
REGINA Fórum Hírlevél 
2012. 2. szám

Kedves Olvasó!

Megérkezett a várva várt tavasz. Mi is újult erővel vágunk bele a garázs bazározásnak. 
Idén  először  március  24-én,  szombaton  tartunk garázs  bazárt a  REGINA 
NőHázban (Gödöllő, Röges utca 66.), délelőtt 10 órától, délután 2 óráig.
A bazárral egy időben, ugyanitt a Greendependent Egyesület szervezésében palánta 
és magcserebere lesz. 
Még mindig ugyanezen a napon és ugyanitt, délután 2 órától  Egészségvédelmi 
nap keretében különféle szolgáltatásokat és helyi vállalkozásokat ismerhetnek meg. A 
tervek  között  szerepel  aurafotózás,  hallásvizsgálat,  vegyszermentes  tisztítószerek, 
szappanok, biokiskert növényápolói, biovetőmagok vására. 
Az egészségvédelmi nap programjai  még szervezés alatt állnak, bővebb információt 
talál majd a Gödöllői Regionális Hírportálon (www.hedvig.hu). 

A facebook-on továbbra is olvashatja híreinket, és megnézheti a fotókat a REGINA Fó-
rum-ba  érkező  újabb  és  újabb  gyönyörű  kézműves  termékekről.  http://www.face-
book.com/ReginaForum

Jótékonysági boltunk címe: Gödöllő, Gábor Áron utca 2-10, Átrium Üzletház, földszint.
Nyitva tartás: keddtől péntekig 10-18 óra között, szombaton 9-12 óra között.
Fontos: boltunk március 15-16-17-én zárva tart.

A  REGINA  NőHázban  minden  szerdán  10-18  óráig  megtekinthetik  és  meg  is 
vásárolhatják  az  adományos  árukat.  Fotókat  a  www.hedvig.hu/temak/regina-forum 
oldalon  találnak.  A  készlet  folyamatosan  bővül,  érdemes  benézni.  Érdeklődni  az 
info@reginakozpont.hu email címen lehet.

Jótékonysági  boltunk  fenntartását  sem  állami,  sem  pedig  önkormányzati 
forrás nem támogatja. Ön viszont szavazatával hozzájárulhat a bolt további 
működéséhez. Részletek a hírlevél második oldalán.

Várjuk szeretettel jótékonysági boltunkban és a REGINA NőHázban.

REGINA Alapítvány

A tartalomból:
• SozialMarie Közönségdíj 2012 2. oldal
• Csudadió hírek - környezettudatos tisztítószerek 3. oldal
• Biokiskert hírek – méreg nélkül a kertben 3. oldal
• Ízelítő a REGINA Fórum jótékonysági bolt termékeiből 4. oldal
• Adományos termékek fogadása, árusítása 6. oldal
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SozialMarie Közönségdíj 2012

A SozialMarie díj megvalósult szociálisan innovatív kezdeményezéseknek szól. A bécsi Unruhe 
Privatstiftung (Unruhe Magánalapítvány) 2005 óta hirdeti meg olyan projektek számára, ame-
lyek innovációs erejét és kreativitását a gyakorlat is visszaigazolta. A díjjal szeretnénk szoro-
sabbra szőni az innovatív szociális kezdeményezések közötti kapcsolatot, és hangsúlyosabban 
megjeleníteni a szociális innováció témáját a közbeszédben. Örömmel látjuk, ha a kitüntetett 
projektek az új ötletek átvételére vagy folytatására inspirálnak másokat. A díj nem rászoruló 
szociális szervezeteknek adható támogatás, hanem innovatív kezdeményezések elismerése. A 
díjazottak szabadon döntik el, hogy mire használják fel a pénzdíjat.
(http://sozialmarie.org/a_sozialmarie_dij) 

Idén a REGINA Alapítvány pályázott a SozialMarie Díjért. Projektünk címe: Running a 
charity shop in Gödöllő (Jótékonysági bolt működtetése Gödöllőn). A közönségdíjat az 
a pályázó nyeri el, aki a legtöbb szavazatot kapja.

Ha ránk szavaz, hozzájárul boltunk további működéséhez. Köszönjük.

http://sozialmarie.org/kozonsegdij 
A szavazás menete a következő:

1.Válassza ki a kedvenc projektjét a Közönségdíj kereső segítségével vagy közvetlenül 
a listából válogatva (az osztrák projektek csak németül érhetőek el).
2.Klikkeljen ("Erre szavazok")
3.Adja meg az e-mail címét
4.Klikkeljen az e-mailen kapott linkre a szavazata érvényesítéséhez.
5.A szavazata érvényes és máris kiválaszthatja a másik országból származó
jelöltet.

Kérjük, hogy küldje el ismerőseinek is a levelet, hogy az ő szavazataikat is 
megkaphassuk!
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Csudadiós hírek

Már a tavaszi nagytakarításra készülünk, ezért az alábbi termékek egységesen 420.- Ft-ba ke-
rülnek:
- ablaktisztító spray,
- szaniter spray (fürdőszobába),
- folyékony súrolókrém,
- domafresh (fertőtlenítő hatású tisztítószer)
- általános alkoholos tiszítószer.

Szép napot Mindenkinek: Cserneticsné Tölgyesi Ildikó
Csudadió Kft. - tisztaság dióhéjban
www.csudadio.hu
06-30-460-1025

Biokiskert márciusi hírei

Végre, itt a tavasz!
Minden kertész izgatottan vág bele a teendőkbe. A palántázás ideje már elkezdődött és lassan a szabadba 
is vethetünk. Aki még nem szerezte be a magokat, ne csüggedjen, még van azért idő,  néhány növényre 
kifejezetten sok is.  A  vetőmag-kínálat  bővült  (és  még fog is:  mondd el,  mit  szeretnél,  és  megpróbáljuk 
beszerezni), izgalmas fajták várják, hogy a kertedbe kerüljenek.
Hogy segítsük a vetőmagbeszerzést,  kilépünk az online világból,  és megjelenünk személyesen is  itt-ott. 
Hogy hol és mikor?

Elsőként  március  10-én,  Gödöllőn  az  Ötletkuckó  emeletén tartunk 
vetőmag csere-berét és vetőmag vásárt (http://www.biokiskert.hu/vetomag-
csere-bere-es-bio-vetomag-vasar ). Aki eljön, akár ingyen is beszerezheti 
idei  vetőmagjait!  Nem  kell  mást  tenni,  csak  elhozni  saját,  felesleges 
magjaid és elcserélni  olyanra,  amire szükséged van.  Ha senki  nem hoz 
olyat, amilyet szeretnél, nézz körül nálunk, hátha ott találod álmaid magját.

A Regina Garázs bazáron, március 24-én szintén ott leszünk, itt is lehet 
magokat cserélni és vásárolni – még ez sincs későn, gyertek!
Ha vetettünk, jöhet a gondoskodás! Hogy segítsünk, folyamatosan kutatjuk 
a  jobbnál  jobb  termékeket,  amelyeket  biztonságosan  alkalmazhattok  a 
kertben. És persze írunk is, mert a legfontosabb a tudás. Gyere, nézz körül 

nálunk (http://www.biokiskert.hu )!

Schweininger Zsuzsanna
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Minden szerdán 10-18 óra között az adományként kapott termékek 
megtekinthetők a REGINA Nőházban. Természetesen a tárgyak, bútorok, ruhák, 

játékok meg is vásárolhatók igen kedvezményes áron.
A fotók ezen a linken nézhető meg: http://hedvig.hu/  temak/regina-forum  

Címünk: REGINA NőHáz, Gödöllő, Röges utca 66.

Adományokat átveszünk a REGINA Fórum-ban, vagy szerdánként a REGINA 
NőHázban.

Adományszervezési tevékenységünkkel hozzájárulunk a lakosok jól/jobb-létéhez.

Ha adományozni szeretne, vagy szeretné megvásárolni a fotókon látható 
adományok valamelyikét, kérem hívja a 0670/949 0597-es telefonszámot vagy írjon 

az info@reginakozpont.hu email címre.
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Adományos termékek vására a REGINA Házban is

MINDEN KEDVES ADOMÁNYZÓNKNAK KÖSZÖNJÜK AZ EDDIGI 
FELAJÁNLÁSOKAT!

mailto:info@reginakozpont.hu
http://hedvig.hu/temak/regina-forum

