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CIVIL KÖZPONT HÍREI 

  

  

Csatlakoztunk az Európa jövőjéről szóló konferencia sorozat szervezői közé, így lehetőség 
nyílik Bács-Kiskun megyéből is részt venni a tanácskozásokon, véleményüket elmondhatják 
a fórumokon keresztül. 
Bács-Kiskun megyében több településen személyesen és online térben is tartunk 
konferenciát az Európa jövőjét érintő témák mentén, amelyre hívjuk, várjuk a civil 
szerveztek képviselői, tagjait, önkénteseit is. 
  
2022. március hónapban Bács-Kiskun megyében az online térben tartott konferenciák 
témái, időpontjai és helyszínei 
a  https://futureu.europa.eu/profiles/fonix_bacs/activity?locale=hu linken érhetők el. 
Adjon hangot véleményének, és ossza meg ötleteit online, illetve az Önhöz közeli 
helyszíneken zajló személyes találkozókon. 
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 Köszönet a VI. Civil Véradás alkalmából a civil  véradóknak és támogatóinak, akik 
Kecskeméten és Baján  vért adtak  a bajba jutott beteg embertársaiknak ! 

Köszönet a Kecskeméti Területi Vérellátó Központ, valamint a Bajai Szent Rókus 
Kórház  Vértanszfúziós  Osztály szervező főorvosainak és dolgozóinak ! 

  



Bács-Kiskun megyében kettő településen szerveztük meg a VI. Civil Véradást.  
Kecskeméten 2022. február 21-én  hétfőn a Területi Vérellátó Központban, 2022. február 25-
én pénteken a Bajai Szent Rókus Kórház Vértranszfúziós Osztályán.  
A véradás mottója alapján  - " Ments meg három életet"  - a véradás ismét sikeres volt, hiszen 
117 embertársának tudott segítséget nyújtani. 

Köszönjük ! 
  
  

  

Figyelemfelhívás! 
Gyanútlan civil szervezetek eshetnek áldozatául a csalóknak 

Reklám tevékenységekkel bővítette ajánlatát,  a Budapesten található Civil Marketing Kft. 
Gyanútlan civil szervezetekre " csapnak le" ,  telefonon felhívják az egyesületeket, alapítványokat 

és  képviselőit különböző szolgáltatásokat -  mint pld. reklám tevékenységeket,  youtube megjelenést, 

adó 1% gyűjtés megkönnyítését , és más egyéb szolgáltatásokat -  ígérve kötnek szerződést a gyanútlan 

civil szervezettel. 
VIGYÁZZANAK, 5 éves szerződést kötnek önökkel, egy telefonbeszélgetés alatt!!! Vigyázzana k, mivel 5 éves szerződést  kötne k önökkel, egy  telefonbeszélgetés alatt!!! 

„Mézesmadzagként"  hivatkoznak az Országos Bírósági Hivatalra azzal, hogy ellenszolgáltatás fejében 

az éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, valamint szükség szerint javítják. 
Az általuk kiállított számla „Tanácsadás reklámtevékenységről” szól 38.000 Ft összegben, amivel nem 

is lehet mit kezdeni. 
A legkedvezőbb ígéretük, az éves beszámolók ellenőrzése, felülvizsgálata, valamint szükség szerinti 

javítása . Természetesen ez a szolgáltatás megnevezés nincs feltüntetve a számlán, mert az 

egyértelműnem jogtalan lenne. 
A Civil Marketing Kft ezek után  postázza  a civil szervezetnek a beszerzett adatok alapján 

a  "szerződést", és ahogy kihozza a postás és aláírtuk az átvételi elismervényt, azonnal  sikerült egy 5 

éves szerződést kötni a Civil Marketing Kft-vel. 
 „Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, 

hogy az OBH sem a Civil Marketing Kft-vel, sem pedig más gazdasági társasággal nem kötött 
együttműködési megállapodást a beszámolók ellenőrzésére és felülvizsgálatára! 

  
Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és nyilvántartása, tartalmában, érdemében nem 

vizsgálja azokat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ugyanis ilyen 

vizsgálatokra nincs hatásköre. 
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 
vagy az alábbi telefonszámokon: 06/1-354-4165, 06/1-354-4115, 06/1-354-4295” 

MEGYEI HÍREK 
Megyei Önkormányzat közleménye, meghívója 
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A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál hosszú múltra visszatekintő rendezvénysorozat. A fesztivál 
1986 óta minden évben kiemelkedő kulturális programokkal kerül megrendezésre a város 
szívében, jellegzetes helyszíneken.  
 
Ahogy újjáéled a természet, úgy virágzik ki Kecskemét a Tavaszi Fesztivál ideje alatt. 
 
Az összművészeti rendezvénysorozat a hagyományokra építve mutatja fel a helyi művészeti 
és kulturális értékeket, valamint elhozza a legnívósabb programokat a közönség számára.  
 
Koncertek, előadások, iparművészeti vásár, kültéri látványosságok, kiállítások várják az 
érdeklődőket március 11-től egészen márius 30-ig. 
  
A programokról és a rendezvényekről bővebben a  https://kecskemeti-tavaszi-fesztival.hu/ link alatt 
értesülhet. 

Kérjük forduljon hozzánk bizalommal! Irodáink  elérhetőségei 
KISKŐRÖSI IRODA: 
6200 Kiskőrös, Szarvas utca 2. I.em.4.szám  telefon:+36-78/415-165 e.mail: civilbacs@gmail.com 
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig 
KECSKEMÉTI IRODA: 
6000. Kecskemét, Weselényi utca 1/A földszint 4.szám telefon: +36-76/777-517 e-mail: civil.kecskemet@gmail.com 
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig 
BÁCSALMÁS: +36-20/292-9414 
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