
 

 

 

 

 

 

 

  
III. évfolyam 4. szám CKSZ-KP-1-2022/1-000006 

Rendkívüli Hírlevél 2022. február 21.  
 

  

  

A tartalomból: 

Események, a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ szervezésében 

CIVIL KÖZPONT HÍREI 

• MEGHÍVÓ Konferencia Európa jövőjéről, mondják ötleteiket, véleményüket az online és a személyes 

fórumokon, tanácskozásokon!  

• VI. Civil Véradás, az "Édes Véradás"  

  
  

CIVIL KÖZPONT HÍREI 

  

Szeretettel Meghívjuk Önöket! 

 

a Konferencia Európa jövőjéről című online és személyes 
fórumainkra 

          

Csongrád-Csanád megyében több településen személyesen és online térben is tartunk konferenciát az Európa 

jövőjét érintő témák mentén, amelyre hívjuk, várjuk a civil szerveztek képviselői, tagjait, önkénteseit is. 
Az alábbi témákban hirdetünk meg előadásokat: 



    

 
Amennyiben a fenti témákban szűkebb javaslata van a fórumok témafelvetését, problémakör felvetését illetően 

a civilcsongrad@gmail.com e-mail címen vagy a 62/258-559, +36202859355, +36204056422 telefonszámon 

várjuk a megkeresését, ötleteit. 

  
Az előadások interaktívak lesznek, mindenki elmondhatja véleményét a témában, kíváncsiak vagyunk arra, 

hogy mit gondol az adott témában Európa múltját, jelenét és jövőjét illetően is. 

 
Meghallgatjuk, továbbítjuk javaslatait, hogy milyen Európát szeretne látni 5-10-25 év múlva. 
Bővebben a konferenciáról Csongrád- Csanád megyében: 

  
A személyes fórumokon megjelenőket szeretettel, pogácsával, teasüteménnyel és ásványvízzel várjuk! 

  
A részvétel minden eseményen díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött, akár a lenti gombra kattintva, 

akár e-mailben, telefonon +36202859355 , +36204056422 , +3662258559  

  

Csatlakozzon fórumainkhoz, mondja el Ön is véleményét!  

 

http://www.recic.hu/csongrad/konferencia-eu-j%C3%B6v%C5%91je/konferencia-eur%C3%B3pa-j%C3%B6v%C5%91j%C3%A9r%C5%91l-mondja-el-v%C3%A9lem%C3%A9ny%C3%A9t/


  

Konferencia Európa jövőjéről általános bemutatás   

 

JELENTKEZÉS, időpontfoglalás az előadásokra  

 

 a FOGLALÁS gombra kattintva:  

   

  

VI. Civil Véradás, 
az "Édes Véradás"  

Tisztelettel, arra kérjük a civil szervezetek vezetőit, képviselőit, hogy támogassanak 

bennünket ebben a nemes ügyben! 
  

A Civil Véradónak nem kell a szervezet tagjának lenni! 
  

Kérjük, osszák meg tagságukkal, rokonaikkal, ismerőseikkel, barátaikkal, szomszédaikkal ezt 

az eseményt. 

  
• Minden Civil véradó a megszokott Véradói ajándékok mellett, a Civil Véradás támogatója, a Mátrix 

Közhasznú Alapítvány  
* www.matrixalapitvany.hu * www.centerke.hu * www.mesedoktor.hu * www.bohocdoktor.com *  

által működtetett Szeretetcsoki támogatásával, kap tőlünk egy ajándék csoki csomagot és egy golyóstollat. 

  

minden Civil véradó a megszokott Véradói ajándékok mellett, 
ajándék tollat és Elismerő oklevelet kap, a Me Civil Kapcsolatok és 
Társadalmi Konzultáció Főosztályától, 
  
a Csongrád-Csanád megyei Civil Központtól: 

• az első 5 felnőtt, az első 5 diák 1.000 Ft értékű ajándékutalványt kap, 

 

• kisorsolunk a VI. Civil Véradás Facebook Eseményét, (a zöld linkre kattintva) megosztók között.3 db 

1.000 Ft értékű ajándékutalványt  
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3165134020382217 
 
• az első három, legtöbb főt delegáló civil szervezet (nem kell, hogy a szervezet tagja legyen!) 25, - 15 és 

10 ezer Ft értékű ajándékutalványt kap. 

http://recic.hu/csongrad/konferencia-eu-j%C3%B6v%C5%91je/konferencia-eur%C3%B3pa-j%C3%B6v%C5%91j%C3%A9r%C5%91l/
https://tiszaparticivilek.booked4.us/public/book
https://tiszaparticivilek.booked4.us/public/
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3165134020382217


  

MA ELKEZDŐDÖTT A ... 

  

Szegeden február 24-én lesz, egész nap! 
  



  

Bővebben:  

   

  

  

  

 

  

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. 
  

 

    

    

    

      

  

   

   

 

http://recic.hu/csongrad/hirek/vi-civil-v%C3%A9rad%C3%A1s-az-%C3%A9des-v%C3%A9rad%C3%A1s-vi-civil-v%C3%A9rad%C3%A1s-szegeden-2022-febru%C3%A1r-24-10-18-%C3%B3r%C3%A1ig-honv%C3%A9d-t%C3%A9r-4/
http://www.recic.hu/csongrad
https://www.facebook.com/civilcsongrad
https://www.youtube.com/channel/UC_utHwk9LfG2RGxDCRoHq8w/videos
https://business.google.com/posts/l/16766489646292958866
http://recic.hu/csongrad

