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Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület 
Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. u. 79. 

 
Telefon: 36-76-777-517 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

2018. OKTÓBER 05. 

V. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 

Bács-Kiskun Megyei 

Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melye-

ket feltöltünk a hírleve-

leink elejére, egy keret-

be. Ezen határidő figye-

lembe vétele miatt a hír-

leveleinket minden hó-

nap 5. napja után küld-

jük meg a civil szerveze-

tek számára. 

A tartalomból: 

Címlap, közelgő esemé-
nyek 
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Hasznos információk a 

beszámolóról:  
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CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL 2018 LAJOSMIZSE                                                                                    

Csokoládé az egész világ LAJOSMIZSÉN! Október 14.-én a Művelődési 
Ház és környékén szeretettel várják a látogatókat a Kézműves Csokoládé 
mustrára. Kihagyhatatlan édes 2 napos program minden csokoládé 
imádónak, fannak koncertekkel spékelve.  

Szombaton Bereczki Zoltán koncert,     
Vasárnap Balázs Klári és Korda György műsora.  
Napközben gyerekprogramok,valamint csokoládé  gyurmázás,a   
    felnőtteknek csokoládé rode bika.  
Forrás: 
www.programturizmus.hu/ajanlat-csokolade-fesztival.html 

 

Csabai Kolbászfesztivál 2018 

A világ legnagyobb gyúróversenye 

2018. október 19-22. között a Csabai 
Kolbászfesztiválra látogatókat az igazi 

hazai ízek mellett remek fellépők és 
programok várják Békéscsabán.  

A kolbászhoz rendkívül jól illik a bor és 
pálinka ezért a rendezvényen borászatok 
borait kóstolhatják a látogatók, valamint 
pálinka faházak sora várja az erősebb ital 
kedvelőit.  

Forrás: 
www.csabaikolbaszfesztival.hu/fesztival-
informaciok/a-fesztival-programja-1 
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1.Pályázati cél: Levéltári évkönyvek (monográfiák, tanulmánykötetek) és 

forráskiadványok közzététele.  
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 13.000.000 Ft.  
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.  

Altéma kódszáma: 204188/300  

Pályázók köre: közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak, levéltáros szakmai 

szervezetek, határon túli (jelentős magyar vonatkozásokkal bíró) levéltári intézmények.  

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. szeptember 1–2019. augusztus 

31.  

 

2. Pályázati cél: Magyar vonatkozású határon túli kultúrkincsek (hungarika) 

számbavétele, és lehetőség szerint a hozzáférést lehetővé tévő digitális másolat 

elkészítése.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft  

Altéma kódszáma: 204150/300  

Pályázók köre: magyarországi közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak.  

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. szeptember 1–2019. augusztus 

31.  
 

3. Pályázati cél: Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges 

szakmai anyagok és eszközök beszerzése.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft  

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be azon közlevéltárak, amelyek rendelkeznek 

állományvédelmi (restaurátori, kötészeti, reprográfiai) műhellyel, ahol legalább egy fő 

szakirányú végzettségű alkalmazottat foglalkoztatnak.  

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. szeptember 1– 2019. augusztus 

31.  

 

4. Pályázati cél: Egyedi dokumentumok restaurálása, állományvédelmi 

munkáinak támogatása.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8.000.000 Ft  
Altéma kódszáma: 204111/300  

Pályázók köre: köz- és nyilvános magánlevéltárak.  

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. szeptember 1– 2019. augusztus 

31.  

Forrás és elérhetőség: 

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/

kozgyujtemenyek_181008 

 

N e m z e t i  k u l t u r á l i s  A l a p  
A KÖZGYŰJTEMÉNYEK  KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  



JJ  
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JÓSZOLGÁLAT DÍJ / 2019 

  
A díj elsődleges célja elismerésben részesíteni azokat a személyeket 

és szervezeteket, akik a különböző szociális területeken áldozatos és 

példaértékű munkát végeznek. 

 

Az öt kategóriában megfelelő ajánlással bárki jelölhet olyan személyt, 

akinek munkáját, életpályáját elismerésre méltónak tartja: családokért 

végzett szociális munka, kisebbségekért végzett szociális munka, 

fogyatékkal élőkért végzett szociális munka, idősekért végzett 

szociális munka, hajléktalanokért végzett szociális munka.  

 

HIVATÁSSZERŰEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA   

3 szervezet, egyenként 2.000.000 Ft díjazással  

3 egyén, egyenként 500.000 Ft díjazással  

 

ÉLETMŰDÍJ   

1 egyén, 1.000.000 Ft díjazással  

 

ÖNKÉNTESEN VÉGZETT SZOCIÁLIS MUNKA   

1 közösség, 1.000.000 Ft díjazással  

1 egyén, 500.000 Ft díjazással  

 

A jelölési időszak 2018. november 30-ig tart. 

 

A pályázatra jelölés a http://www.joszolgalatdij.hu/jeloles oldalon elérhető.  

 

 

 

Forrá s é s élé rhéto sé gék 

http://recic.hu/bacs/hirek/ 

http://www.joszolgalatdij.hu/jeloles


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasznos információ 

MÁR 

FACEBOOKON IS 

ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK. 

COM/CIVILBACS 

További irodáink a megyében: 

Civil Iroda—Kecskemét 

Kecskemét, Wesselényi u. 1/A. Fsz.4. 

Telefon: 76/777-517  

 Civil Iroda - Bácsalmás 

Bácsalmás, Gróf Széchenyi I. u. 75. 

Telefon: 20/292-9414 

Az irodák nyitvatartása: 

Hétfőtől-Csütörtökig 8:00-16:00 

Pénteken 8:00-14:00 óráig 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 

2. I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-20/295-5935 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

KÉRDÉS: 

A GDPR adatkezelési törvény értelmében az érintett  személyes adatkeze-

lése során érdemes-e mindenáron az érintett hozzájárulása ? ( Infotv. 5-6. 

§) 

 

VÁLASZ: 

A rendelet 6. §- a alapján akkor is kezelhető személyes adat , ha 

 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 
céljából szükséges ( sok adatkezeléshez a hozzájárulás helyett meg-
felelő adatkezelési jogalapot találhatunk a jogos, vagy épp a létfontos-
ságú érdek körében) 

 Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából  
 
Nem érdemes mindenáron a hozzájárulás—mint adatkezelési jogalap—
alkalmazására törekedni, érdemes azt a lehető legszűkebb felhasználási 
körben tartani. Ezzel elkerülhető k az érintett hozzájárulásának visszavo-
násából fakadó problémák, illetve egyes érintett jogok gyakorlását sem 
kell biztosítani. 
Fontos, hogy a személyes adatok nyilvántartásán az érintett személyes ada-
tainak rögzítésére vonatkozóan nyilatkoztassuk , azt aláírásával ellátva  rög-
zítsük.  
A nyilatkozat szövege: „  Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást megér-
tettem, elfogadom. A szermélyes adataim kezelése hozzájárulási nyilatko-
zatom nélkül a jogos érdek érvényesítése céljából szükséges. 

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu

