
Kurca Vidéke Polgári Egyesület 

Cím: 6635 Szegvár, Rákóczi u. 31. 

Telefon: +36 (20) 278-6545 

E-mail: civilcsongrad@gmail.com  

Honlap: www.recic.hu 

2018 FEBRUÁR 09 

V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 

Csongrád megyei Civil 

Információs Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melyeket 

feltöltünk a hírleveleink 

elejére, egy keretbe. 

Ezen határidő figyelem-

be vétele miatt a hírleve-

leinket minden hónap 5. 

napja után küldjük meg 

a civil szervezetek szá-

mára. 

A tartalomból: 
 

Címlap 1 

Programajánló 2 

Elérhetőségek, infor-
mációk 
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                             Civilek Napja 2018. február 02.                      

 

21. alkalommal ünnepeljük a Civilek Napját! 

A Civilek Napján büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon több mint 60 ezer civil szerve-
zet munkálkodik, olyan közösségeket alkotva, amelyek polgári kezdeményezésre alakultak. 
 
A civil közösségek erősítik nemzetünk összetartozását, ők azok, akik szabadidejükben máso-
kért dolgoznak. Sokrétű tevékenységük kiterjed többek között az idősek és a családok megse-
gítésére, kulturális, hagyományőrző és sportprogramok szervezésére. A társadalom nagy 
megbecsüléssel tekint a karitatív tevékenységet is végző civil szervezetekre. Magyarorszá-
gon, mint fejlett demokráciában, nagy szerepet játszik a civil társadalom az emberi sorskér-
dések alakításában. 
 
A Nemzeti Együttműködési Alap 2012 óta évről évre támogatást biztosít a hazánkban és a 
határon túl működő magyar egyesületeknek, alapítványoknak. A támogatások célja a civil 
szféra segítése, a civilek társadalomformáló és a nemzet közösségét szolgáló munkájának 
előmozdítása. 2017-ben is kiírásra kerültek a 2018-as működési és szakmai pályázatok. Az 
ezeken való eredményes részvétel reményeink szerint tovább erősíti azt az önkéntes mun-
kát, amely az adott tevékenységi területen elismertségben részesülhet. 
 
A Civilek Napján köszönetet mondunk minden, a közjóért tevékenykedő civil szervezetnek és 
magánszemélynek, akik munkájukkal tágabb közösségünk, a magyarság javát szolgálják. 
 
Munkájuk iránti megbecsülésünk kifejezésével ezúton kívánunk további eredményes tevé-
kenységet! 
 
Dr. Csizmadia László 
NEA Tanács elnöke 
 
Nyitrai Zsolt 
stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott 
 
Fülöp Attila 
EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár  
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Legyen figyelmed 

az emberi kapcsola-

taidra.  

Keress annyi lehe-

tőséget, amennyit 

csak tudsz, hogy az 

élet áramlásába 

bekapcsolódj! 
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Pá lyá záti felhí vá s Csálá d, Ese lyteremtő  e s Ö nke ntes Há z 
cí m elnyere se re. 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 52/B § (1) bekezdése 

szerint a családpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a Család, Esélyteremtő és 

Önkéntes Házak működéséről. 

A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek közül a pályázati kiírásban foglalt 

feltételek teljesítése esetén a nyertes szervezetek a Család, Esélyteremtő és 

Önkéntes Ház címet elnyerhessék. 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlap és a mellékletek 

felhasználásával, elektronikus (e-mail cím: cseohpalyazat@emmi.gov.hu) és postai 

(postázási cím: 1054 Budapest, Szalay u. 10-14, 535-ös szoba, Esélyteremtési 

Főosztály) úton nyújtható be. 

Részletes kiírás: http://civil.info.hu/documents/10179/1595240/

CSEOH.palyazati.kiiras.v7.pdf 

Iroda cím: Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám: +36-20/278-6545 

E-mail: 

civilcsongrad@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

Megtévesztő megkeresések a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban! 

Részletes információk itt: https://www.nonprofit.hu/hirek/Megteveszto-megkeresesek-a-civil-szervezetek-

 

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-
áról. Ezt legkésőbb 2018. május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti.  

Részletes információk itt: https://www.nonprofit.hu/tudastar/Hogyan-rendelkezhet-adoja-11-szazalekarol-2018-ban 
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