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Közel egy hónapos közönségszavazás után az Élménya-

kadémia Közhasznú Egyesület nyerte el az Erzsébet Ifjú-

sági Alap által meghirdetett Erzsébet Nóvum Díjat, mely 

mellé 1 millió forintnyi anyagi támogatás is társul.

Szerinted miért jó fiatalnak lenni? Szerinted mi értékes 

és hasznos benned? – Ezekre a kérdésekre kerestük a 

választ az „új geneRÁCIÓ – Mutasd meg a világodat!” 

művészeti pályázatunkkal.

Január 31-ig rengeteg érdekes és színes alkotással 

leptetek meg minket, most itt az ideje eldönteni, hogy 

kik vigyék haza a nyereményeket. A Te szavazatodra is 

szükségünk van! 
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Azoknak, akik fiatalokkal is foglalkoznak, általában nemcsak 

saját településükön van rálátásuk területükre, hanem szo-

rosabb, lazább szakmai közösségek tagjaként van informá-

ciójuk akár a világ túlfeléről is. Viszont az is igaz, hogy nem 

mindig vagyunk képben szűkebb lakókörnyezetünk közösségi 

mozgásaiban. Hiába működik például ifjúsági kerekasztal, ha 

vannak olyan szervezetek, nemformális közösségek, kezde-

ményezések, amikkel nem tudunk egymásról, akkor kölcsö-

nösen kimaradunk a kapcsolódós lehetőségéből. De kell-e 

mindig mindenkinek együttműködnie? És hogy van ez Békés 

megyében? Hol vannak a fiatalok a települések közösségi 

életében? Vannak-e ifjúsági közösségek?

INTERJÚ POCSAJINÉ FÁBIÁN MAGDOLNÁVAL

Kihirdettük az Erzsébet Nóvum Díj nyertesét!

Új geneRÁCIÓ - MUTASD MEG A VILÁGODAT!

http://unp.hu/hirek/az-elmenyakademi-nyerte-a-2020-as-erzsebet-novum-dijat
http://ujgeneracio.futournet.hu/
http://unp.hu/hirek/bekes-megye-kozossegfejlesztoi-szemmel-interju-pocsajine-fabian-magdolnaval


KÖRÜLBELÜL 280 EZER 
25 ÉV ALATTIT ÉRINTHET 
AZ ADÓMENTESSÉG
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A korhoz kapcsolódó adókedvezmények nem 

ismeretlenek az elmúlt 10 évben kialakított 

jövedelemadó rendszerben, nem ez az első 

alkalom, hogy a 25 év alattiak adókedvezmény-

ben részesülnek – reagált lapunknak Fischer 

Ádám, a Niveus Consulting Group jogi partnere 

a miniszterelnök bejelentésére.

A szakember emlékeztetett: 2018. december 

31-ig a 25 év alatti munkavállalók foglalkozta-

tása esetén szociális hozzájárulási adó (szocho) 

kedvezményt kaptak a munkáltatók, ugyanak-

kor felhívta a figyelmet, hogy egyelőre csak az 

szja mentesség bevezetésének ténye ismert, 

mint mindig, itt is a részletek lesznek az igazán 

érdekesek. Ami biztos, hogy a KSH legfrissebb 

statisztikái szerint 2020. harmadik negyedévé-

ben összesen kb. 280.000 25 év alatti fiatal 

dolgozott, őket érintheti adómentesség.

Várhatóan a 25 év alatti fiatalok bér jellegű 

jövedelmére lesz alkalmazandó, ami lényegé-

ben meg fog egyezni a szocho kedvezmény 

alapjával, mivel az is a bérkifizetéseknél bírt 

jelentőséggel.

Lényeges különbség viszont, hogy míg a 

szocho kedvezmény a munkáltatók terheit 

csökkentette, addig a személyi jövedelemadó 

kedvezmény a kézhez kapott nettó bért emeli 

– hangsúlyozta Fischer Ádám.

Hozzátette: nem tudni, hogy miért az szja ked-

vezmény bevezetése és nem a korábban léte-

ző szocho kedvezmény visszavezetése mellett 

döntött a kormány. Elképzelhető, hogy hogy 

ezzel a lépéssel főleg az iskolaszövetkezeti 

foglalkoztatást kívánja támogatni a kormány, 

márpedig az iskolaszövetkezetek eleve nem 

fizetnek szochot a kifizetett munkabér után.

2021-BEN MEGÚJULT FORMÁBAN 
FOLYTATÓDNAK A NEMZETPOLITIKAI 
PROGRAMOK

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) döntése 

értelmében 2021 a nemzeti újrakezdés éve. A 

tematikus év keretében a 2010 óta rendszer-

szinten felépített nemzetpolitikai programok 

megújult formában, új elemekkel bővülve 

folytatódnak az oktatás, a kultúra, az ifjúság, 

a család, a gazdaság, az egyház, a sport és 

az egészségügy területén. Az elmúlt évek 

nemzetpolitikai döntéseinek és programjai-

nak köszönhetően ma egységesebb és egyre 

erősebb a magyarság, a kormány pedig a 

koronavírus-járvány alatt is tovább dolgozik 

a magyar-magyar kapcsolatok erősítésén – 

közölte a Miniszterelnökség.foglalkoztatást 

kívánja támogatni a kormány, márpedig az is-

kolaszövetkezetek eleve nem fizetnek szochot 

a kifizetett munkabér után.

TOVÁBB
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https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/korulbelul-280-ezer-25-ev-alattit-erinthet-az-adomentesseg-3490075/
https://orientpress.hu/cikk/2021-01-10_2021-ben-megujult-formaban-folytatodnak-a-nemzetpolitikai-programok
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A versenyképesség megtartása, illetve fokozása, a fiatalok helyben tartása 

és a vonzó városi lét kialakítása is célja annak a programnak, amelyet Papp 

Bálint stratégiai és fejlesztési ügyintéző és Koszár András alpolgármester közö-

sen hívtak életre. A kezdeményezés lényege, hogy a fiatal generáció a bennük rejlő 

tudást és kreativitást helyben bontakoztathassa ki, kezdetben helyi középiskolákban, 

később pedig helyi munkahelyek vonatkozásában.

2020 februárjában indult útjára a Helyben a jövőd elnevezésű program célja a Szentgotthárdon 

működő vállalkozások és a helyi képzőintézmények, iskolák közti együttműködés elősegítése, ezáltal 

pedig egy kiegyensúlyozott gazdasági környezet megteremtése városunkban.

Tatabánya Megyei Jogú Város Diákönkormányzatának megalakuló testülete is az 1 doboz 1 mosoly 

című kampány mellé állt.

Az aktív diákok a novemberi online megbeszélésükön a tatai Kristály Imperial Hotel felhívásának kö-

szönhetően döntötték el, hogy támogatják a rászoruló gyermekeket. December 2-án át is szállították 

Tatára a diákok a csomagokat.

Kerekes Máté István a Diákönkormányzat aktív tagja elmondta, hogy „Számunkra mindig öröm se-

gíteni másokon, hiszen amikor visszatekintünk az életutunkra, akkor mindig azok az emlékek fognak 

eszünkbe jutni, amikor másokért tettünk valamit.”

„Nagy öröm számomra, hogy vannak még ilyen fiatalok, akik tenni szeretnének valamit másokért. 

189 darab adományt sikerült átvinnünk. Büszke vagyok a tagokra, hogy hozzátudtak járulni a nemes 

kezdeményezéshez” - mondta Németh Bence, a Diákönkormányzat tagja.

A megalakulásuk után is szeretnének minél több embernek segíteni. Ezt bele is írták a 2021-es prog-

ramtervezetükbe.

Szerző: Kerekes Máté

HELYBEN A JÖVŐD 
- PÁLYAORIENTÁCIÓS VIDEÓK SZENTGOTTHÁRDON

DIÁK JÓTEVŐK

TOVÁBB

TOVÁBB

VIDEÓK

http://szentgotthard.hu/hu/kiemelt-hirek/helyben-a-jovod-online-sajtotajekoztato-a-palyaorientacios-videokrol.html
https://blogzin.ujnemzedek.hu/diak-jotevok
https://www.youtube.com/watch?v=ATcE0Kr04s4&list=PLfiKZ5-gCDcBu5aUWzkDbb4bsP8McpACc


4Már több mint egy éves Dunaalmáson az a 

csemetekert, amelyet a Vértesi Erdő Zrt. 2019 

novemberében az Erzsébet Ifjúsági Alap 

munkatársaival, valamint dunaalmási fiata-

lokkal telepített.

Az Országfásítási Programban az állami 

erdőgazdaságok saját területeiken több 

mint 550 hektár új erdőt telepítettek, ehhez 

kétmillió facsemetét és csaknem 100 tonna 

makkot használnak fel.

A dunaalmási általános iskola hetedik és 

nyolcadik osztálya egy éve szakszerűen 

ültetett el 1800 facsemetét Dunaalmás 

határában a régi római út mentén. Baráthné 

Maár Anett (8.osztály), Antal-Kalmár Petra 

(7.osztály) osztályfőnökök, valamint Soltész 

Babett Dunaalmási Csokonai Általános Iskola 

Szülői Munkaközösségének elnöke támogat-

ta a fiatalokat a feladatban. Cserteg István 

megyei ifjúságszakmai koordinátor elmondta: 

„A Vértes Erdő Zrt munkatársai segítségével, 

gondos szakmai előkészítésével lett kivá-

lasztva a születő erdő területe. A munkában 

a dunaalmási fiatalokkal 1800 facsemete ke-

rült a helyére. Az ifjak egy táblát is helyeztek 

el a munkaterületen, büszkén vállalva mun-

kájukat. A fiatalok erdeje ma körbekerített 

csemetekert, amely a vadaktól is védve van”.

A fásítási programban a fiatalok mellett, 

vízilabdás sportolók, valamint Esztergályos 

Patrik is dolgozott a hétvégén. A klímaválto-

zásban tettekben érdemes jó példát mutatni. 

A születő erdőben pedig otthonra lelnek a 

méhek is, amely további kedvező változá-

sokra képesek. Soltész Babett: „A facseme-

ték ültetésében minden résztvevő jól érezte 

magát. Sok okos dolgot tanultak. Büszkék rá, 

hogy az ő erdejük lesz Dunaalmás határá-

ban.”

Szerző: Kerekes Máté

DUNAALMÁSI CSEMETEKERT

AZ ÉV SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVILJEI

TOVÁBB

TOVÁBB

A Hierotheosz Egyesület működteti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Közösségi Szolgáltató 

Központot, amely pályázatot hirdetett „Az Év Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civilje” címmel a Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyében civil tevékenységet végzők elismerésére.

A jelöltek közül egy független szakmai zsűri választott ki három nyertest, akiket „Az Év Szabolcs-Szat-

már-Bereg Megyei Civilje” emlékplakettel és ajándékutalvány átadásával ismertek el. 

https://blogzin.ujnemzedek.hu/dunaalmasi-csemetekert
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kozosseg-szolgalataba-szegodtek-4687636/
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A Bohócdoktor rajzpályázatra várják az alko-

tásokat

Az “Én Bohócdoktorom” címmel alkotói 

pályázatot hirdet A Mátrix Közhasznú Ala-

pítvány Bohócdoktor Csapata. A cél, hogy a 

gyerekek és fiatalok körében az egészséges 

életmódot és a pozitív gondolkodást népsze-

rűsítsék. A pályázók a gyógyítás, a betegség, 

a gyógyulás, az optimizmus és az összefogás 

témájában mutathatják be alkotásaik révén 

ötleteiket és gondolataikat, megjelenítve a 

pályázatban a Mátrix Közhasznú Alapítvány 

Gyógyító Bohócdoktorai segítségnyújtásának 

fontosságát.

Három kategóriában

A pályázatot három kategóriában hirdették 

meg: 8 év alatti óvodások és kisiskolások, 

8-15 év közötti iskolások és 15 év feletti fiata-

lok, felnőttek alkotásait várják.

Egy borítékban több pályázó (osztály / 

csoport) pályaműve együtt is beküldhető. A 

pályázatok kötelező melléklete egy, a pályá-

zatot beküldő nevére és címére megcímzett, 

bélyeggel ellátott, A4-es méretű válaszborí-

ték.

Az elkészített pályázati anyagok postára adá-

si határideje: 2021. április 12.

Érintésmentesen

Postai beküldés alkalmával a pályázati anyag 

hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, 

címét, életkorát, telefonszámát, iskolája ada-

tait, e-mail címet és a pályamű címét. Postai 

feladás helyett érintésmentes, azaz digitális 

beküldésre is van mód, minőségi szkennelés 

után, JPG formátumban. Az alkotói pályázat 

teljes kiírása és az eredmények a hivatalos 

oldalon érhetők el

A pályázat eredményhirdetése 2021. április 

26-án lesz.

Értékes díjak

A legjobb alkotások között 500 ezer forint 

értékű összdíjazást ajánlott fel a pályázat ki-

írója. A legjobb alkotásokból a gyermekeknek 

ingyenes plakát, matrica, kiadvány készülhet.

Az alkotókat a pályázatot követően a pályá-

zati beadvánnyal küldött megcímzett válasz-

boríték által értesítik és oklevélben részesítik.

A BOHÓCDOKTOR RAJZPÁLYÁZATRA 

VÁRJÁK AZ ALKOTÁSOKAT

TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB
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IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS VERSENY - SZÁZ TÖBBLETPONT 
JÁR A DOBOGÓSOKNAK

Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi a húsz év alatti fiataloknak szóló innovációs 

versenyt, az első fordulóra 140 projektötlet érkezett. A 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 

Tehetségkutató Versenyen legjobban szereplő fiatalok ösztöndíjban részesülnek, a dobogós 

helyezettek pedig 100 plusz pontot is kapnak a felsőoktatási felvételin.

FOGADJ ÖRÖKBE EGY EGYETEMISTÁT!

Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért (EBI) egyedülálló programot indított békéscsabai 

középiskolások számára. Már több éve buzdítják arra a békéscsabai fiatalokat, hogy egy napra 

fogadjanak örökbe egy egyetemistát, aki azon a szakon tanul, ahova jelentkezni szeretnének 

és vele, általa ismerjék meg a helyet, ahol tanulni akarnak. Normál körülmények között ez egy 

személyes találkozó a kinézett egyetemen, annak minden izgalmával. 

A jelenlegi helyzetben a program kissé átalakul, az egyetemistákat online tudják elérni egy 

“fogadóórára” a kíváncsi diákok.

FOGADJ ÖRÖKBE
E G Y  E G Y E T E M I S T Á T

EGYEDÜLÁLLÓ 
LEHETŐSÉG

ÚJ PROGRAM

WWW.EBIEGYESULET.HU/FOGADJ-OROKBE

https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-bohocdoktor-rajzpalyazatra-varjak-az-alkotasokat-5096683/
https://www.szekesfehervar.hu/ifjusagi-tudomanyos-verseny-tobbszaz-tobbletpont-jar-a-dobogosoknak
https://ebiegyesulet.hu/fogadj-orokbe
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A koronavírus-világjárvány második hulláma 

ellenére Európa-szerte bővült a foglalkoztatás, 

nem volt ez másképpen Magyarországon sem. 

Míg az unióban a fiatal munkavállalók szá-

ma emelkedett a legkisebb mértékben, addig 

hazánkban közel 4,2 százalékkal ebben a korcso-

portban mérték a legnagyobb bővülést a harmadik 

negyedévben – mutat rá az Eurostat friss felmérése.

TOVÁBB

Nem csak szellemi munkát végezve képzelik el 

a jövőjüket az érettségi előtt álló fiatalok, derült 

ki egy, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ és 

a Magok Egyesület által indított pályaorientációs 

projekt részeként. A kutatás ugyanakkor az okta-

tási rendszer egyik hiányosságára is rámutatott, 

hiszen a pályaválasztás terén a diákok – saját 

bevallásuk szerint – nem az iskolából kapnak 

segítséget.. TOVÁBB
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https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/a-fiatalok-foglalkoztatasa-nott-a-legnagyobb-mertekben-3490309/-38
https://szekelyhon.ro/aktualis/meglepoen-tudatosak-a-diakok-azzal-kapcsolatosan-hogy-mivel-foglalkoznanak
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KAPCSOLTAM 
KONFERENCIA 

- az interkulturálisan érzékeny tanulási környezet 

kialakításáról. 

Időpont: 2021. február 12-13.

Gyertek, osszátok meg online jó gyakorlataitokat velünk!

III. CEGLÉDI IFJÚSÁGI FÓRUM

2021. január 25-29. között, online formában, immár harmadik alkalommal szervezték meg 

sikeresen azt az ifjúsági találkozási lehetőséget, mely több szervezet együttműködése által 

valósulhatott meg. A III. Ceglédi Ifjúsági Fórum olyan felületet biztosított a helyben élő és tanuló 

fiatalok számára, amely lehetőséget teremtett számukra a találkozásra, az őket érintő kérdések 

megvitatására, információkat szolgáltatott érdeklődéseiknek megfelelően. A korábbi személyes 

találkozásokat a COVID helyzetre való tekintettel a szervezők az online térbe helyezték át, ezáltal 

lehetőség nyílt a bekapcsolódásra nemcsak helyi fiatalok számára. A rendezvény nem csupán a 

felület miatt volt rendhagyó, hanem a korábbi egy napos megelőző alkalmakhoz képest ezúttal 

az érdeklődők egy egész héten keresztül bekapcsolódhattak a folyamatokba. A napok során 

bemutatkoztak a helyi ifjúsággal foglalkozó szervezetek: a Fiatalok Együttműködése a Ceglédi 

Sikeres Közösségekért Egyesület, a Ceglédi Ifjúsági Önkormányzat, a 144. számú Kossuth 

Lajos Cserkészcsapat, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesület ifjúsági tagozata illetve kissé 

rendhagyó módon egyetlen nem ceglédi szervezetként a veresegyházi Támaszpont MOPKA 

Alapítvány, akik a Pest megyei ifjúsági élet meghatározó alakjai, az Eurodesk hálózat közép-

magyarországi régiójának összefogói, elnökük régiós koordinátor. A bemutatkozó videók sorát 

bővítette az ősszel újonnan megválasztott Ceglédi Ifjúsági Önkormányzatban tevékenykedő 

delegáltak bemutatkozója, valamint Bognár Barbara - az új ifjúsági elnök – bemutatkozása 

elnöki ciklusának céljaival. Ezen felül három kortárs mentor fiatal által lebonyolított workshop 

valósult meg: külföldi munkavállalói és önkéntes lehetőségek bemutatása, a helyi művészeti 

(zenei és képzőművészeti) lehetőségek megismertetése, valamint egy online szabaduló szoba 

projekt tesztelése által. Az eseményre és az eseményen készült videók az alábbi oldalakon 

visszatekinthetőek:

JELENTKEZÉS

TOVÁBB

TOVÁBB

https://forms.gle/2wP5omqwfyAwMLPM8
https://www.facebook.com/events/730314027901749/
https://www.facebook.com/fecskecegled
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Keresés
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Balatoni Viharjelzés
71 feliratkozó

8VIDEÓ AJÁNLÓ

Országos Meteorológiai Szolgálat 

Jégzajlás a Balatonon

TOVÁBB

VIDEÓ AJÁNLÓ

VIDEÓ AJÁNLÓ
VIDEÓ AJÁNLÓ

https://www.youtube.com/watch?v=RoO2wjkvMy8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=RoO2wjkvMy8&feature=emb_title


SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ
SOCIAL MEDIA AJÁNLÓ 9

Tetszik     Hozzászólok     Megosztás

10 megosztás3

Kerestem egy
személyi edzőt.
Így abbahagyhatom
az önmagamnak
való hazudozást
az egészségemről
és elkezdhetek
hitegetni valaki mást.

FuTour
Január 21., 15:49 • 

Keresés:

m.facebook.com/erzsebetifjusagialap/

9:16

Elég az önáltatásból és a kifogások kereséséből! Kezdj el rendesen 
sportolni! ���� 

https://www.facebook.com/erzsebetifjusagialap/photos/a.137201079690833/3422963607781214/
https://www.facebook.com/erzsebetifjusagialap/posts/3709362975807941
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magyarhirlap.hu: Minden háztartás-

nak megvan a maga gyűjteménye 

klasszikus magyar irodalmi alkotások-

ból. A legtöbb kötetet évtizedekkel 

ezelőtt vették utoljára kézbe, pedig 

izgalmasabbak, mint amilyennek 

sokak számára a középiskolában 

tűntek. Sorozatunkban újra elővesz-

szük a magyar irodalom klasszikusait, 

és megvizsgáljuk, milyen üzeneteket 

rejtenek a modern ember számára. 

Kosztolányi Dezső Aranysárkány című 

regényéből megtudhatjuk, hogyan 

működött a társadalom a 20. szá-

zad elején, és olvasás közben arra is 

rádöbbenhetünk, hogy van, ami soha 

nem változik.

index.hu: Sokat beszélünk a klímavéde-

lemről. A divatos témával kapcsolatban 

számos előfeltevés vagy érzés is kering. 

Ilyen többek között, hogy minden, ami 

„zöld”, nagyon érdekli a fiatalokat, a másik, 

hogy a klímavédelem ma alapvetően in-

kább liberális vagy baloldali téma. Meny-

nyire fontos ma a környezetvédelem az 

ifjúság számára, és a környezetvédelem 

fiatalok általi megítélésében kitapint-

ható-e valamilyen ideológiai eltolódás 

Magyarországon?

pecsma.hu: Te is álmodtál már egy helyiségről, tele 

társasjátékokkal? Bizony Fülöp Dorka és Kornél is így 

érzett, orfűi házukban pedig helyet is kapott ilyen 

álomszoba, vagyis pince. Hogy miért? Olvasd el!
TOVÁBB

TOVÁBB

TOVÁBB

https://www.pecsma.hu/top/te-is-almodtal-mar-egy-helyisegrol-tele-tarsasjatekokkal/
https://index.hu/velemeny/2021/01/20/a_kornyezetvedelemnek_nincs_politikai_hovatartozasa/
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20210107-kacerkodas-a-vegtelennel

