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Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden hó-

nap 5. napjáig szíveskedje-

nek eljuttatni számunkra a 

tárgyhavi programjaikat, 

melyeket feltöltünk a hírle-

veleink elejére, egy keret-

be. Ezen határidő figyelem-

be vétele miatt a hírlevele-

inket minden hónap 5. 

napja után küldjük meg a 

civil szervezetek számára. 
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Hasznos tudnivaló 4 

MEGHÍVÓ! 

„CIVIL INFONEA 2019” országos tájékoztató békéscsabai rendezvényre 

 

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető! 

A Cetera Egyesület, mint a Békés Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa 
tisztelettel meghívja Önt és a civil szervezet tisztségviselőit, tagjait, érdeklődőket a 
„CIVIL INFO – NEA 2019” országos tájékoztató rendezvény Partnerségi Információs 
Nap előadására, amelyet a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Helyettes Államtitkársága tart. 

A rendezvény időpontja: 2018. november 13. (kedd) 17-19 óra 

A rendezvény helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, dísz-
terem (5600 Békéscsaba, Polgármesteri Hivatal, Szent István tér 7.) 

A rendezvény programja: 

1. Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnökének megnyitója; 

2. Szarvas Péter, a Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármesterének megnyi-
tója; 

3. Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Civil és 
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság – előadás a civil területet 
érintő célokról, kihívásokról; 

4. Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és 
Társadalmi Konzultáció Főosztálya – előadás a civil területet érintő jogszabályokról; 

5. Furka Ágnes döntéstámogatási referens, Miniszterelnökség Civil Kapcsola-
tok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya –  tájékoztató a helyi, vagy területi hatókö-
rű civil szervezetek egyszerűsített támogatásáról, valamint a Nemzeti Együttműködé-
si Alap (NEA) 2019-ben bevezetendő egyéb változásairól (gyakorlati bemutatóval). 

Kérjük, részvételi szándékát az alábbi e-mail címen jelezze vissza: cicbekes-
@gmail.com Szeretettel várjuk a rendezvényen! 
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Telefonszám: +36-66/749-573 

CIC-18-0003  

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK 
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„Azokból a kövekből, 

melyek utunkba gördülnek, 

egy kis ügyességgel lépcsőt 

építhetünk.„ 

/Széchenyi István/ 

Oldal 2 BÉKÉS MEGYEI 

CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK (FOLYT.) 

 
Fórumsorozat a megváltozott adatvédelmi 
törvény témájában 
 
 
A Békés Megyei Civil Információs Centrum ezúton is értesíti a megye 
civil szervezeteit, hogy a májusban elkezdett, az adatvédelmi törvény vál-
tozásairól szóló fórum sorozat folytatódik. Mint ahogyan eddig is főként 
a járási székhelyeken szervezünk tájékoztatókat, de természetesen bár-
mely más településre is ellátogatunk, amennyiben ezzel kapcsolatos meg-
keresés érkezik hozzánk.  
 
Elérhetőségeünk: 
cicbekes@gmail.com 
66/749-573 
 
 

XII. Szarvasi Töltött káposzta-főző és Kol-
bászkészítő Verseny 
 
Időpont: 2018 október 20. 9:00-tól 
Helyszín: Szarvas, Piaccsarnok 
 
Programok: 
- Ünnepi megnyitó 
- Töltöttkáposzta főzés, kolbászkészítés 
- Változatos színpadi programok 
- Délután/este zenés programok 
 

Van ez a hely - Fotópályázat 
 
A pályázat témája Szeghalom. Szeghalom természeti és épített értékei-
nek, lakóinak, hagyományainak és a hagyományok őrzésének bemutatá-
sa. 
 
A legjobb képek díjazásban részesülnek! 
 
További információk: www.szeghalom.hu, +36-20/623-0258, Szeghalom 
Város facebook oldalán 
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„Nem mindig lehet 

megtenni, amit kell, de 

mindig meg kell tenni, amit 

lehet.” 

/Bethlen Gábor/ 

HÍREK , KIÍRÁSOK 

 

Idősek Világnapja - Őszutó Fesztivál 
 
 

A Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége szervezésében került meg-
rendezésre október 12-én az Őszutó Fesztivál, mely rendezvényt az Idősek Világ-
napjára pozicionáltak a szervezők. A fesztiválra egész Békés megyéből érkeztek 
résztvevők, valamint Hajdú-Bihar megyei és Arad megyei nyugdíjas egyesületek 
is tiszteletüket tették az összejövetelen. 
 
A program meghatározó elemei voltak a "kolbász olimpia" és a közösségért átla-
gon felül dolgozó tagok elismerése. Az egész napos rendezvényen meghívottként 
a Békés Megyei Civil Információs Centrum is képviseltette magát, egy stand kere-
tében.  
 
 
 

 
Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési 
Irodák támogatása 
 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő meghívásos pályázatot hirdet a Nem központi fenntartású Egészség-
fejlesztési Irodák működési célú támogatására. 
  
A felhívás kódja: EFIT-18 
 
A támogatási igénylés benyújtásának határideje: 2018. november 9. 23:59 óra 
  
A felhívás elektronikus úton nyújtható be az alábbi felületen: 
  
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
  
Amennyiben kérdése merül fel, keresse ügyfélszolgálatunkat, e-mailben: 
  
efit@emet.gov.hu 
  
vagy telefonon: +36 1 550-2830 
 
Pályázat elérhető: 
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/
nem_kozponti_fenntartasu_egeszsegfejlesztesi_irodak_tamogatasa1 
  
  
  
 
 
 
 



Hasznos információ 

Kérdés: Ki kérheti a civil 
szervezet hatályos adatai-
ról kivonat kiadását? 
 
Válasz: A szervezet kép-
viselője, -alapítvány ese-
tén az alapító is- továbbá 
a bejegyzett képviselőtől 
származó közokiratba 
vagy teljes bizonyító ere-
jű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás alapján 
ügyvéd, ügyvédi iroda, 
illetve a civil szervezet 
ügyintézésre jogosult tag-

ja vagy alkalmazottja is 
kérheti kivonat kiállítá-
sát a nyilvántartást végző 
bíróságtól. A kivonatért 
illetékbélyeggel kell fizet-
ni a törvényszék munka-
társainál. 

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 

MÁR FACEBOOKON 

IS ELÉRHETŐEK 

VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.C

OM/CIVILBEKES 

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

