
X. ÉVFOLYAM . 5. szám 2022. április 05.                                        FŐNIX KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET 
CKSZ-KP-1-2022/1-000001                                                                   6200 KISKŐRÖS KLAPKA GY. U. 79. 
                                                                                                E-MAIL: civilbacs@gmail.com   TEL: 20/295-

5935 
  

    

CIVIL KÖZPONT HÍREI 

    

 

 JAVASLATTÉTEL  KÉRÉSE 
a Bács-Kiskun megyében székhellyel rendelkező civil szervezetek 

  
2022. ÉVI SZAKMAI KITÜNTETŐ DÍJÁRA 

  
Benyújtási határidő: 2022. május 05-ig 

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, Rideg László  ( 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) 
javaslattételi kéréssel fordult a közvéleményhez  a 2022. évi szakmai kitüntető díjak odaítélésével 
kapcsolatban,  az erről szóló  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak 
alapításáról és adományozásáról szóló 4/2017.(III.3.) önkormányzati rendelet , valamint 
annak  3/2022. (III.11.) módosítása alapján . 
  
A " Bács-Kiskun Megyéért Díj " , valamint 15 szakmai kitüntető díj elnyerésére a Bács-Kiskun 
megyében székhellyel rendelkező civil szervezetekre lehet javasalatot tenni. 
  

A javaslattételre jogosult személy a rendelet szabályai értelmében évente díjanként csak egy 
természetes személyre, vagy jogi személyre tehet javaslatot. 
  

A részletes felhívás, a rendelet és annak módodítása, valamint a kitüntetési javaslat 1. és 2. sz. 
adatlapjai megtalálhatók  a www.recic.hu/bács, valamint a facebook/civilbacs oldalainkon. 
  

Kérjük, hogy amennyiben a javaslattételi lehetőséggel élni kíván, úgy a kitüntetési javaslatait   
2022. májuis 05-ig 

  

szíveskedjen kizárólag postai úton  megküldeni a követekező címre: 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat , Rideg László elnök , 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

  

Együttműködését köszönjük ! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

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


  

 

Aranyhomok 
Hungarikum 

rajzpályázat felhívása 
 

  
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 

Egyesület   rajzpályázatot hirdet 

a  tagtelepülésein általános iskolás 

korú gyermekek részére két 

kategóriában. 

Az Egyesület olyan alkotásokat vár 

A/4-es rajzlapon, amelyen egy 

kiválasztott hungarikum - vagy akár 

tematikusan több is - jelenik meg 

gyerekszemmel. 

A rajzok a XV. Helyi Termék Ünnep - 

Hungarikum Fesztiválon 2022. május 

6-8-ig Kecskemét Főterén 

kiállításra kerülnek.  
Célunk a hungarikumok minél 

szélesebb körű megismertetése a 

gyerekek körében. Szeretnénk 

felkelteni érdeklődésüket a magyar 

népi hagyományok iránt, hogy ezáltal 

az értékes kultúra fogyasztójává 

váljanak, büszkék legyenek 

magyarságukra. 

Az egyéni témaválasztáshoz segítség: 

http://www.hungarikum.hu/hu/szakkat

egoria 

Pályázati kategóriák: 1. 5-6. osztály, 

2. 7-8. osztály 

Beküldési határidő, postára adás 

dátuma: 2022. április 25. 

Pályázni a következő módon lehet: 

• Csak egyénileg lehet pályázni. 

• Pályázónként 1 rajz küldhető be. 

• A rajz maximális mérete: A/4. 

• Alkalmazható technikák: grafit, 

színes ceruza, filctoll, zsírkréta, tus, 

tempera, vízfesték, akril, stb. vagy 

ezek ötvözete. 

• A pályamunka jobb alsó sarkában a 

következő adatokat hiánytalanul 

kérjük feltüntetni: pályázó neve, 

osztálya, települése. Külön lapon 

kérjük feltüntetni: szülő vagy 

felkészítő pedagógus neve, 

telefonszáma, e-mail címe, iskola 

neve. 

• A kézzel készült eredeti alkotásokat 

kérjük postán megküldeni vagy 

személyesen eljuttatni az 

Aranyhomok Kistérségfejlesztési 

Egyesület irodájába. Az alkotást nem 

tudjuk visszajuttatni! 
 

 

  

 

Selyemutak Ifjúsági Kutatási 
Ösztöndíj 

Az UNESCO közzétette a 
„Selyemutak Ifjúsági Kutatási 

Ösztöndíj – Fiatal kutatók 
kapacitásának és hozzájárulásának 

megerősítése a Selyemutakhoz” 
elnevezésű kezdeményezés második 

pályázati felhívását. 
  
A jelentkezés határideje: 2022. 
május 31. 
  
A kutatási területek széles köre 

támogatható, beleértve a 
multidiszciplináris és többdimenziós 

javaslatokat, amelyek nem 
korlátozódnak egy adott régióra vagy 

kronológiára. A javasolt kutatás 
kiterjedhet a Selyemutak közös 

örökségéhez kapcsolódó számos 
téma bármelyikére (pl. tudomány és 

technológia, vallás és spiritualitás, 
nyelv és irodalom, művészetek és 

zene, hagyományos sportok és 
játékok, gazdaság és kereskedelem, 

stb.). 
A felhívásra minden országból 

pályázhatnak posztgraduális kutatók, 
akik a jelentkezés időpontjában 35 

évesek, vagy annál fiatalabbak. 
  
A pályázat benyújtásához a 
hivatalosan közzétett nyomtatványt 

kell használni 
(https://en.unesco.org/silkroad/youthg

rant), mely alapján 12 nyertes 
kutatási projektet választanak ki, 

projektenként 10.000 dollár értékű 
(kb. 3,3 millió Ft) ösztöndíjjal. 
  
Pályázati útmutató: 
https://en.unesco.org/silkroad/youthgr

ant-applicant-guidelines 
Részletes tájékoztató: 

https://en.unesco.org/silkroad/youthgr
ant 

  

 

Olvass tovább  

   

 

  

 

Tájékoztatás 
kedvezményezettek 

részére 
 

Tájékoztatás a támogatott 

tevékenység időtartamának 
meghosszabbításával összefüggő 

veszélyhelyzeti szabályokról. 
  

A BGA Zrt. a 
https://bgazrt.hu/tajekoztatas-

kedvezmenyezettek-reszere/ 
oldalon, valamint a NIR belépő 

felületén tájékoztatást tett közzé a 
támogatott tevékenység 

időtartamának 
meghosszabbításával összefüggő 

veszélyhelyzeti szabályok 
vonatkozásában. A tájékoztatás 

szövegét lent is olvashatjátok. A 
BGA Zrt. gondoskodik az érintett 

Kezdeményezettek kiértesítéséről 
is. 
2021. január 1-je előtt létrejött 
és azóta fennálló támogatási 

jogviszonyokban a támogatott 
tevékenység időtartama 2022. 

június 30. napjáig 
meghosszabbodik, és ezzel 

egyidejűleg a beszámolási 
határideje 2022. július 30. 

napjára, illetve a Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap (FCA) 

pályázati kiírás keretében nyújtott 
támogatások esetében a 

támogatói okiratban 
meghatározottak szerint, 
2021. január 1-je és 2021. 
december 31-e között létrejött 

támogatási jogviszonyokban a 
támogatott tevékenység 

időtartama 2022. december 31. 
napjáig meghosszabbodik, és 

ezzel egyidejűleg a beszámolási 
határideje 2023. január 30. 

napjára, illetve a Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap (FCA) 

pályázati kiírás, továbbá a 
kistelepülési üzletek (KTÜ) 

támogatása felhívás keretében 
nyújtott támogatások esetében a 

támogatói okiratban 
meghatározottak szerint 
módosul. 
 

 

http://www.hungarikum.hu/hu/szakkategoria
http://www.hungarikum.hu/hu/szakkategoria
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant-applicant-guidelines
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant-applicant-guidelines
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant
https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant
http://bgazrt.hu/tajekoztatas-kedvezmenyezettek-reszere
http://bgazrt.hu/tajekoztatas-kedvezmenyezettek-reszere


 

Olvass tovább  

   

Olvass tovább  

    

MEGYEI HÍREK 

  

A világ a mi szemünkkel - Az Autizmus Centrum tanulóinak rajzkiállítása 

Immáron 5. alkalommal rendeztek kiállítást a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrum tanulóinak 
rajzaiból a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban. A mai (csütörtök) eseményre az esős idő ellenére 
rendkívül sokan érkeztek, hiszen nem mindennapi alkotásokat tekinthettek meg a látogatók. A 
kiállítás megnyitóján részt vettek az Autizmus Centrum ifjú alkotói is, akik büszkén mutatták 
meg a látogatóknak a remekműveiket. 
Az esemény célja az autista művészet bemutatása mellett a közönség figyelmének felhívása 
volt, hiszen most még elférnek a szűk centrumban, de szeretnének egy nagyobb, 
lehetőségekkel telibb helyre költözni, ahol minden ott lévő és a későbbiekben érkező fiatal 
számára megfelelő foglalkoztatás biztosítva lenne. A nagy létszám miatt ugyanis az intézmény 
helyszűkével küzd, így nehezen megoldható a következő autista generációk befogadása. 
Ezeken a képeken keresztül egy kicsit közelebb kerülhetünk hozzájuk, a világukhoz. Nem 
minden autista gyermek vagy fiatal felnőtt tudja kifejezni magát rajzokkal, de akiknél ez a 
képesség jelen van, azoknál látható, hogy nincsen fogalmi gondolkodás mögötte, hanem tiszta 
képi gondolkodás vezérli őket. 
  
A kiállítás díjtalanul megtekinthető április 23-ig hétköznapokon 9-18 óráig, hétvégéken az 
intézmény nyitvatartási idejében. 

Olvass tovább  

 

KULTÚRÁLIS ÉS GASZTRONÓMIAI PROGRAMOK 

  

2022. április 15. péntektől április 18. hétfőig Kiskunmajsán Húsvéti Kempingtalálkozó és 
XX. Batisz Zsigmond Emléktúra a kiskunmajsai Jonathermál Fürdő és Kempingben. 
Érdeklődni: 06/77- 481 -855 telefonon. 

http://www.aranyhomok.hu/
https://bgazrt.hu/tajekoztatas-kedvezmenyezettek-reszere/
https://hirosagora.hu/a-vilag-a-mi-szemunkkel-/2022-03-31


  

2022. április 14-én csütörtökön Kecskeméten Húsvétváró Családi Nap la Természet 
Házában. Húsvétváró kézműves foglalkozások, játékok várják az idelátogatókat. 
Apontos cím: 6000 Kecskemét , Liszt Ferenc utca 19. 
Érdeklődni: 06 /76- 482- 948 telefonon.     GPS: 46.918983 | 19.703163 

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 

    

 

Kattintson duplán a szerkesztéshez 
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