
 

 

 

 

 

  
II. évfolyam 14. szám CKSZKP1-2021/1-000006 

Rendkívüli Hírlevél 2021. szeptember 27. 

októberi előzetes 
   

  

  

A tartalomból: 

Októberi események a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ szervezésében 

  

• Sajtóreggelin való személyes megjelenésre invitáljuk Önt, téma „NEA-2022” 

Civil Vezetők Klubja személyes  

(Az előző Sajtóreggeli(k) képes összefoglalója: https://www.youtube.com/watch?v=mZ5PxuxC8io 

Októberi Pályázatok 

• MEGHÍVÓ (személyes megjelenés) Tájékoztató NEA pályázatokról 2021, 2022 

• MEGHÍVÓ (online megjelenés) Tájékoztató NEA pályázatokról 2021, 2022 

• Sikeresen zajlott le az V. Civil Véradás, köszönjük a Véradóknak 

• „CIVIL INFO–NEA 2022” c. tájékoztató rendezvény és „Civil Érték és Közösség Díj” 2021. átadás összefoglaló 
 

  

CIVIL KÖZPONT HÍREI 
 

  

Sajtóreggelin való személyes 

megjelenés megjelenésre 

invitáljuk Önt 

Figyelem! Újabb személyes 

bemutatkozási lehetőség 3 

szervezet számára 

Sajtóreggeli Szegeden, október 

04-én (hétfőn), 9:30 óra 

kezdettel 

 

A találkozó célja, hogy a 

pályázati felhívások alapján, a 

NEA 2022. évi összevont és 

egyszerűsített pályázatok 

benyújtását tervező és meghívott 

civil szervezetek a terveikről, 

elképzeléseikről, 

tapasztalataikról nyilatkozzanak. 

 

Regisztráljon most, és biztosítsa 

helyét következő szegedi 

Sajtóreggelinken! 

A Regisztrációkat időrendi 

sorrendben tudjuk fogadni! 

  

  

MEGHÍVÓ 

személyes megjelenés Tájékoztató 

NEA pályázatok 2021, 2022 

Tisztelt Civil Vezető! 

  
A Csongrád-Csanád megyei Civil 

Közösségi Szolgáltató Központ, 

tisztelettel meghívja Önt, 

személyes megjelenéssel a Civil 

Info Tájékoztató, NEA 

pályázatok 2021, 2022 

című rendezvény előadásaira. 

  
A NEA 2022-es pályázatainak 

kiírásai várhatóan 2022. október 4-

én jelennek meg. A kiírások 

megjelenése után lehet benyújtani a 

támogatási kérelmeket.  

  
A Tájékoztató ingyenes, de 

előzetes regisztrációhoz kötött! 

  

Szeretnénk tájékoztatást 

nyújtani, többek között a 

pályázással kapcsolatban, ezért a 

civil szervezetek 

képviselőinek ONLINE, interaktív 

tanácsadásokat tartunk, a Google-

Meet-en keresztül. 

  

  

MEGHÍVÓ  

online megjelenés 

 Tájékoztató NEA pályázatok 

2021, 2022 

Tisztelt Civil Vezető! 
 

A Csongrád-Csanád megyei 

Civil Közösségi Szolgáltató 

Központ tisztelettel meghívja 

Önt, online megjelenéssel 

a Civil Info Tájékoztató, NEA 

pályázatok 2021, 2022 

című rendezvény előadásaira. 

 
A NEA 2022-es pályázatainak 

kiírásai várhatóan 2022. október 

4-én jelennek meg. A kiírások 

megjelenése után lehet 

benyújtani a támogatási 

kérelmeket.  

  
A Tájékoztató ingyenes, de 

előzetes regisztrációhoz kötött! 

  

Szeretnénk tájékoztatást 

nyújtani, ezért a civil 

szervezetek 

képviselőinek ONLINE, 

interaktív tanácsadásokat 

https://www.youtube.com/watch?v=mZ5PxuxC8io


 

Sajtóreggeli ingyenes, de 

előzetes regisztrációhoz kötött! 

  

A részletek a "Kattintson ide!" 

menüpontnál olvashatók 

 

Szeretettel várjuk! 

Regisztráció: 

Kattintson ide!  

 

  

 

 

A részletek a "Kattintson ide!" 

menüpontnál olvashatók. 

  

Szeretettel várjuk! 
Regisztráció: 

Kattintson ide!  

   

  

tartunk, a Google-Meet-en 

keresztül. 
  
A részletek a "Kattintson ide!" 

menüpontnál olvashatók. 

  
Szeretettel várjuk! 

Regisztráció: 

Kattintson ide!  

   

   

  

  

Sikeresen zajlott le Szegeden 

az V. Civil Véradás 
Az idei, tavaszi véradáshoz képest még több civil szervezet érkezett képviseltetni magát a Civil Véradáson! 

  
Közel 140 embertársuknak segítettek ezen a véradáson, ezt hálásan köszönjük minden Véradónak! Az V. Civil 

Véradáson a legtöbb főt delegáló civil szervezet, a Kész-tető Ifjúsági és Kulturális Egyesület, a Fatima Ház Alapítvány 

és a Fénysugár Medicina Egyesület volt.  

  
A díjazottak, az ajándékutalványokat 20. 000; 15.000 és 10. 000 Ft értékben leghamarabb, 2021. 09. 16-tól tudják 

átvenni, (A külső és belső helyszínen tartott Tájékoztatók, rendezvények miatt, előzetes telefonos egyeztetés a biztonság 

kedvéért ajánlott! +36202859355.) Szegeden a Klauzál tér 7. szám alatti Irodánkban (kivéve: szeptember 29. 30. és 

október 01., ekkor az iroda külsős rendezvény miatt zárva tart).  

  
Gratulálunk, és még egyszer köszönjük! 

  

Kattintson ide, ha látni szerenté az összefogleló kisfilmet!  

 

 

„CIVIL INFO–NEA 2022” c. tájékoztató 

rendezvény  
 

 

 „Civil Érték és Közösség Díj” 2021. átadás 
 

    

      

  

Kattintson ide, ha látni szerenté az összefogleló Kattintson ide, ha látni szerenté az összefogleló 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F6yhEZkiF6Pdx2TBT6%3Ffbclid%3DIwAR2qXaqd4vYM4ERdv0ZOBkPF5u1XvuuZccqnBeAfWJRbCLOCE0Cj0JK9wr8&h=AT15ecYYohd6AxaL6lVXFDrS9NzBzwAwzTRjBIloHoZLmWVDmgcmzDjNFwIjuLanuQ9mDLjowJwwvcXU3Q8LYrS98fGNlwOUIU6ZcXrwBE7SRbjGP1KL0Jfb6KDv9xJbz2A&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2rn7kmnJfwzWJNwSJFOpmOXe9hzIXfxVABbC2ubHc5nEK0TiS84uweoYPDJ0_UXMzX-Xg-UKEclWHPGUvgPozQPQwHEyRSyp5n1rq6EB3z2JKza36-ngTyIjVFfIODO9y4BK6cXl_EqSf6gEUSDq6LOa0-m8PcdvNJnRoB248rI8WmJ4d2AZBDBSKFR99WM_BbnuwR
https://forms.gle/rnURRmnMddW8mc967
https://forms.gle/mqjCp3v9LsexgaDh9
https://www.youtube.com/watch?v=bJ2iB3FTP7E
https://www.youtube.com/watch?v=5roMndLVP6Y 
https://www.youtube.com/watch?v=5roMndLVP6Y%20


 

kisfilmet! 
a „CIVIL INFO – NEA 2022” c. országos 

tájékoztató rendezvény 0:00-0:45 és 2:08-3:02 

időtartam között megtalálható.  

  

 

kisfilmet! 
A „Civil Érték és Közösség Díj” 2021. díj kiosztás 

0:46-2:07 időtartam között megtalálható.  

  

 

Október 04-től  

NEA 2022 pályázati kiírások 
 

 

Díjátadás 

 a „CIVIL INFO – NEA 2022” c. országos 

tájékoztató rendezvény keretében 
 

 

Október 4-től nyújthatják be a civil szervezetek 

pályázataikat, a Nemzeti Együttműködési Alap kiírására.  

  
Ebben az évben 10,8 milliárd forintra emelkedett a keret, 

amire lehet pályázni, mondta Szalay-Bobrovniczky Vince, 

a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért 

felelős helyettes államtitkár a tájékoztatón. 

  
A Csongrád-Csanád megyében, közel 500 civil szervezet 

tavaly, összesen 675 millió forintnál magasabb összeget 

nyert pályázatokon. 

  
A NEA 2022-ben már 350.000 Ft lesz az elnyerhető 

egyszerűsített támogatás összege. 

  

  
Bővebb információkat tudhat meg tájékoztató 

előadásainkon. 

  
A bejegyzés alján, a "Kattintson ide!" menüpontban 

olvashat a részletekről és talál Regisztrációs Űrlapot a 

személyes és az online előadásainkra is: 

 

Kattintson ide!  
SZEMÉLYES Tájékoztató, NEA pályázatok 

2021, 2022 című előadás  

 

 

Kattintson ide!  
ONLINE Tájékoztató, NEA pályázatok 2021, 

2022 című előadás  

  

 

A Civil Közösségi Központ által kiírt, „Civil Érték és 

Közösség Díj” 2021.pályázatok eredménye: 

A legmagasabb pontszámot elért három pályázat 

képviselője • egyenként 50. 000 Ft értékű 

ajándékutalványt, • „Civil Érték és Közösség Díjat” • és 

Oklevelet kapott: 

 
Sándorfalva ÖTE 

Talentum Alapítvány 

MENYUKE 

Elismerő Oklevelet kaptak: 

 
Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület 

CSOVIVI Egyesület 
Fatima Ház Alapítvány 

Fénysugár Medicina Egyesület 
Horizont Rehabilitációs Alapítvány 

Környezet-és természetvédők Csongrád Városi Egyesülete 
Nap-Fény Fotókör 

Polgárőr Egyesület Sándorfalva 
Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület 

Mártély 
Szegedi Bajtársi Klub Közhasznú Szervezet 

Szegedi Hospice Alapítvány 
Vasúttörténeti Alapítvány 

 
Gratulálunk a civil szervezeteknek és köszönjük a 

munkájukat! 
 

  

  

 

  

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az 

oldalainkra juthat. 
  

 

 

Ezt a levelet azért kapta, mert feliratkozott a 

Csongrád-Csanád megyei Civil Központ 

Hírlevelére. 
 

        

    

      

  

   

  

 

https://forms.gle/rnURRmnMddW8mc967
https://forms.gle/rnURRmnMddW8mc967
https://forms.gle/rnURRmnMddW8mc967
https://forms.gle/mqjCp3v9LsexgaDh9
https://forms.gle/mqjCp3v9LsexgaDh9
https://forms.gle/mqjCp3v9LsexgaDh9
https://www.facebook.com/civilcsongrad
https://www.youtube.com/channel/UC_utHwk9LfG2RGxDCRoHq8w/videos
https://business.google.com/posts/l/16766489646292958866
http://recic.hu/csongrad

