
A bölcsek szerint „ A tolerancia az a képesség, hogy elmerüljünk teljes szívvel egy párbeszédben, 
hogy elfogadjunk, különböző véleményeket, és meglássuk ezek értékét…”.

A megyei, valamint a települési önkormányzatok tisztában vannak a hátrányban levő társadalmi 
csoportok problémáival, és sajátos eszközeikkel igyekeznek mérsékelni a kiváltó okokat. Szerencsére 
azért azt is lehet tapasztalni, hogy a sok eseten szűkös anyagi források mellett is igyekeznek kiemelten 
kezelni a rászorulókról való differenciált szociális gondoskodást. Legalább ennyire fontos a társadalom 
előnyösebb helyzetben levő tagjainak szemléletformálása, szolidaritása és mindenekelőtt a toleran-
ciája is. Ez egy hosszú, nagy kitartást és türelmet igénylő folyamat, sőt kiemelt feladat. A kisebb-nagyobb közösségek, civil szervezetek 
Nógrád megyében már eddig is sokat tettek (és tesznek) a hátrányos helyzetű embertársaik érdekében. Munkájukért köszönet jár, pél-
dájuk követendő. 

 Elmondható ez - az országban egyedülálló módon - a megyei önkormányzat által fenntartott Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház tevékenységéről is, amely csaknem évtizedes működése alatt közreműködött a helyi problémák feltárásában és közvetíté-
sében, szakmai programok kidolgozásában, szervezésében és lebonyolításában, az előítéletek csökkentésében. 

Megragadva a Palócesély megjelenése adta alkalmat kívánok a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevében minden kedves 
olvasónak, Esélyekben gazdag  boldog új esztendőt. 

Skuczi Nándor 
elnök 

A Tolerancia Napja, a CSEÖH által szervezett Nógrád megyei 
ünnepségén a salgótarjáni megyeháza dísztermében, dr. Barta 
László megyei főjegyző köszöntőjében ékesszólóan foglalta össze 
a program jelentőségét: 

Esélyteremtés, szolidaritás és tolerancia - ez a három gondolat 
hozott most itt össze bennünket. Bízom benne, hogy most nem 
köveznek meg, de szeretném, ha nem lenne szükség az Esélyek 
Házára, vagy újabb nevén a Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Házra, sem Nógrád megyében, sem máshol az országban. Ez azt 
jelentené, hogy minden állampolgár az élet valamennyi terü-
letén egyenlőséget élvez. Sajnos, ettől az állapottól még nagyon 
messze vagyunk.

Remélhető, hogy ez a mai ünnepségen átadott Nógrád Megyei 
Megértés, Türelem és Tolerancia Díj is felhívja a többségi társadalom 

figyelmét a nógrádi hátrányos helyzetűek sorsára, a nehéz minden-
napjaikra. Bízom benne, hogy szűkebb pátriánkban is eljön majd az 
idő, amikor az esélyek valóban egyenlők lesznek mindenki számára! 
Kívánom, hogy ehhez mindenkinek legyen kellő türelme. Kívánom, 
hogy minél többen, a lehetőségeik keretein belül tegyenek ezért,  
és én is igyekszem így tenni. Gratulálok a díjazottaknak és remélem 
példájuk mások számára is példaértékű lesz a közel és távolabbi 
jövőben egyaránt...”

Az ünnepség keretében a kollektív és egyéni kategóriában ado-
mányozott elismerést és tárgyjutalmakat dr. Barta László megyei 
főjegyző adta át a fogyatékos egyénekkel foglalkozó Sümegi Ilona 
Alapítvány vezetőinek és Lőrik Magdolna jeltolmácsnak. A salgó-
tarjáni megyeházán lezajlott ünnepségen a megható és ünnepi 
pillanatok után, a fogyatékkal élők egyesületeinek csoportjai adtak 
műsort, majd a résztvevőket vendégül látták a házigazdák.

Az ENSZ 1993. évi 48/126-os számú határozattal az UNESCO kezdeményezésére a világszervezet kihirdette, hogy az 1995-ös évet 
a tolerancia nemzetközi évének nyilvánították. Ebből az eseményből kiindulva minden év november 16-án ünnepeljük meg a 
tolerancia nemzetközi napját, mely évenkénti alkalom arra, hogy a toleranciára felhívjuk a figyelmet az oktatásban, társadalmi 

színtereken vagy a politikában, illetve megvitassuk ennek helyi vagy globális problémáit. Kiemelt ünnepségünkön Megyei „Megértés 
és Tolerancia Díj” átadására is sor került, mely alkalomból a Nógrádi CsEÖH TTT („Türelem - Tolerancia - Támogatás”) díjat alapított. 

Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház kiadványa 4. szám
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Régi ismerősként köszöntötték a kelet-nógrádi óvodákban Becsó Zsolt 
országgyűlési képviselőt, valamint Skuczi Nándort, a megyei közgyűlés 
elnökét az apróságok és az óvónénik, mikor óriási dobozokkal felszerel-
kezve betoppantak a térség több tucatnyi településének gyermekintéz-
ményébe. Látogatásuk nem volt váratlan, hiszen immár hagyomány, hogy 
évről-évre valódi magyar csemegét visznek a legkisebbek számára. A 
Nógrád Megyei Közgyűlés jóvoltából ebben az esztendőben sem marad-
hatott ki egyetlen nógrádi kisdedóvó sem a „tudás gyümölcsének” több 
tonnányi szállítmányából, mely kiporciózva érkezett éppen Mikulás táján.        

A vendégek egyöntetűen nyilatkozták, miszerint - Látogatásaink célja 
nem csupán az ajándékok átadása volt, hiszen szerettük volna igazán 
testközelből megismerni a kis- és nagytelepülésen élő gyermekek, vala-
mint óvodapedagógusok ünnep előtti hétköznapjait. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan osztották meg a látogatókkal gondjaikat, problémáikat, 
örömeiket és az adventi készülődés mozzanatait. Kettős szerepben, 
politikusként és kisgyermekes apaként is mindig élmény hallgatnunk a 
Mikulás dalokat és persze megnézni a karácsonyi ünnepre koreografált 
játékokat, amivel szeretteiknek kedveskednek az apróságok. 

A Nógrád Megyei Család,  Esélyteremtési  és Önkéntes Ház  
„ Esélyteremtő szeretet 2014”  mottóval indított adventi prog-
ramsorozatot, amelyen az iroda munkatársai és partnerei az 
egész Palócországot bebarangolták. A megye hat városában 
és tucatnyi kistelepülésén állítottak karácsonyi szeretetfát, 
gyújtottak örömtüzet, sütöttek gesztenyét, öntötték a forró 
teát, osztottak pirosló magyar almát, betlehemeztek, valamint 
rendeztek rendhagyó szaloncukros esélyórákat.  Az üstházzal, 
játszóházzal és zenegéppel megerősített karavánt olykor, a 
Mikulás is elkísérte, akinek a legjobban a legkisebbek örültek. 
A legmegkapóbb programrész a megyei nagycsaládosoknál, a 
fogyatékkal élők szervezeteinél, a családi nevelőotthonokban 
élő árváknál, valamint a halmozottan hátrányos helyzetűek 
lakta telepeken tett látogatások és műsoros adományosz-
tások voltak.  Természetesen nagyon sokan segítették a 
heteken át folyó karitatív és esélyteremtő munkát, akiknek 
ezúttal is nagybetűs KÖSZÖNET jár.            

A „TUDÁS GYÜMÖLCSÉBŐL” SOSEM ELÉG 

ESÉLYTEREMTŐ 
SZERETET
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Roma-
dumade 4.

Zene
A cigányok őshazájukban vándorzenészek voltak. A zenélést 

Európába vándorolva sem hagyták abba. Magyarországon 1489-
ben Beatrix királynénak cigányok muzsikáltak. 1525-ben II. Lajos 
király udvarában a lóversenyek szünetében ugyancsak cigányok 
muzsikáltak. A török seregbe is alkalmaztak cigányokat zenész-
ként. II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem táborában is muzsikáltak 
cigányok (Czinka Panna és apja). A Rákóczi - induló alapdallamát is 
tőlük származtatják. Egy- egy felkelő seregnél általában 24 zenészt 
alkalmaztak. Felerészben vonós, felerészben fúvós hangszereken 
játszottak. Lévai György nevű cigány kovács 1804-ben kért enge-
délyt a szolgabírótól hogy muzsikálhasson. 1848-ban Görgey 
tisztikara is cigányzenére mulatott az ütközetek után. Ott voltak a 
cigánybandák a forradalom és szabadságharc katonái között is. Még 
inkább segítették a nemzeti ellenállás ébren tartását a kiegyezésig.

A cigányzenészek sorában Dankó Pista is külön fejezetet érde-
melne. Korának egyik leghíresebb világjáró muzsikusa és dallam-
szerzője volt. Szülővárosában, Szegeden egyesület alakult emlé-
kének ápolására, és 1999-ben szobrát is felállították.

Kiemelkedő magyar cigányzenészek: Magyari Imre, Járóka 
Sándor, Berki László, Boros Lajos. Itt kell szólnunk a klasszikus zenét 
játszó cigány művészekről is: Rácz Aladár Kossuth- díjas cimbalom-
művész; Cziffra György zongoraművész; Kóté László hegedű-, és 
Banda Ede gordonkaművész.

Táncok
A tánc mindig is fontos eleme volt a cigányok kultúrájának. 

Számos táncot vettek át környezetüktől és számosat vett át kör-
nyezetük tőlük. A tánc az önkifejezésük fontos eszközévé vált. A 
hetvenes- nyolcvanas években sorra alakultak a folklór együttesek 
az országban. Gyorstánc: nagyon fontos eleme a cigány táncoknak. 
Táncolják párban és szólóban is. A férfiak általában szólóban 
táncolják, a nők csak kivételes alkalmakkor. Páros tánc: szereplői 
legtöbbször egy férfi és egy nő. Tánc közben folyamatosan figyelik 
egymást, mozdulataikkal beszélgetnek. Szertartása szerint a férfi 
mintha támadna, a nő pedig állná ezt. Tánc közben sosem érnek 
egymáshoz. A nő kicsiket lép, páros ritmusú lépéseket váltogat. 
Botoló: A botolónóták a botolótáncok kísérő zenéi. Két formája 
ismert, a két férfi által táncolt és az egy férfi egy nő által táncolt. 
Leginkább két férfi küzdelmének eljátszását jelenti egy lányért vagy 
asszonyért. A cigányok táncdallamaikat igen gyakran szájbőgő 
szólammal is kísérik. Ütőhangszeres effektusokat adnak kanállal, 
tapssal, kannával, stb. A táncdalok szövege általában vidám, csipke-
lődő. Az énekes „kiszól” a dalból, a táncosokat biztatja.

Filmek
A cigányságról készült filmek két nagy csoportra oszthatók: a 

játékfilmek és a dokumentumfilmek. A játékfilmek egy szépirodalmi 
alkotás alapján készült forgatókönyv szerint, színészekkel forgatott 
alkotás. Például: Czabán György – Pálos György Országalma című 
filmje, amely több mesét dolgoz fel. A Gyarmati Lívia rendezte 
Koportos, Osztojkán Béla: Nincs itthon az Isten. Orosz Gergő és 
Balogh Béla: Cigánykoldus karácsonya. A dokumentumfilmek 
közül a legátfogóbb a Cséplő Gyuri. Több dokumentumfilm készült 
a holokausztról, a cigányság tragédiájáról. Például: Jancsó Miklós: 
Megölték ártatlan családom, Erdélyi János: Kiskanizsa. Gondolom, 
aki látta A cigánytábor az égbe megy című filmet, melyet nálúnk is 
látni lehetett, örökreszóló élménnyel lett gazdagabb. A film zenéje 
hanglemezen is megjelent és nagy sikert aratott a zenei piacon.

Képzőművészet és irodalom
A magyarországi cigány képzőművészet is több évtizedes múltra 

tekint vissza. Az előtörténete azonban még régebben kezdődött. 
1937-ben egy nyíregyházi cigányzenész, Horváth Vince elhatározta, 
hogy megpróbálkozik a szoborfaragással is. 1972-ben megkapta a 
Népművészet Mestere címet, s otthonra talált a Nyíregyházi Nép-
művészeti Stúdió fafaragóinak körében. Az első alkotók a hatvanas 
évek végétől, a hetvenes évek elejétől kezdtek megjelenni. Abban, 
hogy Magyarországon a cigány képzőművészek jelentős csoportja 
lépett fel, minden bizonnyal alapvető szerepe volt az első cigány 
festő Balázs János felszabadító hatásának. Balázs Salgótarjánban, a 
Cigánydombon élt, és remeteként, gyűjtögető életmóddal tartotta 
fenn magát a gépi civilizáció korszakában, ám autodidakta módon 
kivételes műveltségre tett szert. Balázs példájával azt sugallta, 
hogy lehet iskolák nélkül is kiemelkedni, ha valakiben a tapasztalat 
önálló világképpé rendeződött, rendelkezik belső látással és alkotó 
fantáziával. A roma alkotók jelentkezésére ösztönző hatással volt a 
cigány képzőművészet iránt megnyilvánuló társadalmi érdeklődés 
is. Ez az érdeklődés kedvező lehetőséget teremtett a roma művész-
értelmiség létrejöttére. A cigány képzőművészek és más művészeti 
ágak roma művelői nagyon hamar kapcsolatot teremtettek egy-
mással, ez utóbbi évtizedekben rendszeressé vált az, hogy a cigány 
költők irodalmi estjét cigány képzőművészek kiállítása kíséri, a roma 
művészek kiállításának megnyitóján pedig roma költők versei hang-
zanak el és roma zenei együttesek lépnek fel.
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2014. március 01-vel kezdődött a „Palóc térjátékok” című pro-
jektünk megvalósítása. A lebonyolító Palóc Hálózati Szövetség 
képviseletében az eddigi eredményeinkről kívánunk most számot 
adni: 

A támogatás hírére hozzá is kezdtünk a projekt megszerve-
zéséhez, lebonyolításához Pakodi Beáta irodavezető és Miklós 
Rea Szilvia szakmai vezetővel közösen. A 3-3 árajánlat bekérését 
követően megrendeltük a térjátékok kellékeit: foci kiskaputkat, 
foci labdákat, darts táblát tűkkel, pind-pong ütőt labdákkal, 
hulla-hopp katikákat, ugrálókötelet, gombfoci-asztalt, stb., és 
egyenpólókat, egyensapkákat a rendezőknek és a versenyek 
nyerteseinek. Kiválasztottuk aa bérlendő pincét, kitakarítottuk, 
majd a tisztasági festést kapott pincében elhelyeztük a játékokat, 
sportszereket.

A Palóc térjátékok bemutatkoztak a májusban az Esélynapon 
a Somoskői vár alatti területen, júniusban Salgóbányán az emlék-
parkban tartott juniálison, de a vásártéren is elkezdődött a foci, 
ping-pong az igények szerint. A projekt helyszínekkel kapcsolatos 
kisebb nagyobb huza-vonát követően júliusban berobbantak a 
térjátékok Kazáron és Sóshartyánban (8-8 alkalom) az IKSZT-k 
környezetében, valamint Etesen (4 alkalom) a Könyvtár- és 
Művelődési Házban. Augusztustól a „vakok” és látók sakkver-
senysorozata is beindult, átlagosan kéthetente sakkoznak a 
„megszállottak”. 

Egy ideig csak a vásártéri foci ment csaknem minden héten, 
de aztán újraindult az Etesi programsorozat is.

A térjátékok másik „lába”, az ifjúsági klub, a felkészítők, egyéni 
fejlesztő foglalkozások. 4 hónapig a fiatalok által már belakott 
Önálló Életvitel Központban, ezt követően a Bartók Béla út 
10. szám alatti klubban jártak össze a fiatalok igény szerint. A 
vizsgákra való felkészítés eredményeként volt, akiknek sikerült 
az érettségi, mások a pótvizsga alkalmával jeleskedtek, illetve 
készültek fel alaposan. A klubbon belül nagy sikere volt egy a 
Vakok Állami Intézete és a Vakok és Gyengénlátók Nógrád 
Megyei Egyesülte által szervezett érzékenyítő program, melyen 
a vásártéri fiatalok szép számban képviseltették magukat.

Programjainkon eddig több mint 1.500 fő vett részt ebből cca: 
1.300 fő több programon is részt vett. Sikerült 5 minta közösséget 
létrehoznunk: Sóshartyánban, Kazáron, Etesen a Vásártéren és 
a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületénél. A 12 
hónapos projekt 2015. február 28-val zárul, de jó esélyünk van 
rá, hogy ezt követően is tudunk majd további Palóc térjátékokkal 
kedveskedni a gyermekeknek, fiataloknak az akcióterületeken. 

A hátralévő időszakban a megye többi svájci programjával 
vesszük fel szorosabban a kapcsolatot. hogy a készülő kiadvá-
nyunkból egyik projekt se maradjon ki.

Bízunk benne, hogy jelen projekttel kicsit hozzájárultunk 
ahhoz, hogy a gyermekek-fiatalok ne csak otthon, a számítógép 
és az okostelefon „rabságában”, de vidáman, közösségben, 
játszva töltsék a szabadidejüket.

Köszönjük Svájcnak és a lebonyolító Alapítványoknak ezt a 
jó lehetőséget, és bízunk abban, hogy más projektek kapcsán is 
kapcsolatban tudunk majd Velük maradni.

Salgótarján, 2014. november 04. 
Borók Sándor Péter, elnök
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Egyesületünk ifjúsági programokat 
szervez a Svájci-Magyar Civil Alap pályázat 
keretében. Ennek köszönhetően, az Együtt 
Közösen Egymásért Egyesület rendszeres 
programokat szervez a fiatalok részére 
Bátonyterenye Járásban.  Programjaink 
minden hónapban faragó klub, főző klub, szo-
ciális és e-tanácsadás. 12 db kerékpár került 
megvásárlásra. Kerékpár KRESZ napokat 
tartottunk, melyek a Bátonyterenyei Rend-
őrkapitányság támogatásával valósultak 
meg. 2014 augusztusában megrendezésre 
került, rendkívül sikeres gyermektáborozás, 
a kecskeméti Vackorvár Táborban, melyen 
19 fiatal vett részt. A kerékpárok nem csak 
a sport-napok alkalmával nyújtottak a fia-
taloknak lehetőségeket, hanem a kerékpár 
túrák során a közeli települések és környe-
zetünk megismerésére is. 12 db Ifjúsági szín-
házbérlet került megvásárlásra, melyeket 
térítésmentesen biztosítunk a fiatalok 
számára. A Svájci Hozzájáruláson keresztül 
művészeti kiállításra került sor, ahol művé-
szeti foglalkozáson készült alkotásokat, és 
Nagy István festőművész képeit tekinthetik 
meg az érdeklődők 2014. november 30-áig. 

A téli időszakban szabadidő aktív eltöltésére 
egy Mátrai sí és szánkó túrát tervezünk, 
amely a téli hónapok fantasztikus élményeit 
gazdagítják. Önkénteseink folyamatosan 
vesznek részt programjainkon segítőként, 
ezáltal új élményeket és tapasztalatot 
szereznek. Egyesületünk fontosnak tartja 
a pályázat által nyújtott lehetőségeket.  A 
projekt során kapcsolatok erősödtek és új 
ismeretek alakultak ki. Az erős motiváció 
és jövő képek erősítették az egyesületünk 

hosszú távú projektek írását és fontosságát. 
A helyben élő fiatalok számára folyama-
tosság kialakítását és a szociálkultúra erősí-
tését fontosnak tartjuk.

Fogyatékosnak lenni egyszerre jelenti a 
fogyatékos-társadalomhoz való tartozást 
és az épek világához való tartozás hiányát. 
A fogyatékos élethelyzetét és társadalmi 
integrálódási lehetőségét többnyire az 
határozza meg, hogy milyen a viszonya a 
környezetéhez. Ez a viszony nemcsak kom-
munikációs szempontból érdekes, hanem 
a fogyatékos személyek sorsát is nagyban 
befolyásolja, hiszen önkifejezésükben, az 
önmagukról alkotott képben nagymértékben 
szerepet kap. A fogyatékos emberek iskolai 
és társadalmi előmeneteli lehetőségeit pl. a 
környezettel kialakuló kapcsolat dönti el.

A fogyatékos emberekre másként tekin-
tenek a nem fogyatékos, azaz ép emberek. 
A másság ténye és élménye nagymértékben 
abból adódik, hogy az oktatási, államigazga-
tási intézmények és a modern világ minden-
napi eszközözei a többségi nem fogyatékos 
emberek igényeinek megfelelően vannak 
kialakítva és az élet számos területén 
nem léteznek a fogyatékossági állapotot 

figyelembe vevő egyéb megoldások az 
emberi életvitelre. Ez a fogyatékosságot, 
mint másságot egyben sokszor hátránnyá 
is változtatja. Az eltérő fizikai adottságok 
így válnak társadalmi hátrányokká pl. akkor, 
amikor a mozgássérült közlekedni akar (de 
nem tud), amikor a siket nem tud kommu-
nikálni a hivatalokban (mert nincs indukciós 
hurok és/vagy nem ismerik a jelnyelvet az 
ott dolgozók), a vak nem talál munkahelyet 
vagy az értelmi fogyatékos ember nem a 
neki megfelelő iskolában tanul.

Fogyatékosnak lenni nem betegséget 
jelent, hanem állapotot. Attól még lehet 
valaki egészséges, mert fogyatékos ember. 
Három nagy kategóriáról beszélhetünk a 
fogyatékosságot illetően: érzékszervi (látás-, 
hallássérültek), mozgásszervi (mozgássé-
rültek) és értélmi/kommunikációs (értelmileg 
akadályozottak és autista) fogyatékosságról. 
2013-tól – a fogyatékosságügyi törvény válto-
zásával – a pszichoszociális fogyatékossággal 
élők is a fogyatékosság gyűjtőfogalma alá tar-

toznak. Magyarország Alaptörvénye kiemeli, 
hogy az ország külön intézkedésekkel védi a 
gyermekeket, nőket, időseket és fogyatékos 
embereket, az alapvető jogokat minden-
kinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül 
biztosítja. A fogyatékos emberek jogait a 
2013. évi LXII. törvény biztosítja.

A fogyatékos embereket napi szinten 
éri hátrányos megkülönböztetés a közleke-
désben, bevásárlás közben, ügyintézésnél. 
Akadályt jelent a rengeteg küszöb, a szín-
telenül berendezett orvosi rendelő, a járdán 
ide-oda vezető, értelmetlenül kialakított 
vezetősáv stb. Bár vannak előrelépések az 
esélyegyenlőség, a befogadó társadalom 
és akadálymentesítés területén, a hátrány 
a fejlett(ebb) országokhoz képest évtize-
dekben mérhető.

Szabó Zoltán ügyvezető
www.erteksziget.hu

EGYÜTT KÖZÖSEN EGYMÁSÉRT EGYESÜLET

KI-LÁTÁSTALANUL

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Közösségi tér:  3078 Bátonyterenye,  
 Madách út 3.
Ambrózi Anett:  32/ 743-933
Kékesi Katalin elnök:  06 20 221 75 74
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A Kórház 2012-ben az Új Széchenyi Terv keretében 116 millió 
Ft-os 100 %-ban vissza nem térítendő támogatást nyert a „Kép-
zési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése 
érdekében” elnevezésű pályázati kiíráson, amelyben megvalósuló 
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0064 azonosítószámú, „Képzéssel a 
magasabb szintű egészségügyi ellátásért a Szent Lázár Megyei 
Kórházban” című projekt keretében egyrészt a hiányszakmákban 
képeznek ki szakdolgozókat, másrészt a humán erőforrás részére 
biztosítanak olyan fejlesztő-motiváló képzéseket, amelyek a min-
dennapi munkavégzéshez adnak további lendületet és erőt a külön-
böző korszerű képzési technikák segítségével. A szakképzésekben 
résztvevő személyek a képzések ideje alatt havonta motivációs 
ösztöndíjat is kapnak, hogy a tanulmányaik befejezése után hosz-
szabb időn keresztül a kórház humánerőforrás tőkéjét erősítsék. 

A módosított terv szerint a projekt keretében megvalósuló kép-
zési sorozatban 9 hiányszakmában 21 szakdolgozót képeztünk ki, 
valamint 2 orvos szerezte meg az első szakvizsgáját. Ezen felül 240 
dolgozó vett részt összesen ötféle menedzsment típusú képzésen a 
27 hónapos projekt ideje alatt.

    A projekt 2013.01.01-vel indult. A képző intézmények kivá-
lasztása egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében megtörtént 
2013. február végén. A közbeszerzési eljárással nem érintett, már 
korábban elkezdődött képzések támogatása januártól, a közbe-
szerzési eljárás eredményes lezárását követően pedig áprilistól 
folyamatosan elkezdődtek a menedzsment típusú és a ráépített 
szakképzések. A menedzsment típusú képzések:  egészségügyi 
vezetői, a stressz helyzetek, konfliktushelyzetek feloldását, a haté-
kony munkavégzést segítő 4 napos intenzív képzést tizenegy 10 
fős csoportban 220 fő, továbbá a 12 napos NLP (neurolingvisztikus-
programozás) alapképzést két 10 fős csoport végezte el. 

Az eredetileg tervezett 5 fő helyett csak 2 fő kapcsolódott be a 
szakorvosi képzésekbe: 1 fő klinikai onkológus szakorvosi, 1 fő pedig 
még ez évben fog aneszteziológiai és intenzív szakvizsgát tenni.

A ráépített szakképzések vonatkozásában az eredeti terveknek 
megfelelően 18 + 5 fő kapcsolódott volna be az oktatásba, akik 
közül 2 fő szonográfusi, 6 fő felnőtt aneszteziológiai és intenzív 
szakápolói, 1 fő gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápolói, 4 
fő egészségügyi gyakorlatvezetői, 1 fő klinikai neurofiziológiai szak-
ápolói, 3 fő szemészeti szakasszisztensi, 1 fő légzőszervi szakápolói, 
2 fő diabetológiai szakápolói, 2 fő endoszkópos szakasszisztens és 
1 fő pszichiátriai szakápolói képesítést kívánták megszerezni. Az 
élet felülírta az igényeket és a költségek átütemezésével további 
10 fő kezdte meg tanulmányait: 5 fő felnőtt aneszteziológiai 
és intenzív szakápoló, 3 fő egészségügyi gyakorlatvezető, 1 fő 
foglalkozásegészségügyi szakápoló, és 1 fő műtéti szakasszisztens, 
viszont 2 fő endoszkópos szakasszisztens képzésére már nem volt 
szükség, így a szerződésmódosítást követően a képzésbevontak 
száma 31 főre módosult. A képzések már befejeződtek, két dolgo-
zónk vizsgája még hátravan.   

  A projekt végéhez közeledvén az örömbe egy kis üröm is 
vegyült, hiszen a motivációs ösztöndíjak után meg kell fizetnie 
minden érintettnek, a dolgozóknak és a kórháznak egyaránt a járu-
lékokat, sőt adózási kötelezettség is felmerül.

Salgótarján, 2014. november 3.

Salgótarjánban az 1870-ben alapított Szent Lázár Megyei 
Kórház jelenleg mintegy 800 embernek ad munkát és ezzel 
a megyei egyik legnagyobb foglalkoztatója. Az intézmény 

vezetése fontosnak tartja, hogy a hiányszakmákban is legyenek 
felkészült és folyamatosan magas színvonalú munkát nyújtani 
tudó szakemberei. 

UNIÓS FORRÁSBÓL KÉPEZTÉK 
A SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZ 273 DOLGOZÓJÁT

Esélyt az egészségügynek
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A fejlesztéssel érintett két térség a 
hasonlóság jegyeit mutatja a tekintetben, 
hogy az elmúlt évtizedekben jelentős ipari 
fejlettséggel bírtak, nehézipar, illetve szén-
bányászat is jelen volt. Mindez meghatá-
rozta mindkét városban a közintézmények 
infrastruktúráját, hiszen a távfűtés kiépí-
tettsége miatt rendkívül olcsón lehetett 
biztosítani a fűtés és melegvíz szolgálta-
tást. Az egymástól 35 kilométere fekvő két 
kórház ellátási területein az ipar leépült, a 
hagyományos energiaforrások kifogytak, 
illetve gazdaságosan nem állíthatóak elő.

A projekt célja a régi technológiai rend-
szerek lecserélése, új környezetbarát tech-
nológiára, amely csökkenti a kiadásokat a 
meleg víz előállítására, valamint csökkenti 
a CO2 emisszió kibocsátását.

Az új technológiai megoldások hatásos 
költség megtakarítást eredményeznek a 
meleg víz előállítás területén. A költség 
megtakarítás mértéke 68%.

A pályázat keretén belül kórházunk 2 
fekvőbeteg ellátó, valamint a kiszolgáló 
épületek használati melegvíz ellátásnak 
korszerűsítését tervezi. 

Az átalakítás keretén belül a meglévő 
bojlerek cseréjén túl, a HMV előállításához 
levegő – víz hőszivattyúk telepítését ter-
vezzük, a hőközpontokba belső szennyes 
folyosóra és a „GY” jelű épület tetejére, a 
terhelhetőség függvényében.

AZ UTÁNKÖVETÉS TERVEZETT 

TEVÉKENYSÉGEI:

- A két fejlesztésben érintett intéz-
mény menedzsmentje monitoring mun-
kacsoportot hoz létre a műszaki szakterü-
leten dolgozó munkatársakból;

- a fejlesztés projekt gazdái évente 
egy alkalommal szakmai tanácskozást 
rendeznek, ahol értékelik a kifejlesztett 
rendszer működését és továbbfej-

lesztési lehetőségeit, valamint meg-
hallgatják a monitoring munkacsoport 
jelentéseit.

A PROJEKT EDDIGI ELŐREHALADÁSA:

3 árajánlat bekérésével a kiviteli 
tervdokumentáció elkészítésére kértünk 
ajánlatot. A tervező kiválasztása és a szer-
ződéskötés megtörtént. A kiviteli tervek 
átadására 2014. február 28-án került sor.

2014. április 26-án Losoncon a projekt 
nyitó rendezvényén bemutatásra került 
mindkét projekt.

A Támogatási Szerződés/Támogatói 
Okirat megkötése, illetve aláírása 2014. 
júniusában megtörtént, a Közreműködő 
Szervezet az előleget átutalta.

3-3 ajánlat bekérésével a közbeszerzési 
szakértő cég és a közös energetikai kon-
cepcióra irányuló tanulmányt készítő cég 
kiválasztása és a velük kötött szerződések 
aláírása megtörtént. 

2014. szeptember végén átadásra 
került a Közös Energetikai Tervről szóló 
tanulmány.

2014. október 01-én az ajánlattételi 
felhívás 3 potenciális ajánlattevő részére 
megküldésre került. Az ajánlattételi határ-
időig, 2014. október 21-ig csupán egy 

érvényes ajánlat érkezett. A moratórium 
letelte után történik meg a kivitelezési 
munkákra a szerződéskötés.

A projekt szakmai és pénzügyi elszá-
molása kapcsán a harmadéves bontáson 
belül az első két harmadév összevonását 
engedélyezték, így az első 8 hónapról 
nyújtottunk be elszámolást és szakmai 
beszámolót.

2014. október közepén a magyar 
alprojekt tagjai a közös projektérte-
kezletet követően megtekintett egy 
közeli 82 lakásos társasházban 24 panel 
felhasználásával kivitelezett használati 
melegvízellátó rendszert, amely bemutató 

igen meggyőzőnek bizonyult. A korszerű, 
számítógéppel nyomonkövetett automati-
zált rendszer igen magas műszaki és minő-
ségi színvonalon került kialakításra. Csak 
megemlítjük, hogy a Szent Lázár Megyei 
Kórházban 128 panel kerül majd beépítésre 
részben a „GY” épület tetején, részben a 
hőközpontban. A panelek ugyanis a kör-
nyezeti hőből nyerik és termelik az ener-
giát, akár 0 fok körüli hőmérsékleten is.

A kötelező nyilvánosságon belül a 
projekthez kapcsolódó tájékoztató tábla 
elkészült és az „E” épület falán kihelye-
zésre került. Tervezzük szórólap készít-
tetését A5 méretben 1.000 példányban, 
hogy a lakosság is minél szélesebb körben 
tájékozódhasson erről a rendkívül ener-
giatakarékos használati melegvíz előállí-
tására szolgáló rendszerről. Amennyiben 
a projekt sikeresen megvalósul, akkor a 
régióban és a kórházak között is első ízben 
kerül kivitelezésre ez az innovatív energia-
takarékos és rendkívül gyors megtérülésű 
paneles technológia.

Salgótarján, 2014. november

 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HATÁRON ÁTNYÚLÓ 
KÖZÖS FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA LOSONC ÉS SALGÓTARJÁN 

FEKVŐBETEG ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEIBEN
HUSK/1301/2.1.1/0022

MAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  MAĎARSKÁ REPUBLIKA – SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

Elnyert támogatás a módosítást követően: 
325.514.- Euró azaz 97.654.200 Ft (300 Ft-os árfolyammal számolva)
Támogatás intenzitása: 100 % (Európai Unió 85 %, 15% kormányzati hozzájárulás)
Projekt tervezett ütemezése:
Projekt kezdés: 2014. január 01.
Kiviteli tervdokumentáció elkészítése: 2014. február 28.
Közbeszerzési eljárás: 2014. szeptember 01-2014. október 21.
Építési szerelési munkák: 2014. november 15-2015. február 28.
Próbaüzem: 2015. március 01-2015. március 31.
Projekt tervezett befejezése: 2015. április 30.
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Ebben az évben is az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy szakmai-, valamint civil szerve-
zetek közreműködésével hozzákezdhettünk a „Esélyteremtő szeretet 2014” programsorozat 
megszervezéséhez.

A hagyományteremtés kétségtelen szándékával életre hívott programsorozat közel kétezer 
résztvevővel – idősebb és fiatalabb honfitársunk bevonásával – kerülne megrendezésre Nógrád 
megye városaiban és kistelepülésein. Ezen programsorozat keretében szeretnénk segíteni 
azokon, akiknek a szociális helyzetük árnyékot vet a szeretet eme ünnepére.
Arra kérünk minden segíteni szándékozót, - ha ez irányú munkálkodásunkkal egyetért és e 
programsorozatot támogatásra méltónak ítéli – hogy adománnyal mely lehet száraz élelmiszer, 
gyermekjáték, ruha, tanszer, bútor, tisztálkodó eszköz, téli tüzelő, segítse a megyénkben élő 
legrászorultabbakat.

Kérünk mindenkit, hogy a felajánlásokról, vagy az esetleges igényekről telefon, levél vagy e-mail 
formájában értesítsenek bennünket az alábbi elérések valamelyikén. 
Határidő 2015. január 31.

Cím:  3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
  Telefon: 32/620-199
  Mobil: +36309459207
  E-mail: palocesely@nograd.hu

A CsEÖH házhoz megy a felajánlott karitatív segítségekért önkéntesei segítségével azt

A PÁLYÁZAT CÉLJA: 2015. május 15. és 2015. szeptember 30. között rendezendő szakmai és tanulmányi kirándulások, rendezvények támo-
gatása; Nemzetközi szakmai és jószolgálati cserekapcsolatok szervezése, művelése és ápolása, valamint hátrányos helyzetű fiatalok számára 
szervezett rendezvények támogatása. Az alapítvány elsősorban a Salgóbányai Hotel Medves területére szervezett programokat támogatja. A 
támogatás formája szállásutalvány, mely magában foglalja a félpanziós ellátást és a helyi sportolási lehetőségek igénybevételét.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A támogatási kérelem benyújtásához szükséges pályázati űrlap letölthető az alapítvány honlapjáról. 
A honlap címe: www.nia2012.uw.hu
A TÁMOGATÁS VÁRHATÓ MAXIMÁLIS ÖSSZEGE 150.000,- FT pályázatonként, ez 10-12 fiatal 3 nap 2 éjszakás Medves Hotelben 

történő elszállásolását,félpanziós ellátását teszi lehetővé. 
A PÁLYÁZATOK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: 2015. április 30.  
POSTACÍM: Nógrád Ifjúságáért Alapítvány, Szabó Péter 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.  E-MAIL CÍM: nia2012@freemail.hu
A rendezvény, illetve a program ismertetőjében, valamint az erről szóló sajtóanyagban kérjük feltüntetni: „A Nógrád Ifjúságáért 

Alapítvány támogatásával jött létre.”
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA: A támogatásokról az alapítvány kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelésére 2015. május 10-ig kerül  

sor. A nyertes pályázatok jegyzékét a NIA a honlapján hozza nyilvánosságra. 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Nógrád Megye 
Önkormányzata, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Egyenlő Bánásmód Hatóság, 
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft., Europe Direct Nógrád Megyei Irodája, Salgótarjáni Rend-
őrkapitányság, Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, Nógrád M.-i Civil Kerekasztal, 
Nők a Szebb Jövőért Egyesület, Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete, Belszervi Betegek 
Salgótarjáni Egyesülete, Csend Hangjai Alapítvány, Mozgáskorlátozottak  Egyesülete,  Sréter 
Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarjáni és Bátonyterenyei Városi Televízió, Együtt Egymásért 
Egyesület, „Kézenfogva az esélyegyenlőségért” Egyesület, Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, 
Magyar Vöröskereszt Megyei és Salgótarjáni Szervezete, Máltai Szeretetszolgálat, Siketek és 
Nagyothallók Országos szövetsége Megyei Szervezete, Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi  Önkor-
mányzat, Megyei Gyermekvédelmi Központ, Szt. Lázár Megyei Kórház és Rendelőint., Balassi B. Megyei 
Könyvtár, Nógrád Megyei Igazságügyi Kormányhivatal

„PALÓC ESÉLY”
Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Telefon: 32/ 620-355  •  Mobil: 30 945-9207
E-mail: palocesely@nograd.hu
WEB: www.palocesely.eoldal.hu

Irányzott célcsoportjaink
Elsődleges célcsoportok: nők, gyermekek, 
romák, idősek, fogyatékossággal élő szemé-
lyek, hátrányos helyzetű térségekben élők
Másodlagos célcsoport:az elsődleges célcso-
portot segítő szervezetek, intézmények

FELHÍVÁS KARITATÍV SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA

A Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány pályázatot hirdet 
Nógrád Megye oktatási intézményei, ifjúsági és civil szerveződései és közösségei számára

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT ELÉRHETŐSÉG


