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2018. FEBRUÁR 8. 

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melyeket 

feltöltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. 

Ezen határidő figyelem-

be vétele miatt a hírle-

veleinket minden hónap 

5. napja után küldjük 

meg a civil szervezetek 

számára. 

A tartalomból: 

Címlap 1 

Pályázatok:  

Pályázati felhívás 

2 

Civilek napja 3 

  

 

A 2. palacsinta fesztiválra várják az érdeklődőket 
Kecskemét főterén  

2018. február  23-25-ig. 

A népszerű fellépők mellett, nem maradhat el a 
palacsintaevő verseny sem a gyerekeknek. 

 

Részletes információ:  

https://www.facebook.com/kecskemetpalacsintafesztival/ 
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KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 



 Oldal 2 BÁCS-KISKUN MEGYEI 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

CIVILEK A CIVILEKÉRT! 

Az alapítványok 2017-es évre vonatkozó 1%-os támogatás 

gyűjtése érdekében az EMSZ (Egészségügyi Média 

Szövetség) újabb pályázatot írt ki.  

 

 

Az Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az 

Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet civil 

szervezetek számára a 2017. évi személyi jövedelemadó 

bevalláshoz kapcsolódó helyi vagy országos szintű 

kampányok támogatására. 

 

A pályázat rövid leírása 

A pályázat során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os 

kampányához 70%-os támogatást nyújt az “Érthetően az 

Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média 

Szövetség. 

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. február 12. 

 

A pályázat tárgya: a nyertes pályázó által szervezett rendezvényre 
az egyesületünk tulajdonában lévő népi, történelmi és logikai 
játékokat bérleti díj nélkül biztosítjuk 

A támogatottak köre: 
önkormányzatok, művelődési házak és központok, társadalmi- és 
civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok, 
hagyományőrző rendezvényeket szervező cégek, vállalkozók  

A pályázat célja: a régi magyar hagyományokat, szokásokat, játékos 
formájában bemutatni, feleleveníteni, belopni az emberek tudatába.  

Kiíró: a Boglárka Hagyományőrző Kulturális Egyesület 

Bővebb információ a Boglárka Hagyományőrző Kulturális Egyesület 

honlapján található:http://www.fakorhinta.hu  

Népi Játékok Rendezvényekre 



„ 

Oldal 3 BÁCS-KISKUN MEGYEI 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

CIVILEK NAPJA 

2018. február 2.  
Ezen a napon 21. alkalommal ünnepeljük a Civilek Napját! 

  
 

A Civilek Napján büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon több 

mint 60 ezer civil szervezet munkálkodik, olyan közösségeket alkotva, 

amelyek polgári kezdeményezésre alakultak. 

 

A civil közösségek erősítik nemzetünk összetartozását, ők azok, akik 

szabadidejükben másokért dolgoznak. Sokrétű tevékenységük kiterjed 

többek között az idősek és a családok megsegítésére, kulturális, 

hagyományőrző és sportprogramok szervezésére. A társadalom nagy 

megbecsüléssel tekint a karitatív tevékenységet is végző civil 

szervezetekre. Magyarországon, mint fejlett demokráciában, nagy 

szerepet játszik a civil társadalom az emberi sorskérdések alakításában. 

 

A Nemzeti Együttműködési Alap 2012 óta évről évre támogatást biztosít 

a hazánkban és a határon túl működő magyar egyesületeknek, 

alapítványoknak. A támogatások célja a civil szféra segítése, a civilek 

társadalomformáló és a nemzet közösségét szolgáló munkájának 

előmozdítása. 2017-ben is kiírásra kerültek a 2018-as működési és 

szakmai pályázatok. Az ezeken való eredményes részvétel reményeink 

szerint tovább erősíti azt az önkéntes munkát, amely az adott 

tevékenységi területen elismertségben részesülhet. 

 

A Civilek Napján köszönetet mondunk minden, a közjóért tevékenykedő 

civil szervezetnek és magánszemélynek, akik munkájukkal tágabb 

közösségünk, a magyarság javát szolgálják. 

 

Munkájuk iránti megbecsülésünk kifejezésével ezúton kívánunk további 

eredményes tevékenységet! 

Dr. Csizmadia László 

NEA Tanács elnöke 

Nyitrai Zsolt 

stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott 

Fülöp Attila 

EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 



Hasznos információ 

MÁR FACEBOOKON 

IS ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.C

OM/CIVILBACS 

További irodáink a megyében: 

Civil Iroda—Kecskemét 

Kecskemét, Wesselényi u. 4. 

Fsz. / 1. 

Telefon: 20/270-0327 

Civil Iroda - Bácsalmás 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. u. 

75. 

Telefon: 20/292-9414 

Az irodák nyitvatartása: 

Hétfőtől-Csütörtökig 8:00-16:00 

Kérdés:  
A 2017-ben létrejött civil szerveze-

teknek nincs 2016. évi beszámolója, 

ez esetben hogyan nyújthatnak be 

pályázatot?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válasz:  
Az utolsó üzleti évről szóló beszá-

moló elkészítése és letétbe helyezése 

feltétele a pályázat benyújtásának. 

Továbbá az a szervezet nyújthat be 

pályázatot, akit a pályázat benyúj-

tását megelőző év december 31-ig, 

jogerősen nyilvántartásba vett a 

bíróság. A fenti esetben tehát csak 

úgy nyújthat be pályázatot 2017-

ben jogerősen nyilvántartásba vett 

szervezet, ha rendelkezik 2017. évre 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 2. 

I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-20/295-5935 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 
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