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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.

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

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 06/20-298-0719-es
telefonszámon érhető el.

10. évfolyam 27. szám

A barát…
A barát egy mosoly, mely bátorít, ha félsz
A barát a taps, mely ujjong, ha célba érsz
A barát egy kéz, mely felhúz, ha elestél
A barát az álom, mit éberen kerestél
A barát egy könnycsepp, mely érted hull, ha baj van
A barát egy gyémántpáncél, óv téged a harcban
A barát nevetés, mely felharsan, ha meglát
A barát rózsakert, mely neked nyitja bokrát
A barát egy csillag, mit az éj varázsol
A barát egy dallam, mit meghallasz bárhol
A barát egy láng, mely kitáncol a tűzből
A barát egy emlék, mit szívedben őrzöl
A barát is csak ember, s néha tán hibázik
De szeret, s ha nincs veled, érzed….hiányzik

 „KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ”
Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj elnyerésének lehetőségére hívtuk fel
minden munkáltató és falugondnok figyelmét. E lehetőséggel élve
terjesztette fel Alsómocsolád Önkormányzata Taller József falugondnokot,
aki 2016-ban elnyerte a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat. Ezúton is
gratulálunk neki!

 „KIVÁLÓ SZOLGÁLAT” pályázat
A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete Tagjai számára
KIVÁLÓ SZOLGÁLAT

 ALAPKÉPZÉS
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendelet szabályozza, hogy falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben
csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő
időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez
szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör
betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül
elvégzi.
A képzés szervezését a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
(továbbiakban Hivatal) látja el. A képzésre történő jelentkezés
folyamatos.
A jelentkezéseket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal.
Cím: 1391 Budapest, Pf.: 244

elismerés elnyerésére pályázatot hirdet.
Az elismerő címre az Egyesületet támogató Baranya megyei falu-és
tanyagondnokságok pályázhatnak, akik legalább 5 éve falu/tanyagondnoki
munkakörben dolgoznak. Évente legfeljebb öt elismerés adható ki. A
Kiváló Szolgálat elismerést elnyert település falu/tanyagondnokságának
működtetője oklevelet, falu/tanyagondnoka értékes ajándékot kap.
A pályázatot 2016. június 30-ig lehet benyújtani az egyesület bogdásai
irodájába (7966 Bogdása, Kossuth Lajos utca 103.) három példányban. A
Bíráló Bizottság augusztus 14-ig bírálja el a pályaműveket. A
pályázatnak tartalmaznia kell a falu/tanyagondnokság szakmai
programját, a falugondnokság működésének részletes beszámolóját
legfeljebb 10 gépelt oldal terjedelemben.
Kérjük a fenntartókat, hogy akik szerint a lakosság és az
önkormányzat legnagyobb megelégedésére végzi a falu/tanyagondnok
a feladatát nyújtsanak be pályázatot. Várjuk a pályaműveket!

Képzésre a jelentkezési lap (és a szükséges mellékletek) megküldésével a
szolgáltatást fenntartónak kell bejelenteni a falugondnoki munkakörben
alkalmazott személyt.
További információ:
Bartus István
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
1391 Budapest, Pf.: 244
E-mail: bartusi@nrszh.hu
Egyesületünk folyamatosan szervezi az új falugondnokok számára a
falugondnoki alapképzést, melyet együttműködő partnerünk, a
Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete végzi.
Jelenlegi csoportunk 2015. november 23-án kezdte meg alapképzését:
Szalatnak, Hegyhátmaróc, Óbánya, Magyarlukafa, Szigetvár, Bürüs,
Kisszentmárton, Babarcszőlős, Töttös.

 TOVÁBBKÉPZÉSEK
A következő képzés témája:
”Segítő szakemberek felkészítése szenvedélybetegekkel
hozzátartozóival való hatékony munkára”.

 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ VÁLTOZÁS!!!!!
és

azok

A képzés T- jelű, vagyis tanfolyam, melynek megléte kötelező egy – egy
képzési időszakban.
Várjuk a jelentkezőket, mivel a képzés csak 15 fő jelentkezése esetén
indítható. Jelentkezési lapok kérhetők az egyesület irodájából, vagy a
honlapról letölthető (www.baranyafalu.hu)
 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK
Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések
Önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal
hozzájárultak 2015-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.

Tájékoztatjuk a fenntartókat, falugondnokokat, hogy az ellátott jogi
képviselői feladatok elvégzése Baranya Megyében az alábbi területi
megosztással valósul meg:
BENCZÉNÉ BOGÁRDI ANDREA
bogardi.andrea@obdk.hu
06-20-4899-576
Pécsi, Sellyei, Siklósi, Szentlőrinci, Szigetvári járások
BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA
bosnyak.frida@obdk.hu
06/20/489- 96-04
Bólyi, Hegyháti, Komlói, Mohácsi, Pécsváradi járások
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható:
06/80/620-055
Az egyesülethez beérkezett írásos panaszokat továbbítjuk a fenti
elérhetőségen megtalálható ellátott jogi képviselőhöz.
 AZ ORSZÁGOS JELENTÉSI RENDSZERREL
KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK

 FELHÍVÁS
Gratulálunk minden falu- vagy tanyagondnoki szolgálat fenntartójának az
új gépjárműhöz, azonban ismételten felhívnánk a figyelmet, hogy a
változást a 369/2013. ((X.24.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelően az illetékes Kormányhivatalnak (Baranya Megyei
Kormányhivatal) is be kell jelenteni.

A 2016. január 1-étől hatályos a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési
rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (Nyr.) átfogóan
újraszabályozta az Országos Jelentési Rendszert.
Az átalakításra tekintettel a 2015. II. félévre vonatkozó adatokat az Nyr.
18. § (3) bekezdése alapján a fenntartónak 2016. évben először 2016.
április 30-áig kell jelentenie az Országos Jelentési Rendszerbe.

Erre a célra új jelentési felület kerül kialakításra az Igénybevevői
Nyilvántartáson (KENYSZI) belül, amely fejlesztése jelenleg még
folyamatban van. A jelentési lehetőség megnyitásáról központilag adunk
tájékoztatást.
Abban az esetben, ha a fenntartónak eddig nem kellett az Igénybevevői
Nyilvántartásba jelentenie – mert nem nyújtott egyetlen olyan
szolgáltatást, amelyre jelentési kötelezettsége volt – akkor szükséges eképviselőt kijelölnie annak érdekében, hogy az Országos Jelentési
Rendszerbe a jelentést majd meg tudja tenni.
Az e-képviselői kijelöléssel kapcsolatos tájékoztató és formanyomtatvány
elérhető az Igénybevevői Nyilvántartás nyitó oldalának jobb oldali
menüjében https://tevadmin.nrszh.hu/tevadmin/Fooldal.xhtml, amelyet
belépés nélkül bárki megtekinthet.
Az Országos Jelentési Rendszerrel, valamint az e-képviselői kijelöléssel
kapcsolatos kérdés esetén munkanapokon a 06/1/462 6670 telefonszámon
lehet segítséget kérni.

 ÁGAZATI PÓTLÉK

rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) a következő 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § (1) Az ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottat – a
fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartam
alapján – 2015. július, augusztus, szeptember, október és november
hónapra tekintettel kiegészítő pótlék illeti meg. A kiegészítő pótlék
mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza. (2) A kiegészítő pótlékot
nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások
ellentételezésére
szolgáló,
a
közalkalmazottat
megillető,
kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság
és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.”
2. § A Kjtvhr. a következő 19. §-sal egészül ki: „19. § (1)
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 módosításáról
szóló 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. § szerinti
kiegészítő pótlékot első alkalommal 2015. július hónapra tekintettel, 2015.
augusztus hónapban kell kifizetni. (2) Ha a közalkalmazotti jogviszony
2015. július 1-jét követően, de 2015. augusztus 1-jét megelőzően létesül,
vagy 2015. június 30-át követően, de 2015. augusztus 1-jét megelőzően
megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.”
 KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ - ZSOLNAY
KULTURÁLIS NEGYED

A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete 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 módosításáról

A már évek óta hagyománnyá vált módon tájékoztatunk minden
érdeklődőt az aktuális programokról

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.

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 2016. április - május hónapra:
 április 8. 21.00
Rutkai Bori és a Kistotál | Szabó Benedek és a Galaxisok
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
A Rutkai Bori és a Kistotál gazdag lelkületű, humorral kevert
melankolikus dalai felnőtt ringatók, funk’n’blues-ok, performatikus kerti
népdalok Anticityből és diszkóetűdök a faluszélről.
Szabó Benedek és a Galaxisok igazi koncertkedvencek, ugyanakkor a
házibulik, részeg hazasétálások és magányos éjszakák elengedhetetlen
kellékei, dalaik egy egész korosztály szorongásait és vágyait leltározzák.
Támogatja az NKA. Előv. 1000 Ft, helyszínen 1200 Ft

 április 15. 20.00
Kállay Saunders Band koncert
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
Támogatja a Cseh Tamás Program és az NKA. Elővételben 1800 Ft,
helyszínen 2200 Ft
 április 18. 19.00
A Zsolnay Színház bemutatja: Conor McPherson: A gát
A Kaposvári Csiky Gergely Színház és a Budapesti Nemzeti Színház
közös produkciója
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
Vidéki ír kocsma, négy férfi és egy nő, iszogatnak, beszélgetnek.
Mindenkiből kiszakad egy-egy titokzatos történet, miközben az is kiderül,
hogy képesek szeretetet nyújtani a másiknak. Talán mert egy kíváncsi,
szép, szabad és törtszívű nő lépett közéjük pár órára… Főszerepben
Szarvas József. Rendezte Bérczes László. /Teltház/

 április 21. 20.00
Metronóm Jazz Klub: Karosi Júlia Quartet feat. Lukács Miklós
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
Karosi Júlia kvartettje elsősorban saját szerzeményeket játszik, klasszikus
zenei és modern dzsessz behatásokkal. Második nagylemeze, a Hidden
Roots zenéje magán viseli a magyar és közép-európai zene ritmikai
sokszínűségét. A kvartett vendége Lukács Miklós cimbalomművész.
Támogatja a Cseh Tamás Program és az NKA. 1300 Ft, d 990 Ft
 április 28–29–30.
PÉCSI EGYETEMI NAPOK 2016
Zsolnay Negyed
A Pécsi Tudományegyetem legnagyobb kulturális és szórakoztató
rendezvénysorozata mintegy száz produkcióval – hazai és külföldi
zenekarokkal, lemezlovasokkal, kulturális és közösségi programokkal.

 április 28. 20.00
Ian Anderson plays the Orchestral Jethro Tull
Közreműködik a Pannon Filharmonikusok Kodály Központ
A Jethro Tull alapítója, frontembere és legendás fuvolistája igazi
különlegességgel tér vissza Magyarországra. Ian Anderson saját, valamint
a Kodály Központ rezidens zenekarával áll színpadra, hogy a Jethro Tull
életmű legismertebb dalait szimfonikus kísérettel mutassa be a
közönségnek. Vezényel John O'Hara.
14900 Ft, 13900 Ft, 9900 Ft Pannon Filharmonikusok, ZsÖK Nkft.
 május 11. 19.00
Michel Camilo & Tomatito
Kodály Központ
A flamenco egyik legjelentősebb szólistája és egy zongorista fenomén
közös koncertje.

 május 13. 19.00
ExperiDance: Én, Leonardo
Kodály Központ
A Leonardo életút izgalmas epizódjai az ExperiDance táncjátékában.
 május 13. – június 12.
Horvát naiv művészet – A hagyományok gazdagsága
Pécsi Galéria (Széchenyi tér)
Kiállításmegnyitó: május 13. 17.00
A hlebinei iskola Pécsett
 május 14. 18.00
Carmina Burana
Kodály Központ
 május 20 – 22.
PIKNIK
 május 20. 20.00
Fonó Zenekar koncert és táncház
Zsolnay Negyed – Pirogránit udvar
 május 21. 16.00
Metronóm Jazz Klub: Váczi Eszter Quartet
Zsolnay Negyed – Bóbita Szabadtéri Színpad

 május 21. 18.00
Little G. Weevel koncert
Zsolnay Negyed – Bóbita Szabadtéri Színpad
 május 21. 20.00
Takács Nikolas koncert
Zsolnay Negyed – Pirogránit udvar
 május 24. 19.00
A Zsolnay Színház bemutatja * Veszprémi Petőfi Színház: Love
Letters – Szerelmes levelek
A.R. Gurney műve nyomán
Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem
 május 25. 19.00
Koncz Zsuzsa koncert
Kodály Központ
 május 31. 19.00
A Zsolnay Színház bemutatja: Orlai Produkció – Száll a kakukk
fészkére Dale Wasserman műve alapján Kodály Központ

