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Békés Megyei 
Civil Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig 

szíveskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, melyeket 

feltöltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. Ezen 

határidő figyelembe vétele 

miatt a hírleveleinket 

minden hónap 5. napja 

után küldjük meg a civil 

szervezetek számára. 

A tartalomból: 

Közelgő események 1 

Közelgő események 
(folyt.) 

2 

Hasznos tudnivaló 4 

Hírek, pályázati kiírások 3 

Korszerűsítés a kertészetben 

Bálint gazda ingyenes előadása 

Időpont: 2018. augusztus 27. 17 óra 

Helyszín: Füzesgyarmat, Mátyás utca 10. (Közösségi Központ) 

Az előadás után kötetlen beszélgetés Bálint gazdával, valamint könyvvvásárlási 
lehetőség 

További információk: Suchné Szabó Edit 70/7015953 

Kerékpáros és evezős túrák Szarvas környékén 

 

A Békés Megye Falusi Turizmusáért 

Egyesület éa a Körös-Maros Nemzeti Park 

közös szervezésében. 
Kerékpárral a tájban: A 4 óra időtartamú túrán a résztvevők több helyszínen is 
megpihenve ismerkedhetnek meg Békésszentandrás és Szarvaas kultúrtörténeti 
érdekességeivel, a környező táj természeti értékeivel, szépségeivel. 

Találkozási hely: Szarvas, Vízi Színház parkolója 

Találkozási időpontok: szerdánként délután 9 órakor 

Túravezető: Tóth Tamás természetvédelmi őr 

 

Evezővel a Szarvas-Békésszentandrás holtágon: A 3 óra időtartamú túra során a 
résztvevők szakvezetéssel a holtág legtermészetközelibb illetve kultúrtörténeti 
emlékekben gazdag két szakaszán evezhetnek. 

 

Találkozási hely: KMNP Körösvölgyi Látogató Központ és Állatparkja 5540 Szarvas, 
Anna-liget 1. 

Találkozási időpontok: szerdánként 14 órakor 

Túravezető: Tóth Tamás természetvédelmi őr 

Jelentkezés: www.bekesvidek.hu/turaajanlatok vagy +36-30/4751780 

CIC-18-0003  

KÖZELGİ ESEMÉNYEK 



„Azokból a kövekből, 
melyek utunkba gördülnek, 
egy kis ügyességgel lépcsőt 

építhetünk.„ 
/Széchenyi István/ 

Oldal 2 BÉKÉS MEGYEI 
CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK (FOLYT.) 

Túra a Retyezátban: 
 
A Túrázz Velem Turista Egyesület magashegyi túrákat szervez a Retyezát-
hegységbe, annak is a magashegyi régiójába. Saját sátrakban fogunk aludni, 
önellátással. 
A helyszín, a hegyek, a látvány, a túrák különleges élménnyé varázsolhatja a 
résztvevők számára ezt az öt napot. Időpont: 2018. augusztus 22 – 26. szerdától 
vasárnapig 
 
 
Túrakiírás és jelentkezési lap 
 
1, nap: kiutazás a Retyezátba, a Borbát-völgyi tisztásig /1640 m/, táborhely 
keresés, sátrak felállítása. 
2-3-4 nap: csillagtúrák a Borbát-völgyi sátrazóhelyünktől 
5, nap: tábor bontása és hazautazás. 
 
Túravezető: Komlósi Zoltán tel: +36205424909. Utazás: mikrobusszal, 9 fő 
 
Indulás: augusztus 22. szerda 4.30 ó. Békéscsaba, OBI parkoló mellől, 4.30 ó 
előtt egyedi igény szerint Békéscsabán. Érkezés: augusztus 26. vasárnap 20 ó 
körül Békéscsabára 
 
További információk: http://turazzvelem.com/2018/07/23/2018-augusztus-22-
26-retyezat-a-tengerszemek-hazaja-2/ 
 
 

 

Családi nap Mezőmegyeren 
 
Időpont: 2018. augusztus 19. (vasárnap) 
Egész napos program! 
Helyszín: Mezőmegyer, Sportpálya 
 

Programok: 
- Karate bemutató 
- 11-es rúgó verseny 
- Családi sorverseny 
- Íjászat a Megyeri Íjászkör tagjaival 
- Koncertek, előadások 
- Lángoskóstoló 
 
További információk: http://csabagyongye.com/esemenyek/csaladi-nap-mezomegyeren/ 

vagy 66/449-222 
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„Nem mindig lehet 
megtenni, amit kell, de 

mindig meg kell tenni, amit 
lehet.” 

/Bethlen Gábor/ 

HÍREK , KIÍRÁSOK 

 

NKA Halmos Béla Program Ideiglenes 

Kollégiumának közleménye 
 
 A napokban lettek nyilvánosak a Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiumának nyílt 
pályázatai – külföldi fellépéseket, stúdiófelvételeket, népzenei konferenciákat, szakmai 
képzéseket és a médiában való megjelenést is támogatják. 
 Összesen öt témakörben hirdetett pályázatot a napokban a Halmos Béla Program 
Ideiglenes Kollégiuma. Sokféle területet, szerteágazó érdeklődési köröket támogatnak 
ezúttal is. Mind az öt pályázat benyújtási határideje augusztus 24., éjfél. 
 Magyar művészek, együttesek külföldi szereplésére pályázhatnak mind az előadók és 
képviselőik, mind a külföldi koncerthelyszínek. Erre összesen 5.000.000 forintos keret áll 
rendelkezésre. 
 Összesen 15.000.000 millió forint áll rendelkezésre arra, hogy a Kollégium népzenei 
táncegyüttesek zenei aláfestését támogassa – ebbe beletartozik az, hogy rögzítsenek 
hangfelvételt, de az is, hogy bemutatók során az élő zenét szolgáltató zenekarokat 
kifizessék. 
 10.000.000 forintos keretből támogatja a Program a különféle népzenei konferenciák 
megvalósítását. Az igénybe vehető összeg 3.000.000 Ft, amire magányszemélyek nem 
pályázhatnak. 
 Oktatásra, szakmai képzésre, továbbképzésre és tanulmányútra 1.500.000 Ft igényelhető 
az összesen 25.000.000 forintos keretösszegből. 
 Végül pedig különféle népzenei tartalmak létrehozására, illetve azok médiában történő 
hirdetésére, promotálására összesen 30.000.000 Ft értékben lehet pályázni. 
 További részletek az NKA oldalán illetve a Halmos Béla Programiroda honlapján és 
Facebook-oldalán találhatóak. 
Forrás: www.nka.hu 
 

 

Az OBH feldolgozta az elektronikus úton 

benyújtott civil beszámolókat 
 
A civil szervezetek 2018. május 31-éig nyújthatták be éves beszámolójukat az Országos 
Bírósági Hivatalhoz (OBH). A dokumentumok idén is nagy számban érkeztek, 2018. 
május 1. és június 18. között több mint 43 000 beszámolót küldtek be a szervezetek 
elektronikus úton. 
  
Az OBH felkészült a beszámolók gyors és hatékony ügyintézésére. A feldolgozásban az 
Országos Nyilvántartási és Ügyfélkapcsolati Osztály munkatársain kívül, 2018. május 28-
ától bírósági dolgozók is részt vettek, akik megelőzően alapos elméleti és gyakorlati 
felkészítésben részesültek.  
  
A civil szervezetek 85%-a elektronikus úton küldte be éves beszámolóját. A közzététel 
azonban azok a civil szervezetek esetében is zökkenőmentesen zajlik, amelyek papír 
alapon bocsátották rendelkezésre a szükséges dokumentumokat, köszönhetően  a 
felkészült igazságügyi alkalmazottak lelkiismeretes munkájának is. 
 

 



Hasznos információ 

Kérdés: Mikor és 

milyen esetben kell 

módosítani a civil 

szervezetek 

alapszabályát? 

 

Válasz: A szervezetek 
az első létesítő okirat-
módosítással együtt 
kötelesek a létesítő 
okiratukat 
felülvizsgálni és 

szükség szerint 
módosítani a Ptk. új 
szabályainak 
megfelelően. Az új 
jogszabály tehát a 
módosítási 
kötelezettség 
tekintetében külön 
véghatáridőt – az eddigi 
szabályozással 
ellentétben – nem 
fogalmaz meg. 

Iroda cím: Békéscsaba, Munkácsy 

utca 15. 

Telefonszám: +36-20/333-3452 

E-mail: cicbekes@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

Civil Információs Centrum— 
Békés Megye 

MÁR FACEBOOKON 

IS ELÉRHETİEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.C

OM/CIVILBEKES 


