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Az Impulzus program záró kon-
ferenciáját október végén tartot-
ták. A fejlesztésben részt vevő 
harminc civil szervezet vezetői 
és munkatársai számos kép-
zésen és tanácsadáson vettek 
részt. Valamennyi szervezetnek 
mentora volt, aki szükség esetén 
útmutatásával, tapasztalatával 
segítette a munkájukat. Hogy 
miért van szükségük a civilek-
nek a tanulásra? Elsősorban 
azért, hogy vállalt feladataikat 
az elképzeléseknek megfele-
lően elláthassák. Alapvetően a 
közös problémákat, feladatokat 
és célokat felismerve, napjaink-
ban egyre több civil szervezet 
jön létre, ám nem egy esetben a 
lelkesedésen és az elszántságon 
túl, nagyon kevés ismerettel és 
tapasztalattal rendelkeznek a 
forrásteremtést, az adminiszt-
rációt és a gazdálkodást ille-
tően. Ebben próbált segítsé-
get nyújtani a TÁMOP 5.5.3. 
Impulzus programja, amiben 
a képzések ugyan lezárultak, 
de ahogyan Bényei Andrásné, a 
Nonprofit Szövetség igazgatója 
fogalmazott: a civil szerveze-
teknek most ugyan elengedik a 

kezüket, de csak annyira, hogy 
három éven keresztül bármikor 
újra megfoghassák, és segítse-
nek, ha arra szükség mutatko-
zik. A képzés alatt a szervezetek 
egymás között is jó kapcsolatot 
alakítottak ki, amit várhatóan a 
jövőben is fenntartanak, tovább 
építenek. 

A civil szervezetek társadalmi 
jelentőségét emlegetve, elhang-
zott: a KSH legutóbbi adatszol-
gáltatása mintegy 63 ezer szer-
vezetet sorol fel, ami azt jelenti, 
hogy közel 500 ezer önkéntes 
és csaknem 120 ezer alkalma-
zott vesz részt a munkájukban. 
Továbbgondolva, ha minden 
civil szervezet legalább egyetlen 
állást kínálhatna, máris jelentő-
sen javulna a foglalkoztatás ará-
nya! Nem elhanyagolható adat 
az sem, hogy 2009-ben, éppen a 
válság évében, több mint ezer-
milliárd pénzforgalmat bonyolí-
tott a civil szektor. 

Szablics Bálint, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisz-
térium Egyházi, Nemzetiségi 
és Civil Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárság szakreferense 
a civil szektor jövőképét felvá-

zolva, adminisztratív és gazdál-
kodási változásokat helyezett 
kilátásba. Úgy vélte, napjaink-
ban rendkívül hosszadalmas, és 
bonyolult adminisztrációt igé-
nyel egy szervezet megalakítá-
sa, amin feltétlenül változtatni 
kell. Úgy fogalmazott, széttöre-
dezettek a jogszabályok, túl sok 
van belőlük és túl bonyolultak 
ahhoz, hogy a civil szervezetek 
eligazodjanak útvesztőikben, és 
megfelelően alkalmazzák is azo-
kat, ezért sokan vagy jogsértően 
mûködnek, vagy a tartalmi érté-
kek szorulnak háttérbe, ezért e 
téren mindenképpen változta-

tásra van szükség. A másik terü-
let a civil szervezetek gazdálko-
dása. Az eredeti tervek nagyon 
egyszerû pályázási folyamatok-
ról szóltak, de mára már ezek 
is olyannyira bonyolulttá váltak, 
hogy a tartalmi dolgokra kevésbé 
lehet odafigyelni, tehát a jogsza-
bályi változásokra mindenkép-
pen szükség van. Jövőre kiemelt 
figyelmet kap az aktív polgársá-
got előmozdító önkéntes tevé-
kenység, tekintettel arra, hogy 
2011. az önkéntesség éve lesz. 
Szablics Bálint kiemelte: 2011. 
közepétől olyan jogszabályi és 
informatikai rendszer áll majd 
rendelkezésre, amely képes lesz 
fogadni az új impulzusokat is. 

A civil szervezetek forráste-
remtésében a helyi és a megyei 
önkormányzatoknak óriási sze-
repük van. Sem a helyi, sem 
pedig a megyei önkormányza-
toknak nem törvényes köteles-
sége a civil szféra támogatá-
sa, ezért a legtöbb településen 
elsősorban a képviselők szán-
dékán múlik, támogatják-e az 
önkénteseket, és milyen mér-
tékben. Pedig mint a konfe-
rencián elhangzott, az önkor-
mányzatnak a pályázat nem 
kiadási tétel, hanem misszió, a 
pályázók pedig nem nyertesek, 
hanem szövetségesek. A civil 
szervezetek ugyanis nem egy 

esetben olyan feladatok megol-
dását tûzik ki célul, amelyeket 
az önkormányzat vagy forrás-, 
vagy szakmai tudás hiányában 
nem képes felvállalni. 

Az Impulzus programban 
részt vevő civil szervezetek a 
másfél év alatt rengeteg isme-
retet szereztek a jól felkészült 
előadóknak köszönhetően, 
valamint egymástól is tanulhat-
tak, ötleteket és tapasztalatokat 
gyûjtve. Emellett jó kapcsolatok 
is születtek, így a jövőben szá-
míthatnak – nemcsak a tanács-
adóikra, hanem – egymásra is. 

 Bálint Edit

Befejezõdött a civil szervezetek fejlesztését szolgáló Impulzus program

Felkészülten, a társadalom szolgálatában
Városunkból a Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület és a „Lehetõség a 
felzárkózáshoz” Alapítvány vett részt abban a másfél évig tartó, Impulzus program-
ban, amely a Pest megyei civil szervezetek fejlesztésére irányult, és a Nonprofit 
Szövetség uniós és állami forrásból szervezett a Nonprofit Információs és Oktató 
Központ, valamint a Munkanélküliek és Álláskeresõk Egyesületeinek Országos 
Szövetsége együttmûködésével.

Szablics Bálint a kormány terveirõl tájékoztatta a konferencia résztvevõit
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Dr. Bényei Andrásné elismerést nyújtott át a programban részt vevõ civil 
szervezetek képviselõinek.

Vidám töklámpásokkal búcsúz-
tatták a hervadó természetet a 
város lakói az első érdi Tökjó 
Fesztiválon. A Halloweeni 
programok között tökfaragó 
verseny, kézmûves foglalkozá-
sok és kvízjáték is szerepelt.

Tök jó programokon vehe-
tett részt, aki ezen a napon 
kilátogatott a Balatoni úti 
tóhoz. A 2030 Egyesület Érd-
ligeten, a régi strand terüle-
tén rendezte meg első érdi 
Tökjó Fesztiválját. Kézmûves 
foglalkozások, zene, tea, for-
ralt bor és zsíros kenyér: min-
den adott volt egy hangulatos 
Halloweeni tökparádéhoz.

Az Érdi Újságnak Csőzik 
László, a 2030 Egyesület elnö-
ke beszélt a fesztivál előzmé-
nyeiről:

– Amikor elindultunk a 
választáson, elhatároztuk, 
hogy ha nem jön össze, akkor 
is együtt maradunk és csinál-
juk tovább. Azt vesszük észre, 
hogy az emberek nagyon jó 
néven veszik, hogy nem áll-
tunk le a rendezvényeinkkel, 
hanem ugyanúgy folytatjuk 
tovább. A lendület az most is 
kitart velünk: volt már pla-
kátszüretes akciónk, elvittünk 
sok-sok adományt – három 
szállítmánnyal – Kolontár 
térségébe, most itt van ez a 
Tökjó Fesztivál. Ezt a jövőben 
is akarjuk továbbvinni, annak 
a két szlogennek a jegyében, 
hogy legyen a város közösség 
egyfelől, másfelől pedig, hogy 
Érd legyen a mosoly városa. 
A cél az volt, hogy elhozzuk 
Érdre a Halloweent – ami 
végeredményben fura ünnep 
a rákövetkező szomorú min-
denszentek és halottak napja 
előtt – a tisztelet jegyében, de 
ugyanakkor a misztikum és a 
humor jegyében is, és hagyo-
mányt teremtsünk vele.

Az első érdi Tökjó 
Fesztiválon többféle kézmûves 
program közül választhat-
tak a látogatók. Az egyesüle-
ti tagok játékos, rajzos fog-
lalkozásokkal várták a szép 
számmal összegyûlt gyere-
keket. A legnagyobb sikert 
a töklámpásfaragás aratta. 
A kisgyermekek szüleikkel 
karöltve csapatokban verseng-
tek a Tökjó töklámpás címért, 
amellyel a legszebb és legfan-

táziadúsabb lámpást jutalmaz-
ták. Csaknem egy óra alatt 
tökéletesen megformált, apró-
lékosan kidolgozott alkotások 
születtek. Az első helyezettet 
a T. Mészáros András polgár-
mester, Pataki János cukrász-
mester és Csőzik László alkot-
ta zsûri jutalomban részesí-
tette.

A legrémisztőbb, illetve 
leghumorosabb töklámpás, 
valamint jelmez kihirdetése 
után kezdetét vette a Tökjó 
felvonulás. Ötletesnél ötlete-
sebb maskarában sorakoztak 
fel a fesztiválozók: fél tucat 
boszorkány, jó pár ördög és 
szellem is körbejárta a Balaton 
úti tavat.

Érdemes volt kilátogatni a 
rendezvényre, nem csalódott a 
több száz látogató sem. 

– Az egész a családokért 
van. Úgy próbáltuk meg-
komponálni, hogy a kisgyer-
mekes családok tudják első-
sorban jól érezni magukat. 
Természetesen mindenkinek 
örülünk, kamaszok is beöltöz-
tek szép számmal – mondta 
Csőzik László, majd hozzá-
tette: jövőre több programmal 
jelentkezik az őszi mulatság.

A Halloween ünnep szim-
bóluma hosszú évszázadok 
óta a kivájt töklámpás. A kelta 
hagyomány szerint a mívesen 
faragott lámpások távol tart-
ják, elijesztik a gonosz szelle-
meket. A tökfaragás szokása 
ma már átlépte a határokat, 
más országokban is megte-
lepedett. A legtöbb területen 
ismerik a Halloween ünnepét, 
mely egyre inkább a gyerme-
kek ünnepévé alakult.

 Kovács Renáta

Tökjó Fesztivál

Vicces és ijesztõ maszkok
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