
ÍGY JÖTTÜNK…
A Ba bits Mi hály Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont ala pí tó tag ja va gyok, és nyug díj ba

vo nu lá sig mun ka tár sa vol tam ak kor (1970-2000), ami kor a vi szony lag fi a tal nép mû -
ve lõi szak ma maga is az út ke re sés és a fo lya ma tos vál to zás ko rát élte. A klasszi kus kul -
tú ra fo ga lom kö re ki szé le se dett a min den na pi kul tú ra tar tal ma i val, így a ter mé szet-, és
kör nye zet vé de lem mel, to váb bá az egyé ni és kö zös sé gi lé lek vé de lem mel. A nép mû ve -
lés fo ga lom át vál to zott köz mû ve lõ dés sé, a nép mû ve lõ ani má tor rá, kö zön ség-, majd ké -
sõbb kö zös ség szer ve zõ vé.

E fo lya mat ra ha tást gya ko rolt az Ot ta wai nyi lat ko zat (1986), amely – töb bek kö -
zött – pa ra dig ma vál tást ho zott a min den na pi kul tú ra ré szét ké pe zõ egészség ér tel me -
zé sé ben.

Új don sá ga ab ban rej lett, hogy ki mond ta: az egész ség nem a be teg ség hi á nya, ha -
nem a tes ti-lel ki-szo ci á lis jól lét, az em be ri har mó nia ál la po ta. Ezen be lül is fel ér té kel te
a lel ki egész ség, és az ér zel mi in tel li gen cia fon tos sá gát.

A Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet – mint a köz mû ve lõ dés or szá gos szak mai és mód -
szer ta ni köz pont ja – gyor san re a gált a vál to zá sok ra, és szem lé let for má ló, ér zé ke nyí tõ,
hi ány pót ló mód szer ta ni is me re te ket adó kép zé sek kel se gí tet te a szak ma mû ve lõ it.
Ezek re ma gam is nyi tott és fo gé kony vol tam. Az új is me re tek bir to ká ban meg szer vez -
tem az elsõ me gyei szin tû men tál hi gi é nés tan fo lya mo kat 1986-ban majd 1988-ban.
A részt ve võk kel együtt (ön kén tes je lent ke zés alap ján) a mû ve lõ dé si ház égi sze alatt
meg ala kí tot tuk a Vá ro si Men tál hi gi é nés Mû helyt 16 ala pí tó tag gal. 1989 au gusz tu sá -
ban kö zös szer ve zet fej lesz tõ hét vé gén vet tünk részt, ahol ki dol goz tuk mû kö dé si sza -
bály za tun kat, meg fo gal maz tuk kül de té sün ket, eti kai kó de xün ket, kö zös sé gi tíz pa ran -
cso la tun kat, és el ha tá roz tuk az „Õszin te Szó” Egyé ni és Csa lá di Lé lek vé dõ Szol gá lat
lét re ho zá sát. 

Az ala pok le ra ká sa, a fo lya mat el in dí tá sa:
Le he tõ sé get kap tam arra, hogy a mun ka kö röm ki ter jed jen a men tál hi gi é né irá nyá -

ba, a szak mai kon cep ció ki dol go zá sá ra, a men tál hi gi é nés szem lé let tel és tu dás sal fel -
vér te zett egyé nek össze fo gá sá ra, és egy hi ány pót ló, új kö zös ség mû köd te té sé re.



1990-ben, az egye sü le ti tör vény meg je le né se után - el sõ sor ban a mun ka he lyem kez de -
mé nye zé sé re – a kö zös ség egye sü let té ala kult, amely kis sé meg la zí tot ta az in téz mé nyi
köl dök zsi nórt, ám vál to zat la nul meg ma radt a sze mé lyi és inf ra struk tu rál is biztonság.
Az egyesület megerõsítette vezetõ szerepemet, és megválasztott ügyvezetõ titkárnak.

Ez az idõ szak volt az egye sü let ala po zá sá nak és ki tel je se dé sé nek leg fel hõt le nebb
idõ sza ka, ame lyet jó já ték ként, öröm mel vé gez tem, és in no vá ci ós él mény ként él tem
meg. Egy be esett a men tál hi gi é né – mint ki egé szí tõ új szak ma – or szá gos el ter jesz té sé -
vel, köz pon ti (in téz mé nyes és anyagi) megerõsítésével, hálózatba szervezõdésével. 

Utó lag kü lö nö sen nagy ra ér té ke lem az ak ko ri „egy ívá sú”, ha tá ro zott, kö zös alap -
ér té kek kel ren del ke zõ, bel sõ erõt és ko hé zi ót su gár zó, õszin te és lel kes ba rá ti kö zös sé -
get, amely nek meg te rem té se és meg tar tá sa érdekében valamennyien sokat tettünk.

2000-ben jöt tek a „ne héz idõk”. Nyug díj ba vo nu lá som mal meg szûnt az al kal ma -
zot ti stá tu szom, meg gyen gült az inf ra struk tu rál is hát tér, or szá go san is hát tér be szo rult 
a men tál hi gi é né irán ti fi gye lem, csök kent az anya gi tá mo ga tás. Sa ját lá bunk ra kel lett
áll ni, és ön fenn tar tá sunk ér de ké ben új uta kat, és új hely színt kel lett ke res ni. Be áll tunk
a sor ba, és kezd tünk „pro jekt esed ni” (CISZOK, Újra dol go zom prog ram), amely
együtt járt ere den dõ kül de té sünk és tag sá gunk bõ vü lé sé vel. Az ön kén te sek mel lett
meg je len tek az „eg zisz ten ci á lis ci vi lek” (és az el té rõ ér de kek), a tel je sít mény kény szer,
az eredmény centrikusság, és ez együtt járt a közösségközpontúság háttérbe szo ru lá sá -
val. 

Új ki hí vá sok je len tek meg: a pro jek tek szak mai ki dol go zá sa, azok sze mé lyi és tár -
gyi fel té te le i nek meg te rem té se, az al kal ma zot tak mun kál ta tói fel ada ta i nak el lá tá sa, az
új mun ka tár sak (ese ten ként pá lya kez dõk) be ava tá sa és szak mai is me re tek kel való fel -
vér te zé se, az elõ fi nan szí ro zá si szer zõ dé sek el le né re kés ve ér ke zõ tá mo ga tá sok és ezek
kö vet kez mé nye i nek egyen sú lyo zá sa. A sza po ro dó ten ni va lók meg ha lad ták erõ met,
ame lyek el lá tá sá ban meg le he tõ sen ma gam ra ma rad tam. Az ed di gi ön ként vál lalt „jó
já ték” át vál to zott elv árt és nyo masz tó mun ká vá, amely kö vet kez mé nye ként 2004-ben
– vi ha ros és sé rel mes kö rül mé nyek kö zött – vá rat la nul le mond tam tiszt sé gem rõl. Ma
már tu dom, hogy erre nem a meg fe le lõ idõ ben ke rült sor, ha nem az egye sü let egyik
leg ne he zebb élet sza ka szá ban. Sokkal jobban szerettem volna utódomat kellõképpen
felkészítve, elégedetten, nyugodt lélekkel pontot tenni titkárságom szép 16 évére.
Ennek ellenére:

Je len leg is fon tos nak tar tom a „va la ho vá tar to zást” biz to sí tó kö zös sé gi lé tet, a sze -
mély-, és kö zös ség köz pon tú sá got, a „jó együtt len ni” ér zést, a kö zös cé lo kat, a kö zös
ér té kek meg õr zé sét, és a cél hoz ve ze tõ kö zös út meg élé sét mind ad dig, amíg õszin te,
szolidáris, baráti légkörre épülhet.

Szek szárd, 2010. szep tem ber 9.
Dér Mik lós né

ala pí tó tag, az egye sü let elsõ tit ká ra



TÖRTÉNETÜNK
A szek szár di men tál hi gi é nés egye sü let 

– ki e mel ten köz hasz nú szer ve zet –
1990–2010

Az or szág ban is az elsõ ci vil szer ve ze tek kö zött, 1988-ban ala kult (ak kor még)
Vá ro si Men tál hi gi é nés Mû hely 1990-ben egye sü let té, 1998-tól ki emelt köz hasz nú
szer ve zet té vált. Tag jai hu mán, fõ is ko lai, egye te mi vég zett ség gel ren del ke zõ, fõ ként
se gí tõ szak mák ban te vé keny ke dõ egyé nek, akik ere de ti vég zett sé gü ket men tál hi gi é nés
ta nul má nyok kal egé szí tet ték ki és ön is me re ti tré nin gen vet tek részt. Az egye sü let ben
vég zett mun ká nak ez a két té nye zõ ma is alap ve tõ fel té te le. Az ala pí tó tag lét szám 16
fõ volt, eb bõl né gyen még ma is ak tí van je len van nak. 2010-ben a tel jes jogú ta gok szá -
ma 32 fõ, pár to ló tag 9 fõ, tisz te let be li tag 3 fõ. Az egye sü let ben il let ve az ál ta la mû -
köd te tett pro jek tek ben 3 fõ ál lá sú al kal ma zott, 5 fõ tisz te let dí jas, 28 ál lan dó ön kén tes
dol go zik.

Lét re ho zá sá ban kez de mé nye zõ sze re pe volt Dér Mik lós né nép mû ve lõ nek, kö zös -
ség fej lesz tõ nek, aki a kez de tek tõl 2004. már ci us 30-ig az egye sü let tit ká ra, az ope ra tív 
mun ka irá nyí tó ja, szer ve zõ je volt, s aki nek a köz mû ve lõ dés és a ci vil szek tor fej lesz té sé -
ben vég zett mun ká ját – az egye sü let fel ter jesz té se alap ján– a kul tu rá lis mi nisz ter
2002-ben Wlas sics Gyu la-díj jal is mer te el. Szin tén az egye sü let kez de mé nye zé sé re jo -
go sult 2003-tól, Pócs Mar git egye sü le ti tag, 2004. áp ri lis 1-jé tõl az egye sü let el nö ke, a 
Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja el is me rõ cím vi se lé sé re, a köz mû ve lõ dés ben hosszú idõn ke -
resz tül ki fej tett te vé keny sé gé ért, a ci vil szek tor fej lesz té sé ért, a pszi cho ló gi ai kul tú ra
ter jesz té sé ért és egye sü le ti mun ká já ért. 2004. au gusz tus 20-án vet te át az egye sü let
Szek szárd Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za tá nak „Köz jó ért” dí ját. A Ci vil Szer ve -
ze tek Kö zös sé ge ál tal ala pí tott, az ön kén tes mun kát el is me rõ „Szom jú”-díj egyi két
2003-ban Ko vács né Se res Ju li an na, 2004-ben dr. Régi La jos né egye sü le ti ta gunk
kap ta. Ká lóc zi And rea mun ká ját 2005-ben az ICSSZEM mi nisz te ri dísz ok le ve lé vel
és Az éle tért sze re tet tel-díj jal is mer ték el. Fe ke te Ka ta lin 2010-ben Em be rek rõl az em -
be rek kel-dí jat ka pott. Az egye sü let elsõ két el nö ke Cson tos Ká roly (1996-2000) és
Deli Er zsé bet (2000-2004). Az egye sü let tit ká ra 2004. áp ri lis 1.–2006. feb ru ár 1-jé -
ig Ko vács Ani kó, 2006. feb ru ár 1.-2009. jú li us 15-ig Csor dás né Kõ mí ves Ág nes,
2009. jú li us 15–2010. feb ru ár 15-ig Gõsi Ág nes, 2010. feb ru ár 15-tõl Hold há zy Eri -
ka.

Ta ní tó mes te re ink vol tak: Si mon An gyal ka (+1998) és Rácz La jos pszi cho ló gu -
sok, ak kor a pé csi Pszi cho-Te am Stú dió tag jai. 

Az egye sü let szer ve ze ti sza bály zat ban meg fo gal ma zott kül de té se: „A la kos ság
egész ség kul tú rá já nak nö ve lé se ér de ké ben egyé ni és kö zös sé gi lé lek épí tés , lé lek vé de lem,



kö zös ség fej lesz tés és köz ér zet ja ví tás Szek szárd, Tol na me gye és a Dél-Du nán tú li ré gió
te rü le tén. Ki emelt köz hasz nú te vé keny sé ge: az ön kor mány za tok fel adat kö rét ké pe zõ
szo ci á lis alap el lá tás ban az egész ség meg õr zés, be teg ség meg elõ zés, re ha bi li tá ció.” En -
nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben az egye sü let – egye bek mel lett – egy más ra épü lõ, egy -
mást ki egé szí tõ szol gá lat rend szert ho zott lét re és mûködtet. 

Az „Õszin te Szó” Lé lek vé dõ és Társ ke re sõ Szol gá lat (1989-tõl): heti 3 na pon
9 órá ban egyé ni prob lé ma fel tá ró, se gí tõ be szél ge té sek re ad le he tõ sé get. Szol gá lat ve -
ze tõk vol tak: Sági stván, Deli Er zsé bet, dr. Régi La jos né.

 Az SOS Lel ki se gély Te le fon szol gá lat (1990-2007): Ano nim szol gál ta tás volt
ön ma gu kat és prob lé má i kat sze mé lye sen nem vál la ló, krí zis hely zet ben lévõ egyé nek -
nek. Min den nap 18.00 – 06. 00 óra kö zött fo gad ta a hí vá so kat. Szol gá lat ve ze tõk
vol tak: Ger ge lics Zsó ka, Gyõ ri né Ge ren dai Klá ra, Dr. Dit tert Je nõ né, Ha lász Gab ri el -
la, Da ri da Zsó fia, Bíró Be á ta. En nek sze re pét 2007. au gusz tus 1-tõl az In ter ne tes
Lel ki pos ta Szol gá lat vet te át.

Az If jú sá gi Szol gá lat 1994-2002 kö zött mû kö dött He ge dûs Jó zsef ve ze té sé vel a
14-18 éves kor osz tály szá má ra. 2006-ban új ra in dult az Ady Kol lé gi um ban, a Hu -
nya di Szak kö zép is ko lá ban és az Õszin te Szó hely sé gé ben.

 Pa let ta Kap cso lat – Szín há zun kat egye sü le ti ta gok és ba rá ta ik hoz ták lét re,
1999-2008 kö zött mû kö dött Bo dony Iván ve ze té sé vel. 

 A tar tós mun ka nél kü li eket mun ká ba vissza he lye zõ „Újra Dol go zom” prog ram
(2000-tõl), 2005-tõl új né ven – „Újra dol goz ni Tol ná ban” az Eu ró pai Unió tá mo ga -
tá sá val, majd 2006. jú ni us tól „Állj talp ra” cí men foly ta tó dott to vább 2009-ig.
A „Vik tó ria” és a „Gyer mek vál la lás és/vagy Kar ri er” címû nõi prog ra mok a hát rá -
nyos hely ze tû nõk mun ka erõ-pi a ci re in teg rá ci ó ját szol gál ták. 2006 és 2009 kö zött to -
váb bi mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá so kat vé gez tünk a HEFOP 1.3.1-05 ”Nõk mun ka -
erõ pi ac ra vissza té ré sé nek ösz tön zé se” c. pro jekt ben a Kék Ma dár Ala pít vánnyal, a
HEFOP1.3.1-P-2004 „Völgy sé gi hát rá nyos hely ze tû roma nõk mun ka erõ-pi a ci
esé lye i nek nö ve lé se kép zés sel” c. prog ram ban a Bony há di Füg get len Roma Egye sü -
let tel, a HEFOP-2.2.1-06 „Kép zé sek kel a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé ért” c. prog ram -
ban a TAVAM -mal kon zor ci u mi part ner ség ben. A prog ra mok ve ze tõ je dr. Han ga -
y né Pak si Éva volt. 

 A Tol na Me gyei Ci vil Szol gál ta tó Köz pont (2003. áp ri lis 1-jétõl) mû köd te té sé -
nek jo gát pá lyá zat ré vén nyer tük el, amely nek elõz mé nye volt a Ci vil Szer ve ze tek Kö -
zös sé gé nek, va la mint a Ci vil Ke rek asz tal nak a kez de mé nye zé se, lét re ho zá sa. Prog -
ram ve ze tõk vol tak: Ma ut ner Már ta, Fe ke te Ka ta lin, Ha la si né Propszt Ivett, Kiss
Rita, And rás Rita.

Az Ön kén tes Köz pont 2005-ben, Nyug dí jas Ta go za ta 2007-ben kezd te meg mû -
kö dé sét Szûcs Ág nes, Cser Hen ri et ta ill. Zá dor Bé lá né ve ze té sé vel. 

A Ci vil Bûn meg elõ zé si Mû hely és sza bad egye te mi elõ a dás so ro zat 2009-ben in -
dult, 2010-ben foly ta tó dott Ko pasz Ár pád ny. rend õr dan dár tá bor nok ve ze té sé vel.

Könyv tá ro sunk az ala pí tás tól: Tesz ler Ven del né. 



Az egye sü let ben vég zett lé -
lek vé dõ mun ka szu per ví zo rai
vol tak: Si mon An gyal ka (?)
pszi cho ló gus, dr. Be ré nyi Il di kó
és dr. Czir mai Il di kó pszi chi á te -
rek, Ki ta nics Márk pszi cho ló -
gus.

 Ma már nem csak a vá ros la -
kói elõtt is mert az egye sü let te vé -
keny sé ge, ha nem me gyei és or -
szá gos szer ve ze tek ben sze re pet
vál la ló tag jai, va la mint rend sze -
re sen vissza té rõ ren dez vé nyei, a
pszi cho ló gi ai is me re te ket, kul tú rát ter jesz tõ prog ram jai, tan fo lya mai, to vább kép zé sei
révén a megyében, az országban is. 

 Az egye sü let kez det tõl fog va nagy hang súlyt fek tet tag jai kép zé sé re, to vább kép zé -
sé re, sze mé lyi sé gük kar ban tar tá sá ra. Ösz tön zi, és le he tõ sé ge i hez mér ten tá mo gat ja az 
ön fej lesz tést. Gon dos ko dik a kö zös ség fej lesz tõ al kal mak, le he tõ sé gek, együtt lé tek
meg te rem té sé rõl, va la mint a jól dolgozók munkájának közösség elõtti elismerésérõl.

 Az egye sü let tag ja a Ma gyar Men tál hi gi é nés Szö vet ség nek, az Or szá gos Ci vil Ér -
dek kép vi se le tért Egye sü let nek, a Kor mány zat - Ci vil Együtt mû kö dést elõ ké szí tõ mun -
ka cso port nak, az Or szá gos Kö zös sé gi Tá mo ga tó Há ló zat nak, az Ön kén tes Köz pont
há ló zat nak, az Or szá gos Ci vil Bûn meg elõ zé si Mû hely nek, az EU 2011 Mun ka cso -
port nak, a me gyei- és re gi o ná lis Ci vil Egyez te tõ Fó rum nak, a Vá ro si Ká bí tó szer El le -
nes Fó rum nak, a Szek szár di Ci vil Szer ve ze tek Kö zös sé gé nek és a Szek szár di Ci vil
Ke rek asz tal nak.

 A mû kö dés inf ra struk tu rál is fel té te le it, pénz ügyi alap ja it az egye sü let sa ját be vé te -
lei (tag díj, tan fo lya mok, 1% stb.), a hosszú távú ado má nyo zói, tá mo ga tói kap cso la tok 
(ön kor mány za tok), fel adat át vál la lá si szer zõ dé sek, és a pályázati for rá sok teremtik
meg.

Az egye sü let ki emelt tá mo ga tói vol tak:
Szek szárd Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta

Tol na Me gyei Ön kor mány zat
NCA Dél-Du nán tú li Kol lé gi u ma

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Ci vil Fõ osz tá lya
Szo ci á lis-és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

Eu ró pai Szo ci á lis Alap
Pak si Atom erõ mû Zrt.



KÜLDETÉSÜNK



SZOLGÁLATOK ÉS
PROJEKTEK 1989-2010

1. Õszin te Szó Lé lek vé dõ, Társ ke re sõ- és If jú sá gi Szol gá lat
1989-2010 

Együtt ér zõ, se gí tõ be szél ge tés ben jár tas mun ka tár sak
hall gat ják meg és se gí te nek prob lé má ik meg ol dá sá ban
azok nak az egyé nek nek, akik éle tük va la mely te rü le tén 
ne héz hely zet be, vál ság ba ke rül tek. A szol gá lat a ki -
ala kult hely zet oka i nak fel tá rá sát, a meg ol dá si le he tõ -
sé gek kö zös meg ke re sé sét vál lal ta fel. A cél az, hogy az 
em ber sa ját ere jét hasz nál va ta lál ja meg a krí zis bõl ki -
ve ze tõ utat. Alap elv az élet, mint ér ték tisz te le té nek
kép vi se le te, a más ság el fo ga dá sa, ti tok tar tá si kö te le -
zett ség, prob lé ma ér zé keny ség, be le ér zõ tá masz nyúj -
tá sa. A kli en sek 80 %-a 20-50 éves kor osz tály ból ke -
rül ki. A mun ka nél kü li ség, ki lá tás ta lan ság, el sze gé -
nye dés és eb bõl ere dõ tes ti, lel ki, anya gi kö vet kez mé -
nyek óri á si te her ként ne he zed nek a csa lá dok min den -
na pi éle té re. Meg je len nek a gyer mek vál la lás di lem -
mái, a csa lád fel bom lás, csa lá don be lü li erõ szak kü lön -
bö zõ for mái, a társ ra ta lá lás ne héz sé gei. Hét fõn a
14-20 éves kor osz tály, kedd-csü tör tö kön a fel nõtt kor -
osz tály ke res he ti fel a szol gá la tot. 
Õszin te Szó Szol gá lat 1991–2005: 4091 ügy fél, át lag 273 fõ/év 

2006–2010:  969 ügy fél, át lag 194 fõ/év
If jú sá gi Szol gá lat 1994–2002: 1139 ügy fél, át lag 126 fõ/év

2006–2010:  483 ügy fél, át lag 121 fõ/év

2. SOS Lel ki se gély Te le fon szol gá lat 1990–2006 
„ A lel ki el sõ se gély te le fon szol gá lat min den em ber szá má ra sze ret né
meg ad ni a le he tõ sé get arra, hogy baj, te he tet len ség, két ség be esés
vagy ön gyil kos sá gi ve szély ese tén- sza bad ság jo gai tisz te let ben tar tá -
sá val, ano nim mó don- azon nal fel ve hes se a kap cso la tot egy má sik
em ber rel, aki kész és ké pes a hí vót meg hall gat ni és vele együtt mû -
köd ve se gí tõ be szél ge tést foly tat ni .Ez a se gít ség az élet re való bá to rí tás ra és a ne héz
hely ze tek kel való meg bir kó zás ké pes sé gé nek fej lesz té sé re irá nyul.” (IFOTES) A
16 évig mû kö dõ szol gá lat ügye lõi ön kén tes, la i kus se gí tõk vol tak. Szak mai kép zés,
gya kor lat után ül tek a te le fon mel lé. Em pa ti kus kész sé gük, ér zé keny sé gük tet te al kal -

Az Õszin te Szó be já ra ta
a mû ve lõ dé si ház ban



mas sá õket erre a mun ká ra. Se gí tet tek ab ban, hogy a hoz zá juk for du ló meg tud ja fo -
gal maz ni, ki tud ja mon da ni prob lé má it, mert a te her meg osz tá sa elsõ lé pés a meg ol dás 
felé. Mun ká ju kat havi egy al ka lom mal szu per vi zor se gí tet te, rend sze res to vább kép zé -
se ken vet tek részt, a szük sé ges ügye lõi lét szám fenn tar tá sa ér de ké ben két éven te ki kép -
zõ tan fo lya mok in dul tak. 
1990 - 2005: 20  054 hívó, át lag 1337 fõ/év. Eb bõl ér de mi hí vás: 13 370, át lag 891
hí vás/év. Fér fi hí vó: 5013 fõ, nõi hívó: 15041 fõ. 
2006. Összes hí vás: 266, eb bõl ér de mi 188. Fér fi: 53 Nõ: 135

3. In ter ne tes Lel ki pos ta Szol gá lat  2007-2010.
2004-2006 kö zött he lyi leg és or szá go san is ro ha mo san csök kent az SOS Te le fo nos
Lel ki Se gély szol gá la tok hoz be ér ke zõ hí vá sok szá ma, ame lye ket a kli en sek a vo na las
te le fo nok ról in gyen kez de mé nyez het tek. Mo bil te le fon ról nem volt el ér he tõ a szol gál -
ta tás. A hí vá sok rit ku lá sa meg vi sel te az ügy elõ ket, fe les le ges nek érez ték ma gu kat,
Szek szár don 2006-ban még 9 ügye lõ napi 10-12 órá ban vár ta a rá szo ru ló kat. Több -
ször fel me rült a 3 je gyû or szá gos hí vó szám be ve ze té se, de ez a mai na pig nem va ló sult
meg. 2007. má jus ban a köz gyû lés meg szün tet te a szol gá lat mû kö dé sét. 
A Lel ki pos ta meg ala ku lá sa: 6 ügye lõ együtt ma radt és lét re hoz ta az In ter ne tes Lel ki -
pos ta Szol gál ta tást, ami 2007. ok tó be rig kí sér le ti jel leg gel mû kö dött. A ked ve zõ ta -
pasz ta la tok alap ján meg fo gal maz ták a szol gá lat cél ja it, szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tát, meg ter vez ték a hon la pot, majd a köz gyû lés el fo gad ta a szol gá lat ala pí tá sát,
mû köd te té sét. Hon lap cím: www.lel ki pos ta.hu, E-ma il cím: sos.lel ki pos ta@gma -
il.com. Az ide ér ke zõ le ve lek re 72 órán be lül vá la szol nak az ügye lõk, be tart va az in ti -
mi tás és ano ni mi tás kö ve tel mé nye it. Se gít sé get nyúj ta -
nak lel ki, élet ve ze té si pár kap cso la ti prob lé má val hoz -
zá juk for du lók nak. Fõ cél: a krí zi sin ter ven ció, a la kos -
ság köz ér ze té nek ja ví tá sa. 
A szak mai mun kát to vább kép zé sek, és rend sze res szu -
per ví zió tá mo gat ja. A jövõ fel ada ta meg te rem te ni an -
nak le he tõ sé gét, hogy az ügye lõk sky pe-on is el ér he tõk
le gye nek, leg alább a hét bi zo nyos nap ja in. Eh hez
szük ség len ne a lét szám nö ve lé sé re. A Lel ki pos ta
Szol gá lat élet ké pes nek bi zo nyult. Fo lya ma to san nõ a
le ve lek szá ma. A szol gá lat irán ti bi zal mat jel zi, hogy a
levélírók 80 %-ban névvel felvállalják magukat és
problémáikat.
In ter ne tes Lel ki pos tá hoz 2007–2010 kö zött 352 fõ -
tõl (280 nõ, 72 fér fi) 1608 le vél ér ke zett. A le ve lek
80%- a a 20–50 év kö zöt ti (ak tív) kor osz tály prob lé -
má it tük rö zi. Fon to sabb té mák: Dep resszió, vá lás,
anyós-meny vi szony, csa lá don be lü li erõ szak, pár kap -

Lel ki pos ta honlapja



cso la ti gon dok, fél té keny ség, ma gány, mun ka nél kü li ség, ki lá tás ta lan ság, cél ta lan ság,
jö võ kép hi á nya.
Az In ter ne tes Lel ki pos ta 2011. ja nu ár 1- tõl az egye sü let tõl füg get le nül te vé keny ke -
dik. 

4. Al ter na tív mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok 2000-2007
Az egye sü let 1999. év vé gén ka pott fel ké rést az Eu ró pai Unió PHARE kí sér le ti
prog ram ke re té ben meg va ló su ló, tar tós mun ka nél kü li eket se gí tõ há ló zat ki ala kí tá sát
cél zó, négy me gyét át fo gó re gi o ná lis pro jekt ben való rész vé tel re. Tol na me gyé bõl
Dom bó vár és Szek szárd csat la ko zott. A pro jekt kon zor ci u mi part ne ri vi szony ban va -
ló sult meg a Dél-Du nán tú li For rás köz pont – mint gesz tor szer ve zet – irá nyí tá sá val.
Mû kö dé si te rü le te Szek szárd, Tol na, Bá ta szék, Bony hád vá ro sok va la mint Nagy do -
rog és von zás kör ze te volt. Az inf ras tuk tu rá lis és sze mé lyi fel té te lek meg te rem té se után
2000. már ci us 1-tõl kezd te meg mû kö dé sét az Újra Dol go zom (ÚD) prog ram,
amely nek fõ cél ja volt a tar tó san mun ka nél kü li ek és az õket is fog lal koz tat ni haj lan dó
mun kál ta tók fel ku ta tá sa, kap cso la tok ki -
ala kí tá sa, a mun ka erõ kí ná lat és ke res let
ered mé nyes ta lál ko zá sá nak elõ se gí té se
vál to za tos esz kö zök kel és mód sze rek kel. 

A prog ram ban dol go zó ki kép zett se -
gí tõk min den ügy fél lel úgy fog lal koz tak,
hogy az egyén vissza nyer je idõ struk tu rá ló 
ké pes sé gét, szo ci a li zált meg je le né sét, ön -
bi zal mát, ér zé kel je pil la nat nyi és jö võ be li
hely ze tét, sa ját le he tõ sé ge it és si ke re sen
je len jen meg a mun ka erõ pi a con. A mun -
ka tár sak köz ve tí tõ, tá jé koz ta tó, kap cso lat -
te rem tõ, ta nács adó, kép zõ, fel ké szí tõ sze -
re pük mel lett az ügy fe lek mun ká ba he lye -
zé sé vel, után - és nyo mon kö ve té sük kel, a
meg sza kadt mun ka vi szo nyok oka i nak
elem zé sé vel, a mun kál ta tói kap cso la tok
ápo lá sá val, a mun ka erõ szük ség le tek fel -
tá rá sá val is fog lal koz tak. 8 fõ ál lá sú mun -
ka társ, 4 rész mun ka idõs szak em ber dol -
go zott a prog ram ban, amely nek utó fi nan -
szí ro zá sát elõbb az OFA, 2004. jú ni us
1-jétõl az ESZA Kht. biz to sí tot ta.
Ugyan ek kor – ko ráb ban a gesz tor szer ve zet hez tar to zó – mun kál ta tói jog kör az egye -
sü let hez ke rült. Az utó fi nan szí ro zott ság és a mun kál ta tói fel ada tok sza po ro dá sa szá -
mos – elõ re nem lát ha tó - prob lé mát oko zott a szer ve zet éle té ben. Ezek rész le te zé se,

Né há nyan az UD mun ka tár sai kö zül



elem zé se meg ha lad ja e dol go zat ke re te it. A lé nyeg az, hogy pénz ügyi vál ság ala kult ki, 
ame lyen hi tel fel vé tel lel si ke rült úrrá len ni és be fe jez ni a pro jek tet. A prog ram ered mé -
nyes sé ge el sõ sor ban az al kal ma zot tak fel ké szült sé gé nek, el kö te le zett sé gé nek, a prog -
ra mot tá mo ga tó ön kor mány za tok nak és az együtt mû kö dõ Tol na Megyei Munkaügyi
Központnak köszönhetõ. 

4. 1. Újra Dol go zom – Újra Dol goz ni Tol ná ban
(HEFOP 2. 3. 2-1 pro jekt) ered mé nyei 2000–2005:

Prog ram ba fel vett mun ka nél kü li ek szá ma: 3066 fõ (100%)
Eb bõl tar tós mun ka nél kü li: 1813 fõ (59,13 %)
Mun ka hely hez se gít ve:  957 fõ (31, 21%)
El he lye zett tar tós mun ka nél kü li:  478 fõ (49,95%)
Ki lé pett a prog ram ból:  459 fõ (14,97 %)
El ta ná csolt: 1206 fõ (39,33%)
Nõ: 2047 fõ (66, 76 %)
Fér fi: 1019 fõ (33, 24 %)

4. 2. „Állj talp ra!” pro jekt 2006. jú ni us 8–2007. no vem ber 30. 
9 al kal ma zot tal in dult a prog ram, akik nek mun kál ta tói fel ada ta it a Men tál hi gi é nés
Egye sü let, a szak mai és gaz da sá gi meg va ló sí tást pe dig az ön ál ló sult Újra Dol goz ni
Tol ná ban Egye sü let vál lal ta ma gá ra. Az elõ ké szí tõ sza kasz ele mei vol tak: a Mun ka -
ügyi Ki ren delt sé gek kel tör té nõ kap cso lat fel vé tel, a vi dé ki ügy fél fo ga dó hely szí nek ki -
je lö lé se, 9 vi dé ki bá zis hely ki ala kí tá sa és mû köd te té se heti rend sze res ség gel (Bony -
hád, Paks, Szek szárd, Ta má si és tér sé ge). A pro jekt köz tu dat ba eme lé sét se gí tet te az
ÚDP jó híre, a mun ka tár sak em be ri és szak mai fel ké szült sé ge, az ön kor mány za tok, a
mé dia po zi tív hoz zá ál lá sa és a már meg lé võ mun kál ta tói kap cso la tok. Tá mo ga tó a
Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont volt. A mun ka nél kü li ek egyé ni gon -
do zá sa ki egész ült 6 cso por tos tré ning gel is. 
A prog ram ba be vont tar tós mun ka nél kü li ek szá ma: 931 fõ (kap cso lat fel vé tel: 1261
fõ), eb bõl 309 fér fi, 622 nõ.
Egész sé ges 84 %; meg vál to zott mun ka ké pes sé gû 16 %
Mun ka nél kül töl tött idõ szak a be vont ügy fe lek kö ré ben:
6 hó nap nál rö vi debb idõ:   38 fõ =  8 %
6-12 hó nap kö zött:  118 fõ = 14 %
12 hó nap nál hosszabb idõ:  775 fõ = 78 %
Mun kál ta tói kap cso la tok szá ma:  219
A prog ram ban vál lalt el he lye zé sek szá ma  237 fõ
Tel je sí tett el he lye zés:    481 fõ.
Az el he lye zet tek kö zül 347 fõ há rom hó na pot meg hal adó an meg õriz te mun ka vi szo -
nyát.



4. 3. Egyéb pro jek tek más ci vil szer ve ze tek kel
kon zor ci u mi part ner ség ben

 „Vik tó ria” nõi mun ka erõ pi a ci re in teg rá ci ós PHARE tá mo ga tó prog ram Kaj dacs és 
kör nyé ke, Sár pi lis és kör nyé ke kis tér sé gek ben va ló sult meg össze sen 50 fõ rész vé te lé -
vel 2004-ben.
Völgy sé gi hát rá nyos hely ze tû roma nõk mun ka erõ pi a ci esé lye i nek nö ve lé se kép zés sel
2004-ben (HEFOP1. 3.1-P)
Nõk mun ka erõ pi ac ra vissza té ré sé nek ösz tön zé se 2005-ben (HEFOP 1.3.1-05/1) 
Gyer mek vál la lás és/vagy Kar ri er c. 30 órás mun ka erõ pi a ci tré ning GYES-rõl,
GYED-rõl vissza té rõ kis ma mák szá má ra 2005-ben. 
Sze mé lyi ség fej lesz tõ tré ning 70 fõ ré szé re 2006-ban.
Kép zé sek kel a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé ért 2007-ben (HEFOP 2.2.1-06) 
„Fej lõd ni – Kép zõd ni – Meg él ni” (HEFOP 2.3.1.-1 pro jekt) a fo ko zot tan hát rá -
nyos hely zet ben lévõ, fo gya ték kal élõ fi a ta lok kép zé sét , el he lye zé sét se gí tet te vol na
(24 fõ). Az in ten zív elõ ké szí tõ mun ka el le né re- fi nan szí ro zá si okok ból - a nyer tes pá -
lyá zat nem va ló sult meg.

5. Tol na Me gyei Ci vil Szol gál ta tó Köz pont (TMCISZOK)
A mû köd te tés jo gá nak meg szer zé sé ért há rom éven -
te pá lyáz ni kell. Szek szár don 2003. áp ri lis 1-jén
in dult. Fõ fel ada ta a me gye ci vil szer ve ze te i nek
nyil ván tar tá sa, össze fo gá sa, az in for má ció áram lás
biz to sí tá sa, ta nács adás, pá lyá zat fi gye lés, a szek tor
fej lesz té se kép zé sek, tré nin gek szer ve zé sé vel, az ér -
dek kép vi se let mód sze re i nek, for má i nak ki ala kí tá sa, 
a szer ve ze tek kö zöt ti kap cso la tok, együtt mû kö dé sek 
fej lesz té se a ci vil szak iro da lom gyûj té se. Te vé keny -
sé gé nek sok szí nû sé gét alá tá maszt ják a sta tisz ti kai adatok.
2003–2005: A re giszt rált tol na me gyei ci vil szer ve ze tek szá ma: 415 
Ta nács adás (jogi, gaz da sá gi-pénz ügyi,
pá lyá za ti, szer ve ze ti stb.) az NCA ta -
nács adá son kí vül: 398 al ka lom.
Szer ve ze ti és egyéb non-pro fit in for má ció 
át adás: 75 al ka lom 
Ren dez vény (tan fo lyam, fó rum, kon fe -
ren cia stb.): 201 al ka lom
Tol nai Ci vil Hír le vél meg je len te té se: 15
al ka lom
Hely ség biz to sí tás ci vil szer ve ze tek ren -
dez vé nye i hez: 421 al ka lom.

E-ci vil kép zés 2008



Vissza té rõ ren dez vé nyek: Ci vi li á da, Ci -
vil Ma já lis, Ön kén te sek Hete, NCA pá -
lyá za ti fel ké szí tõk, az Ál lam pol gá ri
Rész vé tel Hete, amely nek cél ja a ci vil és
ön kor mány za ti együtt mû kö dés erõ sí té se.

2006–2010: Re giszt rált ci vil szer ve ze -
tek szá ma: 875 
Ta nács adá sok:
• Jogi: 327 al ka lom
• Köny ve lé si és adó zá si: 385 al ka lom
• Pá lyá za ti: 996 al ka lom
• Ci vil szer ve ze tek lét re ho zá sá val, mû -

köd te té sé vel kap cso la tos: 336 al ka lom
• In for ma ti kai: 355 al ka lom
• Ön kén tes te vé keny ség gel kap cso la tos: 358 al ka lom
• Pro jekt me nedzs ment: 158 al ka lom
Ta nács adá sok té ma te rü le te it érin tõ in for má ció szol gál ta tá sok: 1909 al ka lom
NCA pá lyá za tok hoz kap cso ló dó in for má ci ós és kon zul tá ci ós Na pok Tol na me gye
kis tér sé ge i ben: 37 al ka lom
Tol nai Ci vil címû hír le vél: 3 al ka lom/év
E-hír le vél: 9 al ka lom/év
Kép zé sek – szá mí tás tech ni kai: 45 al ka lom
Szek szár di Ci vil Ke rek asz tal inf rast ruk tú rá lis ki szol gá lá sa: 9 al ka lom/év
CISZOK könyv tár ál lo má nya: szak mai könyv- és do ku men tá ció tár 564 db könyv
2007-2009 kö zött zaj lott az E-ci vil prog ram 17 tré nin gen 152 fõ rész vé te lé vel, Net re -
kész prog ram 8 ren dez vénnyel, 12 klub fog lal ko zás sal 122 rész ve võ vel. A MENET
pro jekt (2009) ke re té ben az e- köz igaz ga tás fo lya ma tá val is mer ked het tek az ér dek lõ -
dõk. 
2010-ben zá rult a 18 hó na pos Ci vil Se géd (TAMOP 5.5.3) pro jekt, amely nek ke re -
té ben 32 Tol na me gyei szer ve zet élt a szer ve zet fej lesz tés le he tõ sé gé vel. Foly ta tó dott a
Ci vil Tech prog ram. Több ren dez vény zaj lott az Eu ró pai Unió és a ci vi lek kap cso la tá -
nak fej lesz té se je gyé ben. 

6. Ön kén tes Köz pont 2005-2010
Az Ön kén tes Köz pont Há ló zat kül de té se a ma gyar -
or szá gi ön kén te sek és az õket fog lal koz ta tó szer ve ze -
tek te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa in for má ci ó val, ta -
nács adás sal és kép zés sel. Ter jesz ti az ön kén tes ség
kul tú rá ját, be fo lyá sol ja a ha zai tár sa dal mi kör nye ze -
tet az ön kén tes ség el fo ga dá sa ér de ké ben. Köz ve tít az ön kén te sek és az õket fo ga dó
szer ve ze tek kö zött. Az or szá gos há ló zat tag ja ként Szek szár don 2005-tól mû kö dik. A

A Ci vil Se géd prog ram meg nyi tó ján
2009



há ló za tot a bu da pes ti Ön kén tes Köz pont
Ala pít vány ko or di nál ja. A me gyei ön -
kén tes köz pon tok egy sé ges te vé keny ség -
gel és ar cu la ti ele mek kel fá ra doz nak az
ön kén tes ség fel ele ve ní té sén. A mû kö dés
so rán a me gyék a he lyi sa já tos sá gok fi gye -
lem be vé te lé vel ala kít ják sa ját prog ram ja i -
kat ön kén te sek be vo ná sá val. 
A Tol na me gyé ben mû kö dõ Ön kén tes
Köz pont napi 8 órá ban vár ja az ön kén te -
sek, va la mint a fo ga dó szer ve ze tek je lent -
ke zé sét, ré szük re tel jes körû jogi és ál ta lá -
nos tá jé koz ta tást, irány mu ta tást nyújt.
Fel tár ja az ön kén tes ség ben rej lõ tar ta lé -
ko kat, le he tõ sé ge ket. Spe ci á li san ki ala kí -
tott prog ram jai a havi rend sze res ség gel
mû kö dõ Ön kén tes Klub, az éven te meg -
ren de zés re ke rü lõ Ön kén tes Gyer mek Tá -
bor (2008-2009: Me di na 22-22 fõ;
2010: Pör böly 20 fõ), kór há zi ön kén tes
te vé keny ség a gyer mek osz tá lyon, to váb bá 
ak tí van részt vesz a vá ros kü lön bö zõ prog -
ram ja i ban, ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá -
ban, hát tér mun ká la tok el lá tá sá ban, vá ros szé pí té si ak ci ók ban. Éven te meg ren de zi az
Ön kén te sek Bál ját, mely nek ke re te in be lül a Hála – Gála al kal má val át ad ja az év Ön -
kén te se Dí ját. A he lyi is ko lák ban a ta ní tá si idõ ben osz tály fõ nö ki órák ke re te in be lül
elõ a dá so kat szer vez az ön kén tes ség kul tú rá já ról. Part ner sé gi vi szonyt ala kít ki a he lyi
szer ve ze tek kel és elõ se gí ti, tá mo gat ja azok prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sát. 
Az or szág ban egye dül ál ló an Nyug dí jas Ta go za tot ho zott lét re, amely spe ci á li san
az idõs kor osz tály ré szé re nyújt se gít sé get. Ké rel me ket tölt ki és to váb bít, ked vez mé -
nyes élel mi szer vá sár lá si ak ci ó kat, egész ség meg õr zõ
elõ a dá so kat, szû ré se ket, ki rán du lá so kat kez de mé -
nyez. Ta vasz kö szön tõ nõ na pi, anyák napi és ka rá cso -
nyi mû sort szer vez, utób bin az egye dül élõ idõ sek
aján dék cso ma got is kap nak. 
A he lyi és kör nyék be li nyug dí ja sok ön kén tes te vé keny sé gük kel se gít sé get nyúj ta nak
sors tár sa ik nak, va la mint ak tív részt ve või a vá ro si és me gyei ren dez vé nyek nek. Ezál tal
napi fel ada ta ik, új kap cso la ta ik ke let kez nek. A se gít ség nyúj tás mel lett cél az élet hát -
ra le võ ré szé nek nem csak fi zi kai, ha nem lel ki meg könnyí té se is. A ta go zat ve ze tõ je heti 
10 órá ban vár ja a se gít sé get igény lõ nyug dí ja so kat. 

Fát ül tet nek az ön kén te sen 2008.

Nõ na pi mû sor 2010.



7. 1. Ci vil Bûn meg elõ zé si Mû hely 2009-2010: 
Meg ala ku lá sá nak elõz mé nyei: 2008. ok tó ber 6-án a Pszi cho ló gia Kul tú ra He té nek
nyi tó nap ján elõ a dás hang zott el „A biz ton ság kul tú ra pszi cho ló gi á ja” cím mel. 
2008. ok tó ber 10-én „Bûn meg elõ zé si Fó rum” volt a Vá ros há za dísz ter mé ben „Szek -
szárd Me gyei Jogú Vá ros el fo ga dott Bûn meg elõ zé si Kon cep ci ó já ról és a to vább lé pés
le he tõ sé ge i rõl a kö zös sé gi ren dé szet felé”. 
2009. ja nu ár 27-én meg ala kult a Ci vil Bûn meg elõ zé si Mû hely, amely nek cél ja:
„A biz ton ság kul tú ra tu do má nyos ered mé nye i re ala poz va, ön ma gunk ere jé re tá masz -
kod va, sa ját te het sé günk bõl épít kez ve meg ta lál ni, ki ala kí ta ni a mód sze re ket, fel tár ni az
esz kö zö ket, moz gó sí ta ni és össz pon to sí ta ni az erõ ket, ame lyek se gít sé gé vel a részt ve võk
ta nul hat nak, új le he tõ sé ge ket is mer het nek meg an nak ér de ké ben, hogy a kö zös össze fo -
gás ered mé nye ként ja vul has son a szub jek tív biz ton ság ér zet, és konk rét ered mé -
nyek szü les se nek a bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben.
Te kin tet tel le szünk a rom ló hely zet jel lem zõ i re, a bû nö zést elõ se gí tõ okok ra és a hely ben 
le het sé ges meg ol dá sok ra. Fi gye lem be vesszük a bû nö zés anya gi ja vak ra, egész ség re és
lé lek re gya ko rolt ká ros kö vet kez mé nye it is.”

A Bûn meg elõ zé si Mû hely
olyan al kal ma kat te remt, ahol
ci vil kez de mé nye zés ként a
szak em be rek és a la kos ság ér -
dek lõ dõ tag jai ta lál koz hat nak, 
ja vas la to kat te het nek, ön kén -
tes mun ká ju kat ajánl hat ják a
már mû kö dõ szer ve ze tek nek,
il let ve új moz gal ma kat hoz -
hat nak lét re. Részt vesz nek a
bûn meg elõ zés ben érin tett
szer ve ze tek kép vi se lõi is. A
mû kö dés ered mé nye töb bek
kö zött a Szõ lõ-SZEM Moz -
ga lom el in dí tá sa, a Szõ lõ-
SZEM Õr ség fel ál lí tá sa a ta nyák vé del mé ért. Közös gon dol ko dás el in dí tá sa a ci gány -
ság hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben. 2010-ben a fõ téma ezen be lül „Úton egy-más
felé” cím mel a két kul tú rás ne ve lé si prog ram le he tõ sé gei a kü lön bö zõ kor osz tá lyok ban
(Rész le tes éves prog ram meg te kint he tõ a www. ment al.hu ol da lon)

7.2. A Bûn meg elõ zé si Sza bad egye tem elõ a dá sa in az ér dek lõ dõk nö vel he tik,
el mé lyít he tik tu dá su kat a biz ton ság kul tú ra kü lön bö zõ te rü le te in. Új is me re te ket sze -
rez het nek el sõ sor ban a bû nö zés meg elõ zé sé rõl, a bûn cse lek mé nyek oka i nak és kö rül -
mé nye i nek vissza szo rí tá sá ról. 

Ala kul a Szõ lõ-SZEM Õr ség 2009.



(Rész le tes prog ram a ww. ment al. hu ol -
da lon ol vas ha tó). 2009-ben 16 al ka lom -
mal volt le he tõ ség a ta lál ko zás ra, esz me -
cse ré re. 278 fõ vett részt. 
A Bûn meg elõ zé si Mun ka cso port egy re
szé le se dõ és gaz da go dó együtt mû kö dést
foly tat több szer ve zet tel és hi va ta los sze -
méllyel, töb bek kö zött a Szol no kon mû -
kö dõ Meg elõ zé si Ala pít vánnyal is. 
Szek szárd MJV pol gár mes te re 2009.
no vem ber 4-én meg hir det te a „Biz ton sá -
gos Szek szár dért!” moz gal mat, amely hez
a mû hely is csat la ko zott. Ja vas la tok kal,
rész vét el lel já rul nak hoz zá a vá ros és a tér ség biz ton sá gá nak ja ví tá sá hoz.
2011-tõl Biz ton ság kul tú ra Mû hely né ven foly ta tó dik a mun ka.

8. Men tál hi gi é nés In for má ci ós Cent rum (MIC) 
Lé nye ge egy adat bá zis, amely bõl hasz nos in for má ci ó kat sze rez het 
a la kos ság szo ci á lis, egész ség ügyi és kul tu rá lis in téz mé nyek, ci vil
szer ve ze tek, szak em be rek te vé keny sé gé rõl és el ér he tõ sé gé rõl. Az
in for má ci ós cent rum igény be ve he tõ sze mé lye sen, te le fo non és
e-ma il ben. 

9.Tár sa ság a Vá ran dós ság és Anya ság Meg szen te lé sé ért (TAVAM)
Ön szer ve zõ dõ nõi kö rök, kis ma ma klu bok és anya kö rök há ló za ta, amely se gí te ni kí ván 
min den olyan egyé ni és tár sas kez de mé nye zést, ami a szü lést-szü le tést, az élet meg kez -
dé sé nek fel té te le it egy re job bá, ter mé sze tes eb bé te szi, s ez ál tal a szü lõ-gye rek kap cso -
lat, a csa lá di fe le lõs ség vál la lás és a tu da tos ság erõ sö dé sét szol gál ja. Or szá gos tá jé koz -
ta tó, szak mai és kul tu rá lis ren dez vény so ro za ta a Szü le tés Hete. Az egye sü let elsõ al -
ka lom mal 2005-ben csat la ko zott a ren dez vény so ro zat hoz 4 Tol na me gyei hely szín nel
és tu cat nyi ren dez vénnyel, 2006-ban, 2007-ben 9 hely szí nen kö zel negy ven fé le prog -
ram mal. 2006-ban havi rend sze res ség gel mû kö dött a szü lõ-su li, amely nek fõ cél ja a
szü lés re il let ve a szü lõi sze rep re való fel ké szí tés volt. 
Az elõb bi ek ben is mer te tett prog ra mok, pro jek tek, szol gál ta tá sok, ren dez vé nyek meg -
va ló sí tá sát az ön kor mány za tok (vá ro si, me gyei) mû kö dé si tá mo ga tá sai, sa ját be vé te le -
ink, de leg fõ kép pen a pá lyá za ti úton nyert for rá sok tet ték le he tõ vé. 1995-ig az egye sü -
let költ ség ve té se nem ha lad ta meg a 3 mil lió Ft-t. Köz hasz nú szer ve zet té vá lá sunk bõ -
ví tet te a pá lyá za ti le he tõ sé gek kö rét, ame lyek kel – vál to zó ered ménnyel – de fo lya ma -
to san élni tud tunk. Ki emel ke dõ évek vol tak eb bõl a szem pont ból: 2003: 13 mil lió;
2005: 17 mil lió; 2006: 23 mil lió Ft. 

Elõ a dás a ci gá nyok ról 2009



Ha gyo mány te rem tõ
ren dez vé nyek

• Ál lam pol gá ri Rész vé tel Hete 2005-tõl 
(szep tem ber)

• Ci vil Ma já lis: 2001 Szál ka, 2003
Vár al ja, 2004 Kö lesd, 2005 Ge men ci 
Ki rán du ló Köz pont, 2006 Kis má -
nyok, EU Ma já lis Szek szárd, 2007
Fadd-Dom bo ri

• Csa lád óvó Nyá ri Egye tem: 2001,
2002, 2003 (Össze sen 120 hall ga tó,
és több száz elõ a dá sok ra be já ró ér dek -
lõ dõ)

• Hála – Gála Szom jú-díj át adás sal
2003-tól (jú ni us)

• In ten zív, kö zös ség fej lesz tõ hét vé ge
1989-tõl min den év ben (au gusz tus)

• Ka rá cso nyi Pihe 1989-tõl min den év -
ben (de cem ber)

• Pszi cho ló gi ai Kul tú ra Hete 1988-tól
évente (ok tó ber, 2003-2004-ben az
Ön kén te sek He té vel együtt)

• Ön kén te sek Hete 2005-tõl (jú ni us)
• Te le fo nos Na pok 1991–2006, min -

den év ben (má jus)
• Vá ro si Öröm ün nep (szil vesz ter) ren -

de zé sé ben köz re mû kö dés 1999–2008
kö zött.

Ci vil Ma já lis Szál ka 2001.

Vá ro si Öröm ün nep 2001.

Csa lád óvó Nyá ri Egye tem 2003. Ál lam pol gá ri Rész vé tel Hete 2007.

Ka rá cso nyi pihe 1998.



Ki ad vá nyok

Dér Mik lós né: Hu mán Szol gá la tok Szek szár don. Szek szárd, BMMH, 1991.
Dér Mik lós né: Pál fa köz ség hu mán erõ for rás - fej lesz tõ stra té gi á ja. Pál fa, 1993.
Dér Mik lós né: Szám adás I: Az egye sü let 5 éves tör té ne te. Szek szárd: ME, 1995. 
Deli Er zsé bet: Ke res sük egy mást! – tá jé koz ta tó fü zet társ ke re sõk nek. Szek szárd:
EG-VÉD Bt, 1996.
Dér Mik lós né: Tol na me gyei ci vil szer ve ze tek egye sü le tek, ala pít vá nyok cím tá ra.
Szek szárd. 1997. 
Dér Mik lós né: Pál fa jö võ jé ért – egész ség terv. Pál fa, 1998.
Dér Mik lós né - Ha lász Gab ri el la: Szám adás II: A Szek szár di Men tál hi gi é nés Egye -
sü let 10 éves tör té ne te. Szek szárd: ME, 2000.
Dér Mik lós né: Szu i cidp re ven ci ós mo dell kí sér let. Szek szárd, 2000. 
A ci vil szol gál ta tó köz pont fel ada tai és azok gya kor la ti meg va ló sí tá sa/ össze áll. Kiss
Rita. Szek szárd: TMCSZK, 2006. 
Deli Er zsé bet: Szám adás III: 15 éves a Men tál hi gi é nés Egye sü let. Szek szárd: ME,
2008. 
Szám adás IV: 20 éve egye sü let a Men tál hi gi é nés Mûhely/szerk. Deli Er zsé bet.
Szek szárd: MM, 2011. 



ESEMÉNYNAPTÁR 1990-2010
1990. Az egye sü le ti tör vény meg je le né sé vel kö zös sé günk egye sü let té ala kult. A mû -
kö dé si sza bály zat el fo ga dá sa. Cég bí ró sá gi be jegy zés: Pk. 60 079/90/5. A tár sa dal mi
szer ve ze tek kö zött or szá go san a 403. sor szám mal ren del ke zünk. Fel ké szü lés a má so -
dik szol gá lat in dí tá sá ra, a te le fo nos ügye lõk ki kép zé se, tár gyi fel té te lek meg te rem té se.
Ok tó ber 5-én az SOS Lel ki se gély Te le fon szol gá lat kezd te meg mû kö dé sét. Gor don-
SZET tan fo lyam és a rö vid éle tû Szí ves ség szol gá lat in dí tá sa.

1991. Rek lám-anya gok, új ság cik kek, is mer -
te tõk, rá dió- és TV in ter júk. Men tál hi gi é nés
fel ké szí tõ kur zus Tol nán. Er dé lyi Ma gya rok
Tol na Me gyei Egye sü le té nek meg ala kí tá sa.

1992. Társ ke re sõ Szol gá lat in du lá sa. Gor don 
tré ning szü lõk nek, agy kont roll-tan fo lyam.
Mû kö dé si sza bály zat mó do sí tá sa.

1993. Pál fa köz ség hu mán erõ for rás fej lesz tõ 
stra té gi á já nak ki dol go zá sa szo cio-pszi cho tá -
bor ban. Gor don tré ning fi a ta lok nak.

1994. If jú sá gi Szol gá lat in dí tá sa. Agy kont -
roll tan fo lyam, Gor don tá bor Hõ gyé szen,
szo cio - pszi cho tá bor Sár szent lõ rinc–Úz don. 

1995. Club 30 társ ke re sõ fi a ta lok nak, a Gö -
döl lõi Ag rár tu do má nyi Egye te men kom mu -
ni ká ci ós tré ning a táv ok ta tás ban részt ve võ I.
év fo lyam hall ga tó i nak. Azt ta nul tam, hogy…
c. so ro zat új ra in dí tá sa (pszi cho drá ma, öröm -
tré ning, en ne ag ram stb.), 5 éves ju bi le u mi
ren dez vény.

1996. Uni ted WAY ala pít vány lét re ho zá sa,
köz ér zet ja ví tó moz ga lom A mo soly gó Tol na
me gyé ért (má sok kal együtt), men tál hi gi é nés
tan fo lya mot vég zet tek (hu ma no i dok) ta lál ko -
zója, házi be szél ge tõ szol gá lat tag ja i nak ki kép -
zé se, MMSZ III. Or szá gos Kon fe ren ci á já -
nak meg szer ve zé se Szek szár don (Lé lek tõl
–lé le kig). Agy kont roll-tan fo lyam. Mû kö dé si

Az elsõ Gor don-cso port 1992

Az elsõ el nök – Cson tos Ká roly –
és az elsõ tit kár – Dér Mik lós né –

az 5 éves ünnepségen

Az 5 éves év for du ló ki ál lí tá sa 1995.



sza bály zat ki egé szí té se. A me gyei szu i cid pre -
ven ci ós mo dell kí sér let elõ ké szí té se, „Pál fa jö -
võ jé ért” egye sü let tel köz sé gi hu mán erõ for rás
fej lesz tõ fo lya mat el in dí tá sa, ta lál ko zó társ ta -
la nok nak. 

1997. Azt ta nul tam, hogy… in ter ak tív elõ a -
dás so ro zat; krí zi sin ter ven ci ós fel ké szí tõ kur -
zus ön kén te sek nek; há zi or vo sok és vé dõ nõk
pszi cho ló gi ai ér zé ke nyí tõ tré ning je; konf lik -
tus ke ze lõ tré ning az egye sü let tag ja i nak; kor -
társ se gí tõ kép zés kö zép is ko lá sok nak; mun ka -
erõ-pi a ci tré ning mun ka nél kü li fi a ta lok nak Pál fán és Bá ta szé ken. Bol dog kedd Szek -
szár don, Vá ro si Egész ség Hét, Tol nai Egész -
ség Hó nap ren dez vé nye in együtt mû kö dés más 
szer ve ze tek kel. Krí zi sin ter ven ci ós mo dell-terv 
ki dol go zá sa (ÁNTSZ + Kór ház). Be mu -
tat ko zás a II. Non pro fit Expó-n Bu da pes ten. 
 

1998. El hunyt elsõ szu per vi zo runk Si mon
An gyal ka pszi cho ló gus, aki tõl fi gyel met, tü rel -
met, em pá ti át, együtt mû kö dé si kész sé get, em -
ber sé get és még na gyon sok min den mást ta -
nul hat tunk. Ma is hi ány zik azok nak, akik dol -
goz hat tak vele.
Tá jé koz ta tó, „be ava tó” elõ a dá sok a men tál hi -
gi é né rõl kö zép is ko lák ban (Gyönk, Szek -
szárd: I. Béla Gim ná zi um, Ady End re Kö -
zép is ko la), elõ a dá sok az Élet re form klub ban,
ön is me re ti tré ning a Kol ping Is ko lá ban, Esély
klub mun ka nél kü li ek nek Bá ta szé ken, Gor don
tré ning szü lõk nek, men tál hi gi é nés alap kép zés
ön kén tes se gí tõk nek, pá lyá za tí ró tré ning. Va -
len tin-nap társ ke re sõk nek, Bol dog Kedd
Szek szár don más szer ve ze tek kel együtt mû -
köd ve, Öröm sá tor mû köd te té se a Vá ro si
Egész ség Hé ten. Pál fa köz ség egész ség ter vé -
nek el ké szí té se (hely zet kép, stra té gia, pá lyá -
zat, egész ség fó rum). In ten zív hét vé ge Szál ka.

1999. Szu i cidp re ven ci ós mo dell kí sér let
(LESZ, So ros Ala pít vány, Tol na Me gyei
Ön kor mány zat Kór há zá val együtt mû köd ve).

Egye sü le ti ta gok és ven dé gek
az ün nep sé gen 1995.

Men tál hi gi é nés alap kép zés
résztvevõi 1998.



Pá lyá zat be nyúj tá sa a Ci vil Szol gál ta tó Köz -
pont mû köd te té sé re. Ci vil szer ve ze tek ta lál ko -
zó ja, gyó gyí tók és gyó gyí tan dók ta lál ko zó ja
(fó rum). Pszi cho ló gi ai Kul tú ra Hete té má ja:
Kap cso la ta ink.

2000. 10 éves az egye sü le tünk. Már ci us ban
in dult az Újra dol go zom prog ram. Az éves
ren dez vé nye ink a ju bi le um je gyé ben tel tek:
Nosz tal gia-ta lál ko zón kö szön töt tük azo kat,
akik az egye sü let tag jai vol tak a tíz év alatt,
Élet me sék cím mel pá lyá za tot ír tunk ki, meg -
szer vez tük az Or szá gos Mil len ni u mi Men tál -
hi gi é nés Kon fe ren ci át (A kö zös sé gi lé lek épí -
tés élet te rei) ami re több prog ram mal is ké szül -
tünk (do ku men tá ci ós- és „per for man ce” ki ál -
lí tás, ki ad vány, egye sü le ti in du ló stb.) Ek kor
in dult út já ra a Mil len ni u mi Lé lek épí tõ elõ a -
dás- so ro zat. SOS ügye lõk kép zé se, Lel ki
kulcs tan fo lyam, ön is me re ti fog lal ko zá sok az
Ady Kö zép is ko lá ban.

2001. Fel ké ré sek: SOS Szol gá la tok dél-du -
nán tú li ré gió köz pont ja let tünk és a Ma gyar
Men tál hi gi é nés Szö vet ség bá zis hely szí ne.
Egy szü lõs Csa lá di Klub in dí tá sa, Pa let ta
Szín ház (play-back) lét re jöt te az egye sü le ti
ta gok ból. Men tál hi gi é nés alap kép zés 13 fõ vel 
(2001-2002). Ge men ci Ju ni á lis-szer ve zés,
rész vé tel. A gö döl lõi or szá gos XIII. Csa lád -
óvó Nyá ri Egye tem foly ta tá sa. Téma: A csa -
lád egy üt té lés ének mû vé sze te. Ci vil Ma já lis
Szál ka. 

2002. A Po lip Iro da if jú sá gi te le fon szol gá la -
to sa i nak ki kép zé se. Ge men ci Ju ni á lis má sod -
szor. XIV. Csa lád óvó Nyá ri Egye tem té má ja:
A csa lá di ér té kek fenn tart ha tó sá ga. Új, 3
éves stra té gi ai terv el ké szí té se kö zö sen. Pszi -
cho ló gi ai Kul tú ra Hete: Gyö ke re ink és szár -
nya ink cím mel. 

Em lé kez tek? Nosz tal gia – ta lál ko zó
a 10 éves év for du lón 2000.

A 10 éves év for du lón:
Jók va gyunk, jól va gyunk! 2000.

In ten zív hét vé ge Szál ka 2001.

Ge men ci ju ni á lis 2001.



2003. Áp ri lis tól a TM CISZOK mû köd te -
té se, prog ram ve ze tõ ki vá lasz tá sa. Má jus ban
Biz ton sá gi Fó rum a TM. Ön kor mány zat tal
együtt mû köd ve, ok tó ber ben Pszi cho ló gi ai
Kul tú ra Hete az Ön kén te sek He té vel össz -
hang ban (Fó kusz ban az ön kén tes ség). A
záró Há la-Gá lán elõ ször ad tuk át az ön kén tes 
mun kát el is me rõ – és egye sü le tünk ál tal kez -
de mé nye zett – Szom jú-dí jat, a be ér ke zõ vé le -
mé nyek és a Ci vil Ke rek asz tal ja vas la ta alap -
ján. Jú li us ban XV. Csa lád óvó Nyá ri Egye tem 
té má ja: A nem ze dé kek egy üt té lé se a csa lád -
ban. No vem ber ben 60 órás akk re di tált men -
tál hi gi é nés és se gí tõ be szél ge tés alap kép zés in -
dult az után pót lás biz to sí tá sa ér de ké ben 12
fõ vel, va la mint az „Együtt a bel üggyel” c.
Szol gál ta tó Hi va tal kon fe ren ci át szer vez tük a
Vá ro si Ön kor mány zat tal együtt mû köd ve. A
Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ki dol go zá sá ban
egye sü le tünk bõl Dér Mik lós né és Pócs Mar -
git vett részt. Ci vil Fó rum: Esé lyek és ve szé -
lyek nap ja ink ban. Az év fo lya mán 6 si ke res
pá lyá za tot, 7 ered mé nyes tá mo ga tá si ké rel met 
és 3 el fo ga dott pro jekt öt le tet ír tunk, még is fo -
lya ma to san anya gi gon dok kal bir kóz tunk,
mert a pá lyá za ti pén zek, tá mo ga tá sok csak
több havi, ese ten ként fél évi ké sé sek kel ér kez -
tek meg.
El hunyt Cson tos Ká roly, egye sü le tünk el nö ke, 
sze re tett Kar csi bá csink, õsz apónk, az egye sü -
le ti in du ló szer zõ je. Em lé két szí vünk ben õriz -
zük. 

2004. Az év elsõ köz gyû lé sén új el nök sé get
(el nök, tit kár, el nök sé gi ta gok) és fel ügye lõ bi -
zott sá got vá lasz tot tunk, el fo gad tuk az új mû -
kö dé si sza bály za tot. Az év elsõ fe lé ben köl töz -
köd tünk a Vál lal ko zók Há zá ban, s vég re min -
den szol gál ta tá sunk egy hely re ke rült (saj nos,
csak rö vid idõ re). Az SOS-ben és az Õszin te 
Szó ban bel sõ kép zé sek in dul tak kü lön bö zõ té -
mák ban, ki kép zés után 6 fõ vel gya ra po dott az

Az elsõ Szom jú-díj át adá sa 2003.

Vi dám tá bo ro zók Szálkán 2003.

Szálka 2003.

A Szál kai éj sza kai élet arcai 2003.



SOS ügye lõk szá ma. A bony há di gim ná zi -
um ban és a he lyi te le ví zi ó ban mu tat tuk be az
egye sü le tet. Pszi cho ló gi ai Kul tú ra Hete: Te -
rá pi ák – ön is me ret – jó té kony sá gi ren dez -
vény.
Az UDP 686 új ügy fe let vont be a prog ram -
ba, 420 mun kál ta tó val ala kí tott ki kap cso la tot 
és el in dí tot ta a Vik tó ria nõi prog ra mot.
A CISZOK 362 ci vil szer ve ze tet re giszt rált,
szer kesz tet te és ter jesz tet te (700 pld) a Ci vil
Hír le ve let. Inf ra struk tú rá val, kép zé sek kel, ta -
nács adás sal, a ci vil szfé rát fej lesz tõ prog ra -
mok kal, be mu tat ko zá si le he tõ sé gek kel, ren -
dez vé nyek kel állt az ér dek lõ dõk ren del ke zé sé -
re. 13 pá lyá za tot ír tunk, a si ke res pá lyá za tok,
tá mo ga tá si ké rel mek el le né re anya gi gond ja -
ink sú lyos bod tak, min den tar ta lé kun kat fel
kel lett hasz nál ni ah hoz, hogy a meg szo kott
szin ten biz to sít suk az egye sü let mû kö dé sét.
10 új tag gal gya ra pod tunk. Egy sé ges PR
anyag és hon lap ké szült.
2004 ok tó be ré ben elsõ íz ben va ló sult meg
men tál hi gi é nés kép zés Er dély ben, Har gi ta
me gyé ben, Csik sze re dá ban a mû he lyünk
szer ve zé sé ben. Ok tó ber 12-14 kö zött az idõ -
se ket gon do zók szá má ra a Ja kab An tal Ta -
nul má nyi Ház ban a Pócs Mar git ál tal ve ze -
tett szak mai team (Bán ki né Bos nyák Frida,
Bé res né Bos nyák Eri ka és Mu csi Éva) pél da
ér té kû, szak mai és men tál hi gi é nés ön kén tes
szol gá la tot tel je sí tett a nem zet kö zi együtt mû -
kö dés keretében

2005. Az év ele jén köl töz ni kény sze rült va la -
mennyi szol gál ta tá sunk a Vál lal ko zók Há zá -
ból az Arany Já nos ut cá ba, il let ve az Õszin te
Szó a mû ve lõ dé si ház ba.
Az Õszin te Szó új hely re ke rü lé se nem nö vel te a lá to ga tott sá got, mert a mozi fel újí tá sa 
mi att a hely ség al kal mat lan ná vált az ügy fe lek fo ga dá sá ra. Az SOS-ben 17 ügye lõ
dol go zott.
Az UDT pro jekt a fo lya ma tos pénz ügyi ne héz sé gek el le né re szép ered mé nyek kel zár -
ta az évet (703 fõ mun ka nél kü li be vo ná sa a prog ram ba, 256 fõ el he lye zé se, 22 fõ kép -

Szál kai élet ké pek 2004



zé se. 321 mun kál ta tói kap cso lat, 70 fõ ré szé -
re 25 órás sze mé lyi ség fej lesz tõ tré ning). A
szin tén HE FOP-os „Fej lõd ni – Kép zõd ni –
Meg él ni” pro jek tet fi nan szí ro zá si gon dok mi -
att meg szün tet tük. Kon zor ci u mi part ner ként
a „Gyer mek vál la lás és /vagy Kar ri er" c. prog -
ram ke re té ben 30 órás mun ka erõ-pi a ci tré -
ning va ló sult meg. Az UDT-ben egy mun ka -
társ ki cse ré lõ dött.
A CISZOK 43 új szer ve zet tel bõ ví tet te adat -
bá zi sát, 10 al ka lom mal je len tet te meg a Tol nai Ci vil hír le ve let, se gí tet te a ci vil szer ve -
ze tek 1%-os kam pá nyát és a NCA pá lyá za ta i nak nép sze rû sí té sét. Két mun ka tár sa ki -
cse ré lõ dött.
A ha gyo má nyos ren dez vé nye ink mel lett új szín fol tot je len tett a – szin tén 15 éves múlt -
tal ren del ke zõ – Zala Me gyei Men tál hi gi é nés Egye sü let 2 na pos lá to ga tá sa ná lunk,
va la mint a Szü le tés Hete c. or szá gos ren dez vény so ro zat hoz való kap cso ló dá sunk.
A Pszi cho ló gi ai Kul tú ra Hete té mái az idén a bi za lom köré épül tek. A szo ká sos évi in -
ten zív hét vé gét Szál ka he lyett Szek szár don ren dez tük meg.
Anya gi hely ze tünk meg ren dü lé se mi att több íz ben rend kí vü li köz gyû lést tar tot tunk, és 
sú lyos dön té se ket hoz tunk. A köz gyû lés nem tá mo gat ta az UDT pro jekt to váb bi
fenn tar tá sát a HEFOP fi nan szí ro zá sá ban, de ke re si a le he tõ sé ge ket a mun ka erõ pi a -
ci szol gál ta tá sok jö võ be ni mû köd te té sé re.
In dok olt nak tar tot tuk a krí zi sin ter ven ci ós és jö võ kép al ko tó szer ve zet fej lesz tést, és 3 al -
ka lom mal bel sõ kép zést. Ez év ben 6 új tag gal gya ra po dott az egye sü let, hár man tá voz -
tak la kó hely vál to zás, il let ve a mun ka meg szün te té se mi att.

2006. Újra in dí tot tuk az If jú sá gi Szol gá la tot. El nyer tük újabb 3 évre a Ci vil Szol gál -
ta tó Köz pont mû köd te té sé nek jo gát. Lét re hoz tuk a Men tál hi gi é nés In for má ci ós
Centrumot, meg erõ sí tet tük az Ön kén tes Köz pon tot. Men tál hi gi é nés alap kép zést hir -
det tünk, de nem volt kel lõ szá mú je lent ke zõ, ezért a kór há zi kép zés hez kap cso lód tunk. 
Tag ja ink szép szám mal vet tek részt kü lön bö zõ or szá gos vagy re gi o ná lis kép zé se ken
(fa ci li tá tor, pá lyá za tí ró, non pro fit ta nács adó, ön kén tes me nedzs ment, men tor kép zés
stb.), az SOS ügye lõk két al ka lom mal bel sõ to vább kép zé sen vet tek részt. 5 nyer tes pá -
lyá zat tal több mint 23 mil lió Ft-ot nyer tünk Ja nu ár ban el in dult a Szü lõ su li (7x3 óra),
má jus ban Te le fo nos Na pok és a Szü le tés Hete ren dez vé nyei. Részt vet tünk a Ci vil
Ma já li son Kis má nyo kon. Le zá rult a HE FOP-os pro jekt. Jú ni us tól el in dult az „Állj
talp ra!” pro jekt. Az in ten zív hét vé gét Kis má nyo kon ren dez tük, elõt te egy kér dõ íves
fel mé rést vé gez tünk a ta gok kö zött (erõ ink, ka pa ci tá sa ink). A Pszi cho ló gi ai Kul tú ra
Hete té má ja: Te rá pi ák a lel ki egész ség vé de lem ben (pszi cho te rá pia, fó kusz ál ás, bib li -
o te rá pia, fi to te rá pia, mun ka te rá pia, mû vé szet te rá pia).
Ön kén te sek kel vet tünk részt a Szek szár di Ka rá csony vá ró és a Vá ro si Öröm ün nep ren -
dez vé nye in. 

A ta gok egy része 2005.



Az SOS szol gá lat ve ze té sét át vet te Bíró Be á ta, az ügye lõk lét szá ma 17-rõl 10 fõre
csök kent. 3 új el nök sé gi ta got, va la mint tit kárt vá lasz tot tunk. Feb ru ár 1-jé tõl Csor dás -
né Kõ mí ves Ág nes lett az egye sü let tit ká ra, no vem ber tõl Ki ta nics Márk vet te át a szu -
per ví zo ri fel ada to kat. A CISZOK új pro jekt ve ze tõ je And rás Rita, az Ön kén tes Köz -
pont ve ze tõ je Szûcs Ág nes lett, aki a Men tál hi gi é nés In for má ci ós Köz pont adat bá zi -
sát is gon doz ta 

2007. Már ci us tól az Ön kén tes Köz pont Nyug dí jas Ta go zat tal egész ült ki Zá dor Bé -
lá né ve ze té sé vel. Már ci us ban nõ na pi aján dék mû sort szer vez tek. Áp ri lis vé gén meg -
szûnt az SOS Te le fo nos Lel ki Se gély szol gá lat, meg kez dõ dött az In ter ne tes Lel ki Se -
gély szol gá lat szer ve zé se. Má jus: Ci vil Ma já lis Fadd–Dom bo ri ban, Szü le tés Hete ren -
dez vé nyei, Ba ba- mama klub in du lá sa. Jú ni us: Ön kén te sek Hete – Hála Gála, au -
gusz tus: in ten zív hét vé ge Szek szár don, a Pszi cho ló gi ai Kul tú ra Hete té má ja ok tó ber -
ben a já ték volt. 
Ál lam pol gá ri Rész vé tel He tén, Szent Lász ló Na po kon, a ka rá csony vá rón, Vá ro si
Öröm ün ne pen ön kén te sek kel vet tünk részt. Kép zé sek: E-ci vil kép zés, Kis tér sé gi ci vil
ér dek kép vi se le ti min ta prog ram, NCA tá jé koz ta tó na pok. De cem ber1-jén az Állj talp -
ra prog ram ban dol go zó 9 fõ mun ka vi szo nya meg szûnt. A tit kár és a gaz da sá gi mun -
ka társ tel jes mun ka ide jû fog lal koz ta tá sa heti 20 órá ra csök kent. A FEB tag sá gá ról le -
mon dott Úti Er zsé bet he lyett Há bel Klá rát
vá lasz tot tuk. 4 tel jes jogú ta got vet tünk fel, 1
fõ meg szün tet te tag sá gát, 4 fõ pár to ló tag gá
mi nõ sí tet te át ma gát. De cem ber ben Cser
Hen ri et ta vet te át az Ön kén tes Köz pont ve -
ze té sét. 9 pá lyá za ton 8 109 095 Ft tá mo ga -
tást nyert az egye sü let.

2008. TAVAM in for má ci ós köz pont let -
tünk, No vák Ju li an na vál lal ta a ko or di ná to ri 
fel ada to kat. A TAVAM ke re té ben „Kép -
zé sek kel a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé ért” címû
HE FOP-os pá lyá zat ban, hét mo dul ból álló 
80 órás kép zés so ro za tot szer ve ze tünk 10 fõ
ré szé re díj ta la nul. A KEF meg bí zá sá ból fel -
mé rést vé gez tünk fi a ta lok kö ré ben az egész -
ség ká ro sí tó ma ga tar tás for mák ról (17 is ko la,
1773 ta nu ló, 65 ta nu ló cso port) kér dõ ívek
és sze mé lyes in ter jú mód sze ré vel. Az anyag
fel dol go zá sa is meg tör tént. Feb ru ár ban az
„Állj talp ra prog ram” be fe je zé se nyo mán
meg kez dõ dött az esz kö zök, do ku men tu mok
át adá sa-át vé te le. Már ci us ban 3 na pos szak -

A Ve rec kei em lék mû nél
a nagy dob ro nyi csapat 2008.

Esti prog ram a gyer mek ott hon
la kó i val 2008.



mai ta pasz ta lat cse rét, ta lál ko zót szer vez tünk
a Za la e ger sze gi Men tál hi gi é nés Egye sü let tel,
ezen 11 ta gunk vett részt. El in dult a „He lyi
Mes ter kur zus” több elõ a dás sal az év fo lya -
mán.
Áp ri lis16-22 kö zött a nagy dob ro nyi (Uk raj -
na, Kár pá tal ja) Re for má tus Ir gal mas Sza -
ma ri tá ni us Egész ség ügyi Gyer mek ott hon ban
16 fel nõtt, 12 fi a tal komp lex men tál hi gi é nés
kép zé se elõ ször va ló sult meg, továbbá 70
gon do zott gyer mek nek fej lesz tõ, kéz mû ves
fog lal ko zá so kat az élet ko ri sa já tos sá gok nak
meg fe le lõ is me ret át adó, esti be szél ge té se ket
és egyéb prog ra mo kat szer vez tünk. Könyv tá -
ru kat is hasz nál ha tó vá tet tük, ma gyar nyel vû
köny vek kel gaz da gí tot tuk. Pá lyá zat tet te le -
he tõ vé 7 fõ szá má ra a prog ram ban való rész -
vé telt. 
A Ká bí tó szer ügyi Egyez te tõ Fó rum tag ja -
ként a KEF ki ad vány és a KEF kon fe ren cia gon do zá sát vál lal tuk. Szer ve zet fej lesz té si
és stra té gia ter ve zé si tré nin gen vet tünk részt több al ka lom mal áp ri lis-má jus ban. Jú ni us -
ban „Fõz zünk oko san, táp lál koz zunk egész sé ge sen!” cím mel 10-16 éves korú fi a ta lok 
ré szé re élet mód tá bort, szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû gyer me kek szá má ra 1 he tes in -
gye nes „Ön kén tes tá bort” szer vez tünk (Jú ni us: Me di na 22 fõ) A lét re jöt té ben se gí tõ
ado má nyo zók nak fo ga dást ren dez tünk, ame lyen meg kö szön tük se gít sé gü ket. Au -
gusz tus ban zaj lott az in ten zív hét vé ge De csi-he gyen. Szep tem ber ben az Ál lam pol gá ri
Rész vé tel Hete és egy fel nõt tek nek szer ve zett fõ zõ tan fo lyam va ló sult meg. Az ok tó be ri 
Pszi cho ló gi ai Kul tú ra Hete té mái a biz ton ság kul tú ra té ma kö ré ben szer ve zõd tek. Ok -
tó ber vé gén a ne ve lés = lé lek eme lés címû or szá gos kon fe ren ci át szer vez tük meg Szek -
szár don a Ma gyar Men tál hi gi é nés Szö vet ség gel kar ölt ve. Né gyen kap cso lód tak be az

A Géb ár ti tó nál vendéglátóinkkal 2008. Mû sort adunk Za la e ger sze gen 2008.

A lá to ga tás egyik eredménye 2008.



egye sü let bõl a ci vil szer ve ze tek nek szol gál ta tó, azo kat fej lesz tõ pá lyá za ti prog ram (Ci -
vil Se géd) meg va ló sí tá sá ba (TÁMOP 5.5.3/08/2). De cem ber 19-én ha gyo má nyo -
san, a ka rá cso nyi pihe zár ta az évet. 9 nyer tes pá lyá zat 8 022 000 Ft-tal tet te le he tõ vé
a prog ra mok meg va ló sí tá sát. Öt új tag kér te fel vé te lét, ket ten meg szün tet ték tag sá gu -
kat. Úti Er zsé bet ve zet õs égi ta got Bo dony né Ko vács Ani kó vál tot ta fel. No vem ber
1-tõl Stang licz ky né Kraft Ág nes al kal ma zot ti jog vi szo nya meg szûnt, ezt kö ve tõ en vál -
lal ko zó ként vé gez te a köny ve lé si fel ada to kat. 

2009. Ja nu ár ban lét re jött a Ci vil Bûn meg elõ zé si Mû hely, ami a Bûn meg elõ zé si Sza -
bad egye tem mel pár hu za mo san, havi rend sze res ség gel mû kö dött. Szé les kö rû kap cso -
la to kat, együtt mû kö dé se ket kez de mé nye zett a té má ban ér de kelt ci vi lek kel és hi va tá sos 
szer vek kel. 
Pócs Mar git a bony há di Pe tõ fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um 9. év fo lya má nak di -
ák jai ré szé re „Érez zük jól egy mást” cím mel, no vem ber tõl havi egy al ka lom mal tré ning
so ro za tot in dí tott. En nek cél ja a fi a ta lok be il lesz ke dé sé nek se gí té se (56 diák). 
Fon to sabb ren dez vé nyek: Ta vasz vá ró Nõ na pi aján dék mû sor (már ci us) Ci vi lek min -
den na pi Eu ró pá ja c. fó rum, Ön kén te sek Nap ja + Hála Gála (jú ni us), Ön kén tes Tá -
bor (jú li us: Me di na, 22 fõ) Ál lam pol gá ri Rész vé tel Hete (szep tem ber), Idõ sek vi lág -
nap ja (ok tó ber) Pszi cho ló gi ai Kul tú ra Hete (ok tó ber) téma: A si ker. Ka rá cso nyi ün -
nep ség egye dül élõ nyug dí ja sok nak 80 aján dék cso mag gal. (de cem ber). Ka rá cso nyi
Pihe (de cem ber). 
A há rom éves E-Ci vil prog ram kép zé se in (CISZOK) 80 fõ vett részt eb ben az év -
ben, amely a prog ram be fe je zé sé nek éve is. A Kö zös sé gi Tech no ló gi ai Köz pon tot
236 fõ vet te igény be. A CISZOK adat bá zi sá ban 727 re giszt rált szer ve zet ta lál ha tó.
A Tol nai Ci vil 3 al ka lom mal je lent meg, az
E-hír le vél 10 al ka lom mal ju tott el a szer ve ze tek -
hez.
Az Ön kén tes Köz pont havi rend sze res ség gel
mû köd tet te az Ön kén tes klu bot, szlo vák és olasz
ön kén te se ket fo ga dott, Olasz or szág ba és Bel gi -
um ba kül dött ön kén te se ket. Köz re mû kö dött szá -
mos vá ro si nagy ren dez vény le bo nyo lí tá sá ban, a
mû ve lõ dé si ház ban gyer mek ját szó há zat szer ve -
zett. A „Szé pít sük Szek szár dot” vá ro si prog ram -
ba moz gó sí tot ta az is ko lá kat, ön kén te se ket. A
Nyug dí jas Ta go zat a 389 kü lön bö zõ té má jú kér -
vényt írt tag jai ér de ké ben, 17 élel mi szer ak ci ót,
10 al ka lom mal egész ség ügyi szû rést és elõ a dást
szer ve zett, fo lya ma to san lá to gat ta a rá szo ru ló be -
te ge ket. 
Tag ja ink a TÁMOP 5.5.3/08. Ci vil Se géd
prog ram ban tré ner ként vet tek részt. A ci vil szer -

Szé pít sük együtt Szek szár dot!
ok le vél 2009



ve ze tek a komp lex szer ve ze ti fej lesz tés ered mé nye ként ké pes sé vál hat nak a ha zai és
uni ós pá lyá za to kon való ak tív rész vé tel re. 
2009. jú li us ában Csor dás né Kõ mí ves Ág nes tõl Gõsi Ág nes vet te át a tit ká ri fel ada to -
kat. 
2010: Az év ele jén a Szõ lõ-SZEM Moz ga lom anya gi fel té te le i nek meg te rem té sé hez 
bor ár ve rést szer ve zett Bor da Ká roly ko -
or di ná tor, ami 157 000 Ft be vé tel lel zá -
rult. Le zaj lot tak az NCA in for má ci ós
na pok.
A Ci vi lek és a 2011-es EU el nök ség
kap cso la ta c. kon fe ren cia va la mint Az
eu ró pai uni ós dön tés ho za tal és a ci vil mo -
ni tor ing c. szak mai ren dez vény 54 részt -
ve võ vel va ló sult meg az elsõ fél év ben. Az
Ön kén tes Köz pont Nyug dí jas Ta go za ta a 
ko ráb bi évek hez ha son ló an szer vez te ren -
dez vé nye it: egész ség ügyi szû ré sek 2 al ka -
lom mal (500 fõ), elõ a dá sok 4 al ka lom -
mal (110-250 fõ/al ka lom), ked vez mé -
nyes vá sár lá si le he tõ sé gek ha von ta, mû so -
ros es tek: Nõ na pi, Anyák napi, Ka rá -
csony vá ró. 283 idõs em ber ügyes-ba jos
dol ga i nak in té zé sé ben mû köd tek köz re.
Jú ni us ban a Szõ lõ-SZEM Moz ga lom
meg bí zá sá ból a Szek szárd kör nyé ki szur -
di kok nál ke let ke zett esõ-ká rok be je len té -
se it fo gad ta és to váb bí tot ta az ön kor -
mány zat felé a M.I.C. Fo lya ma to san
meg va ló sul tak a vissza té rõ ren dez vé nyek: 
Hála - Gála (jú ni us), Ön kén tes Tá bor

Ön kén tes Tá bor Pör böly 
2010.

NCA In for má ci ós Na pok 2010.Dér Ta nyán 2010.

Fõz zünk egész sé ge sen! – tanf go lyam
2010.



(Pör böly 20 fõ, jú ni us), In ten zív – hét vé ge (au gusz tus), Ál lam pol gá ri Rész vé tel Hete
fõ gon do la ta a rassziz mus és a ki re kesz tés el le ni fel lé pés volt. (szep tem ber). Lé lek kel a 
vissza úton cím mel zaj lott a Pszi cho ló gi ai Kul tú ra Hete, ami nek egyik ér de kes sé ge volt
a bör tön lá to ga tás a nyi tott hét ke re té ben. 50 fõ élt a le he tõ ség gel. Foly ta tód tak a Ci vil
Bûn meg elõ zé si Mû hely össze jö ve te lei Úton egy-más felé cím mel a két kul tú rás ne ve lés
té ma kö rét jár ták kör be a részt ve võk. Eb ben az év ben 9 al ka lom mal ta lál koz tak
(Össze sen: 200 fõ, rész le tes prog ra mot lásd a hon la pon).
Az egyéb kép zõ, fej lesz tõ mun ka is foly ta tó dott. A Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház zal 
part ner ség ben a TÁMOP –3.2.3/08/2/2-2009-0003 „Épí tõ kö zös sé gek” köz mû ve -
lõ dé si in téz mé nyek az egész éle ten át tar tó ta nu lá sért – a köz mû ve lõ dés a nem for má lis 
és in for má lis ta nu lás szol gá la tá ban címû pá lyá zat E kom po nen sé ben 7 meg tar tó ké -
pes sé get se gí tõ mo dul já ban kép zé se ket tar tot tunk, fej lesz té se ket vé gez tünk. Szek szárd 
vá ros ál ta lá nos is ko lá ban ta nu ló hát rá nyos hely ze tû gyer me kek szá má ra 1. élet ve ze té si 
is me re tek címû kép zést, 2. „Fõz zünk oko san, táp lál koz zunk egész sé ge sen” fõ zõ tá -
bort. Kis ma mák és hát rá nyos hely ze tû anyu kák szá má ra 3. kom mu ni ká ci ós és konf lik -
tus ke ze lõ tré ninget, 4. ba ba-ma ma klubot, 5. ho gyan le gyünk „okos” szü lõk? címû
fog lal ko zást, 6. élet ve ze té si is me re teket. A 7. kom po nens meg va ló sí tá sa is el kez dõ dött 
a „Ma is élõ ci gány mes ter sé gek” címû fo tó ki ál lí tás anyag gyûj té sé vel, va la mint új fo tók 
ké szí té sé vel.

És az újabb húsz év?

Kö szö net azok nak, akik nek
bár mi lyen mó don ré szük volt
az el múlt 20 év mun ká já ban!



MELLÉKLETEK

Az egye sü let tag jai 1990-ben:

(ala pí tó tag jai a mû hely nek is)

Ad or ján Zsu zsa pszi cho-pe da gó gus
Bony hád

Bar tos Er zsé bet köz egész ség ügyi el len õr
Tol na

Bo dony Iván ne ve lõ
Bá ta szék

Deli Er zsé bet könyv tá ros
Szek szárd

Dér Mik lós né kö zös ség fej lesz tõ
Szek szárd

Frei Mi hály né ápo ló nõ
Szek szárd

Ger ge lics Zsó ka új ság író
Szek szárd

Ko vács Mi hály né ne ve lõ
Szek szárd

Dr. Han ga y né 
 Pak si Éva köz egész ség ügyi el len õr

Szek szárd
Dr. Papp Ist ván pszi chi á ter

Szek szárd
Sági Ist ván szo ci á lis 

mun kás 
Bá ta szék

Sági La jos né könyv tá ros
Bá ta szék

Si mon An gyal ka pszi cho ló gus
Pécs

Si mon Ju dit pszi cho pe da gó gus
Szek szárd

Szin ger Já nos né egész ség ügyi 
asszisz tens
Szek szárd

Tesz ler Ven del né könyv tá ros
Szek szárd

Az egye sü let

tel jes jogú tag jai 2010-ben: 

And rás Rita 
Bíró Be á ta
Bo dony Iván 
Bo dony né Ko vács Ani kó
Csá ki Jó zsef né
Cser Hen ri ett
Csor dás né Kõ mí ves Ág nes
Deli Er zsé bet
Dér Mik lós né
Far kas Gyu lá né
Fe hér Ba lázs
Fe ke te Ka ta lin 
Gõsi Ág nes
He ge dûs Jó zsef
Hold há zy Eri ka
Jil ling Má ria
Kil vin ger Mó ni ka
Kiss Rita
Ko lo szár Szon ja
Ko pasz Ár pád
Ma ro nics Irén 
Nagy Ká roly
No vák Ju li an na
Pócs Mar git
Dr. Régi La jos né
Stang licz ky né Kraft Ág nes
Szûcs Ág nes
Tesz ler Ven del né
Zá dor Bé lá né



Pár to ló tag: 
Dr. Be ré nyi Il di kó, Da ri da Zsó fia, Ha lász Gab ri el la, Há morsz ki Il di kó, Ká lóc zi
And rea, Kri e ser Hen ri et ta, Mar tin Já nos, Nagy Ká roly né, Sö rös Il di kó, Úti Er zsé -
bet.

Tisz te let be li tag: 
Hal mai Gá bor né, Ko csis Imre An tal, Dr. Su dár Géza, Stal len ber ger Jó zsef né 

Az elõb bi ek ben em lí tet te ken kí vül, az el múlt 20 év ben
rö vi debb-hosszabb ide ig te vé keny ke dett egye sü le tünk ben:
Benc ze Zol tán, Bo dzá si Ju dit, Bo jás Il di kó, Bo ros Gyu la, Bu dai Al ad ár, Dom bai
Gi zel la, Do mon kos Szil vesz ter, Far kas né For gács Ilo na, Gyur kó Jó zsef, Ha la si né
Propszt Ivett, He ge dûs And rea, He rin ges Ár pád né, Hor váth Me lin da, Hor váth né
Far kas Zsu zsan na, Ja kab Fe renc, Ka to na Ká roly né, Kil tau Im ré né, Kri e ser And rea, 
Len gyel Já nos né, Le zsák Klá ra, Ma ut ner Vil mos, Már ton né Gan gel Klá ra, Nagy
Lász ló né, Pa ta ki Mik lós né, Piri Ad ri en, Rück Já nos, Sár kö zi Ju dit, dr. Su dár Gé zá -
né, Sza bó Im ré né, Sza bó Ist ván, Sza bó Zol tán, Sza bó Zol tán né, Sza ka Lász ló né,
Szak csi Gi zel la, Szal má si Fe renc né, Szi e gel né Ko vács Ju dit, dr. Szi lá gyi né De me ter
Er zsé bet, Szõts Ró bert, Tosa Mo ni ka, Tóth Ág nes, dr. Tóth Csa ba, Tóth Zol tán -
né, Var ga Ág nes, Var ga Ti bor né, We isz né Sza bó Mag dol na.
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