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CIVIL ADVENT 
 
Adventi üdvözlet 
 
A Nógrád Megyei Civil Központ Karácsony Pontjában 
kisfilmeket készítettünk Nógrád megyei civil szervezetek 
képviselőinek közreműködésével. A szereplők adventi 
üzenetekkel jelennek meg majd a következő hetekben. 
Minden nap 18 órakor, egy-egy "Adventi üdvözlettel" 
jelentkezünk facebook oldalunkon és a Youtube-on. 
Első alkalom: 2021. november 28. (advent első vasárnapja) 
Fogadják szeretettel! 
 
 
Karácsony Pont – Neked! 

 
A közösségi terünkben egy kis Karácsony Pontot 
hoztunk létre az adventi időszak tiszteletére. Ezen a 
helyszínen olyan rövid média megjelenések készülnek, 
amelyekkel az adventi időszakot megtölthetjük 
szeretettel. 
 
Várjuk azon civil szervezetek jelentkezését, amelyek 
tagjai karácsonyi üzenettel, versmondással, karácsonyi 
énekkel, rövid mesével max 2 perces megjelenésre 
vállalkoznának, üzenve ezzel a közeli és tágabb 
környezetünknek. 

 
A jelentkezéseket december 3-ig, a nogradicivilkozpont@gmail.com címre, vagy a 32/786-740-es 
telefonszámon várjuk. 



 

 

KIADVÁNY 
 

Nógrádi Civil Értéktár 
 

A salgótarjáni Harmadik Szektorért Egyesület és a Nógrád Megyei Civil Központ egy olyan hiánypótló 
kiadványt hoz létre Nógrádi Civil Értéktár címmel, amely tematikusan tartalmazza a Nógrád 
megyében működő civil szervezetek alapadatain túl, azok bemutatkozását, elérhetőségét, adószámát 
– nyomtatott és elektronikus formában egyaránt. 
Kiadványunk célja, hogy a Nógrád megyei civil szervezete ismertsége fokozódjon, 1%-os bevételeik 
növekedjenek, partnerségek jöjjenek létre. 
A kiadványban való megjelenés természetes díjmentes. 
Amennyiben szervezete részese kíván lenni 
ennek az egyedülálló kezdeményezésnek, az 
alábbi linken online is beküldheti a szükséges 
adatokat: 
https://forms.gle/wTnhpZyqQLAUYCGV8 
Az adatlap kitöltéséhez szükséges a szervezet 
rövid bemutatása (max 10 mondatban), ezért 
javasoljuk, hogy a tervezett szöveget készítsék 
el az űrlap megnyitása előtt.  
A regisztráció határideje: 2021. december 20. 
 
 

ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT DÍJ 
 
Megjelent a 2022. évi Értékteremtő Közösségekért díj hirdetménye 
 

A Miniszterelnökség – a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről 
szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján – felhívást tesz közzé a 2022. évi Értékteremtő 
Közösségekért díj adományozására vonatkozóan. 
A díj annak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetnek, 
valamint határon túli civil szervezetnek adományozható, melynek értékteremtő, értékmegőrző 
tevékenysége példaértékű, továbbá annak a természetes személynek, aki a közösség vagy közösségek 
ilyen irányú tevékenységét elősegíti, támogatja, vagy munkájával hozzájárul a civil szervezetek magas 
színvonalú működéséhez. 
 

Évente legfeljebb 2 díj adományozható egy természetes személy, illetve egy civil szervezet részére. A 
díj posztumusz is adományozható. 
A díj átadására 2022. februárban, a civilek napja alkalmából kerül sor. 

A díjazott emlékérmet, az adományozást igazoló oklevelet, 
valamint 1.500.000 Ft értékű pénzjutalmat kap. 
A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot az alábbi linken 
megtalálható hirdetményben részletezett szempontok szerint, a 
mellékelt dokumentumok elektronikus megküldésével a 
civil@me.gov.hu címre, 2021. december 6-án 23:59-ig. 
 

A díj dokumentációjának linkje: 
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=329 



 

 

PÁLYÁZAT 
 

„Színezzük ki Salgótarjánt!” 
 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat célja, hogy ösztönözze a salgótarjáni civil 
szervezeteket, társadalmi önszervező csoportokat, közösségeket arra, hogy városszépítő, 
munkájukkal színesítsék Salgótarjánt. Kreatív, színvonalas munkájuk eredményeképp a város 
épületei, épületrészei esztétikus arculatot kapjanak, elnyerjék a városlakók tetszését, minőségi 
munkájuk mellett hatékonyan alkalmazzák az önkéntesek bevonását, a közösségépítést. 
 

A pályázatot benyújtók köre: 
1. azok a salgótarjáni székhellyel rendelkező civil szervezetek, 

amelyeket a bíróság jogerősen nyilvántartásba vett, az 
alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő 
tevékenységüket ténylegesen folytatják, vagy 

2. azok a bírósági bejegyzéssel nem rendelkező salgótarjáni székhelyű 
civil szervezetek, társadalmi önszervező csoportok, közösségek, 
amelyek az előző pontban meghatározott feltételeknek megfelelő 
civil szervezettel együttműködési megállapodást kötöttek. 

A pályázattal elnyerhető támogatás összege: pályázatonként legfeljebb 200.000 Ft 
A pályázat benyújtásának határideje folyamatos. 
A pályázat részletei (kiírás és adatlap elérhető: https://www.salgotarjan.hu/?page_id=829 
 
 

KONFERENCIA 
 

Youth Hungary - Új Nemzedék Konferencia 
 

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. idén is megszervezi a Youth Hungary - Új Nemzedék 
Konferenciát az ország ifjúsággal foglalkozó szervezetei és a települési ifjúsági területen dolgozó 
munkatársai, döntéshozói részére. 
A konferencia idén is otthont ad az Erzsébet Nóvum Díj 2021-es díjkiosztó ünnepségének. 
 

Az idei konferencia fő témái a fiatalok jövőképe – a közösségek, közösségi terek, 
élménypedagógia, valamint a korosztályban rejlő innovációs lehetőségek lesznek. 
A rendezvény első felében az Erzsébet Nóvum díj 2020-as nyertesével hallhatnak 
egy interjút. Ezt követően kerül sor az Erzsébet Nóvum díj 2021 nyertesének 
kihirdetésére. Az ebédszünet után, a konferencia második felében számos érdekes 
és aktuális kérdést járnak körbe, különböző workshopokon vehetnek részt az 
érdeklődők. Többek között a legújabb Kompasz könyv használatának 
lehetőségeivel, a Fiatalok a térképen (Települési ifjúsági térkép) programban rejlő 

potenciálokkal, élménypedagógiai módszerekkel és a Közösségi hackathon-nal ismerkedhetnek meg a 
résztvevők. A workshopok után módszertani börze keretében biztosítanak lehetőséget több, a tavalyi 
évben pályázatot benyújtó közösségi kezdeményezés megismerésére. 
A konferencia időpontja: 2021. december 9. (csütörtök) 9:00-15:30 
Helyszíne: online tér – Zoom (a belépési linket 2021.12.08. 17:00 órakor kerül kiküldésre) 
A konferencián történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW1K7foZBFNCkrFksTSuvYimo0TFANVeW6evaXALafvQ
53fA/viewform 



 

 

VISSZATEKINTŐ 
 
Közeledik az év vége. Visszatekintő rovatunkban összegezzük a mögöttünk álló hónapok civil 
történéseit. Szeretnénk bemutatni a 2021. március és április hónapban Nógrád megyében újonnan 
létrejött, bejegyzett civil szervezeteket: 
 
 
Zara Autó-Motorsport Egyesület (Nógrádsipek) 
A szervezet célja: A tagjai és más személyek részére megteremteni a motorsport keretein belül a 
rendszeres és igényes kapcsolatteremtést, az autó és motorsport gyakorlásának lehetőségét. 
Szabadidő hasznos eltöltése, sport és testnevelési céllal. Utánpótlás nevelés biztosítása a sport 
esetleg a versenysport részére. Tehetséges amatőr sportolóknak szabadidős vagy versenyszerű autó 
és motorsport lehetőség biztosítása. Fiatalok megismertetése az autó és motorsporttal, versenyzés 
örömére. A terepversenyzés népszerűsítése, specialitásának, szabályainak, lehetőségeinek a 
bemutatása. Katasztrófák, rendkívüli időjárási körülmények esetén együttműködés az állami és 
önkormányzati szervekkel. Segítség nyújtás a közlekedés során bajba jutott embereken. Más 
országok hasonló non-profit egyesületeivel való kapcsolatfelvétel. Saját internetes oldal kialakítása, 
naprakészen tartása. 
 
 
Vizslási Sportért Sportegyesület (Vizslás) 
A szervezet célja: Széleskörű, színvonalas, rendszeres sportolási lehetőség biztosítása és a 
versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, diáksport és a szabadidősport támogatása. 
Lehetőség szerint az ifjú és felnőtt lakosság számára szervezett formában tömegsport és 
szabadidősport foglalkozások biztosítása. A labdarúgó sport - fő hangsúlyt fektetve az utánpótlásra - 
népszerűsítése, az utánpótlás nevelése, gyermekek körében a sportág népszerűsítése, ezáltal az 
egészség megóvása. 
 
 
Szandaváralja az Élni akaró Falu! Népi-örökségmegőrző és Falufejlesztő Egyesület (Szanda) 
A szervezet célja Szandaváralja településrész fejlesztése, élhetőbbé tétele a helyi lakosság megtartása 
és növelése érdekében, valamint turizmus számára. Közreműködés a helyi aktuális ünnepségek 
szervezésében, valamint a helyi településrész hagyományos ünnepeinek felelevenítése, továbbá 
hagyományőrzés és hagyományteremtés. Az Egyesület további célja: a) a településrészen élő idő, 
nyugdíjas emberek segítése, felkarolása b) közösségi élet erősítése a sport, a kultúra és a szórakozás 
területein c) környezet- és természetvédelem. 
 
 
Jónásch-telepért Baráti Kör Egyesület (Salgótarján) 
A szervezet célja olyan közhasznú tevékenységek felkutatása, reprezentálása és támogatása, mely 
tevékenységgel a hagyományos emberi társadalmi és természeti értékek védelmét valósítja meg. 
Kiemelten kezeli ezen belül a környezetvédelem kérdését, különösen az illegális hulladékelhelyezés 
megszüntetését, valamint a lakókörnyezetben a társadalmi egyenlőtlenség elleni fellépést, a 
hátrányos helyzetű lakosok segítését azáltal, hogy pozitív példák felkutatásán és pozitív példák 
megismertetésén, alkalmazásán keresztül az életmódjukban változást szeretne elősegíteni. Szintén 
kiemelt feladatai közé tartozik lakókörnyezet kapcsán a környezettudatos tapasztalati tényeken 
alapuló turisztikai lehetőségek felkutatása, bemutatása és népszerűsítése 



 

 

Palóc Hagyományokért Egyesület (Szügy) 
A szervezet célja olyan szellemi műhely létrehozása és ápolása, amelynek célja a művészet és kultúra 
népszerűsítése, amely a palóc hagyományok, kultúra és művészet terjesztését és gondozását 
szolgálja. Alaptevékenységei körében előadásokat tart, gyűjtéseket folytat palóc világban, ezekből 
állandó és időszaki kiállításokat rendez. Más kultúrák találkozásával elősegíti a különböző 
hagyományok és művészetek ápolását. 
 
Jelen a Jövőért Egyesület (Hollókő) 
A szervezet célja a működési területén élők számára közösségépítő jellegű kötetlen kulturális, 
közművelődési és szórakoztató programok rendezése, a fiatalok közösségi jelenlétét, személyes 
fejlődését, közösségi felelősségvállalását elősegítő rendezvények, képzések szervezése, 
kapcsolatfelvétel más hazai és külföldi szervezetekkel, és vele együttműködésben közös tevékenység 
megvalósítása. Az egyesület törekvése a hosszú távú szemlélet váltás elősegítése Magyarországon, 
melynek célja, hogy egy erős, közösségi alapon működő társadalom jöjjön létre, melynek fő 
alkotóeleme az együttműködés. 
 
Árnyasvár Egyesület (Legénd) 
A szervezet célja az iskolás korú gyerekek (általános iskolától a gimnázium végéig) szellemi, érzelmi és 
fizika fejlődésének elősegítése, a közösségi értékrend megerősítése és a képzelet kibontakoztatása, 
szokások és tradíciók továbbadása illetve azok megalkotása, önállóságra és a tágabb társadalmi 
szerepvállalásra való felkészítés elsősorban táboroztatással évtizedekre visszanyúló pedagógiai 
módszertan útmutatásai mentén, mely ötvözi a történetek elmesélését és megélését a társadalmi 
szimuláció és játék eszközeivel, a gyermekek számára életszerű egyéni és közösségi dilemmák 
megoldására késztetve őket. 
 
Ibolya Kulturális és Szabadidő Egyesület (Diósjenő) 
A szervezet célja: közösségfejlesztés, hagyományőrzés, környezetvédelem, kommunikáció, társadalmi 
kohézió. Az egyesület tevékenysége: közösségfejlesztés, -építés; rendezvényszervezés; kulturális, 
hagyományőrző tevékenységek támogatása; sport és szabadidős, táj- és környezetvédelmi, 
prevenciós programok szervezése, támogatása; kommunikáció, táboroztatás, táborok szervezése, 
civil programok megvalósítása 
 
Jelen Mindenütt Alapítvány (Legénd) 
A szervezet célja: A független magyar sajtó, sokszínűségének megőrzése és támogatása – ezen belül 
kiemelten a Jelen című hetilap anyagi és szakmai támogatása – a független magyar sajtótermékek 
létrehozatalában közreműködő személyek támogatása nem várt, rendkívüli helyzetek esetén. 
 
Pataki Futball Club és Szabadidős Egyesület (Patak) 
A szervezet célja: Sport- és szabadidős rendezvények szervezése Patak községben minden korosztály 
számára, e rendezvények reklámozása, lebonyolítása, valamint az ezekhez szükséges minőségi 
infrastrukturális feltételek biztosítása és tárgyi eszközök beszerzése. A szabadidő hasznos 
eltöltéséhez tartalmas programok biztosítása a fiatal korosztály számára olyan sport- és szabadidős 
tevékenységek szervezésével, a sport összetartó és közösségépítő erejének felhasználásával, a 
szurkolók és a nézőközönség számára tartalmas sportélmények biztosítása. A Patak községben 
működő sportolók számára tanulmányi utak szervezése, lebonyolítása, versenyekre, valamint egyéb 
sportrendezvényekre történő eljutásának biztosítása, valamint az ezekhez szükséges tárgyi eszközök 
beszerzése. A sportkultúra és a testmozgás iránti érdeklődés felkeltése és ezek megkedveltetése a 
pataki gyereke és a fiatal korosztály tagjai körében, utánpótlás-nevelés elősegítése és megvalósítása. 
 


