
  

 

 

 

 



Hírek, aktualitások 
  

 

  

Civilek Napja a Groupama Arénában 
  

 

Közel két tucatnyian képviseltük Komárom-

Esztergom megyét a CIVILEK NAPJA 

alkalmából rendezett I. Országos Civil 

Konferencián, a Groupama Arénában. Az 

egész napos rendezvényen szakmai 

beszélgetések hangzottak el, valamint a 

bemutatkozott a Debreceni Hajdú 

Táncegyüttes és a Kis Virtuózok Alapítvány. 

Képes tudósítás a helyszínről:  

 

olvasd tovább  
 

 

 

  

Megjelentek a Városi Civil Alap pályázati kiírásai 
  

 

Február 2-án megjelentek a 

Miniszterelnökség által biztosított forrásból 

„A Városi Civil Alap keretében „civil 

közösségi tevékenységek és feltételeinek 

támogatása 2022.” című alprogram pályázati 

kiírásai. A pályázatok benyújtására 2022. 

február 2. 10 óra 00 perc – 2022. február 18. 

12 óra 00 perc között van lehetőség. További 

információk, pályázati kiírás: 

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-

alap.../ 

 

olvasd tovább  
 

 

 

  

https://mntkem.hu/2022/02/07/civilek-napja-a-groupama-arenaban/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel-szeptember_14
https://mntkem.hu/2022/02/03/megjelentek-a-varosi-civil-alap-palyazati-kiirasai-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel-szeptember_14
https://mntkem.hu/2022/02/07/civilek-napja-a-groupama-arenaban/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel-szeptember_14
https://mntkem.hu/2022/02/03/megjelentek-a-varosi-civil-alap-palyazati-kiirasai-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel-szeptember_14


A Te fegyvered a döntésed! - interaktív előadás a Tarjáni 

Általános Iskolában 
  

 

Január 26-án a tarjáni Német Nemzetiségi 

Általános Iskolában jártunk, ahol a diákok 

megtekinthették Richard Johnson kanadai 

fotós fotósorozatát, illetve pszichopedagógus 

közreműködésével beszélgethettek a 

verbális erőszak, kortársi kiközösítés, 

cyberbulllying jelenségével kapcsolatosan. 

Köszönjük a figyelmet, az érdeklődést!  

 

olvasd tovább  
 

 

Kórházi önkéntesség - pályázati felhívás 

Az Alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért az Önkéntes Szemlével közösen a Richter 

Gedeon Nyrt. támogatásával DÍJAZOTT SZAKMAI TANULMÁNYOK MEGÍRÁSÁRA pályázatot 

ír ki. A pályázati kiírás témái: A pályázati kiírás általános témája: a magyar kórházi önkéntes 

segítő szolgálatok, illetve önkénteseik szerepének, jelentőségének - közgazdaságtani, vagy 

szociológiai, vagy pszichológiai, vagy egészségtudományi szempontú - feltárása, bemutatása, 

értékelése. A pályázati kiírás konkrét témái: 1. A kórházi … 

olvasd tovább  
 

 

  

Civil Közösségi Szolgáltató Központ közelgő eseményei 
  

Újra itt a Civil Véradás 
  

2022. február 21. és 25. között újra itt a Civil 

Véradás Hete! Ismét itt a lehetőség, hogy 

megmutassuk a civil közösségek összetartó 

erejét. Várunk minden civil szervezeti 

vezetőt, tagot, szimpatizánst és minden 

önzetlen véradót. Mutassuk meg mennyien 

vagyunk! Központi Civil Véradás: Időpont: 

https://mntkem.hu/2022/01/31/a-te-fegyvered-a-dontesed-interaktiv-eloadas-a-tarjani-altalanos-iskolaban/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel-szeptember_14
https://mntkem.hu/2022/01/12/korhazi-onkentesseg-palyazati-felhivas/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel-szeptember_14
https://mntkem.hu/2022/01/31/a-te-fegyvered-a-dontesed-interaktiv-eloadas-a-tarjani-altalanos-iskolaban/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=hirlevel-szeptember_14


 

2022. február 24. 14:30-18:00 Helyszín: 

Tatabánya Városi Szabadidősport 

Szövetség székház … 

 

olvasd tovább  
 

 

 

Más szervezetek közelgő eseményei 

Fuss 2.2 

2022.02.20-án Fuss 2.2 Bánhidán! Jótékonysági futás, mellyel a Kék Madár Szülő Klub Kamasz 

Klubját támogathatjuk. 

Futócipőt fel!  

A távok is a kettes szám bűvöletében, de minden edzettségi szintre gondolva születtek: 200 m, 

2 km, 2x2x2 km, 22 km.  

Részletek és információk: https://www.facebook.com/events/655020342516935  
 

 

  

Tanácsadók 

Hírlevél – 2022. február 

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 

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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