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

 
Telefon: 36-76-777-517 
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2018. AUGUSZTUS 06. 

V. ÉVFOLYAM 9.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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II. NOKEDLI FESZTIVÁL KECSKEMÉTEN  a Műkertben szeptember 08-án 
Egy fesztivál, ahol a főszerepet a Nokedli kapja! Mulatás, Zene, Szórakozás!   
Rengeteg programmal és pörkölttel készülnek a kilátogatók számára.  
A fellépők között BANGÓ MARGIT Kossuth díjas művésznő  ! 
Főzőverseny—egész napos kirakodóvásár—ugrálóvárak, gyerek játékok, animátorok -
rajzverseny (legszebb kakas címmel) - gyerekműsor -Ki-mit-tud verseny 10 legjobbja a 
színpadon—állatsimogató -Kvíz játék  

Forrás:  
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-nokedli-fesztival.html 

NÉPZENEI NAPOK  ÉS KECSKEFŐZŐ FESZTIVÁL Kecskeméten a Deák 
téren szeptember 14-től 16-ig 

X. alkalommal kerül megrendezésre a Kecskefőző fesztivál, mely a 28. alkalommal 
megrendezésre kerülő Népzenei Napok keretein belül kap helyet, és 
programlehetőséget Kecskemét város szívében. Minden kóstolni és főzni vágyó 
érdeklődőt  szeretettel vár  változatos programokkal  a T űzön-Vízen át Egyesület!    

Forrás:  
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kecskefozo-fesztival-kecskemet.html 
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-nepzenei-talalkozo-kecskemet.html 

 KECSKEMÉT 650 -HELYI TERMÉK ÜNNEP 2018 JUBILEUMI FESZTIVÁL 
KECSKEMÉT FŐTERÉN szeptember 28-tól október 02-ig 
Nagyszabású fesztivál lesz több szervezet összefogásával . Az ötnapos rendezvény 
bőségesen kínál minden korosztály számára tartalmas szórakozást. Számos program 
várja a látogatókat: többféle zenei stílust és művészeti ágat képviselve .Kecskemét 
kiválóságai lépnek fel, korabeli mesterségek interaktív bemutatója, kézműves udvar, a 
város múltjához, gyökereihez kapcsolódó kiállítások, bemutatók lesznek, utcabál, 
sportversenyek, Kecskeméti Ízek Udvara, korhű piac, gyermekprogramok, valamint 
Aranyhomok Portéka kézműves és termelői vásár szórakoztatja a jeles évforduló 
alkalmából a lakosságot és a vendégeket. A részvétel ingyenes!  
Forrás: 
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-termenyunnep.html 

MAMMA MIA! MUSICAL KECSKEMÉTEN a Messzi István 
Sportcsarnokban  szeptember 29 - 30.  

A 6 kontinensen több mint 60 millió néző által látott és a filmvászonról is jól ismert, az 
ABBA legendás dalaira épülő sikermusical a Madách Színház sztárjaival.  
Forrás: 
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-mamma-mia-kecskemet.html 
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NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 

A HALMOS BÉLA PROGRAM IDEIGLENES KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSA  

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei 
produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének, a Kárpát-medencei és moldvai 
magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség 
bemutatásának elősegítése.   

1.Pályázati cél: A népzenei szólisták és együttesek nemzetközi jelenlétének 
erősítése érdekében külföldi koncertmeghívások, turnék megvalósulásának 
támogatása, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő 
nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség nemzetközi 
(magyar nyelvterületen kívüli) bemutatásának elősegítése  
Altéma kódszáma: 786123/13  

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. június 1. – 2019. január 31. 

 

2. Pályázati cél: Néptáncegyüttesek számára új, minimum 25 perces, szakmai 
fórumokon történő élőzenés bemutatóihoz (pl. országos néptánc-minősítő 
fesztiválok, néptánc-koreográfusi versenyek) magas színvonalú koreográfiazenék 
létrehozásának, azok stúdió minőségű hangfelvételeinek és a bemutatókon történő 
előadásának támogatása.  
Altéma kódszáma: 786132/13  
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. szeptember 1.–2019. június 30 
 
3. Pályázati cél: Hazai és/vagy a környező országokban megrendezendő 
nemzetközi népzenei konferenciák megvalósításának támogatása, a Kárpát-
medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek 
témakörében.  
Altéma kódszáma: 786135/13  
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018.június 1. – 2019. május 31.  
 
4. Pályázati cél: Népzenei képzési programok támogatása  
Altéma kódszáma: 786104/13  
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. szeptember 1. – 2019. 
augusztus 31.  
 
5. Pályázati cél: A népzene – különös tekintettel a táncházmozgalom zenei világa – 
népszerűsítését szolgáló informatív, rendszeresen jelentkező tematikus műsorok 
támogatása. A rádiókban és televíziókban induló, készülő vagy már futó népzenei 
magazin jellegű adások, népzenével foglalkozó nyomtatott és online tartalmak (pl. 
blogok, rovatok, színvonalas programajánlók, elemző kritikák) megjelenésének 
támogatása.  
Altéma kódszáma: 786134/13  
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. február 1. - 2019. december 31.  

 
 

 

 

 

 

 

Forrás és elérhetőség: 

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/hbp_id_180824 
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Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében - „Adományok után 

járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 

2018." 

 

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent az Miniszterelnökség által 

biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap „Adományok után járó 

normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2018.” című 

pályázati kiírása.  

A pályázat célja: a civil szervezetek támogatása  

 

 

 

A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a 

civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolójában 

feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 

10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 

200.000,- Ft). Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési 

támogatás legfeljebb 500.000,- Ft értékig biztosítható. 

 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő látja el. 

 

A pályázatokat legkésőbb 2018. szeptember 10. napjáig, kizárólag az Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet 

benyújtani. 

  

Az alábbiakban elérhető a felhívás és mellékletei.  

Forrá s é s élé rhéto sé gék 

http://emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_egyuttmukodesi_alap19/ 

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP 

F E L H Í V Á S A 
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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

