
 

 

NÓGRÁDI CIVIL HÍRLEVÉL 
2022/12.           2022. november 28. 
 
 

A tartalomból: 
Civil Akadémia Balassagyarmaton 
Informatikai képzés Salgótarjánban 
„Civil összefogás a kárpátaljai közösségekért!” - adománygyűjtés 
Adventi üdvözlet 
Start - 2022. civil újoncai – szeptember 
 

 
KÉPZÉS 
 
2022 decemberében több képzést is rendezünk megyeszerte, amelyek a civil szervezetek számára 
kínálnak hasznos ismereteket a működésük több területét érintően. 
 
Civil Akadémia Balassagyarmaton 
 
A Harmadik Szektorért Egyesület és a Nógrád Megyei Civil Központ Civil Akadémia elnevezéssel 
képzéssorozatot indít Nyugat-Nógrádban. Az első alkalom időpontja: 2022. december 7. 14.30. 
A képzés helyszíne: Mikszáth Kálmán Művelődési Központ (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) 
Program: 

- Éves beszámolók, SZJA 1%-os felajánlások, pénzügyi beszámolók, ÁFA kötelezettségek, online 
számlaadat szolgáltatás  - Vartik Melinda pénzügyi szakértő 

- Pályázati elszámolások (NEA, Falusi Civil Alap) Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. NIR felülete – 
Csabák István civil szakértő 

- „Kell ez nekünk?” Civil szervezetek az interneten, közösségi felületeken – Pásztor Ildikó 
kulturális menedzser 

Jelentkezési szándékát kérjük, hogy az alábbi linken jelezze: 
https://forms.gle/HGc5jTrYn8fd4Zpq5 
 
 
Informatikai képzés Salgótarjánban 
 
A Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ informatikai 
képzést szervez, amelynek témája az online térben történő sikeres 
kapcsolatépítés. 
A képzés időpontja: 2022. december 7. (szerda) 14.30 óra 
Helyszín: Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (3100 
Salgótarján, Klapka út 4.) 
A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött: 
https://forms.gle/yKerrvEwNGEmZuRK9 
 



 

 

ADOMÁNYGYŰJTÉS 
 
„Civil összefogás a kárpátaljai közösségekért!” – Adventi Adománygyűjtés kárpátaljai óvodák, 
iskolák, gyermekotthonok számára 
 
A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Civil 
Központok országos hálózata, valamint a Katolikus Karitász együttműködésével 2022. adventi 
időszakában adománygyűjtést szervez kárpátaljai magyar óvodák, gyermekotthonok, bentlakásos 
intézmények, általános-és középiskolák, kollégiumok számára. 
Az adománygyűjtés során 23 olyan intézménynek szervezik gyűjtést, amelyek szórványtelepüléseken 
működnek Kárpátalján. A Civil Központok felvették a kapcsolatot az adott intézményekkel, és 
felmérték azon adományok körét, amelyekre a jelenlegi helyzetben a leginkább szükségük van. 
 
A Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ nagybocskói Romzsa Tódor Katolikus Karitasz 
Óvoda gyermekei számára szervez adománygyűjtést. A gyerekek mindennapjait jelentősen 
meghatározzák a körülöttük folyó háborús események, ennek enyhítése érdekében szeretnénk 
adományokat gyűjteni, melyeket a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció 
Főosztálya és a Katolikus Karitász segítségével juttatunk el a rászoruló gyerekeknek. 
Amire szükség van: 
- tisztító-és fertőtlenítő szerek (pl. mosópor, öblítő, folyékony szappan, felmosó folyadék, felmosó 
vödör-nyél-mop, mosogatószer, háztartási fertőtlenítőszerek) 
- társasjáték, építőkocka, homokozó készlet, egyéb műanyag játékok 
- tartós élelmiszer (kivéve hatósági áras termékek) 
- fa kisszékek, elektromos fűtőberendezés 
- kis méretű kéztörlő törölköző 
Az adományokat a Civil Központba (Salgótarján, Klapka Gy. út 4.) lehet leadni hétköznapokon 9:00-
15:00 között, 2022. december 1-ig. 
A csomagok kiszállítása Kárpátaljára a december elején történik a Katolikus Karitász 
közreműködésével annak érdekében, hogy a kárpátaljai szórványtelepüléseken élő gyermekekhez 
még karácsony előtt eljuthassanak az adományok. 
 
Az országos adománygyűjtő kampányt a korábbi években megszervezett Adventi Civil Börzéhez 
hasonlóan idén is támogatta Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár, valamint ez alkalommal Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász országos 
igazgatója, Csepregi Éva énekesnő és Csík János népzenész is segíti a kampány népszerűsítését. Az 
alábbi linkekre kattintva meghallgathatóak gondolataik a kárpátaljai magyar közösségek 
megsegítését szolgáló adventi civil összefogásról: 
 
Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár 
https://www.youtube.com/watch?v=1LI0QNO9sOQ 
 

Écsy Gábor atya, a Katolikus Karitász országos igazgatója 
https://www.youtube.com/watch?v=6bzQqtwFBzU 
 

Csepregi Éva énekesnő 
https://www.youtube.com/watch?v=W1k13mZwpVU 
 

Csík János népzenész 
https://www.youtube.com/watch?v=-nZrJPFGt24 



 

 

ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZÖSSÉGEKÉRT DÍJ 
 
 
A 2023. 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 2023. 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) pntja 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 2023. februárban, a civilek napja alkalmából kerül sor. 
 
A díjazott emlékérmet, az adományozást igazoló oklevelet, valamint 1.500.000 Ft értékű 
pénzjutalmat kap. 
 
A díj adományozására a Miniszterelnökség által közzétett felhívás alapján bárki tehet javaslatot. A 
beérkező javaslatokat a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár által vezetett 
bíráló bizottság véleményezi, rangsorolja és tesz javaslatot a Miniszterelnökséget vezető 
miniszternek az adományozásra. 
 
A díj adományozására vonatkozó javaslatok elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 
2022. november 30. (szerda), 23:59. 
 
A javaslatok kizárólag a nevezett mellékletek (előterjesztés, nyilatkozat, szakmai életút) csatolásával, 
elektronikusan küldhetőek az alábbi címre: civil@me.gov.hu. 
Hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A mellékletek és a felhívás elérhető: 
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=473 
 



 

 

ADVENTI ÜDVÖZLET 
 
A Nógrád Megyei Civil Központ az 
idén is elkészítette „Adventi 
üdvözlet” kisfilmjeit. 
Az első adásban Angyal Krisztina, a 
Salgótarjáni Civil Kerekasztal elnöke 
mondja el ünnepi gondolatait, és 
gyújtja meg az adventi koszorú első 
gyertyáját. 
Boldog adventi készülődést 
kívánunk mindenkinek! 
https://youtu.be/ni2lseDw_u8 
 
 
START 
 
Szeretnénk bemutatni a 2022. szeptember hónapban Nógrád megyében újonnan bejegyzett civil 
szervezeteket: 
 

A Szövetség Alapítvány (Karancsalja) 
A szervezet célja: Magyarország teljes területén, összefogásra, együtt gondolkodásra, egymás 
szeretetére ösztönözni az embereket. Az élet minden területét érintő különféle projektek 
megvalósításával segíteni az itt élők életminőségének javítását. A magyarság fennmaradásáért 
múltunkat, tradicionális értékeinket kívánjuk felvonultatni határainkon innen és túl. Az alapítvány a 
célok elérését szolgáló tevékenységeit elsősorban Magyarország területén kívánja megvalósítani. 
Lehetőségeihez mérten segíteni fogja a határainkon túl élő nemzettársaink hasonló irányú 
tevékenységeit is, erősítve ezzel az összetartozás érzését, a szellemi, lelki, fizikai közösség határok 
nélküli erősödését. Változatos módú, de mindig az adott helyzetben szükséges és hatékony 
támogatás nyújtása a munkájukat vesztett embereknek és családjaiknak, amennyiben szükséges, 
nekik és gyermekeiknek juttatott eszköz-, szolgáltatás, képzés, ill. rendkívüli esetben pénzbeli 
támogatás által, mindig arra törekedve, hogy ne halat adjunk nekik, hanem pl. valahonnan közvetített 
adományból kapott hálót és egyéb felszerelést, és megtanítsuk őket halászni. 
 

Sziráki Amatőr Kézművesek Egyesület (Szirák) 
A szervezet célja: A roma és magyar kultúra hagyományőrzése, népi kézművesség, hagyományok 
felelevenítése, - az idősebb korosztály bevonásával - ezek átadása a fiatalabb generáció számára. Az 
egyesület célja továbbá a működési területén élők számára közösségépítő jellegű kötetlen kulturális, 
közművelődési és szórakoztató programok rendezése a szociálisan perifériára szorult, valamint 
diszkriminált emberek megsegítése. Kiemelt célcsoportok Szirák területén és vonzáskörzetében élő 
etnikai kisebbséghez tartozó személyek, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók, illetve 
a térségben élők, itt tanuló fiatalok. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében programokat, 
rendezvényeket szervez és támogat illetve azok szervezésében, lebonyolításában közreműködik, 
továbbá terveket és projekteket dolgoz ki, kiadványokat jelentet meg. 
 

Fudoshin Kendo Klub (Salgótarján) 
A kendo népszerűsítése, gyakorlása, ennek érdekében edzések, előadások, kiállítások, versenyek 
szervezése, illetve ezekben való közreműködés, valamint versenyeztetés. 
 


