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Kardosné Kovács Márta Szentgotthárd civil életének egyik meghatározó személyisége. Jelenleg több
civil szervezetben tevékenykedik: a Szentgotthárd Énekegyesületnek elnöke, a Szentgotthárdi Civil
Fórum titkára, valamint a Pannon Kapu Kulturális Egyesület alapító tagja, továbbá ügyintézője számos
egyesületnek és alapítványnak.

- Hogyan került kapcsolatba a civil szervezetekkel?
- A civil szervezetekkel a kapcsolatom a Városi Vegyeskar tagjaként kezdődött, melynek 1988 óta vagyok
tagja. Ekkor még két énekkar tevékenykedett a városban, melyek egyesülése után Zleovszki Julianna
vezetésével működtünk tovább a művelődési ház keretein belül. Az intézmény az anyagi lehetőségekhez
mérten biztosította a programokhoz szükséges forrásokat, de ez fejlődésünkhöz és elképzeléseinkhez
nem volt elég. 2002 decemberében a
Szentgotthárd Énekegyesületet új életre keltettük az alapszabály módosításával, új tagok toborzásával,
valamint vezetőség-választással. Ekkor lettem tagja és elnöke az egyesületnek.
- Miként kapcsolódik egymáshoz a Városi Vegyeskar és az Énekegyesület?
- A Városi Vegyeskar 2005. szeptember 1-je óta a Pannon Kapu Kulturális Egyesület egyik művészeti
csoportjaként működik. A Szentgotthárd Énekegyesület mint az énekeskultúrát támogató szervezet segíti
és támogatja a vegyeskar tevékenységét. Szervezi programjait, és anyagi forrásokat szerez azok
megvalósításhoz. Elképzeléseinket az eltelt pár év tevékenysége igazolja. A 2003-2004-es évben nagy
segítséget jelentett, hogy az önkormányzat is felismerte a civil szervezetek létjogosultságát, és
működésünkhöz pályázat útján anyagi forrásokat is biztosított. Megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy
olyan gazdag tevékenységről számolhassunk be, ami feltétele a további pályázatokon való elindulásnak.
A civil szervezetek számára az igazi áttörést a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2004-es létrejötte
jelentette.
- Mennyiben jelentett ez újat, mást az eddigi lehetőségekhez képest?
- A legfontosabb és legjelentősebb dolog, hogy a törvényhozás is elismerte a civil szervezetek
fontosságát és létjogosultságát. Felismerte, hogy ezek a szervezetek anyagi forrás hiányában szinte
életképtelenek, nem tudnak átvállalni, megvalósítani közérdekű feladatokat, mert a napi működésükhöz
szükséges anyagi forrásokkal sem rendelkeznek. Az NCA törvény segítségével a bíróság által bejegyzett

szervezetek pályázat útján működési költségeik fedezetére forráshoz juthatnak.
- Az NCA pályázatok segítségével kulturális programokat is rendeztek Szentgotthárdon az elmúlt
időszakban.
- A Nemzeti Civil Alapprogram a működésen túl szakmai programokat is támogat, de ehhez a pályázó civil
szervezetnek úgynevezett közhasznú besorolással kell rendelkeznie. Azok a civil szervezetek, amelyek
rendelkeznek közhasznú besorolással, az NCA szakmai jellegű pályázatai keretében jelentős támogatást
szerezhetnek, s az ebből megvalósított programok mindannyiunk javát szolgálják. A közhasznú
besorolással rendelkező egyesületek, alapítványok jogosultak adománygyűjtésre, a támogatóikat
megilletik az adótörvényekben meghatározott adókedvezmények. A személyi jövedelemadó 1 %-ának
gyűjtésére pedig minden bejegyzett civil szervezet jogosult.
- A Szentgotthárdi Civil Fórum szövetség titkáraként is dolgozik. Mi motiválta Önöket a fórum
létrehozására?
- A város önkormányzatának kezdeményezése volt a civilekkel való párbeszéd szervezett formában
történő kezelése. Ehhez kerestünk és találtunk partnereket a gotthárdi civil szervezetek köréből. Jelenleg
18 rendes tagunk van és még ugyanennyi pártoló tag. Közöttük található jogi értelemben hivatalosan
bejegyzett egyesület, de kör, klub is. Megalakuláskor a fórum jogi szervezetként nem került bejegyzésre.
Egy év működés során rádöbbentünk, hogy ilyen formában nem lesz életképes a szervezet, így lépéseket
tettünk ezirányba, és 2006. október 24-én megtörtént a bírósági bejegyzés.
- Mit jelent a szövetségi forma, mennyiben más ez, mint egy hétköznapi értelemben vett egyesület?
- Jogilag teljesen megegyezik a társadalmi szervezetek körében megszokott szervezeti formával.
Tartalmilag azonban annyival több annál, hogy több lehetőséget jelent tagjai számára. Ha szakmai
programokra pályáz, a támogatás összegét továbbadhatja tagszervezeteinek. Erre 2008-tól lesz
lehetősége.
- Milyennek érzi a város civil életét?
- Változatos civil élettel találkozhatunk a városban, a civil szervezetek számos területen tevékenykednek,
továbbá ellátnak önkormányzati feladatokat. Ugyanakkor számos gonddal küzdenek, és ez hátráltatja
tevékenységüket. Nincsenek megfelelő ismereteik, hiányos a kommunikációs kézségük,
infrastruktúrájuk, szűkös az anyagi hátterük. A Szentgotthárdi Civil Fórum segítséget próbál nyújtani
munkájukhoz, viszont ennek feltételei számára sem adottak. Sokat segítene egy civilház, civil iroda, ahol
esetleg egy számítógép- és internet-hozzáférés rendelkezésre állna, akár egy levél megírására, de
információszerzésre és -továbbításra, illetve továbbá pályázatok elkészítéséhez is elengedhetetlen ez ma
már. A városi civil szervezetek összefogása, munkájának segítése, szerteágazó pályázatok, esetleg EU-s
pályázatok megírása egyre több feladatot ró a szervezetekre, s ezt városi főállású civil referens
alkalmazása oldaná meg. A befektetés sokszorosan megtérülne a városnak, mivel így kihasználhatók
lennének a civil szervezetek számára nyitva álló lehetőségek.

