
 
 

 

 

 

 

 

A Csongrád-Csanád  megyei Civil 
Közösségi Szolgáltató Központ 

(Civil Központ) márciusi Hírlevele 

Fontos hírek 

• Az újabb járványügyi szigorítások miatt: 

2021. március 8 – március 22. közötti időszakban a Csongrád-Csanád megyei Civil Központban a 

személyes ügyfélfogadás szünetel. 

 

• Márciusi onine képzéseink is zavartalanul folytatódnak ÚJ képzés a 

" A Falusi Civil Alap2021. évi pályázat lehetőségeiről, a pályázat benyújtásának módjáról"- 

című online előadás. 

 
• Ne felejtsük el a IV. Civil Véradás eseményét március 25. (csütörtök) 10:00-18:00 

 
 

Képzéseinket online módon, Tanácsadásaikat online módon vagy telefonon keresztül 

 zavartalanul tudjuk biztosítani. 

 
 

 
 

Keressenek minket bizalommal! 
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Képzéseink ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz 
kötöttek. 

A képzések részletei a Mutass többet! gomra kattintva 
érhető el. 

Amennyiben regisztrálni szeretne a képzésre, erre 
nagyon egyszerűen és gyorsan van lehetősége. 

Ugyanis mindhárom képzésről szóló "cikk" alatt a 
 Mutass többet!gomra kattintva, azonnal megteheti ezt, 
egy előre megszerkesztett válaszlevélben. 

Képzéseinket online módon, Tanácsadásaikat online módon 

vagy telefonon keresztül zavartalanul tudjuk biztosítani. 

 

Mutass többet! 

Elérhetőségek: 

+36 20 285-9355 zavartalanul hívhatják (munkaidőben) 

+36 20 405-6422 zavartalanul hívhatják (munkaidőben) 

 
folyamatos és zavartalan a szolgáltatás: 

Facebook:  https://www.facebook.com/civilcsongrad 

E-mail:   civilcsongrad@gmail.com 

Weboldal:   www.recic.hu/csongrad 

Addig is vigyázzunk egymásra és vigyázzanak Magukra! 

Köszönjük a megértést! 

a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ munkatársai 
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Mutass többet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"A Falusi Civil Alap 2021. évi pályázat 

lehetőségeiről, a pályázat benyújtásának 

módjáról"- című online előadás 

az Előadás időpontjai: 

március. 10. , 17. , 24. (szerdánként) 

9:00 és 17:00 órai kezdettel 

https://drive.google.com/file/d/ 

1VhElry2xSzJbcbA6hU43BDUskb4I0 

WzL/view?usp=sharing 

 
Ha a fenti (kék linkre kattintva teheti meg) 

Meghívót elolvasta: 

"Adományozás és önkéntesség a civil 

szervezetek világában" című online 

előadás 

az Előadás időpontjai: 

március 09. (kedd) 

és 23. (kedd), 9:00 és 17:00 órai 

kezdettel.          

https://drive.google.com/file/d/ 

1VhElry2xSzJbcbA6hU43BDUskb4I0 

WzL/view?usp=sharing 

Ha a fenti (kék linkre kattintva teheti 

meg) Meghívót elolvasta: 

A regisztrációt a Mutass többet!gomra 

kattintava megteheti. 

 

A regisztrációt a M utass többet!gomra 

kattintava megteheti. 

 

 

 
 

"Egyesületek, alapítványok szervezése és 

működése Magyarországon"- online 

előadás 

az Előadás időpontja: 

március 16. (kedd) 9:00 és 17:00 órai 

kezdettel        

https://drive.google.com/file/d/ 

1VhElry2xSzJbcbA6hU43BDUskb4I0 

WzL/view?usp=sharing 

Ha a fenti (kék linkre kattintva teheti 

meg) Meghívót elolvasta: 

Mutass többet! 
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 A regisztrációt a Mutass többet!gomra 

kattintava megteheti. 

Mutass többet! 

 

 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Csongrád-Csanád+Megyei+ 
 Civil+Közösségi+Szolgáltató+Központ+(Civil+Központ) 

 

 

 Ezt a levelet azért kapta, mert 
feliratkozott a Csongrád-Csanád 

Amennyiben kérdése, megyei Civil Központ Hírlevelére. 

észrevétele van, 
kérjük keressen fel bennünket, bármelyik 
elérhetőségünk valamelyikén! 
A + 36 (20) 285 9355 és a + 36 
(20) 405 6422 telefonszámon és az 
összes online elérhetőségen. 
Az alsó ikonokra kattintva Nem szeretne több hírlevelet kapni? 

azonnal az oldalainkra juthat. Kattintson ide a Leiratkozáshoz. 

 

 

    

 

Leiratkozás - unsubscribe 
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