
  

 

 

 

 



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. 

Pályázat benyújtási határideje: 2021. szeptember 19. 23:59 

Részletek: https://egyuttujra.hu/ 

https://egyuttujra.hu/


VISSZATEKINTŐ 

NYÁRI ESÉLYÓRÁK 

Július - augusztus hónapban folytatódtak esélyóra 

foglalkozásaink. Nagy örömünkre a tavalyi évhez 

hasonlóan számos táborszervező, táborvezető 

gondolta úgy, hogy interaktív óráink hasznos és 

hiánypótló foglalkozások, melyeket szívesen 

építenek be táboraikba. Szákszend - nyári tábor - 2 

alkalom Gyémánt Fürdő, Tatabánya - FICSAK 

nyári tábor - 3 alkalom - 3 különböző téma Puskin 

Művelődési Ház, Tatabánya - Coloplast: Világjáró 

Tábor - 1 … 

olvasd tovább 

SZEMLÉLETFORMÁLÁS AZ ERZSÉBET 

TÁBORBAN 

A Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és 

Szabadidősport Szövetségének (FODISZ) felkérése 

nyomán 2021. augusztus 3-án a Zánkai Erzsébet 

Tábor Sportnapján vettünk részt. Az esemény célja, 

hogy a parasportban feladatot vállaló magyarországi 

sportszövetségek bemutatkozhassanak a tábor 

résztvevői számára és különböző egészségmegőrzési, 

szociális kompetencia területet, érzelmi intelligenciát, 

társadalmi befogadást erősítő, érzékenyítő 

programokat valósítsanak meg. Ezen törekvések a 

Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak programjai 

… 

olvasd tovább 

  

https://mntkem.hu/2021/08/27/nyari-eselyorak/
https://mntkem.hu/2021/08/27/nyari-eselyorak/
https://mntkem.hu/2021/08/23/szemleletformalas-az-erzsebet-taborban/


CIVIL VÉRADÁS - KÖSZÖNJÜK! 

Ötödik alkalommal került meghirdetésre a 

Miniszterelnökség, a Civil Közösségi 

Szolgáltató Központok országos hálózata és az 

Országos Vérellátó Szolgálat 

együttműködésében a Civil Véradás. A megyei 

Civil Központ hívására évről-évre egyre többen 

csatlakoznak ezen kezdeményezéshez, így 

évről-évre növekszik a Civil Véradáson 

résztvevők száma. A három órás időtartamban 

közel 20 fő nyújtotta karját, s áldozta vérét egy 

nemes ügy érdekében. Az eseményen 

fővédnökként … 

olvasd tovább 

OKTÓBERTŐL PÁLYÁZHATNAK MEGYÉNK CIVIL SZERVEZETEI A 

2022-ES NEA KIÍRÁSOKRA 

Újra megyénkbe érkeztek a Miniszterelnökség Civil 

Kapcsolatok  és Társadalmi Konzultáció 

Főosztályának munkatársai, hogy tájékoztassák a 

helyi civil szervezetek képviselőit a különböző 

pályázatok előző éves tapasztalatairól és a 2022-es 

kiírásokról. A Nemzeti Együttműködési Alap 2022-

es pályázatai várhatóan októberben fognak 

megjelenni, a civil szervezeteknek egy hónapjuk 

lesz a pályázatok benyújtására. Az eddigiekhez 

hasonlóan egyszerűsített vagy összetett pályázatok 

benyújtására lesz lehetőség. Az egyszerűsített … 

olvasd tovább   

https://mntkem.hu/2021/09/15/civil-veradas-koszonjuk-2/
https://mntkem.hu/2021/09/15/oktobertol-palyazhatnak-megyenk-civil-szervezetei-a-2022-es-nea-kiirasokra/


 

RENDEZVÉNY AJÁNLÓ 

WEAPON OF CHOICE TÁRLAT ÉS ELŐADÁS 

Weapon of Choice elnevezéssel fotókiállítással egybekötött előadásra várjuk az érdeklődőket 

2021. szeptember 22-én 16 órától Tatán a BorDóHáz Hermina VendégHázában. A 

megdöbbentő fotókból álló kiállítás a verbális erőszak láthatatlan sebeit tárja elénk. 

Részletek ITT A kiállítás megtekintése ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 

https://forms.gle/jSQ2PUhKtS8drRzEA További információk e-mailben (

cseoh.kem@mntkem.hu) és telefonon (20/237-5137) kérhetők. Facebook esemény: 

https://www.facebook.com/events/587293055962388/?ref=newsfeed 

olvasd tovább 

 

TATA ÉS TÉRSÉGE CIVIL NAPOK 

A Tata és Térsége Civil Társulás szeptember 14-én a Városháza dísztermében tartott 

sajtótájékoztatót az idei Tata és Térsége Civil Napok programsorozatról, mely szeptember 16. 

és október 2. között várja az érdeklődőket. 

A Civil Napok keretében a Komárom-Esztergom Megyei Civil Központ ingyenes 

tájékoztatóra várja a civil szervezetek képviselőit. 

Időpont: 2021. október 05. 16:00 

Helyszín: BorDóHáz Hermina Vendégháza Tata, Fazekas utca 6. 

Részletes programok: 

https://tata.hu/21873/tata_es_tersege_civil_napok_szeptember_16_oktober_2  

 

https://mntkem.hu/wp-content/uploads/2021/09/Plakat_FB.pdf
https://forms.gle/jSQ2PUhKtS8drRzEA
https://www.facebook.com/events/587293055962388/?ref=newsfeed
https://mntkem.hu/2021/09/15/weapon-of-choice-tarlat-es-szakmai-eloadas/
https://tata.hu/21873/tata_es_tersege_civil_napok_szeptember_16_oktober_2


 

BEMUTATKOZÓ 

BEMUTATKOZIK AZ 

TURUL’S MINERS SPORTEGYESÜLET 

Jó Szerencsét! 

Röviden, rólunk, néhány gondolat 

A csoportot egy baráti kör keltette életre 2019-ben, akkor még csak egy fantázia névvel, 

ami a Turul’s Miners Szurkolói Baráti Társaság volt. Majd egyesületté alakultunk, és a 

Turul’s Miners Sportegyesület nevet vettük fel. Hosszú évek óta a Tatabánya kézi labda 

meccseire járunk szurkolni, van, aki már 20 évvel ezelőtt is a lelátón buzdította a 

csapatot. Fontos kiemelni, hogy a csoport tagjai közül szinte mindenkinek a gyermeke 

részt vesz Tatabánya sportéletében, sokuk városi vagy környékbeli utánpótlás 

csapatokban játszik. 

Már az egyesületté alakulás előtt is sokat tett a tagság a szurkolás minőségének és a 

szervezettségének javításáért, a mérkőzések alkalmával a lelátón több komoly 

koreográfiát, kiírást csinált. Az egyesület vezetői jó kapcsolatokat ápolnak  tatabányai 

sportegyesületek vezetőivel, valamint edzőivel is. 

Az Egyesület céljai között azonban nem csak a szurkolás szerepel! Ahogy az Európai 

Sport Charta is kimondja, az egyik fontos cél a „társadalmi kapcsolatok teremtése”.  

Ennek megfelelően: 

– 2019-ben hagyományteremtő módon meghirdettük az ún. „szurkolói felvonulást”. 

Ebből ez-idáig hármat bonyolítottunk le, s mindhárom nagy létszámmal zajlott. A 

legnagyobb „vonuláson” körülbelül 250 ember vett részt. 

– Részt vettünk a tatabányai Mellrák elleni kampányban, ahol aktívan segítettük az 

esemény promotálását, valamint sok pénzt is gyűjtöttünk az „Apró Pink Szalagok” 

eladásával. Az összegyűlt összeget ünnepélyes keretek közt adták át a tatabányai 

kórháznak. 

– 2020. augusztusában nagyszabású szemétszedési akciót hirdettünk a Turul Madárhoz 

és annak környékére, közös szervezésben a Tiszta Tatabányáért Egyesülettel és a 10 

Millió Fa mozgalommal, valamint a Kék Tigrisek Sportegyesülettel. Az eredmény 

minden várakozást felülmúlt, több mint 100 ember gyűjtötte aktívan a szemetet, több 

mint 70 zsák szeméttől szabadítottuk meg a környezetünket. Erről több média is 

beszámolt akkor. Az esemény fővédnökének megnyertük Reviczky Gábor művész Urat.  

– 2020-ban aktívan részt vettünk Burinda Zsombor SMA beteg kisfiúnak szervezett 

adomány- és kupakgyűjtésben. 

Természetesen ezekkel az eseményekkel nem ér véget az Egyesület tevékenysége, Sőt  

… 

Céljainkat mindig közösen fogalmazzuk meg, programjainkat együttes munkával 

szervezzük, hajtjuk végre. 

 



 

 
 

  



 

Járási Civil Pontok  

Tanácsadók 

Hírlevél – 2021. szeptember 

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 

mailto:civil.kem@gmail.com
http://www.mntkem.hu/
mailto:info@bkkve.hu
mailto:dunapgve@gmail.com
mailto:kelese@freemail.hu
mailto:bordohaz.tata@gmail.com
mailto:info@bakancsosklub.hu
mailto:civil.kem@mntkem.hu
mailto:jozsef.dakai@gmail.com
mailto:mecseki.melinda@gmail.com
mailto:mariann.pataki@gmail.com
mailto:civil.kem@mntkem.hu

