
  

 

 

 

 



HÍREK, AKTUALITÁSOK 

„EGYÜTT. ÚJRA.” A CIVIL KÖZÖSSÉGI ÉLET ÚJRA INDULÁSÁNAK 

BEMUTATÁSA FIATAL SZEMMEL 

      Kapcsolódsz civil szervezethez? "Együtt. Újra."-élitek a közösségi lét örömeit?      Keress 

egy fotót, küldd el!        Fotópályázat 18 és 35 év közötti - valamely civil szervezethez kötődő 

(pl. civil szervezetnél önkéntes, tag, segítő stb.) magányszemélyek részére! 

A 2020 márciusa óta mindannyiunk életét befolyásoló koronavírus járvány a civil szektor 

működését, illetve a szervezetek által megvalósított programok és rendezvények 

lebonyolítását is nagymértékben megnehezítette. Az utóbbi hetekben azonban az online térből 

végre mindenki visszaköltözhetett az offline világba, újra személyes keretek között megtartva 

az elmaradt vagy a nyári időszakra tervezett eseményeket. A formális és az informális 

közösségek újra indulása ismét megmutatta, hogy mekkora összetartó és értékteremtő ereje 

van a hazai civil szektornak.  

A fotópályázat célja, hogy ezeket az értékeket, az újra indult programok változatosságát, azok 

legszebb pillanatait a résztvevők szemével és kameráin keresztül mutassa meg a 

nagyközönségnek. Célunk továbbá, hogy a fényképek segítségével láttassuk, milyen sokszínű 

és izgalmas tevékenységeket folytatnak ma hazánkban a civil szervezetek és közösségek. 

Részletek: https://egyuttujra.hu/ 
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INNOVÁCIÓVAL A FIATALOKÉRT - ERZSÉBET NÓVUM DÍJ 2021 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Támogató) az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - új 

nemzedék újratöltve projekt keretében felhívást tesz közzé "Innovációval a fiatalokért – 

Erzsébet Nóvum Díj" címmel. 

A pályázat célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet arra, léteznek olyan, együttműködésen és 

önkéntes tevékenységeken alapuló innovatív kezdeményezések, amelyek az ifjúsági 

korosztályt szólítják meg, és a célcsoport bevonásával valósulnak meg. Célja továbbá azon 

közösségek, csoportok, szervezetek elismerése, melyek önzetlenül cselekedve hajlandók tenni 

szűkebb vagy akár tágabb környezetükért, a körülöttük lévő emberekért. 

Az Erzsébet Nóvum Díj a példamutató és példaértékű kezdeményezésekre hívja fel a 

figyelmet.  

A pályázat során egy szervezet projektje kerül elismerésre, három kiemelt terület: innováció, 

együttműködés, önkéntesség együttes értékelésére alapozva. 

A díj összege 1.000.000 Ft azaz egymillió forint, amely a támogatott jelölt szervezet anyagi 

támogatása. A támogatás kizárólag a pályázatban bemutatott projekt 2022. évben történő 

megvalósítására, az ott tervezett esemény, kampány, rendezvény, program/programsorozat 

felmerülő költségeire fordítható. 

Jelentkezési határidő: 2021. október 17. 

További részletek: https://unp.hu/post/innovacioval-a-fiatalokert---erzsebet-novum-dij-

palyazati-felhivas-2021  

https://unp.hu/post/innovacioval-a-fiatalokert---erzsebet-novum-dij-palyazati-felhivas-2021
https://unp.hu/post/innovacioval-a-fiatalokert---erzsebet-novum-dij-palyazati-felhivas-2021


RENDEZVÉNY AJÁNLÓ 

CIVIL VÉRADÁS 

 

 

Komárom-Esztergom megyében immár ötödik alkalommal kerül megszervezésre a Civil 

Véradás a Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

szervezésében. 

2021. szeptember 7-én 11:00 és 14:00 között a Jubileum Park épületében (2800 Tatabánya, 

Köztársaság utca) az Országos Vérellátó Szolgálattal és a Tatabánya Városi Szabadidősport 

Szövetséggel közösen várjuk a civil szervezetek tisztségviselőit, tagjait, valamint minden 

önzetlen véradót. 

Az esemény ideje alatt ingyenes tanácsadásokkal várjuk az érdeklődőket. 

Kérjük az alábbi linken jelezze részvételi szándékát: 

https://forms.gle/3dX92Kk7vh2uDS1f8! 

https://forms.gle/3dX92Kk7vh2uDS1f8?fbclid=IwAR3PQ9DhrQmgID2wkyXwMUC0bKSCGFOZOCxFo9tlwBm3XAwC92-UhgW12iw


 



„CIVIL INFO-NEA 2022” IDÉN IS VÁRJUK A CIVIL SZERVEZETEKET! 

MEGHÍVÓ 

a „CIVIL INFO – NEA 2022”   

című országos tájékoztató rendezvényre  

 

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető! 

A Majki Népfőiskolai Társaság, mint a Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 

címbirtokosa, tisztelettel meghívja Önt és a civil szervezet tisztségviselőit, tagjait, érdeklődőket a „CIVIL 

INFO – NEA 2022” című országos tájékoztató rendezvény tatabányai előadására, amelyet a 

Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága munkatársai 

tartanak. 

A rendezvény időpontja: 2021. szeptember 8., szerda, 17:00–19:00 (regisztráció 16:00-tól) 

A rendezvény helyszíne: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal, nagy tanácsterem 

(2800 Tatabánya, Főtér 4.) 

A rendezvény programja: 

Popovics György közgyűlési elnök, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat – köszöntő; 

Bencsik János országgyűlési képviselő – megnyitó; 

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért 

Felelős Helyettes Államtitkárság – előadás a civil területet érintő aktualitásokról; 

Dr. Kecskés Péter főosztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció 

Főosztálya – tájékoztató a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2021. évi összevont, egyszerűsített és 

normatív pályázatainak, valamint a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 2020. évi pályázatainak 

tapasztalatairól; 

Dr. Kisida Tamás jogi referens, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya 

– a civil szervezetek helyzete a legújabb statisztikai adatok tükrében; 

Furka Ágnes osztályvezető, Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya – 

tájékoztató a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap és a Városi Civil Alap 2021. évi, illetve a NEA 2022. 

évi összevont és egyszerűsített pályázatairól (gyakorlati bemutatóval). 

Kérjük, részvételi szándékát az alábbi űrlap kitöltésével jelezze számunkra: 

https://forms.gle/zETZ1WhFWgTPRTdYA! Szeretettel várjuk a rendezvényen! 

Majki Népfőiskolai Társaság 

a Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa 

2800 Tatabánya, Kós Károly u. 2. Weboldal: https://mntkem.hu/ 

Telefon: +36 34 787 242, +36 20 236 2553 

https://forms.gle/zETZ1WhFWgTPRTdYA
https://mntkem.hu/


SZÁZSZORSZÉP FESZTIVÁL 

A 30 éves Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány a  

mássággal, különlegességgel élők számára meghirdeti a Százszorszép Fesztivált, a 

Fogyatékossággal Élő Amatőr Előadók XV. Kulturális Fesztiválját. 

Időpontja: 2021. október 9., szombat 9.00 óra 

Helyszíne: A Vértes Agorája, 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. 

A jelentkezéseket az alábbi kategóriákban várjuk: 

- vers/próza, jelenet (egyéni és csoportos)  

- ének, zene (egyéni és csoportos) 

- tánc (egyéni és csoportos) 

- egyéb (bűvész, paródia stb…) 

Az előadások műsorideje: szólista - maximum 4 perc; csoportos előadás - maximum 8 perc. 

A Százszorszép Fesztiválon - érzékenyítés céljából - általános és középiskolás csoportok is 

fellépnek, akik örömmel vállalnak közösséget a különlegességgel élőkkel. 

A zsűri arany, ezüst és bronz minősítéssel értékeli a produkciókat. Az arany minősítést elérő 

produkciók - a zsűri döntése alapján - meghívást nyerhetnek a Százszorszép Fesztivál 

Gálaműsorába, amely egy későbbi időpontban lesz megrendezve, 2021. október 16-án, 

szombaton 16.00 órától, A Vértes Agorájában.  

A Százszorszép Fesztiválra 2021. augusztus 31-ig lehet jelentkezni. 

Jelentkezési lapok igényelhetők: zsoka.toth@gmail.com   

A kitöltött jelentkezési lapok ugyancsak erre a címre küldhetők vissza elektronikusan.  

Postai úton: Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány 

2800 Tatabánya, Vadász u. 62. fsz 2. (A borítékra kérjük ráírni: Százszorszép) 

Kapcsolat, információ: Tóth Zsóka program koordinátor (zsoka.toth@gmail.com, +36/30-

606-8366) 

Várjuk a jelentkezéseket!  

mailto:zsoka.toth@gmail.com


 

A program a TOP-7.1-1-16-H-ESZA-2019-00618 Három évtized – A 30 éves Léleksegítő 

Alapítvány programsorozata című pályázat támogatásával valósul meg. 

A Százszorszép Fesztivál megrendezését az aktuális járványügyi szabályozások 

befolyásolhatják! 

 

  



 

BEMUTATKOZÓ 

BEMUTATKOZIK AZ 

OROSZLÁNY BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 

Egyesületünk, az Oroszlány Barátainak Köre a helyi igények és lehetőségek 

figyelembevételével a nemzedékek közötti szoros együttműködést, összefogást és az 

egészséges lokálpatriotizmust, valamint városunk, környezetünk értékei iránti fogékonyságot 

és a felelősségtudatot kívánja erősíteni. 

Elsődleges célunk, hogy tagjainkat, önkénteseinket, partnereinket hatékony együttműködésre 

tudjuk ösztönözni. Fontos a közösségi életforma megteremtésének lehetősége is, melyben 

lehet önként, másokért tenni és főleg, baráti kapcsolatokat kialakítani. 

Programjaink összeállításánál tekintettel vagyunk a családok, az idősek és kiemelten a fiatalok 

különböző igényeire, ezzel erősítve a nemzedékek közötti szolidaritást - fiatalok és idősek 

közös kiállításának, vetélkedőjének, előadások, közös ünnepek, családi rendezvények 

szervezésével és nagyon fontos egyesületünknek az egyének közötti kapcsolatépítést is.  

Lehetőséget biztosítunk a városunkban élő hallássérülteknek a rendezvényeinken való 

akadálymentesített részvételre jeltolmács jelenlétével.  

Figyelünk városunk történelmi hagyományaira, jelenünk kiválóságaira – különböző 

helyismereti előadások, vetélkedők, ismeretterjesztő előadások megrendezésével, helyi 

művészeti csoportok bevonásával.  

Közhasznú egyesületként tevékenységünket az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódva 

végezzük: 

Közösségi, kulturális hagyományok, értékek ápolása: Farsang farka: közösségi disznóvágás - 

teljes feldolgozás, ételkóstoltatás, asszonybál, maskarás télűzés; Civileké a pást: kiállítás 

építése az egyesület előző évi dokumentumaiból és egy-egy határon túli szervezet bemutatása; 

Adventi rendezvénysorozat: városi adventi koszorú elkészíttetése, a Betlehemes, a Mikulásház 



felállíttatása, kétezer csomag készítése, szétosztása, „mézes” kiállítás és verseny szervezése,  

díjátadó gála rendezése, szeretetvendégség.  

Kulturális örökség védelme: Költészet napja: a Városi Könyvtárral közösen szervezett 

szavalóversenyre díjak vásárlása; Múzeumok éjszakája kapcsán: a Szlovák tájházban 

pajtakiállítás különböző korosztály – helyi kiállító - részvételével, népi közös táncok és 

énekek, felnőtteknek előadások, koncertek, autentikus ételek, éjszaka szalonnasütés; 

Kulturális Örökség Napja: közös szervezésben más intézményekkel helyismereti vetélkedő 

általános iskolásoknak. 

Természetvédelmi kultúra fejlesztése: Víz világnapja: gyárlátogatás és ismeretterjesztő 

előadás a SU-nál; Föld napja: ismeretterjesztő előadások, vetélkedők, rendhagyó órák. 

Helyi környezet- és természetvédelem: erdők és parkok tisztítása – 2015 óta működik a 

„környezetvédelmi szekciónk”. 

A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása: Más szervezetek, klubok bevonásával 

közös szervezések más szervezetekkel, klubokkal: Oroszlányi Civilek Nőnapi bálja: 

„Időskorúak kiválósága” cím kiadása, részvétel a falunapi-, bányásznapi főzőversenyen; 

„Baráti” sport-nap szervezése több helyi és vágselyei civilszervezet részvételével.  

Rendezvényeik nyilvánosak, széles körben, különböző kommunikációs csatornákon keresztül 

hirdetettek és különböző helyszíneken, más-más közösségek bevonásával valósulnak meg. 

Lényeg az együttlét, a hasznosan eltöltött minőségi együttlét! 

 

  



 
 

  



 

Járási Civil Pontok  

Hírlevél – 2021. augusztus 

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 E-mail cím Telefonszám 
Bakonyalja-Kisalföld 

Kapuja Vidékfejlesztési 
Egyesület 

Kisbér Városháza 
 2870 Kisbér, 

Széchenyi István utca 
2. 

info@bkkve.hu  20/322-6661 

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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