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Csongrád megyei Civil 

Információs Centrum 

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. 

A tartalomból: 
 

Címlap, hírek 1 

A Tesco pályázata 2 

Együttműködési lehe-
tőség—Bossconnect 

3 

Hasznos tudnivaló 4 

                                Kedves Civil Partnereink! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. április 9-11. között a délalföldi régió három megye-

székhelyén  a Civil Információs Centrumok információs napot tartanak.  

Civil partnereink Kecskeméten, Szegeden és Békéscsabán a következő témákban hall-

gathatnak majd előadásokat: 

 

 Tájékoztató a Visegrádi Alap pályázatairól, előadó: Kakuk Lilla P.R. vezető 

 Törvénymódosítások az adatvédelemmel kapcsolatban, tájékoztató a civil szfé-

rát érintő kérdésekben, előadók: Dr. Török Edina és Dr. Petrezselyem Anett 

 

Az információs napok részletes programjáról, helyszínéről, időpontjáról később adunk 

tájékoztatást! 

 

CIC-18-0006  

    HÍREK 

mailto:civilcsongrad@gmail.com
http://www.recic.hu
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„Mindaddig lehetet-
lennek tűnik, amíg 
meg nem valósítják.” 

Nelson Mandela  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani, hogy a Tesco negyedszer is meghirdeti  
 

 

               „Ön választ, mi segítünk”  
 
 
pályázati programját.  

 
Az áruházlánc programjára ezúttal is közösségépítő pályázatokat vár, de 

most minden körzetben támogatni kívánja az első három helyezett pályázót.  

A helyi kezdeményezéseket támogató pályázaton a Magyar Adományozói Fórum 
szakmai partnerként segíti az áruházláncot a beérkező projektek értékelésében. 

 
A felhívásra ismét várjuk a civil szervezetek jelentkezését, valamint 
olyan közösségi csoportok, társaságok kreatív, közösségépítő ötleteit 

is, akiknek anyagi támogatásra lenne szükségük.  
A pályázók 2018. március 29-ig jelentkezhetnek országosan 61 körzet-

ben; pályázataikat három kategóriában adhatják be: helyi közösség 

környezetének megszépítése, oktatás, képességfejlesztés, valamint az 
egészséges életmód, egészségmegőrzés kialakítását célzó kezdemé-

nyezések.  
 

A szakértői bírálat során körzetenként három kiemelkedő projektet javaslunk 

továbbjutásra a szavazási szakaszba, a Tesco pedig ezúttal valamennyi, az áru-
házi szavazásra bejutó kezdeményezést díjazza: az áruházlánc vásárlói szavaz-

hatják meg, mely pályázók nyerjék el a 400 000 forintos támogatást, és kik kap-
ják a 200, valamint a 100 ezer forintos hozzájárulást közösségépítő ötletük meg-

valósításához. 

 
A Tesco egyúttal szeretne abban is segíteni, hogy minél több, a közösség fejlő-

dését szolgáló, izgalmas pályamunka készüljön, ezért az érdeklődő szervezetek 

és közösségi, baráti társaságok számára workshopokat szervez.  
 

A pályázati programról és a jelentkezésről további információk érhetők el az 
alábbi weboldalon:  

 

 
 

         https://tesco.hu/kozosseg 

http://donorsforum.hu/index.php?subid=3282&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=1121&mailid=321
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Az élet kötelékeket alkot, 

akárcsak a fonál. És ahogy 

a fonalak, úgy az élet 

kötelékei is gyengék 

lehetnek, vagy 

összegubancolódhatnak. 

De ha ápolják és 

gondozzák őket, akkor 

képesek bármilyen 

távolságot áthidalni. 

 

 
 
 

Civil szervezeteket keresünk együttműködési lehetőséggel! 
 
 
A BossConnect Mentor Program egy kidolgozott pályázati anyaggal rendelkezik civil 
szervezetek működésének fenntarthatóvá tételére.  
Pécsi minta projektünkre a támogatást már magas pontszámmal megnyertük 
és partnereket keresünk további hasonló vidéki projektek megvalósítására. 
 

A projekt, a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabili-
zálása tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozására, valamint 
az ottani fiatalok támogatására, illetve a régió egyéb pozitív hatá-
sainak növelésére ad lehetőséget.  
 
Ehhez olyan helyi civil szervezeteket (Alapítványok, Egyesületek stb.) keresünk, akik-
re teljesülnek az alábbi pontok: 
 

 Rendelkeznek minimum egy lezárt, teljes üzleti évvel;  

 Utolsó éves árbevétele elérte a 8M - 20M forintot; 
 

 
Székhelye vagy telephelye konvergencia régióban található. 
Együttműködésünk ötvözik az üzleti valamint a szociális/társadalmi szempontokat, és 
munkalehetőséget teremtenek, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára. 
 
Amennyiben együttműködési lehetőségünk felkeltette érdeklődésüket, az alábbi elér-
hetőségeken várom jelentkezésüket:  
 
 

Pányi Nikolett Lívia 
projektmenedzser 

Mobil: (+36 20) 211 6069 

BossConnect Mentor Program 

1118 Budapest, Nagyszeben út 24. 

www.bossconnect.com 

 

tel:+36%2020%20211%206069
https://maps.google.com/?q=1118+Budapest,+Nagyszeben+%C3%BAt+24&entry=gmail&source=g
http://www.bossconnect.com/


 

Civil Információs Centrum—
Csongrád Megye 

Iroda cím: Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám: +36-20/278-6545 

E-mail: civilcsongrad@gmail.com 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Szegedi Tagozata  

Arany János és Szent László nyomában 
2018. április 21. szombaton  

kirándulást szervez Nagyszalontára és Nagyváradra 

8.30  Arany-porta, Arany János szülőháza, gyermekkori emlékei  

Negyedórás sétával érkezünk a következő látnivalóhoz, közben elhaladunk az Arany János Líceum előtt, ahol egykor a nagy költő is tanult 

9.30  Emlékmúzeum a Csonka toronyban. Arany János élete, munkássága, halála. 

11.00 Városnézés, a szoborpark megtekintése, szabadidő 

12.00 a református templom toronyzenéjének meghallgatása. Minden órában felhangzik a Kossuth-nóta. 

13.00 Nagyváradon honismereti vezetőnkkel Pápay Zoltánnal találkozunk.  

Megtekintjük a Kanonok sort, a római katolikus székesegyházat, a Keresztény Múzeumot és a Püspöki palotát. 

14.30 Busszal indulunk a várba (3-4 utca). 

15.00 A közelmúltban felújított vár meglátogatása. 

16.45 buszra ülünk, és a belvárosba megyünk.  

Nagyobb sétát teszünk a belvárosban Pápai Zoltán vezetésével.  

Ezt szabad program követi. 

19.00 Hazaindulás  

Érdeklődni, részletek ,árak: 

Czibere Valériánál (20/531 2507), czibere.valeria@gmail.com, 

Kisimre Ferencnél (30/489 2945), kisimreferenc@t-online.hu  

és Nagy Abonyi Attilánál (30/532 8746), nagy.abonyi@freemail.hu 

http://www.facebook.com/civilbacs
mailto:civilbacs@gmail.com
mailto:czibere.valeria@gmail.com
mailto:nagy.abonyi@freemail.hu

