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Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége 

3070. Bátonyterenye, Ózdi út 9. 

Tel/fax06-32-355-027 

www.nmckkszsz.hu 

 

A szervezet bemutatása:  

 

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége 1996-ban alakult. 

Közhasznú szervezetként működik Nógrád megyében, Bátonyterenye székhellyel, ami a LHH 

kistérség központi települése is. Szervezetünk fő célkitűzése a szociálisan hátrányos helyzetű 

gyermekek, és fiatalok iskolán kívüli oktatási és szabadidős lehetőségeinek a segítése.  Tanoda 

típusú programot vezetünk Bátonyterenyén 12 éve, majd 2011-től kezdődően Kisterenyén. 

Mátraverebélyben, Lucfalván egy Tanodahálózat működtetését kezdtük el, ahol 10 fő mentori 

szolgáltatást is kiépítettünk, annak érdekében, hogy a szülői ház, az iskola, a Tanoda együttesen, 

összefogva próbáljon sikereket elérni a gyermekek társadalmi mobilizációja érdekében.  Kiemelten 

támogatjuk a gyermekek azon célját, hogy minél magasabb arányban kerüljenek érettségit adó 

középiskolában, vagy végezzenek el hiányszakmát, amivel könnyebben találnak állást a 

munkaerőpiacon. Jelenleg 203 gyermekkel dolgozunk együtt. A gyermekek 75%-a halmozottan 

hátrányos helyzetű, ami azt jelenti, hogy a szülők iskolai végzettsége nem magasabb, mint 8 

általános. A hozzánk járó fiatalok 25%-a hátrányos helyzetű gyermek, a család jogosult a 

gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételére. A gyermekeink családjai nagyon sok problémával 

küzdenek, legnagyobb, és mélyen sújtó hátrányuk a tartós munkanélküliség, és az abból származó 

összes lemaradás. Ki nem fizetett közműüzemi tartozások, sok családban nincsen áram, gáz, a 

vízszolgáltatás is korlátozott.  Tartósan mélyszegénységben élnek. A gyermekek számára a Tanoda 

nemcsak a tanulás, és a szabadidő eltöltésének a helye, hanem a melegedésé, az étkezésé is.  

Szervezetünk sok esetben szervez családi programokat, ahol „együtt a család”. A közös vetélkedők, a 

kulturális rendezvények segítenek abban, hogy a szülők pár órára megszabaduljanak gondjaiktól, újra 

élvezzék az életet, és felszabadultan érezhessék magukat gyermekeikkel együtt.  
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A Tanoda pedagógiai módszertana: az egyéni személyiségfejlesztés, a tanulásban jelentkező 

differenciálási lehetőségek, a projektmódszer, és a kooperatív tanulás technikája. Ebben az évben 

kezdtük kipróbálni a logikai fejlesztő játékok alkalmazását- egyelőre csak egy- egy megvásárolt 

fejlesztő játék segítségével. Azt vettük észre, hogy nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is szívesen 

vesznek részt ilyen típusú játékokban.  

  Ezen kívül a programon kívül más jellegű tevékenységeket is végez a szervezet, ami a szegénység 

csökkentésével van összefüggésben. 

 Három évvel ezelőtt kezdte meg 16 család esetében a telep (telepszerű lakókörnyezetben élők 

komplex rehabilitációs programját, melyen még a mai napig is 6 fő önkéntes munkába dolgozik 

tovább.) A családok számára oktatás, képzés, foglalkoztatás, egészügyi szolgáltatások, kulturális, és 

közösségfejlesztés, lakhatási alprojektekből állt az a megvalósított program.  16 család került integrált 

lakókörnyezetbe. Konzorciumi partnerként vett részt a projekt megvalósításában Bátonyterenye város 

Önkormányzata, és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, akikkel korrekt  szakmai program került 

megvalósításra. A szervezet 2011. év áprilisában fejezte be a programot. A családokkal az óta is napi 

szintű kapcsolatot tart.  Szervezetünk programját a Roma Integrációs Tanács jó gyakorlatként fogadta 

be. Az ERSTE BANK Társadalmi Integrációs projektjei között a magyarországi 33 legjobbja között 

tartják nyílván. 

 A CIB Bank támogatási lehetőségével állattartási, és mezőgazdasági programot indított, és 

létrehozott egy szociális szövetkezet, ahová a családok képviselői is csatlakozhattak. 

 Elindította a szervezet a „Hulladékból tüzelőt” projektet, ahol abban tudunk segítséget nyújtani, 

hogy a téli tüzelő egy részét előállítjuk, és kiosszuk a legjobban rászoruló családok között. 

Létrehoztunk egy kis műhelyt Mátraverebély- Kányás településen, ahol a munka márciustól- október 

közepéig tart. 

Együtt dolgozunk a közösségi szociálismunka keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat-  

Tutor Alapítvánnyal, és az OSI-val, ahol a Kirekesztett Közösségek Terepszemléletű 

Támogatása Program keretében két „új” szegregátumban dolgozunk három éve Bátonyterenye 

külterületén.  Az idén 5 család számára tudjuk beszereltetni a kártyás villanyórát, és egy lakás kisebb 

felújítására  fog sor kerülni. Munkánk során partnerünk a város önkormányzatának képviselőtestülete, 

és a köztisztviselők, akikkel sok esetben egyeztetünk a további munka közös pontjainak 

egyeztetésében. Segítséget kapunk ebben az évben a HABITAT és a PREZY.Com-tól, ahol a 

társadalmai felelősségvállalás keretén belül kisebb javításokra fog sor kerülni a házak körül.  

 Kiemelt célként kezeljük a hátrányos helyzetű asszonyok bevonását a szervezet életében. Egy 

Uniós pályázati program segítségével tanítottuk meg asszonyokat szakköri formában a csuhé, 

lakástextil, gyöngyszövés, képzőművészet, és vesszővel való praktikus tárgyak készítésére. A 

pályázatot követően egy kis varrodát rendeztünk be, ahol megalkottuk az „Örömke” baba családot, 

melyet zsűriztettünk. Jelenleg arra várunk, hogy az asszonyok foglalkoztatását tudja vállalni a 

szervezet, és az első kollekciók után elkezdődhetne a babák újbóli készítése. Mindent természetes 

alapanyagból van, és mindent kézzel készítenek el a nők.  



Oldal: 3 / 4 

 

Jogvédelmi tevékenységet látunk el- TASZ pontként üzemelünk. A hét minden napján délután van 

ügyvédi kapcsolatunk, és a tanácsadástól a jogvédelmi lehetőségen keresztül, mindent  ügyben 

biztosítunk a hozzánk forduló panaszosoknak.  

Önkéntes Pontként működünk a bátonyterenyei járás területén a Tanodahálózat településein. Célunk 

az önkéntes munka tevékenység fejlesztése, nemcsak a négy településen, hanem a járás egész 

területén is.  

Folyamatosan vállaljuk a közmunka-programban nem bekerülők emberek önkéntes 

foglalkoztatásban történő bevonását is, annak érdekében, hogy ne veszítsék el az FHT-ra való 

jogosultságukat. Középiskolákkal együttműködési megállapodásokat kötöttünk a közérdekű önkéntes 

segítő tevékenység ellátására mely a fiatalok 50 órás önkéntes tevékenységét tartalmazza. 

Szervezetünk nemzetközi önkéntes fiatalokat fogad a közösségi szociálismunka, és az oktatás 

területére. Így sikerült a helyi középiskolában is önkéntest fogadni a most zárult tanévben, 

A szervezet a közérdekű munkabüntetésre ítéltek számára biztosítja a büntetés letöltésének 

lehetőségét. Együttműködési megállapodást kötött a Kormányhivatal Pártfogó felügyelői szolgálatával, 

és folyamatosan fogadja az érintetteket. 

Kapcsolatot tart a börtönből kikerülőkkel- segíti a szabadulás utáni ügyeik rendezését- és 

erőforrásaihoz mérten részt vállal a foglalkoztatásukban is. Együttműködési megállapodás keretében 

dolgozik együtt a Balassagyarmati Börtön és Fegyházzal. 

A svájci civil hozzájárulási alap támogatásával március 25-óta együtt dolgozunk egy nem régen 

alakult kis szervezettel, annak érdekében, hogy megerősödjenek, és önállóan is tudjanak a jövőben 

szerepet vállalni a helyi közösség körében végzett munkák területén. 

Az egymástól tanulás lehetőségének támogatása- az együttműködés erősítése a hátrányos helyzetű 

közösségben dolgozó civil szervezetek között Nógrád Megyében. Jó tapasztalatok megosztása- 

tapasztalati tudások gyűjtése, és alkalmazása a résztvevő partnerek között. Célcsoportok: alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkező roma és nem roma emberek csoportja, akik tartós 

munkanélküliségben élnek, valamint azon fiatalok csoportjai, akik nem fejezték be az általános iskolát. 

Mindkét településen tervezett lépések: Műhelybeszélgetések- közösségi programok szervezése. 

Alacsony iskolai végzettségűek számára lehetőség nyújtása az általános iskola befejezésére. 

Felnőttképzés indítása: gazdaképzés. A helyi közösségekben a mezőgazdasági munkák megkezdése. 

Az őstermelővé válás segítése. Kálló településen a közösség tagjainak felkészítés a szociális 

szövetkezet alakítására. A Hulladékból tüzelőt program elsajátítása a bátonyterenyei minta alapján. 

Adósságrendezési tanácsadás. Szakmai tanácsadás biztosítása a projekt teljes időtartama alatt a 

Kállói és a bátonyterenyei közösség számára. Hospitációs lehetőségek biztosítása a hulladékból 

tüzelőt program résztvevői számára.  

Június 28-án kerül sor Bátonyterenyén a hetedik nyolcadik osztályos vizsgákra, amit olyan alacsony 

képzettséggel rendelkező fiatal felnőttek, és 45 éven felüliek számára indítottunk, akik elkötelezettek 

voltak az általános iskolai képzés befejezésére. 

Ebben az évben Bátonyterenyén 45 család számára nyújtottunk segítséget a kiskertek beültetéséhez- 

vetőmag egységcsomagot, és mezőgazdasági szakembert biztosítva 
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Mátraverebély önkormányzatával együttműködve az elkövetkezendő időszakban konzorciumi 

partnerként vesz részt a telep rehabilitációs programban, ahol az oktatás területén vállalt feladatot a 

szervezet. 

Tapasztalat és tudás megosztás- más településekkel, szerepel, mint kitűzött célkitűzés szervezet 

további munkája során. 

Ennek a munkának folytatásához szeretnénk kérni a képviselőtestület által eddig is biztosított 

Bátonyterenye , Ózdi út 9.sz alatt található ingatlant határozatlan időre való  biztosítását. 

 

Bátonyterenye, 2014. február 17. 

 

Tisztelettel: Szomora Szilárd 

                      elnök  

 


