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„Minden adott a civil szervezetek életének
kiteljesedéséhez…”
Az elmúlt két esztendő legnagyobb
programokat segítő uniós támogaeredménye a civil területen, hogy húsz
tásokkal. A többletforrások mögö!
évvel a rendszerváltás után elkészült a
olyan támogatási formák állnak,
civiltörvény Magyarországon – mondta
amelyeket korábban csak gazdasáLatorcai Csaba nemzetiségi és civil kapgi társaságok és önkormányzatok
csolatokért felelős helye"es államtitkár
kapha!ak. Az új struktúra lényege,
az MTI-nek ado" értékelő interjújában.
hogy szemben a korábbi Nemzeti
Mint elmondta, az új jogszabály
Civil Alapprogrammal, amelynek
segíti a civil szervezetek munkájáprogramjai regionális elven szervenak kiteljesítését, azon adminisztződtek, a Nemzeti Együ!működési
ratív és pénzügyi gátak lebontását,
Alap célja a valódi munka segítése.
amelyek sokszor akadályozták a
A szakmai tevékenység mentén jö!
Latorcai Csaba (Bajtai László felvétele)
szervezetek életét. Latorcai Csaba
létre az alap öt szakkollégiuma is
hozzáte!e: a kormányzati ciklus második felének – tájékoztato! a helye!es államtitkár. Ezek közül kifeladata, hogy a kormány által előkészíte! és ren- emelte a nemzeti összetartozás kollégiumát, amely a
delkezésre bocsáto! eszközök és források segítsék a határokon is átívelő magyar-magyar civil kezdemécivil szervezeteket abban, hogy az egész társadalom nyezések támogatására jö! létre. Álláspontja szerint
számára fontos feladatokat hasznosan és jól tudják ezek az együ!működések jelentős gazdasági haszelvégezni.
not is tudnak hozni.
A helye!es államtitkár hangsúlyozta: a civiltörA helye!es államtitkár emlékeztete! rá, hogy a
vényt valóban civilek alko!ák. Emlékeztete! rá, működési pályázatok beadási határideje lejárt. Öszhogy a kormányváltás után egy civil szakértőkből szesen több ezer, kollégiumonként körülbelül 1500
álló közösség készíte!e el azt a koncepciót, amelyet pályázat érkeze!. Mint elmondta: Magyarországon
később társadalmi vitára bocsáto!ak. A vita ered- jelenleg hozzávetőleg 30 ezer valóban működő civil
ményeként az eredeti tervezet kétharmada át is ala- szervezet van. A második félévre készül el a ponkult. Hozzáte!e: azért döntö!ek a gyors változtatás tos nyilvántartás, és folyamatosan frissítik, így napmelle!, hogy ne tartsák bizonytalanságban a civile- rakészen tartalmazza majd a civil szervezeteket. A
ket. Álláspontja szerint így tervezhetővé és bizton- nem működő szervezetek száma több ezerre tehető.
ságossá vált a civil szervezetek működése. A civil Latorcai Csaba szerint a jövő év közepére lehet vége
szervezetek támogatási rendszerének átalakításakor a tisztulási folyamatnak. Arról is beszámolt, hogy
elsődleges szempont volt a pályázat minősége, vala- június elejéig lehete! pályázni a – kollégiumok álmint az, hogy a pályázó milyen munkát végez való- tal kiírt – szakmai projektek támogatására. Mint eljában. Az új törvény megalkotásakor egyezte!ek az mondta: nincsenek preferált területek, de az eddig
Állami Számvevőszékkel is, így sikerült kiiktatni a beérkeze! pályázatok alapján látható, hogy „erőtelkorábbi támogatási struktúra anomáliáit – te!e hoz- jes a támogatási igény” a gyermek és i%úsági szervezá. A helye!es államtitkár beszámolt arról, hogy a zetek, nyugdíjas szervezetek és a hobbiszervezetek
tavaly év végén terveze" 30 milliárd forin"al szemben az részéről. A kollégiumok az esélyegyenlőség érdekéidén csaknem 50 milliárd forint áll rendelkezésre a civil ben ugyanakkora keretösszegből gazdálkodhatnak
szervezetek működésének és programjainak támogatására. – te!e hozzá.
Ezt az év elején induló új, uniós pályázatok teszik lehetővé
Latorcai Csaba szerint nem reális veszély az uniós
– mondta.
források befagyasztása, és ezek nem is érintik a ciLatorcai Csaba hangsúlyozta: nincs ﬁx, alanyi vilek támogatását. A kormányzat legfontosabb célja,
jogon járó állami támogatás, hanem az elvégze! hogy már középtávon, a ciklus végéig olyan mérmunkát kívánják segíteni. A támogatási források 60 tékben megerősödhessen Magyarországon a civil
százalékát a civil szervezetek a működési költségeik társadalom, hogy az EU számára is mintaként szolfedezésére igényelhetik. Ez egészül ki az egyes prog- gálhasson. A helye!es államtitkár a ciklus hátralévő
ramok és projektek után járó támogatással, valamint részében a legfontosabb célnak nevezte, hogy az a
az egyes közfeladatok ellátása után járó normatív tá- rendszer, amelyet elvi és jogi szinten megalko!ak, a
mogatással. Ez a hazai forrás bővül ki az alapvetően gyakorlatban is működjön. Kitért a második félévben
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felálló Civil Információs Centrumokra is, amelyekkel
leginkább a kis civil szervezeteket kívánják segíteni. A
megyei szinten működő centrumok feladata lesz tájékoztatást adni a támogatási lehetőségekről, szükség esetén
elkészítik a pályázatot, tanácsot adnak a pénzügyi beszámolási, valamint egyéb jogi köteleze"ségekről, és akár a
konkrét kivitelezésben is segítenek. Az új centrumok infrastruktúrát és informatikai há"eret is biztosítanak majd
a civil szervezeteknek. Ezen szolgáltatásokat ingyenesen
vehetik majd igénybe a civilek – fűzte hozzá a helye!es
államtitkár.

Nagyon jó döntésnek nevezte, hogy a civil ügyek
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból átkerülnek az Emberi Erőforrások Minisztériumához.
Mint mondta, ennek „szép és komoly oka” van, eddig nagyobb részben a jogi munkák folytak, most viszont a gyakorlati döntések következnek. A megújuló minisztérium fókuszában az ember van, a közösségek alapvető szintjét jelentő civil szervezeteknek
pedig o! a helyük, ahol az emberrel foglalkoznak
– fogalmazo! a helye!es államtitkár.
MTI

Elballagott öt osztály a Schiller Gimnáziumból
„Üres az osztály, nincs lakója már” – énekelte hol
meghato!an, hol vidáman a pilisvörösvári Schiller
Gimnázium 115 végzős diákja, akik az idén – rendhagyó módon – egy szerdai nap késő délutánján hallo!ák utoljára az ismert csengődallamot. Ez évben
öt osztály fejezte be négy-, öt- vagy hatéves tanulmányait, hogy a tudásáról számot adva, elinduljon
a maga útján.
A 12. a osztályosok Jeskó Rita tanárnő gyerekei
voltak hat éven keresztül. A 12. b osztályfőnöke
Sajtiné Kovács Yve!a tanárnő volt. A 12. c diákjait Kok Zoltán tanár úr taníto!a, nemcsak magyar nyelvre és irodalomra. A 12. d-t a ballagásra
Györgydeák Mariann tanárnő ju!a!a el, a 13. s osztályfőnöke pedig öt éven keresztül Fuchs Orsolya
tanárnő volt, akivel sok rendezvényen muta!ak be
pa!ogós sváb táncokat, melyekkel belopták magukat a közönség szívébe.
A ﬁatalabb diákok előrehozo! ére!ségi vizsgái
a végzős osztályok tanulóiéval együ! zajlanak.
A legtöbben matematikából vizsgáznak, s idén
47 diák német nyelven bizonyít. Német nemzetiségi
nyelvből, német nyelv és irodalomból valamint matema-

tikából 115-115 diák ad számot több éves tanulmányairól.
A német nemzetiségi népismeretet, amely tárgy szervesen
illeszkedik a Friedrich Schiller Gimnázium német nemzetiségi jellegéhez, 58 végzős diák választo"a. Örvendetesen növekszik az angolból ére!ségizők köre is. Most
41 fő jelentkeze! erre az ére!ségi tárgyra.
Az ére!ségi elnökök és a kérdező szaktanárok
egyaránt nagyon készültek a júniusi szóbeli ére!ségi napokra. Az idén – hihetetlen szám! – összesen
626 ére!ségi felelet hangzik el, illetve ennyi írásbeli
vizsga letételére kerül sor június végéig. Az írásbelik után legelőször, június 18-tól a 12. a „érik meg”, s
a sort a 12. d zárja június 28-án.
Tóth Zsuzsanna
Friedrich Schiller Gimnázium
Pilisvörösvár

A nemzetiségi
gimnáziumokban lezajlo"
ballagásról színes
képösszeállításunk a hátsó
borítón látható!

7145

