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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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ADVENTI KÉZMŰVES NAP 
Időpont: 2018. december 1. (szombat) 9-13 óráig 

Helyszín: Biharugra, Bihari Madárvárta 

Program: Kézműves foglalkozás, természetes anyagokból ajándékok és díszek 
készítése. 

Karácsonyi kézműveskedés, ráhangolódás az 

ünnepre. 

 Programdíj: 1000 Ft/fő és 500 Ft/fő. 

 További információ: 

Bihari Madárvárta 

Telefon: Tóth Zsuzsanna +36 30 687 0816 

E-mail: madarvarta@kmnp.hu 

Madárkarácsony, Luca napi szokások - 
szezonzáró program (Hagyományőrző program) 
December 8. Szombat, 10.00 

- ELŐADÁS A TÉLI MADÁRVENDÉGEKRŐL ÉS A MADÁRETETÉSRŐL 

- MADÁRKALÁCS, MADÁRETETŐ KÉSZÍTÉSE, MAJD EZEK KIHELYEZÉSE 

- A LUCA NAPI SZOKÁSOK, HIEDELMEK 

- „BOSZORKÁNYOS” JÓSLÁSOK 

- LUCA BÚZA... 

- GYÖNGYDEKORÁCIÓK KÉSZÍTÉSE KÜLÖNBÖZŐ TECHNIKÁVAL 

Belépő: 500 Ft 

További információ: 

Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont 

Telefon: +36 66 483 083, +36 30 445 2409 

E-mail: rehely@kmnp.hu 

Honlap: www.kmnp.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 

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK (FOLYT.) 

 

Teltházas civil fórum Békéscsabán 
 
 
November 13-án Békéscsabán a Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának dísztermében került megrendezésre a 
„CIVIL INFO – NEA 2019”  című országos tájékoztató rendezvény, 
amelyet a Békés Megyei Civil Információs Centrum szervezett meg. 
Az eseményre meghívást kaptak a megyében működő civil 
szervezetek – egyesületek, alapítványok – akik közül közel 
száznyolcvanan vettek részt a békéscsabai eseményen. A tájékoztató 
fórumon előadásokat tartottak a Miniszterelnökség Civil 
Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának munkatársai, 
akik a legfontosabb aktualitásokról, civil szervezeteket érintő 
változásokról számoltak be. 
 
 
Elsőként Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város 
polgármestere, majd Zalai Mihály a Békés Megyei Közgyűlés elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, őt követte Szalay-Bobrovniczky Vince 
helyettes államtitkár, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárságának vezetője, aki 
előadást tartott a civil szervezeteket érintő kihívásokról, célokról, 
változásokról. 
 
 
Dr. Kecskés Péter a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és 
Társadalmi Konzultáció Főosztályának vezetője a civil szervezeteket 
érintő jogszabályi változásokról, a várhatóan 2019 januárban 
megjelenő NEA egyszerűsített pályázati konstrukcióról, valamint a 
korábban különálló, működési és szakmai programokra kiírt 
pályázatok helyébe lépő, összevont NEA pályázatokról tartott 
tájékoztatást. 
 
 
Furka Ágnes döntéshozatali referens a helyi vagy megyei hatókörű 
civil szervezetek egyszerűsített támogatásáról, valamint a NEA 
rövidesen bevezetésre kerülő változtatásainak további részleteiről 
tartott tájékoztatást a nagyszámú érdeklődő előtt. 
 
 
Dr. Rákóczi Attila a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója 
zárta útravaló gondolataival a civil rendezvényt. 
 



 

V. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Oldal 3 

„Nem mindig lehet 
megtenni, amit kell, de 

mindig meg kell tenni, amit 
lehet.” 

/Bethlen Gábor/ 

HÍREK , KIÍRÁSOK 

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi 
pályázati felhívás 2019 
 
 KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen 
Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen 
Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a 
Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” 
előirányzata terhére az alábbiak szerint: 
 
1.      A pályázat célja  
 
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való 
boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának 
és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának 
megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.  
 
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét 
szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok 
megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi 
pályázatok támogatásával. 
 
 2.       A pályázat támogatási céljai:  
 
I.    A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási 
programok támogatása 
 
Különös tekintettel: 
 
a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és 
hagyományőrző programok, szórványprogramok, 
egyházi programok (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek), 
magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok, 
szakképzést végző oktatási intézmények programjai, 
magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos 
kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok, 
amatőr és hivatásos színházi produkciók, 
a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását 
elősegítő, azt fejlesztő kulturális programok. 
További részletek: bgazrt.hu 



Hasznos információ 

Kérdés: Ki kérheti a civil 

szervezet hatályos 

adatairól kivonat 

kiadását? 

 
Válasz: A szervezet 
képviselője, -alapítvány 
esetén az alapító is- 
továbbá a bejegyzett 
képviselőtől származó 
közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt 
meghatalmazás alapján 

ügyvéd, ügyvédi iroda, 
illetve a civil szervezet 
ügyintézésre jogosult 
tagja vagy alkalmazottja 
is kérheti kivonat 
kiállítását a 
nyilvántartást végző 
bíróságtól. A kivonatért 
illetékbélyeggel kell 
fizetni a törvényszék 
munkatársainál. 

Iroda cím: Békéscsaba, Munkácsy 

utca 15. 

Telefonszám: +36-66/749-573 

E-mail: cicbekes@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

Civil Információs Centrum— 
Békés Megye 
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IS ELÉRHETİEK 

VAGYUNK: 
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