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Hírlevelünkben minden tagunk és támogatónk helyet kap hirdetéseinek,
véleményének, települése bemutatkozásának.
Kérjük, hogy a falugondnok személyének, vagy elérhetőségének változását,
illetve egyéb problémáikat irodánk felé szíveskedjenek jelezni, mert
információink csak így tudnak célba érni.

9. évfolyam 24. szám

LÁTÓÚT
. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett különböző
szakmai programok megvalósítására, így egyesületünk
2015. június 17-19 –ig
LÁTÓUTAT

BARANYAI FALUGONDNOKI HÍRLEVÉL
Szerkeszti és kiadja:
a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

szervez Veszprém megye falugondnoki településeire. A tervezett létszám
20 fő, várjuk azon falu és tanyagondnokok jelentkezését, akik szívesen
részt vennének a három napos szakmai tanulmányúton. Jelentkezni az
egyesület munkatársainál lehet 06-73- 352-057-es telefonszámon, vagy a
bmfalu@h-wnet.hu e-mail címen.
Jelentkezési határidő: 2015. június 5. (péntek)

honlap: www.baranyafalu.hu
Hozzászólásaikat, véleményüket az egyesület címére várjuk:
7966 Bogdása, Kossuth Lajos u. 103.
Telefon/fax: 73/352-057, E-mail: bmfalu@h-wnet.hu
A délutáni órákban Somogyváriné Pandur Beatrix a 06/30-329-2063-as
telefonszámon érhető el.

Éneklem a tavasz, a fényt,
Bimbózó ifjú zöld reményt.
S a nap elém hajol
És rám kacag, milyen ravasz
Ó pompa, szín, ó dús Tavasz!”
József Attila

 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 2015-BEN
2015-ben három országos kihatású program megvalósítása is várható:


Falugondnokok Napja (a pályázati kiírás keretében BAZ
megyei egyesület pályázta és nyert el támogatást rá),
melynek várható időpontja 2015.05.29.



Falugondnokok Országos Konferenciája (külön
támogatási forrásból a Zalai Falvakért Egyesület valósítja
meg, a pályázati keretből forráshiány miatt nem lehetett
támogatni), melynek várható időpontja 2015. szeptember



Határon átnyúló együttműködés: Torockói szakmai
konferencia , külön támogatási forrásból a Vas és GyMS
megyei egyesület valósítja meg, melynek várható
időpontja………???????.

Az egy támogatási kérelemben igényelhető támogatás összege:
személygépjármű esetén legfeljebb nettó 3,5 millió forint, terepjáró
esetén legfeljebb nettó 5 millió forint, mikrobusz esetén kevesebb, mint
nettó 8 millió forint. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás
100 százaléka.

 ÁGAZATI PÓTLÉK
A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a
szerinti, 2015. január-december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz
és annak közterheihez (2014. évi C. törvény „Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről” III. szakasz 2. melléklet 6.pont)

 ALAPKÉPZÉS
 PÁLYÁZAT
A Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
irányuló intézkedés (a továbbiakban: alapszolgáltatások jogcím)
újranyitása várható. A benyújtási időszak kezdete: 2015. április közepe.
A rendelet alapján kettő célterület kerül megnyitásra, támogatás vehető
igénybe
1. új és már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez
2. egyéb szociális, bűnmelőzési és közösségi szolgáltatások
fejlesztéséhez.

Egyesületünk folyamatosan szervezi az új falugondnokok számára a
falugondnoki alapképzést, melyet együttműködő partnerünk, a
Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete végzi. illetve a Győr
Moson Sopron megyei Falugondnokok Egyesülete.
A 2014. november hónapban indult képzésen az alábbi települések
falugondnokai vettek részt: Gordisa, Kisvaszar, valamint Somogy
megyéből Zimány, Orci, Balatonszentgyörgy, és Bolhás.
Ugyancsak Somogy megye 16 falu és tanyagondnoki szolgálatának
alapképzésében veszünk részt, bonyolítjuk le a megyei gyakorlatot.
Következő képzés április első felében indul, 7 fővel.

 TOVÁBBKÉPZÉSEK
2015.január 27-én lezárult
„ A hatékony kommunikáció –
eredményes együttműködés” című továbbképzésünk 17 fővel. A
rendezvénynek Nagyváty település adott otthont, köszönjük Horváth
Gézáné Polgármester Asszonynak, és nem utolsó sorban Nagy Ákosnak, a
település falugondnokának.
Jelenleg az „Amit tudni kell a baleset megelőzésről és az
elsősegélynyújtás korszerű elméletéről és gyakorlatáról” c, képzés vár
Benneteket, melyre a jelentkezési lap igényelhető az iroda
alkalmazottaitól, illetve a honlapról letölthető (www.baranyafalu.hu)
 SZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS
Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy egyesületünk pénzintézeti
számlaszáma fiók megszüntetés miatt 2014. szeptember 01-től
megváltozik, az új számlaszámunk a következő: Szentlőrinc - Ormánság
Takarékszövetkezet Sellyei Kirendeltsége 50700138-12940147.

 JOGS ZA B Á LY VÁ L TOZÁ S
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény módosítása
Az Szt. 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(6) Ugyanazon ellátási területen csak egy falugondnoki szolgálat,
illetve egy tanyagondnoki szolgálat működtethető.”
- Az Szt. 60. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A társulás keretében megszervezett falugondnoki szolgáltatás csak
azon települések tekintetében működtethető, amelyek megfelelnek a
(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek. A társulás keretében
megszervezett tanyagondnoki szolgáltatás csak azon ellátási területen
működtethető, amely megfelel a (3) bekezdésben meghatározott
feltételeknek.”
 ELÉRHETŐSÉGEK VÁLTOZÁSA!

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK
Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések
Önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal
hozzájárultak 2014-ben is az egyesület működtetéséhez, fenntartásához.
Az idei évben is kérjük a fenntartókat, az egyesületi tagokat, támogassák
egyesületünket, hogy tovább tudjuk Önöket segíteni, támogatni, a
falugondnoki szolgálatok érdekeit méltó módon képviselni.
Az idei évben a hírlevelünk megjelenéséig pártoló támogatást kaptunk:
Alsómocsolád, Bakóca, Bánfa, Bár, Bodolyabér, Boldogasszonyfa, Bürüs, Cún,
Csebény, Drávakeresztúr, Drávasztára, Görcsönydoboka, Gyöngyösmellék, Hásságy,
Helesfa, Ivándárda, Kisdér, liptód, Magyarhertelend, Mozsgó, Orfű, Szalánta,
Szalatnak, Szaporca, Szilvás, SzűrUdvar, Zádor- Szörény, Zaláta – Kemse,
Zengővárkony, Zók, Piskó, Mánfa, Szentdénes, Hetvehely, Gödre, Kisharsány,
Nagytótfalu településektől. Nagyon köszönjük !



Az Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési
Igazgatóságának salgótarjáni részlege 2012. április 1-től
Budapestre költözött. Az új elérhetőség az NCSSZI
székhelye: 1134 Budapest, Tüzér u.33-35. Tel.: 06-1/237-6700



A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapja
átköltözött az nrszh.kormany.hu címre.

 A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZER
ÁTALAKÍTÁSA – SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁS
KIALAKÍTÁSA
2014. július 1-től a szociális intézmények és szolgáltatók kizárólag
elektronikus úton terjeszthetik a szociális és gyámhivatalok elé az

engedélyeseket érintő kérelmeiket, bejelentéseiket, valamint az azok
mellékletét képező dokumentumokat.
A fenntartók a kérelmeket előzetes regisztrációt követően rögzíthetik. A
kérelem elektronikus úton történő benyújtására a fenntartói képviselő,
illetve a meghatalmazott jogosult.
További információ: Szociális Ágazati Portál/Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal.

Állandó programok:
- A Zsolnay aranykora - Gyugyi László gyűjteménye
- Bábmúzeum – Bóbita Bábszínház
- LABOR - Interaktív Varázstér
- Rózsaszín Zsolnay Kiállítás
- Zsolnay család- és gyártörténeti kiállítás
- Zsolnay Mauzóleum
Időszakos programok 2015. április hónapra:

 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ
Az intézményben az Ön területileg illetékes ellátott jogi képviselője:
KULCSÁR MELINDA
Munkaidőben elérhető telefonszáma: 06/20/489- 9576
Postacím: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 22.
E-mail: kulcsar.melinda@obdk.hu
 ADOMÁNY OSZTÁS
Egyesületünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megkeresésére
élelmiszer adományosztásban vett részt, így azt 32 településre tudtuk
eljuttatni a települések falugondnokainak segítségével.
 KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ - ZSOLNAY
KULTURÁLIS NEGYED
A falugondnoki alapképzés megyei gyakorlata során 2015. február 10-én
és 2015. április 01-én intézménylátogatást tettünk Pécsett, a Zsolnay
Kulturális Negyedben.
Minden településnek ajánljuk a programjaikat, ezeket:

I. GYEREKPROGRAM
április 10. 17.00
Mesebolt Bábszínház: dobronka Cirkusz világszám
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
A hajdani vándormutatványosok marionettcirkuszának bája és szépsége
előtt tisztelgünk oroszlánordítással, légtornász bukfenceivel,
papírrózsákkal, élőmuzsikával és a világ valamennyi csodájával! A
Mesebolt Bábszínház és Magamura Alkotóműhely közös produkciója.
Játsszák Lehőcz Zsuzsa és Takács Dániel.
gyermek (14éves korig) 500 Ft, felnőtt 800 Ft ZsÖK NKft.
2015. ápr. 11., 16:00
Bóbita Bábszínház
Dzsungelmese, avagy Kisoroszlán keresi a sörényét
Bemutató előadás! Bábjáték 4 éves kortól
Egységesen: 900 Ft
2015. ápr. 11. 17:00
Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház
Elkészíthetitek kedvenc bábmesétek figuráit!
Egységesen: 700 Ft

2015. ápr. 18, 16:00
Hamupipő
Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház
Egységesen: 900 Ft
2015. ápr. 22. 15:00
Zsolnay Negyed – Planetárium
Planetáriumi előadás 6 éves kortól bármely korosztálynak, 50 perc
Nyugdíjas: 700 Ft normál: 1100 Ft Diák: 700 Ft Pedagógus jegy: 700 Ft
2015. ápr. 22. 16:30
Zsolnay Negyed – Herkules Műhely
A képzőművészet és az alkotás folyamatának különböző technikái
elsajátításában segít Ludván Zsolt rajztanár
2015. ápr. 30., 16:30
Zsolnay Negyed – Herkules Műhely
Egyik héten csütörtök, másik héten szombat, órarend szerint. Csütörtök
17.00–19.00 Szombat 16.00–18.00
Készítsetek színpompás gyöngyékszereket, öltözék-kiegészítőket és
használati tárgyakat hagyományos és modern gyöngyöző technikákkal a
gyöngyész, Jakab Bernadette vezetésével

április 9. 20.00
Metronóm Jazz Klub: Pianissimo! Duo –
Szakcsi Lakatos Béla és Müller Péter Sziámi
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
Műfajteremtő programjában a jazzkiválóság Szakcsi páratlan
improvizációs készségét, Sziámi pedig költői és előadói erőt egyesíti..
1300 Ft, diák 990 Ft ZsÖK NKft.
április 10. 21.00
Maszkura és a Tücsökraj / Taraf De Akácfa
A Portugieser Du Monde kísérőrendezvénye
Zsolnay Negyed – E78 – E78 Café
A budapesti népzenei élet egyik legfrissebb, feltörekvő formációjában
négy ország fiataljai egyesítik erőiket. Az elmúlt évek alatt mélyen
beleásták magukat a Kárpát-medence, Erdély és a Balkán zenei bugyraiba,
most ezt a zenei világot viszik színpadra nem mindennapi hangszerelés
mellett.

2015. ÁPRILIS – KIEMELT PROGRAMOK
Zsolnay kulturális negyed; kodály központ; művészetek és irodalom
háza; cella septichora látogatóközpont; pécsi galéria (széchenyi tér)

április 11. 21.00
Ferenczi György és a Rackajam & Apnoe Folk Underground
A Portugieser Du Monde kísérőrendezvénye
Elkészült a Rackajam új lemeze, amit a műfaj mekkájában, Nashville-ben
rögzítettek a fiúk. Abban a városban, ahonnan a rock’n’roll is elindult. A
Rackák mertek nagyot gondolni: kipróbálták, hogy különleges,
formabontó, vad, magyar zenéjük hogyan működik ebben a nívós
környezetben.
Az est létrejöttét a Cseh Tamás Program támogatta. ZsÖK NKft.

április 2. 19.00
Apostolos koncertsorozat – Németh Klaudia
Zsolnay Negyed – Apostolos terem
Gitártanár-kamaraművész diplomáját 2010-ben Győrben, majd három
évvel később művészdiplomáját a frankfurti zeneművészeti főiskolán
szerezte. Jelenleg a stuttgarti zeneakadémián tanul..
600 Ft, diák, nyugdíjas 400 Ft

április 12. 19.00
A költészet másnapja
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
A Zsolnay Szalon különkiadásának házigazdája a kortárs irodalom
különleges alakja, Vámos Miklós. Vendégei Laár András, a L'art pour
l'art Társulat és a KFT színes egyénisége, valamint a szintén igen
sokoldalú Bornai Tibor.

április 17. 20.00
HOBO 70
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 70. születésnapom alkalmából rám törő
bűntudat hatására elhatároztam, hogy a pécsi közönség rovására elkövetett
gyalázatosságaim súlya alatt megtörve bemutatom ezen szörnyűségek
példáit és egy zenés előadásban bűnbánatot tartok! Tisztelettel: Hobo,
hobóc
ZsÖK NKft.
április 19. 19.00
Pannonii Carmen
A PTE Zsolnay Wind Orchestra bemutatkozó hangversenye
Kodály Központ
Pécs gazdag fúvószenei élete új együttessel gyarapodik. A PTE oktatói és
hallgatói által alapított zenekar első alkalommal lép nagy nyilvánosság elé.
500 Ft ZsÖK NKft.
április 20. 19.00
Zsolnay Színház – Nézőművészeti Kft: A gondnok
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
A gondnok fontos ember. Létezik azonban egy furcsa munkaadó, aki nem
vár el semmit cserébe a munkáért és létezik egy alak, akinek nem felelnek
meg a munkák. És van egy harmadik alak, övé a ház és az ő bátyja a fura
alak. A névtelen senkinek két munkaadó közül kell választania. A
dilemma súlyos, de végül sikerül dönteni.
2290 Ft, diák, nyugdíjas 1790 Ft ZsÖK NKft.
április 23. 19.00
Apostolos koncertsorozat – Csáki András
Zsolnay Negyed – Apostolos terem
Rövid:
Csáki András a fiatal gitáros nemzedék meghatározó művésze, a DLA
fokozat megszerzése utána számos díjjal gazdagodott, mint a Junior Prima,
Fischer Annie ösztöndíj, vagy a Márciusi Ifjak Díj. A koncert támogatója
az NKA.600 Ft, diák, nyugdíjas 400 Ft ZsÖK NKft.

április 25. 19.00
Buda Folk Band
A Magyar Táncház kísérőprogramja
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
A Buda Folk Band tagjai gyerekkoruktól kezdve foglalkoznak a magyar és
más kelet-európai népek zenei hagyományával. Zenéjüket úgy nevezték el,
hogy „világi” népzene, mely szójáték arra utal, hogy meggyőződésük
szerint a magyar népzene már önmagában is világzene. ZsÖK NKft.
április 26. 10.00
Legnagyobb Buli a Legkisebb Utcában
Zsolnay Negyed – Boltok utcája
A Zsolnay Negyed Kézműves Boltjai utcabálra invitálják a pécsieket.
Ezen a napon az üzletek számos kedvezménnyel, 15.00 órától pedig zenés
és kézműves programokkal, ingyenes koncertekkel várják kedves
vendégeiket. Igazi családi kikapcsolódás! Találd meg a kedvére való
elfoglaltságot és finomságokat!
A részvétel ingyenes! Szervező: boltok, ZsÖK NKft.

EMTATÓ ELŐADÁS! Kisoroszlán keresi a sörényét
Bábjáték 4 éves kortól

GYÁSZHÍR
Megrendülten értesültünk
Vida Bálint
Hegyhátmaróc- Tófű falugondnokának, és
Friebert Gábor Mihály
a Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesületének elnöke haláláról.
Emléküket szívünkben őrizzük!

Az előadás 16:00 Bóbita Bábszínház

