
 

 

 

 

 

  

III. évfolyam 2. szám CKSZKP1-2021/1-000006 

Rendkívüli Hírlevél 2022. január. 11. 
 

  

  

A tartalomból: 
Januári események a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ szervezésében 

  

CIVIL KÖZPONT HÍREI 
  

• Megjelentek a 2022 évi Falusi Civil Alap pályázati kiírásai, tájékoztatóinkra regisztrálhat 

• Civilek napja 
 

  

  

Megjelentek a 2022 évi 

Falusi Civil Alap 

pályázati kiírásai  
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek 

a Miniszterelnökség által biztosított forrásból 

a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 

2022. évben meghirdetett „civil közösségi 

tevékenységek és feltételeinek támogatása” című 

alprogram pályázati kiírásai. 

  

A pályázati kérelmeket a NIR rendszeren 

keresztül, 2022. január 10. 10 óra 00 perc – 2022. 

február 11. 12 óra 00 perc között lehet 

benyújtani. 
  

A pályázati kiírásokról tájékoztatókat tartunk, 

amelyre előzetes jelentkezést kérünk az alábbi 

linkre kattintva. 

Pályázatokról további információ ide 

kattintva érhető el!  

 

REGISZTRÁLNI az előadásokra itt lehet!  

 

  

CIVILEK NAPJA 
A Miniszterelnökség a Civilek napja alkalmából 

február 4-én díjátadó ünnepséggel egybekötött 

országos konferenciát tart Budapesten a Grupama 

Arénában. 

  

Erre az alkalomra a Csongrád-Csanád megyei Civil 

Közösségi Szolgáltató Központ különjáratú autóbuszt 

indít! 

  

A megyében működő civil szervezeteknek 

lehetőségük van, díjmentesen részt venni ezen 

a programon. A busz befogadóképessége korlátozott, 
ezért a jelentkezéseket időrendi sorrrendben tudjuk 

fogadni! 
  

A Szegeden, lesz felszállási lehetőség a kora reggeli 

órákban. A tervezetten Budapestre 9:00 óra 

körül érkezünk.  

  

Az eseményen való részvétel a jelenlegi járványügyi 

szabályok betartása mellett a 3. oltás meglétéhez 

kötődik, így maszk viselése nem kötelező. Arra 

kérjük a tisztelt civil szervezeteket, hogy olyanok 

jelentkezzenek erre az eseményre, akik 

rendelkeznek a 3. oltás nyújtotta teljes körű 

http://recic.hu/csongrad/hirek/%C3%BAj-felhiv%C3%A1sok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-keret%C3%A9ben/
http://recic.hu/csongrad/hirek/%C3%BAj-felhiv%C3%A1sok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-keret%C3%A9ben/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FPDxUcXCCpCwMo5Yb6%3Ffbclid%3DIwAR0pS9Osh7nuyUG1aKgoxlxp372JNop7DP2qDsKl81TpU2niSiTdCBtcnJU&h=AT1nJehLy3WU9D1yGGvfZpUY6_m5csyLOwOlRIxmhSq3xaqElI8mrMyzaCy7QGU7Ouksov9U2JsCvTCwc2Wh7en-os23r9OsOa-8ISYMW8A-NROXbKK9F8Aln1uVrHV2vOgEYyCKdaaRnDq-GjHv&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1eIH1IhNpkDornzK124oWkokml9eeQKD2xcSM_k9PtkJH23xp_kKzvXKnqO3L4SdwwedyJQOW8nahLJ85aX_FteDCHbGhpA1_iikQ_auEATpAFU7P4AjTzlAuWhMbRzD7QmJHmPoP521-pxnVRrH5l43UBtD64qeC0Exv6R8I_wA6Px_cFG2bT3RURmaxmXUkbO6to


 

    

  

 

 

védettséggel. 
  

Az esemény keretében kerülnek átadásra az 

ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT DÍJAK, 

valamint értékes kerekasztal-beszélgetéseket 

hallgathatunk meg. 

A program végén közösen indulunk haza a 

különjáratú autóbuszunkkal. 

  

  

CIVILEK NAPJA  KONFERENCIÁRA 

ITT JELENTKEZHET!  

 

  

 

 

  

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://forms.gle/8fwrbVZWHbq412MJ9
https://forms.gle/8fwrbVZWHbq412MJ9
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

