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A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi beszámolója
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évben ez idáig elért eredményei
a célkitűzéseinknek megfelelően alakultak sőt, némely területen a várakozáson felül
teljesültek, melyeket hamarosan részletezni is fogok, de mindenekelőtt had emeljem ki, és
egyúttal köszönjem meg a Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek, valamint közvetlen
munkatársainak példamutató erőfeszítését, melynek köszönhetően ilyen eredményesen
tudnak együttműködni intézményeink.
A 2013-ban kitűzött és elvégzett feladataink, a következőképpen alakultak:
 Együttműködési megállapodás jött létre a Kállói Polgárjogi Mozgalom és az
Önkormányzatunk között, miszerint a Kállói futball csapat működéséhez szükséges
támogatási lehetőségeket segítünk felkutatni.
 A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat tájékoztatása
szerint, a korábban létrejött együttműködés alapján ebben az évben, 9 roma
származású középiskolai nappali tagozatán tanuló fiatal nyújtott be sikeres pályázatot
a támogatási rendszerükbe. Bízunk benne, hogy ez a folyamat nem szakad meg, és a
következő évek során még több fiatal fogja megragadni ezt a lehetőséget akár
továbbtanulás, vagy hivatás szempontjából egyaránt.
 Az Országos Roma Önkormányzattal és a Területi Munkaügyi Kirendeltségekkel
szoros együttműködésben, és folyamatos kapcsolattartás mellett ajánlottunk
munkalehetőséget az arra rászorultak részére. Segítettünk a munkahelyek
felkutatásában, ajánlásában és a szükséges papírok kitöltésében egyaránt.
 Három nappali tagozatos intézménnyel is sikeres együttműködési megállapodást
kötöttünk Balassagyarmaton, név szerint a Szondi György Szakközépiskola és
Szakiskola, a Mikszáth Kálmán Gimnázium – Szakközépiskola és Szakiskola valamint
a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola. Az együttműködési
megállapodás szerint, lehetőségeinkhez mérten segítünk azoknak a roma és
hátrányos helyzetben élő diákok gyakorlati helyének felkutatásában, akik távolabb,
más településen élnek, mint ahol az oktatási intézmény biztosítani tudná számukra a
gyakorlati idő letöltését.
 Egyeztetéseket folytattunk az Országos Roma Önkormányzattal, hogy a
térségünkben élő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, jelenleg
munkanélküli romákat, akik a feltételeknek megfelelve részt vehetnek az ősszel indult
TÁMOP – 5.3.1 uniós pályázatán, a későbbi munkahelyhez jutásukat elő tudjuk
segíteni.
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 Sikeres együttműködési megállapodást kötöttünk a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatósággal. Az általuk koordinált, a vízügy területét érintő munkára roma
származású munkaerő ajánlása, az ajánlott munkaerő tájékoztatása a jelentkezéshez
szükséges adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. A tavalyi évhez hasonlóan
megyénkben, az árvízi védekezésben érintett településeken ebben az évben is több
száz munkahely lett betöltve a közfoglalkoztatás keretén belül.
 A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Ludányhalászi Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzata valamint a Szécsény Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata által kötött együttműködési megállapodása értelmében, a
Magyarországon élő romák esélyegyenlőségi kulturális, oktatási és sport
programjainak megvalósítását, ilyen irányú pályázatok beadását és rendezvények
lebonyolítását tűztük ki közös célunknak.
 A már hagyományosnak is nevezhető Együtt Egymásért Fesztivált másodszor
szervezte és bonyolította le Önkormányzatunkkal közösen, a Balassagyarmati Roma
Nemzetiségi Önkormányzat. A kétnapos rendezvény sorozat népszerűségét tükrözi,
hogy legkevesebb kétezer vendég látogatott ki a helyszínre, ahol a környező
települések hagyományőrző táncos, zenés előadói mellett több, a médiákból is jól
ismert sztárfellépő is elfogadta a meghívásunkat, mint például Király Viktor és Király
Linda, a Muzsika TV sztárjai, Nótár Mary, Latte Maffiato és egy színvonalas Michael
Jackson imitátor. A különböző árusok mellett kitelepült a Németh Vidámpark is, akik
szintén gondoskodtak a vidám hangulat megteremtésében. Tapasztalataink és a
visszajelzések alapján, továbbra is folytatnunk kell ezt a rendezvény sorozatot.
 A nyár folyamán a sport népszerűsítése végett részt vettünk az Országos Roma
Önkormányzat által szervezett labdarúgó tornán, amit Makón rendeztek meg.
Megyénkből több településéről érkezett játékosokból tevődött össze a minket
képviselő csapat. Itt elsősorban az ösztönző példát említeném meg ezen a
rendezvényen, az elért eredményünk hagy még némi kivetni valót. Legközelebb
eredményesebbek leszünk.
Ebből az évből még hátralévő időben szeretnék kiemelni egy sportrendezvényt is, ami
decemberben kezdődik, és mivel már az elmúlt évben részt vettünk rajta, így bátran
kijelenthetem, hogy a hosszú téli estéken egy remek és hasznos időtöltés a fiataloknak és
idősebbeknek egyaránt. Egy teremlabdarúgó tornáról van szó, ami szintén hagyományos,
mert minden évben Balassagyarmaton kerül megrendezésre. Határozott célja pedig az, hogy
a romaság és a magyarság, a fiatalság és az idősebb korosztály, a cégek és intézmények év
végére felszabadultan, barátias hangulatban tudják levezetni az év során felgyülemlett
feszültséget és stresszt.
Úgy érzem a képviselő társaim nevében is kijelenthetem, egy mozgalmas, és
eredményesebb évet hagyunk magunk mögött, mint a tavalyi volt.

Köszönöm a figyelmüket.

