
  

 

 

 

 



HÍREK, AKTUALITÁSOK 

MEGJELENTEK A NEA 2022-ES ÖSSZEVONT ÉS EGYSZERŰSÍTETT 

PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI 

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított 

forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap 

pályázati kiírásai. A 2021. évi 9,3 forint összegű 

keret után a 2022. évi keret közel 11 milliárd forint. 

A „Civil szervezetek működésének biztosítására 

vagy szakmai programjának megvalósítására és 

működésének biztosítására fordítható összevont 

támogatás 2022.” című, NEAO-KP-1-2022 jelű és 

a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek 

egyszerűsített támogatása 2022.” című, NEAG-

KP-1-2022 … 

olvasd tovább 

 

FONTOS! PÁLYÁZÓI KÉPVISELETI JOGOSULTSÁG A NEA 

PÁLYÁZATOK KAPCSÁN 

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatok 

benyújtása kapcsán szeretnénk felhívni a civil 

szervezetek figyelmét az alábbiakra: Az 

502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, mely a 

veszélyhelyzet során a személy- és 

vagyonegyesítő szervezetek működésére 

vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli 

bevezetéséről rendelkezik, a jogi személy vezető 

tisztségviselőjének megbízatása vonatkozásában 

a veszélyhelyzet alatt az alábbiakról rendelkezik: 

https://mntkem.hu/2021/10/04/megjelentek-a-nea-2022-es-osszevont-es-egyszerusitett-palyazati-kiirasai/


§ (2) Ha a jogi személy vezető 

tisztségviselőjének, vagy felügyelőbizottsága, … 

olvasd tovább 

A pályázatok benyújtásához kapcsolódó segédletek honlapunkon elérhetők a NEA 

2022 tájékoztató anyagok fülön: https://mntkem.hu/ckszk/letoltheto-

dokumentumok/  

Gyakran ismételt kérdések a pályázatok kapcsán: https://mntkem.hu/wp-

content/uploads/2021/10/GYIK.pdf  

 

KAMERA FAMÍLIA ÚJRATÖLTVE - FOTÓ PÁLYÁZAT ALSÓ 

TAGOZATOS DIÁKOKNAK 

Alsó tagozatos kis diákok 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. A 

részletes tájékoztató és felhívás a linkeken 

megtekinthető. Örömteli pályázást 

kívánunk!   

olvasd tovább  

  

https://mntkem.hu/2021/10/14/fontos-palyazoi-kepviseleti-jogosultsag-a-nea-palyazatok-kapcsan/
https://mntkem.hu/ckszk/letoltheto-dokumentumok/
https://mntkem.hu/ckszk/letoltheto-dokumentumok/
https://mntkem.hu/wp-content/uploads/2021/10/GYIK.pdf
https://mntkem.hu/wp-content/uploads/2021/10/GYIK.pdf
https://mntkem.hu/2021/10/15/kamera-familia-ujratoltve-foto-palyazat-also-tagozatos-diakoknak/


MILYEN LEGYEN A KULTÚRA TATABÁNYÁN? - AGORA FÓRUM - 

KEREKASZTAL FELMÉRÉS 

A Tatabánya kulturális, közművelődési és közösségi 

intézményeit, szervezeteit tömörítő Agora Fórum – 

Kerekasztal felmérést készít a kultúrafogyasztási 

igényekről és szokásokról, azok változásairól a 

városlakók körében. A felmérés célja, hogy a jelenlegi 

és jövőbeni kulturális kínálat és közösségi programok 

minősége nagymértékben találkozzon a helyi lakosok 

igényeivel. Kérjük, hogy átgondolt válaszaival járuljon 

hozzá munkánkhoz, s végső soron ahhoz, hogy a 

Tatabányán elérhető … 

olvasd tovább 

 

VISSZATEKINTŐ 

ESÉLYÓRÁK A BLÁTHY NAPOKON 

A 2019-es pozitív élménynek köszönhetően ismét 

lehetőséget kaptunk, hogy tapasztalati 

szakértőinkkel Esélyórán vehessünk részt, 

bemutatkozhassunk a diákoknak a Bláthy napok 

alkalmával. Szeptember 30-án öt osztályban 

Galambos Krisztián, látássérült szakértők, három 

osztályban pedig Sugár Gabriella előadónk az 

autizmussal kapcsolatosan tartott interaktív 

foglalkozásokat a diákoknak, pedagógusoknak. 

Ezen a napon is empatikus, befogadó hallgatósággal 

találkozhattunk, s a foglalkozások során egy "helyi" 

önkéntes, Szabó … 

olvasd tovább 

https://mntkem.hu/2021/10/13/milyen-legyen-a-kultura-tatabanyan-agora-forum-kerekasztal-felmeres/
https://mntkem.hu/2021/10/12/eselyorak-a-blathy-napokon/


 

ESÉLYEK NAPJA 

A Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és 

Léleksegítő Alapítvány a hagyományoknak 

megfelelően idén is közös sportolásra, közös 

időtöltésre invitálta a mássággal, különlegességgel 

élőket, hozzátartozóikat, az érdeklődőket. Az Esélyek 

Napja elnevezésű érzékenyítő, figyelemfelhívó 

program már több mint 30 éve várja az érdeklődőket. 

Az eseményen résztvevő mozgássérült, fogyatékkal 

élő és ép résztvevők autós és kerekesszékes ügyességi 

versenyen, dartsban, íjászatban, erőemelésben és 

bocciában mérhették össze … 

olvasd tovább 

 

RENDEZVÉNY AJÁNLÓ 

„EGYÜTT. ÚJRA.” - CIVIL ÉLET ÚJRAINDULÁSA FIATAL SZEMMEL - 

FOTÓ KIÁLLÍTÁS 

"Együtt. Újra" elnevezéssel civil szervezetek életét 

bemutató fotókiállítás nyílik Tatabányán a Vértes 

Agorájában. A tárlat a pandémia után újra induló 

közösségi életet mutatja be 18 és 35 év közötti fiatalok 

szemével. A Nemzeti Ifjúsági Tanács által 

meghirdetett pályázatra összesen 81 pályamű érkezett 

be, melyeket szakmai zsűri értékelt, s így került ki a 

három győztes alkotás, valamint került kiválasztásra az 

a … 

olvasd tovább 

 

https://mntkem.hu/2021/09/30/eselyek-napja/
https://mntkem.hu/2021/10/14/egyutt-ujra-civil-elet-ujraindulasa-fiatal-szemmel-foto-kiallitas/


 

BEMUTATKOZÓ 

VEM CAMARÁ VAPOEIRA SPORTEGYESÜLET 

Magyarországon 2007-ben, Győrben indult el az első Vem Camará Capoeira csoport 

Tomáš Vu Thanh vezetésével. Tatabányán 2015-ben kezdődött a capoeira oktatás Stella 

Varga és Erik Kurcsik vezetésével. Mindkét csoport tagjai folyamatosan részt vesznek 

nemzetközi workshopokon, szemináriumokon, versenyeken (Szlovákia, Csehország, 

Ausztria, Lengyelország, Spanyolország, Brazília). 

A Vem Camará Capoeira Sportegyesület 2019. decemberben jött létre a capoeira 

elterjesztése és a magyarországi csoportok fenntarthatósága, a követelményeknek való 

megfelelőségének javítása érdekében. Az Egyesület célja a capoeira, az afro-brazil kultúra 

magyarországi terjesztése, népszerűsítése és oktatása.  

A capoeira egy brazil eredetű, egy jellegzetes filozófiával rendelkező összetett 

harcművészet. A capoeira egyedisége a harc, a tánc (szamba), az akrobatika és a zene 

kombinációjában rejlik, melyek vegyítése nagyszerű eszköz a személyiség komplex 

fejlődéséhez. A harcművészet alapvető koncepciója elsősorban a technikák elsajátítására 

és kontrollálására tanít és nem arra, hogy bárkit is bántsunk vele. Az elv a közös játék 

létrehozása és nem az ellenfél uralmára fókuszál.  

A rendszeres edzésnek köszönhetően elegendő mozgást tud biztosítani a gyermekek és a 

felnőttek számára a helyes testtartás, nyújtás, erősítés, torna és egyéb elemek 

használatával. A capoeira nagymértékben járul hozzá a gyermekek fejlődéséhez 

(kreativitás). Elsősorban fegyelemre, alázatra és tiszteletre tanítják a gyerekeket mások 

iránt és nem utolsó sorban egészséges önbizalom és pozitív életértékek kialakítására is 

törekednek az oktatók. 

A tagok és az edző közötti kapcsolat minden esetben a bizalomra épül. Pontosan ezek 

a társadalmi igények fontosak az emberek számára. A közösségbe való tartozás 

(hovatartozás), mely erős motiváló tényező a személyes fejlődéshez, valamint idővel 

motiváló személlyé válni a capoeira közösségben. 

A capoeira mindenkinek alkalmas kortól, nemtől is fizikai állóképességtől függetlenül. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Járási Civil Pontok 

Tanácsadók 

Hírlevél – 2021. október 

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 

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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