
 

2019. NOVEMBER 5. 

VI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BŐVÍTETT KIADÁS 

Csongrád megyei Civil Információs 

Centrum 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi prog-

ramjaikat, melyeket feltöl-

tünk a hírleveleink elejé-

re, egy keretbe. Ezen ha-

táridő figyelembe vétele 

miatt a hírleveleinket min-

den hónap 5. napja után 

küldjük meg a civil szer-

vezetek számára. 

  A tartalomból: 

 Diószegi Szabó Pál 

legújabb verseskö-

tetének bemutatója  

 Szegedi Jazz Napok 
 
 

1. 

Pályázati információk 2-3. 

 Köszönetnyilvání-

tás 

Szalay-Bobrovniczky 

Vince helyettes állam-

titkár és interjú  Fülöp 

Attila szociális ügye-

kért felelős államtitkár-

ral a Szociális Munka 

Napja alkalmából 

 
 140 éves a Posta Ke-

rekegyházán  

 Szegedi Ásványbörze 
és VortExpo Életmód 
Fesztivál  

 Civil szervezetek szá-
mára fontos oldalak 
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Cím: 
Kurca Vidéke Polgári Egyesület 
6635 Szegvár, Rákóczi u. 31. 
Telefonszám: +36 62 258 559  

E-mail:      civilcsongrad@gmail.com 
Weboldal: www.recic.hu/csongrad 

Facebook: https://www.facebook.com/civilcsongrad/ 

  
  
  

 

Módosult a határidő a Nemzeti Együttműködési 

Alap felhívásaiban!  

Diószegi Szabó Pál Carmina Hungaricana című  

verseskötetének bemutatója   

2019. november 5. (kedd) 17 órai kezdettel  

Helyszín: a Somogyi Könyvtár Dóm tér 1-4.  

I. emeleti folyóiratolvasója 

Beszélgetőtárs:  

Bene Zoltán író 

 
Közreműködik:  

Rácz Attila  
Forrás: http://www.sk-szeged.hu 

    SZEGEDI JAZZ NAPOK 
 november 8-9.  

bővebben a fellépőkről: http://www.privatemusic.hu/program.html 

mailto:civilcsongrad@gmail.com
http://www.recic.hu/csongrad
https://www.facebook.com/civilcsongrad/
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Módosult a határidő a Nemzeti Együttműködési Alap felhívásaiban!  

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

látja el. 

Módosított benyújtási határidő 
Közösségi környezet kollégium  

Kategória kódja: NEA-KK-20-O-M, NEA-KK-20-O-V 20 
Benyújtási határidő: 2019.11.15. 23:59  

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium  

Kategória kódja: NEA-MA-20-O-M, NEA-MA-20-O-V 
Benyújtási határidő: 2019.11.15. 23:59  

Nemzeti összetartozás kollégium 

Kategória kódja: NEA-NO-20-O-M, NEA-NO-20-O-V 
Benyújtási határidő: 2019.11.15. 23:59  

Társadalmi felelősségvállalás kollégium 

Kategória kódja: NEA-TF-20-O-M, NEA-TF-20-O-V 
Benyújtási határidő: 2019.11.15. 23:59  

Új nemzedékek jövőjéért kollégium 

Kategória kódja: NEA-UN-20-O-M, NEA-UN-20-O-V 
Benyújtási határidő: 2019.11.15. 23:59  

Közösségi környezet kollégium - Kategória kódja: NEA-KK-20-EG 

Benyújtás kezdete: 2019.11.18. 8:00   Benyújtási határidő vége: 2019.12.20.23:59  

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium - Kategória kódja: NEA-MA-20-EG 

Benyújtás kezdete: 2019.11.18. 8:00   Benyújtási határidő vége: 2019.12.20.23:59  

Nemzeti összetartozás kollégium - Kategória kódja: NEA-NO-20-EG 

Benyújtás kezdete: 2019.11.18. 8:00   Benyújtási határidő vége: 2019.12.20.23:59  

Társadalmi felelősségvállalás kollégium - Kategória kódja: NEA-TF-20-EG 

Benyújtás kezdete: 2019.11.18. 8:00   Benyújtási határidő vége: 2019.12.20.23:59  

Új nemzedékek jövőjéért kollégium - Kategória kódja: NEA-UN-20-EG 

Benyújtás kezdete: 2019.11.18. 8:00   Benyújtási határidő vége: 2019.12.20.23:59  

A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) 
lehet benyújtani. 

A pályázati kiírások ezeken a linkeken érhetők el: http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 

forrás: https://bgazrt.hu/hatarido-modositas-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-felhivasaiban/ 

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és 

működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című kiírások tekintetében 

kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. október 1. – 2019. november 15.   

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2020.” című pályá-
zati kiírás tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. november 18. –2019. decem-
ber 20. 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
https://bgazrt.hu/hatarido-modositas-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-felhivasaiban/
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Megjelentek a nemzetiségi támogatások 2020 évre vonatkozó pályázati kiírásai. Pályázatot kizárólag 

elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: 

EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven.  

Pályázati kiírás a nemzetiségi civil szervezetek 2020. évi költségvetési támogatására 

Pályázati kategória kódja: NEMZ-CISZ-20 

A pályázat EPER-ben történő véglegesítésének határideje: 2019. november 1., 23:59 perc 

Pályázati kiírás a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatására 

Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-20 

A kiírás keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2020. január 1 – 2020. december 31. 

A pályázat EPER-ben történő véglegesítésének határideje: 2019. december 1., 23:59 perc 

Pályázati kiírás a nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, ha-

gyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2020. évi költségvetési támogatására 

Pályázati kategória kódja: NEMZ-TAB-20 

A pályázat EPER-ben történő véglegesítésének határideje: 2019. december 1., 23:59 perc 

A nemzetiségi pályázati kiírások elérhetőek:  

forrás:  

https://bgazrt.hu/hazai-nemzetisegi-tamogatasok-2020/ 

https://bgazrt.hu 

Hazai nemzetiségi támogatások 2020 

 

Határidő módosítás történt a Nemzeti Együttműködési Alap felhívása-

iban, a pályázatok módosított beadási időszakai: 

 

https://bgazrt.hu/hatarido-modositas-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-felhivasaiban/ 

https://bgazrt.hu/hazai-nemzetisegi-tamogatasok-2020/
https://bgazrt.hu
https://bgazrt.hu/hatarido-modositas-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-felhivasaiban/


 

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők! Kedves Civilek! 

November 12. a Szociális Munka Napja, amelyet 1997 óta ünneplünk világszerte. A szociális, illetve a gyer-

mekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások területén dolgozó sok tízezer ember munkájának elismeréseként 

– Magyarország Kormánya előterjesztésére – az Országgyűlés ezt a napot számukra 2017-től munkaszüneti 

nappá nyilvánította. 

Magyarországon a szociális, gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi területen mintegy 5000 civil szervezet tevékenykedik, 
amelyek áldozatos, elkötelezett és magas szakmai színvonalon végzett, nélkülözhetetlen munkájukkal terhet vesznek le az 
állam válláról. A szociális területen dolgozó emberek ilyen irányú tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
magyar társadalom még inkább szolidáris közösség legyen. A kormányzat támogatja és segíti a társadalmilag beágyazódott, 
hozzáadott értéket képviselő civil szférát: míg 2010-ben 144 milliárd forint, addig 2017-ben már 284 milliárd forint került 
szétosztásra a kormányzat közreműködésével a civil szervezetek között, amelyeknek közel 9%-át teszik ki a szociális terüle-
ten tevékenykedők. 

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatainak keretösszege szintén évről évre növekszik. Örömteli, hogy 2019-ben 

több száz szociális tevékenységet végző civil szervezet volt a nyertesek között. 

A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága – egyeztetve az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságával – a szakmai irányítása alá tartozó Civil Információs 
Centrumokkal együtt ünnepli meg az idei Szociális Munka Napját, oly módon, hogy valamennyi megyeszékhelyen és a fővá-
rosban is fiatalok bevonásával közösen látogatnak meg civil szervezet által működtetett szociális intézményeket, ahol szociá-
lis dolgozók mutatják be tevékenységüket a diákok számára. 

A Szociális Munka Napja alkalmából Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár úr rövid interjút adott a szociális te-
rületen tevékenykedő civil szervezetek vonatkozásában, amelyet alább olvashatnak. 

A Szociális Munka Napja alkalmából köszönetet mondunk a szociális, gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi területen tevé-
kenykedő embereknek, civil szervezeteknek! 

Áldozatos munkájukhoz ezúton kívánunk további sikereket és eredményeket. 

Budapest, 2019. október 30. 

Szalay-Bobrovniczky Vince 

civil és társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkár, Miniszterelnökség 

 

Interjú Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkárral  

1.Hogyan értékeli a szociális területen tevékenykedő civil szervezetek munkáját?  

Szociális területen csak akkor tudunk jó eredményeket elérni, ha a közösség ügyévé tud válni, ha a helyi 
igények az önkormányzat és a civil szervezetek összefogásával, állami segítségvállalással tudnak megva-
lósulni. Ezért fontos a civil szervezetek munkája, mert ma Magyarországon az önkormányzatok, civilek, 
egyházak vállalják fel a szociális ellátás több mint kétharmadát, ez is jelzi, hogy akkor lehet helyben jó 
megoldásokat találni, ha a helyi kérdéseket és azokra adott válaszokat az ott élők bevonásával tudjuk 
megfogalmazni.  

2. Fontosnak tartja-e, és ha igen, miért, hogy fiatalok is szerepet vállaljanak az ilyen tevékenységű civil szervezetek munkájá-
ban?  

A kormány 2016. január 1-jétől vezette be az iskolai közösségi szolgálatot, ami feltétele az érettséginek. Tapasztalatok sze-
rint jelentős számban visszatérnek önkéntes szolgálatra azok közül a fiatalok közül, akik részt vettek a programban. Ez az 
intézkedés hozzájárult ahhoz, hogy nőtt az önkénteseket fogadó szervezetek száma és több mint félmillióan végeznek önkén-
tes feladatot. A szociális területén vállalt önkéntesség növeli a szolidaritást és az empátiát a fiatalokban, és ezzel fontos kés-
zségek fejleszthetőek, mint például a együttműködés vagy a problémamegoldás.  

3. A jövőben növekszik-e a szociális tevékenységet végző szervezetek állami támogatása?  

Jövőre több támogatást kapnak a civil szociális intézményfenntartók. Biztonságosabb és kiszámíthatóbb lesz az önkormány-
zati, egyházi és civil fenntartású szociális intézmények működése, ugyanis a minimálbér-emelkedésből eredő munkáltatói 
többletteher az állami átvállalással törvényi garanciát kap. Ugyanis jövő évtől már szerepel az erre a célra szánt mintegy 40 
milliárd forint a költségvetésben.  

4. Van-e olyan ellátási típus, amelyben különösen fontosnak tartják a civil szervezeti jelenlétet?  

A civil szervezetek sok esetben az érintettek tenni akarásának köszönhetően jöttek létre, az ő elkötelezettségük és munkabírá-
suk kiemelkedő és az ő tevékenységük túlmutat a jogszabályokon. A fogyatékosságügy területen jól látható, hogy mennyi 
hozzáadott értéke van az ilyen civil szervezetek munkájának, számos olyan kezdeményezést indítottak el, amelyek később 
fontos részeivé váltak a szociális ellátásnak. A kormány a fogyatékosságügy területén kiemelten fontosnak tartja a „semmit 
rólunk, nélkülünk” elv érvényesülését, ezért évről évre támogatja az érintetteket képviselő érdekvédelmi szervezeteket. 
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140 éves a Posta Kerekegyházán  

Kerekegyháza posta dolgozói és a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány tisztelettel meghívják Önt 

és barátait a kerekegyházi posta megnyitásának 140. évfordulója alkalmából rendezendő megemlé-

kezésre és kiállítás-megnyitóra. 

A rendezvény 2019. november 9-én  

szombaton 15.00 órakor kezdődik 

Ünnepi köszöntőt mond 

dr. Kelemen Márk 

Kerekegyháza polgármestere 

és Magyar Posta Zrt. 

Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság 

igazgatója. 

Szőllősi Béla 

Forrás: www.dapta.hu/  

Forrás: OSZK MEK  (Vörös postakocsi / tervező Kass János) 

CSONGRÁD MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

Szegedi Ásványbörze és  

VortExpo Életmód Fesztivál 2019  

 november 16 - 17.  
 

 

      Belépő jegyek ára: 

     Felnőtt: 500,-Ft 

     Nyugdíjas: 300,-Ft 

     Diák: 300,-Ft 

     Gyerek 6 év alatt: ingyenes 

 
    Szent-Györgyi    Albert Agora  
     6722 Szeged , Kálvária sugárút 23. 
     GPS: 46.2518393 | 20.1397437 

 

 

    Forrás: www.programturizmus.hu/ 
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https://www.dapta.hu/
https://mek.oszk.hu/10200/10292/pdf/belyeggyujtemeny10.pdf
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szegedi-asvanyborze.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szegedi-asvanyborze.html
https://www.programturizmus.hu/telepules-szeged.html
https://www.google.hu/maps/place/46.2518393+20.1397437
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-szegedi-asvanyborze.html


 

Civil szervezetek számára fontos oldalak: 

http://civil.info.hu/ 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 

https://bgazrt.hu/ 

https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke 

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai 

https://birosag.hu/civil-eljarasok 
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Iroda cím:    6723, Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám:  +36 62 258 559  

E-mail:    civilcsongrad@gmail.com  

Weboldal:    www.recic.hu/csongrad 

Facebook:    https://www.facebook.com/ 

 

CSONGRÁD MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

https://

www.facebook.com/

civilcsongrad/ 

http://civil.info.hu/
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzekeC:/Users/AAA/Documents/2017
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai
https://birosag.hu/civil-eljarasok
mailto:https://www.facebook.com/civilcsongrad/
http://www.recic.hu/csongrad
https://www.facebook.com/civilcsongrad/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/

