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  Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület  
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Iroda :          6722 Szeged, Klauzál tér 7. 

Telefonszám:  +36 62 258 559 ;+36 20 285 9355  

E-mail:           civilcsongrad@gmail.com 
weboldal:      www.recic.hu/csongrad 

facebook:     www.facebook.com/civilcsongrad/ 

  
 

Tisztelettel megkérjük 

Önöket, hogy minden 

hónap 5. napjáig szí-

veskedjenek eljuttatni 

számunkra a tárgyhavi 

programjaikat, (JPEG 

vagy PNG és Word 

formátumban) melye-

ket feltöltünk a hírle-

veleink elejére, egy ke-

retbe. Ezen határidő 

figyelembe vétele miatt 

a hírleveleinket min-

den hónap 5. napja 

után küldjük meg a 

civil szervezetek szá-

mára. 

A tartalomból 

       Közelgő események 

MEGHÍVÓ  

Tisztelt Civil Szervezeti Képviselő! 

A Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület, mint a Csongrád-Csanád Megyei Civil 

Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa, tisztelettel meghívja Önt online Képzé-

seire az alábbi témakörökben: 

1. Adományozással, önkéntességgel kapcsolatos képzés: 

2. Számítógép-kezelési és informatikai képzés 

(Szervezetük az online Rendezvényeket, a Taggyűléseket, a Közgyűléseket, így hivata-

los formában, személyes jelenlét nélkül tudja megtartani! A Képzés tájékoztatást ad 

arról, hogy Google Meet, Zoom, Skype stb. online kapcsolattartási lehető-

ségekkel hogyan tudja teljesíteni vállalt Rendezvényeit.) 

A Képzések pontos időpontjai, Facebook oldalunkon jelennek majd meg:  

https://www.facebook.com/civilcsongrad 

jelentkezni lehet:   a képzést megelőző napon 15:00 óráig  

A Képzés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 

Amennyiben részt szeretne venni a Képzésen, kérem, jelezze vissza a regisztrációban, az 

alábbi adatokat a zökkenőmentes kapcsolatépítés érdekében a civilcsongrad@gmail.com e-mail 

címen a feltüntetett, jelentkezési határidőig!  

a) a szervezet neve,  

b) a Tanácsadáson a szervezetet képviselő magánszemély neve 

c) online vagy személyes tanácsadás megjelölésével 

d) illetve a pontos időpont megjelölésével 

Szeretettel várjuk a Képzéseken!  

a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ munkatársai 

 

Címlap, közelgő ese-

mények 

 
 

1. 

Pályázati információk 
 
2. 
 

Közérdekű hírek 3. 

 
Hasznos információk 

 

 

4. 
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Morgan Stanley Pro Bono Program 2020-21 

 
Pá lyá záti felhí vá s nonprofit szervezetek szá má rá áppliká cio  ke szí te st ce lzo  pro 

bono tá mogátá s ige nybeve tele re  
 

A Morgan Stanley az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével pályázatot hirdet ma-

gyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználásá-

ra. A Morgan Stanley felelősségvállalási rendszere keretében, pro bono projekt keretében, egy kivá-

lasztott nonprofit szervezet IT programját szeretné a szakértelem felajánlással segíteni annak haté-

konyságának javítása és társadalmi hasznosságának növelése érdekében, az applikáció fejlesztés terü-

letén. A több körös kiválasztási folyamat révén várhatóan egy civil szervezet applikáció fejlesztésre 

vonatkozó elképzelését támogatja a program, külsős és Mor-

gan Stanley fejlesztők illetve programozók bevonása révén, a 

tervek szerint egy év időkeretben.1  

 

bővebben és forrás:  

http://onkentes.hu/sites/default/files/attachment/[uid]/Morgan_Stanley_Pro_Bono_felhivas_2020-21.pdf 

 

 

Hasznosítsuk újra, használjuk többször! fotópályázat 

 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Építésgazdaságért, Infrastrukturális Kör-

nyezetért és Fenntarthatóságért Felelős Államtitkársága „Hasznosítsuk újra, használjuk 

többször!” címmel fotópályázatot hirdet. 

 

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv központi kérdése a hulladékgazdálkodás: az 

olyan hulladékok keletkezésének megelőzése, amelyek környezetre gyakorolt negatív 

hatása nyilvánvaló. Fontos cél az ország illegális hulladéktól való megtisztítása, de az 

egyszer használatos műanyagtermékek kivezetése is. 

A jövő záloga a körforgásos gazdasági modell alkalmazása, amely szorosan összefügg 

a fenntarthatósági célokkal. Az erre való átállás létfontosságú a magyar gazdaság szá-

mára, ugyanis segíti a globális versenyképesség fokozását, a gazdasági növekedést és 

új munkahelyek teremtését is. 

 

bővebben és forrás: 

https://palyazatok.org/hasznositsuk-ujra-hasznaljuk-tobbszor-fotopalyazat/ 

http://onkentes.hu/sites/default/files/attachment/%5buid%5d/Morgan_Stanley_Pro_Bono_felhivas_2020-21.pdf
https://palyazatok.org/hasznositsuk-ujra-hasznaljuk-tobbszor-fotopalyazat/
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A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 

2021.” című pályázati kiírás tekintetében:  

2020. november 12. 8:00 – 2020. december 11.  déli 12:00 között. 

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. látja el. 

 

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül 

(NIR) lehet benyújtani. 

 

Pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok:  

 

bővebben és forrás: 

Ko zo sse gi ko rnyezet kolle gium 
 egyszerűsített: NEAG-KP-1-2021 kiírás és útmutató:  

 NEAG-KP-1-2021 pályázati kiírás 

 NEAG-KP-1-2021 pályázati útmutató 
 

Mobilitá s e s álkálmázkodá s kolle gium 
 egyszerűsített: NEAG-KP-1-2021 kiírás és útmutató:  

 NEAG-KP-1-2021 pályázati kiírás 

 NEAG-KP-1-2021 pályázati útmutató 
 

Nemzeti o sszetártozá s kolle gium 
 egyszerűsített: NEAG-KP-1-2021 kiírás és útmutató:  

 NEAG-KP-1-2021 pályázati kiírás 

 NEAG-KP-1-2021 pályázati útmutató 
 

Tá rsádálmi felelo sse gvá llálá s kolle gium 
 egyszerűsített: NEAG-KP-1-2021 kiírás és útmutató  

 NEAG-KP-1-2021 pályázati kiírás 

 NEAG-KP-1-2021 pályázati útmutató 
 

Ú j nemzede kek jo vo je e rt kolle gium 
 egyszerűsített: NEAG-KP-1-2021 kiírás és útmutató:  

 NEAG-KP-1-2021 pályázati kiírás 

 NEAG-KP-1-2021 pályázati útmutató 

https://nir.bgazrt.hu/bga/
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_utmutato.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_kiiras.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/NEAG-KP-1-2021_palyazati_utmutato.pdf


Idén 30 éves a Tankcsapda, 
Országos Jubileumi Turné 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓ  
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Szeged helyi közforgalmú közlekedési menetrend  

ideiglenes módosítása – 2020. nov. 18-ai kezdettel 

bővebben és forrás: 

https://www.szegedvaros.hu/szeged-helyi-kozforgalmu-kozlekedesi-menetrend-ideiglenes-modositasa-2020-

nov-18-ai-kezdettel/ 

 

Általános tudnivalók a járványügyi helyzetről  
és intézkedésekről 

 
Általános tudnivalók a járványügyi helyzetről és intézkedésekről 

Frissítve: 2020. november 23. 

bővebben és forrás: 

https://koronavirus.gov.hu/aktualis 

KÉREM, 
Like-ja, köves-se oldalunkat a facebookon 

Köszönjük! 

https://www.szegedvaros.hu/szeged-helyi-kozforgalmu-kozlekedesi-menetrend-ideiglenes-modositasa-2020-nov-18-ai-kezdettel/
https://www.szegedvaros.hu/szeged-helyi-kozforgalmu-kozlekedesi-menetrend-ideiglenes-modositasa-2020-nov-18-ai-kezdettel/
https://koronavirus.gov.hu/aktualis

