
A Fatima Ház Alapítvány nyárindító programja: 

Kurca Vidéke Polgári Egyesület 

Cím: 6635 Szegvár, Rákóczi u. 31. 

Telefon: +36 (20) 278-6545 

E-mail: civilcsongrad@gmail.com  

Honlap: www.recic.hu 

2019. JÚNIUS 5. 

VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 

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: 
 

A Fatima Ház Alapít-

vány programja 

1 

CIVIL INFO– NEA 

2020 

2 

Programajánló, kuta-
tási közreműködés 
kérése 

3 

CIC-19-0006  
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Oldal 2 CSONGRÁD MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 

„CIVIL INFO – NEA 2020” országos tájékoztató rendezvény 

2019. szeptember 11. szerda 

Kecskemét: 09.00 óra. 

Szeged: 13.00 óra. 

Békéscsaba: 17.00 óra. 

  

  

 

http://www.facebook.com/civilbacs


VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Oldal 3 

Iroda cím: Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám: +36-62 258-559 

E-mail: 

civilcsongrad@gmail.com 

Weboldal: www.recic.hu 

A XVI. Kerületi Közművelődési Tanács Egyesület  kutatása: 

A XVI. Kerületi Közművelődési Tanács Egyesület megbízásából a mellékelt kérdőív kitöltésével szeretnénk a közreműködé-
sét kérni egy ifjúság helyzetével foglalkozó kutatásban. A kutatócsoport elsősorban a sport szerepén keresztül vizsgálja a 
fiatalok élethelyzetét, motivációját, együttműködési képességeit, esetleges hátrányos helyzetük kezelését. Képet kívánunk 
kapni arról, hogy a fiatalokkal foglalkozó vagy ezzel a generációval kapcsolatba kerülő különböző területeken dolgozó 
szakemberek, hogyan látják a fiatal generáció helyzetét és ezen belül hangsúlyosan a sport szerepét az ifjúság nevelésé-
ben, gondolkodásának és magatartásformáinak alakításában. 
 A link, ahol kitölthetik: https://www.surveymonkey.com/r/ifjusagi-kerdoiv 

90. Ü nnepi Kö nyvhe t e s 18. Gyermekkö nyvnapök 

Az ünnepi könyvhét egyedülálló 
kulturális rendezvénysorozat, év-
ről-évre töretlen sikerrel és nép-
szerűséggel. 

Információk: 
Honlap: http://www.sk-szeged.hu 

Helyszí n 
Dugonics tér Szeged  

Telefon: 62/472-204  

Honlap:  

http://www.szvp.hu/indul.php  

Re szletek 
Kezdés:  június 13. – 11:00  

Vége: június 17. – 18:00  

Esemény kategóriák: Ismeretterjesztő, Kiállítás, Szórakozás, Vásár 
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