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A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00930-es 
számú projektben.  
2020 márciusában a koronavírus-járvány következményeként leállt a civil élet Mosonmagyaróváron. 
Rendezvények, programok maradtak el. A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség is korlátozta a 
mosonmagyaróvári civil szervezetek tevékenységének összefogását szolgáló szervező munkáját, 
irodájában szolgáltatásai elsősorban személyes érintkezés nélkül voltak csak elérhetőek. A XXI. 
Mosonmagyaróvári Civil Nap intenzív szervezése 2020. augusztus elején indult meg. A program 
mindenki számára ingyenes, és a Flesch Károly Kulturális Központban valósul meg. A rendezvény 
látogatására egyénileg van mód, az aktuális járványügyi intézkedések betartásával. A Civil Nap 
programjai a Központ nagyméretű aulájában lesznek, hogy a szükséges védőtávolságot a résztvevők 
kényelmesen tudják tartani.  
Október 3-án, szombaton kerül sor a XXI. Mosonmagyaróvári Civil Nap programjaira. 8 órától 10 óráig 
rendezhetik be a kiállítást vállaló civil szervezetek a civil börze standjait. A rendezvény 10 órakor az 
ünnepélyes megnyitóval kezdődik. Köszöntőt mond Dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár Város 
Önkormányzata polgármestere és Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke. 
Műsorral közreműködnek a Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei. Ezt a civil díjak átadása követi. Az 
arra érdemes civil szervezetek a város által adományozott „Mosonmagyaróvár Város Civil 
Társadalmáért” díjat és a Civil Szövetség által adományozott „Az év civil szervezete” díjat vehetik át. 
Gazdasági szervezetek pedig adományozói tevékenységükért „Az év mecénása” fődíjat és két 
különdíjat vehetnek át. A díjazottakat pezsgős koccintással köszöntik a Civil Nap résztvevői. 
A megnyitó után nyílik a civil börze, melyen mosonmagyaróvári civil szervezetek mutatkoznak be 
tárgyiasult formában az aulában kialakított standokon. 
A díjátadást kulturális bemutatók követik. A műsorban fellép: a Mosonmagyaróvári Country Klub 
(művészeti vezető: Tóth Tibor), Hungarythmic SE tánccsoportja (vezető: Varga Eszter), a Margaréta 
Nyugdíjas Klub Szederinda néptánccsoportja (művészeti vezető: Radákné Litresits Anikó), Nosztalgia 
Baráti Kör (művészeti vezető: Buglyó Gyula), a Jánossomorjai Nyugdíjas Klub tánccsoportja (vezető: 
Szabó Szilvia) 
A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség minden érdeklődő mosonmagyaróvárit szeretettel vár a XXI. 
Mosonmagyaróvári Civil Napon. 
 
A projektről bővebb információt Nagy Sándortól (Elérhetőség +36 30 957 3744) kérhetnek, aki a 
program szakmai felelőse. A rendezvényről információkat a www.mocisz.hu oldalon és a szövetség 
facebook oldalán olvashatnak. 

A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség „A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség abszorpciós 
kapacitásainak fejlesztése” című program keretein belül 2020. október 3-án mosonmagyaróvári 
résztvevők járványügyi egészségügyi szabályok betartása melletti helyszíni megjelenésével szervezi 
meg a XXI. Mosonmagyaróvári Civil Nap programot a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00930-es számú 
projekt keretében az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában. A támogatás 
vissza nem térítendő és 100%-os intenzitású 2,8 millió, azaz kettőmillió-nyolcszázezer forint 
összegű.  

http://www.mocisz.hu/

