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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. 

A tartalomból: 

Szegedért Alapítvány 
díjátadó gálaműsor 

1 

Ördögszekér—Civilek 
Utcája felhívás 

2 

Új Nemzedék—képzési 
lehetőségek 

3 

TIT programajánló 4 
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A Szeged Napja rendezvénysorozat keretén belül idén 20. alkalommal szervezzük meg a Szege-

di Hídivásárt! 

Az ország egyetlen igazi hídivására mára országos és Kárpát-medencei hírűvé nőtte ki magát, ma 

már az egyik legnagyobb hazai kézműves seregszemlének számít, idegenforgalmi jelentőségű 

rendezvény, a szegediek legkedveltebb és legnagyobb szabású szabadtéri megmozdulása.  

Nemcsak a hazai kézművesek színe-javának teremt megjelenési lehetőséget, civil szervezeteknek 

is helyet ad a rendezvény: az Oskola utca évek óta Civilek Utcájává válik a Hidivásár idején. 

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

hetőséget 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, támoga-

tókkal és támogatásra szorulókkal, kiváló alkalom tagok és támogatók toborzására, szemlélet 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.  

Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, várjuk jelentkezésüket az iren@ordogszeker.hu e-

mail címen. 
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Iroda cím: Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám: +36-62/258-559  

E-mail: civilcsongrad@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

 

Civil Információs Centrum Csongrád Megye MÁR FACEBOOKON IS 

ELÉRHETŐEK VAGYUNK: 

WWW.FACEBOOK.COM/

CIVILCSONGRAD 
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