
 

 

NÓGRÁDI CIVIL HÍRLEVÉL 
2022/03.        2022. február 17. 
 
 

A tartalomból: 
VI. Civil Véradás 
Konferencia Európa Jövőjéért 
Városi Civil Alap 
I. Országos Civil Konferencia 
Visszatekintő – 2021. civil újoncai 7. rész 
 

 
PROGRAM 
 
VI. Civil Véradás 
 
A Nógrád Megyei Civil Központ februárban rendezi meg a VI. Civil Véradást. Nógrád megyében két 
helyszínen is ajándékokkal várjuk a véradókat. 
Legyél hős, ments meg 3 életet! 
 
Február 22. (kedd) 9.00 – 15.00 óra, Salgótarján, Nógrád Megyei Civil Központ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Február 24. (csütörtök) 13.00 – 16.00 óra, Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán Művelődési Központ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konferencia Európa Jövőjéért 
 
A Nógrád Megyei Civil Központ a "Konferencia az Európa jövőjéről" program keretében február és 
március hónapban online és személyes találkozókat szervez különböző témákban. 
 
Bűnmegelőzés az EU-ban, interaktív fórum a bűnmegelőzésről és lehetséges fejlesztési irányairól 
2022. február 17. (csütörtök) 13:00 - 15.00 óra 
Forma: online 
Előadó: Medve Judit 
Az Amszterdami Szerződésben foglaltak szerint az Európai Unió 
büntetőügyekben való rendőrségi és igazságügyi együttműködési 
politikájának részévé vált a bűnmegelőzés. Ebben a dokumentumban 
a bűnmegelőzés magában foglalja a szervezett bűnözés és a 
kriminalitás egyéb formái elleni fellépést. Az Unió célkitűzése, hogy a 
büntetőügyekben való rendőrségi és igazságügyi együttműködés 
területén a tagállamok közös fellépéseinek kialakításával, valamint a 
rasszizmus és az idegengyűlölet megelőzésével és az ellene való 
küzdelemmel a szabadság, a biztonság és az igazságosság területén 
az állampolgároknak magas szintű biztonságot nyújtson. Szakértő 
moderátorunk segítségével a Nógrád Megyei Rendőr Főkapitányság 
nyugalmazott rendőr alezredesével vetjük bele magunkat és 
mélyülünk el ebben a sok kérdést felvető témában 
Link: https://meet.google.com/uvd-mvoe-sud 
 
 



 

 

Felsőoktatás az EU-ban, interaktív fórum az európai felsőoktatásról és lehetséges fejlesztési 
irányairól 
Időpont: 2022. február 17. (csütörtök) 14.00 – 16.00 óra 
Forma: hibrid 
Helyszín: Nógrád Megyei Civil Központ (Salgótarján, Klapka út 4.) 
Előadó: Székyné dr. Sztrémi Melinda  
A konferencián fórumot kívánunk biztosítani a felsőoktatást 
érintő aktualitásokról és fejlesztésekről nemcsak hazai, hanem 
az uniós területre fókuszálva. A fórum lehetőséget kínál itthoni 
és nemzetközi gyakorlatok és jó példák megismerésére. 
Moderátorunkkal az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Képzési 
Központ és Kutatóhely igazgatójával vitatjuk meg ezen 
témaköröket. 
Link: https://meet.google.com/fej-hvum-wbm 
 
 
Áldozatsegítés az EU-ban, interaktív fórum a hazai és az európai áldozatsegítés helyzetéről és 
lehetséges fejlesztési irányairól 
Időpont: 2022. február 18. (péntek) 13:00 – 15.00 óra 
Forma: Online 
Előadó: Medve Judit 
2015 novemberében hatályba lépett az Európai Unióban a 
bűncselekmények áldozatai részére biztosított hatékonyabb 
védelemre vonatkozó új szabályozás. Az áldozatok jogairól szóló 
irányelv egy sor kötelezően biztosítandó jogot állapít meg a 
bűncselekmények áldozatai részére, a tagállamok számára pedig 
egyértelmű kötelezettségeket ír elő annak biztosítása 
érdekében, hogy ezek a jogok a gyakorlatban is érvényesüljenek 
Jelen konferenciák célja, hogy ebben a témában átbeszéljük és 
megvitassuk azokat gondolatokat, kérdéseket, melyek szorosan 
kapcsolódnak témánkhoz szakértő moderátorunk segítségével.  
Link: https://meet.google.com/swg-icph-zhc 
 
 
Fiatalok az EU-ban, interaktív fórum az európai ifjúság helyzetéről, az ifjúságsegítésről és annak 
fejlesztési lehetőségeiről 
Időpont: 2022. február 18. (péntek) 14.00 – 16.00 óra 
Forma: hibrid 
Helyszín: Nógrád Megyei Civil Központ (Salgótarján, Klapka út 4.) 
Előadó: Miklós Rea 
Ezen konferencia moderálásához olyan előadót kértünk fel, aki 
ifjúsági szakemberként éveken keresztül a Salgótarjáni Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Iroda vezetője volt, a megyeszékhely 
diákönkormányzatainak szaktanácsadója. A Sakkozzuk Ki 
Akciócsoport vezetője, számos ifjúsági önkéntes program 
szervezője és lebonyolítója. 
Link: https://meet.google.com/mum-cwfy-kne 
 
 



 

 

Mit takar pontosan az Európa jövőjéről szóló konferencia? 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia egyedülálló és időszerű lehetőséget kínál az európai 
polgároknak arra, hogy megvitassák az Európa előtt álló kihívásokat és kiemelt feladatokat. 
Függetlenül attól, hogy Ön hol él és mivel foglalkozik, ezen a fórumon elmondhatja, hogy milyen 
jövőt is képzel el az Európai Unió számára. 
 
Ki vehet részt? 
Az európai polgárok az élet minden területéről és az Unió minden szegletéből részt vehetnek a 
konferencián. Különösen fontos a fiatalok részvétele, akik központi szerepet játszanak az európai 
projekt jövőjének alakításában. 
 
 
PÁLYÁZAT 
 
Városi Civil Alap – Közeledő határidő! 
 
A Városi Civil Alap keretében a „civil közösségek tevékenységének 
támogatása” címmel 2021 márciusában megjelent pályázati felhívás forrást 
biztosított az 5000 fő feletti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező 
egyesületek és alapítványok számára. A pályázat sikere alapján és 
figyelembe véve a civil szervezetek igényeit, a Kormány a támogatási 
programot 2022-ben ismételten elindítja. 
 
A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek 
részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban 
részesülhetnek. 
A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani. 
 
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 
2022. február 2. 10 óra 00 perc – 2022. február 18. 12 óra 00 perc 
 

 
 

A pályázati kiírás és útmutató elérhető: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben-
2022/. 
 



 

 

HÍREK 
 

Idén 10. születésnapját ünnepli a Civil Központ hálózat – sikeres volt az I. Országos Civil 
Konferencia 
 

A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága az Isten 
Szolgálatában Református Missziói Alapítvány és a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány 
szervezői közreműködésével 2022. február 4-én megtartotta az I. Országos Civil Konferenciát, „10 
éves a Civil Központ Hálózat – Új kihívások a civil szervezeti tevékenységben, perspektívák és 
lehetőségek” címmel. 

A Groupama Arénában tartott rendezvényen 
több mint hatszázan vettek részt: minden megye 
és Budapest civil központjainak vezetői, 
munkatársai, megyei civil szervezetek képviselői, 
civil területen tevékenykedő meghívott 
szakemberek, valamint határon túli magyar civil 
szervezetek képviselői. 
 

A Civilek Napja alkalmából rendezett jubileumi 
konferencia keretében került sor a 2022. évi 
Értékteremtő Közösségekért díjak ünnepélyes 
átadására. Gulyás Gergely miniszter úr 
beszédében hangsúlyozta, hogy a díjak értékét 
az határozza meg, kik kapják meg és milyen 

eredményekkel lehet kiérdemelni. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a civil közösségek 
értékteremtő és értékmegőrző tevékenységét támogató munkája elismeréseként 2022-ben Kontha 
Benőné, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Egyesület elnöke, a Majosházi Hospice Ház 
alapítója részére, valamint példaértékű értékteremtő tevékenysége, illetve magas színvonalú szakmai 
munkája elismeréseként a történelmi Szatmár megye jelenleg három országban élő magyar 
reformátusainak egyházi, karitatív, kulturális és hagyományőrző programok keretében összefogó 
Reformátusok Szatmárért Egyesületnek adományozta az Értékteremtő Közösségekért díjat. A díj 
2020-as létrehozása olyan hagyományteremtő lépésnek bizonyult, mely által a civil szférához 
köthető, valamely adott szakterületen és tevékenységi területen végzett kiemelkedő teljesítményt, 
kimagasló szakmai tudást, illetve a társadalmi értékeket teremtő és megőrző munkásság, az alkotói 
tevékenység, példa jellegű életmű legmagasabb állami szintű elismerésére nyílik lehetőség. 
 

Dr. Herczegh Anita asszony, a köztársasági elnök feleségének, az Országos Civil Véradás 
fővédnökének köszöntőjét követően került sor az elmúlt 10 év civil területet érintő fejlesztéseiről és 
eredményeiről szóló kerekasztal-beszélgetésre. A beszélgetés résztvevői Bogya Anna államtitkár 
asszony, Soltész Miklós és Fülöp Attila államtitkár urak, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott úr, dr. 
Botos Gyöngyvér helyettes államtitkár asszony és a szakterületért felelős Szalay-Bobrovniczky Vince 
helyettes államtitkár úr voltak. 
A rendezvény délutáni programjában szakmai előadásokra, a civil központok 10 éves 
tevékenységének áttekintésére, valamint civil szervezetek, többek között a Debreceni Hajdú 
Táncegyüttes, a Kis Virtuózok Alapítvány műsorára került sor. A konferencia során minden érdeklődő 
megtekinthette a Miniszterelnökség támogatásával, a Nemzeti Ifjúsági Tanács által 2021-ben 
meghirdetett „Együtt. Újra.” Fotópályázat döntős alkotásaiból összeállított fotókiállítást, valamint a 
„10 év a civil szervezetek szolgálatában” címet viselő tablókiállítást, melynek keretében a civil élet és 
a szakmai programok sokszínűségét hangsúlyozva minden Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
bemutatkozott. (Forrás: civil.info.hu) 



 

 

VISSZATEKINTŐ 
 
Visszatekintő rovatunkban összegezzük a mögöttünk álló hónapok civil történéseit. Szeretnénk 
bemutatni a 2021. december hónapban Nógrád megyében újonnan bejegyzett civil szervezeteket: 
 
 

Zöld Észak Kulturális és Környezetvédő Egyesület (Balassagyarmat) 
A Zöld Észak Kulturális és Környezetvédő Egyesület céljául tűzte ki az Észak-Magyarországi régióban a 
fenntartható fejlődés és környezettudatos szemléletformálást, kulturális programok szervezését és a 
fiatalok helyben maradását erősíteni. Tevékenységünkkel szeretnénk élhetőbbé tenni a 
környezetünket és megmutatni mennyi lehetőség rejlik hazánkban. 
 
 

Holdvirág Hagyományőrző Egyesület (Bér) 
Az egyesület az esélyegyenlőség jegyében kulturális, hagyományőrző, oktatási, nevelési céljainak 
megvalósítása érdekében az össztársadalmi rétegek elérését erősítendő hagyományőrző, oktatási, 
kutatási, előadó-művészeti tevékenységet folytat. a) Bér település és környékének, a helyi kulturális, 
természeti, nemzetiségi, vallási és gasztronómiai értékeknek a feltárása, népszerűsítése, vonzóvá 
tétele. b) Az egyedülálló béri andezitömlés földtörténeti múltjának, a Cserhát természeti kincseinek, 
állat- és növényvilágának bemutatása, Bér község és mikrokörnyezetében lévő értékekre fókuszálva. 
c) A Cserhát gyógynövényeinek, fűszernövényeinek, dekornövényeinek hasznosítása, a helyi 
gasztronómia népi értékekre támaszkodva történő újragondolása és megismertetése. d) 
Népművészeti épített és tárgyi örökségek állagmegóvásának biztosítása céljából történő felújítás 
megvalósítása, koordinálása. e) A kézművesség ápolása, a kézművesekkel való szoros kapcsolat 
megőrzése, elfeledett kézműves mesterségek újragondolása. f) Szakirányú tanulmányokat végzők 
továbbképzése és gyakorlati tevékenységük biztosítása. g) A nemzeti értékeinket, hagyományainkat 
aktívan őrző és értékeit védő fiatal nemzedék nevelésének elősegítése. h) Oktatási intézményekkel 
való együttműködés; i) a gyermekek fizikai, szellemi és morális fejlődésének elősegítése. j) Ember – 
állat- és a környezetvédelem kapcsolata, a környezettudatos nevelés elősegítése. k) Helyi 
közművelődés és kulturális tevékenység, a szlovák kisebbség támogatása és az ehhez kapcsolódó 
feladatok megvalósításához való hozzájárulás, tehetséggondozás. l) Kutatási-fejlesztési 
együttműködés megvalósítása, az oktatás színvonalának emelése a tudományos és műszaki haladás 
érdekében. 
 
 

VölgyMűhely Karancsvölgyi Alkotók Művészeti Egyesülete (Karancslapujtő) 
Az egyesület célja: a Nógrád megyei Karancs völgyében élő amatőr alkotók (festők, grafikusok, 
kézművesek, fotósok, szobrászok stb.) egy közösségbe szervezése, továbbá alkotóműhely kialakítása 
és működtetése, kiállítások koordinálása, kapcsolatteremtés hasonló célú szervezetekkel. Az 
egyesület azt is célul tűzi ki, hogy a Karancs völgyében élő, a képzőművészet iránt érdeklődő 
tehetséges és/vagy hátrányos helyzetű fiatalokat felfedezze, szakmai fejlődésükben segítse, 
támogassa, és biztosítson számukra bemutatkozási lehetőséget a műkedvelő közönség előtt. Az 
egyesület további célja: hagyományőrzés, kulturális élet színesítése, (vándor)kiállítások szervezése, 
gyermek, illetve felnőtt alkotótáborok szervezése, kortárs alkotóművészek bemutatása, régión, 
határon túli kapcsolatépítés, testvérkapcsolatok ápolása. 
 
 

Rózsák Völgye Kulturális és Szabadidő Sport Egyesület (Rimóc) 
Az egyesület céljai: közösségfejlesztés, hagyományőrzés, környezetvédelem, kommunikáció, 
társadalmi kohézió. 



 

 

 
Völgyváros Egyesület (Salgótarján) 
Célunk Salgótarján és környékének fejlődését, élhetőbbé tételét elősegíteni a rendelkezésünkre álló 
tudás és eszközök segítségével. 
 
 
Mátra Csodák Egyesület (Mátraszele) 
Az Egyesület célja a vidék turizmusának fejlesztése a természeti, kulturális, néprajzi, gasztronómiai 
turisztikai hasznosítására irányuló fejlesztések támogatásával, különösen a vidékre jellemző élővilág 
megismertetése, bemutatása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, látnivalók 
létesítésére, bemutatására irányuló fejlesztések elősegítésével. Az Egyesület további célja, hogy a 
vidék turizmus-fejlesztésének támogatásával kellemesebb lakókörnyezetet, fejlettebb 
környezetkultúrát, vonzóbb faluképet és, nem utolsósorban kiegészítő jövedelemforrást teremtsen a 
helyi lakosság számára. Mindez pedig nagyban hozzájárul a vidék népességmegtartó-képességének 
javításához. A vidéki környezet a legalkalmasabb módja annak, hogy a turisták testközelből 
megismerhessék egy adott tájegység kultúráját és életmódját. A vidéki turizmus a városlakó ember 
találkozása a természettel. A városi ember alapvető igénye, hogy újra felfedezhesse azt a helyet, ahol 
egykor az ősei élték tevékeny mindennapjaikat. Az egyesület átfogó célja a közösségi 
tevékenységeken keresztül (falusi szokások, népszokások bemutatása, ismertetése, hagyományőrzés, 
falusi ételek, italok készítése és bemutatása, agro-turisztika, helyi gazdálkodási módok, termelési 
szokások bemutatása) a közösségi élet fejlesztése, továbbá a közösségi - társadalmi szükségletek 
kielégítésében való részvétel, értékmegőrzés, értékteremtés, az egészséges életmódra való nevelés, 
életminőséget javító programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. Az 
egyesület a célok megvalósítása érdekében szakmai támogatást biztosít a szükséges fejlesztések 
meghatározásához, fejlesztési programokat és projekteket készít elő és valósít meg. Törekszik 
lehetséges szponzorok megkeresésére és bevonására. Aktív szerepet vállal a céljainak 
népszerűsítésében, melynek keretében közreműködik és katalizálja a kommunikációs, marketing és 
társadalmasítási célú programok megvalósítását. Az egyesület együttműködik minden olyan 
társadalmi és érdekképviseleti szervvel, amelyek az egyesületi célok megvalósítását elősegítik, 
továbbá törekszik más szervezetekkel való kapcsolatfelvételére és nemzetközi kapcsolat építésére. 
 
 
Nógrád Megyei Labdarúgó Játékvezetők Egyesülete (Balassagyarmat) 
Az egyesület célja: Nógrád megyei labdarúgó játékvezetők szakmai és egyéb közösségi 
tevékenységének támogatása. Támogatók keresése, pályázatok készítése, a tevékenységek anyagi 
feltételeinek biztosítása. 
 
 
Bazsalikom Ökoturisztikai Egyesület (Szécsény) 
Az egyesület célja az Észak-magyarországi régió ökoturisztikai pozíciójának erősítése. A természeti, 
környezeti, történelmi és kulturális értékek védelme, a hagyományőrzés iránt elkötelezett 
magánszemélyek, civil szervezetek, gazdasági társaságok, önkormányzatok összefogása, szolgáltatási 
piacra vitelének támogatása, szolgáltatásaik fejlesztése. 
 
 
Mozgásban Az Egészség Sportegyesület (Szurdokpüspöki) 
Az egyesület célja: a futósport, mint szabadidősport és versenysportként való űzés feltételeinek a 
megteremtése és elősegítése. 
 


