
 

 

 

 

 

 

 

  

III. évfolyam 5. szám CKSZ-KP-1-2022/1-000006 

Hírlevél 2022. március 07.  
 

  

  

A tartalomból: 

Események, a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ szervezésében 

CIVIL KÖZPONT HÍREI 

• MEGHÍVÓ 

Konferencia Európa jövőjéről, mondják el ötleteiket, véleményüket személyes (megjelenéssel járó) 

Fórumjainkon!  

• Összefoglaló a  VI. Civil Véradásról 

• Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár köszönő levele, a VI. Civil Véradáson 

megjelenőknek 

• Beszámoló, a Konferencia Európa jövőjéről programsorozat keretében megrendezésre került 

Sajtóreggeliről 

• HÍREK, Információk 

• Pályázati lehetőség 

• Figyelemfelhívás! 

• Az ukrán háború menekültjeinek segíthetünk általuk 
 

  

CIVIL KÖZPONT HÍREI 
MEGHÍVÓ 

Személyes fórumainkra 

Szegeden több személyes Fórumot is tartunk, az Európa jövőjét érintő témákban, melyre 

szeretettel meghívjuk Önöket és az Érdeklődőket. 

  

Az alábbi témákban hirdetünk meg előadásokat: 

  

•  A digitális technológia térnyerése a távmunkában és az oktatásban 
• A digitális világ "árnyoldala" 
 

március 9. (szerda) Szeged * 16 óra 
Előadó: Gortva-Kónya Mónika klasztermenedzser 

6720 Szeged, Klauzál tér 7. (Civil Központ Iroda) 

    

    



 

 

A "Látható Világ" sokféleségének megőrzése és védelme  
  

március 17. (csütörtök) Szeged * 16 óra 
Előadó: Csehó Gábor - a Csermely Egyesület elnöke 

 

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. (Tudástár, Nagy előadóterem) 

  

Gazdasági növekedés területi és helyi fejlesztéseinek programjai 
 

március 21. (hétfő) Szeged * 16 óra 
Előadó: Volford László klaszter hálózatfejlesztő 

 

6720 Szeged, Klauzál tér 7. (Civil Központ Iroda) 

    

  

  

  

  



 

 

A Programsorozat Ünnepélyes Zárófóruma 
  

• Kulturális párbeszéd, kulturáltan 
 

március 22 (kedd) Kiskundorozsma * 16 óra 

Előadó: Hajdú Géza népművelő, oktató 

 

 6791 Szeged, Negyvennyolcas utca 12.  

(Szent-Györgyi Albert Agóra Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Háza)  

  
 

    

Csatlakozzon fórumainkhoz, mondja el Ön is véleményét! 
Javaslata van?!  Jelezze a civilcsongrad@gmail.com e-mail címen, vagy mondja el a Fórumon vagy 

a 62/258-559, +36202859355, +36204056422 telefonszámon. Várjuk, ötleteit továbbítjuk 

véleményét. 

A személyes fórumokon megjelenőket szeretettel, pogácsával és ásványvízzel várjuk! 
  

A részvétel minden eseményen ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, akár a lenti linkre 

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

  

Regisztráció  

 

http://civilcsongrad@gmail.com/
https://forms.gle/kZfmf1mqhXpCr2Xw6


 

 

  

Konferencia Európa Jövőjéről, márciusi Fórumok témái bővebben:  
 

 

 a FOGLALÁS gombra kattintva, megnyílik egy naptár, március havi Fórumjainkkal:  
 

 

Összefoglaló a VI. Civil Véradásról 

VI. Civil Véradás, az "Édes Véradás" 

Mi megszerveztük #civilkozpont: 

Köszönjük, hogy Önök eljöttek. #civilveradasszeged 

Köszönjük, hogy Ti támogattátok és emlékezetessé tettétek ezt a napot. 

#matrixalapitvany#bohocdoktorok 

Köszönjük, az Önök áldozatos munkáját, a Ti munkátokat. #szegediverado 

 

Még a szekszárdi hírekben is írtak a szegedi 

Civil Véradásról! 
 

 

Részletek:  

  

  

 

Jó hangulatú a Civil Véradás a 

Bohócdoktorokkal. 
 

 

Bővebben:  

  

  

  

 

Köszönetnyilvánítás:  

  

 

Bemutató kisfilm, a VI. Civil Véradásról:  

  

  

http://recic.hu/csongrad/konferencia-eu-j%C3%B6v%C5%91je/szem%C3%A9lyes-f%C3%B3rumok-regisztr%C3%A1ljon-j%C3%B6jj%C3%B6n-el-mondja-el/
https://tiszaparticivilek.booked4.us/public/
https://szekszardihirek.hu/edes_veradas_volt_Szeretetcsokival/
https://matrixalapitvany.hu/alapitvany-tamogatas-ado1/366/Veradast-tamogattunk-a-bohocdoktorokkal
http://www.recic.hu/csongrad/hirek/szegedi-vi-civil-v%C3%A9rad%C3%A1s/
https://www.youtube.com/watch?v=r9hBt6KalFU


 

 

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár köszönő 

levele, a VI. Civil Véradáson megjelenőknek 

    

  

  



 

 

Rövid beszámoló, a Konferencia Európa jövőjéről 

programsorozat keretében megrendezésre került 

Sajtóreggeliről 

 

  

Lukács László szakmai vezető, a téma felvezetése után 

átadta a szót az előadónak. 

A Sajtóreggeli és egyben, a Konferencia Európa 

Jövéjéért fórum címe: 

"A Zöld megállapodás jelentősége, célkitűzései" 
 

 

  

Meghívott előadónk, Csehó Gábor 

a Csermely Egyesület elnöke többek között elmondta, 

hogy az Európai Unió Zöld megállapodása 

jelentős változásokat, elvárásokat is tartalmaz. 
 

  

A meghívott vendégekkel átbeszéltük a 2030-ig kijelölt célokat a környezetvédelem területén. 

Külön kitértünk a beporzó méhek, vadméhek, a madárvédelmi élőhelyek és az élelmiszer 

biztonság kérdésire, továbbá a 2050-ig esedékes klíma semleges ipar ügyére, amelyhez 

Magyarország is csatlakozott.  

(Képes bemutató kisfilm, a KEJ programsorozat lezárasa után készül.) 
  

  

  



 

 

Hírek, információk 

Pályázati lehetőség 

 

10-25 éves kor közötti fiatalok számára 

Határidő: 2022. március 13. 

  
 

 

Részletek:  

  

  

 

Társadalmi innovációs teljesítmények 

elismerésére 

Határidő: 2022. március 10. éjfél 
 

 

További részletek:  

  

  

 

Elérhető a Tempus Közalapítvány új, Tudástár 

Pedagógusoknak honlapja pályázati 

lehetőségekkel. 
 

 

Részletek:  

  

 

2021-2027-es Erasmus+ 
 

 

Bővebben:  

    

  

  

Figyelemfelhívás! 
  

  

 

Reklám tevékenységekkel bővítette ajánlatát, a „Telefonos Cég”, a Budapesten található Civil 

Marketing Kft. nevében, 

VIGYÁZZANAK, szerződést kötnek önökkel, egy telefonbeszélgetés alatt!!! 

Most kaptuk a hírt az egyik Egyesülettől, hogy ismét „lecsaptak” egy gyanútlan szervezetre. 

 

Bővebben:  

 

  

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3193028450926107
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3195972873964998
https://pedagogus-tudastar.hu/palyazatok
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3198146967080922
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/3193075350921417


 

 

Az ukrán háború menekültjeinek segíthetünk általuk 

Fatima Ház Alapítvány 
https://www.facebook.com/fatimahazalapitvany/posts/7481117831905804 

  

Mátrix Közhasznú Alapítvány 
https://infovilag.hu/ukran-haborus-menekulteknek-segit-a-matrix-kozhasznu-alapitvany/ 

 

Magyar Vöröskereszt 
https://bit.ly/3M3Kgbq 

 

Máltai Szeretetszolgálat 
https://www.adomanyozz.hu/ 

  

Migration Aid 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SZA2LWRWR5TRG 

 
  

  

  

  

 

  

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.facebook.com/fatimahazalapitvany/posts/7481117831905804
https://infovilag.hu/ukran-haborus-menekulteknek-segit-a-matrix-kozhasznu-alapitvany/
https://bit.ly/3M3Kgbq
https://www.adomanyozz.hu/
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SZA2LWRWR5TRG
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

