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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. 
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XX. Szegedi Hídivásár 

2019. május 25-26. 

A XX. Hídivásár május 25 -26. - én tartatik, jó szokás szerint a Szeged Napja rendezvényso-

rozat zárása és csúcspontjaként. Minden év májusában a szegedi nyár a Hídivásárral kezdő-

dik.  Az ország egyik legnagyobb kézműves seregszemléje, a Szeged Napja körüli esemé-

nyek leglátványosabb két napja.  A minden évben megtartott vásár hagyománnyá vált a város 

életében, kezdeti sikere azóta is tartja magát, az időközben hozzászegődött Borfesztivállal és 

a város több helyszínén zajló ünnepi programokkal kiegészülve egy egész hetes ünnepsoro-

zattá gyarapodott Szeged Napja, melynek csúcspontja és fergeteges záróakkordja a 

hídivásáros kavalkád maradt. A Hídivásár több, mint vásár. Hangulat, élmény, értékteremtő, 

szemléletformáló közösségi és kulturális esemény, fontos és várt esemény szegedieknek és a 

város idelátogató, visszatérő vendégeinek egyaránt. Ünnepeljük idén is együtt Szeged váro-

sát, síppal dobbal, nádihegedűvel, jó borral, jó kedvvel! 

A Civilek Utcája idén május 24 - 26 között, péntektől vasárnapig biztosít kiváló megje-

lenési lehetőséget civil szervezetek, egyesületek, alapítványok és intézmények számára. 

A kitelepülés több szempontból is hasznos: a legjobb alkalom arra, hogy tevékenységüket a 

nagyközönséggel is megismertessék, népszerűsítsék, találkozhatnak célközönségükkel, támo-

gatókkal és támogatásra szorulókkal, kiváló alkalom tagok és támogatók toborzására, szemlé-

let és értékrend formálásra, hatékony marketing, kampány lehetőség. Alapítványi termékek 

értékesítésére is van mód, mindezt jó hangulatban, szépre és jóra hangolt közönség körében. 

A Civilek Utcájának vannak rendszeres kitelepülői, akik évről évre élnek az alkalommal, 

hogy megszólítsák a nagyközönséget, de mint mindig, idén szívesen látunk új szereplőket, 

ameddig a férőhely engedi. 

Forrás: Szervezők 

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTART-

JÁK! 
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Brain Bar 
 

A Vodafone és a Brain Bar teret ad a fiatal tehetségeknek 

Az együttműködésnek köszönhetően a jövőfesztivál egyik színpadjára bárki pályázhat előadónak, akinek a megadott témák kapcsán 
van egy jó ötlete. Ehhez egy rövid, úgynevezett "elevator pitch" videót kell készítenie az érdeklődőknek, amelyben meggyőzik a zsűrit, 
hogy őket válasszák. 
A május 30-31-én ötödik alkalommal megrendezett Brain Bar arról ismert, hogy saját területükön kiemelkedő előadókat hoz el Budapestre. Idén a 
fesztivál vendége lesz többek között Jordan Peterson pszichológus, a 12 szabály az élethez c. bestseller szerzője, akinek tanácsait világszerte 
milliók követik. Maye Musk dietetikus és szupermodel, illetve Frank Cooper, a BlackRock globális marketingvezetője, a BuzzFeed, a Pepsi és a 
legendás Def Jam lemezkiadó korábbi kreatív főnöke, valamint itt lesz a világszerte ismert adattudós, a MIT Media Lab professzora, Cesar 
Hidalgo is, aki a vállalatok és a nemzetek tanulási képességét kutatja. 
A kiemelkedően színes program mellett az idei Brain Bart a Vodafone Magyarországgal való együttműködése teszi még izgalmasabbá. Akárcsak 
a fesztivál, a szolgáltató is elsősorban a jövővel foglalkozik, ezért a mai naptól a Vodafone elindítja az "Elevator pitch" nevű kezdeményezést, 
amelynek keretében a döntőbe jutó tíz fiatal tehetség a témában jártas, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező vendégekkel és előadókkal oszt-
hatja meg ötleteit a Brain Bar két napján, a külön erre a programra dedikált "Talent Stage"-en. "A Vodafone és a Brain Bar víziója olyannyira 
egyeznek egymással, hogy ennek az együttműködésnek meg kellett valósulnia. Egy irányba haladunk, a digitális fejlődés és a környezet iránti 
elkötelezettségünk, valamint a jövő iránti érdeklődésünk visz előre minket, és örülök, hogy ennek a kezdeményezésnek köszönhetően a fiatal 
tehetségeknek is lehetőséget biztosíthatunk arra, hogy a Brain Bar nyújtotta inspiráló környezetben adhassanak hangot a bennük rejlő ötletek-
nek" - mondta el Carra Anita, a Vodafone Magyarország lakossági szolgáltatások üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese. 
A Talent Stage színpadra bárki bekerülhet előadóként, a zsűri által legjobbnak ítélt pályázó pedig egy csúcsmobillal is gazdagodhat. Fontos, hogy 
három fő témakörben lehet pályázni, ezek a Digitális társadalom - ide tartoznak a társadalomra hatást gyakorló technológiai újdonságok, mint 
például az új pénzügyi szolgáltatások vagy az okos közlekedés - a Társadalmi egyenlőség - ide tartozik a munkahelyi egyenlőség kérdése, vagy 
a digitális tudás fontosságának témaköre - és a Környezetvédelem - ide például a klímaváltozás és az e-hulladék csökkentésének fontosságát 
sorolják. 
Pályázni egy rövid, magyar nyelvű videóval lehet; az úgynevezett elevator pitch műfaj lényege, hogy nagyon rövid idő alatt - akár egy közös lifte-
zés során - kell az alanynak meggyőznie a hallgatótábort. Ebben az esetben a hallgatótábor egy szakértői zsűri lesz, ők értékelik majd a beérke-
ző videókat. A pályázati felvételek elkészíthetők a Corvinus Egyetem Fővám téri főépületében lévő lift installációban május 13. és 16. között, vagy 
akár egy tetszőleges lifben is. A nevezési határidő május 16. a pályázati anyagokat az http://bit.ly/vodafonefuturepitch oldalon lehet feltölteni. 
Az előadások mellett a látogatók olyan jövőbe mutató M2M és IoT megoldásokkal is találkozhatnak, mint a Vodafone által tavaly a belvárosban 
és Székesfehérváron bemutatott okos parkolási megoldás. A résztvevők mini demó formájában ki is próbálhatják az NB IoT szenzorokon alapuló 
technológiát, amely lehetővé teszi, hogy valós időben, mobilapplikáción keresztül követhető legyen a parkolóhelyek foglaltsági állapota. Emellett 
a látogatók megismerkedhetnek az agrárium robotizációját hatékonyabbá, az állattenyésztést és növénytermesztést biztonságosabbá tevő okos 
mezőgazdasági technológiákkal is. Ilyen például a Vodafone távolról, egyszerűen használható megoldása, ami folyamatosan ellenőrzi a termelési 
körülmények működését, baj esetén pedig jelez a diszpécserközpontnak. 
Ezeken felül világszerte számos egyéb fejlesztés fogja még segíteni a hétköznapjainkat - mint például a súlyos testi fogyatékkal élők életét meg-
könnyítő Ekso Bionics -, amelyek működésébe a Brain Bar résztvevői egy különleges interaktív eszközön keresztül nyerhetnek betekintést. 
 

További információk: 
Dénes Attila Vodafone Magyarország +36 70 336 8306 Keserü Vagyim HPS Group +36 70 681-4634 attila.denes@vodafone.com keseruy-
.vagyim@hps.hu 
 
A Vodafone-ról 
A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt, beleértve hang-, üzenet-, adat- és vezetékes kommu-
nikációt. A Vodafone Csoport 25 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 42-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 19 piacon kínál vezetékes 
szolgáltatásokat. 2018. december 31-i állapot szerint a Vodafone Csoport 700 millió mobil-, illetve 21 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel 
rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: http://www.vodafone.com. A Vodafo-
ne Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. 
A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni 
és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.  
 

A Brain Barról: 
A Magyarország leginspirálóbb eseményének választott Brain Bar fesztivált idén május 30-31-én rendezik a Corvinus Egyetem campusán. A több mint félszáz világhí-
rű és úttörő- gondolkodót, tudóst, politikust, művészt felsorakoztató fesztivál fókuszában a jövő legérdekesebb, legellentmondásosabb témái állnak. A Brain Bar emel-
lett a jövő legizgalmasabb állásaival várja látogatóit Future Jobs elnevezésű karrierexpóján. 
Jegyek még kaphatók a https://brainbar.com/tickets weboldalon. 
 

http://www.facebook.com/civilbacs
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Iroda cím: Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám: +36-62 258-559 

E-mail: 

civilcsongrad@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

Tábor önkénteseknek 

 

PÁLYÁZAT: Ingyenes 5 napos tábor 14-18 éves önkénteseknek!  
Programok, amelyekbe az 5 nap során be lehet kapcsolódni:  
- Nyugdíjasoknak telefon és számítógép használatban való segédkezés  
- Bölcsődei foglalkozások  
- Kreatív foglalkozások  
- Állatmenhelyi önkénteskedés  
- Nyugdíjas otthonban játék az ottélőkkel  
- Csapatépítő játékok  
- Miért jó, önkéntesnek lenni? - közös ötletelés  
- Önkéntesség nehézségei  
- Önkéntesség és a kötelező közösségi szolgálat 
közti ellentmondás feloldása  
- Külföldi önkéntes lehetőségek megismerése  
- Kampánytervek  
 

Ha szeretnél egy jó csapatban önkénteskedni és közben az önkéntesség hátteréről többet 
megtudni, jelentkezz!!!  
Az önkéntes tevékenységek természetesen beszámítanak a kötelező közösségi szolgá-
latban letöltendő óraszámba.  
A tábor időpontja: 2019. augusztus 5-9.  
Helyszíne: EuroHungaricum Ifjúsági Központ - Hatvan, Hegyalja út 140.  
Jelentkezés feltételei:  
”Én hogyan népszerűsíteném az önkéntességet” Maximum 1 oldalas ötletpályázat, mely lehet  
- szöveges megfogalmazás  
- plakát  
- játék ötlet  
- bármi egyéb, amire mi nem is gondolnánk  
 

Jelentkezési határidő: 2019. június 15.  
A jelentkezéseket e-mailben várjuk: eurohungaricum@eurohungaricum.hu  
A legötletesebbnek ítélt 30 jelentkező vehet részt az 5 napos ingyenes táborozáson.  
A jelentkezésnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:  
név; cím; telefonszám; facebook elérhetőség vagy e-mail cím; életkor. 
EuroHungaricum Közhasznú Alapítvány - EuroHungaricum Public Benefit Foundation 
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