
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Családi név Első utónév További utónevek

Viselt név:

Anyja neve:

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideje:

Születési név:

Előtag

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

15 Nyíregyházi Törvényszék

Langné Müller Eszter

Müller Eszter

Kocsi Erzsébet

Magyarország

Nyíregyháza

1 9 8 2 1 0 0 2

1 5 0 2 0 0 0 2 7 1 5 2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.35



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 6

4 3 1 1 Nyírgyulaj

Mártírok utca

68

    

1 5 0 2 0 0 0 2 7 1 5

1 5 P k 6 0 2 2 8  2 0 0 6 4  

1 8 8 1 6 7 1 4 1 1 5

Barkaszi Judit

Nyírgyulaj 2 0 1 7 0 5 2 5

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

80 929 76 417

80 929 76 417

1 431 24 237

420 5 000

51 75

960 19 162

1 291

82 360 101 945

22 240 32 265

17 068 22 240

5 172 10 025

9 426 22 902

6 766 6 123

2 660 16 779

50 694 46 778

82 360 101 945

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

20 822 12 236 20 822 12 236

28 868 35 359 28 868 35 359

12 12 12 12

28 735 35 091 28 735 35 091

14 2 14 2

49 704 47 597 49 704 47 597

49 705 47 597 49 705 47 597

24 290 24 813 24 290 24 813

8 968 2 254 8 968 2 254

2 912 4 607 2 912 4 607

8 231 5 537 8 231 5 537

131 361 131 361

44 532 37 572 44 532 37 572

44 532 32 752 44 532 32 752

5 172 10 025 5 172 10 025

5 172 10 025 5 172 10 025

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.35



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

5 806 5 425 5 806 5 425

14 929 15 763 14 929 15 763

316 319 316 319

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.35



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4 3 1 1 Nyírgyulaj

Mártírok utca

68

    

1 5 P k 6 0 2 2 8  2 0 0 6 4  

1 5 0 2 0 0 0 2 7 1 5

1 8 8 1 6 7 1 4 1 1 5

Barkaszi Judit

kulturális tevékenység

2011. évi CLXXV. tv.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vidéki lakosság

10500

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

8 000 10 566

8 000 10 566

8 000 10 566

0 0

0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.36



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

49 704 47 597

316 319

14 929 15 763

34 459 31 515

44 532 37 572

8 968 2 254

44 532 32 752

5 172 10 025

145 60

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.36



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Nemzetközi Önkéntes Fesztivál Nyírgyulajon

2015.03.01-2016.02.28

1 500 000

193 637

193 637

0

0

193 637

0

193 637

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.36



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Természetbeni- és pénzbeni adományok

Magánszemélyek, civil szervezetek

2016.

10 250 000

5 250 000

5 250 000

10 250 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.36



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Civil Oktató és Szolgáltató Központ működési támogatása 2015.

Nemzeti Együttműködési Alap

2015.02.21. - 2016.02.20.

1 995 700

497 995

497 995

0

81 915

416 080

0

497 995

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.36



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Működési támogatás 2016.

Nemzeti Együttműködési Alap

2016.04.01. - 2017.03.31.

1 800 000

1 327 865

1 327 865

1 800 000

239 765

1 088 100

0

1 327 865

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.36



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

II. Nemzetközi Önkéntes Fesztivál Nyírgulajon

2016.04.01. - 2017.03.31.

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

0

1 200 000

0

1 200 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.05.25 09.38.36



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:
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Twinning for the promotion of EU-level democratic engagement and civil participation

Europe for Citizens
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SZAFI Nemzetközi Ifjúsági Kerékpártúra

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2016.
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0
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0
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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2016. évben végzett feladatok részletes bemutatása 

Az egyesület  tagjai 2016 évben is  önkéntes munkavégzésben vettek részt az egyesület 

rendezvényeiben, a rendezvények, vetélkedők szakmai anyagának összeállításában, 

táboroztatásban, stb 

Hosszú távú célunk a lakosság életét, életminőségét, egészségi állapotát leginkább 

befolyásolni képes komplex szolgáltatások beindítása, folyamatos működtetése, a település 

népességmegtartó erejének növelése, a lakosság elvándorlásának csökkentése Térségi  szintű 

képzési és foglalkoztató, szemléletváltó programok elindítása, ezen szolgáltatásokhoz való 

egyenlő hozzáférés biztosítása a társadalmilag hátrányos helyzetű lakosság számára . 

Az egyesület 3197 sorszám alatt szerepel az önkéntesek nyilvántartásában a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Tv 12 § (2) bekezdése alapján. Ennek 

eredményeként 2016. évben is  részt vettünk az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében 50 óra 

közösségi munkavégzés biztosításában középiskolás fiatalok számára. Elsősorban Nyírbátor, 

Nagykálló, Nyíregyháza , Baktalórántháza, valamit Debrecen középiskoláival vettük fel a 

kapcsolatot. A fiatalok mind helyiek voltak 2015. évben is.  

A fiatalok az egyesület mindennapjaiban vettek részt, elsősorban gyerekek számára 

programok szervezésében, gyerekfelügyelet biztosításában.  

Célunk, hogy ezt a tevékenységünket a jövőben még inkább terjesszük és kiemelten nyáron 

még több diákot tudjunk bevonni tevékenységeinkbe. 

 

2016. évben megvalósított pályázataink: 

➢ NEA Működési pályázat 

Időtartam: 2016. április 01- folyamatosan 

A pályázatban az egyesület működését fejlesztő tevékenységeinek megtartását, fejlesztését 

biztosítjuk a helyi és a térségi lakosok igényei kielégítése érdekében az alábbiak szerint: 

a Civil oktató és szolgáltató központ további működtetéseA központ szolgáltatásait a teljes 

lakosságnak, továbbá a helyi civil szervezeteknek nyújtja. 2016. évben már minden napos 

nyitvatartással működünk, melynek legfőbb használói a gyerekek, fiatalok. A településen 

nem működik más közösségi tér, ahol a hétköznap estéken 10-15 fő és a szombati 

napokon átlagban 30-45 gyerek és fiatal tölti idejét. 

A pályázat keretében elnyert összeget a szervezet működési költségeire fordítjuk 2017  

március hónapig. 

 

 

 



➢ NEA Szakmai pályázat 

Pályázat címe: II. Nemzetközi Önkéntes Fesztivál Nyírgyulajon 

Konzorciumi partner: Szent Miklós Egyesület Nagybégány (Ukrajna) 

A pályázaton belül egy ukrajnai szervezettel együtt- Szent Miklós Egyesület több napos 

rendezvénysorozatot valósítunk meg 2017. március végéig. Ennek keretében volt már 

szakmai műhely Nagybégányban 2 alkalommal, valamint egy nemzetközi ifjúsági találkozó 

Nyírgyulajon 2016. július hónapban. 

➢ NEA Adomány program keretében kaptunk támogatást, melyet az 

Egyesületműködési kiadásaira fordíthatott szervezetünk . A megvalósítás időszaka 

2016. április- 2017. március között. 

 

A “B.U.G.I ” (Bulizz! Utazz! Gyűjts élményt! Ismerkedj!) 

Önkéntes Nemzetközi Ifjúsági program Nyírgyulajban című  

ifjúsági csere az  ERASMUS +  program keretén belül került 

megvalósításra 2016. nyarán a településen. A projekt keretében egy két szervezet között 

megvalósuló ifjúsági csereprogramot  valósítottunk meg Nyírgyulaj településen. A 

programban főpályázóként a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület Magyarországról, 

valamint partnerként az AsociatiaTineretuluiProtectieiMediuluiSiCulturii-Somesul nevű 

szervezet vett részt  Romániából. Az ifjúsági csereprogram 11 napos volt , s a főpályázó 

egyesület székhelyéül szolgáló településen Nyírgyulajon valósult meg. A cserén mindkét 

szervezettől 20-20 fő fiatal vesz részt. Ezen felül a csoportvezetők és a kísérők, összesen 46 

fő.A projekt a mai társadalom releváns kérdéseivel foglalkozott: aktív állampolgárság, 

fiatalok munkanélkülisége, vállalkozó kedvének ösztönzése, kreativitás és kultúra. A csere 

témája több területre fókuszált, melyek egyfelől aktuálisak, másfelől pedig a fiatalok 

érdeklődési köréhez és igényeihez, szükségleteihez illeszkedtek. A program megvalósítása 

folyamán szó volt az Európai Unióról, a munkaerő-piac működéséről, a nonprofit szektorról, 

de fejlesztettük a fiatalok társadalmi felelősségvállalását, kreativitását is. 

 

Twinningforthepromotion of EU-leveldemocraticengagement and 

civil participation 

A Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület szervezésében „ 

Twinningforthepromotion of EU-leveldemocraticengagement and civil 

participation“ címmel Nyírgyulaj település adott otthont 2016. július elején egy hangulatos 

nemzetközi program megvalósításának a Europe forCitizens- Testvértelepülés  programon 

belül.  

A program magyar, román, szlovák, szlovén és holland partnerségben valósult meg, 

önkormányzatok és civil szervezetek bevonásával. 



Az Egyesület partnereivel közösen egy többnapos rendezvényt valósított meg, mely több 

ponton kapcsolódott az Europe forCitizens kiírás fő prioritásaihoz. Sokszínű és mindenki 

számára elérhető programokba  mindenki bekapcsolódhatott, a közös tevékenységek során 

nagy hangsúlyt fektettek a szervezők a vélemények és tapasztalatok cseréjére. Ezek által 

jobban megismerték egymást a résztvevő személyek, és a bevont szervezetek is kapcsolódási 

pontokat találtak egymás tevékenységében   

A programnak célja volt, hogy az ide látogató résztvevők tartós személyes kapcsolatokat 

alakítsanak ki egymással, és képesek legyenek hosszútávú együttműködések, tevékenységek 

működtetésére is. A rendezvény záró napján sor került az öt oldalú együttműködési 

megállapodás aláírására is, melyben a résztvevő szervezetek, önkormányzatok kifejezték azt a 

céljukat, hogy a jövőben is együtt kívánnak működni egymással az Európai Uniót érintő 

kérdésekben. 

 

A Tesco által támogatott, „Ön Választ, mi segítünk!”programja alatt 

szervezett táborunk 2016. július 25  2015. július 29. között Ötnapos szakmai nyári tábor 

szerveztünk a 6-14 éves gyermekek számra önkéntes fiatalok bevonásával. Délelőttönként 

interaktív foglalkozások keretében választhattak a gyerekek az alábbi témákból: 

Informatikai ismeretek, közösségi média használata elsősorban közösségi oldalak biztonságos 

használata, szövegszerkesztő programok használata nemcsak szórakozásra, prezentációk 

készítése, információs oldalak megismertetése, a munkavállalás előtt álló fiatalok számára 

önéletrajzírás, valamint motivációs levél felépítése, gyakorlatban történő elkészítése 

 

„Okos konyha „program keretében háztartási ismeretek (pénzbeosztás, vásárlás, okosan főzés- 

interaktív formában szerepjátékok módszerével   Idegen nyelvi társalgás (angol és német)  az 

iskolai tananyagtól elkülönülve társalgás szintjén történőbeszélgetés, pl. munkavállalásról, 

családról, jövőbeli elképzelésekről Pályaorientációs beszélgetések szociális munkás 

mentorálásával- elsődleges akadály, hogy gyakran elképzelés és információ nélkül a fiatalok 

helyett döntenek a környezetükben lévő felnőttek a jövőjükről. Ennek eredményeként már a 

középiskolában sincs meg a motiváció a tanulásra, mivel nem a saját döntésük volt.  Délutáni 

foglalkozásokon a fókuszban volt a közösség és a kompetenciák fejlesztése. Kommunikációs 

gyakorlatok, szerepjátékok (munkavállaló- munkáltató szerepek anya-gyerek, apa-gyerek 

szerepek, stb). Emellett szabadidős tevékenységek keretében lovaglás, ping-pong, csocsó, 

kosárlabda, foci, zumba, salsa, vízifoci, sorversenyek szervezése történt. 

 

➢ „SZAFI Nemzetközi Ifjúsági Kerékpártúra”2016. augusztus 05.-2016. augusztus 07. 

közötti időtartamban  

Szervezetünk a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015 évi C törvény 

1. számú melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének 20. cím, Fejezeti 

kezelésű előirányzatok 32. alcím, Közlekedési Ágazati Programok 12. jogcímcsoport „Közúti 

közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat terhére 



támogatást kapotta 2016. évi „SZAFI Nemzetközi Ifjúsági Kerékpártúra”  elnevezésű 

kerékpártúrával kapcsolatosszervezési és lebonyolítási feladatok ellátására. Ennek keretében 

magyar fiatalok utaztak Koltóra, hogy az ottani fiatalokkal együtt kerékpárral barangolják be 

a környéket. 

 „SZAFI” Nyírgyulaji Tanoda2016. augusztustól az EFOP program 

keretében folytatódik Tanodánk működése, melyben 40 gyerek került bevonásra. Az előző 

programunk szerves folytatása ez, a céljaink változatlanok.hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 

a Tanodasztenderdben leírtakat alapul véve adja meg továbbra is a lehetőséget  nem 

formális/informális keretek között a fejlődésre, képességek kibontakoztatására, komplex 

személyiségfejlesztésre és életpálya-építésre a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma 

tanulók számára. Kiemelt fontossággal bír a tanulói és szülői igények figyelembevétele, a 

célcsoport részérő megfogalmazódó szükségletek beépítése  a Tanoda mindennapos 

működésébe. 

A projekt általános célja: Az inkluzív nevelés szellemében az iskolai lemorzsolódás 

csökkentése és a továbbtanulási utak megerősítése a HH-s és a HHH-s valamint a 

gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanulók körében.  Ezzel együtt cél a kötelező és a 

szabadon választott tevékenységekkel programokkal a hozott hátrány leküzdése, a közoktatási 

intézményrendszer formális kereti közé való beilleszkedés könnyebbé tétele. A projektben 

nagy hangsúlyt kap a személyiségfejlesztés révén az önbizalom növelése, továbbá a másság 

elfogadása, egy nyitott, befogadó légkör kialakítása hosszú távon. 

 

„Nagyapám kincse” program a Roma -nemroma Interkulturális 

Útvonal és attrakciók alapjainak megteremtéséért. 

A Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület  által 

megvalósított"Nagyapám kincse" Programban Egyesületünk Konzorciumi 

partnerként vesz részt.Projekt időtartama: 2016.05.02. - 2017.04.30 

Az Egyesület Hodászi Roma Tájház baráti körében már kipróbált programot szeretnénk 

népszerűsíteni a megyében. A „Nagyapám kincse" roma és nem roma interkulturális ifjúsági 

értékmentő hálózat hét települést érint. 

Célja: egyedi program megvalósítása a helyi roma és nem roma kulturális, táji értékek 

feltárásával és azok népszerűsítésével. A program megvalósítása alatt kiemelten szeretnénk 

figyelni arra, hogy rögzítsük azokat a módszertani tapasztalatokat, amelyek révén a programot 

átadhatjuk/elvihetjük más közösségeknek is. Az egyéves programidőszak alatt elvárt 

eredmény: roma kulturális útvonalakat és attrakciókat (7-7 db) kínáljunk a hazai és külföldi 

látogatóknak. 

Az értékmentésben a roma és nem roma fiatalok közvetlenül és közvetetten megtapasztalják a 

kulturális diverzitás előnyeit. Erősíteni kívánjuk a programban résztvevő fiatalokban, hogy a 

másik kultúrájához való közeledés csak úgy lehetséges ha megtanulják a saját kultúrájukat 



relatívan értelmezni. Az élményszerű értékmentésbe bekapcsolódik a tájház média műhelye és 

a pántlika népi játszóház és művészetterápiai műhely fiatalsága. A műhelyek egymás 

tevékenységét támogatva innovatív módszerrel, közösségi élményen keresztül kooperatív 

munkával maradandó produktumokat hoznak létre, megtapasztalva az alkotás örömét, fejlődik 

a problémamegoldó készségük, kifejező készségük. A web rádiózás lehetőséget teremt 

többnyelvű tudósítással - cigány, magyar, angol- német- nyelvek aktív használatára, mely 

készségek a pályaválasztás és a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés során alapvető 

fontosságúak. A média műhely újszerű és egyedi eleme, hogy folyamatos alkotásra, probléma 

megoldásra és aktív cigány nyelvhasználatra szólít. Emellett a helyi értékek és hagyományok 

védelmét is szolgálja. A falusi turizmus területén valódi többletet jelentenek a több nyelvű 

rádióadások. Pozitív üzenetet fogalmaznak meg, a generációk közötti együttműködést 

erősítik, hiszen a fiatalok folyamatosan riportokat készítenek az idősekkel, megbecsülik 

tudásukat.  

 

 Saját (önerőből  megvalósított) tevékenységei az egyesületünknek 2015. 

évben: 

 

A  NEEKA Hungary Alapítvány a Surya Project keretein belül, térítésmentesen 

adományozott az egyesületnek vetőmagot, mely lakossági kiosztásra került. 

Három településen több száz rászoruló család részesült ingyenesen kiosztásra kerülő 

vetőmagból. Babot, borsót, sárgarépát kaptak a családok, amelyet nagy örömmel vetettek el, 

annak reményében, hogy a betakarítás folyamán elegendő mennyiség áll majd 

rendelkezésükre, és bizonyos mértékben hozzájárul a konyhai kiadások leredukálásához. 

Ennek szellemében a későbbiekben is tudnak termeszteni különböző növényeket, és nagy 

értékkel fog bírni a saját munkával előállított alapanyag az egész családnak. A projekt során a 

konyhakert kialakítása nagy előrelépést jelentett a programban résztvevők saját kertjeiben, 

hiszen saját zöldségeket tudtak és tudnak majd a jövőben is termelni, ami nagy érték, hiszen 

olyan alapanyagokat tudnak saját kezűleg előállítani, amit egyébként nehezen tudnak 

megvásárolni. 

Emellett számos programba dolgoztunk be más civil szervezetekhez, önkormányzathoz. 

Ennek köszönhetően tudtunk saját bevételekre is szert tenni, ami elengedhetetlenül fontos 

annak érdekében, hogy közhasznú tevékenységeinket folytatni, illetve bővíteni tudjuk. 

SZAFI Farsang megrendezése 

2016.évben  harmadik alkalommal került 

megrendezésre a Szafi Farsang, melyet az egyesület 

állandó önkénteseinek gyermekei számára szerveznek 

minden évben  az Ifi Klub fiataljai. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, 

aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Köszönjük a 

szép díszletet készítőknek,  a szülőknek, az egyesület 

tagjainak önzetlen munkájukat, az önkéntesek 



süteményét és természetesen az ifiseknek is köszönet a zsűrizésért. 

SZAFI Duatlon megrendezése 

Egyhónapos előkészület, sok segítség és önkéntes munkának hála megrendezésre került első 

SZAFI DUATLON versenyünk 2016. április 22. péntek délután. A verseny Nyírgyulaj-

Máriapócs szakaszon lett megrendezve, amit a rendőrség és a polgárőrök biztosítottak és 

zártak le a forgalom elöl. Az Ifiklub és az egyesület önkéntesei is kivették részüket a 

munkálatokban, előkészületekben és biztosították az ellenőrzési pontokat és a verseny 

zavartalan menetét. A Nyírgyulaji Kossuth Lajos Általános Iskola biztosította számunkra a 

kerékpárokat és az ehhez szükséges eszközöket.  

 

 

Nyírgyulaj, 2016. december 31. 

 

 


