
„Magad uram, ha szolgád nincs”

Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület

1998-2015

2015.02.05.



Szigetvár és térsége

 45 kistelepülés

 1 város

 26.000 lakos

 Halmozottan hátrányos helyzet

 Nincs bejegyzett művelődési intézmény



Megalakulásunk

 1998

 Helyi fiatalok összefogásával

 Kiállítások, alkotótáborok, fesztiválok 

szervezése



2000

 Elkészítettük Szigetvár munkaerő-piaci 

erőforrás térképét

 Foglalkoztatási információs irodaként 

működtünk

 Láthatár Összművészeti Fesztivál



2003

 Sóház Galéria – galéria és kávézó 

üzemeltetése

 Tett-Hely Ifjúsági Információs Végpont 

lettünk

Demokráciára nevelési tréning, éjszakai sport, 

bűnmegelőzési programok, ifjúsági táborok, 

Ifjúsági Kerekasztal, fotó és grafikai alkotótábor



2005

 Regionális Operatív Program (ROP) 

keretében komplex foglalkoztatási 

programot indítottunk: 13 településen 

közösségfejlesztőket képeztünk és 

foglalkoztattunk

 Tanoda programot indítottunk



Intézményként, intézmény nélkül

 2005-től közművelődési megállapodás 

keretében közösségi színtérként 

üzemeltettük és projektekből 

berendeztük a Makovecz Imre által 

tervezett Vigadót



Munkaerő-piaci programok

 Munkaerő piaci szolgáltatások –

tanácsadások, tréningek

 HEFOP,  TÁMOP komplex 

tranzitfoglalkoztatási projektek

 KID program - Grundsuli

 MOST program (Regionális munkaerő-piaci 

mentor és tanácsadó hálózat)



2007-2009

 Pályázatírás, projektmenedzsment, mint 
vállalkozói tevékenység

 Bevételeinkből és vállalkozói bevételeinkből 
közművelődési tevékenységeket 
finanszíroztunk Szigetváron –Vigadó 
Kulturális Központ működtetése, városi 
rendezvények szervezése, közösségi 
programok

 Részt vettünk a LEADER szervezet 
megalapításában



 Leghátrányosabb Helyzetű Kistérség 

(LHH) programok tervezési folyamatában 

vettünk részt

 Akkreditált felnőttképzési intézményként 

működtünk

 Tréningeket, OKJ-s képzéseket és egyéb 

felnőttképzési szolgáltatásokat 

bonyolítottunk le



Pályázatírás

 Önkormányzatok, civil szervezetek 

projektjeiben menedzsment feladatokat 

láttunk el

 Több kulturális intézmény felépítésében, 

felújításában és bővítésében vettünk részt:
Pl: Szigetvár-Szőlőhegy – IKSZT, Sásd – közösségi ház 

építés, Sellye- művelődési ház



2010-2011

 Szociális vállalkozásokat indítottunk, hogy 

munkahelyeket biztosítsunk

 Vendéglátó egységek

 SRA nyomda



 Virtuális Művelődési Ház hoztunk létre

HROD Közösségi, Gazdaság és Társadalomfejlesztési Központ

 Gyakorló Művelődési Ház
Pécsi Tudományegyetem – Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Kar



Városrészek vetélkedője

 2009-től szervezzük meg

 Közösségfejlesztő program – lakóközösségek, 
városrész-szépítő klubok, közösségi munka, 
közösségi rendezvények

 2012-ben 5600 embert mozgattunk meg

 Városrész-rendezési- és kulturális koncepciók

 A Nemzeti Művelődési Intézet segítségével 2014-
ben Sásdra adaptáltuk



„Itt vagyunk otthon”

 Mélyszegénységben élők felzárkóztatása

 3 szakmai terület: szociális, területfejlesztés 

és közösségfejlesztés

 3 rétegű célcsoport

 Konzorciumi partnerek:



 22 településből álló akcióterület

A Szigetvári kistérségben:
Szigetvár-Zsibóti szőlőhegy - Nagydobsza

Somogyhárságy -Vásárosbéc- Magyarlukafa

Szentlászló – Szulimán - Mozsgó

Somogyapáti – Somogyviszló - Patapoklosi

Teklafalu - Endrőc

A Sellyei kistérségben:

Sellye

Vajszló, Zaláta, Kemse, Piskó, Vejti, Hirics, Lúzsok, Páprád 



A projekt során:

 68 gyerek vett részt sportedzéseken

 165 gyerek vett részt művészeti foglalkozásokon

 56 gyerek vett részt művészetterápiás 
foglalkozásokon

 144 gyerek táborozott velünk

 7 napközis táboron és 2 tavaszi szüneti táboron 
165 fő vett részt

 Több civil szervezet, civil kezdeményezés 
megerősödött a térségben







BA MEM

 1998-tól kiállítás szervezés

 2000-től Országos Eletrográfiai
Szimpóziumok szervezése

 2010 – Bohár András Elektrográfiai
Gyűjtemény – állandó kiállítás

 2012 – BAMEM muzeális intézmény

 Múzeumpedagógiai tematikák, tananyagok 
készítése



2015

Sásd és Térség NKft. - Szociális intézmény

Hegyháti Szociális Alapellátó Központ

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 Támogató szolgálat



Határon átnyúló IPA 

projektek

 Kulturális projektek Csáktornyával

 Tranzitmodell adaptálása Slatina és 

Verőce megyével közösen 

Horvátországban.

 Közös térségfejlesztési stratégia 

kidolgozása: Slatina, Szentlőrinc, 

Szigetvár



 Muraköz Megyei Múzeummal közösen 

tematikus turisztikai útvonal kialakítása, 

bosnyák „múzeum” megépítése Szigetváron

 Pontes d.o.o pályázatíró cég 

Horvátországban

 Zenit Egyesület létrehozása



Köszönöm a figyelmet!


