
hogy a társadalom öntevékenységét serkentő közösségfejlesztő 
munka speciális szaktudást és jártasságot igényel, mindenkép
pen érre kiképzett személyben kell gondolkodni tehát. 

Feltételezhető, hogy egy idő (néhány esztendő) eltelte 
után nem lesz elegendő e feladatra a most feltételezett 
egyetlen szakember. Már most gondolkodni lehet azon, 
hogy a főhivatású, vagy akár az önkéntesek létszámának 
növelésével, vagy egy étre a feladatra szervezett közhasznú 
szervezet alakításával kívánják-e továbbfejleszteni ezt a 
társadalomépítő funkciót. Magam ez utóbbi konstrukciót 
javasolom, hiszen esetükben építhetők be teljesítmény
béli garanciák. 

6.23 A Jdc7iicltc.il közliasznú szervezetekkel kap
csolatban más magatartást javasolok az önkormányzat
nak. Ezekkel a szervezetekkel a város előtt álló szociális, 
kulturális, művelődési, sport, információs, életmódbéli, 
képző- és átképző stb. feladatokat szervezetszerűen, tehát 
szerződéses alapon javaslom megoldani. Ez azt jelenti, 
hogy velük közhasznú együttműködési szerződést kell kötni , 
amelyben pontosan rögzített az, hogy az adott szervezet 
közreműködésével mely feladatokat mikor, hogyan és 
miképpen látnak el költségeik megtérítéséért, működési 
feltételeik biztosítása mellett, E szerződések időtartama ter
mészetesen a város költségvetésének időkorlátaihoz igazo
dik, ám annak megerősítését vagy felmondását úgy kell 
szabályozni, hogy az önkormányzat és a szervezet kényszer
helyzetbe ne kerülhessen. A szerződések előkészítése a már 
említett közösségi munkás (illetőleg a t éma szerint érint
kező osztály vezetőjének) feladatává tehető, míg az abban 
foglaltak megvalósulásának ellenőrzésére a téma szerint 
érintett képviselő-testületi bizottság és a korábban ugyan
csak említett kuratórium együttesen lehet hivatott. 

6.2 A A működési hely biztosítása, tehát a „civil 
ház" alatt alapvetően irodákat (postacímet, telefonvo
nalat, internet csatlakozási lehetőséget, egyesületenként 
egy íróasztalnak és egy szekrénynek való alapterületet) és 
néhány, a használók igényei és ütemezése alapján igénybe 
vehető klubhelyiséget, előadótennet értek, beleértve az 
épülettel kapcsolatos közműkiadások fedezését, ám kivéve 
a telefonhasználat díját. Bizonyára szükséges egy gond
nok, aki az épület gondozását, felügyeletét, takarítását is 
elvégzi. Ebben az épületben lehetne kialakítani a már 
említett közösségi munkás munkahelyét is. 

Elképzelhető, hogy az egyesületek együttélése konfliktusok
kal jár, aminek oldására, a közösen használt termek üzemelte
tésének beosztására, mindegyikük közös képviseletére vala
mennyiük egy-egy aktivistájából alakított, közösen megbeszélt 
módon kijelölt (például névsor szerint évente cserélendő) idő
leges vezetővel rendelkező ügy-vezető testületet ajánlok alakí
tani. Elképzelhető az is, hogy az épületet használó eg' isületek 
közül némelyik önálló helyre költözik, mások nyilvános he
lyekre (kávéház, kultúrház) települnek, megint mások, meg
alakulva, beköltöznek, természetesnek kell tartani tehát a 
használók állandó mozgását. Az épület kialakítása után, ille
tőleg az abban az egyesületeknek biztosított alapterület igény
bevételét (az ez irányú kérelem gyakorlatilag automatikus 
jóváhagyását) követően az önkormányzatnak mindezzel nincs, 
de nem is kell legyen tennivalója. 

Javasolom, hogy a „civil ház" létesítése előtt, annak 
nagyságáról, az igénybevétel rendjéről, gondnokolásáról, 
az ezzel kapcsolatos költségek mértékéről és a költségek 
viselésének módjáról stb. az orosházi képviselő-testület 
tájékozódjon más, ilyen létesítményeket már létrehozó és 
kezelő hazai önkormányzatoknál, egyidejűleg kezdemé
nyezzen erről szóló beszélgetést az érintettekkel is. 

Fotótrétúng az 

UTAZÁS A VILÁG KÖRÜL 2003 
"című fotópályázat részvevői és azok számára, akik sze
retnék elsajátítani a képolvasás, képelemzés módszereit 

Időpontja: 2002. november 30. - december 1. 
Helyszíne: Balatonalmádi, Martinovics u. 16. (az M M I 
vendégháza, 2-3 ágyas szobák, a mosdók és mellékhelyi
ségek a folyosón). 

Jelentkezési haláridő: 2002. november 22. ( A korlá
tozott férőhely miatt, a jelentkezések sonendjében fogadjuk 
a szálláshely foglalást!) 
Részvételi díj: 

teljes ellátással (szálláshely és négy étkezés): 5.000 Ft 
szálláshellyel (étkezések nélkül): 3.000 Ft 
csak előadásokon való részvétel mindkét napon: 2.000 Ft 
az előadásokon való részvétel egy napon: 1.000 Ft 

A részvételi díj befizetéséhez csekket küldünk, a jelentkezési 
lap beérkezése után. A k i csekket kap, annak biztosítjuk a fé
rőhelyet. Külön értesítést már csak azoknak küldünk, akiknek 
nem tudjuk fogadni a jelentkezését! 
Program: 

2002. november 30. szombat 
10 óráig: Regisztráció, elhelyezés 
10.00-12.00-ig: Képelemzés, képolvasás ( az otthonról hozott 
20-30 kép egyénenkénti elemzése). Eközben választ kapha
tunk arra, hogy milyen szempontok alapján értékelik a fotó
pályázatokon a különféle szakértői bizottságok a képeket. 
Melyek azok a gyakori felvételi hibák, amelyek miatt nem 
állítják ki a fényképeket? Hogyan ábrázolhatjuk hatásosan a 
kiválasztott témát? Mit kell tennünk annak érdekében, hogy 
alkotásainkra a nézők hosszabb ideig emlékezzenek? * 
12.30-13.30-ig: Ebéd 
14.00-18.00-ig: A képelemzés és képolvasás folytatása (egy-
egy szerző alkotásaira átlagosan 15 percet szánunk). 
18.00-19.00-ig: Vacsora 
19.00-19.30-ig: Szakirodalmi tájékoztató (ajándék könyvek és 
kiadványok szétosztása) 
19.30-tól: Címadó gyakorlat (milyen címet adjunk az alkotásoknak?) 
2002. december 1. vasárnap 
8.00-9.00-ig: Reggeli 
9.15-12.15-ig: A képelemzés és képolvasás folytatása 
12.30-13.30-ig: Ebéd 
14.00-15.00-ig: Aktuális fotópályázatok, fotókulturális ren
dezvények (tájékoztató) 
15.00-15.30-ig: Miként csatlakozhatunk a Magyar Fotóművé
szek Világszövetségéhez és a Magyar Fotóművészeti Alkotó
csoportok Országos Szövetségéhez? 
16.00-tól: Elutazás 
Előadó: Győri Lajos 

http://Jdc7iicltc.il

