
  

 

 

 

 



Hírek, aktualitások 

Továbbra is pályázhatnak! 
  

November 17-ig még van lehetőség a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 

egyszerűsített támogatása 2022.” című pályázati kategóriában pályázatok benyújtására. 

A pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok letölthetők a 

https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html, illetve a https://bgazrt.hu/uj-

felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/ oldalakon.  
 

 

  

 

Tájékoztatás 

Ezúton szeretnénk felhívnia figyelmét a Városi Civil Alap pályázat kapcsán érintett 

szervezeteknek, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tájékoztatása szerint "... a Nonprofit, 

civil szervezetek és köztestületek támogatása (VCAE-KP-1-2021/2) kategória esetében 

a megvalósítási időszak és az elszámolási határidő jogszabály rendelkezése alapján 

meghosszabbodott az alábbiak szerint.  

Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 

709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy 

ezen idő alatt létrejött a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból 

megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban 

meghatározott támogatott tevékenység időtartama a veszélyhelyzet időtartamával 

megegyező mértékben meghosszabbodik."  
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MEGHOSSZABBÍTVA - Kamera Família Újratöltve! 
  

 

Alsó tagozatos kisdiákok figyelem! Ismét itt 

a Kamera Família! A Komárom-Esztergom 

Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes 

Ház fotópályázatot hirdet „Kamera Família 

újratöltve” elnevezéssel, alsó tagozatos (1-

4. osztály) tanulók részére. Várjuk a 

gyermekek által készített fotókat, melyek a 

pandémia alatt kialakult családi 

élményeket, cselekvéseket, szokásokat 

örökítenek meg. Beküldési határidő: 2021. 

november 19.! A részletes Tájékoztató és 

Plakát a linkeken megtekinthető. Örömteli 

… 

 

olvasd tovább  
 

 

 

  

A Megye Önkéntese kerestetik! 
  

 

„A másoknak nyújtott szolgálatunk e 

bolygón elfoglalt helyünk bérleti díja.” 

 

IDÉN IS KERESSÜK A MEGYE 

ÖNKÉNTESEIT! Kategóriák: „AZ ÉV 

ÖNKÉNTESE”: 

https://forms.gle/Cpv8DNWy82iNVHdK6 

„AZ ÉV ÖNKÉNTES SZERVEZETE”: 

https://forms.gle/saJRDwbYz4TvWpv67 

Javaslatok beküldési határideje: 2021. 

november 18. (csütörtök) éjfél További 

információk az alábbi elérhetőségeken 

kérhetők: 06-20/237-5137, 

kem.cseoh@mntkem.hu További részletek 

ITT 
 

olvasd tovább  
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Visszatekintő 

Esélyórák a Tatabányai Árpád Gimnáziumban 
  

 

Egy rendhagyó felkérésnek eleget téve 

több osztályba látogattunk és látogatunk el 

Galambos Krisztián vak tapasztalati 

szakértőnkkel, hogy megmutassuk, 

érzékeltessük az osztályok számára milyen 

is az, ha valaki részlegesen vagy teljes 

egészében nem lát. Szeptemberben 

ugyanis az Árpád Gimnázium pedagógusai 

felkeresték tapasztalati szakértőnket és 

elmesélték neki, hogy nem látó tanulója 

van a Tatabányai Árpád Gimnáziumnak. 

Segítséget kértek, kollégánk mutassa be, 

és … 

 

olvasd tovább  
 

 

 

A Te fegyvered: a döntésed - szemléletformáló, figyelemfelhívó 

előadás az Eötvös Gimnáziumban 
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A szeptemberi tárlatbemutató után 

november 3-án a tatai Eötvös József 

Gimnázium diákjai tekinthették meg 

Richard Johnson kanadai fotóművész 

verbális erőszak láthatatlan sebeit 

bemutató fotósorozatát és hallgathatták 

meg Hetzmann-né Begala Anna 

pszichopedagógus valós, igaz 

történetekkel tarkított előadását. 

Elmodható, hogy ahány osztály, ahány 

közösség, annyiféle reakció. Egyesek 

maguk elé meredve, zárkózottan, mások 

hangosan véleményt formálva, 

megnyilvánulva hallgatták előadónkat. De 

a téma iránt … 

 

olvasd tovább  
 

 

 

IKSZ Börzén jártunk 
  

 

A 2019-es évi Börzéhez hasonlóan 

Egyesületünk 2021-ben is meghívást 

kapott a Magyary Zoltán Népfőiskolai 

Társaság által szervezett eseményre. 

Munkatársaink pedig örömmel vettek részt 

a 2021. október 22-én 9:30 és 13:00 között 

Tatán a Güntner Arénában megrendezett 

eseményen. Az immár negyedik 

alkalommal megrendezésre kerülő IKSZ 

Börze a 25 különböző tevékenységi körű, 

önkéntest fogadó szervezet és 415 leendő 

önkéntes diák egymásra találását … 
 

olvasd tovább  
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Rendezvény ajánló 
  

 

  

 



Bemutatkozó 

MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület 

Az Egyesület jogelődje 1974-ben alakult. Azóta szolgálja a megye tudományos életét, segíti 

az itt működő tudományos egyesületek működését. 1996-ban csatlakozott hozzá a frissen 

megalakult KEM Mérnöki Kamara, majd a KEM Építész Kamara is.  

A három jogilag önálló szervezet a közös titkársággal létrehozott egy olyan műszaki 

szolgáltató központot, amely egyidejűleg lát el közigazgatási feladatot a Kamaráknak, nyújt 

szakmai segítséget a szakmagyakorlóknak, ugyanakkor kielégíti a lakosság építésüggyel, 

energiahatékonysággal, környezetvédelemmel kapcsolatos tanácsadásra vonatkozó igényét 

és ellát e területeken tudatformálási tevékenységet is. 

 

A MTESZ fő tevékenységei: 

• Rendezvények, konferenciák szervezése elsősorban környezetvédelmi és 

klímavédelmi szakterületen. 

• Oktatási tevékenység azon területeken, amelyek nem tartoznak a felnőttoktatás 

keretébe (szakmagyakorlók képzése, munkavédelem, stb.) 

• Környezetvédelmi, klímavédelmi és energiahatékonysági tudatformálás 

• Általános iskolákban kétheti rendszerességgel szakkörszerű formában 

• „Energiasuli a Környezetünkért” verseny a megye általános iskolás tanulói részére 

• Részvétel a város környezetvédelmi akcióin (Együtt Értetek, Madarak Fák Napja, 

Autómentes Nap, stb.) 

• Évente pedagógusnap szervezése, Tatabánya Megyei Jogú Várossal a környezeti 

nevelésről. 

• Környezetvédelmi és energiahatékonysági tanácsadás 

• A megyében működő tudományos egyesületek támogatása adminisztrációs és 

szervezési feladatok ellátásával (OMBKE, MEE, KTE, MHT, ETE, stb.) 

• Részt veszünk az Által-ér Szövetség, a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség, a 

Gerecse Natúrpark és a Tatabányai Klímakör munkájában, tagjai vagyunk a KEM 

Éghajlatváltozási Platformnak. 

• Konstruktív kapcsolatot ápolunk az Edutus Egyetemmel, tevékeny részt vállaltunk a 

műszaki szakok indításában. 



 



 

Járási Civil Pontok 

Tanácsadók 

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 

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 

mailto:info@bkkve.hu
mailto:dunapgve@gmail.com
mailto:kelese@freemail.hu
mailto:bordohaz.tata@gmail.com
mailto:info@bakancsosklub.hu


Hírlevél – 2021. november 

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 

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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