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A tartalomból:
Konferencia Európa jövőjéért – Foglalkoztatás az EU-ban
VI. Civil Véradás – Szalay-Bobrovniczky Vince Helyettes Államtitkár Úr levele
„Együtt.Újra” Fotópályázat - Vándorkiállítás Salgótarjánban
Az év Nógrád megyei civil szervezete - Közönségszavazás

PROGRAM
Foglalkoztatás az EU-ban, interaktív fórum a foglalkoztatásról és lehetséges fejlesztési irányairól
A Nógrád Megyei Civil Központ a “Konferencia Európa jövőjéről” programsorozat keretében fórumot
szervez, amelynek témája:
Foglalkoztatás az EU-ban, interaktív fórum a foglalkoztatásról és lehetséges fejlesztési irányairól
Időpont: 2022. március 17. (csütörtök) 13.00 – 16.00 óra
Forma: személyes
Helyszín: Nógrád Megyei Civil Központ (Salgótarján, Klapka út 4.)
Előadó: Tamási Ildikó
A konferencián való részvétel díjmentes, regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát az alábbi linken
jelezheti:
https://forms.gle/8MVzjjazp7iWUzky8
Az európai foglalkoztatási stratégia története 1997re nyúlik vissza, amikor is az EU tagállamai
megállapodtak
arról,
hogy
közös
foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseket és célértéket
dolgoznak ki. A stratégia legfőbb célja a
munkahelyek számának és a foglalkoztatás
színvonalának növelése az Unióban. Az európai
foglalkoztatási stratégia ma már az Európa 2020
növekedési stratégia része, és megvalósítása az
európai szemeszteren keresztül történik. Az európai
szemeszter évente ismétlődő ciklusa elősegíti, hogy
szoros szakpolitikai koordinációra kerüljön sor az
uniós tagállamok és az uniós intézmények között.
A konferencián fórumot kap minden olyan téma,
amely nemcsak a megyei és hazai, hanem uniós
szinten is kapcsolódik a foglalkoztatáshoz. Kiváló
moderátor lesz segítségünkre, aki a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
főosztályvezetője és aktív résztvevője volt a helyi és megyei szintű foglalkoztatási paktumoknak és
munkájánál fogva valamennyi hazai és EU-s foglalkoztatás ösztönzési forrás ismerője.

VI. CIVIL VÉRADÁS

PROGRAM
„Együtt.Újra” Fotópályázat – Vándorkiállítás Salgótarjánban
A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) - a Miniszterelnökség támogatásával és
közreműködésével fotópályázatot hirdetett 2021 nyarán, amelynek célja a civil
szervezetek programjainak és a közösségi élet újraindulásának bemutatása volt.
A 20 legjobb pályamű országos vándorkiállításra indult tavaly ősszel a civil
közösségi szolgáltató központok koordinálásával.
A vándorkiállítás záróállomása Salgótarján.
A kiállítás megnyitója: 2022. március 17. (csütörtök) 12.30 óra
A kiállítás helyszíne: Nógrád Megyei Civil Központ (Salgótarján, Klapka út 4.)
A kiállítás megtekinthető minden nap 8.00 óra – 16.00 óra között.
A 2020 márciusa óta mindannyiunk életét befolyásoló koronavírus járvány a civil szektor működését,
illetve a szervezetek által megvalósított programok és rendezvények lebonyolítását is nagymértékben
megnehezítette. Amikor az online térből végre mindenki visszaköltözhetett az offline világba, újra
személyes keretek között megtartva az elmaradt vagy a nyári időszakra tervezett eseményeket. A
formális és az informális közösségek újraindulása ismét megmutatta, hogy mekkora összetartó és
értékteremtő ereje van a hazai civil szektornak.
A fotópályázat célja, hogy ezeket az értékeket, az újraindult programok változatosságát, azok
legszebb pillanatait a résztvevők szemével és kameráin keresztül mutassa meg a nagyközönségnek.
CIVIL DÍJ
Az év Nógrád megyei civil szervezete – Közönségszavazás
„Az év Nógrád megyei civil szervezete” díjat
második alkalommal hirdeti meg a Nógrád
Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ.
A díjat idén az a Nógrád megyei civil szervezet
kaphatja
meg,
amelynek
tagjai
a
leghatékonyabban tevékenykedtek 2021-ben a
fiatalok civil életbe történő bevonásában.
A civil szervezetek „utánpótlás” problémája
egyre
erőteljesebben
jelentkezik
az
egyesületek,
alapítványok
mindennapi
működése során. Azokat a civileket kerestük,
akik sikeresek a fiatal korosztály aktiválásában.
A díjra a megyéből kilenc jelölés érkezett.
Az idén a szakmai zsűri mellett közönségszavazásra is lesz lehetőség.
2022. március 7-én elindult a közönségszavazás a Facebookon, a Nógrádi Civil Közösségi Szolgáltató
Központ oldalán.
https://www.facebook.com/NogradMegyeiCivilInformaciosCentrum/posts/2126012357565109
2022. március 14-én 10.00 óráig adhatják le szavazataikat a szervezet saját fotóját és bemutatkozó
anyagát tartalmazó poszt „lájkolásával”.
A kilenc jelölt bemutatkozó anyagát hírlevelünkben is megismerhetik:

Családokért Érdekképviseleti, Művészeti és Sportegyesület (Salgótarján)
Egyesületünk megalakulása óta nagy
hangsúlyt
fektet
a
fiatalok
táncművészettel való megismertetésére.
Moderntáncok, klasszikus balett alapok,
jazz balett, hiphop, latin táncalapok.
Tapasztaltunk, hogy a tánc, a mozgás, a
csapat szellem sokat segít a gyerekek
mentális
fejlődésében.
Szereplések,
fellépések és versenyek által gátlásaikat
elhagyják, és magabiztosabbak lesznek.
Flashmobokat is ezért szervezünk.
Újdonságként nálunk először van
lehetősség az anyukáknak is táncolni
gyermekikkel
az
”Anya-lánya”
táncprogramban.
Óriási élmény ez a szülőknek, és a gyerekeknek is.
Minden évben egyesületünk által működtetett tánciskolánkba 10 ösztöndíjas tanulónk van, akik
hátrányos helyzetűek, és enélkül sosem jutnának el egy ilyen lehetősséghez.
Jelenleg a Bátonyterenye és térsége GYEREKESÉLY program keretén belül, közel 60 gyerek táncolhat
teljesen ingyen a program végéig. Ez a program Bátonyterenyén, és Mátranovákon elérhető egészen
25 éves korig. Folyamatos csatlakozási lehetősséggel.
Egyesületünk további helyszínei: Salgótarján, Buják.
Jelenlegi növendékeink száma 150 fő, mely minden alkalommal növekszik.

Duci Csapat (Karancslapujtő)
A Duci Csapat egyesületnek jelenleg 35 tagja
van a Magyar Nemzet Gasztronómiai
Szövetségen
belül
tevékenykedik,
főzőversenyeken,
különböző
rendezvényeken veszünk részt már 14 éve,
országosan és külföldön egyaránt. Régi
hagyományos ételeket a palóc ízeket
tanítjuk, mutatjuk be a fiatal és vegyes
korosztály számára. Apáca Show táncos,
zenés műsorunkkal nagy sikereket érünk el,
szórakoztatjuk a fesztiválozókat. Minden
évben kétszer főzünk a Család-barát élő
adásában, és Budapest Szimplakerti
Romkocsmába palóc ételekkel várjuk a
külföldi
vendégsereget,
továbbá
rendszeresen jótékonysági főzéseket szervezünk. Nagyon sok Gasztronómiai kitüntetés, oklevél,
diploma, van a birtokunkban. A saját nagyszabású Nemzetközi főzőversenyünk a minden évben
megrendezett Park-Party Karancslapujtőn a régi majálisokat idézi fel, több ezer fő a látogatottság, 3040 főzőcsapat, kiket a Magyar Nemzet Szabadtűzi Lovagrend tagjai értékelnek, zenészek, huszárok,

betyárok, kisvonat, gyerek programok, kulturális műsorok színesítik a családi, baráti rendezvényt.
Ezen a rendezvényen 2015-ben óriás palacsintát (240 cm átmérőjűt) csináltunk nyílt lángon, 2019ben pedig magyar rekordot valósítottuk meg: 1111 db fasírozottat készítettünk egy időben egy
helyen 3 óra alatt, és egy 11 méteres csokoládétortát osztottunk szét.
Egyesületünk 2010 óta működik, tagjai önkéntesen végzik a feladatokat. Fő tevékenységünk a
gasztronómia, hagyományos ételek bemutatása továbbadása a fiatal generáció számára. Több
országos elismerés van a birtokunkban, a Család-Barát élő adásában rendszeresen meghívást kapunk
továbbá az Ízőrzők és a Concrete Media filmet is készítettek a csapatról.
A 2021 év igen mozgalmas volt az egyesület számára. A pandémia idején sokat jótékonykodtunk,
segítettünk rászoruló családok, idős emberek bevásárlásába. A salgótarjáni mentősöknek, a
görömbölyi, karancssági, lucfalvai,és mátraverebélyi rászoruló gyerekeknek ételosztást csináltunk.
Több mint 4000 db herőcét és 3400 db töltött káposztát, több 100 db szendvicset osztottunk szét
felnőttek és gyermekek részére az év folyamán.
Az idei Park-Party rendezvényünk 2022. június 11-én lesz, mindenkit szeretettel vár a Duci Csapat
Karancslapujtőre!

Drégelyvár Alapítvány (Drégelypalánk)
Az első két év sikerére támaszkodva 1991ben a munkák koordinálása végett létrejött a
Drégelyvár
Alapítvány,
melynek
szervezésével és közreműködésével azóta
több, mint 1200 m3 fal került régészeti
feltárásokra
támaszkodó
szakszerű
műemléki tervek mentén visszaépítésre –
vár
látogathatóságát
javító
egyéb
tevékenységek mellett.
Az Alapítvány Drégelyvárnál végzett munkája
három szigorúan betartott alapelvre
támaszkodik. Első, az általunk helyreállított
falszakaszok hitelessége. A második
szempont a helyreállítást végző és támogató
résztvevők azon közös törekvése, hogy a várat nem valamiféle idegenforgalmi centrummá, hanem a
hősök síremlékét jelentő – történelmi értékű kegyeleti hellyé kell kiépíteni és fenntartani.
A visszajelzések alapján egyértelmű, hogy ez a vár legnagyobb értéke, ez a máshol ilyen mértékben
sehol sem tapasztalható vonzerő, amely évről-évre egyre több (és kezelendő) látogatót hoz a
térségbe. Ráadásul mindezt nem is nehéz hitelt érdemlően bizonyítani. Csak észre kell venni a várból
távozók arcán tükröződő meghatottságát, vagy el kell olvasni a fali szekrénykébe kihelyezett
“Látogatók könyvébe” írott immár több ezerre rúgó – hasonló – bejegyzéseket: “Mély áhítattal álltam
az elesett hősök emléktáblája előtt. Az itt töltött percek megerősítettek magyarságtudatomban.”
“Borús az idő, de lelkünkben fény gyúlt e szent helyen. Köszönjük az építőknek…”
Nem tagadjuk, büszkeséggel tölt el, hogy talán végzett munkánknak is köszönhető, hogy a várat
1991-ben a “Nemzeti Örökség” részévé, majd 2012-ben “Történelmi Emlékhellyé” minősítették.
És végül a harmadik de korántsem harmadrendű kitétel: Az önként vállalt – és eddig sikerrel végzett –
munkánkba szeretnénk minél több embert bevonni. Szeretnénk, hogy a Drégelyvár megmentése
nemzeti üggyé válna. Szeretnénk, ha ezt magáénak érezve csekély áldozatvállalással – legalább egy
kő visszafalazásához szükséges szerény összegű támogatással Honfitársunk mindegyikének lenne
legalább egy “saját köve” a helyreállított falszakaszban.

Drégelyvár Alapítvány és a Szondi Vitézei hagyományőrző csapat
Törekvésük nyomán országos hírű várjátékok, nagyszabású rendezvények valósulnak meg. A
látogatóközpontban az év 365 napján várják a látogatókat. Népszerű programjaik az apródavatás, a
vitézavatás, az íjászkodás, bajvívás, pénzverés és még sokféle élményt nyújtó program. A résztvevők
megismerkedhetnek Szondi történetével, a korabeli fegyverekkel, viselettel. A történelmi
hagyományápolás és a rendezvények segítése érdekében hívták életre a „Szondi Vitézei”
hagyományőrző csapatot, kik látványos bemutatóikkal, közreműködésükkel színesítik a programokat,
s követendő példaként szolgálnak a jövő nemzedéke, az ifjúság számára.”

Kertvárosért Egyesület (Salgótarján)
A Kertvárosért Egyesületet 10 salgótarjáni
fiatal hozta létre 2018 decemberében azzal a
céllal,
hogy
Salgótarján
urbanizált
várostérségei közül a Kemerovó lakótelep
természeti környezetét védje, javítsa, valamint
elősegítse a településrész fejlődését. Az
egyesület kiemelt feladata a belvároshoz
közeli lakótelep és kertvárosias jegyekkel bíró,
azt körülölelő családiházas lakóövezet
családalapítás előtt álló fiatalok számára
történő vonzóvá tétele, a lakótelep élettel
történő megtöltése.
Egyesületünk kulturális-, családi-, sport-,
szabadidős- és rekreációs események,
programok
szervezésén
tevékenykedik
minden korosztály számára, melyekben a
kohézió
megteremtésének
erősítésének
céljából az alapoktól indulva kívánjuk a
hagyományőrzést és helyi értékek újra megismerését elindítani.
Létrehozását tekintve nemrégiben indult egyesületünk életében eddig több nagy saját rendezvény
lebonyolítását tudhatja magáénak, valamit sportrendezvények tekintetében is jelentősen
tevékenykedtünk. Megszerveztük a Kemerovói Disznótoros napot, amely az egyesületi életünkben
kezdő rendezvényként indult. Programunk jelentős, 500 fős létszám körüli helyi és más városrészi
lakosságot tudott megmozgatni. Idén február utolsó szombatján kerütl lebonyolításra második
alkalommal.
Hagyományteremtő jelleggel életre hívtuk a Kemerovói Szüreti Felvonulást, amelyet a mi és a
lakótelepen élők nagy örömére eddig összesen három alkalommal sikerült megrendezni. Bízunk
benne, hogy minden év őszén életre tudjuk hívni a Szüreti Felvonulást és egy kis pezsgést tudunk
vinni a helyi lakosok körébe.
Szeretnénk tevékenységünket, rendezvényeinket még szélesebb körben megismertetni a lakossággal
és várjuk azok jelentkezését az egyesületbe, akik egyet értenek a célkitűzéseinkkel és készen állnak
arra, hogy maradandót alkossanak helyi, közösségi szinten.

Nógrád Táncegyüttes (Salgótarján)
A Nógrád Táncegyüttes 1975-ben alakult meg
Salgótarjánban. Az együttes tagjaink, a kezdetek
óta, Nógrád megyei gyökerű fiatalok és felnőttek,
akiket a magyar népi kultúra iránti érdeklődés és
elhivatottság mellett a táncegyüttessel együtt
megszületett közösség fog össze. Együttesünk a
kezdetektől ezen a közösségi összefogáson
alapul, és mind a mai napig tapasztalható a
„Nógrádos” kohéziós erő, amely a tagjainkat a
próbatermi tevékenységeken túl is összeköti.
1982-ben megalakult a Nógrád Táncegyüttes első
utánpótlás-csoportja, és az évek során további
utánpótlás-csoportok jöttek létre a felmerülő igényeknek és az egyre növekvő létszámnak
köszönhetően. Jelenleg 6 csoportban történik az utánpótlás-nevelés, az óvodásoktól egészen az
ifjúsági korosztályig.
Együttesünk legfőbb küldetése – amely lokálpatrióta mivoltunkból is adódik – szűkebb pátriánk, a
Palócföld hagyományainak, táncainak a lehető legalaposabb megismerése, bemutatása, továbbadása
és szélesebb körben történő terjesztése. Természetesen együttesünk mindenkori repertoárján, a
Palóc tánckultúra mellett mindig megtalálhatóak a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi táncai is.
Mindemellett kiemelten fontos a tagok számára az együttes közössége, mely együtt alakult meg a
Nógrád Táncegyüttessel. Ez a közösség összekapcsolja azokat a fiatalokat és felnőtteket, akik az
együttes vagy annak utánpótlás csoportjainak tagjai. Ezen túlmutatva a táncosokon keresztül az
együttes közelébe kerülő szülők, barátok, mind kapcsolódtak a közösséghez, melynek nyomait nem
csak az előadások alkalmával van lehetőség megfigyelni, hanem a mindennapok során is.

Nógrádi Fiatalokért Egyesület (Endrefalva)
Az egyesületet 2021-ben jegyezték be, de
tevékenységünk már hosszabb időre tekint
vissza. Célunk, egy olyan közösség létrehozása
volt,
ahol
származástól
függetlenül,
szabadidőnket hasznosan és hatékonyan
eltölthessük. Fontosnak tartjuk: a fiatalok
demokrácia szellemében történő összefogását,
ifjúsági szervezetekkel való összefogást, a
fiatalok
integrálását,
keretet
biztosítva
elképzeléseik megvalósítására. A társadalmi
integráció segítését, az előítéletek csökkentését.
A fiatalok munkaerő-piaci kirekesztődésének
megelőzését, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését. Szociális
szolgáltatások szervezése, nyújtása, segítséget nyújtani a felelősségteljes gondolkodásmód
kialakításában, szellemi látókörük szélesítésében. Regionális kisközösségek kialakítását, a szabadidő
értékes eltöltését, az egészséges életmód és közösségben végzett szabadidősport népszerűsítését.
Kapcsolódás Útján! elnevezésű projektünk célja, hogy a település fiataljai számára egy olyan hasznos
szabadidő eltöltésének lehetőségét teremtsük meg, amely segíti a fiatalokat a világképük

tágításában, valamint ösztönözze az önálló tanulás - távlatokban - munkavégzés elsajátítását, a
diákok oktatási intézményekből való kiesését.
Cipősdobozra fel kampányunk rászoruló nógrádi gyermekek számára gyűjtöttünk és juttattunk el
ajándékokat. „Egy nagy adag szeretet, cipősdobozba csomagolva különlegessé varázsolhatja egy-egy
kevesebb lehetőséggel rendelkező kisgyermek karácsonyát.”
Közösségünk aktív, nógrádi önkéntes fiatalok csoportja.
Ugyan olyan fontosnak tartjuk a közösségünk építését, mint az egyén fejlődését. Akkor tudunk
egyénileg is a legjobban fejlődni, ha aktívan részt veszünk a körülöttünk történő eseményekben.
Palóc Roham (Salgótarján)
A salgótarjáni akadályfutók szerelmeseiből
összeállt önkéntes
csapat
szervezésében
megvalósuló jótékonysági akadályfutó versenyek
- SalGo Charity Race-célja a sport társadalmi
fontosságának képviselete, közösségi erejének,
jótékony
hatásának
bemutatása,
az
egészségmegőrzés, az egészséges életmódra
nevelés és az akadályfutás megismertetése:
gyönyörű helyszínen, a salgótarjáni hegyek és
várak ölelésében találkozhatunk és szerethetjük
meg a sport egyik új kihívását! Az öt éve alakult
Palóc Roham élményekben gazdag programokkal
nyújt lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére
legyen szó gyerekről, fiatalról, idősről, amatőrről vagy profiról! A csapat kiemelt célja a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok támogatása, a segítségnyújtás, az érzékenyítés és a karitatív
tevékenység!
Számos, hagyományossá vált rendezvény fűződik a Palóc Roham nevéhez, mellyel városunk, megyénk
jó hírét öregbítik!
Vitalitás Sportegyesület (Balassagyarmat)
A balassagyarmati Pro urbe díjas Vitalitás
Sportegyesület Nógrád megye egyik legnagyobb
és a legeredményesebb sportegyesülete, amely
1990-ben alakult, így 2021-ben ünnepelte
fennállásának 31. évfordulóját! Az egyesület
keretén belül jelenleg nyolc szakosztály működik
(atlétika, erőemelés, hegyikerékpár, kajak-kenu,
íjász, rekreáció, látványtánc, triatlon). Az
egyesület fő célja a rendszeres sportolás,
versenyzés és testedzés lehetőségeinek és
szervezeti keretének biztosítása az egyesület
tagjainak. A nyolc szakosztályban éves szinten
több mint 200 fő rendes taggal rendelkezik,
pártolói tagságukkal meghaladják a 300 főt.
Kiemelt feladatként kezelik a fiatalság egészséges életmódra való nevelését, a sport
megszerettetését.

És még egy kiemelkedő eredmény! Nógrád Megye Legeredményesebb Sportolóinak járó
elismeréseket legnagyobb számban a Vitalitás SE versenyzői érdemelték ki!
Az egyesületnek nincsen fizetett alkalmazottja, az elnök, az elnökség tagjai, a szakosztályvezetők, az
edzők társadalmi munkában látják el tevékenységüket, valamint közhasznú minősítéssel is
rendelkeznek!
Az egyesület tagjai közül többen részesültek Bérczy Károly megyei sport elismerésben, valamint 8
tagjuk Balassagyarmat Sportjáért díjban is részesült már.
Az edzők, szakosztályvezetők áldozatos, kitartó munkájának köszönhetően a Vitalitás SE Nógrád
megye és Balassagyarmat Város egyik legeredményesebb sportegyesülete! Hajrá Vitalitás!

Völgyváros Egyesület (Salgótarján)
Neked milyen kép él a fejedben Salgótarjánról
és környezetéről? Legtöbbször sajnos negatív
ez a kép, sőt a helyiek is reménytelenek,
elkeseredettek, és a jövőt sem látják derűsnek.
Ez az, amin szeretnénk változtatni! Mert ez a
vidék igenis rengeteg lehetőséget rejt, és
ezeket
próbáljuk
kisebb
nagyobb
előrelépésekkel
kiaknázni
a
közösség
érdekében.
Szerveződésünk célja, hogy létrehozzunk egy
olyan cselekvőképes, alulról szerveződő közösséget, ami képes a mai igényeknek megfelelően, a mai
kornak megfelelő színvonalon, a digitális világ előnyeit kihasználva, már jól működő ötleteket átvéve
vagy teljesen újító jellegű ötleteket kipróbálva változásokat elérni Salgótarjánban és környékén.
Mindezt úgy, hogy építünk a fiatalokra, a visszaköltözőkre, a környék meghatározó személyiségeinek
véleményére, tudására, tanácsaira; felhasználjuk a csapattagok szaktudását, ismeretségi körét; a
politikai pártoktól teljes mértékben elhatárolódva.
Az elmúlt másfél évben sok videót forgattunk, mobilos alkalmazást fejlesztettünk, webkamerákat
telepítettünk helyi cégek támogatásával, rendezvényeket szerveztünk és kalandpályákat alakítottunk
ki, élő beszélgetős műsorral jelentkezünk szombatonként, 'költözz a völgybe!' projektünkkel
megszólítjuk a városba (vissza)költözni vágyókat és hamarosan a völgyvárosi sulit is elindítjuk! 🙂 Mi
imádjuk Salgótarjánt és környékét és reméljük, neked is tetszik, amit csinálunk! Ha pedig te is tennél
valamit Salgótarjánért, akkor csináljuk együtt!

