
 
Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szíves-

kedjenek eljuttatni szá-

munkra a tárgyhavi 

programjaikat, melye-

ket feltöltünk a hírleve-

leink elejére, egy keret-

be. Ezen határidő figye-

lembe vétele miatt a hír-

leveleinket minden hó-

nap 5. napja után küld-

jük meg a civil szerveze-

tek számára. 

2019. DECEMBER 05. 

VI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM  

Csongrád megyei Civil Információs Centrum 

 

 A tartalomból: 

 Szegedi Advent 

2019  

 A Korinda együt-

tes lemezbemutató 

koncertje  

 Szőke Tamás elő-

adása a TIT-ben 

 Szandi Szatyma-

zon 

1. 

 Pályázati informá-

ciók 

2. 

 Dr. Csomortáni 

Domokos Zoltán  

előadása a TIT-

ben 

 Retro Fesztivál 

Szegeden  

 Közérdekű infor-

mációk 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

CIC-19-0001  

  

 

 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/ 

  

 

Közelgő események: 

A Korinda együttes lemezbemutató 
koncertje Szegeden  
Helyszín: IH Rendezvényközpont 
Forrás: http://www.facebook.com/pg/KorindaZenekar  

Időpont: 
2019. 12. 06. 19:00 

 

Karácsonyi Ünnepi Hetek a 

Széchenyi téren  

november 29. - december 24  

 

Forrás: 
https://www.facebook.com/
events/2472705262948301/ 

mailto:civilcsongrad@gmail.com
http://www.recic.hu/csongrad
https://www.facebook.com/civilcsongrad/
http://www.facebook.com/pg/KorindaZenekar
https://www.facebook.com/events/2472705262948301/
https://www.facebook.com/events/2472705262948301/


A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 

2020.” című pályázati kiírás  

 

 

Benyújtási határidő:  

2019.12.20. 23:59 (péntek) 

 

 

Közösségi környezet kollégium 

Kategória kódja:  NEA-KK-20-EG 

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 

Kategória kódja: NEA-MA-20-EG 

Nemzeti összetartozás kollégium 

Kategória kódja: NEA-NO-20-EG 

Társadalmi felelősségvállalás kollégium 

Kategória kódja:  NEA-TF-20-EG 

Új nemzedékek jövőjéért kollégium 

Kategória kódja: NEA-UN-20-EG 

 

A pályázati kiírások a következő  

linkeken érhetők el:  

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

forrás: https://bgazrt.hu 
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Pályázat benyújtási  

határidő 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok
https://bgazrt.hu
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https://oneticket.hu/szegedi-retro-191221 

https://oneticket.hu/szegedi-retro-191221
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VIGYÁZAT! MEGTÉVESZTÉS!  

Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan továbbra is folyama-

tosan érkeznek bejelentések az Országos Bírósági Hiva-

talhoz, mely szerint a Civil Marketing Kft. nevében a 

civil szervezetek képviselőit telefonon, az OBH-ra hivat-

kozva keresik meg azzal, hogy ellenszolgáltatás fejében 

az éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, vala-

mint szükség szerint javítják.  

„Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, 

hogy az OBH sem a Civil Marketing Kft-vel, sem pedig más gazdasági társasággal nem kötött 

együttműködési megállapodást a beszámolók ellenőrzésére és felülvizsgálatára! 

Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és nyilvántartása, tartalmában, érdemében 

nem vizsgálja azokat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ugyanis ilyen 

vizsgálatokra nincs hatásköre. 

Amennyiben a beszámoló benyújtásával, illetve közzétételével kapcsolatban bármilyen kérdés vagy 

probléma merülne fel, úgy kérjük, hogy keresse az 

OBH Országos Nyilvántartási Irodáját a" 

civilinfo@obh.birosag.hu e-mail címen   vagy az alábbi telefonszámokon:  

       06/1-354-4165, 06/1-354-4115, 06/1-354-4295 

forrás: birosag.hu 

 
Civil szervezetek szá-

mára fontos oldalak: 

http://civil.info.hu/ 

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

nea/palyazatok 

https://bgazrt.hu/ 

https://birosag.hu/eljarasok-

nyomtatvanyai/civil-eljarasok

-urlapjai 

https://birosag.hu/civil-

eljarasok 

https://birosag.hu/civil-

szervezetek-nevjegyzeke 

 

PÁLYÁZÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

A hiánypótló levelekkel 

kapcsolatban 

Azon szervezetek, akik kaptak 
hiánypótló levelet, és nem tud-
ják a pontos teendőjüket, ké-
rem, hogy a pályázati azonosító 
feltüntetésével jelezzék e-mail-
ben a nea@bgazrt.hu címre. 

A beérkezett jelzésnek megfele-
lően, a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. kollégái tájékoztatják az 
érintett szervezeteket további 
teendőjükről. 

Elérhetőségeink: 

Csongrád megyei 
Civil Információs 

Centrum 

 

https://
www.facebook.com/

civilcsongrad/ 

 

www.recic.hu/
csongrad 

 

62258559 

 

Online formában a Hírle-
vél bármelyik linkjére, 
hivatkozására kattintva 
„Hivatkozás megnyitása” 
paranccsal azonnal eljut 
hat az oldalra. 
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