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Összefoglaló Nógrád Megye Önkormányzata 2016. július 01. és 

2017. június 30. közötti időszakban lebonyolított „PALÓC ESÉLY 

NTP 2016-2017” című projekt megvalósításáról. 

A „PALÓC ESÉLY NTP 2016-2017” című program (a továbbiakban: program), 
végrehajtását és megvalósítását 2016. július 01-én kezdte meg az önkormányzat. 

A programról pozitív visszajelzés érkezett, nem csupán a médiában, hanem az 
esélyteremtésre szoruló célcsoportokat képviselő egyesületek, szervezetek, csoportok, sőt 
magánszemélyek köréből is. Mindezeket jól mutatják a Nógrádi Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Házról megjelent írott és elektronikus sajtó cikkek, tudósítások, televíziós és 
rádiós interjúk száma. A támogatási időszakban megkülönböztetett prioritást kaptak a 
halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, valamint a fogyatékossággal élő diákok. 
Szerencsére azon törekvésünk – melyet pályázatunkban is megfogalmaztunk – kiváló 
fogadtatásra talált, a Nógrád megyében regisztrált tehetségpontokon és oktatási 
intézményekben. Optimális kapcsolat alakult ki a tanügyigazgatás különböző szintű 
szerveivel és a Szociális és Gyermekvédelemi Főigazgatóság Nógrád megyei vezetésével 
is. 

A különböző program elemek, melyeknek döntő többsége megvalósításra került, jól 
szolgálták a program azon törekvéseit, miszerint a fiatal tehetségek közvetlen közelében 
élők szemléletformálása kulcskérdés a tehetséggondozásban. Ezen cél mentén szólítottunk 
meg, szerepeltettünk, adtunk bemutatkozási lehetőséget, biztosítottunk szakanyagot, 
indítottunk szakember által koordinált felzárkóztatási, illetve tehetséggondozási foglalkozás 
sorozatot több száz kisdiák számára. A legizgalmasabb mégis a családokkal és nevelőkkel 
történt folyamatos kommunikáció volt, melynek érdekében az országos hálózat egyedüli 
tagjaként jelentetett meg a CsEÖH salgótarjáni irodája önálló színes NTP-s tematikájú 
szakmai kiadványt. 

Összességében a nógrádi programelemek zöme minta értékű projekt, melyek 
továbbvitele jól szolgálja a nemzeti tehetség program ars poeticáját. 

Programjainkról röviden. 

Tehetséges Fiatalok Alkotó Napja: Különböző művészeti aktivitást kínáló programot 
szerveztünk a művészeti iskolák és szakpedagógusok segítségével. A tehetségként 
jelentkező kis képző, előadó, és képzőművészek befogadó közegre és kiteljesedő térre 
találtak. 

Tehetség tréning: A talentummal rendelkező, vagy tehetségesnek tartott tanuló 
fiatalok családi, intézményi, valamint társadalmi környezethez tartozók számára 
rendeztünk interaktív tájékoztató sorozatot. 

"Muzsika hangja" Hangszersimogatónap: A megyeszékhely zeneiskolájával olyan 
rendezvényt valósítottunk meg, ahol a fiatalok hangszerek széles választékával 
találkozhattak, és kipróbálhatták azokat. A leendő kis zenészek találkoztak majdani 
oktatóikkal és hangszereikkel – még a beiratkozás előtt-. 

Talentum Klub: Elsősorban szülők és pedagógusok számára szervezett 
klubfoglalkozásokat szerveztünk, melyeken több alkalommal a diákok is részt vettek. 
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Hajrá! Palócföldi Tehetségek: Lehetőséget biztosítottunk a megye fiatal tehetségeinek 
bemutatkozására, családi, intézményi, valamint szélesebb publikum előtt. Az egyik 
legsikerültebb program elem volt ez a támogatási időszakban. Nagyszabású 
rendezvények valósultak meg nagy közönségsikerrel és önbizalmukban megerősödött 
tehetségekkel. 

"Velünk élő Bicebóca" Családi vetélkedő: Játékos és versenyszerű formában 
bonyolítottunk le a szemléletformálásra törekvés szándékával egy igen népszerű 
programsorozatot. Ezen elsősorban az NTP-ben érintett fiatalok közvetlen családtagjai és 
a rájuk leginkább hatást gyakorlók vettek részt. 

Palóc Esély tehetségmagazin megjelentetése: Hiánypótló kiadvány, melyben 
publikáltuk a Nógrád megyei NTP-s programok legjavát, azok célját, a résztvevők körét. 
Ugyanakkor dokumentálásban segédkezett, hiszen a támogatott rendezvény sorozat a 
legjobb szándékunk ellenére sem keltette fel az írott média figyelmét. 

Salgótarján, 2017. július 27. 
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