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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. 
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Hírek, pályázati kiírások 2 

Hasznos tudnivaló 4 

Hírek, pályázati kiírások 
(folyt.) 
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ELŐADÁS SOROZAT AZ ÚJ ADATVÉDELMI 
TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATBAN 
 
Békés megye járási székhelyein kerülnek megszervezésre a Békés Megyei Civil 
Információs Centrum szervezésében az új adatvédelmi szabályozással 
kapcsolatos fórumok. A pontos időpontokat és helyszíneket természetesen 
folyamatosan közzétesszük majd. Ha az érdeklődő civi szervezet esetleg nem 
tud megjelenni a saját járásában tartott rendezvényen, úgy azon szervezetek 
képviselőit szívesen látjuk a megye más pontjain tartott fórumokon is.  
 
 
A rendezvényekkel kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
telefon: 20/3333452 
email: cicbekes@gmail.com 
 

 

 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA SZARVASON A MINI 
MAGYARORSZÁG MAKETTPARKBAN ÉS AZ ARBORÉTUMBAN 

 

Időpont: 2018. június 23. (szombat) 

Helyszín: Mini Magyarország makettpark (5540 Szarvas, I. kk. 9.) 

Bővebb információ: 

Telefon: +36 66/ 312-344 

E-mail: info@minimagyarorszag.hu 

Web: http://minimagyarorszag.hu/ 

Helyszín: Szarvasi Arborétum (5540 Szarvas, I. kk. 9.) 

Bővebb információ: 

Telefon: +36 66/ 312-344 

E-mail: pepikert@pepikert.hu 

Web: http://www.pepikert.hu/ 

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 

HÍREK, KIÍRÁSOK 

 

Kurgánok szelleme - éjféli randevú a bronzkoriakkal 
(Előzetes bejelentkezéssel) 
   
Június 16. 10.00 – Június 17. 16.00 Szombat-Vasárnap 
 
Kurgánok szelleme – éjféli randevú a bronzkoriakkal 
Alkonyati és hajnali 30 órás gyalogtúra, hálózsákos éjszakázás a Hegyes-
halmon. 
  
A túra Szabadkígyósról indul és Kétegyházán ér véget. 
Helyszín/Találkozási hely: Szabadkígyós, sportpálya parkolója 
GPS koordináta: É 46°35’57” K 21°05’01” 
A program megtartásához szükséges minimum létszám: 10 fő 
 
A program részleteivel kapcsolatban keressék Boldog Gusztáv 
természetvédelmi őrkerület-vezetőt (+3630 475 1777). 
 

 
Barnabás Nap és Mágikus éjszaka - Nyári napforduló 
ünnepe (Hagyományőrző program) 
   
  
Június 23.   szombat   19.00     Barnabás Nap és "Mágikus éjszaka"- Nyári 
napforduló ünnepe 
  
Egykor Barnabás nap volt a kaszálás és gyógynövénygyűjtés kezdetének ideje. 
„Illatvarázs” gyógynövény ismereti túra szakvezetővel, gyakorlati bemutató, 
kézműves tevékenységek. 
Június 21. a nyári napforduló napja. Ilyenkor legrövidebb az éjszaka és a Nap az 
égbolton a legmagasabb delelési ponton áll. A világ minden táján megünneplik 
ezt az eseményt. Számos babona és népszokás kötődik hozzá. Előadás és 
kézműves tevékenységek szakmai irányítóval. 
 
Kérjük csoportok előzetes bejelentkezését (min. 8 fő). 
  
 Programdíj: 500 Ft/fő és 400 Ft/fő 
  
További információ: 
  
Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont 
GPS koordináta: É: 47°4’53.03” K:20°55’51.10” 
  
Tel.: 66/483-083, +36-30/445-2409 
E-mail: rehely@kmnp.hu 
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„Nem mindig lehet 
megtenni, amit kell, de 

mindig meg kell tenni, amit 
lehet.” 

/Bethlen Gábor/ 

HÍREK , KIÍRÁSOK (FOLYT.) 

 
 
 
 

AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM  KOLLÉGIUMA 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
 
Az Örökségvédelem Kollégiuma a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. 
évfordulója alkalmából megrendezendő „25 év, 25 nap, 25 esemény” címet viselő 
programsorozathoz kapcsolódva, a Kollégium jubileumi programjának lebonyolítására 
meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja az HAP tervező Iroda Kft-t. 
 
1. Pályázati cél: A „Múltunk jelenidőben az NKA tükrében” című kiállítás  
megvalósítására (előkészítés, szervezés, lebonyolítás) és a kiállítás anyagának ingyenes 
elektronikus hozzáférésének biztosítása 
 
Támogatott pályázat esetén az alábbi szakmai céloknak és kötelezettségeknek kell 
megvalósulniuk: 
 
a kiállítás célja az NKA 25 éves évfordulója alkalmából az Örökségvédelem Kollégiuma 
eredményeinek bemutatása az NKA támogatással megvalósult Örökség a jövőnek – Jövő 
az örökségnek kiállítás anyagának továbbfejlesztésével 
A program teljes körű kommunikációjának összhangban kell állnia az NKA 25 egyéb 
kommunikációs aktivitásaival. 
Az NKA 25 marketing elemeit a pályázat megvalósítási időtartama alatt minden, a 
támogatásból megvalósuló eseményen és megjelenésen fel kell tüntetni legalább a 
program megvalósításának végéig. 
A programot folyamatosan egyeztetni kell az Örökségvédelem Kollégiumával. 
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
 
A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. 
 
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.000.000 Ft 
 
A Bizottság által a központi keretből, valamint – amennyiben releváns - a Kollégium által 
saját forrásból biztosított összeg. 
 
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%. 
 
további információk: www.nka.hu 



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 


