
 

 

 

 

 

 

III. évfolyam 1. szám CKSZ-KP-1-2021/1-000006 

Hírlevél 2022. január 05.  
 

 

A tartalomból: 

Év eleji tervezett események, a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ szervezésében 

CIVIL KÖZPONT HÍREI 

 • Értesítés, az Iroda december végi január eleji nyitva tartásáról 

 • Újévi Üdvözlet 

 • Az „Együtt. Újra.” Vándor fotókiállítás 

 • VI. Civil Véradás 

HÍREK, információk 

 • Környezetvédelmi konferenciával összekötött jótékonysági „turi”  - bemutató kisfilm 

 • 2022. évi Falusi Civil Alap pályázatainak kiírásai 

 • Educatio2022, Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 

 • Civilek napja 
 

  

CIVIL KÖZPONT HÍREI 

Kedves Ügyfeleink! 

  

  

Értesítjük Önöket, hogy személyes Ügyfélfogadás  

2022. január 3-13. szabadság miatt szünetel. 

Elérhetőségeink: 

civilcsongrad@gmail.com 

+36 20 285 9355 

Köszönjük, a megértést! 

a Civil Központ munkatársai 
  

  

Egészségben és sikerekben gazdag 

Boldog Új Esztendőt kívánunk,  

Minden Kedves Ügyfelünknek és Olvasónknak! 
  

  

a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ munkatársai 

http://civilcsongrad@gmail.com/


  

Az „Együtt. Újra.”  

című országos vándor fotókiállítás  

14. állomásaként, Szeged-Kiskundorozsmára érkezik 

  

A civil közösségi élet újraindulásának egy-egy pillanata, fotókon megörökítve – országos vándor fotókiállítás Szeged-

Kiskundorozsmára érkezik. 
  

Az „Együtt. Újra.” című fotópályázatot a Nemzeti Ifjúsági Tanács a Miniszterelnökség együttműködésével és támogatásával indította 

el. A cél az volt, hogy a fiatalok szemével, az Ő fotóikon keresztül megmutassa, mennyire sokféle, színes és értékteremtő programok 

erősítik újra a közösségi életet, egy világméretű járvány megjelenése után.  

  

A pályázatra több mint 80 pályamunka érkezett, melyből a szakmai zsűri kiválasztotta a három első helyezett, a legjobb tizenhat 

valamint egy, a közönség által díjazott fotót, összesen 20 képet. Az országos Civil Központok hálózatának szervezésében a kiállítás anyaga, 

egy vándorkiállítás keretén belül, eljut minden megyébe, ahol az érdeklődők megtekinthetik az alkotásokat. 

A programban 18 és 35 év közötti fiatalok vehettek részt kizárólag, egyetlen fotóval, melynek témája, egy civil szervezet szakmai 

programja vagy közösségi eseménye volt. 
Az ünnepélyes díjátadón 2021 októberében, az első díjat Bíró Benedek vehette át „Újra kerek a világ” című pályamunkájáért. 

A második díjat Doszpoly Roland „Gyereknapi öröm”; a harmadik díjat pedig Fodor Alexandra „Felszabadultság” című fotója 

nyerte. 

A legtöbb közönségszavazatot, Radvánszky Krisztina kapta, Ő vehette át a különdíjat „Táncpillanat” című felvételéért. 

Tovább olvasom:  

 

  

VI. Civil Véradás 
Tájékoztatás! 

  

A Csongrád-Csanád megyei Civil Központ az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködésben megszervezi, a VI.Civil Véradást! 

  

Tervezett időpont: 

2022. február.24. (csütörtök), 10:00-18:00 óra 
  

Helyszín: 
Az OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ 

(6722, Szeged, Honvéd tér 4.) 

  

Pontos részletek, a következő havi Hírlevelünkben olvashatók. 
 

 

  

 

   

Az V. Civil véradás eredményes volt! 

Reméljük, most tavasszal is sokan eljönnek és életeket mentenek Velünk!   

   

  

  

http://recic.hu/csongrad/hirek/az-egy%C3%BCtt-%C3%BAjra-cim%C5%B1-orsz%C3%A1gos-v%C3%A1ndor-fot%C3%B3ki%C3%A1llit%C3%A1s-14-%C3%A1llom%C3%A1sak%C3%A9nt-szeged-kiskundorozsm%C3%A1ra-%C3%A9rkezik/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3087650848130535
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3087650848130535


  

HÍREK, információk 

Elkészült a bemutató kisfilm, a Környezetvédelmi konferenciával összekötött jótékonysági "turi"-ról 

  

balról jobbra: Kókai Gábor HEAD szegedi hallgatói Diákszervezet társelnök, Sipka Bertalan nyilvános kapcsolatok alelnök 

jobbról balra: Dr. Botos Barbara helyettes államtitkár (ITM), Vaszkó Anna a HEAD szegedi hallgatói Diákszervezet társelnöke és Fábián Attila külkapcsolati alelnök 
  

  

Elkészült az összefoglaló "kisfilm" a: Környezetvédelmi konferenciával összekötött jótékonysági „turi” eseményről, amin volt szerencsénk 

részt venni, a HEAD Szegedi Diákszervezet és Partnerszervezetünk, a Fatima Ház Alapítvány jóvoltából! 
  

Az összefoglaló "kisfilm":  

 

2022. évi Falusi Civil Alap pályázatainak kiírása 

Előzetes tájékoztatásul szeretnénk jelezni, hogy a 2022. évi Falusi Civil Alap pályázatainak kiírása várhatóan 2022.01.10-én esedékes a 

megszokott módon illetve felületeken (BGA Zrt. honlapja: https://bgazrt.hu/ és a Civil Információs Portál: https://civil.info.hu/). A 

részletekről, a FCA idei keretösszegével és a kategóriánként maximálisan pályázható összegekkel kapcsolatosan a kiírásból tudnak majd 

tájékozódni. 
  

    

További részletek 2022.01.10-én:  

 

  

Educatio2022, Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 

  

Az EDUCATIO a magyar oktatás legjelentősebb és legrangosabb, éves, szakmai seregszemléje, amely 2000 óta minden évben 

megrendezésre kerül. Több mint száz kiállító – köztük a legtöbb magyar egyetem és főiskola – képviseli a hazai köz- és felsőoktatást, a 

taneszköz-forgalmazást, a tankönyvkiadást, a szakképzést, a nyelvoktatást, a minőségbiztosítást. A látogatók a kiállítói standok mellett 

https://www.youtube.com/watch?v=B67n5KU7vO0
https://bgazrt.hu/
https://civil.info.hu/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/


szakmai előadásokon és prezentációkon ismerkedhetnek meg az oktatás jelenével és jövőjével. 

  

A 22. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Expo-t 2022. január 13-15. között rendezik meg több mint 20.000 m2 alapterületen a 

HUNGEXPO ’A’ csarnokában. Az elmúlt évek sikere alapján közel 200 kiállítóra és a három nap során 55 000 látogatóra – középiskolás 

diákokra, szüleikre, pedagógusokra és intézményvezetőkre – számítanak. 

  

A Civil Központok országos hálózata is képviselteti magát a kiállításon.  

A Civil Központok standján, az országból, 11 megyéből, 17 szervezet tart bemutatót és tájékoztatót az Educatio 2022 Nemzetközi 

Oktatási Szakkiállításon. Csongrád-Csanád megyét a Fatima Ház Alapítvány újrahasznosítás (tárgyak készítése újrahasznosított 

anyagból) és a Szittya Hagyományőrző Íjász Egyesület (korhű öltözék és fegyverzet bemutatása) hagyományőrzés kategóriában képviseli 

az Expo-n. A megyei szervezetekkel 2022. január 15-én (szombaton) 10:00-12:20 között tudnak találkozni a látogatók. 
  

További részletek:  

 

Civilek napja 

  

Az eddigi évekhez hasonlóan, tavaly is megjelent a 2022. évi ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT díj hirdetménye.  

  

A miniszteri elismerés egy természetes személy és egy civil szervezet részére adományozható, melyek értékteremtő, értékmegőrző tevékenysége kiemelkedő, a 

civil közösség érdekében kifejtett munkássága példaértékű. A díj odaítélésére bárki tehetett javaslatot a hirdetményben részletezett szempontok szerint.  

Az Értékteremtő Közösségekért díj átadására 2022. február 04-én (pénteken) Budapesten, a civilek napja alkalmából kerül sor. 

 

A pontos részletekről később olvashat weboldalunkon:  

   

  

  

  

  

 

  

Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület 
Iroda: 6720 Szeged, Klauzál tér 7. 
honlap: www.recic.hu/csongrad 
email: civilcsongrad@gmail.com 
Tel.: +3662258559; +36202859355; +36204056422 

  

 

 

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

megyei Civil Központ Hírlevelére. 

 

Keressenek minket bizalommal! 
 

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az oldalainkra 

juthat, elérhetőségeinkhez. 
  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

    

  

 

 
 

  

 

https://www.educatioexpo.hu/assets/pdf/EDUCATIO2022_kiallitoi_tajekoztato_magyar.pdf
http://recic.hu/csongrad/hirek/
http://www.recic.hu/csongrad
http://civilcsongrad@gmail.com/
https://www.facebook.com/civilcsongrad
https://www.youtube.com/channel/UC_utHwk9LfG2RGxDCRoHq8w/videos
https://business.google.com/posts/l/16766489646292958866
http://recic.hu/csongrad

