehetnek.  
- A pályázat második része - Kiss Áron, a magyar gyermekjáték-gyűjtemény összeállítója születésének 170. 
évfordulójára is emlékezve - a játékot állítja a középpontba. Erre a részre különböző játékokat és a játékos, játszó 
embereket, gyermekeket ábrázoló alkotásokat várunk. Különösen értékeljük a régmúlt játékkultúráját felelevenítő, 
hagyományos (de természetesen most készített) játékokat, ill. az ezeket bemutató jeleneteket. 
 
Regisztrációs határidő: 2015. június 7. 
Az erre szolgáló internetes felület rövidesen elérhető lesz honlapunkon (http://www.amka.hu - a pályázat 
menüpontjából). Az internettel nem rendelkezőktől telefonos bejelentkezést kérünk. 
 
Nevezési határidő (a nevezési lap beküldésére és a nevezési díj befizetésére): 2015. június 10.  
 
Az anyaggyűjtés időpontja: 2015. június 16-17-18. 10-16 óra között.  
Az anyaggyűjtés helyszíne: a Duna Palota (Budapest, V. ker., Zrínyi utca 5.)  
 
A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra! Válogatásukat erre az alkalomra felkért 
szakértőkből: néprajzkutatókból, iparművészekből, művészettörténészekből álló zsűri végzi. A zsűri döntése ellen nem 
lehet fellebbezni. 
 
Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerülő pályázók az ünnepélyes megnyitó során oklevelet kapnak, a zsűri által kiemelt 
alkotók ezen túlmenően különböző díjakat, elismeréseket vehetnek át. 
 
A hivatalos ünnepélyes eredményhirdetés tervezett időpontja: 2015. július 21. 



Ezúttal is tervezzük, hogy erre az időpontra elkészítjük a kiállítás anyagát színes fotókon bemutató háromnyelvű 
albumot, amelyben a kiállításra bekerült minden alkotó 1-1 munkája szerepelni fog!  
 
A kiállítást a nagyközönség a Duna Palota Klementina és Falk Miksa termeiben 2015. július 3. és augusztus 28. között 
tekintheti meg. 
 
A kiállításra került alkotások visszaadásának időpontja: 2015. augusztus 29-30. 
 
A részletes információk az Alapítvány honlapjára (http://www.amka.hu) és Facebook oldalára folyamatosan feltöltésre 
kerülnek, 
ill. Gergely Imrétől kaphatóak. 
Levélcím: Gergely Imre, IPOSZ, AMKA, 1087 Bp., Luther u. 4-6. 
T.: 354-3146, 30/394-6010; 
e-mail: amka@chello.hu 
 
 
Folytatódik az otthon melege program  
Mintegy 12 ezer családnak nyújt anyagi támogatást júliustól 
energiatakarékos mosógép megvásárlásához a kormány, a folytatódó 
otthon melege program keretében. 
 
Szabó Zsolt, fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős államtitkár közölte: a háztartások olyan 
mosógép megvásárlásához kaphatnak támogatást, amely a víz- és az 
áramfelhasználás tekintetében is energiatakarékos. Ezzel nemcsak a 
családok tudnak spórolni, hanem a széndioxid kibocsátás is csökken, 
vagyis a klímapolitika szempontjából is hasznos. 
 
A kiírásra minden felnőtt, magyarországi lakhelyű és ügyfélkapus 
regisztrációval rendelkező állampolgár jelentkezhet, aki vállalja, hogy 
mosógépét energiatakarékosra cseréli. A támogatás 50 százalékos, A+ 
jelzésű mosógépek esetében maximum 25 ezer, A++-nál 40 ezer, A+++ 
esetében pedig 45 ezer forintot lehet kapni. 
 
A pályázat júliustól szeptember 30-ig tart. Minden régiónak önálló 
pályázati kerete van. A kormany.hu oldalon megtalálható, hogy milyen 
ütemben nyílnak meg a pályázatok. 
 
Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát.  
A következő szám megjelenése: 2015.június 30. 
Véleményét és észrevételét a következő e-mail címre várjuk: somogyifjusagaert@gmail.com 

 

Kiadja: Somogy Ifjúságáért Egyesület 

Felelős szerkesztő: Udvaros Renáta 

Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. 

Telefon: 06 30 718-8655 

E-mail: somogyifjusagaert@gmail.com 

Honlapunk: www.sie.hu,  

E- mail: somogyifjusagaert@gmail.com 

MIBEN SEGÍTHETÜNK? 

Civil szervezete működtetésével, pályázatokkal kapcsolatos kérdéseivel, problémáival keressen! 

Skype: somogyicivil 

 


