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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 
Honlap: www.recic.hu 

2020. JANUÁR 05. 

VII. 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, 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 ese-
mények 

1 

Pályázati információ 
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Közérdekű hírek 
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SISSI LEGENDÁJA 
AZ EXPERIDANCE ELŐADÁSÁBAN 

2020. JANUÁR 9-ÉN  CSÜTÖRTÖKÖN 19:00 ÓRAKOR 
A HÍRÖS AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONTBAN 

Forrás: https://www.hirosagora.hu/experidance-fergeteges-sissy-legendaja  

 

 

 

 
 

HARTA KOLBÁSZFESZTIVÁL  
2020 .JANUÁR 18-ÁN 13:00 ÓRAKOR 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várják a  2020. január 18-án 13:00 
órakor kezdődő Kolbászfesztiválra a hartai Művelődési Házban.  

Forrás: https://www.programturizmus.hu/telepules-harta.html  

CIC-20-0001  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK: 

https://www.hirosagora.hu/experidance-fergeteges-sissy-legendaja
https://www.programturizmus.hu/telepules-harta.html
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A HANGFOGLALÓ KÖNNYŰZENE TÁMOGATÓ PROGRAM  

KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  

 

Pályázati cél: A Hangfoglaló Program Kollégiuma úgy ítéli meg, 

hogy a program indulása óta jelentősen átalakult a hazai könnyűze-

ne közreadását segítő médiumok piaca. Jelentősen csökkent a kor-

társ, magyar könnyűzene értékeinek a folyamatos felmutatása. A 

megváltozott hallgatói szokások és a hazai rádiós piac egysíkú tar-

talomszolgáltatása miatt a magyar zenészek többsége nem jut elő-

relépési lehetőséghez, ami a zeneipart, mint kreatív iparágat egy-

fajta válsághelyzet felé sodorja. Az újdonságokat nem játszó csa-

tornák miatti jogdíjak kiesése, valamint a promóció nélküli ismeret-

lenségből fakadó koncertek hiánya ellehetetleníti a hazai könnyűze-

nei szakmát. Éppen ezért nemcsak a feltörekvő, de a már jó ideje a 

pályán lévő formációk is egy újfajta támogatásra szorulnak.  

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 

 

A támogatás forrása: a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. 

 

A pályázat elbírálása szempontjából előnyt jelent: 

 A pályázó vállalkozás és/vagy a pályázat megvalósításába be-

vonni kívánt személyek rádiózás, online rádiózás és podcast-

készítés területén szerzett tapasztalatai, 

 Az új médium műsorstruktúrájának kidolgozottsága, 

 A pályázó részleges és a teljes indulásra vonatkozó vállalása, 

Az elérés növekedésére vonatkozó vállalás. 
 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2020. február 1. – 

2020. december 31.  

 

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2020. január 20-

án éjfélig lehet.  

 

Forrás,   

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

hktp_200120  

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/hktp_200120
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/hktp_200120
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A CIVILEK  NAPJA  MAGYARORSZÁGON 

2020 FEBRUÁR 1. 

 

Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-ben február 1-jét jelölte meg A CIVILEK 

NAPJÁnak. Az eseményről elsőként 1998-ban emlékeztek meg. 

 

Azt szokták mondani, hogy jól és tisztességesen működik az a társadalom, 

amelyben civil szervezetek tevékenykednek. A civilek napja arra hívja fel a 

figyelmet, hogy ha nem működnek kellő számban civil szervezetek, akkor az 

önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul. Csak a civilek, a civil 

szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte teheti jobbá az élet 

számos területét.A nap célja tehát, hogy a ráirányítsa a figyelmet a civilekre, 

bemutassa hiánypótló munkájukat. 

 

Szerepük egyre fontosabb 

 

A civil társadalomhoz tartoznak a polgári kezdeményezések mindazon formái, 

amelyekben a polgárok önkéntesen vesznek részt érdekeik és értékeik 

megjelenítése, védelme érdekében, és amely kezdeményezések a döntéshozóktól, 

vagyis a politikusoktól függetlenül, autonóm módon működnek. Mindemellett fontos 

partnerei lehetnek a központi és az önkormányzatoknak, mert a lakosság széles 

rétegeit érik el, segíteni képesek a társadalmi problémák kezelésében, 

megoldásában, a közügyek formálásában. 

 

 

A civil szféra szerepe egyre fontosabb, mert megváltoztatja a hatalom egyensúlyát a 

döntéshozók és a társadalom között, az utóbbi javára. Továbbá ellenőrzi és felügyeli 

az döntéshozót a közélet erkölcsének, a politikai döntések indokoltságának 

nyilvános megítélése révén. Egyúttal közvetítő szerepet játszik a döntéshozók és a 

társadalom között. 

A non-profit szektor gazdaságilag a piacgazdaságok tökéletesítésének eszköze, 

amelyek többnyire bizonyos hiányzó szolgáltatások pótlása érdekében jönnek létre. 

A civil szervezetek olyan szükségletek kielégítésére születnek, amelyeket a piaci 

szolgáltatók azért nem elégítenek ki, mert rövidtávon az nem hoz számukra 

nyereséget, az állam pedig azért nem lát el, mert hosszabb távon az nem növeli 

kincstári bevételeit. 

Az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról, hatályba lépése után a magyarországi 

nonprofit szektor robbanásszerű fejlődésnek indult. A civil kezdeményezések száma 

és szerepe jelentősen megnövekedett. A civilek gyakorlatilag az élet minden 

területén jelen vannak. 

Tevékenységi területük jellemzően a következőkre terjed ki: oktatás, szociális 

ellátás, kultúra, szabadidős és a sportegyesületek, valamint a szakmai 

érdekképviseletek. 

Forrás: https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_civilek_napja_magyarorszagon  

https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_civilek_napja_magyarorszagon


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8:00-12:00 óráig 

Cím: 6200 Kiskőrös, Szarvas 

u. 2. I. em. 5. szám 

Telefonszám: +36-78/415-165 

E-mail: civilbacs@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

 

 

 

 

 

KÉRDÉS:  

Mi számít tartós adományozásnak? 

VÁLASZ:  

A civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbe-

li  támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az ado-

mányt a  szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három 

évben, évente  legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgál-

tatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a 

közhasznú szolgáltatás nyújtása  keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. 

[Civil tv. 2. § 27. pont] 

Forrás: http://civil.info.hu/en/web/nea/gyik  

mailto:civilbacs@gmail.com
http://www.recic.hu
http://civil.info.hu/en/web/nea/gyik

