
  

 

 

 

 



HÍREK, AKTUALITÁSOK 

FELZÁRKÓZTATÓ INFORMATIKAI TANFOLYAM 

Komárom-Esztergom megye számos településén az idősek informatikai jártassága alacsony, 

ezért az infokommunikációs szolgáltatásokhoz, eszközökhöz való hozzáférésük korlátozott. 

Ezen ismeretek és készségek hiányában az életvitel során az egyéni szükségletek 

kielégítéséhez szükséges szolgáltatáshoz való hozzáférés nehézségekbe, az ügyek elektronikus 

módon való intézése (pl. ügyfélkapu), az elektronikus kommunikáció akadályba ütközik. 

A Majki Népfőiskolai Társaság a Komárom-Esztergom Megyei Idősügyi Tanáccsal kötött 

megállapodás alapján ezeken a településeken élő idősek számára informatikai felzárkóztató 

tanfolyamokat szervez az alábbi tematika mentén      

1. Számítógép és okostelefon használata               

2. Internet alapjai, böngészés, e-mail használat                    

3. Közösségi média használata (Facebook, Instagram, YouTube) 

4. Interaktív virtuális kapcsolati platformok használata (Skype, Messenger,) 

5. Elektronikus ügyintézés (ügyfélkapu, Netbank, elektronikus vásárlás)          

Bővebb információk elérhetőségeinken kérhetők. 

 

  



 

BÖLCSŐDÉK SEGÍTÉSE A JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉN 

A járványhelyzetre reflektálva a Komárom-Esztergom Megyei Család, Esélyteremtő és 

Önkéntes Ház tisztítószer, higiéniai termék, vitamin és papír-írószer csomag adományokat 

juttatott el négy megyei bölcsődébe. 

o Ácsi Pitypang Bölcsőde 

o Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 

o Kocsi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 

o Szákszendi Mini Bölcsőde 

A csomagokat beszerzést követően személyesen, önkéntesek segítségével juttattuk el a 

bölcsődék vezetői részére. Az aktuális szabályokat és a dolgozók, valamint a bölcsőde lakói 

egészségét szem előtt tartva a csomagok átadására az intézmények előtt került sor.  

 



 

 

KÖSZÖNET AZ ÖNZETLEN VÉRADÓKNAK! 

Köszönjük mindazoknak, akik népszerűsítették eseményünket, valamint külön köszönet illeti 

azon véradókat, egyesületi, alapítványi tagokat, akik csatlakoztak a Civil Véradáshoz és civil 

szervezeteiket képviselve véradásra nyújtották karjukat. 

Az aktuális helyzetben különösen fontos a véradás folytonosságának biztosítása, hálásan 

köszönjük, hogy hívó szavunkra többen eljöttek és önzetlenül nyújtották karjukat egy jó 

ügyért. 

  



 

KUPAKGYŰJTŐ SZÍV TATABÁNYÁN 

A tatabányai Turul’s Miners Sportegyesület kupakgyűjtő szív elhelyezése érdekében várja 

támogatók csatlakozását. 

Már a linken található bejegyzés megosztásával is segíthet abban, hogy felhívásuk minél több 

helyre eljusson: https://www.facebook.com/turulsminers 
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TOVÁBBRA IS VÁRJUK AZ ÖNKÉNTES FOGADÓ SZERVEZETEK 

JELENTKEZÉSÉT 

A Komárom-Esztergom Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház, valamint Civil 

Közösségi Szolgáltató Központ fenntartójaként kiemelt feladatunknak tekintjük az 

önkéntesség népszerűsítését és megyei szintű erősítését. Ennek érdekében szeretnénk egy 

megyei szintű önkéntes fogadó szervezeti jegyzéket létrehozni, melynek célja, hogy az 

önkéntesek, illetve az iskolai közösségi szolgálatos diákok és az önkénteseket fogadó 

szervezetek könnyebben egymásra találhassanak. 

Amennyiben szeretné, hogy az Ön által képviselt szervezet megjelenjen a Majki Népfőiskolai 

Társaság által üzemeltetett honlapon, mint önkénteseket fogadó szervezet kérjük töltse ki az 

alábbi űrlapot: https://forms.gle/M87rmnCUiAVgdhk89  

Köszönjük! 
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CIVIL SZERVEZETI BEMUTATKOZÓ 

BEMUTATKOZIK AZ ÁSZÁRI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI 

EGYESÜLET  

Egyesületünk 2013-ban lett bejegyezve, alapító taglétszámunk 30 fő volt, sajnos azóta pár 

tagtársunk elhunyt.  Alakuláskor kimondtuk, hogy Ászár írott, tárgyi, szellemi és épített 

örökségét meg kell óvnunk, őriznünk, és az érdeklődőknek bemutatni. Illetve újakat kell 

építenünk.  

Ennek szellemében folytatjuk tevékenységünket mind a mai napig. Felújítottuk a faluban 

található régi nyomóskutakat, az ’56-os kopjafát. 2014-ben visszaállítottunk egy gémes kutat, 

és létrehoztunk egy Nemzeti Összetartozás emlékhelyet. Útmenti keresztet újítottunk föl, egy 

II. világháborús katona sírt tettünk rendbe. Hérics Márton egykori ászári plébános nyughelyét 

is felújítottuk. A Reformáció-500 jegyében emlékoszlopot állítottunk, 2019-ben pedig egy 

bálványpréssel gazdagítottuk településünket. Ezek mellett több fotókiállítást rendeztünk, 

gyakran hívunk előadókat is, mindig magyarsággal kapcsolatos dolgokról hallunk tőlük. 

Természetesen Ászár múltjában is kutakodunk, régi mesterségekről is vannak leírásaink, egy 

II. világháborús levente történetről készítettünk hangfelvételt. Nyolcévnyi gulág fogság 

elbeszélését videóra rögzítettük. Minden évben egy adomázgatós teadélutánra hívjuk 

községünk szépkorú lakóit, itt sok érdekességről hallunk. Most egy II. világháború 

fotókiállításon dolgozunk, illetve a teleülésen történteket próbáljuk összerakni, valamint az 

50-es években történtek kutatásának is nekiláttunk. Sok falusi életben használt tárgyi emléket 

is összegyűjtöttünk alakulásunk óta. 

Minden évben szervezünk kirándulást is a tagságnak, igyekszünk olyan helyekre eljutni, ahol 

nem csak látunk, hanem tanulhatunk is. Önkormányzattal, oktatási intézményeinkkel kitűnő 

kapcsolatot ápolunk, segítünk egymásnak.  

Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület 

 

 



  



 

PÁLYÁZATI HÍREK 

BENYÚJTHATÓK A VÁROSI ÉS FALUSI CIVIL ALAP PÁLYÁZATAI 

Falusi Civil Alap 

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi 

Civil Alap keretében 2021. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek 

támogatása” című alprogram pályázati kiírásai. 

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 

2021. április 7. 8 óra 00 perc – 2021. május 7. 12 óra 00 perc 

A pályázati kiírások a következő linken érhetők el: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-

falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/  

Városi Civil Alap 

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A Városi Civil Alap keretében 

„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati 

kiírásai. 

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 

2021. április 21. 8 óra 00 perc – 2021. május 21. 12 óra 00 perc 

A pályázati kiírások a következő linken érhetők el: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-

civil-alap-kereteben/  

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben/
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben/


 

 

 

 

 

SZÜLŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA 2021 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

pályázatot hirdet „Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2021” címmel. 

A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, 

családok (testvérek, nagyszülők; stb.) valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre 

reagáló szolgáltatások támogatása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 

Forrás: https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/szulo2021 

 

Hírlevél – 2021. április 

Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
2800 Tatabánya, Kós Károly utca 2. 

Telefon: 06-34/787-242, 20/236-2553 
E-mail: civil.kem@gmail.com, honlap: www.mntkem.hu 

https://nfszk.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/szulo2021
mailto:civil.kem@gmail.com
http://www.mntkem.hu/

