
  

 

 

 

 



Hírek, aktualitások 
  

Visszatekintő 
  

Civil sajtóreggeli és workshop 
  

 

A 2021-es év zárásaként sajtóreggelivel 

egybekötött több témát érintő workshopra 

és partneri találkozóra invitálta a 

Komárom-Esztergom Megyei Civil 

Közösségi Szolgáltató Központ a civil 

szervezetek vezetőit. Három különböző 

témában hallhattak előadásokat, 

folytathattak szakmai beszélgetéseket a 

résztvevők. Érintett témák: fiatalok 

bevonása a civil életbe, civil szervezetek és 

a cégek kapcsolata, valamint a közösségi 

média használata, szerepe a civil 

szervezetek életében. Köszönjük a … 

 

olvasd tovább  
 

 

 

Díjátadás az Önkéntesek Napja alkalmából 
 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Család, 

Esélyteremtő és Önkéntes Ház 2011-ben 

megyei önkéntes díjat alapított, melyet 

azóta is minden évben három nagyszerű 

embernek, illetve közösségnek ad át, akik 

önzetlenül, ellentételezés nélkül 

szabadidejükben szolgálják szűkebb-

tágabb környezetüket. Idén – immáron 

tizenegyedik alkalommal – a Hatodik 

Tálentum Egyesülettel közösen hirdették 

meg felhívásukat, melyre számos jelölés 

érkezett a megye sok-sok településéről. Az 
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elismerésben részesülőket szakmai zsűri 

… 
 

olvasd tovább  
 

 

 

Önkéntesség Napja A Vértes Agorájában 
  

 

A Vértes Agorája Az Önkéntesek Napjához 

kapcsolódóan nagyszabású eseményre 

várta az önkéntességgel foglalkozó helyi 

civil szervezeteket és érdeklődőket. Az 

Önkéntesség Napja elnevezésű esemény 

lehetőséget adott az önkénteseket 

foglalkoztató, fogadó szervezeteknek a 

bemutatkozásra, önkéntesek toborzására, 

miközben szakmai előadásokra és 

véradásra is várták az érdeklődőket. A civil 

börze és a különböző szakmai előadások a 

fogadó szervezetek és a potenciális 

önkéntesek egymásra találását … 

 

olvasd tovább  
 

 

 

Újra itt az adventi civil börze! 
  

A Miniszterelnökség a Civil Közösségi 

Szolgáltató Központok országos 

hálózatával együttműködve idén is 

szeretné támogatni a civil szervezetek 

karácsonyi időszakban zajló 

adománygyűjtését, ezért 2021-ben is 

megrendezi az Adventi Civil Börze című 

adventi adománygyűjtő programot.  A 

2021. évi kampány a „Karácsonyváró” 

címet kapta. Az idei program célja az egy 
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éves kihagyás után újra megrendezett 

adventi programok, karácsonyi vásárok, 

megyei vagy helyi adománygyűjtő … 

 

olvasd tovább  
 

 

 

  

 

  

 

Járási Civil Pontok 

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 
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Tanácsadók 

Hírlevél – 2021. december 

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 

Tata és Térsége Civil 
Társulás 

BorDóHáz 
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 

Név Szolgáltatás E-mail cím Telefonszám 

Baginé K. Ágnes önkéntes 
menedzsment 

civil.kem@mntkem.hu  20/237-5137 

Dákai József pénzügyi tanácsadás jozsef.dakai@gmail.com  30/946-1147 
Mecseki Melinda jogi tanácsadás mecseki.melinda@gmail.com   20/236-2553 
Pataki Zoltánné pályázati tanácsadás mariann.pataki@gmail.com  20/476-5324 
Soós Melinda önkéntes 

menedzsment 
civil.kem@mntkem.hu  34/787-242 
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