
tisztelt civil partnereink, köszömjük min den véradó segítségét. és ismét segítséget kérünk, Ezúttal kárpátaljai testvéreik számára. Egy on-
line előadás megismétlésére hívjuk fel figyelmüket, valamint hírekkel és információkkal szolgálunk civil partnereink számára.       
                                                                                                                                                                             Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

HÍRLEVÉL
online Hírlevelünkben a kék színnel írt linkekre kattintva a megfelelő oldalra jut!

2022/3 február

KÖZÖSSÉG

Bizonyára sokan aggódva gondolunk a kárpátaljai testvérekre minden percben és imádságaink 
mellett azon tűnődünk, hogy hogyan tudunk minél szélesebb körben hathatósan a segítségükre 
lenni. 

Bizalommal felhívjuk a Pest megyei közösségeket, hogy minél többen keressenek kárpátaljai 
magyar közösségeket, akikkel felveszik a kapcsolatot és egymást erősítik és támogatják.

Amennyiben mint megyei szervezet, bárkinek ebben az ügyben a segítségére lehetünk, ezt ez-
úton is felajánljuk. 

Őrzője vagyok a testvéremnek

Mindannyiuknak szól annak az édesanyának az alábbi üzenete, akinek kislá-
nya részére szerveztük a gyűjtést: 
„Hálásak vagyunk, hogy ismeretlenül is ilyen sokan a segítségünkre sietnek, tá-
mogatnak, erőt adnak ebben a nehéz helyzetben!
Nagyon sokat jelent, hogy ha szükség van vérre, akár hétvégén éjjel is rögtön kap 
leányunk, közérzetét, étvágyát, az egész betegséghez való hozzáállását javítja. És 
valahányszor egy adag trombocita, vér lecsöpög, imádkozunk azokért, akiktől 
kapta.”

Köszönjük minden véradó Önkéntesünk áldozatos jelenlétét a 
Pest megyei gyűjtésünkön!

Feliratkozni itt lehet: https://open.spotify.com/show/6ITZhECA3qgijSaP6S6hB8

Az első podcast témája: Kik a magyar önkéntesek? https://open.spotify.com/episode/1lupBGV3r8ZKOEz-
3NzHhhH
A második podcast témája: Hogyan lesz 7 év alatt egy baráti összefogásból egy jól működő önkéntes szervezet?
https://open.spotify.com/episode/1NyIsiWIVzbJFNTbv1zBCQ
A harmadik podcast témája: Hogyan készül az önkéntes staisztika? Az önkéntes szektor gazdasági ereje.
https://open.spotify.com/episode/5cF6RPdCVGzht8Z2y4aKI1?si=1b59db98ce994870&nd=1
A negyedik podcast témája: Ingyen munkaerő-e az önkéntes?
https://open.spotify.com/episode/3TPtf45s3o0kvtCSi3k8vt

elindult az Önkéntes Szemle és kiadója az Alapítvány a Magyar 
Önkéntesség Fejlesztéséért podcast csatornája

https://open.spotify.com/show/6ITZhECA3qgijSaP6S6hB8
https://open.spotify.com/episode/1lupBGV3r8ZKOEz3NzHhhH
https://open.spotify.com/episode/1lupBGV3r8ZKOEz3NzHhhH
https://open.spotify.com/episode/1NyIsiWIVzbJFNTbv1zBCQ
https://www.youtube.com/channel/UCyeQKbIKe5UxC9dq9m9va0A/featured
https://open.spotify.com/episode/3TPtf45s3o0kvtCSi3k8vt


február - rákellenes világnap - bemutatkozik a rákellenes liga 
Tematikus hónap: Rákellenes Világnap



Rákellenes Világnap

Megalakulásunk óta számos programot szerveztünk és több ezer ember vett  részt bel-  és kültéri eseményein-
ken mely az  online közösségi médián keresztül is több százezres elértést mutat.

Évente megrendezésre kerül különleges kísérő programokkal a Gödöllő városi Egészség- és Szűrőnapunk, mely 
alkalomból díjmentes bőr és szájüregi rákszűréseket végzünk a lakosság részére a város Főterére kitelepülő szű-
rőbuszon. Kiegészítésként vérnyomás-; EKG-; véroxigén és inbody testösszetétel mérésekre is sor kerül. A nap 
folyamán majd 1000 látogatóval záródó eseményen , 5-600 ingyenes mérésre kerül sor,  közösségünk nagyszá-
mú önkénteseinek segítségével.

A Sulicsapatunk is kitelepül, amely az iskolákban végzendő a megelőzést és a korai felismerést segítő tájékoz-
tatás céljából alakult meg. Igyekszünk minden szűrésre jelentkezőt bevonni és számukra ismereteket átadni, 
a nyolc figyelmeztető jelre történő figyelemfelhívással, valamint a beteg csomók felismerését segítő mulázsok 
bemutatásával.

Az év folyamán más jellegű szűrések is végzünk például PSA (Prosztata Specifikus Antigén) ; melanóma ésszá-
jüregi szűrés is volt a programjaink között.

Az egészség megóvása,valamint a gyógyulás érdekében fontosnak tartjuk a testmozgást Különféle mozgásne-
mekre alakultak önszerveződő csoportjaink:torna, jóga, gyaloglás, túra, úszás, kerékpározás.
Városi, és országos szervezésű  egészség-ill. sport napokon is réztvesznek tagjaink.

Nemzetközi figyea Rákellenes Világnapon a város szívéből hívjuk fel közös mozgással a figyelmet a  betegségek 
megelőzésére. 
Őszi esemény a „Rózsaszín séta” a mellrák világnapja alkalmából a Ginkgo Biloba életfánkhoz, majd a Lymp-
homa világnapja alkalmából zöld-biciklikkel kerekezünk az egészségért!

Saját és városi szervezésű programok (pl az Anyák-napi megemlékezés, húsvéti nyuszifutam a parki séta kere-
tében) színesítik a város életét is.
Mikulás”kommandónkkal” a fogyatékkal élő fiatalok részére  közös karácsonyi ünnepségen bemutatjuk az ál-
talunk a lakosság körében meghonosított Jótékonysági MÉZESKALÁCSVÁROS a  közösségi építőművészetre 
benevezett  mézeskalács alkotásokat, kedves műsor keretében. A legszeretettebb  alkotások készítői  a nyilvános  
szavazás után díjazásban részesülnek. 
A pandémia okozta személyes találkozások hiányát  az online térbe „mentettük át” .Egyre nagyobb sikerrel és 
nézettséggel vesszük fel a kapcsolatot egymással és a meghívott előadóinkkal, 1-1 egészségügyi, orvosi, vagy 
„csak” kreatív ötletelős - beszélgetős Presszó Szerda programsorozatunk kapcsán.Örömteli, hogy a szépkorú 
tagtársaink is egyre többen tudnak bekapcsolódni az online térbe. Ehhez a nálunk szolgálatot teljesítő diákok 
is hozzá járultak a „szakmai” segítségükkel.

Számos egyéb kisebb lélegzetű programot is szerveztünk a felsoroltakon túl. 
Minden  év utolsó délelőttjén Gödöllő centrumában a közösségi szolgálatot teljesítő diákokkal karöltve, hirdet-
jük a jókedvet, az összefogást,  reményekkel teli Új Esztendőt kívánva minden arra sétálónak. Kedves üzenete-
ket gyűjtünk random szabadtéri kiállítással fűszerezve Gödöllő Város Főtéren 

Bemutatkozásunkat megsegíti you tube csatornánkra felhelyezett számos videó 
https://www.youtube.com/channel/UCyeQKbIKe5UxC9dq9m9va0A/featured

linkek:
https://rakliga.hu/alapszervezetek/godolloi-alapszervezet/

Fb oldalunk: https://www.facebook.com/AddTovabbaMosolyodat ( hivatalos hírekkel)
Fb csoport oldalunk:   https://www.facebook.com/groups/583899778639428   (napi friss közösségi híreinkkel )
Város EGÉSZSÉG- és SZŰRŐNAPok: Életigenlő magazin - Gödöllő

Vajek Andrea                                             Mandevillené Keresztényi Gizella
       elnök                                                       elnökségi tag, Sulicsapat referens

„A világ mindig lehet rózsaszín 
egy másként látó szemüvegen át”

https://www.youtube.com/channel/UCyeQKbIKe5UxC9dq9m9va0A/featured
https://rakliga.hu/alapszervezetek/godolloi-alapszervezet/
https://www.facebook.com/AddTovabbaMosolyodat
https://www.facebook.com/groups/583899778639428


Program
                      

UDVARI  KAMARASZÍNHÁZ

AHOL A HŐSÖK 
ÉLETRE KELNEK

Hazaszeretet. Önfeláldozás. Erő.
    Hit. Remény. Szerelem. Vágy. Árulás.

            Ez nem mese. Ez maga a valóság.

ANJOU – BEMUTATÓ

IDŐPONT: 2022. március 25.  
2022. április 8.        
2022. május 17.      

TIZENNYOLC
IDŐPONT: 2022. január 29.

2022. április 20.
2022. május 20.

TIZENKILENC
IDŐPONT: 2022. február 4.

2022. március 23.
2022. május 4.

IDŐPONT: 2022. március 19.
2022. május 31.

ZERGETÁNC

 Az előzetest megtekintheti az előadás címére kattintva

A KIRÁLY ÉS A SZŰZ

IDŐPONT: 2022. február 11.
2022. május 6.

A VÖRÖS PIMPERNEL
IDŐPONT: 2022. február 16.

2022. április 6.
2022. május 26.

FEHÉR SZARVAS

IDŐPONT: 2022. február 22.
2022. április 28.

KIÉ EZ AZ ORSZÁG? 
IDŐPONT: 2022. március 8.

2022. április 13.
2022. május 12.

AZ ELŐADÁSOK HELYSZÍNE:

1133 Budapest, Pozsonyi út 58., a református 
templom altemploma (bejárat a Gogol utca 
felől).

Kapcsolat: 
schultz.emese@mkuk.hu
+36709051245
www.mkuk.hu

Jegyvásárlás

19.00 óra
19.00 óra
19.00 óra

HALOTTAK NAPJÁTÓL VIRÁGVASÁRNAPIG 

IDŐPONT: 2022. április 12.  

19.00 óra
19.00 óra
19.00 óra

19.00 óra 

19.00 óra
19.00 óra
19.00 óra

19.00 óra
19.00 óra
19.00 óra

19.00 óra
19.00 óra

19.00 óra
19.00 óra
19.00 óra

19.00 óra
19.00 óra

19.00 óra
19.00 óra



Konferencia

Dunakörnyéki Települések Fejlődéséért Alapítvány
2338. Áporka, Petőfi Sándor utca 50. www.dunakornyekialapitvany.hu

Kérjük Önt, hogy lehetősége szerinti adományával segítse a COVID ÁRVÁK MEGSEGÍTÉSÉNEK NEMES ÜGYÉT! 
Bármilyen kis összeg sokat számít, mert csak együtt tehetünk egymásért!

Bankszámlaszám: OTP 11742180-20076063

Az esemény 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 

által támogatatott 
FCA-KP-1-2021/4-000846 számú 
pályázat szerint kerül megrende-

zésre.

A rendezvény támogató partnere:

Az adományszervezés alapjai

FORRÁSTEREMTÉS
ONLINE KONFERENCIA 

CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

2022. 03. 03. csütörtök17.00-18.30 óra

A rendezvény nem kötött regisztrációhoz, a részvétel az alábbi linken történő 
belépéssel lehetséges:

https://teams.live.com/meet/949626163605

A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL, MEGISMÉTELJÜK!

Kérjük, hogy 16.30 és 16.55 óra között jelentkezzenek be, mert utána a prezentáció megkezdése miatt, 
nem áll módunkban további résztvevőket “beengedni”.

Köszönjük!

https://teams.live.com/meet/949626163605

https://teams.live.com/meet/949626163605


Soli Deo Gloria Közösségi Ház, 2336 Dunavarsány, Habitat utca 10-12.  www.ckszkpestmegye.com  

Mail: ckszkpestmegye@gmail.com  facebook: https://www.facebook.com/ckszkpestmegye
         

Kapcsolat:  Hétfő-péntek 08.00-12.00-ig   -   Szombat-vasárnap: Zárva  mail: ckszkpestmegye@gmail.com 
Szakmai vezető: Dr. Bóna Zoltán            Szakmai tanácsadó: Nagyné Dr. Csobolyó Eszter             Szakmai koordinátor: Mikó F. László

Telefon: +36 24/656-905, +36 20/311-1877

Tisztelt Civil Partnereink, 
kihelyezett irodáink működnek Újhartyánban (Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár  Újhartyán, Újsor u. 3.1, 2367) és 
Gödöllőn (Gödöllői Civil Kerekasztal godolloi-civilek.hu). A térségi szervezetek forduljanak hozzájuk bizalommal!

Kihelyezett irodáink

Pályázat

https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Valtozik_az_szja_1__o20211202.html
https://www.facebook.com/ckszkpestmegye

