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KÉPZÉS 
 
Civil szervezeti vezető workshop 
 
Az idén 10 éves civil központ hálózat országos képzést 
hirdet civil szervezetek vezetői számára. 
A workshop program célja: a civil szervezeti vezetők 
számára olyan információkon alapuló elméleti és 
gyakorlati tudás, tapasztalatok átadása, megvitatása, 
amelynek segítségével képessé válnak az általuk 
irányított civil szervezetek fenntarthatóságának 
megteremtésére, céljaik sikeres megvalósítására, 
források sikeres bevonására, azok hatékony 
elköltésére, kommunikációjuk hatékonyságának 
maximalizálására és a növekedésük biztosítására. A 
program célja, hogy a résztvevők számára azonnal 
használható, versenyképes tudást biztosítson. 
 
Résztvevők köre: Már előző év december 31-ig bejegyezett és az OBH-nál működő – civil szervezetek 
vezetői (egyesületek, szövetségek elnökei, titkárai, alapítványok kuratóriumi tagjai, nonprofit cégek 
és szövetkezetek vezetői). 
 
Megvalósítás formája, ideje: 
10 online és 2 személyes alkalom (megyei Civil Központokban) + zárókonferencia és tanúsítvány 
átadó (Budapest) 
Online alkalmak (Google Meet felületen): 2 x 45-50 perc 16:00 órai kezdettel. 
A képzés kezdete: 2022. szeptember 5. 
 
Időtartam: 12 hét (1 témakör heti 1 alkalom) 
(A 4. és 7. alkalom után személyes jelenlétet igénylő tréning kerül megtartásra) 
 
Minden megyéből 12 fő vehet részt a képzésen. A workshopra jelentkezni az alábbi linken lehet 
augusztus 26-án (péntekig): https://forms.gle/z6VrMiLYSDcg1UK99 . 
 

https://forms.gle/z6VrMiLYSDcg1UK99


 

 

PÁLYÁZAT 
 
„CIVIL INFO – NEA 2023” tájékoztató rendezvény 
 
Tisztelt Civil szervezeti Vezetők! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2023. évi összevont és 
egyszerűsített pályázati kiírásainak megjelentetése 2022. október 3-án várható. 
A pályázatokhoz kapcsolódóan a Miniszterelnökség idén is minden megyében tájékoztató fórumokat 
tart. A „CIVIL INFO – NEA 2023” országos tájékoztató rendezvény tervezett időpontjai és helyszínei: 
 
Szeptember 6. 
8:30 Tatabánya 
11:30 Győr 
14:30 Sopron 
17:30 Szombathely 
 
Szeptember 7. 
9:30 Zalaegerszeg 
13:30 Veszprém 
17:00 Székesfehérvár 
 
Szeptember 13. 
9:00 Szolnok 
13:00 Debrecen 
17:00 Nyíregyháza 
 
Szeptember 14. (szerda) 
9:30 Miskolc 
13:30 Eger 
17:00 Salgótarján 

 
Szeptember 20. 
9:00 Kaposvár 
13:00 Pécs 
17:00 Szekszárd 
 
Szeptember 21. 
9:00 Kecskemét 
13:00 Szeged 
17:00 Békéscsaba 
 
Szeptember 23. 
10:00 Dunavarsány 
 
Szeptember 27. 
10:00 Budapest 
 
 
 

 
Figyelem! Az utóbbi időben az interneten a 
NEA pályázatokkal kapcsolatban megjelent 
megtévesztő, hamis információk miatt kérjük, 
hogy a pályázatokkal kapcsolatban kizárólag a 
Civil Információs Portál (https://civil.info.hu/ ) , 
valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
(www.bgazrt.hu) honlapján megjelenő 
információk alapján tájékozódjanak. 
 
Arra is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 

pályázati rendszer kialakításánál és működtetésénél kiemelt célunk, hogy a civil szervezetek minél 
egyszerűbben, plusz költséget felszámító külső szereplők bevonása nélkül tudjanak érvényes 
pályázatot benyújtani. A NIR pályázóbarát felülete, a nea@bgazrt.hu e-mail címen elérhető 
ügyfélszolgálat, valamint a Civil Közösségi Szolgáltató Központok országos hálózata  
(https://civil.info.hu/kezdolap/CKSZK/index.html) ingyenes tanácsadó szolgáltatásai teljes körűen 
segítik a civil szervezetek pályázatainak benyújtását. 



 

 

PROGRAM 
 
VII. Civil Véradás 
 
A Nógrád Megyei Civil Központ az országos Véradó Hét keretein belül, 2022. szeptemberében is két 
helyszínen rendezi meg a VII. Civil Véradást. 
 
A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Helyettes 
Államtitkársága a Civil Közösségi 
Szolgáltató Központok, valamint az 
Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és 
a Magyar Vöröskereszt 
közreműködésével immár hetedik 
alkalommal rendezi meg a Civil Véradó 
Hetet, mely idén országszerte 51 
helyszínen és 63 véradási időponttal 
nyújt lehetőséget a véradásra. 
 
Örömteli, hogy minden egyes 
eseményén sikerült növelni nemcsak a 
véradók számát, hanem a helyszínek és 
az alkalmak számát is. 
 
Jelen helyzetben is kiemelten fontos a beteg embertársaink ilyen módon történő megsegítése, a 
vérellátás folyamatosságának biztosítása, hiszen vérkészítmények nélkül számos beteg felépülése 
vagy élete válságba kerülhet. 
 
Az Országos Vérellátó Szolgálat megelőző intézkedéseket vezetett be a véradó és a vért kapó betegek 
egészségének védelme érdekében, amelynek rendelkezéseiről a www.ovsz.hu weboldalán lehet 
tájékozódni. 
 
Köszönjük, hogy véradásával 
segít az arra rászorulóknak! 
 
 
Nógrád megyében mindkét 
helyszínen ajándékokkal várjuk 
a Civil Véradás résztvevőit! 
 
Adj egy csepp reményt! 



 

 

KITÜNTETÉS 
 
Magyar Ezüst Érdemkeresztben részesült Tolnai Sándor 
 
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából átadta a 
Magyar Érdemrend kitüntetéseket 2022. augusztus 19-én Budapesten. 
A rendezvényen – Novák Katalin köztársasági elnök által adományozva – a Magyar Érdemrend 
középkeresztje, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar 
Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéseket 
adtak át. 
 

 
(Fotó: MTI) 

 
Az ünnepségen Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott a Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató 
Központ címbirtokosa az A „Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány alapítója Tolnai Sándor a civil 
közösség érdekében végzett munkája, valamint a Nógrád megyei civil szervezetek tevékenységének 
szakmai támogatásában vállalt szerepe elismeréseként. 
 
Tolnai Sándor 
Tolnai Sándor a Janus Pannonius Tudományegyetemen diplomázott személyügyi szervező szakon. 
Nyitott, érdeklődő személyisége kiváló szervezőkészséggel párosult, így korán a közösségi élet 
motorjává vált. Barátaival 1993-ban hozta létre a Derült Zsömlék Alapítványt az önszerveződő ifjúsági 
korosztály támogatására és a korosztály érdekképviseletére. 2005-ben alapítója volt A „Háztartások 
Foglalkoztatásáért” Alapítványnak, amely 2012 óta címbirtokosa a Nógrád Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ címnek. A Civil Központ stábja az eltelt 10 évben több mint 10 ezer tanácsadást 
és közel 300 rendezvényt valósított meg. A Civil Központ működtetése során szerzett tapasztalatok 
folyamatosan új és új projektek megvalósítására ösztönözték. „Civil Staféta” elnevezésű projektjében 
az önkéntesség népszerűsítéséért dolgozott; több közösségfejlesztő programot és rendezvényt 
valósított meg.  Több civil szervezet alapítója és vezetőségi tagja: például a Civil Foglalkoztatásért 
Alapítvány, a Pálfalváért Lokálpatrióta Egyesület, a Gyermekekért Alapítvány, a Salgótarjáni Barátok 
Torna Club, a Polgári Salgótarjánért Alapítvány, Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány. 



 

 

START 
 
Szeretnénk bemutatni a 2022. április és május hónapban Nógrád megyében újonnan bejegyzett civil 
szervezeteket: 
 
Magyargéc Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Magyargéc) 
Az egyesület célja: Társadalmilag hasznos, önkéntes tevékenységek kezdeményezése és segítése 
különösen segítségnyújtás és közreműködés a hazai és a nemzetközi katasztrófák és vészhelyzetek, 
balesetek hatásai elleni védekezésben, a katasztrófák következményeinek felszámolásában, 
személyek felkutatásában és egészségügyi ellátásában.  Mentő tűzvédelem; tűzmegelőzési, tűzoltási 
és műszaki mentési tevékenység; élet- és tárgymentésben közreműködés. Hátrányos helyzetűek 
segítése; ifjúságvédelem; állat-, környezet- és természetvédelmi feladatok ellátása; hagyományőrzés; 
a lakosság, kiemelten az ifjúság tájékoztatása, képzése a fent felsorolt területeken.  Az egyesület 
tagjainak képzése és versenyeztetése; a feladatok ellátásához szükséges személyek képzése és 
vizsgáztatása; oktatás, képzés, ismeretterjesztés, bemutatók tartása; adománygyűjtés és szervezés. 
 
Vidékünkért Egyesület (Márkháza) 
Az egyesület célja: A közösségi élet fejlesztése.  Márkháza jelenének és múltjának ismertebbé tétele, 
összefogás a lakosok életminőségének javításáért, a szép lakókörnyezet fenntartásáért és 
kialakításáért. A térség turisztikai vonzerejének fejlesztése. Vidéki élet könnyebbé tétele, 
önfenntartás segítése. Segítségnyújtás az állattenyésztők, növénytermesztők, mezőgazdasági 
tevékenységet folytatók számára. Lovas sport, lóversenyzés népszerűsítése, lovas programok 
szervezése. Lovak és lovasok képzése. Összejövetelek, családi és sportnapok, táborok, kirándulások, 
túrák, rendezvények és képzések szervezése és lebonyolítása. Adományok gyűjtése és osztása. - 
Hungarikumok, őshonos állataink, természeti kincseink védelme. Egyedi tájértékek felmérése és 
állapotának megőrzése. Rászorulók, hátrányos helyzetű emberek segítése. Foglalkoztatás elősegítése 
és munkaerőpiaci programok lebonyolítása. Önkéntesség népszerűsítése a fiatalok körében is. 
 
Karancsvölgyi Komlóimádók Egyesülete (Karancslapujtő) 
Az egyesület célja a palóc konyha kutatása, a palóc ízek megismertetése itthon és külföldön; a népi 
gasztronómiai hagyományok ápolása. A közösségi élet fejlesztése, a turizmus fellendítése, 
faluszépítő, kulturális, hagyományőrző, környezetvédelmi és szabadidős programok lebonyolítása. Az 
egyesület céljának tekinti az egészséges életmód népszerűsítését és a társadalmi öntevékenység 
támogatását. 
 
Zöldellő Alapítvány (Nógrádsáp) 
Az Alapítvány célja – melyet főként az oktatás támogatásán keresztül kíván megvalósítani – a 
nógrádsápi központú, regionális közösségi és kulturális élet fellendítése, a tudomány és technológia 
népszerűsítése, kulturális örökségünk megőrzése és továbbadása, az egészség- és környezettudatos 
életmód népszerűsítése, a fenntarthatóság, illetve a fenntartható technológiák minél szélesebb 
körben való megismertetése. Célja az Alapítványnak továbbá növények (gyümölcsök, háztáji 
zöldségek, gabona, takarmány, gyógynövények, stb.) termesztése és hasznosítása, az őshonos 
növény- és állatfajták megőrzése, a vegyszermentes, fenntartható ökogazdálkodás népszerűsítése, 
illetve a hagyományos mesterségek és technikák ápolása. Az Alapítvány hosszú távú céljai közé 
tartozik továbbá – a fenti fő célok elérése érdekében – óvoda, játszóház, alap- és középfokú oktatást 
ellátó intézmény illetve általános-, közép-, szakiskola, gimnázium és alapfokú művészeti oktatási 
intézmény alapítása, fenntartása és működtetése, továbbá tandíjtámogatás nyújtása és táboroztatás 
is. Az Alapítvány az iskolához tartozó gazdaság támogatására is szolgál. 



 

 

Ott-Hont Vadmentő és Közösségi Segítő Alapítvány (Hont) 
Az alapítvány célja a nem védett, házi, vadászható és különösen a védett és veszélyeztetett madár és 
egyéb vadon élő állatfajok fennmaradása érdekében végzett természetvédelmi tevékenység. Ezen 
belül: Bajbajutott állatok befogása, fogadása, elhelyezése, állatorvoshoz juttatása, gyógykezeltetésük 
és kezelésük, rehabilitációjuk, tartásuk, majd gyógyulásuk után természetbe visszaszoktatásuk 
(repatriálásuk). Háziállatok esetén mielőbbi örökbeadásuk, gazdához vagy egyéb befogadó 
személyhez, szervezethez juttatásuk. Tartós sérülést elszenvedett védett/veszélyeztetett állatok 
esetén hosszútávú tartásuk oktatási, bemutatási céllal. Veszélyeztetett fajok esetén zárt téri 
tenyésztésük utódaik természetbe történő visszaengedése céljával. Fent említett okokból kifolyólag 
az Alapítvány célja egy természetvédelmi mentőközpont, állatotthon/állatpanzió valamint 
látogatóközpont kialakítása, létrehozása üzemeltetése, ahol kutatási tevékenység, oktatás és 
tanácsadás is folyik, oktatótáborok, egyéb állatvédelmi, természetvédelmi célú összejövetelek 
zajlanak. Óvodás, iskolás gyermekcsoportok fogadása, óvodákban, iskolákban előadások, 
ismeretterjesztő órák tartása, természetvédelem/állatvédelem megismertetése, népszerűsítése, 
védett állataink megismertetése, bemutatása. Az alapítvány ezek mellett biztosítani kíván önkéntesei 
számára szálláshelyeket, mely különösen a sérült, illetve újszülött állatok éjjel-nappali gondozása 
miatt indokolt. További célok az Alapítvány környezetében mélyszegénységben élő állattartók 
támogatása, állataik állapotának folyamatos ellenőrzése. Megfelelő állattartási kultúrájuk kialakítása. 
A szegénység, éhezés csökkentése, hátrányos helyzetűek támogatása élelmiszerrel, tárgyi és anyagi 
hozzájárulásokkal, beiskolázási segítségnyújtás, igény/szükség esetén ügyeik intézésében 
segítségnyújtás. 
 
Fiatalok Palócföldért Egyesület (Hugyag) 
Az egyesület célja: Helyi közösségek igényeinek, érdekeinek, problémáinak megismerése, 
közvetítése. Együttműködés az önkormányzatokkal és a térség intézményeivel a gazdasági, kulturális 
lehetőségek/adottságok fejlesztése. Érdekegyeztetés és kommunikáció elősegítése a közösség és a 
döntéshozók között. 
 
EgyenSúlyPont Sport Egyesület (Balassagyarmat) 
Az egyesület célja, a Balassagyarmaton élő emberekkel megismertesse a mozgás örömét és 
fontosságát, illetve preventív jellegét. Az egyesület fontosnak tartja az emberek egészségét, és egy 
hosszantartó, aktív, betegségmentes élet kialakításának első lépése, hogy felismerjük a mozgás és a 
helyes táplálkozás együttes szükségét. A mozgás jótékony hatása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a 
megfelelő táplálkozásra is. Ezért a jó életminőség elérése érdekében ismeretterjesztő 
workshopokkal, előadásokkal népszerűsítjük az egészséges életmód előnyeit, a helyes táplálkozás 
alapjait, a senior korban lévők számára a megfelelő ásványi anyag, illetve vitaminpótlás fontosságát, 
felhívjuk a szülők figyelmét az egészség nevelés szükségességére, ezzel megcélozva minden 
korosztályt. Egyesületünk elsősorban a saját testsúlyos, minimális eszközigényes edzések és a 
szabadban végezhető elemi mozgások népszerűsítésére törekszik, az egészséges életmód 
kialakítására ösztönöz, a természet szeretetére, megóvására nevel. 
 
Mohorai Népdalkör Egyesület (Mohora) 
Az alapítvány célja: Az alapítók és Mohora kulturális értékeinek óvása, közösségi összetartozást 
erősítő rendezvények szervezése. A magyar Népdal, Nóta hagyományának őrzése és továbbadása. A 
nógrádi, mohorai népszokások feltárása, ápolása, dalkör működtetése, éneklés oktatása, amely 
magában foglalja az óvodás, iskolás gyermekek és felnőttek szellemi, fizikai, erkölcsi, érzelmi 
nevelésének segítését, magyarság tudatuk kialakulásának segítését. 



 

 

 
Völgyvárosi Szabadidő- Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület (Salgótarján) 
Az egyesület fő célja a közösségi összefogást erősítő szabadidős tevékenység, különböző korosztályok 
megszólításával. Természetjárás, turisztika, természetvédelem népszerűsítése és segítése. Célunk 
továbbá speciális mentési feladatok elvégzése, bajba jutott személyek mentése, eltűnt személyek 
felkutatása. A mentőtevékenység kiterjed a magasból, mélyből és vízből történő mentésre is. Az 
eltűnt személyek keresése érdekében keresést-kutatást segítő informatikai alkalmazás fejlesztése és 
gyakorlati használata. Korszerű technikai eszközök, pl. drón, GPS alkalmazása. Közreműködünk 
katasztrófák, veszélyhelyzetek, balesetek hatásai elleni védekezésben, azok következményeinek 
felszámolásában, az ezekhez kapcsolódó szállításban és elsősegélynyújtásban. Részt veszünk a 
lakosság, a személyes tárgyak és az állatok mentésében is. A személyek mentése kiterjed esetlegesen 
ideiglenes elhelyezésre is. Speciális mentést vagy technikát igénylő esetekben közreműködünk bajba 
jutott állatok mentésében. Közreműködünk az állatvédelmi tevékenységek népszerűsítésében. 
 
Nagylóci Sportegyesület (Nagylóc) 
Az egyesület célja: Támogatni a Nagylócon élő emberek sportéletét. Segíteni azon tehetséges fiatalok 
előremenetelét minden sportág tekintetében, akik anyagi helyzetük, esetleg származásuk miatt 
önerőből nem tudnak kibontakozni. 
 
Európai Íjászsportolók Alapítványa (Karancsalja)  
Az alapítvány célja: Íjászok oktatásának, tanulásának és fejlődésének az elősegítése. 
 


