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Alapítvány a szentesi Boros 
Sámuel Szakközépiskola 
oktató-nevelő munkájának 
támogatására
• Adószám: 18460698-1-06

• Tevékenység: Az alapítvány a 
szentesi Boros Sámuel Szak-
középiskola jogutódjában 
támogatja az európai szín-
vonalú képzés, a képzés infra-
struktúrának megvalósítását. 

Az alapítvány segítséget nyújt a 
szociálisan rászoruló tanulóknak, 
részt vesz a kiemelkedő eredménye-
ket elérő diákok jutalmazásában, tá-
mogatja az idegen nyelvoktatást. 



Alapítvány a Szentesi 
Gimnáziumért
• Adószám: 18458934-1-06

• Tevékenység:

- a gimnáziumban folyó ok-
tató-nevelő munka segíté-
se, a diákok számára még 
magasabb színvonalú, szé-
lesebb körű szolgálatatások 
nyújtása progrmaok és esz-
közbeszerzés támogatásával 
- tanulmányi és kulturális ver-
seny résztvevőinek támogatá-
sa, jutalmazása

Miért alapítványunknak ajánl-
ják fel adójuk 1 %-át? 

A több mint 30 éve működő is-
kolai alapítványunk fő célja a gim-
názium által nyújtott szolgáltatások 
fejlesztése, színesítése, bővítése. En-
nek részeként rendszeresen segít-
jük diákjaink iskolán kívüli program-
jainak  megvalósulását  - ideértve a 
fesztiválokon való részvétel, tábo-
rok, színházlátogatások, tanulmányi 
kirándulások és versenyek támoga-
tását egyaránt. Az iskolai közössé-
gi programok színesítéséhez eszkö-
zök beszerzésével (pl. társasjátékok) 
járulunk hozzá. Hátrányos helyzetű 
tanulóink tanulmányainak, nyelv-
vizsgára való felkészülésének sike-
réhez pl. kiadványok megvásárlásá-
val nyújtunk segítséget.

Ha céljainkkal egyetért, támogas-
sa adója 1%-ával Alapítványunkat - 
Önnek egy perc, Nekünk nagy se-
gítség!



Dél-alföldi Postatörténeti 
Alapítvány
• Adószám: 18475070-1-06

• Tevékenység: Postatörténe-
ti emlékek gyűjtése, kuta-

tás, ismeretterjesztés, hagyo-
mányőrzés. Gyűjteményünk 
bemutatása a szentesi állan-
dó kiállításunkon, valamint 
alkalmi kiállítások biztosítása 
dél-alföldi településeknek.

Miért alapítványunknak ajánl-
ják fel adójuk 1 %-át? 

Kiállításunk a Szentesi Értéktár 
része (Szentesikum). 250 m2-es in-
teraktív kiállításunk, hazánk egyik 
legnagyobb postatörténeti gyűj-
teménye. Sok szentesi érdeklődő 
megtekinti, az ország más részeiből 
érkező vendégeinket pedig nem-
csak a kiállításunk nyűgőzi le, ha-
nem Szentes látnivalói és értékei is, 
mindez a város jóhírét is erősíti. Az 
oktatásban, az ismeretterjesztésben 
és a szabadidő kulturált eltöltésében 
egyaránt hasznosak vagyunk. Alapít-
ványunk vezetőinek és aktivistáink-
nak nem fizetünk bért és tiszteletdí-
jat, szolid anyagi lehetőségeinket a 
látnivalók bővítésére és kulturáltab-
bá tételére használjuk. 



Dr. Papp László Birkózó 
Egyesület
• Adószám: 18224977-1-06                                               

• Tevékenység: birkózás

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

A mai megváltozott értékrendű 
világban a mi birkózó egyesületünk 
és edzői, hagyományos értékeken 
alapuló nevelőmunkát végeznek.

A birkózó sport, eszköz nélküli, 
szemtől-szembeni, egyenes tiszta 
küzdelmet biztosít, a feladatot egye-
dül kell megoldania a versenyzőnek, 
amely által sikerélményhez jut, egye-
nes jellem formálódik és tisztességet 
tanulnak, sajátítanak el az edzést lá-
togatók és a versenyzők.

Az így formált jellem megjelenik 
később a civil életben is, mint mun-
kabírás, kitartás, szorgalom, becsüle-
tesség, elhivatottság.



Együtt Nagycsaládosok 
Egyesülete
• Adószám: 18452653-1-06

• Tevékenység: Az élet és az 
anyaság tiszteletére és szere-
tetére nevelés. Felmutatni a 
társadalomnak a nagycsalá-
dosok által képviselt értéke-
ket. Nagycsaládosok sajátos 
érdekeinek megjelenítése, 
képviselete és szolgálata. A 
nagycsaládosok egymást se-

gítő és ismerő közösségeké 
szervezése.

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Az Együtt Nagycsaládosok Egye-
sülete 30 éve tevékenyen dolgozik 
a szentesi családok támogatása ér-
dekében. Nonprofit szervezetként 
minden támogatás hatalmas segít-
ség számunkra, hiszen a gyerekek 
és családok részére szervezett prog-
ramok jelentős kiadásokkal járnak. 
Önkénteseink mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy a csil-
logó szemű gyerekeket a legtöbb 
élményben részesíthessük. Ha meg-
teheti, kérjük, támogassa egyesü-
letünket adója 1%-ával, hogy a jö-
vőben is folytathassuk munkánkat. 
Köszönjük szépen!



Four Diamonds 
Sportegyesület
• Adószám:18469020-1-06

• Tevékenység: sport, triatlon, 
úszás

5+1 ok arra, hogy miért támo-
gassa adója 1%-ával a Four Dia-
monds Sportegyesületet

1) Egyesületünk úszásra, futásra, ke-
rékpározásra oktat több mint 100 
szentesi gyermeket egész évben.
2.) Céljaink:
- mindenki tanuljon meg jól úszni,
- szabadidejüket hasznosan töltsék el,
- rendszeres sportolásra, edzésre, ver-
senyzésre szoktassuk őket,
- egészséges szervezetű és mentali-
tású felnőttekké váljanak.
3.) Nyári gyermektáborainkban tar-
talmas, változatos programokat 
nyújtunk.
4.) Szoros és tartós barátságok ala-
kulnak nálunk.
5.) A közös küzdelem és a sportsze-
rű versenyzés egész életükre kiható 
tartást ad nekik.
+1) Az Önök adójának 1%-át új 
sportszerek vásárlására fordítjuk, 
hogy még hatékonyabban fejleszt-
hessük a gyerekeket a fenti célok el-
érése érdekében.



Honvéd Rákóczi 
Sportegyesület
• Adószám: 18476617-1-06

• Tevékenység: Tagjai ill. kívülál-
lók részére rendszeres sporto-
lási lehetőség biztosítása.

Miért az én szervezetemnek 

ajánlja fel adója 1%-át?

Sportegyesületünk fennállása óta 
biztosít sportolási lehetőséget a vá-
ros és agglomerációja számára. Szak-
osztályaink az edzéseken és verse-
nyeztetéseken kívül minden évben 
több városi rendezvény szervezésé-
ben is részt vesznek.

Szervezünk futóversenyt, gyer-
mekek részére közlekedésbizton-
sági vetélkedőt és ott vagyunk a 
legtöbb városi sportesemény szer-
vezésében is. Szentes városába hoz-
tunk már motoros ügyességi ver-
senyt, kerékpáros túrát és évek óta 
Terepakadályfutó Országos Bajnok-
ságot rendezünk.

Amennyiben lehetősége van, ké-
rem támogassa adója 1%-ával spor-
tegyesületünket, amellyel Szentes 
város egyes sportrendezvényeinek 
megvalósulását is segíti!



Hunyadiak 
Örökében Történelmi 
Hagyományőrző Egyesület
• Adószám: 18219478-1-06

• Tevékenység: A középkori 
kultúra, szokásainak, hagyo-
mányainak bemutatása és 
megőrzése. A középkori tör-
ténelem megismerése, megis-
mertetése és oktatása. Közép-
kori hadikultúra bemutatása. 
Középkori táncok bemutatása. 
A történelmünk megismerte-
tése a gyermekekkel, és a ha-
dikultúra elsajátításának biz-
tosítása.

Miért a Hunyadiak Örökében 
Történelmi Hagyományőrző Egye-
sületnek add adód 1%-át?
• Mert a Dél-Alföld legnagyobb 

középkori magyar történe-
lemmel, kultúrával és hadá-
szattal foglalkozó egyesülete 
vagyunk.

• Mert nálunk kicsik és nagyok 
is tanulhatnak középkori ví-
vást és tradicionális íjászatot 
egy minden eszközzel felsze-
relt szentesi pályán.

• Mert még sok hagyományőr-
ző rendezvényt, élő történe-
lem órát, táncházat, apród-
képző, kézműves, sport tábort 
és szakkört szeretnénk tartani 
a történelmet szerető érdeklő-
dőknek.

• Mert nagy büszkeségünk-
re egyesületünk Visegrádtól, 
Budán és Siklóson át, olasz 
és horvát történelmi hagyo-
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nagy segítség.



Szentesi Tűzoltók 
Hagyományőrző 
Egyesülete
• Adószám: 18478860-1-06

• Tevékenység: Szentes város és 
vonzáskörzetében élőkkel a 
tűzoltó hivatás megismerteté-
se, népszerűsítése

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Egyesületünk több mint egy évti-
zede működik a városunkban. Több 
alkalommal ifjúsági versenyek során 
ismertettük meg hivatásunkat fiata-
lokkal. Számos alkalommal rendez-
tünk labdarúgó tornát a tűzoltóknak, 
mellyel Szentes város nevét öreg-
bítettük. Szervezetünk tavaly óta 
szorosabb kapcsolatot épített ki a 
Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
noksággal, beszerzéseink révén le-
hetőség nyílt arra, hogy tevőlege-
sen segítsük a hivatásosok munkáját. 
Az egyesület támogatásával Szentes 
város mentő tűzvédelme emelhető 
magasabb szintre!



Szentes Város Felsőpárti 
Óvodásaiért Alapítvány
• Adószám: 18451061-1-06

• Tevékenység:Szentes város 
"Felsőpárt - városnegyed" óvo-
dás gyermekeinek támoga-
tása. A nevelési feladatokhoz 
kapcsolódó programokban a 
szociálisan rászoruló gyerme-
kek támogatása, az egészséges 
életmódra nevelés és a testi ne-
velés tárgyi feltételeinek javítá-
sához anyagi segítségnyújtás, a 
gyermekeket körülvevő termé-
szeti környezet felfedezéséhez, 
megismeréséhez szükséges 
tárgyi környezet kialakításához 
anyagi támogatás nyújtása. 

Miért a mi szervezetünknek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Alapítványunk célközössége a 
Szentesi Felsőpárti Óvoda Rákóczi 
Ferenc és Damjanich János utcai Ta-
góvodába járó 3-7 éves korú gyer-
mekek. Célunk az intézményeinkben 
járó óvodáskorú gyermekek szemé-
lyiség fejlesztéséhez szükséges fel-
tételek javítása. Hagyományként 
működő rendezvények támogatása 
mellyel a szabadidő hasznos eltölté-
sére, a szülő-gyermek együttes tevé-
kenységére, valamint az egészséges 
életmódra szeretnénk a figyelmet 
irányítani, valamint környezetünk 
megismerése, védelme, a környe-
zettudatos magatartás kialakításá-

nak elősegítése a célunk.
Környezetünk számára fontos az 

általunk végzett közösségépítő, ér-
tékmegőrző, valódi értékeket meg-
mutató tevékenység. Ennek hozadé-
ka elsődlegesen a területünkön élő 
3-7 éves gyermekek   fejlődésében 
érhető majd tetten. 

Alapítványunk támogatás nélkül 
nem működik, ezért várjuk az 1%-os 
felajánlásaikat!



Szentes Városi Úszóclub
• Adószám: 18458941-1-06

• Tevékenység: Az úszósport 
népszerűsítése az úszás ok-
tatásától a versenyeztetésig, 
rendszeres sportolás és tes-
tedzés biztosítása elsősorban 
általános és középiskolai tanu-
lók részére. 

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

A Szentesi Városi Úszó Club jog-
elődje 1931.-ben alakult meg. 2022. 
évben az egyesület történetének 
eddigi legsikeresebb évét tudhatja 
maga mögött. A delfin korosztályú 
gyermekek a Dél- alföldi régió baj-
nok csapataként zárták az évet, kö-
zel 50 egyéni eredménnyel. A cápa 
korosztálya egyéni bajnokot avatott, 
illetve 3 egyéni dobogó helyezéssel 
és számos döntős helyezéssel zár-
ta az országos bajnokságot. A csa-
pat 4 tagja is helyet szerzett a Jövő 
bajnokai válogatott keretben. Ők al-
kotják a széles bázisra épülő piramis 
csúcsát.

Az egyesületben közel 180 gyer-
mek sportol, megfelelő szakmai há-
térrel.



Szentesi Vendégszeretet 
Egyesület
• Adószám: 19561479–1–06   

• Tevékenység:  Szentes és kis-
térsége turizmusának fellen-
dítése, a turizmusban részt-
vevők tevékenységének 
összehangolása, informá-
ció-szolgáltatás.

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Amennyiben Ön is fontosnak tart-
ja városunk figyelemre méltó ter-
mészeti, épített és szellemi öröksé-
gének széles körű megismertetését, 
valamint további turisztikai jellegű 
fejlesztések megvalósítását - ami 
Egyesületünk tevékenységének cél-
ja -, kérjük, segítse munkánkat!

Csatlakozzon mindezekhez SZJA 
1 %-ának felajánlásával Ön is.



Szentesi Zenebarátok 
Egyesülete
• Adószám: 18459234-1-06

• Tevékenység: A Bárdos La-
jos Vegyeskar és Szentes Vá-
ros Fúvószenekarát működte-
tő egyesület.

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

A Szentesi Zenebarátok Egyesüle-
te olyan városi rendezvények megál-
modója és kivitelezője, mint a nagy 
múltú Óévbúcsúztató hangverseny, 
a városban megrendezésre kerü-
lő Egyházzenei Találkozók vagy Fú-
vószenekari Találkozók. A rendez-
vények és az együttesek fellépései 
szervesen kapcsolódnak a váro-
si rendezvényekhez. pl. térfesztivál, 
állami ünnepségek…stb.

Az egyesület alapelve, hogy az 
énekkari és fúvószenekari kultúrát 
fenntartsa, terjessze, lehetőséget 
teremtsen az együttesek működte-
tésére, fenntartására, fellépéseinek 
megszervezésére, megújulására.

Adója 1%-nak felajánlásával le-
hetővé teszi, hogy az egyesület ál-
tal képviselt zenei értékeket tovább 
közvetítsük.



SZESE Szentesi 
Ebtenyésztők és 
Sportkutyások Egyesülete
• Adószám: 18299920-1-06

• Tevékenység:A Nemzetközi 
Kinológiai Szövetség által el-
ismert kutyafajták népszerű-
sítése, szakszerű tenyésztésé-
nek elősegítése, törzskönyvek 
figyelemmel kísérése, ismeret-
terjesztés, kutyás sportok nép-
szerűsítése.

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Kutya iskolánk foglalkozásainak 
célja nem merül ki a kutyák kikép-
zésében és nevelésében, mi a gaz-
dákat is megtanítjuk arra, hogy ho-
gyan működjenek együtt négylábú 
kedvenceinkkel. A sokszínű foglal-
kozásokat képzett és lelkes oktatók 
tartják, akik segíségével megvalósul-
hat egy olyan közösség kialakulása, 
amelyben ütemesen fejlődhet em-
ber-ember, valamint ember és állat 
kapcsolata is. Szívvel-lélekkel törek-
szünk a képzések minél magasabb 
színvonalon történő lebonyolításá-
ra, amelyhez viszont szükségünk van 
a Ti támogatásotokra is. Ezt a csekély 
bevételeink teszik indokolttá. Nektek 
is lehetőségetek van támogatni ku-
tya iskolánkat adótok 1%-val, amiért 
mi rendkívül hálásak vagyunk.



Szivárvány Alapítvány A 
Bocskai utcai Óvodásokért
• Adószám: 18039135-1-06

• Tevékenység: A Bocskai utcai 
óvodás korú gyermekek se-
gítése, az óvoda kerti eszkö-
zeinek felújítása, karbantartá-
si munkák segítése, különféle 
programokhoz tárgyi szerkö-
zök beszerzésének biztosítása, 
új játékok beszerzése, kirán-
dulások szervezése, oktatási 
és kulturális programok felté-
teleinek megteremtése, az ud-
var virágosítása, parkosítása.

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Alapítványunk az óvodai környe-
zet és eszközpark gazdagítását, cso-
portszobai fejlesztő-, illetve kültéri/
udvari játékok beszerzését, kirándu-
lások szervezését, a természeti kör-
nyezet megismerését főként a lakos-
ság 1%-os felajánlásaiból, továbbá 
magánszemélyek és vállalatok tá-
mogatásaiból tudja finanszírozni. 
Ahhoz, hogy tevékenységünket aka-
dálytalanul végezhessük, célkitűzé-
seinket megvalósíthassuk, és évről 
évre többet tudjuk tenni az óvodás 
korosztály nevelésügyéért, kérjük, 
támogassa alapítványunk munká-
ját az Önnek leginkább szimpatikus 
módon.



VE-GA Gyermek és ifjúsági 
Szövetség
• Adószám: 19083175-1-06

• Tevékenység: Gyermek és ifjú-
sági közéleti, kulturális, termé-
szet-és környezetvédő köz-
hasznú szervezet vagyunk. 
Támogatunk szentesi ifjúsági 
és diák kezdeményezéseket is.

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

A felajánlott adó 1 %-ok segítsé-
gével valósítjuk meg sok éve tizen-
évesek nyári szaktáboroztatását több 
turnusban, turnusonként 20-25 fővel. 
A tompaháti Bagoly Szállás ad helyet 
a nyári táborainknak, ahol szentesi di-
ákok is együtt táboroznak Erdélyből 
érkező tizenévesekkel. A táborozta-
tó szakemberek önkéntesek. Ma már 
nem csak az Erdélyből érkező tizen-
éveseket kell segítenünk anyagilag, 
hanem az itteni táborlakókat is.

A megvalósult nyári programok-
ról a www.ve-ga.hu oldalunkon is 
adunk tájékoztatást.
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érzelmi képességeinek fejlesz-
tése az erre irányuló eszköz-
készlet bővítése által.

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel az adója 1%-át? 

Az adó 1% jelenleg az alapítvány 
kizárólagos bevételi forrása. Minden 
évben a bölcsődei ellátás színvona-
lának emelésére fordítjuk a beérke-
ző összeget, mosolyt csalva ezzel a 
gyermekek arcára. 



Szentesi Deák Ferenc 
Általános Iskoláért 
Alapítvány
• Adószám: 19084231-1- 06

• Tevékenység:   Az intézmény-
be járó diákok a jövő agilis 
„mozgatórugói”. Igyekszünk 
minden tőlünk telhető lehe-
tőséget megadni tanulóink-
nak, hogy megvalósíthassák 
elképzeléseiket, tehetségüket 
kibontakoztathassák és a tár-
sadalom hasznos és értékes 
tagjai lehessenek. 

Az intézményben folyó oktatás, 
nevelés, tanulmányi és sporttevé-
kenységek feltételeinek megterem-
tése, a versenyek nevezési díjának ki-
egészítése, illetve kifizetése.

A kulturális tevékenységek tárgyi 
feltételeinek biztosítása pl.: művé-
szeti szakkörök támogatása.

Nívó-díj vagy különdíj  adomá-
nyozása a hosszú időn át kiemelke-
dő munkát végző diákoknak, szü-
lőknek.

A kiváló tanulók, jó sportolók ju-
talmazása, tehetséges tanulók tá-
mogatása.

A külföldi ( újszentesi, angol és kí-
nai ) testvériskolákkal való kapcso-
lattartás elősegítése és fenntartása. 



Szentesi Delfin 
Egészségmegőrző Sport 
Club
• Adószám: 18465741-1-06

• Tevékenység: A szentesi spor-
télet hagyományainak ápo-
lása, egészségmegőrzés, 
edzéslehetőség biztosítása, 
sportversenyek rendezése, 
úszástanítás.

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Az egyesületünk fő célkitűzése, 
hogy felhívjuk a figyelmet a rend-
szeres mozgás, elsősorban a minden 
életkorban végezhető úszás fontos-
ságára, mely rendkívüli módon hoz-
zájárul a mentális és fizikai egészség 
megőrzéséhez, illetve helyreállítá-

sához. Tagjaink nemcsak egészsé-
gük megőrzéséért úsznak, hanem 
regisztrált versenyzőik a Magyar 
Szenior Úszók Országos Szövetsé-
gének, s rendszeresen részt vesznek 
a hazai és külföldi nemzetközi szeni-
or úszóversenyeken, országos baj-
nokságokon, Masters Európa és Vi-
lágbajnokságokon, melyeken nagy 
sikerrel szerepelnek. 2022-ben 765 
érmet szereztek a különböző verse-
nyeken, melyből 105 magyar szeni-
or országos bajnok cím is volt egy-
ben. Úszóik közül többen a Világ- és 
az Európai TOP 10-es ranglistára is 
felkerültek eredményükkel. Évente 
két versenyt rendezünk, januárban 
országos szenior hosszútávú baj-
nokságot, májusban pedig nemzet-
közi szenior úszóversenyt, mely ez 
évben 28 alkalommal lesz megtart-
va. Életmódunkkal, kitartásunkkal és 
emberi magatartásunkkal példát-, s 
egyben lehetőséget mutatunk má-
sok számára is, Szentes város jó hí-
rét sokfelé elvisszük az országban és 
a határokon túlra. 



Szentesi Keresztény 
Pedagógus Társaság
• Adószám: 18477144-1-06

• Tevékenység: A nevelő-okta-
tó munka keresztény szellemű 
szakmai képviselete, a keresz-
tény etikai, kulturális hagyo-
mányok és értékek újjáélesz-
tése és ápolása, az egyházi és 
keresztény szellemű iskolák, 
kollégiumok újraindításának, 
ill. szervezésének támogatá-
sa, a pedagógus tevékenység 
színvonalának emelése.

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

A Szentesi Keresztény Pedagógus 
Társaság (KPT) 1991-ben alakult.

Szervezetünk tagjai azon peda-
gógusok, akik a tanítást a nevelés-
től elválaszthatatlannak tartják, és 
meggyőződésük, hogy hazánkat a 
keresztény erkölcsrendet hittel val-
ló új nemzedék őrizheti meg. 

Célunk, hogy minél szélesebb kör-
ben, a társadalom különböző terüle-
tén élő és dolgozó emberek vegye-
nek részt előadásainkon és érezzék 
magukat felelősnek a jelen és a jövő 
nemzedékért. Programjainkkal út-
mutatást kívánunk adni közösségi 
és egyéni életünk alakítására, vala-
mint lehetőséget nyújtani nemzeti 
kultúránk, értékeink ismeretére, ke-
resztény hitünk elmélyítésére.

Programjainkon a résztvevők szá-
ma általában 50-300 fő (pl. előadá-
sok, filmvetítés, koncert, szobora-
vatás).

A szentesi KPT nonprofit civil szer-

vezet, közösségünk ellenszolgáltatás 
nélkül dolgozik. Előadásaink ingye-
nesek. 



Szentesi Kinizsi SZITE
• Adószám: 19983532-1-06

• Tevékenység: A rendszeres 
sportolás, versenyeztetés, tes-
tedzés, felüdülés biztosítása, 
az ilyen jellegű igények felkel-
tése, tagjainak nevelése, a kö-
zösségi élet kibontakoztatása 
különös tekintettel a gyermek, 
ifjúsági és szabadidős sportra. 

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Egyesületünk Szentes városá-
ban az egyetlen működő labdarúgó 
szakosztály. Nagy múltra tekint visz-
sza, de a mai napig a legfőbb érté-
ket a nálunk sportoló több mint 150 
fő fiatal képviseli. A szakmai munkát 
és közösségépítő tevékenységün-
ket az ő fejlődésüknek és jövőjük-
nek rendeljük alá. Utánpótlás-nevelő 
egyesületként nem csak az eredmé-
nyességet és a fizikai képesség fej-
lesztését tartjuk szem előtt, hanem 
nagy hangsúlyt fektetünk minden 
korosztály mentális egészségére.

Adó felajánlásukat annak érde-
kében szeretnék megkapni, hogy a 
megemelkedett költségek ellenére, 
egyesületünk tovább folytathassa a 
megkezdett munkát.

Hajrá szentesi foci!



Szentesi Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Támogatásáért Alapítvány
• Adószám: 18464513-1-06

• Tevékenység: A Szentesi Lajt-
ha László Alapfokú Művésze-
ti Iskola munkájának támoga-
tása

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Az alapítvány főbb tevékenysége 
a zeneiskolában tanuló növendékek 
támogatása, jutalmazása, az oktatás-
technikai eszközök fejlesztése, hang-
szer és eszközbeszerzések finanszí-
rozása, országos, megyei és helyi 
rendezvények költségtérítése (pl. 
Országos Népzenei Verseny döntő-
je, Megyei Fafúvós Verseny, Megyei 
Kortárszenei Találkozó), hangverse-
nyek lebonyolítása.

Adója 1%-nak felajánlásával lehe-
tővé teszi, hogy az alapítvány szak-
mai munkáját a jövőben is biztosítsa.



Szentesi Pollák Diáksport 

Egyesület
• Adószám: 18454662-1-06

• Tevékenység: tagjainak rend-
szeres helyi játék, turisztikai 
versengés, valamint verseny-
lehetőség tervezése, szer-
vezése és lebonyolítása; a 
rendszeres testgyakorlás fel-
tételeinek biztosítása a spor-
tot kedvelők számára; szak-
osztályok, diáksportkörök és 
sporttanfolyamok szervezése, 
működésük segítése; különös 
nevelési igényű, ill. fogyatékos 
gyermekek sportoltatása.

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Alulírott Kalydy Zoltán István a 
Szentesi Pollák DSE elnöke ezúton 
pályázom az önök adójának 1%-ára. 
Az egyesületünk éveken át volt hát-
rányba mivel, a sportág nem volt a 
TAO részese. Soha nem állt az egye-
sület mögött egyetlen cég sem. A 
feladatokat szinte minden esetben 
saját erőből oldottuk meg. Folya-
matosan hoztuk az eredményeket. 
Nincs fizetett alkalmazottunk. 

Egyébként mi vagyunk a legszeb-
bek.

Kalydy Zoltán István



Szentesi Természet- és 
Vadvédelmi Mentőközpont 
Alapítvány
• Adószám: 19287283-1-06

• Tevékenység: Az alapítvány 
a természetben élő, de ele-
sett árva, vagy sérült egyedek 
mentésével,kezelésével, mű-
tétre irányításával foglalkozik, 
egészséges állapotban a ter-
mészetbe való visszaengedés 
a feladatunk. Mind e mellett 
a kidobott cica és kutyaköly-
kök, valamint a díszmadarak, 
mentését és gyógykezelését, 
is felvállaltuk a .városunkban 
élő  óvodás és iskolás gyer-
mekeknek  természet és kör-
nyezetvédelem terén, tanóra 
keretében oktatást tartunk, a 
létrehozott állatsimogatón ke-
resztül a felelős állattartásról is 
sokat tanulhatnak.

Mit támogat az adó 1%- val?

A természetben élő fok és foko-
zottan védett sérült vagy árva egye-
deket, a kidobott árva cica és kutya 
babák és díszmadarak  mentését, 
kezelését, gyógyszer és műtéti költ-
ségét, a városunk gyermekeinek 
oktatását, az alapítvány és az állatsi-
mogató működését, köszönjük a bi-
zalmukat.

Önnek 1 % az állatoknak mindez 

2   Szentesi civil szervezetek bemutatkozása  2023.

mányőrző rendezvények 
rendszeres fellépője.

• Mert 10 éve szívügyünk a kö-
zösségépítés, és Téged is szí-
vesen látunk!



KIÚT XXI. Egyesület
• Adószám: 18475685-1-06

• Tevékenysége: Társadalmi-, 
gazdasági-, kulturális szem-
pontból hátrányos helyze-
tű csoportok segítése az esé-
lyegyenlőség megteremtése 
érdekében. A család szerepé-
nek erősítése, a gyermekek 
és a fiatalok káros szenvedé-
lyektől, bűncselekményektől 
megóvása, megelőzés e téren, 
hasznos, kulturált és egészsé-
ges szórakozási lehetőségek 
nyújtása, egészséges életmód 
népszerűsítése, szabadidő 
hasznos eltöltésének segíté-
se szabadidős programok, el-
sősorban nyári táborok, sport-
programok szervezésével. 
Pályaválasztási tanácsadás, 
tehetséggondozás, rászoru-
ló egyének, családok men-
tális, életvezetési, nevelési 
problémáinak enyhítése, se-
gítségnyújtás e téren.

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Az egyesületünk legnépszerűbb 
programjait a nyári táborok szerve-
zése jelenti. Sok családban gondot 
jelent a nyári szünetben a gyerme-
kek szabadidejének tartalmas meg-
szervezése. A sok élmény, játék, szó-
rakozás mellett mi beillesztjük az 
egészséges életmód szabályainak 
megismerését, a környezettudatos 
magatartás kialakítását. Feldolgoz-
zuk korcsoportos bontásban az ön-
ismeret, a hatékony kommunikáció, 
a káros szenvedélyek megelőzése, 
az iskolai bántalmazás, zaklatás té-
maköreit. Gyakoroltatjuk a megfele-
lő reagálást a veszélyhelyzetekre (pl. 
tűz, baleset, bűncselekmény…). A 
táborokat az 5-12 éves korosztálynak 
szervezzük, de egyre több a résztve-
vő a 13 - 16 éves korosztályból is. Kér-
jük, támogassa tevékenységünket az 
adója 1%-val, hogy minél több gyer-
mek ismerje meg a felsorolt életve-
zetési technikákat! A támogatást a 
tábori kirándulások szervezésére 
és a kézműves tevékenységekhez 
szükséges anyagok vásárlására sze-
retnénk felhasználni.

Szíves közreműködését köszönjük!



Klauzálos Gyermekekért 
Alapítvány

• Adószám: 18478956-1-06

• Tevékenység:A Klauzál Gábor 
Általános Iskola tehetséges ta-
nulóinak tanulmányi célú tá-
mogatása. 

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Alapítványunk 2007 óta támogat-
ja diákjainkat, segíti az intézmény 
működését. Célszerű gazdálkodá-
sunk alapján szépen gyarapítottuk 
az anyagi lehetőségeinket, melyben 
az 1%-os felajánlások mindig sokat 
segítettek. Fő célunk a tehetséges, 
szorgalmas, de rászoruló tanulók tá-
mogatása tanulmányi és sportverse-
nyeken való részvételben.  Segítsé-
günkkel jutottak el tanulóink például 
diákolimpia országos atlétikai dön-
tőbe vagy a Lotz János szövegértési 
és helyesírási verseny országos dön-
tőjébe.

Ha céljainkkal egyetért, köszönet-
tel vesszük támogatását adója 1%-
nak felajánlásával!



Kóbor Mancsok Mentéséért 
Közhasznú Alapítvány
• Adószám:  18877575-1-06

• Tevékenysége: állatmentés, 
felelős állattartás oktatás 

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Alapítványunk 6 éve egy hiány-
pótló feladatra  alakult.  Felelős állat-
tartásra való oktatás főként  gyerme-
kek  részére, de terveinkben szerepel 
2023-ban a felnőttek részére is, va-
lamint állatvédelmi tevékenységre.

Szentes városban évente 100-
200 főként kutyát  mentünk, jutta-
tunk haza, keressük az elveszett ked-
venceket. Sok-sok sikertörténettel 
büszkélkedhetünk. Segítjük, teher-
mentesítjük  ezzel az állatvédelmi  
önkormányzati  feladatot. Felelősen 
örökbe adunk, szervezetekhez jut-
tatjuk a gazdátlanokat.

Elindítottuk ivartalanítási akcióin-
kat, városi rendezvényt szervezünk 
és részt veszünk óvodákban, iskolák-
ban oktatásokkal, más rendezvénye-
ken pedig résztvevőként.



Maximus Atlétikai és 
Utánpótlás Nevelő 
Sportegyesület 
• Adószám: 18478619-1-06

• Tevékenység: utánpótlás ne-
velés

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

Egyesületünk 2007 óta foglalko-
zik utánpótlás neveléssel, atlétikai 

képzéssel. Egyesületünknél azóta 
sincs tagdíj és munkabérfizetés! Szá-
munkra a legfontosabb a gyermekek 
formálása, edzőink sokéves tapasz-
talatainak átadása, a sport szereteté-
nek megtanítása. Hisszük, hogy hi-
vatásunk és elszántságunk segíti a 
gyermekeket az életben, hogy mun-
kánkkal erős, kitartó, csapatban is jól 
működő fiatalokat nevelünk.



Öreg Diákok a 
Pollák Antal Műszaki 
Szakközépiskoláért 
Alapítvány
• Adószám: 18473401-1-06

• Tevékenység: 

• A tanítás-tanulás iskolai környeze-
tének szépítése, az optimális kö-
rülmények biztosítása.  

• A tehetséges tanulók támogatása.

• Tanulmányi és kulturális versenyek 
résztvevőinek jutalmazása.

Miért az Öreg Diákok a Pollák 
Antal Műszaki Szakközépiskolá-
ért Alapítványnak ajánlja fel adó-
ja 1%-át?

Alapítványunk az elmúlt évek-
ben nagyban hozzájárult az iskolai 
környezet szebbé, kényelmesebbé 
tételéhez, ami a tanulók minden-
napjait könnyítik meg. Eszközök, 
számítógépek beszerzésével segí-
tette az oktatás színvonalasabbá té-
telét, sporteszközök vásárlásával tet-
te lehetővé a szabadidő egészséges 
eltöltését az iskolában. A tehetséges 
diákok versenyekre való eljutását, a 
versenyeken sikeresen szereplők ju-
talmazását tette lehetővé az alapít-
vány segítsége. 

Kérjük, segítse alapítványunkat, 
hogy a Pollákos diákok egyre szebb 
és korszerűbb környezetben tanul-
hassanak, szabadidejükben spor-
tolhassanak, a tehetséges diákok 
bizonyíthassák rátermettségüket, 
ügyességüket. Támogassa Ön is a 
Pollák Alapítványát! 



Senior Kávézó Egyesület
• Adószám:19249351-1-06

• Tevékenység: Az idős szemé-
lyek, azon belül a demenciával 
élők és más speciális élethely-
zetben élők életminőségének 
javítása, társadalmi integrá-
ciójuk elősegítése. Különös 
hangsúlyt kap az általuk meg-
élt hagyományok, tapaszta-
latok, értékek felfedezése, 
megőrzése és továbbadása 
generációkon keresztül. 

Miért az én szervezetemnek 
ajánlja fel adója 1%-át?

A Senior Kávézó Egyesület elkö-
telezett az idős emberek, a speciá-
lis élethelyzetben élők (fogyatékkal 
élő, mentális problémákkal küzdő) 
életminőségének javításában. Szó-
rakoztató, ismeretterjesztő és fej-
lesztő programokat szervez, (Alzhei-
mer Cafe, nordic walking, generációs 
programok, senior foglalkozások) ez-
által egy aktív közösségnek lehetnek 
részesei. E cél mentén szervezi tevé-
kenységeit. Adója 1 %.-nak felajánlá-
sával Ön is hozzájárulhat társadalmi 
szerepvállalásunkhoz.



St. Jupát Sportegyesület
• Adószám: 18454806-1-06

• Tevékenység: A St. Jupát Spor-
tegyesület 1989. január 13-án 
alakult. Főleg a Szentesi Kis-
térségben élők és az ide lá-
togatók számára kínál szaba-
didős-, és versenysportolási, 
valamint turisztikai és spor-
tos szabadidő eltöltési lehető-
ségeket.

Turisztikai programjainkban ke-
rékpáros és vízi túrák kapják a fő 
hangsúlyt, sportolási lehetőségeink 
a kajak-kenu, és a kerékpáros sport-
ágak köré csoportosulnak.

Sporttevékenységeinket tagsá-
gunk részére egész évben biztosít-
juk, turisztikai ajánlatainkra főként 
kora tavasztól késő őszig várjuk az 
érdeklődőket.

https://jupat.hu

Miért a mi szervezetünk ajánld 
fel SZJA 1%-od:

SZJA 1%-od felajánlásoddal, szű-
kebb-tágabb környezetünk aktív-
turisztikai lehetőségeinek további 
feldolgozását, a már elérhető túrák 
fenntartását tudod segíteni.

A közétett túrák szabadon hasz-
nálhatóak, és az alábbi felületeken 
érhetőek el:

https://turautak.jupat.hu
https://szenteskor.hu
Felajánlásoddal nyílt rendezvé-

nyeink lebonyolítását is segíted, me-
lyek szintén térítésmentesek.

https://programok.jupat.hu
SZJA 1% felajánlások felhasználá-

sáról az alábbi felületen tájékozód-
hatsz:

https://jupat.hu/szja.php

Köszönjük a felajánlást. 



"Szentesi Bölcsődésekért" 
Alapítvány
• Adószám: 18466560-1-06

• Tevékenység: A Szentes Város 
Önkormányzat Bölcsődéjébe 
járó gyermekek testi,értelmi, 


