
  

 

 

 

 



HÍREK, AKTUALITÁSOK 

MEGKEZDTE HIVATALOS MŰKÖDÉSÉT A REGŐCZI ISTVÁN 

ALAPÍTVÁNY A KORONAVÍRUS ÁRVÁIÉRT 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Partnereinket, hogy Áder János köztársasági elnök úr és 

felesége, Herczegh Anita asszony alapítványt hoztak létre a koronavírus járvány során árván 

és félárván maradt gyermekek megsegítésére. Az alapítvány hosszú távon veszi szárnyai alá 

ezeket a gyermekeket, és kíséri figyelemmel sorsukat, hiszen célja az, hogy ne csak egy-két 

évig segítsék a gyerekeket, hanem legalább tizennyolc éves korukig figyelemmel kövessék 

életüket. Az anyagi támogatás mellett pszichológiai segítséget is nyújtanak, továbbá a 

nevelésben, oktatásban, ügyintézésben, munkakeresésben is egyaránt. 

A köztársasági elnök úr által létrehozott Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért 

nyilvántartásba vétele megtörtént, képviselője dr. Herczegh Anita Katalin, a köztársasági 

elnök felesége.  

A nyilvántartásba vétellel az alapítvány megkezdi hivatalos működését, így már anyagi 

támogatást és további felajánlásokat is kész fogadni.  

Az anyagi támogatás átutalásához szükséges banki adatok az alábbiak:  

A kedvezményezett neve: Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért  

A kedvezményezett pénzforgalmi számlaszáma: 11705084-21448492  

Az anyagi támogatások banki utalásakor a közleményben a támogató saját nevét, valamint az 

„alapítvány támogatása” megjegyzést szükséges feltüntetni. 

Az alapítvány adószáma: 19302599-1-14 

A Kuratórium tagjai köszönik minden nagylelkű támogató felajánlását, amellyel hozzá 

kívánnak járulni a koronavírus betegségben elhunytak hozzátartozóinak megsegítéséhez. 

 



SZJA 1% FELAJÁNLÁS 

MÁJUS 20-IG MÉG RENDELKEZHET!   



 

Az idei évben a megyei és fővárosi Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózata is 

segítséget szeretne nyújtani a civil 1%-ról való rendelkezéssel kapcsolatban, ugyanakkor 

országszerte szeretné felhívni a figyelmet a segítségnyújtás és társadalmi 

felelősségvállalás fontosságára. 

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a civil szervezetek egész évben önzetlenül segítenek 

nekünk, és tevékenységükkel közvetett vagy közvetlen módon élhetőbbé teszik mindannyiunk 

életét. A civil egy százalékról való rendelkezés felfogható tehát úgy is, hogy - ha csekély 

módon is, de – viszonozhatjuk civiljeink önzetlen munkáját a május 20-ig terjedő felajánlási 

időszakban. 

Komárom-Esztergom megyében a Civil Közösségi Szolgáltató Központ működtetője a 

Majki Népfőiskolai Társaság. Civil Központként feladatunk a helyi civil szektor segítése, 

fejlesztése. Aktív résztvevői, alakítói vagyunk a megye változatos civil életének. 

Számos projektet valósítunk meg, melyekkel célunk a hátrányos helyzetűek 

integrációjának elősegítése, közösségi párbeszéd erősítése, a családügy és az önkéntesség 

képviselete. 

Rövidfilmünk egyesületünk mindennapjaiba enged betekintést. A videó az alábbi linken 

megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=xCZQOMvsKQQ  

Kérjük adója 1%-nak felajánlásával támogassa Ön is szervezetünket, hogy minél többet 

tehessünk a megyei civilek és a lakosság fejlődése, fejlesztése érdekében. 

Majki Népfőiskolai Társaság 

2800 Tatabánya, Kós Károly u. 2. 

Adószám: 19151544-1-11 

Bankszámlaszám: 11740061-20007140 

Honlap: www.mntkem.hu 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/kemcic/  

https://www.youtube.com/watch?v=xCZQOMvsKQQ
http://www.mntkem.hu/
https://www.facebook.com/kemcic/


Weboldalunkon azon Komárom-Esztergom megyei szervezetek listája is megtekinthető, 

akik jogosultak az SZJA 1% felajánlásra: https://mntkem.hu/ckszk/letoltheto-dokumentumok/ 

A felajánláshoz kapcsolódó hasznos információkat is összegyűjtöttük: 

https://mntkem.hu/2021/04/26/szja-1-felajanlas-kisokos/    

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK 2021. 

Oroszlány és Térsége Civil Szervezeteinek Egyesülete meghirdeti "A legszebb Konyhakertek" 

programot, melyre várják minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség 

jelentkezését. 

Részletek: 

 

  

https://mntkem.hu/ckszk/letoltheto-dokumentumok/
https://mntkem.hu/2021/04/26/szja-1-felajanlas-kisokos/


 



  



 



  



  



 



CIVIL SZERVEZETI BEMUTATKOZÓ 

BEMUTATKOZIK A SZABADTÉRI BÁNYÁSZATI MÚZEUM ALAPÍTVÁNY 

ÉS A TATABÁNYAI MÚZEUM BARÁTI KÖR 

A Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány az 1990-es évek elején jött létre azzal a céllal, 

hogy a Bányászati és Ipari Skanzenben folyó munkát, programokat és fejlesztéseket 

támogassa, ezáltal a skanzen fő célját, a bányászati hagyományok ápolását és bemutatását 

elősegítse. Az alapítvány hathatós tevékenységének köszönhetően az évtizedek során több, 

nagyszabású beruházást sikerült megvalósítani pályázati forrásból. Az alapítvány 

kuratóriumának elnöke Balogh Csaba.  

 
  



 

2016. március 31-én alakult meg a Tatabányai Múzeum Baráti Kör. Hasonló civil szerveződés 

már korábban, a ’70-es és ’80-as években működött, az új baráti kör ennek a gazdag 

hagyományait szeretné tovább vinni. A kezdeményezés a társadalom, a múzeumba járó 

közösség részéről fogalmazódott meg, amit az intézmény természetesen örömmel fogadott és 

támogat azóta is.  

A Tatabányai Múzeum Baráti Kör nyílt civil szerveződés. Céljai között szerepel Tatabánya 

város, a múzeum és a régió – Tata, Komárom, Kisbér, Majk, Pusztamarót, Környebánya – 

gazdag múltját megismerni és segíteni közkinccsé tenni, a múlt értékeinek megbecsülése és 

gyűjtése, a hagyományok ápolása, a kultúraközpontú szemlélet elterjesztése, a városhoz és 

városrészekhez kötödés erősítése, a városi polgári tudat kialakítása és a fejlesztések 

támogatása a múlt és a meglévő értékek megtartásával. A baráti kör vezetője Izsák Zoltán. 

 

 

 



Járási Civil Pontok  

 

Hírlevél – 2021. május 

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 

Civil Pont neve Iroda címe Telefonszám E-mail cím 
Bakonyalja-Kisalföld 

Kapuja Vidékfejlesztési 
Egyesület 

Kisbér Városháza 
 2870 Kisbér, 

Széchenyi István utca 
2. 

info@bkkve.hu  34/352-387 

Duna-Pilis Gerecse 
Vidékfejlesztési Egyesület 

2521 Csolnok, Szent 
Borbála utca 20. 

dunapgve@gmail.com  33/555-260 

Oroszlány és Térsége 
Civil Szervezetek 

Egyesülete 

Kölcsey Ferenc 
Művelődési Központ 

2840 Oroszlány, 
Szent Borbála tér 1. 

kelese@freemail.hu  20/473-8356 

Tata és Térsége Civil 
Társulás 

BorDó Ház 
2890 Tata, Fazekas 

utca 4. 

bordohaz.tata@gmail.com  20/927-0134 

Természetjáró Bakancsos 
Klub 

Bartók Béla 
Művelődési Ház 

2941 Ács, Zichy Park 
1. 

info@bakancsosklub.hu  20/917-7580 
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