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Tisztelt Partnereink! 

 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület által szervezett februári workshopok, 

nagyrendezvény 

2018. február hónap sem telt el események, rendezvények nélkül. Egyesületünkaz 

EFOP-1.2.1.15-2016-00681 projekt keretén belül három alkalommal 

workshopokat, valamint egy ~120 fős nagyrendezvényt is lebonyolított. A 

workshopokon, rendezvényen összesen 225 fő vett részt. 

 

2018. február 14. (szerda) a Civilek a Fiatalokért Egyesület és a Debreceni Egyetem 

Mentálhigiéniás és Esélyegyenlőségi Központja (DEMEK) „PÁR-BAJ” elnevezésű 

workshopot szervezett. A workshop résztvevői elsősorban egyetemi hallgatók voltak, 

akik legalább 3 hónapja egy párt alkotnak. A rendezvény előadója Dr. Berényi András 

volt, aki a DEMEK központ vezetője. A résztvevők játékos vetélkedőn vettek részt, ahol 

nagy hangsúlyt kapott a párok együttműködési képességeinek fejlesztése.  

Az első feladat egy „Villámkvíz” volt. A párok egymásnak hátat fordítva azonos 

kérdésekre válaszoltak, majd ezt követően a lányok a párjuk kedvenc ételeiből étlapot, a 

férfiak pedig virágokat készítette.  

 
Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület 

 

A workshop következő feladata a „Tapogatós” volt, majd ezt követe az „Egyre 

gondolunk”. A fiúk kaptak egy szót (mint például család, gyerek, jövő) és ehhez 
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kapcsolódó öt asszociációt kellett írni egy lapra, a lányoknak pedig 30 másodperc alatt ki 

kellett találni ezeket. 

A sok külön megoldandó feladat után a közös feladatok következtek, mint a „Mikor 

mondok igazat?”, a „Talpalávaló” és a „Bébiszitterkedés”.  

 
Fényképet készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület 

A „PÁR-BAJ” vetélkedő első három helyezettjei komoly díjazásban részesültek, akiknek 

ezúton is gratulálunk! 

 

 

2018. február 17. (szombat) a Civilek a Fiatalokért Egyesület és a Karikás Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesület közösen szervezett wokshopja is nagyszerűen sikerült. A 

szervezők 30 fő részvételére számítottak, melyet sikerült 54 főre növelni. A workshop 

résztvevői elsősorban kisgyermekes családok, fiatal párok voltak. A rendezvény előadója 

Tóthné Pásztor Ágnes volt, aki három gyermekes édesanyaként átérzi a fiatal szülők 

megpróbáltatásait, a gyerekek által okozott örömöt, boldogságot. 

A rendezvényen volt móka-kacagás, táncolás, mesemondás és verselés. A jó hangulathoz 

a zenét a Törköly zenekar biztosította. A szorgos kezecskék pedig a kézműves 

asztaloknál kreatívkodtak.  
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Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület. 

 

2018. február 18. (vasárnap)a Civilek a Fiatalokért Egyesület és a Debreceni Egyetem 

Mentálhigiéniás és Esélyegyenlőségi Központja (DEMEK) „ HÁZASPÁR-BAJ” elnevezésű 

workshopot szervezett Bálint nap alkalmából. A workshop résztvevői elsősorban 

egyetemi dolgozók voltak, akik legalább 2éve házasok. A rendezvény előadója Dr. 

Berényi András volt, aki a DEMEK központ vezetője. A résztvevők játékos vetélkedőn 
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vettek részt, ahol nagy hangsúlyt kapott a házaspárok együttműködési képességeinek 

fejlesztése. 

A workshop hasonló tematikára épült, mint a „PÁR-BAJ”, a házaspárok közösen és külön-

külön is feladatokat oldottak meg. Azonban voltak új feladatok, mint a torony építése 

bekötött szemmel.  

 
Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület 

A résztvevőknek felkészülő feladatként a Szerelmünk lapjai című filmet kellett 

megnézni, mely a visszajelzések alapján remek lehetőség volt a házaspároknak, hogy a 

napi rutinból kiszakadva egy kis minőségi időt is együtt tudjanak tölteni.  

A házaspárok között az első három helyezettnek vacsorakupon került kiosztásra. 

Egyesületünk ezúton is gratulál a nyerteseknek és köszöni a részvételt a jelenlévőknek! 

 
Fényképet készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület 
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2018. február 24. (szombat) a Civilek a Fiatalokért Egyesület a Debrecen, Pósa utca 31. 

szám alatt családok részére Családi közösségépítő rendezvényt valósított meg. Az egész 

napos rendezvény fő célcsoportja elsősorban a gyermekes családok voltak, azonban 

szívesen jöttek fiatalok és szép korúak egyaránt. A rendezvény témája a farsang volt, így 

egy jelmezversennyel kezdődött, ahol a bölcsődéstől a kisiskolásig bárki nevezhetett, 

beöltözhetett. 

A jelmezverseny után különböző tehetséges fiatal táncosok, zenészek mutatták be 

tudásukat. A közönség hatalmas tapssal jutalmazta műsorukat. A rendezvényen családi 

rajz és pólófestő versenyek voltak, melyek közül a legügyesebbek komoly díjazásban 

részesültek.A rendezvény 15 óráig tartott, melyen összesen 128 fő vett részt. 

 

 
Fényképeket készítette a Civilek a Fiatalokért Egyesület 
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Civil beszámolók elkészítéséhez szükséges nyomtatványok aktualizálása 

Ezúton is szeretnénk felhívni a civil szervezetek figyelmét, hogy www.birosag.hu-

nfrissültek a 2018. évi beszámoló benyújtásához szükséges dokumentumok, 

nyomtatványok (http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok). 

A civil szervezeteknek lehetőségük van a 2018. évi beszámoló elektronikus beküldésére 

is a szervezet Cégkapuján keresztül. Fontos, hogy abban az esetben, ha 

meghatalmazással járnak el a teljes bizonyító erejű magánokiratnak meg kell felelnie a 

2016. évi CXXX. törvény 325.§ (1) bekezdésének b) pontjának, valamint a tanúk nevét, 

lakóhelyét olvashatóan kell feltüntetni és mindkét tanú aláírásával el kell látni. 

(Forrás: http://birosag.hu/media/aktualis/civil-beszamolok-elkeszitesehez-szukseges-nyomtatvanyok-

aktualizalasa-0) 

 

 

Cégkapu használata civil szervezetként 

2018. január 1-től a civil szervezetek is igénybe vehetik a Cégkapu szolgáltatást. 

Amennyiben az adott szervezet rendelkezik beszámolóval, azt már a Cégkapun keresztül 

is megküldheti az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH). A szolgáltatás megkönnyíti a 

szervezetek és az OBH közötti kapcsolatfelvételt, hiszen minden dokumentum a 

szervezet által igényelt, biztonságos, hiteles tárhelyre érkezik. 

A Cégkapuval kapcsolatos kérdéseit a Kormányzati Ügyfélvonal következő 

elérhetőségein teheti fel: 

Telefonszám Magyarországról: 1818  

(1.5-ös menüpont - SZEÜSZ-ök, Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások) 

Telefonszám külföldről: +36 (1) 550-1858 

E-mail cím:ekozig@1818.hu 

(Forrás: http://birosag.hu/media/aktualis/cegkapu-civil-szervezeteknek) 
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