
 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Kulturális együttműködések és fejlesztések munkacsoport 

2016.06.16. 

Jelen vannak a jelenléti ív szerint 

 

A munkacsoport vezetője Kontics Monika ismertette a kulturális fejlesztések lehetőségeit, 
illetve bemutatott néhány kulturális fejlesztéshez kapcsolódó projektötletet: 

 

ERFA terhére 

A kulcsprojekttel külön munkacsoport foglalkozik, ezért ezt részletesen ne érintik, azonban 
fontos, hogy a kulcsprojekt az alapja és központi eleme a stratégiának. 

ERFA terhére lehet még eszközbeszerzéseket és infrastrukturális fejlesztéseket finanszírozni. 

Felmerült igények: 

közösségi parkok több funkcióval, zeneiskola felújítása, civil ház fejlesztése, eszközbeszerzések 
közösségi programokhoz, öko bemutatóház, turisztikai bázishely megújítása 

ESZA terhére elsősorban úgynevezett szoft fejlesztések, rendezvények, képzések, tudásátadó 
program, együttműködések, klubok, szakkörök stb. finanszírozható. 

Felmerült igények: 

táborok, rendezvények, képzések, szakkörök 

A civil életet Dobos Tamás mutatta be: 

2007. május 17-én nyitottuk meg ünnepélyes keretek között a Civil Házat. 
Az előzményekről: 2006. december 13-ra meghívtunk minden várpalotai civil szervezetet egy 
beszélgetésre a jövőbeni együttműködés érdekében. Meghívásunkat elfogadta Németh Árpád 
Várpalota polgármestere és dr Szabó Pál Csaba, a Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kht igazgatója is. 
Akkor ők ígéretet tettek arra, hogy a helyi civilek rendelkezésére bocsátanak egy helyiséget 
internetelérhetőséggel. 2007 elején megegyezés született arról, hogy a Jó Szerencsét Művelődési Ház 
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oldalából nyíló helyiséget megkapjuk. Ezt - és több mást is - a 2007 áprilisában elfogadott Civil 
Koncepcióban rögzítette Várpalota Város Képviselőtestülete. 

2007 elejétől folytak a felújítási munkálatok – önerőből. A Szindbád Kht az anyagköltséget magára 
vállalta, mi, civilek pedig elvégeztük a szak- és segédmunkákat. Kitakarítottuk az évek alatt 
felhalmozott szemetet. Lekapartuk a lehulló vakolatot, újravakoltuk, festettük a falat. Vezetékeket 
cseréltünk, lámpákat szereltünk. Végül a sok munka gyümölcseként az 

Civil Nap programjai keretében megnyitottuk a Civil Házat. Azóta a Nemzeti Civil Alap pályázatán 
nyertünk pénzt, amiből fejleszthettük a helyiséget: van 2 számítógép, nyomtató, fénymásoló, lamináló, 
spirálozó, irodaszerek, internet. Mindezek a városban működő civil szervezetek rendelkezésére állnak. 
Lehetőség van a pályázati kiírások figyelésére, az elektronikus levelezés nyomon követésére… Ha 
egyedül nem megy, akkor segítséggel. A Civil Ház szolgáltatásait minden hétköznap 15 órától 18 óráig 
vehetik igénybe. 

Lehetőséget biztosítunk különböző civil rendezvények megtartására kb. 50 főig,korlátlan 
időbeosztással, előre egyeztetett időpontban. Megteremtettük a feltételeket kiállítások 
megrendezéséhez is. Sokan tartjuk itt egyesületi vagy vezetőségi gyűlésünket. Havonta itt rendezzük 
a Civil Fórumot, ahová minden egyesület képviselőjét szeretettel várjuk. 

Nagy öröm együtt dolgozni olyan társakkal, akik a város és a civil társadalom fejlődéséért hajlandók 
némi időt és energiát áldozni. 

 

A civil ház új helyre költöztetésére lehetőséget ad a könyvtár megújítása és áthelyezése. A civil 
ház egyben egy öko-porta is lehetne, megmutatva, hogy egy lakótelepi panel hogyan lehet 
ökológiailag is fenntartható. 

készítette: 

Kontics Monika 


