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ADVENTI CIVIL BÖRZE
2020-ban a járványhelyzet nem teszi lehetővé a hagyományos adventi vásárok megtartását.
Emiatt sok civil szervezetnek nem lesz lehetősége a már szokásossá vált adventi
adománygyűjtő kampánya fizikai megvalósítására. A Miniszterelnökség a Civil Központok
országos hálózatával együttműködve teret és lehetőséget szeretne biztosítani
a civil szervezetek karácsonyi időszakban zajló adománygyűjtéséhez egy új, rendhagyó, az
online térbe „költöztetett” Adventi Civil Börze megszervezésével.
A Civil Központok közreműködésével megyénként két-három civil szervezet vesz részt
adománygyűjtő kampányával az Adventi Civil Börzén. A bemutatkozó szervezetek változatos
tevékenységi területeken segítik a közösségek fejlődését: értékteremtő, értékmegőrző
munkája kiemelkedő és minden esetben támogatásra méltó.
A megyék és a főváros résztvevő szervezetei nem egyszerre mutatkoznak be, hanem az
adventi kalendáriumok hagyományainak megfelelően hétről hétre. Az adventi időszak három
hétfőjén általában megyénként (és a fővárosból) egy-egy szervezet mutatkozik be rövid
leírással és egy pár perces rövidfilm segítségével. Karácsonyhoz hétről hétre közeledve tehát
egyre több civil szervezet adománygyűjtő kampányát ismerheti meg a széles közönség, így
egyre több szervezet esetében nyílik lehetőség az adventi időszakban apró jó cselekedetek,
adományok felajánlására.
Karácsonyig érdemes tehát minden héten ellátogatni a civil.info.hu weboldalra, hiszen
minden héten újabb közösség értékes, példamutató tevékenységével ismerkedhetünk meg.
Az Adventi Civil Börze részletes leírását csatolmányunkban találhatják.
Az eheti Nógrád megyei résztvevő bemutatkozását fogadják szeretettel:
Pálfalváért Lokálpatrióta Egyesület
Sport, Család, Hagyomány
E három szót tűzte zászlajára egyesületünk megalakulásakor. De miért ezt a három szót
választottuk? Az egészséges életmód egyik alapköve a hasznos testmozgás, a sport, melyet a
családdal együtt eltöltve akár hagyományt is teremthetünk. Zagyvapálfalva olyan területén
alakult egyesületünk 6 évvel ezelőtt, ahol semmilyen civil tevékenység nem zajlott, ide
pumpált életet az a pár ember, aki az egyesület magját alkotja. Mára már rendezvényeinken
rendszeresen 40-50 ember vesz részt.

A programjaink nagy részét úgy szervezzük, hogy a család minden tagjának jusson benne
elfoglaltság. A minden évben megrendezett kerékpáros piknik változó helyszínekkel
családokat mozgat meg, és mára már hagyománnyá vált a megrendezése.
Három alkalommal szerveztünk a helyi általános iskolásoknak járőrversenyt a hegyen lévő
tanösvényen, ahol csapatok szellemi és testi tudása került megmérettetésre. Ezen felül évi
rendszerességgel házi biliárd, asztalitenisz és darts versenyeket tartunk. Ha tehetjük évente
többször főzőversenyen veszünk részt, melyen családi és baráti társaságok indulnak. A Gorkij
főzőversenyen is – megalakulásunk óta – rendszeresen részt veszünk. A test karbantartásán
kívül a szellem karbantartására is ügyelünk. Rendszeresek és népszerűek a vetélkedők,
melyeket önállóan, vagy a programjainkkal együtt tartunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a helyi
sajátosságok megismertetésére (pl. ipari, népművészeti, kulturális), a régi – bár elég kevés –
hagyomány ápolására.
Havonta egyszer, rendszeresen Hírlevelet jelentetünk meg, ahol Zagyvapálfalva
helytörténetét, híres szülötteinek életét állandó rovatban mutatjuk be, csakúgy, mint az
egyesület hatókörébe tartozó területen élő különleges emberek bemutatását.
A Hírlevélben beszámolunk a közelmúltban lezajlott programjainkról.
Megalakulásunk óta írásos és kép archiválást végzünk a tevékenységünkről. Működésünkben
korlátoz az állandó, stabil bevétel hiánya (bár most dolgozunk az adó 1 % utalásának
lehetőségéért), ezért szponzorok és pályázatok segítségére szorulunk. Ezt a lehetőséget
szeretnénk most is megragadni azért, hogy a jövőben is meg tudjuk valósítani céljainkat,
amiből van bőven.
http://nogradicic.hu/ahfa/palfalvaert-lokalpatriota-egyesulet/
Köszönünk minden támogatást!

