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Bács-Kiskun Megyei 

Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi prog-

ramjaikat, melyeket fel-

töltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. Ezen 

határidő figyelembe véte-

le miatt a hírleveleinket 

minden hónap 5. napja 

után küldjük meg a civil 

szervezetek számára. 

A tartalomból: 

Címlap, közelgő ese- 1 

Pályázati információ 
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Közérdekű hírek 
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Hasznos információ 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

január 22-én 
 

A magyar kultúra napját 1980 óta ünnepeljük meg január 22-

én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint –

 Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy 

nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg 

dátummal Csekén a Himnusz kéziratát  

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak 

arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 

évezredes hagyományainknak, 

gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk 

és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi 

és szellemi értékeinket.  

 

Közérdekű események: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Janu%C3%A1r_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lcsey_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/1823
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_himnusza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hagyom%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gondolkod%C3%A1s
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Erre a napra számos kulturális rendezvényt szerveznek hazánkban, s a határokon túl is a  
magyarságnak. 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkel Ferenc zeneszerző 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

A himnusz vallásos jellegű, Istent vagy isteni hatalmakat dicsőítő, hozzájuk segítségért fohász-
kodó, imaszerű verses ének. Tárgya és alkalma tehát eredetileg valamely istenség vagy az Isten 
dicsérete, megnyerése és magasztalása. A vallásos költészet egyik legrégibb műfaja, az ősi kul-

túrákban mindenhol fellelhető. Közeli rokona az irodalmi ima műfaja. 
 

A Himnusz először 1828-ban jelent meg.  
Zenéjét Erkel Ferenc zeneszerző és karmester szerezte, egy kiírt pályázatra, 1844-ben.  

A nyertes pályaművet először a budapesti Nemzeti Színház mutatta be 1844. július 2-án és  
július 9-én.  

 
forrás: wikipedia.org  



 

„ 

Oldal 3 Bács-Kiskun Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

 

  

T Á J É K O Z T A T Ó 

a 
 

 

CIVIL SZERVEZETEK ÁLTAL HASZNÁLATOS 

MINTA SZABÁLYZATOK  TERVEZETT KIADÁSÁRÓL 
 

Miniszterelnökség  Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 

Helyettes Államtitkárság Civil Kapcsolatok és Társadalmi 

Konzultáció Főosztálya feladatként meghatározta a Civil 

Központok Adminisztratív munkacsoport számára a civil 

szervezetek által kötelezően használt,  egységes 

Mintaszabályzatok szerkesztését az alábbiak szer int: 

 

A szabályzatok: 

Számviteli politika 

Értékelési Szabályzat 

Számlarend 

Pénzkezelési Szabályzat 

Leltározási Szabályzat 

Selejtezési Szabályzat 

Bizonylati rend 

Iratkezelési Szabályzat 

Személygépkocsi Használati Szabályzat 

Belföldi Kiküldetési Szabályzat 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

valamint 8 féle  nyomtatvány egységes arculatú  szerkesztését. 

 

Az elkészült és a Miniszterelnökség  Civil Kapcsolatok és 

Társadalmi Konzultáció Főosztálya által felülvizsgált  

Mintaszabályzatokat  tervezetten 

 

 2021. január 01. napjával  

kötelesek  a civil szervezetek nyilvántartásba venni és 

működésük során  használni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ 

. 

Kérdés: Mi a hagyományos önkéntesség és mi az új típusú önkéntesség meghatározá-

sa ? 

Válasz:   

A  hagyományos önkéntesség ( a világi vagy polgári önkéntesség )a városiasodással és 

a polgárosodással párhuzamosan kapott egyre nagyobb társadalmi szerepet.  Hagyo-

mányos típusa főként adományozáson, jótékonykodáson alapult. Jelenleg is főként a 

már családdal, és/vagy felnőtt gyermekekkel rendelkező, középkorú, vagy idősebb 

nők végzik, az alaptevékenységekhez a ruhaosztás, az ebédosztás, a különböző segély-

programok, illetve a véradás tartoznak.   Ez az önkéntesség a hagyományos társadalmi 

értékekhez kötődik, a szegényekről való középosztályi gondoskodáson, a humanitári-

us társadalmi szerepvállaláson, a szolidaritáson alapul.”  

A z új típusú  önkéntesség tudásalapú, információs társadalomra jellemző társadalmi 

értékek állnak a középpontban. Az önkéntességnek ebben a típusában a szaktudás, a 

gyakorlati tapasztalat megszerzése, a megszerzett tudás megőrzése, az élethosszig tar-

tó tanulás elvárásának való megfelelés kerülnek előtérbe . Motivációját tekintve pozi-

tív értelemben elsősorban érdekalapú, hiszen a fiatalokat elsősorban a tudás megszer-

zésének vágya, a kreatív, innovatív tevékenységek vonzzák, és nem a jótékonyság pol-

gári értékeken alapuló eszméje . 

 

Forrás: https://cskwiki.hu/onkentesseg-2/ 

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

