
Közhasznúsigi 20l9 szöveges beszínoló l 2ol&b!l Yógz.lt t€Yókeny§ég€król

'levékeny§égü król áltnláíosáD:
Egycsükiüii. l]úálrk ]egévak_kclenbb kjslesógében a Bcíesben, VásáíosnaméB Vaíosában

.iiodir,. . 
"gy 

l98r óú mükódó diákcsopon, a Térffészelbarát Dákkó. emberi és szak]nai

ólóksógórc épúive !észi muíkáját Alapcéliaink szíint teYé*enykcdve a l'elnóil és a fe],olckvó

"éier;aiók fudatlonnálását. a koínlczelj nev€Lósi fiinúk ki célunkleni Ehhez s2ojos

;wünnúkódóst a]atno(Unk ki a helyi kózokratási, kóZncvelési iiLézminyekke]. Vásáíosnairény
V;o§ Ölko.nijrYzalavaL. civi]szervézelekkeL A halaíok kózehege miatt elsósorban ronánúj, de

kárpna]jai ós felvidéki paítnc.eket is belonuDk a tevékenységekbe A lcgfontosabb a cjvil,és
rá;adal;i egFttmiikodés kialakná§a a !óaryczdünk megóvása. ! t'ennla,lhatóság éídekóben lgy

rendü\cn!;;k lapcsolódnak a kómyezetledelnli as városunkje]cs nadaihúZ Ezen rendézvenyck
goNczés;beí ,a8i ilányitó. lasy paíneri 9erepetjálszuik cclunk á ]akósság környezeludalos
q.nd.lk.dásÁnak és cse]ck!ésének €ósilése Tala mé:] eniél is nagyobb szerepel szánunk l
ialalok kömyé2li ncvcLésének, amcly több éltizedrc vjsgalekjntó úadicionalh lcLadat N{jnden

píogíanlnkb; be,oniük a diikokai. igy segnú a kdzépislolas fialilok ..(ozósségi
§zJg.lalának" te]j*ilésébcn is. azaL hogy tehelóségekel ij-ujlunk ónkéíiés kozoségi
lc!éienYségek védéséÉ Jelenvasyunk d okiaiás]inléz,nenyck éLelében. al]olkipzéseket laíUnk.
ákcioiniba'bcvoiiuk óker 'levéke ysésenrkról. réndezvinyeinkról innldig hin adunk a heltj

- ob_n ,\ ,jB!l<,,lle oí l" ídbal .clU,J,á.a\lleel, nl,. U,,; 1|á,lllo
l., kll \ deole]c,eie*l iB.1,1 Hn$'"k"o lU,odddl",",e|\, \,l,cl, l\ ni'dPn
elellretr ko7reIni E| ok harásárá;a egyesülelünk hn]ertsége és e]kficllsége d helyi tá6add]om

valamc|nljvegüe sébenjó, a nlegszcNe7ett programok segilségéVe] no\€k§z]L sem !áíosi, séfi
ií!úmélryi píogram ieDr zajlik le úgy. hogy abbaD val.mjly.í lojmában ne le Dént i9len
Egy$úleiunk lá.sadalnli halási poziti! és talan jnondhdluk póldaértúkú városunk

Ónkorfiánrzatálól tóbb progranlcscté]rei klpttr kos7nnó]evelel

Egyesúleúnl kis lótszánlú civilszeNezet. anE]yik chósorbrn ónkénleseinek *gitsógé!.l Végzi

Úd an Al]ando alkalrnazoíunl a ]rcszámoló idószskában nem voll A szaknli píograú
foegvabsnásához Munkaügyi (n,poil pályázat n!újio a lchetó!ég alapián nodee4t fudlunk

a]k;]nreni 2ol7-ben anelyn€k papjrozí,a 2ol3 ]anuáriára aIiyüll A koíyVelés leládalok8t el

fudlut láhi saknaiigényesórgela NEA nriikódési pi]yáal scgitségevel

Álk lmlzísoL §Zou ódés.k:
r,"a^.,.to 

"ttiilsr, 
l ló MunkaúeyiKózpontláffogalásálalarnely a 20l8,as élle átít!!l

20l7 0]] 0l 20l70529 és20l7.07.0}'2013.01.02,

Konyvc]is ] íó n]egb,ási szeízódé§sel NEA ilúkódósi pálya,at lin,úgalásaból

Tnglétszám. óíként€sek:
Az egyesúlel hmcrtsége é§ elisnrísége alápián fo]vam osan fud be@íni onkénieslet
munkijihoz 

^ 
l€ladaluk kélidltyú j]syrés,t eLlátják a szakmai p írgranl ok h oz kölódó szeNczésies

legvalósnásj le]adálokai. másészi aZ ogycsulet élelenek általános !ze^ezési tt]adatlit látiák cl

igy: plakálozás, nllormáció áranohatás a hon]apjainkon ós a Faceboockon Panrclekkel való

Ú!Óbilaíis sailóban törtéóó ner]cLenés Resz\élol e L% ós kanrpányunkba,.
ad;miL.vqyúúés kóókarási jnlézményeklrcD sze§ezet hclyi akciók ]ébDnYohása, ónkéniesek

Ennek segíségévcla ránogaiás jdószakábdi valanlennyipí]gramunkai sikeresen foegvalósilonuk

A tag]é!;áir ls. nen vánodl A pro!.amba bevo trató. állandó akilhták re|dezlenyekól
fugqóen hdínn]c. dc c*lenkéni eléíi az oivenel



Erósódói az eqyltmiikódés a Magyár Terilész.tvédok Szóve§éaóvel, @elynek Iasszen,ezelei

,",,_ii -.UU'"",, o.q,o,,,, ű l"p,"t üe \oj,o,ul, eg)tnrJ(od",be1 , ('hel,e/"'

e:;q,";,," i;, ..,.: ,] li ,g, .aoo r r. rogar.o.oot -.,,em, n"s J/ Aúfu p,o!,. ro(a,

P ogramj aink ncgvaló §itá sába o . J ó!ókép Egyesü]el ( N} iEgy híza) velt ,ésá le!ékent,n

EgtüímUködó ná n€reinL:
- Vi§il.\ni rén! válosonlo lnin\7 i
. Mr.v T{meszd\edok szu\ei!c!e Büd.pe*
- i,'nr.cr ir_Úieul nrKo/v|il oDlsll§s/cBcDDoFu\ \Lnll
; ieiwztc s,s.o Nl"gy"i lg&galóság! és a lV sámú Folyanos szakaszjnéínókség

' 
Ma!ó9h KóD\czc! Ncvolún ós Ökofu nsailaj A l,piiván!

u FcnnhnhdósjLg Fclú Fg].sül.t

. l o, /,i Ú le| e, S/aL"e-/o l ie/, ,, , 
,

- \'a§aíosnJ étr\i ll Rako.zi Fere ( (jlmnd um

' 
Temégdbaíát Diákkör, vásárcsúnlény

; Fólvos Józsel Áhalános l§kolaés AML illetve laginté?íé yei.

Nemzelkózi kd.csolalainkat is sikerúll DrcBanani ig! t'olyaljuk

Kölcsy F€ren;Fógnnnriuhmal. u Eidélyi (áípál ligye§ú]eile]

, Hon]apok, fa@boocli.

> Kelel Magyarórvág,

l.nnesz(tüúJIoI tlelqtl' L,U blle

NIA No-t3_§| 0337 páhnz! azoíositósz,inú. Beregi Termószel- és Kijr y€zdvédclmi

EE/.sülel múködósi cólú píl!-ázat!- ]]00.000 Ft

r!l_Ls7-F/20l8 0l, á2onosilójú pnlyÁzllon .,Jöló k a lét , thlllídékokról oko§an" cinínel
iro,"n. xNrn.rolzors-rTnt'szilÚ (zlOs0273) jk(Ítósznn,ú | szcr,ődés alipj:i 20l9,

i,j,li.,I* i"ii".r,""a-a p"";"li;i,,td6.o00 Ft - s7.uijdóki,ló§ 2019,oi,05, i4l , 20|3_í! évb,n

.cm v0ll jclcntósebb lcvék€nysóg.

Ní:A No_ts_sz0r94 Ncsy hítár ndté étó közöségck ószeríl'loznsínak c,ósitéso itúsÁgi,

Lörnl.Zclinelc|li.i Drcgruít - Nem n]crl. \írólhlin
Ni:q ro_rs_:z orór iurui,nnL Cil.,t,"a. .&} hll.i, n,, lén: Ill, \,m7,1tö/, líi ísi
Nóplínc cálí- N. nyert: vórólislÁí
KEIloP nén try.rt élüIasill!
zöld ílorrÁs em ny..i-€l tnsilvá

F,h,.k dlcnin ó,túhlh kolúhbi Fn,ücinl ?|ijekljeih, h?kq6dah,n 
"úg^ 

siíüült in1,!lú"

o. nln?*ahnb,bdk lóríítd! ehti és ilok alnPjnh hlsa./,i- Ml|kfukd iinl.énfu§ség 6 n

LaNsolalalnkal a szal] án]énel,
és a §zahrárnénrcli Bofukagyókél



?ú,üell l) ütkljeihin iá|,1|41l' liuúóEúl§oAkll wl^íl,fun niE,

1,

::il:]:i: "iTilTi \4,, \d, t, *o/|oll ldno a,a,a,,, a,,c\ é 20 q d, e,,e AlF\ J,

Tnmoantó: Nlnnklii!§i K6zpon1

nen,zclközi fórris

Tán'oqlrásidóárrrN. 2ol7o]o] 2ol70529 es2ol7,0'],0}2013,01,02,

l ii trúgil:ni ii$le! j']rr ]L

r ir- L]

vissz! em tériteídó

!}l l,nnlóL20l7 d panzúg}i.t1,ol m.qnárad| kó \tlzeíinll n, zul

A lol]t ás pn ! .mokhoz ]elh.§Zl aL\a

20t8_B§ Drogrnmok:
l.

i;;i:i;.];;iifij: nnlyí/!ti,/onovlóvnn,ú, B,rtsi lc,mé:"l-

0g].siilcl nliikódési célú pnlyíz,tn

en7etközi forr{§
nilcs

Támogilás idólárllnn 20l80401 - 2019 0j ]0

TánoArdsi ö§sz€g: ]00 000 Fl
ebból tárgyévrö juló: 2 j] 592 Fl
lirq!évben iellrasznilt 2]3 592 l:t

2019 re ál\ill osszeg 66403 Fl
lárs}evbe| fól yó siiot: ]00 000 Ft

az ulot$ havi nunkangyis lámogalás

M ulolsó havi nU nkaúgyi§ tá mogatás

ff u ütohó navi nunkaiigyi§ lámog,tas
n,ublso l,av, munlaugJr la ogatáJ

o , ^./llá.a\d \do! " ;lv, /l aJ le'Jddo' ,a o,,l'"\ n,L



Az üzldiévbcn végz.tt fóbb lcvókenység€k ós progrnmok bemuníása

i".].,""."i .Jr"a?*i. 
" "i oaesi üuii triterjeszi,:ser. a tagság €íósitú§él tánrógato proganr A

iámogatásban a hélkóznati levé].enysóget únrogató,ószel,

Ko|ylelé§id]j 1o000Fnhó=60 000F|
Bankszamla vczeley dl| ]] 5q2 FL

, ^-. ,^n{t_éhei ,.rJó ceo d,l L ioh,escl -0 000 F,

2.
'l'ínlogllási program: lIl

iiiil6a-iinveren uato sit eres res,uorel

A vá;s ós a Bercii Kólétség legismeilebb civjlsze(ezete leí
Más loíásk bevonasával sikeícsakciók egvalósitág
á,*,l*""i"i'-aiiii"r **tedés Az ó;kéntesek koail ki'ejezettat jeleniós a középiskolás

i",.."", ,a""i* 
^ 

i.-^^.t,," DBk,olon ,e,"/n l!E"1 ,ol lj,il eaJ"l (l

i,"","",,., i^.r.,r,. *t*,* Xo,o",eal,/olea]a,ol le'ej,ef"l , nl
j,ifiii'ii -ti, 

" 
,a^;"l^ n,li,thi| ;b.nfi\ qliúi 

^ 
a hp\Jilnohl pll"utf,lüL

ZoJr.lNip Karpát-mÉJü.e líius! r<lLi c9ala

'ránogrló: vá sáro sna nrény vá íos Önkomáó!zala

\|n|,oíman\7!L,,.noqaiÁ ]iadaIeLIafuqulan
ncnzdkö;i foíás

TímogilÁs idó(!íti li 20]3 06 12ró1folyamatos

l inógnl§l ú$/.e| 50,000 fl
ebból lárg/éucjuló 50 000ll
tárgyévben lolrósitot 50 00o Ft

rrir9tct b€n félhísznil! ö$z.g, é!z1.iczé!é:
i',.i'"";;,.*;;;,.",,"..*i./e",.,le n+.a", .,ilelaJJ1,/e,)e{,lc,rl l3lol J \

,.;r.;.;,, "1"""-",, .val,., el.c/e,, /r|,". "Lj Uv,o] líer\ V, o, Onl ,t,,,kJ
r,,"]i" 

""i.ly 
,i""i "..i"* " 

pénzugyj koltségleté9únkel A reDdezvenyhcz szeívczésj leladatok

ejLátá§a cnnen káplunk tánrógatáí

Az üzleli óvben vógz.(llóbb t vék€ )ségéké5 programol h,n r,úsi
ii",aá" 

'i,ii' 
*ru'*iiirJa.,l p-g..:.j,]"rn"r. leit egy i3en sznes pontja. városúnk €gylk

.,""",.u" -."i",,..,", . zo.á r.p, rc'aa-r k, U"t.d,Ice
i;,*]....,,'i,.',,;*,,l"..:l.d'\.1d(,e,^e,(le"'\-o,,,n,eg,,1-c, ",l|addd'
le]!oiUlá$al eglbckólót néptáno gála



A t'ellépók nlár Péntekcn mesérkezLek. ho3}- isDrelkedjenel Váro§unkkal Enn.k kereieben ljszai
hajókjúndulásotr veíel részt és plhentck a lellépes e]óí a Tiszai_strandón 

^ 
lúándulás cgybc|

ldrnye,eli ncvclósj szaknlai píosran volt. hisze á jándi T6za{zi3cnrél neglökintetlék a i'olvó
o,i o+'e!JLl^'| dl .d" lita,, lJl3oP. 1.,,,!no.J.l iá,l,nr;,dl p,ool,, n.;
Késó dó]uláfu ól ó$z€vonl fópróbdl lanoíai. isnerlredlek cg]rnlás úunkájáYaKeso oc]ulanlol ó$z€vo roprobel lanoíak. Énerlredlek cg]rnlás úunkáiáYa szonrMIon délelón
d/or|d \Jp §ll.diolj,!l!lclrP, d neJ,Jl,,eol lo,\,!l,,!o,,o,ollofJl,,|,_-
lolas lbgatook a népdalkórósókkel és néplánccsopoíokkal szines tllvonulásg] alapozldk mer a
rendüvény jó hanguiatal A nlenel zoá.d Kflpilany !ézelésével énckclvc. lá .ólva ha]adt vé!i!
városunk lóulcájín. neD lk meg|epelést szerezve a váronakóknak és a íendezlenyre érkezóklel
A megnYnó úán a szjnpadon közeL |égyórás népdal és |éptánc músoía] úutalkoáak be l
llsz§tvó csponok A beúutaió zárágkini le,geleges óssztánccal. a nezijkel js bevon\a.
búcsürak c] a lóZonségtól

A Neplán. gála ha nad]k a]kalóifial lett kiomelkedó §z,nlohja városúnl zoird Napi
nagvrendezvényeiek A íendez!énrló] beszámo]t a helyi és a megYoi sailó, a foúsoí
meglek]ilhették a Namény Tv adásábaD A lendezvényró késziLlr cD{ VaLafoennvi rószlvovÖ
c$pon oklevélLeL cgyu( fi ecklpta

clopoílokve(ek rés, azehó NÓptánc Gálán

l Rozsfill jnt Néptá Dccsoporl Bogdand _ Ronrái]a
2 Le]ej "Nemesek' Lele Roúánia
3 Gyöngyosljoklrjta Neptánccsopon Mikóla - RoDri,l]a
.1 Bekel NéptáDccsopon Bó^e]y,llománia
5 RopikeNéptaiccsoPon szatnáménleli Ronránia
6 líu calagon),a Néplilrccsopon _ szafroskrasó _Románja' RoTd,,, L,\e 1,c, \eol .topJn 

^olq,]",o,Ao,,,n3 \;,a|o§ldn.1!, \<] dl,!.\o!or \a!,nnln1 -Vd\,.J,o,4t
9 BaQbási Nefelejcs Népdalkor N,íagyaíomzag

Tdmogalás felha9ná]ás íem kólórlik szerzódéshez. Azegyesülel a programszeN.zéshezlusziáhá
A ndadék más pDaíanok fregvabsnását is feddté

or/e, .eJ ok .7jnd t' o ajuolúere.o,,

Ebbólúj segilók sáma l2 fó ospeseí: l20önkéntesóra

3. Egyéb tevéke y§éaek:

3,1
s4knlli progrid: Hulladck KonDandó

szcnezó: Vásárosnafo ény várcs Öniomrányak

Részlv.yóli 60 ónkéntes (kozéPi§ko]ás) 2.1o óta ónkénles (ózosségiszo|gálat Kózfu pró_qmnl



Támogátás idólarhnM 20l30]0L l] ]] L.Z.! háro,n alkalon]maL

A prugíuDlnak ko]1seg]géiye e ] !oh :\ pro_lran]01 ónlónles tevékenységgel lid.J]ok és eg|esúletj
akliVnlák beírnásáVal végezlül

vá§iíosnanény város oikományzata álial szeN€zell progíaD. anrelyhez az Egyesületúnk
kapcslódo! Haíom a]kalommaL vettünk Esa a proganban. amely során illegálh
hu ll adékl€rakókal i éíképeáünl ie l és szü nl ettünk úec

3.2
§7{knlIi D,!gmnl: }ixvlIl Beregi Telnesze,cdc]mi'l áboí

smn.ző: Avásáíosnaményj rI RákócziFérénc GimnáziuD Telmészelbarát Diákkorénck paílneí]
szoruezósé]ren Támognló, c§allako?n projekl anelybezaz támogaiasi nyúiion ú Eg}üti lagFnk

Rószlvevők 52 íészilevó (2l hazaiós 3l haiáíon lüli fratalbevonásával)

Együn vagyunk Ki Márolpapi
Az Esyesülei é\es píogramjaiból

!!4!!Üi!i_&]!!!

ra,nognrási össz€c| 200.000 Ft
ebbó] táí_qtévre jutó ]00 000 Ft
laByéVb_"n lilha9nali] 200000 Fl
h€yéVb,"n aolyósnott 200000 ft

Eqyün Vaswnk Kn Márokpapj

szdrfreó negl akaíi l ások. ianaléko k

Táni€áta\ d.te n, ]0]3 03 0] 03 0'

Tá.&vé!be f€lhi§zí:ilt összcg résZletezós.

'l'ámogntó: Vásarosnaminy Város onkomrán}zaia

A7 Fgyesülel |r íi a Termé§zeibnrlt Diikkóíe] koz.§ed szerveze! Teüneszelvédelíi s2a(D,ai
lu'do,"ooa Áv ,,' ,/,, _ l ,{,.J,j, jJ!+
jele,rt mee a, ..U] BsegjÉlelben"
!]ál á]lampolrárokszáma kb 5í]o ÓDkinlcsek szama ]0 ló _ J1)0onkioles ólákl

Tánogílisi pfug.í l:ÖNl(rrv^Ny/^]] Ln\ít,^r^s



ónkomrányzaii kóltségVelés
nemz€lközi forrás

TÁmog.tási 6§sz.g 30,000 Fl
ebból tá€yóvíe juló: 30,000 Ft
tárgyélbgn lelhasználl 30 000 |1
tárgy§bcn lóivósnotl 80 000 Ft

T,trgyévbe íelhi.znílt ósze! részleioé§.

^ 
lán]ogatásl nem kel]elt lelos méíékben l píog.anía t'elhasználni A kelellezó maíadók az

Eg}esülel alapmiikódéére és nlás prograiiana ó sabadon aelhlsználharó

viz világnapja 20l3 0] 25
városi rérségi rcndd!ény az eglesulel ke,jeményezésérc, egúitmükodesben vásáíosnamé r\á'o. o,,o,1tn)2'di e " 1,1ll\ /lU ;el,.o,eJ..e\o a \i"ll,.J .o notn ktdi
Ujsighir jelenl Jneg az ..Uj Beíc§i Élelben" és a rendez!éiyróL készüli videonlúel bemutana a
,.Namóny TV,. és aBercsiHn€k
Elérl ilian,polgáíok száma: kb 

'000 
onkóntesek 9ána 25ló , loo ónkéntes óíával

3..l

orzók köínyczer!édelnr kiáuiiásszervezése

iinlogit,,i idutnrtJm.i ]0 3 0l 20 Ll1 l1}

Tin|oBaió: Mr!\3l T(nne§zetredUt sz.\el!c!e

Belsó láíognlás 9a[naj tevékenység
ípúzcrkózi for.ás

Tánoaaús idólÍn{nn 20130] ]5 0]jl

Tánogátáj összca 50,o0o Ft
ebbóLiá€J,évrejutó 50 000 Fl
iaByéVben iilha9náli] 50 000 Ft
táígyévben fol],ósitoí 50000 Fi

T:irgyóYbt íelhfuznlil! ii$zegré§z|.iaóse



A tánDíralás! em léllett teljes manékben a prog,amE leihasználoi 
^ 

kelelké2ó nraradek az

Eryesül; aLapnúkódesére és Dás úrgnmjaúa is sabadon lclhasználhalo

ó-ék-kónnczclvldclniklilliiúsaíczé{20l80]20 -0j 23

i ..: i",.. -,a*,., a/ ea}e,,J, l,/ocn,cl,p/e,c e ,\ ||1u,,JA,n V iloslará\
v.,".o"r",-"*^" ur \ \1"],:l ,dms,,,cdo \/o,el,e1, e, L,e',,,

..;,;;t *^-.,,,",,,;,, ",...,,",_ e5,o, tr./el,eo,hl,be1 |el", n_llJ,ewel

.i"il","",..., 
"",.,,,",,li,i 

.. d . Bd'/, lo/,e \dloJ Ron\,, ,, Vlcl,de, <o,o,r
lrari*o,ii.at* A kiállhással ogyüti bemulatluk Molnár Antal (Hlidúboszó,núny Zóld (ór)

i",",J,."ir",;, tiilrL".l -"""et 1 fiegiyitó1 é§ iikmkln híla1vez€lé§ a liáll]lo tartotla ]50

ii-i"T;:-;'ki;]il i;,'k'b;óó 
"n 

utiai upugLi. iel.nt fueg az,,l]j Beíegl Éleiben" és a

fé|dc,vénvról készúll videonlnei benrulata a 'Nafrent Tv,. és a BeregiHirck

Eléí álla;polgálok száila kb 
'0oo 

Ónkéntesek száúd lo ló 
'0 

onkéDtes oíálal

Táúogatási píogrnn: Aulómcnle§Nap

Támos,ló: A progamnak knl&gisénye .en
és eBisú] el 

j aktivi§ák beloD i sá\ al vóge?rú k
!,,lL A prolrrmo] o|Lcntes te\eLervslgrl lal.lok

AZeqis kj lo ibb png,am]alb, eíedo mellalAíilis'k
Demzcakiizi forrás

Apogrin idótüláma 20]309ló :0l809 22

Tnn,ogaúsi ö9§2e!: o F1

TaEivbc l€lhaszíÁll ö$agíé!zleteza§É
i",?i",,, i,r ,",.".,"..r. "i" \o', A o,oglan ü , rxel,e\ le,elen\,e l el lial,,ol ,,,j,c,ulel
akti! islák bevoná sálal végerük

A Yáro 5j rendez!ény flz egye§ülel kicmelt paíneFégével \dósull fie! AvárosbsD, ' Aulóment6

x".,,..i.r,"""o"":..lledoe,.!r]L,lauloóe,LrnJd\,*jo,FJn'ni |' Róloc,i lí,Ál
.,,-*.,i. r".*^,t*" D_Lolsa s.lla,ííáa,,lD,,pll, esa,..ol,, kó lj0 Db

Úi.,,a"l r.o,aoi, kitoltóse, kb 2oo db khgyerekprcgramba m]zoh lzjz elkesznésc A
L, *,"]--r neo,zenyr, r-ta,.1, 

^b ".,o . \,-o lole,en j,dll,, "P le,x,e ó do'Lo ol' q

._,,i,_," ,_á..r,_L,l, har do!o7on J s al,,,eret §oL!,(, Iec,,
i,,i."",,,.-r i,".", ,.. ,e,, d/ l B4!! elDci'e, " l! d(/,ev,ol 1,/"
,,,l.." r.". *,, *, 

" 
i. w".-\ lV e,. Be e5, H ^. l le, dll. p,llilol,,dn a lb :'000

onkénbsk száDra 30 ló -480onkéuIes órával

I



, 1|clD( J hellj tje h^zcr.d''

ülrnzclk62i fonás

TJihoeátá\ idohri,|ni 20]]i nl!lho3 á\io$ze3 o] oL]o Flo1üoliiiEyi!k e|ó o1ooo F;larsyó,bei felllasaáll 9j;;ó Fl

, MTVS2 bekó pály&áI 20l8 ]o ]9
va!\ar re|nres_el!edot szo\dse§é - i]eIsó

iÉ',:üi{#r***-:#**,,ri**l***

ij,l""ill:i..il

\oll amo]\ aZ r\cR| El]_!
.i prolrahra fe|l]a\zhaln J
Á szibidon leiha\2nalh,h

ffi','n-ffi#ffiffiffiffffi

,o"i; :| '"o'" 
" *,"-""' oo,..,,,,a,i."\,,-,,l"^ 

vlJ§, oej,,,p.\!21l



ámo!átó: \,la!!aí lcanészclvadók szovlx*,rc bc]só pálvázai

!E!:4úi'!i&_qd!

Tlintogntás időinrtíma:20l8 l] 05 _2018 ]l
TínogatÁ§i ll$z.g| 93,000 Ft
ebból lárgyévre jutó 9] 000 Ii
ú8yévben lelhaszDáli] 93 000 FL
laígyévben lolyósitótt 9] 000 Fl

Tárg}éyücn lelhlsz áll ii$l.g .i§zlclczére
Apmgnma\,tagyálltnneszelledókszó\etege,behópályázalav.]1,anelyEAGRI EUs
nalv plo]cki haai rószc 

^ 
lá ]ogaiasl a lvlagyal Temé§4lvedók s^lelsege blzkf]lolld A

tánogatást Den] ke|le! tLjes n]éíékbetr a pl.graúía lelhasznd]íi Á keletkezó fiarddak a7
Egyesú]el alapmiikódé§Ée5 nrás píorramjaira is sza]radon fc használhato

A prosram az akció naphoz hasonLóan igen íosz idójáiásj aehété]ek mel]eí valo§ull itg A hjdeg
ellenére nagvoi §okanjonet ela rendezvenYrc Elózelese| ahehi, Na éD],T\r]ren mcghiídclluk
ésszcmólyos szervezé$el ]s igyekezunl érdek]ódókels|'újleij Az Kilelepülésl összekóloniik q}l
éppen idekalcsolódn váro$ rcnde7\tni}e. ami vélhetó]eg egy lnLyamatotjndllcl 600 ó!claptl
negokleleIek,]ipjinitelepii]és.jl]clvcannakbjnokosáaVásár.]o9ol"Zsign]ondKiláLylóL E net
léDyében készLiltün( Ósszclns!a a helri óDkóínán!2aíal es a pia.t'é]úgye]elet ellaió 57ociálj5
BoLtlalkcícslükahclyitcjDrclókot óskéíú].jóreiel,eleireanapíi NálLLnk a nagy pjácón ninc§
helyi termeló. csak ..bovli áruk '. ezé kezde]nénlezésúikre]]helyjlenneliimond.ittjlent A
piacot berenderúka lenneiók lngadására, aparavá.okla kihelJ-ezhetfuk a.yagajnkxt (losok,
lilhilaírk. nNndalok ahely, úilékek.ól. 3}erek.ajzok íb Apadoknálvo]tLcheiósega
bevélgelésekt. a kóstolokra A tenne]ójgyúmolcslevekei sotszámnal e]látva kináhul ésalj
ehaiálla hel],jterfoelótól lzarnrazó gytinrólcsot kapot ajáDdikira Aprcgílmol a vásarc§lanté yi
Il RákócziFerenc GlmnúiUnr 1anulói, aklj!istájnk szincs miisomlnynotál meg Nettaic. ének.
szavalat A jncg]clcntckct Vabsunl po]ga,ileíere kó9onlolte A.o§, jdótren villasokban a
paílDcru|ka vásárosnan]óDyi lI Rálóczi Fe,enc cinnl!7iuí Ternres,etbani1 Diákkorénck tagjajis
egyesületiik aktivistájkozul ]Lt'ó reitrésa Aktnistijnk totói lóltetck k] l]6_aninákaláa
]eLenldiivct 5 vidóníe|üt késZilc(únk c]
B,,oc.,, - ,, ,,r,\.,v J,. /oí | ?!h, 1,1a1 1.t d/ lI BP,,,9 ||e,í .,
rende2Vén}íól ké!zúll !ideotilmeI bejnulalta a..Nan]óD_\,l'V.. cs a Bcregj lJi,ek
Elér1 ál]ampo]gáíok szima kózv.llc. ltb 500li']külelétr kb5000
('úentÉk s7ám3 ]] l,. _ 136.nlónf.§ órÁV,

3.a

tlf suli Beregjlózöklub '. 
^dventi]ótékonysási 

Fóóvenenv A2 AGil projekl rége



Tám ogi ló: t l olocen 'l c !n és2etléde hni Egyésú lcl il \1'lvsZ {assze,lezcte

Túnogntí, időhniná 20l3 12 l5 2018 ]2
Tánlogalási ö§z.g. 4ó 000 Fl
ebból iáígyevre jutó 46 o00 Ft

lárgyélben iilhasznílt: 4ó 000 Ft
láí§,é!bcn lolvósilotl 46 000 Fl

r!d\ évbcn f€lha!7n{lt ö!§7cg íé§zlctc/i!e
i';i ,";, ú:.i., l ,,..,,"r,eoo .,o..,*:" ,neh ,/ \í pl l _,

^"., --*r r,-., a,v"e, le,tcr'el edeln,, r,\c,Jd b/'o!1o!, \

,;; 
""".;,i 

:; ,",., .h$ i.;etbei , o,v",|1r l,hA.rJr A (l,elll/n r,,"d,, J
Égleiúlct alapmükodés,' e ói mi§ píogrMjaiía is szalradon lelhasz álhaló

r,,P-lc,Ln" hdmau, dlcllq \oll . ,\LRl Io,x"fr,eoe, 9os,/,,,ál l",^ jll m Á:

iiii,/ _;".",;,;; r';i .",..,,, ""..,i),.,, 4i,í,, n"nlíl ,( "lln ,\

";;";;.,.""1 i., ,l.cle,\oh A p,o!,".,:u,"j, (a|J\ , lét| ,\,rl|, l\ b", !l,
',..l-i.rli _ ,. ",,,. a +oe-er,ei,l"t.,o, "J,ll!l \ó,,/r evl lr lj,oq,
:;;;';;i;;", ,i;,,", l lelc,, ,gd,.o/r", rol,Li. al , .|.,enue,o,lel ,,cnl ,,rl,ól

(llcl\ e,l,cl lely,pjr |,,L\b(, ,a,i,ox|,ne\ ,1lc ,e|e,l
i, ,;;.;;" a Mrcl,J, trc,,.re, e (,," , a"l- ve, e,vi"a"
."..,'_j" i"",,.,,.,,,,' .,i",".,. "",", -", -, ta j,o \o\e1,,'o,,kJí!i|i
v"i*..- tle,*" *t".-"ri íósrvevó jnei.lént ós a mlnusz héllókos hideg]rcn két csapal, a

iJ,,,.","",,,,"',,,r","",.l.,.-,,*,*p.,ir.,,.".,"e,,,\elc,eldt\A:,lane[,
ii R;:;:,, ,;"". t,mvr, ren*rci,ll Dh"e 1,1,,) v"mr B",]í
.,"" .*.-r.s-r,-"u,,,o|dJ A,e !q,y b ,d;" ,d , l,^,, ,L,"Vol,io Jl,' ,,l,e, 'r
;;;.?; ;;;.,i,;.,".,{oJoa,roa.,olllh.l)J,o",J,10lil,J o,ál ,,H,,,aal,,,1n
,l, 

"t ",ir, ".:_, i.,.""t ;i d, lJ,.dkt F,ve itfr l A o,tn", y"l ",^e,,, " l"," ruiol

-'o"".oi i"g"yii, 
"Ú" 

a,g 
"gy 

óra alat eLlogYasaona( Donteni D,m tudbk, ned nrindliél

"*o* 
lJr aasi,.tl lg€n izleG§ éielekel ióztck a íá9orulo rtNenlbnóknek

Re dP/\e,l.r a le,, ap sla, r' J.. ei,dollo,"l
l.y,ll J dcolj,,e, bq,,,dla a \r'nel\TV e,"

Elén álLa polqálokszáma ko^,ellen kb 500ló:kö^ercit kh 5000

o entesei száfra43 fó 233 onkéntes órálil

Tinogntisj progrln: l%-o§ kampány

Trónogító: magánszentélyek sz]^ l%,a t'elajánlása

nE8 az ,,Uj B.regi Elelben"



l% o§ k.frpany bevételei
nenz.rközj forrás

lamoeit|\ idolinima A e, fn |JVna], olvee P!] \lts,.íaekó'fu,o.,l,,/dhror.,al
.-',i,,.at*r"i,llode,,ep.,p"nil,e'|\(el, a,ol,.,Te,ee""t
'I'ímoaalá§i ö§zeg: 34.5?3 Ft
ebbij] tárgyóvrc juló :].1 573 Ft
td€yévben l'€lhaszndh ],] 573Fi
tárgyévbetr folyósitott ]4 573 ft

vi§sz. í.n téritendó

Tnrgyévbe íe lhns zní h ö$,ég re szler.z&.

Az ]% os kampíny öszegél a ióNóny által elóin modoD

3.10.
Támogi(ási prosran. Tagdijb€lil€lek

Tínoglró: Egcsúleli 1agok

íemz€(kö2i lorrás

az Elye§i]el úúkodósére ha9nállult le]

'ránoaltÁs idólnrtá a ]0l8 0L 0l
Tínoglllisi ösz€g l3 000 Fi
cblról lir_qvélre jlió l 8 000 Fl
tárgyévbcn iilhasz alt: ] 3 00Í] l't
lárgyélb.n lolyósnot l3 000 Fl

vissza ne lérilendó

TírgyéYb€n lelh.vn]ílt ösze8 rószlctezóle

AIa_qd]]akbolbcl'ob,ro$zegel20l3,baDlogjukfelhasználnjmiilódósicóLokra

I



P.oj.ktten€zése k 20 19_ rc:
] viz vL]ágnapja 2019 Tánogatás 30 000 Ft vásáíosnamóny Város

2 xxlx Beíegi Termeszetvéde]fui Tibor
j !-ngyeló pío]ektok négy részproglam NlTvsz be\ó pdlyeal ,,100000 Fl
,] Aulón*ntes lap 20l!

l. Á Nenz€ti Es/iittnliikódési Alap ,.civil s7e,ae.tek núköd6én€k bi2(osiús:írn logi
snknai progránljínak mcgvnlósirísnra ós múködéséí.k bjzto§iii§án íoídjlhlló
összevonl Iánogíiis 20l9" cinlii pá]yázali kináya NEA-NGl9,Óv-O.í23 pályazalj

azonosiioszánnnal.. ,.Közös Üsyünk, I$zö5 jővónk a kórnyezetünk" cinrfoél ldtunk be
pá]yazaiol A pályázai n.Dr nyullánroratást várólisla9l)1 hely

2, FM-Lszi/20l3-0l, r7dnNiiójú pílytlziio! 
"Jóvdnk 

l.ót Hull.dékokról okosan" cimnlclclnycí,
K\!]7,r0]20l3 llNr szÉRz (Zl030273) jktalószímú n szcrzúda llápjdn 20l9. 0,].J'.-i!
llljF .ndo pmj.h:2,,l1o,0oo tl sfl/ode\köle, }olon1,6, ill i 20l3_...tb.n nen \oh
j.l€n.ósebb t.vékcnyséc, A projckl m.3!ilósilís! 20l9,0.],3l- jg trrtoll- siker6en nlegoldolt,k tr

ftl3dí és10lr,O,t,r6, áD b.nyúj
j Kó7in pu]yá7al Fenn6íhatóság EKE lezetópa nelsegélel e]só bídúlóbxD elutasitla. dc

20 ]9 lebruáíjában újía beadtuk
.l (i]zós pál_\,ázai i Reregj llju§ágén Kódiivelódé§ és s/abadidó E.ttesú]e el KEHoP

konzorciunli lagok vagyuík a Barabá§ és a KéL le]epulések áital beadon palyralnáI Dontcs

önkónl.§ ór,ik ösr..iló§.:

onkéntes

Hllladé| 
^annandó 

lháron al^aloh)

Zóáft] Naól sóka.]alóm lll Ncn?élkóli NéDtán.: Gála 32
ódók - kóhvezetvédelfrj kiál]ítás szefuézése

55 165

x\v lll Bel egl Tel mészelvédelfu íábor
25

Al.iól' a helyl élelmlszeíéd 31
,Akcók a helvi é]e]hjszeléh" - 6a0 éves vésárca vá|asuhkhak
Bereai Fózók]úb Adven, iólékanvségl Fózóversenv

3a5



\ ]l)l§, !:lb.n j7l.]rrc\i]l+ ]iril,,]l l l],159R6Fl

\ 2t|l3, ilL.n;,I]'.El.§ül!l liú!]isri: ] l4] 859Ii
A tawlvj bevétel 93%_ban lelhasználá§á keíijll

{illlW!l,),,ó

/


