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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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KAFF 2019.  
14. Kecskeméti Animációs Film Fesztivál 

2019. június 19.—június 23 
 

Idén is vendégül látja az animációs világot Bács-Kiskun megye 

fővárosa. A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) immár 14., míg 

az Európai Animációs Játékfilm és Tv-film Fesztivál 11. alkalommal 

lesz házigazda. 

Az ötnapos rendezvény június 19-23. között ugyancsak 

programdömpinggel várja a hazai és külföldi szakembereket, valamint 

az érdeklődőket. A KAFF különlegessége, hogy a teljes magyar 

animációs szakma eredményeit számba veszi és láthatóvá teszi, mivel 

arra a világ bármely pontján élő magyar alkotó benevezhet. Az 

európai versenyben pedig az egész estés animációs filmek, televíziós 

speciálok és sorozatok indulhatnak.  

Az esemény díszvendége ezúttal Afrika lesz, amely előreláthatóan 14 

országból állítja össze filmkínálatát.  

A vetítések ingyenesek, helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.  

Forrás és elérhetőség: 
https://kaff.hu/kecskemeti/hirek/14-kaff  
 

CIC-19-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 

https://kaff.hu/kecskemeti/hirek/14-kaff
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KÖZÉRDEKŰ HÍREK 

 
 
 
 
 
 

 
 
A Civil Díjat a NIOK Alapítvány azért alapította, hogy széles közönség 
számára is ismertebbé váljon a civilek tevékenysége és munkájuk 
össztársadalmi hatása   
Idén negyedszer osztották ki az Civil Díjat, a beérkezett 118 pályázat közül 
került ki a 31 döntős szervezet. Összesen kilenc szervezetet díjaztak 
nyolc kategóriában, és a főváros mellett számos vidéki szervezet is 
büszkélkedhet a díjjal.  A nyertesek között található fogyatékossággal 
élőkkel foglalkozó alapítvány, civilek egyéni projektje, sportegyesület és 
roma integrációval foglalkozó szervezet is. A nyerteseket vállalati 
vezetőkből, neves kommunikációs szakemberekből, nonprofit 
szervezetek vezetőiből álló szakértő zsűri választotta ki, a kilencedik díjat 

pedig a nagyközönség ítélte oda. 

Íme, a nyertesek listája: 

 Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt – Lépjünk, hogy léphessenek! 

Közhasznú Egyesület, Kampány az otthonápolók megbecsüléséért 

 Legnagyobb hatású projekt – A Matematika Összeköt, Medve Matek 

program 

 Legígéretesebb új szervezet – Bakonyi Csillagászati Egyesület 

 Legjobb adománygyűjtő kampány – Cserta Alexandra, Huszka Ági, 

Kovács-Pálffy Anna Margit, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 
#nemluxustaska 

 Legjobb kommunikációs kampány – POKET Nonprofit Kft., POKET 

zsebkönyvek 

 Legjobb együttműködés – Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei 

Egyesülete, Egyenlő esélyű hozzáférés 

 Legjobb civil akció – MátészalkaLeaks csoport, Csiga vs. vonat 

 Legjobb társadalmi vállalkozás kategória – MagNet Különdíj – Uccu 
Roma Informális Oktatási Alapítvány, Uccu Budapest Roma Városi Séták 

 Közönségdíj – Zártszelvény SE 
 

Forrás és elérhetőség:  

https://www.nonprofit.hu/hirek/Ok-lettek-2019-legmenobb-civil-szervezetei  

http://www.civildij.hu/
http://civildij.hu/civil-dij/hirek/
https://www.nonprofit.hu/hirek/Ok-lettek-2019-legmenobb-civil-szervezetei
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Kárpátaljai szociális támogatások 2019 

FELHÍVÁS 

 A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a 

továbbiakban: Támogató) megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen 

Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata 

terhére az alábbiak szerint: 

A felhívás célja:  

 a kárpátaljai magyar nyelvű közoktatási intézményekben magyar nyelvű 
oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve ezen feladatok 
megvalósítását segítő személyek támogatása; 

 a kárpátaljai művészeti iskolákban munkájukat magyar nyelven ellátó 
pedagógusok, kisegítő dolgozók támogatása; 

 a kárpátaljai egészségügyi, magyar vagy részben magyar tannyelvű 
oktatási, valamint egészségügyi feladatot (is) ellátó szociális 
intézményekben gyógyító vagy a gyógyítással közvetlenül összefüggő 
feladatokat magyar nyelven ellátó dolgozók támogatása; 

 a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában 
tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő 
munkatársak támogatása; 

 szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző művelődésszervezők, 
könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók, illetve az ezekkel a feladatokkal 
közvetlenül összefüggő kisegítő tevékenységet végző dolgozók 
támogatása; 

 szakmai tevékenységüket magyar nyelven végző színészek, 
előadóművészek, illetve a tevékenységüket közvetlenül segítő 
munkatársak támogatása; 

a kárpátaljai magyar nyelvű óvodai csoportokba, illetve a közoktatási 

intézmények magyar tannyelvű 1-4. osztályába járó gyermekek 

étkeztetésének támogatása. 

 

 

Forrás és elérhetőség: 

https://bgazrt.hu/karpataljai-szocialis-tamogatasok-2019/  

https://bgazrt.hu/karpataljai-szocialis-tamogatasok-2019/
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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 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas u. 

2. I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-78/415-165 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

Civil szervezeteket érintő megtévesztő megkeresések  

Az elmúlt napokban ismételten több bejelentés érkezett az 
Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint a Civil Marke-
ting Kft. nevében a civil szervezetek képviselőit telefonon, az 
OBH-ra hivatkozva keresik meg azzal, hogy ellenszolgáltatás 
fejében az éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, va-

lamint szükség szerint javítják.  

Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az OBH sem a 
Civil Marketing Kft-vel, sem pedig más gazdasági társaság-
gal nem kötött együttműködési megállapodást a beszámolók 

ellenőrzésére, valamint felülvizsgálatára!  

Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és nyilván-
tartása, tartalmában, érdemében nem vizsgálja azokat, valamint a 
civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ugyanis ilyen 
vizsgálatokra nincs hatásköre.  

Kérjük, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák 
el, illetve haladéktalanul jelezzék az illetékes törvényszéknek, 

vagy a nyomozóhatóságnak. 

Amennyiben a beszámoló benyújtásával, illetve közzétételével 
kapcsolatban bármilyen kérdés vagy probléma merülne fel, úgy 
kérjük, hogy keresse az OBH Országos Nyilvántartási Irodáját 
a civilinfo@obh.birosag.hu e-mail címen. 

forrás: birosag.hu 

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu
mailto:civilinfo@obh.birosag.hu
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/civil-szervezeteket-erinto-megteveszto-megkeresesek

