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Augusztusi hírlevél 

Civilek a Fiatalokért Egyesület  

 

Kedves Civil Partnereink! 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület munkatársai jelen hírlevelünkben kívánunk beszámolni a 

2021. augusztus hónapban megvalósult eseményeinkről. Hírlevelünkből továbbá 

értesülhetnek aktuális pályázati felhívásokról, illetve egyéb szervezeteket érintő információt is 

tartalmaz. 

 

V. CIVIL VÉRADÁS 

Ismét véradásra hívjuk, és sok szeretettel várjuk a régi és új véradókat.  

 

Egy kis kedvcsináló információ a véradással kapcsolatosan!  

 

5 jó ok a véradásra:  

1. Segíthetünk embertársainkon. 

2. A véradás nagyon egyszerű eljárás. 

3. Felfrissíti az adományozó vérsejtjeit. 

4. A véradás ingyenes szűrővizsgálat is egyben. 

5. Aki véradó lesz, egyszerre lehet őssejtdonor is. 

 

Aki teheti, ne hagyja ki a véradó-eseményeket és véradásával mentsen meg 3 életet!  
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Forrás: http://civil-tanacsadas.hu/v-civil-veradas/ 

 

http://civil-tanacsadas.hu/v-civil-veradas/
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„CIVIL INFO – NEA 2022” című országos tájékoztató rendezvény 

debreceni előadása 

 

 

 

Forrás: http://civil-tanacsadas.hu/2429-2/ 

 

 

http://civil-tanacsadas.hu/2429-2/
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Wizz Air Debrecen Airport Run 

 

 09 . 25-én ismét tiéd a pálya, hogy ott futhass ahol máskor a repülők járank! Dombi 

Tibi már elkezdte a bemelegítést és Te?  

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a látogatóknak idén is lehetősége lesz egy repülőgép 

leszállást testközelből megtekinteni! Ne maradj le róla! 

WizzAir futás 2021 Debrecen 

2021. 09. 25. (szombat) 08:00 

Debreceni Nemzetközi Repülőtér 

Az egyes távok és kategóriák, továbbá női/férfi alkategóriák szerinti első három (I.-III.) 

helyezettet külön díjazzuk. 

2021. szeptember 25-én negyedik alkalommal rendezzük meg a Debreceni Nemzetközi 

Repülőtér és a Debreceni Sportcentrum szervezésében a Wizz Air Debrecen Airport Run 

futóversenyt, melynek ezúttal is egy különleges helyszín ad otthont. 

A futóverseny célja a futás és az egészséges életmód népszerűsítése a sportolni vágyók 

körében, illetve kikapcsolódási lehetőség biztosítása a családok számára egy exkluzív 

környezetben. A verseny résztvevői betekintést nyerhetnek a debreceni repülőtér életébe és ott 

futhatnak, ahol máskor a repülők járnak. 

Részletes programterv, versenyleírás és további általános tudnivalók: www.rundeb.com 

Az eseményen lehetőséged van részt venni látogatóként is, amely azonban 

regisztrációhoz kötött. 

Kérjük, hogy a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján meghatározott feltételek 

figyelembevétele mellett nevezzen a rendezvényre. 

 

Információ: info@rundeb.com 

Forrás: https://www.facebook.com/wizzairdebrecenairportrun 

 

 

 

https://www.facebook.com/wizzairdebrecenairportrun/?__cft__%5b0%5d=AZVYv_d1JByWl7xqjYyN-4VZoO9O36KndAuFQX3lBQ-nVtsI4W0bkMyhJxEC4imVd0yyXb9FmSokirEB16aZzNZmYSjgtNYzqS7PQ4sU1zo167H6omP86D0C_YB-Qa0-Q_c6iH-cdQoovUfTKPp225CP4_Qmv5YYTICh9fFey0-yQO0ddcSQG7mw1cNQDFCxAIA&__tn__=-UC%2CP-R
http://www.rundeb.com/
mailto:info@rundeb.com
https://www.facebook.com/wizzairdebrecenairportrun
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Amennyiben kérdése van a hírlevélben megjelent információkkal kapcsolatban keresse 

munkatársainkat: 

 

 

     Serfőzőné Bencsik Margit: 

+36-20/220-5961 

 

 

Aranyosi-Varga Alida: 

+36-20/220-2921 

 

 

Varga Ferenc: 

+36-20/220-7415 

 

 

 


