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Minden hétfőn 15.00 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok BARÁTSÁG 
KÓRUSÁNAK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas karnagy

Minden kedden 18.30 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK Klubja

Kéthetente (páratlan) keddenként 16 órakor
BARANYA FOLT foltvarró kör foglalkozása

Minden hónap második keddjén 18 órakor
A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI 
EGYESÜLET klubrendezvénye 

Minden hónap harmadik keddjén 17.30 órakor
BARANYA-STEIERMARK BARÁTI TÁRSASÁG klub-
rendezvénye 

Minden szerdán 16 órakor 
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓ MŰHELY foglalkozása
Vezeti: Miklya Gábor, szobrászművész

Minden hónap harmadik szerdáján 15 órakor
VERSMONDÓ PEDAGÓGUSOK KLUBJA
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden hónap harmadik szerdáján 17 órakor
A PÉCSI MAGYAR-OROSZ TÁRSASÁG klubrendez-
vénye

Minden hónap utolsó szerdáján 17 órakor
A PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG 

Minden szerdán 18 órakor
FOTÓS TANFOLYAM (Barbakán fotósiskola)
Vezeti: Dékány Zsolt, fényképész

Kéthetente (páratlan) szerdánként 17 órakor
SANSZ FILMKLUB

Minden pénteken 15 órakor 
FÜSTI - MOLNÁR ÉVA SZÍNI STÚDIÓ
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 16.30 órakor 
FINN TANFOLYAM haladóknak
Vezeti: Anja Haaparanta, lektor

Minden pénteken 17.30 órakor 
ÉNEKVARÁZS
Népdaléneklés énektudástól függetlenül bárkinek, minden 
pénteken 17.30-kor
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu  

Minden pénteken 18 órakor
REPÜLŐ-KLUB
A BM Repülő és Ejtőernyős Klub Vitorlázórepülő 
Szakosztályának szervezésében

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

7624 Pécs, Szent 
István tér 17.

Telefon: 
+36-72/215-543

Telefon/Fax: 
+36-72/315 679

E-mail: 
nevhaz@t-online.hu
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A Pécsi Egyházmegye millenniuma
A Pécsi Egyházmegye �009. augusztus 
�3-án ünnepelte alapításának millen-
niumát. Pécs azon kevés magyarországi 
egyházmegyék közé tartozik, amelynek 
alapítási dátuma ránk maradt, így pon-
tosan tudjuk, hogy a királyi akarat mikor 
nyert szentesítést a Szentszék részéről. 
Megalapításakor a Dunántúl déli ré-
szén a kereszténység már sok évszázados 
múltra tekintett vissza. Mégis az egyház-
megye ezer éves múltja arról tanúskodik, 
hogy a magyarság sok megpróbáltatása, 
szenvedése közepette, a kereszténység 
adott erőt a jövő építéséhez, az élet kul-
túrájának továbbadásához.

Az ezeréves jubileum évében egyház-
megyénk számos olyan rendezvénynek 
ad otthont, melyek a múlt ránk hagyott 
értékeit, emlékeit elevenítik fel és hozzák 
jelenbe. 

�006. március 4-én volt a jubileumi 
előkészületet megnyitó szentmise. Ekkor 
áldotta meg Mayer Mihály megyéspüs-
pök a pécsi egyházmegye zászlaját, mely 
azóta a székesegyházat díszíti. �008-ban 
jelent meg „A Pécsi Egyházmegye ezer 
éve” címmel egy három kötetes kiadvány 
jelent meg, mely ebben a formátumban 
egyedülálló.

Az előkészületi évek után �008. advent-
jében nyílt meg a millenniumi esztendő, 
mely egyházmegyei szinten több száz 
programot vonultat fel. 

A nagyobb ünnepek, kiemelkedőbb 
programok Pécsre korlátozódnak, bár szá-
mos olyan volt, amelynek a vidéki plébá-
niák is helyt adtak. A millenniumi évben 
szerveztünk tudományos konferenciákat, 
népszerűsítő előadásokat melyek bepillan-
tást engednek az egyházmegye 1000 éves 
történelmébe. Ezen túlmenően az egyhá-
zi zene is főszerepet játszik az év során, 
hiszen számos orgonakoncertnek ad ott-
hont a pécsi Bazilika felújított orgonája. 

Három olyan ünnepélyes programso-
rozat szerveződött, melyekre hívők ezre-
it vártuk és várjuk, hogy megélhessük a 
közös múlt és az összetartozás erejét. Az 
első, a június �7-�9. között tartott Szent 
Péter és Pál napokhoz kapcsolódott. A 
három napos rendezvénysorozatban or-
gonakoncert, püspökvári zenés est, ün-
nepi szentmise, egyháztörténeti előadás 
várta a Pécsre látogatókat.

Az egyházmegye millenniumi évének 
csúcspontja az alapítás napjára, augusz-
tus �3-ára szervezett ünnepi szentmise, 
és az ezt megelőző Millenniumi Napok 

programsorozata volt. A szentmisét 
Christoph Schönborn bécsi bíboros, 
pápai legátus vezetésével, közel hatvan 
püspök, 140 pap mutatta be a Szent 
István téren felállított szabadtéri színpa-
don. Erre az ünnepi alkalomra elhozták 
Budapestről a Szent Jobb ereklyét és a 
Szent Korona másolatát is, melyet az ol-
tár mellett helyeztek el. 

A Millenniumi Napok programsoro-
zatában helyet kapott az István a király 
c. rockopera, egy orgonakoncert, Eliot: 
Gyilkosság a székesegyházban c. szín-
mű, Tolcsvay László: Magyar Mise című 
műve és még számos színpadi előadás, 
melyek kivétel nélkül mind népszerűség-
nek örvendtek.

Az alapítás napjának ünnepségét a 
nagyszabású szabadtéri koncert zárta, 
melyen hatszáz fős zene- és énekkar mu-
tatta be G. Mahler: Ezrek szimfóniája c. 
művét. A Szent István tér erre az estére is 
megtelt vendégekkel.

Ősszel nemzetközi ifjúsági találko-
zónak ad helyet Pécs városa. A francia-
országi Taize-ből elindult ökumenikus 
ifjúsági mozgalom szervezése révén való-
sul meg a három napos találkozó, melyre 
fiatalok ezreit várják Európa különböző 
országaiból.  

Szeretnénk, ha a millennium és a köré 
szervezett programok nem csak egy évre 
szólnának, hanem hagyományt teremt-
ve, embereket megszólítva, lelkeket fel-
emelve adnának maradandó emléket, 
töltekezési lehetőséget mind az egyház-
megye, mind pedig országunk, konti-
nensünk hívei számára.  

Fazekas Orsolya
Pécsi Püspökség 

kommunikációs referens



Ba
ra

ny
ai

2009. július-augusztus4

ci
vi

l é
le

t
Túl a pénzeken 1.
A közösségi alapítványok: szükségszerűség és alaptevékenységek

„Hogy’ lesz most”
A helyi szintű közösségi kezdemé-

nyezések  és összefogások fontossága és 
súlya megnő a válságos időkben. Most 
induló cikksorozatunkban a közösségi 
alapítványok világszerte elterjedt kon-
cepciója bemutatásával azt firtatjuk, 
miként mozdíthatók meg és adhatók 
össze a helyi erőforrások a helyi közös-
ségek életminőségének javítása érdeké-
ben a mai Magyarországon.

Elvárhatjuk-e, mint magánszemé-
lyek, az államtól, az önkormányzattól, 
a gazdasági szférától alapszükségleteink 
és alapjogaink biztosítását? Mára ez 
költői kérdés! A szükség (azaz szűk-
ség) egyben nagy lehetőség is, mert 
úgy mondják, „törvényt bont“, azaz 
változni, változtatni lehet közepet-
te. Elmozdulunk-e egy kooperáción 
és részvételen alapuló társadalom felé, 
rajtunk múlik. A hétköznapi életben, a 
lakhatás, a munkavállalás, az egészség-
ügy, a kultúra, a közoktatás, a környe-
zetvédelem vagy a közbiztonság terü-
letén, számos példát ismerünk a közjó 
érdekében kezdeményezett helyi szintű 
együttműködésekre. Azt tapasztaljuk, 
a kormányzati (állami) és a nem-kor-
mányzati szektor (civilek, vállalatok) 
közösen inkább képesek mélységében 
megismerni és számontartani a helyi 
szükségleteket, s közösen inkább tud-
nak ezekre rendszerszerű, közmegegye-
zésen alapuló, intézményes megoldá-
sokat kidolgozni, s leginkább együttes 
erővel bírják fenntartani a programok, 
intézmények kialakítását és működte-
tését, finansztírozását.  

Nem mai fejlemény ez – az önkor-
mányzatok országszerte számos közala-
pítványt, káhátét hoztak létre például 
az ifjúságügy, kábítószerügy vagy a haj-
léktalanellátás területén, működnek az 
óvodákat-iskolákat támogató nélkülöz-
hetetlen alapítványok, látványosak az 
önkormányzati feladatokat közműve-
lődési megállapodással átvállaló szom-
szédsági egyesületek eredményei. A né-
hány évvel ezelőtt elindított fokozottan 
hátrányos helyzetűeket célzó képzési és 
foglalkoztatási programok, a létrejövő 
szociális szövetkezetek,  a kulturális 
színtereket folyamataosan működtető-

megújító értelmiségi körök innovációi 
csak kiragadott példák a civilek, az ön-
kormányzat és a helyi cégek, vállalatok 
közérdekű “munkamegosztási” kísérle-
teire, közcélú szerepvállalására a közjó 
helyi gazdagítása érdekében.

Egy település környezete, a helyi élet 
minősége, perspektívái soha senkinek 
nem lesznek annyira fontosak, mint 
azoknak az embereknek, akik ott élnek. 
Ez a hajtóerő (lokálpatriotizmus, haza-
szeretet) még kiaknázható kapacitás, 
tartalék, s minden közösség maga dönti 
el, miként él (vagy nem él) saját lehető-
ségeivel.

A helyi indetitás,  az odatartozás ér-
zésének erősítése  elemi érdek a telepü-
lések lakosságmegtartása és a közösség 
jövője szempontjából. Manapság az elvi 
síkok mellett sokszor a még időben fel-
ismert közös éredekek, vagy adminiszt-
ratív és/vagy financiális kényszerek ve-
zetnek a szektoron belüli és a szektorok 
közötti együttműködéshez.  

Baranyában a központi lokátorépítési 
tervek vagy a bükkösdi cementgyár lé-
tesítése ellen  a lakosságot mozgósító, 
az érintetteket véleménynyilvánításra 
hívó akciók és helyi népszavazások szer-
vezői, a független és közérdekű helyi 
nyilvánosság írásos, internetes vagy ra-
diós médiumainak önkéntesei, az EKF 
pályázat egykori megálmodói és az 
előkészítő évek számos programjának 
szervezői, az alakuló EKF-OFF prog-
ram ötletgazdái, a Pécsi Közművelődési 
Tanács tagszervezetei, a szociális civil 
kerekasztal és a kistérségi civil egyezte-
tő fórumok munkájába bekapcsolódó 
szervezetek munkája évek óta bizony-
gatja-bizonyítja, hogy fontos ügyekben 
létjogosultsága van a helyi érintettek 
kezdeményezéseinek, véleményalkotá-
sának. Tapasztaltuk, hogy jobb (lenne) 
idejekorán megteremteni és intézmé-
nyesíteni a döntéshozókkal a párbeszéd 
és a vélemény-nyilvánítás fórumait és 
folyamatait – lehessen konstruktívan 
kezdeményezni, hozzájárulni, ellensú-
lyokat képezni, innoválni a helyiek élet-
minőségének megőrzése vagy javítása 
érdekében.

(Az együttműködés nehézségeivel, 
gyerekbetegségeivel,  az alakuló bizal-

mat demoralizáló ad-hoc döntésekkel 
– és az e téren szükséges fejlesztések le-
hetőségeivel – ebben az írásban közvet-
lenül nem foglalkozunk.)

Most arra keressük a választ, hogy e 
sok helyi érdekű tevékenység hogyan 
finanszírozható: milyen erőforrások 
mozdíthatók meg helyben közvetle-
nül a helyi közösség életminőségének 
javítása érdekében, s hogyan teszi ezt 
nap mint nap másfélezer elkötelezett 
szervezet világszerte, amelyek a közös-
ségi alapítványok koncepciójának elvei 
alapjain, azokat a helyi közösség képé-
re formálva évtizedes tapasztalatokból 
építkeznek.  

Helyi fejlesztést helyi forrásokból
A közösségi alapítványok koncepció-

jának lényege elérni, hogy legyen lehe-
tőség a helyi közösség számára fontos 
ügyeket, fejlesztéseket helyi (az adott 
közösség kezében tartott) forrásból fi-
nanszírozni egy átláthatóan működő 
helyi-érdekeket szolgáló rendszeren ke-
resztül. Ezért itt pénzről, ugyanakkor 
nemcsak a pénzről van szó! 

A közösségi alapítványok egy megha-
tározott földrajzi területen – település, 
kerület, kistérség, megye, országrész – 
élő emberek összességének életminősé-
gének javítása érdekében munkálkod-
nak. A közösségi alapítványok nemcsak 
a támogatások célját és kedvezménye-
zettjeit határozzák meg maguk, hanem 
a támogatásaik módját és kereteit is a 
helyi realitások/szükségletek alapján 
alakítják ki. Ez például azt jelenti, hogy 
ha úgy látják jónak, nem kell feltétlenül 
igazodniuk központilag meghatáro-
zott fejlesztési prioritásokhoz, sem az 
országos (vagy éppen Európai Uniós) 
szinten kidolgozott szektorok közöt-
ti együttműködés szabályaihoz – még 
akkor sem, ha külső erőforrásokat is be-
vonnak a munkájukba.

A közösségi alapítványok tevékenysé-
gének három fő funkciója az adomány-
gyűjtés, az adományosztás és a közös-
ségfejlesztés. 

Adománygyűjtés
Minden közösségi alapítvány műkö-

dését a saját közösségen belül gyűjtött 
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adományok alapozzák meg. Ezeket 
olyan intézményektől és magánszemé-
lyektől – adományozóktól – gyűjti, 
akik tudják és szeretnék rendszere-
sen, nagyobb összegekkel támogatni 
a közösséget, de nem folytatnak saját 
támogatásosztó tevékenységet: ezt a 
közösségi alapítványra bízzák. A kö-
zösségi alapítvány arra bátorítja helyi 
adományozó partnereit, hogy kövessék 
nyomon támogatásuk sorsát, lássák an-
nak közösségi hasznát, szóljanak bele, 
alakítsanak ki közvetlen kapcsolatokat 
a megvalósítókkal, vagy akár a végső 
kedvezményezettekkel. Egy-egy tuda-
tosabb adományozó aktívabb szerepet 
is vállalhat: részt vehet a támogatott 
programok kiválasztásában: egy külön 
alapot hozhat létre az általa fontosnak 
tartott közösségi ügy, célcsoport vagy 
akár  kisebb földrajzi egység (szomszéd-
ság, városrész) támogatására, amelyet ő 
nevez el s amelynek a működését külön 
írásos egyezmény szabályozza. A támo-
gatók így közelebb kerülnek a közös-
séghez, összefüggéseiben megismerik a 
helyi szükségleteket. 

Az adománygyűjtés egy másik kü-
lönlegessége, hogy a közösségi alapít-
vány nem csak a kiosztott adományok-
ra gyűjt, hanem alaptőkére is. Ilyenkor 
nem szétosztja az összegyűjtött pénzt, 
hanem befekteti, és csak az alaptőke ho-
zamából oszt támogatásokat - annak ér-
dekében, hogy hosszú távra is biztosítsa 
a közösségi programok támogatásának 
forrásait. Szerencsére vannak adomá-
nyozók, akik így szeretnék biztosítani, 
hogy a számukra fontos ügyeket a jövő-
ben is támogatni tudja a közösségi ala-
pítvány. 

A közösségi alapítványok a helyi ön-
kormányzattól is kaphatnak támogatást 
(az önkormányzat például dönthet úgy, 
hogy saját közösségi programok támo-
gatására szánt forrásainak egy részét e 
szervezeten keresztül osztja ki), vala-
mint a közösségen kívülről jövő (orszá-
gos, európai uniós vagy más külföldi) 
jelentősebb forrásokat is bevonhatnak 
munkájukba. Bár ez utóbbi gyorsabb 
növekedéssel kecsegtet és kétségtelenül 
vannak közvetlen előnyei, ha a nagyobb 
pénzeknek köszönhetően gyors és lát-
ványos eredményeket mutathat föl, 
minden közösségi alapítványtól elvár-
ható, hogy elsősorban a közösségen be-
lülről jövő támogatások megszerzésére 
összpontosítson, s biztosítsa, hogy a 

kívülről szerzett források felhasználása 
is megfeleljen a közösség által meghatá-
rozott prioritásoknak.

Támogatásosztás
A közösségi alapítványok támoga-

tásosztó programjai az adott közös-
ség igényeihez igazodnak és ezért na-
gyon széles spektrumot ölelhetnek fel. 
Legjellemzőbbek a kulturális, oktatási, 
egészségügyi, ifjúsági, hagyományőrző, 
környezetvédelmi, közösségfejlesztő 
és civil szektort fejlesztő programok. 
A támogatott területek időről-időre 
változhatnak a közösség szükségletei-
nek vagy az adományozók preferenciái-
nak megfelelően. 

A lehetséges támogatottak skálája is 
szokatlanul széles: a civil szervezete-
ken túl  be nem jegyzett kisközösségek 
és egyéb nem profitorientált intézmé-
nyek (pl. óvodák, iskolák, múzeumok 
stb.), sőt magánszemélyek is szóba jö-
hetnek. 

A közösségi alapítványok kezdeti 
éveikben mindenképpen kisösszegű, 
�00-300 ezer forintos adományokat 
osztanak, viszont ezt a megszokottnál 
jelentősen gyorsabb és kevésbé bürok-
ratikus, rugalmasabb formában tehetik, 
hiszen közeli, közvetlen kapcsolatban 
vannak a támogatottakkal. A kommu-
nikáció és a támogatott programok 
nyomon követése is leegyszerűsödik 
így: a bürokrácia és az adminisztratív 
ellenőrzés átadhatja helyét  a közvet-
len kapcsolattartásnak és a szakmai 
programokról folytatott párbeszédnek. 
(Manapság kuriózum, ha egy támga-
tó szervezet közvetlen és egyenrangú 
kapcsolatot tart fenn a támogatottak-
kal és az adományozókkal egyaránt, és 
megengedi, sőt bátorítja, hogy a prog-
rammegvalósítók igénye és helyzete va-
lóban formálja a támogatások felhasz-
nálásának kereteit.) 

Közösségfejlesztés
A közösségi alapítvány legjellegzete-

sebb tevékenysége a közösségfejlesztés 
terén a három szektor és a közösség 
egyéb fontos csoportjai közötti kap-
csolatépítés és a kommunikáció kezde-
ményezése, támogatása - ezen belül is 
külön hangsúlyt kap az adományozók 
és adományozottak közötti személyes 
kapcsolatok építése, egymás kölcsönös 
megismerése és az egymástól való ta-
nulás facilitálása. A közösségi alapítvá-

nyok támogatáspolitikájában legtöbb 
esetben feltétel, hogy jelentős meny-
nyiségű önkéntes munkát vállaljanak 
a programmegvalósítók - s ez az egyik 
elsődleges eszköze a civil aktivitás báto-
rítására. A közösségi alapítvány szintén 
fontos szerepet játszik a közösség egé-
szét érintő ügyek, problémák feltárá-
sában, nyilvánosságra hozatalában és 
problémák megoldására irányuló erő-
feszítések buzdításában. 

Egy közösségi alapítvány  elsősorban 
mások munkáját segíti, támogatja és 
nem a saját programjait hajtja végre. 
Fontos, hogy kezdetektől fogva lássák, 
nem kívánja mások munkáját vagy for-
rásait „elvenni“, irányadó feladata az, 
hogy központi helyzetét és jó kapcsola-
tait kihasználva felhívja a közösség ége-
tő, sürgető problémáira a figyelmet és 
azok megoldását segítse. 

Igaz, hogy egy közösségi alapítvány 
tükre az általa szolgált közösségnek - 
értékeiben, szellemiségében, működési 
gyakorlatában. Ugyanakkor az ado-
mányozókkal, a közösségi programok 
megvalósítóival közös tevékenységek és 
a teljes közösséggel kialakított kapcso-
latai által egy sor olyan tapasztalatra is 
szert tesz az évek során, melyek közép-
ponti szerepvállalásra, egyfajta közössé-
gi vezetőszerepbe állítják a szervezetet 
– ha tekintélyét működési sztenderdjei-
vel kiérdemli.

A közösségi alapítvány koncepció 
nemzetközi elterjedésének egyik oka az 
lehet, hogy nagy fokú szabadságot ad 
minden szervezetnek, hogy miképp ül-
teti át a gyakorlatba a modell alapelveit. 
Ez igaz az adománygyűjtés-adomány-
osztás-közösségfejlesztés közötti arány 
kialakítására is. Fontos, hogy mindhá-
rom funkció egyidejűleg jelen legyen, 
de a helyi adottságoktól, lehetőségektől, 
igényektől kialakított arányban – folya-
matosan törekedve az egyensúlyra. 

A közösségi alapítványok koncepció-
jának bemutatását a következő számban 
folytatjuk. Számbavesszük a közösségi 
alapítványok működésének legfőbb is-
mérveit, és az elmúlt 15 év közép-eu-
rópai tapasztalatai alapján bemutatjuk, 
milyen szempontból bizonyultak hasz-
nosnak a szóbanforgó szervezetek saját 
közösségük számára.

Benedek Gabriella – Kovács Edit 
– Scsaurszki Tamás



Ba
ra

ny
ai

2009. július-augusztus6

ci
vi

l é
le

t

Pécsett már a ’90-es évek elejétől időről idő-
re megjelent a törekvés szülők kis csoport-
jában arra, hogy Waldorf-óvodát, -iskolát 
hozzanak létre, azonban e megmozdulások 
sosem bizonyultak életképesnek. Jelenlegi 
közösségünk közvetlen előzménye egy �000 
és �00� között zajló iskolaépítési kísérlet 
volt, amely másfél év küzdelem után össze-
omlott. E kísérlet néhány „túlélője” mentette 
át a Hármas Egység Pedagógiai Alapítványt, 
amely máig tevékenységünk jogi hátteréül 
szolgál. Az előző kudarc fő tanulságaként az 
fogalmazódott meg, hogy először minden-
képpen óvodát kell létrehozni. 

A kezdeti lassú építkezés �005 tavaszán 
kapott új lendületet, amikor a meglévő 
körben jelentkező megújulási szándék sze-
rencsésen találkozott néhány új, agilis szülő 
tettrekészségével. Újrafogalmaztuk céljain-
kat; a korábbi játszóházat szisztematikusan 
felépített, heti rendszerességgel működő 
baba-mama csoport váltotta fel, s új len-
dületet vett az épületkeresés. Rendszeresen 
tartottunk szülői köröket az érdeklődő 
családoknak, közösen ünnepeltük Szent 
Mihály, Szent Márton napját, Adventet és 
minden évben volt nyárünnepünk is. �006 
őszén, megfelelő épület híján, a jövőbeni 
Waldorf-óvónő otthonában alakítottuk ki 
első óvodakezdeményünket, folytatódott a 
baba-mama csoport, gőzerőre kapcsolt az 
épületkeresés és a pedagógia népszerűsítése 
előadásokkal, rendezvényekkel. 

�007 februárjában a város egyik kiváló mű-
vészeti iskolája által felajánlott 150m�-nyi, 
különbejáratú, kerttel rendelkező, önkor-
mányzati tulajdonú épület bérlésére kaptunk 
lehetőséget. Ennek felújításához és átépítésé-
hez. 3-4 hónap állt rendelkezésre, ez idő alatt 
kellett a 15 millió forintos beruházás anyagi 
alapjait előteremtsük, illetve, hogy magát az 
átépítést végrehajtsuk. Számban egyre nö-
vekvő és lélekben erősödő szülői körünk vé-
gül sikerrel vette az akadályt: több mint 60 
adományozó cég, szervezet bevonásával nyár 
végére elkészült a munka, megkaptuk az en-
gedélyeket, és szeptember elején hivatalosan 
is elindult óvodánk, a pécsi Tettye Völgye 
Waldorf Óvoda. 

Milyen egy Waldorf-óvoda?

A gyermek életének első hét évében a 
világot főleg intenzíven átélt érzékszervi 
benyomásain keresztül ismeri meg, ezért a 
Waldorf-óvodákban nagy hangsúlyt kap 
a tudatosan kialakított környezet. A ter-
mészetes anyagok, az ingergazdag, de nem 
harsány szín- és formavilág, az akusztikus 
környezet, az étel minősége mind e célt 

szolgálja. A pedagógiai munka alapja a kis-
gyermek fő tanulási módja: az önkéntelen, 
spontán utánzás. Az óvónő direkt utasítá-
sok helyett utánzásra méltó mintákat ad. 
A gyermekek szabadon kapcsolódhatnak be 
a művészeti és gyakorlati tevékenységekbe. 
A vegyes életkorú csoportokban a gyerekek 
megtanulnak egymásra figyelni, segítően 
együttműködni. A legfontosabb tevékeny-
ség a szabad játék, melynek során a gyermek 
a külvilágból és saját belső világából nyert 
benyomásait dolgozza fel. A Waldorf-óvo-
dák nem végeznek korai intellektuális fej-
lesztést, s nem élnek az iskolára felkészítés 
elterjedt formáival sem. Van idő a felfede-
zésre, az elmélyült játékra és munkára, vilá-
gunk hajszoltsága, ingeráradata az óvoda fa-
lain kívül marad. A gyermeki fantázia másik 
fő tápláléka a mese. Az óvónő a népmesék 
kincséből merítve, az aktuális ünnepkör-
höz igazodva mesél. A kisgyermek életének 
legfontosabb rendezőelve a ritmus, ezért 
az óvoda tudatosan él a ritmikus ismétlés 
én-erősítő, szorongásoldó hatásával. A hét 
napjaihoz visszatérő gyakorlati és művésze-
ti tevékenységek tartoznak: rajzolás, festés, 
kenyérsütés, gyapjúkép-készítés, méhviasz-
gyurmázás váltják egymást. Állandó ismét-
lődéssel térnek vissza az évkör ünnepei és 
az évszakok változásával összefüggő emberi 
tevékenységek (háztartási és kerti munkák, 
kézművesség). A csoportszobában is tük-
röződik az adott évszak, illetve ünnepkör 
hangulata.

Az óvoda létrehozása után �007 októbere 
és �008 júniusa között havi rendszerességgel 
találkoztunk, kidolgoztunk egy munkater-
vet következő nagy célunk, az iskola létre-
hozására �009 szeptemberétől.

Ezen erőfeszítések eredménye a 
Mandulafa Waldorf Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
megalapítása, melynek engedélyeztetési fo-
lyamata a nyáron zárul le. Szeptemberben 
a Bánki Donát Általános Iskola épületében 
bérelt termekben indul meg az oktatás, de �-
3 év távlatában már körvonalazódnak a saját 
iskolaépület konkrétumai is. 

Milyen egy Waldorf-iskola?

A Waldorf-iskolát a kéz, a szív és a fej is-
kolájának is nevezik, mivel a gyermek testi, 
lelki és szellemi lényét egységben fejleszti, 
megteremtve ezzel a mozgás, az érzelmek és 
a gondolkodás harmóniáját. A Waldorf-is-
kola a kézügyesség fejlesztésén keresztül erő-
síti a gyermek akaratát. A tanulók évről évre 
különféle anyagok (selyem, pamut, gyapjú, 

agyag, fa, fém) megmunkálásával edzik ki-
tartásukat. A finom kézmozgások által az 
agy különböző területeire hatva gondol-
kodási képességeiket is fejlesztik. Hét és ti-
zennégy éves kor között különös hangsúlyt 
kap a művészeti nevelés. A zene, a festés, a 
kézművesség, az euritmia vagy a kertészke-
dés ugyanolyan fontos szerephez jut, mint 
az idegen nyelvek vagy a természettudomá-
nyok. Az elméleti tudás művészeti elemek-
kel áthatva jut el a gyermekekhez, tanköny-
veiket is maguk írják, festik, rajzolják. A fej 
iskolázása a hagyományos értelemben vett 
tananyag elsajátításán túl magába foglalja a 
pontos megfigyelés, a kezdeményezőkész-
ség, az önbizalom, az ítélőképesség, a krea-
tivitás és az együttműködés fejlesztését is. A 
gyermek belső szükségletei, életkorából fa-
kadó igényei határozzák meg, hogy a tanár 
mikor, mit és főképp hogyan tanít. A tan-
anyagot nem 45 perces órákon, hanem ún. 
epochális rendszerben tanulják: 3–4 héten 
keresztül ugyanazzal a témával foglalkoz-
nak, lehetőséget adva ezzel az elmélyülésre, 
a problémák sokoldalú megközelítésére. A 
Waldorf-iskolákban a tanítás elsősorban ne-
velést jelent. Az osztálytanító elsőtől nyol-
cadik osztályig kíséri a gyerekeket, így közte 
és osztálya között erős érzelmi alapokra épü-
lő személyes kapcsolat jön létre. A gyerekek 
ebben a bizalmon alapuló, érzelmi bizton-
ságot adó, elfogadó légkörben tanulják meg 
felfedezni a világot. Kísérleteznek, következ-
tetéseket fogalmaznak meg, amikről végül 
kiderül, hogy ezeket Arkhimédész, Galilei, 
Newton is felfedezte. A nemcsak elvont for-
mában, hanem élményszinten befogadott 
tananyag mélyen megőrződik; a gyermek 
érzi: mindez neki, róla szól, válasz az őt fe-
szítő kérdésekre. Ezért nincs osztályozás 
(ehelyett a tanulók személyre szabott szöve-
ges értékelést kapnak), a hangsúly a versen-
gés helyett az együttműködésre kerül.

A Waldorf-iskola minden gyermek szá-
mára nyitva áll – társadalmi és vagyoni 
helyzettől, politikai vagy vallási meggyőző-
déstől függetlenül. Így nyílik lehetőség arra, 
hogy az eltérő képességű, szociális hátterű 
gyermekek együtt nevelődjenek valódi kö-
zösséggé, ahol az egyéni értékek összessége 
adja a közösség erejét. 

Célunk, hogy az első osztályt legalább �0 
gyerekkel indíthassuk; jelenleg 18 biztos je-
lentkezőnk van.

A pécsi Waldorf kezdeményezés honlap-
ján (www.waldorfpecs.hu) számos aktuali-
tás, program mellett a szintén szeptember-
ben induló második óvodai csoportról és az 
iskolai felvételi folyamatról és is tájékozód-
hatnak az érdeklődők.

Bemutatkozik a pécsi Waldorf-kezdeményezés
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�009. szept. 9.
17:00

Elcserélt életek 
színes amerikai dráma, 141 perc, �008, szinkronizált, magyar felirattal
Los Angeles, 19�8. Egy szombati reggelen egy munkásnegyedben Christina elbúcsúzik fiától, Waltertől, és dolgozni megy. 
Amikor hazatér, látja, hogy a fia eltűnt. Eredménytelen keresés kezdődik, és hónapokkal később a rendőrség beállít egy fiúval, 
mondván, hogy meglett az elveszett kilenc éves gyermek. Christine-t elszédíti a rendőrök, riporterek és saját zavarodott érzel-
meinek forgataga, és megengedi, hogy a fiú ott aludjon nála. Ám tudja, hogy ez a fiú nem Walter. Amikor tovább ösztökéli a ha-
tóságokat fia felkutatására, Christine ráébred, hogy az alkoholtilalom korában Los Angelesben a nők nem kérdőjelezhetik meg a 
rendszert, és nem mondhatják el a történetüket a saját szempontjukból. Christine, akit azzal rágalmaznak meg, hogy tévképzetei 
vannak, és nem való a társadalomba, szövetségesre lel Briegleb tiszteletesben, aki segít neki a gyermeke megtalálásáért folytatott, 
a város ellen vívott harcban. (www.filmkatalogus.hu)

�009. szept. �3.
17:00

Ébredések
színes magyarul beszélő amerikai filmdráma, 1�1 perc, 1990, magyar felirattal
A visszahúzódó, inkább kutatóorvosnak, mint gyakorló pszichiáternek való Dr. Malcolm Sayer a Baibridge-i Kórház ideggyó-
gyászatára kerül. Az osztályon szinte teljesen öntudatlan, gyermekkoruk óta tetszhalott állapotban lévő betegeket kezelnek. Bár 
nem tudnak beszélni és érzelmeiket, gondolataikat más módon adják környezetük tudtára, Sayer meg van győződve róla, hogy 
ezek az emberek „odabenn mégis élnek”. A lelkes orvos egy olyan új gyógyszert fedez fel, amellyel a betegeket vissza lehet hozni 
őket az életbe. Csodálatos ébredésnek lehetünk tanúi. (port.hu)

�009. október 7.
17:00

Amal
színes szinkronizált kanadai filmdráma, 101 perc, �007
Filmünk főhőse, a jólelkű, de hihetetlenül szegény Amal Új Delhiben dolgozik riksásként, így munkája során rengeteg külön-
féle emberrel hozza össze a sors. Egy nap különös, zsémbes utas száll be szerény taxijába - G.K. Jayaram, egy bogaras milliomos, 
akinek legfőbb gondja, hogy kire hagyhatná hatalmas vagyonát. Lehet, hogy most megtalálta, akit keresett? Az utolsó jó embert 
a Földön?(port.hu)

�009. október �1.
17:00

David Gale élete
Színes, szinkronizált amerikai-német dráma, magyar felirat nélkül, 1�5 perc
David Gale egész életében a halálbüntetés ellen küzdött, egyetemi előadásokat tartott, könyveket írt, felvonuláso-
kat szervezett. A sors, a nagy játékos azonban különös fordulatot tartogatott számára: a férfi most a siralomházban 
várja saját kivégzését, mert a texasi bíróság halálra ítélte őt egy kolléganője megerőszakolásáért és meggyilkolásáért. 
Bitsey Bloom, a helyi lap újságírója azonnal lecsap a témára. Ám sokkal többet kap, mint egy interjút: feladatot. A halálraítélt 
ugyanis elmeséli neki egész életét - és részletesen vall arról az összeesküvésről, amelynek következtében most halálba küldik. 
Bitsey úgy érzi, egy ártatlan ember élete múlik rajta, és elhatározza, hogy David Gale instrukciói alapján elkapja és leleplezi az 
igazi gyilkost. Ha szerencséje van, még azelőtt, mielőtt a professzort a kivégzőkamrába vezetik. (www.port.hu)

�009. nov. 4. 
17:00

Az óceánjáró zongorista legendája
színes szinkronizált olasz filmdráma, 160 perc, 1998
A világ legfurcsább nevét viseli a férfi, aki gyönyörű melódiákat tud kicsalni a zongorából: 1900-nak hívják, mert a �0. század első 
napján született egy óceánjárón. Danny, a hajó legénységének tagja vette magához, miután szülei elhagyták a kisfiút. Nevelőapja 
folyamatosan úton van, nem meri a kisfiút a szárazföldön hagyni, nehogy kitoloncolják az országból. 1900 kilencéves korában 
talál rá a zongorára és egyben nyugalmára. Harmincévesen megismerkedik a trombitás Max-el, aki őstehetségnek tartja őt és a 
szárazföldre akarja csábítani. 1900 hallani sem akar a dologról, sőt elutasítja a miatta hajóra szállt lemezgyárosokat is. A mások 
számára tetszhalott életet élő zenész csak az óceánok végtelen horizontját látva érzi magát biztonságban... (www.port.hu)

�009. november 
18.
17:00

Fehér Tenyér 
színes magyar életrajzi dráma, 10� perc, �005
Dongó Miklós nagyreményű, de egy sérülés miatt félbeszakadt tornászkarrierjét követően edzőként érkezik Kanadába, hogy 
újraépítse életét. Magával hozott stílusa és beidegződései miatt azonban kérdésessé válik, hogy be tud-e illeszkedni ebbe az új 
világba, képes-e megfelelni az új kihívásoknak. Elsősorban saját feldolgozatlan múltjával, gyökereivel kell szembenéznie - a tor-
naterem falai közt töltött örömtelen gyerekkorral és a múlt kísérteteivel. (www.port.hu)

�009. dec. �.
17:00
Adventi közös 
vetítés

Hétköznapi mennyország 
színes, szinkronizált, magyar felirat nélküli svéd filmdráma, 130 perc, �004
Daniel Daréus egy sikeres karmester, pályája éppen a csúcspontján van. Magánélete azonban közel sem hozott számára sikereket: 
magányos, sőt már-már szánalmas látni, hogy a karrierjéhez vezető út mennyire kicsavarta és kiégette. A szenvedés olyan fizikai 
és lelki törést okoz benne, ami odavezet, hogy Daniel hirtelen feladja pályáját és visszatér abba az észak svéd kisvárosba, ahol 
gyermekkorát töltötte.
Hírnevének köszönhetően, ahogy az már egy kisvárosban lenni szokott többen csodálattal és kíváncsian, míg vannak akik gya-
nakvóan figyelik. Aztán egy nap felkérik, hogy vállalja el a város apró templomi kórusának irányítását. És a csütörtökönkénti 
dalolgatás közben mindenről és mindenkiről sok minden kiderül.(www.port.hu)

• A vetítéseket követően egy tea mellett lehetőség nyílik a filmről való beszélgetésre.
• Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
• A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

További információ: Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza, Pécs, Rákóczi u. 55., 7�/�10-794, 30/937�558
eselyhazpecs@gmail.com

SANSZ filmklub – 4.sorozat
 Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.)

A belépés díjtalan.
Szervezők: Nevelők Háza Egyesület, Esélyek Háza, FEEK Társadalmi Befogadás Szakkollégium, Dialógus-kör és barátaink
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Zeneünnep a Mecsek alján
1964-ben rendezték Pécsett az első kamarakórus 
fesztivált, május végén, pünkösdkor pedig már a 
21.-et. Az elmúlt 45 évben kissé átalakult,  hisz 
először csak a magyar kórusok számára jelentett 
találkozási lehetőséget, majd nemzetközivé vált és 
az elmúlt 10 évben pedig már Versenyen mérhet-
ték össze tudásukat, felkészültségüket a kórusok és 
karnagyaik.

A �009. év nem kedvezett a rendező Nevelők Háza 
Egyesületnek. �008 őszén a verseny kiírás megjelenésekor 
tudatosodott az emberekben, hogy gazdasági világválság 
van kibontakozóban. Nagyon sok együttes félve ennek ha-
tásaitól, a kezdeti érdeklődés után már nem küldte el jelent-
kezését. Akadt olyan távol-keleti kórus, aki az utolsó pilla-
natban kényszerült lemondani részvételét.

A versenyt eb-
ben az évben is 
kétnapos szimpó-
zium előzött meg, 
melynek fővonala 
a Pécsi Püspökség 
1000 éves történe-
téhez kapcsolódott. 
A szakmai nap le-

vezető elnöke Szőnyi Erzsébet Kossuth-díjas zeneszerző 
volt. Az érdeklődők Pécs-, a püspökség történetéről, zenei 
hagyományairól hallhattak előadásokat.

A Verseny hivatalos megnyitójára �009. május �9-én, pén-
teken került sor a Dómmúzeumban, ahol Szőnyi Erzsébet, 
valamint dr. Páva Zsolt Pécs Város polgármestere köszön-
tötte a kórusokat. A résztvevő együttesek rövid bemutat-
kozó éneklése, valamint egy összkar után, melyet dr. Szabó 
Szabolcs vezényelt, a jelenlévők átvonultak a Bazilikába, 
ahol egy igazi zenei csemegével kezdődött el a �1. Pécsi 
Nemzetközi Kamarakórus Verseny. Monteverdi legnagyobb 
liturgikus műve csendült fel. A Vespro  della beata vergine 
1610-ben jelent meg nyomtatásban, egy kötetben egy hat-
szólamú misével és egy különálló Magnificattal. A Vespro 
az első nagy egyházi oratóriumnak tekinthető e műfaj tör-
ténetében, amelyből minden későbbi zeneszerző-nemzedék 
gazdagon meríthet. A mű egy teljes zsolozsma zenei anya-
ga. A koncerten közreműködött a Pécsi Kamarakórus, a 
Pécsi Szimfonietta, szólisták, vezényelt Tillai Aurél Liszt-és 
Magyar Örökség-díjas karnagy.

A pécsi versenyen résztvevő kórusok három fordulóban 
álltak a nemzetközi zsűri elé, melynek tagjai: dr. Kollár 
Éva Liszt-díjas karnagy, a KÓTA elnöke, Andrea Jaworska 
a Marie-Curie Egyetem professzora Lublinból, Theodora 
Pavlovits a szófiai Zeneakadémia professzora, Párkai István 
Kossuth-díjas karnagy és a zsűri elnöke Tillai Aurél Liszt-és 
Magyar Örökség-díjas karnagy.

A Verseny első fordulója, a Gyorstanulási Verseny, egy iga-

zi pécsi sajátosság. Szinte a kezdetek óta része a rendezvény-
nek. A fesztiváli időszakban ez volt az egyetlen kategória, 
ahol győztest hirdettek. A kórusoknak 75 perc áll rendel-
kezésére, hogy megtanuljanak egy számukra ismeretlen mű-
vet és azt a zsűri előtt bemutassák. Az elmúlt években Tillai 
Aurél biztosította az abszolút ismeretlenséget, hisz külön 
erre az alkalomra komponált műveket, ezúttal latinul Lauda 
Sion címmel. A zsűri általános véleménye volt, hogy a fel-
lépő együttesek nem csupán a hangokat énekelték le, hanem 
a rövid idő ellenére képesek voltak a zenei megformálásra is 
figyelmet fordítani.

Május 30-án, szom-
baton este került sor a 
verseny �. fordulójára, 
melynek a helyszíne a 
kiváló akusztikájú, gyö-
nyörű barokk díszítésű 
Ferences templom volt. 
Itt a kórusoknak egy kö-
telező Palestrina, illetve Lassus mű mellett egyházi műsort 
kellett bemutatni a zsűri és meglepően nagyszámú közönség 
előtt. A koncerten az érdeklődők ízelítőt kaphattak az egy-
házzene sokszínűségéből.

A verseny 31-én, vasárnap délután és este a Dómmúzeumban 
folytatódott.  Itt a kötelező mű mellé szabadon választhat-
tak műsort a karnagyok. A gyönyörű, középkori hangulatot 
árasztó terem rendkívül inspirálóan hatott az együttesekre. 
A kötelező Orbán György Nobis natusa, illetve Tillai Aurél 
Pro Pace-je mellett a karnagyok teljesen szabadon tölthet-
ték ki a 16 percnyi műsor időt. A szabad műsorválasztás a 
kezdetektől fogva sajátossága a rendezvénynek. Ez most is 

rendkívül színes, 
a kórusirodalom 
széles skáláját át-
ölelő koncertet 
eredményezett 
a közönség és a 
zsűri számára is.

Általános véle-
mény volt, hogy 
az együttesek 

rendkívül muzikálisan, kiegyenlített hangzással, magas szín-
vonalon mutatták be versenyprogramjukat.

Vasárnap este egy különleges zenei csemegével kedves-
kedett a rendezőség a résztvevőknek. Az UniCum Laude 
Énekegyüttes adott nagysikerű koncertet a Hotel Palatinus 
Bartók termében. A hattagú férfi énekegyüttes tagjai magas 
szintű kórusmúlttal rendelkeznek, műsorpolitikájuk a zene-
történet ritkán hallható, különleges darabjaira épül. Ezen az 
estén reneszánsz madrigálokkal és igényes pop-átiratokkal 
kápráztatták el a zeneértő közönségüket. 

A nemes versengés június 1-jén zárult. A gálahangverseny-
nek és a díjkiosztó ünnepségnek a Hotel Palatinus Bartók 

Fűri Ildikó

Amadeus kórus

Schola Cantorum Sopianensis
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terme adott otthont. Az ünnepség első felében a kórusok 
adtak egy rövid koncertet, melynek műsorát a zsűri állította 
össze a versenyen elhangzott művekből, és a gyorstanulási 
verseny darabjából. Az örömzene mellett, az együttesek a 
Közönségdíjért is küzdöttek. 

A szünet után Tillai Aurél, a zsűri elnöke mondta el szakmai 
értékelését, melyben kifejtette, hogy ez a fiatalok fesztiválja volt, 
mert sok-sok ifjú énekest, kiváló fiatal kórust hallhattunk há-
rom napig, és látszott a zenei iráni szeretet és alázat.

És az eredmények:

Vegyeskar
I. díj   - Schola Cantorum Sopianensis
   Karnagy: Jobbágy Valér
II. díj  - Komorni Zbor Orfej Ljutomer
   Karnagy: Romana Rek
III.díj  - Óbuda Kamarakórus
   Karnagy: Erdős Ákos

Egyneműkar
I. díj  - A zsűri nem adta ki 
II. díj  - A Dunaújvárosi Főiskola Női kara
   Karnagy: Könyves Ágnes 
   

Különdíjak

Gyorstanulási Verseny első helyezettje - 
A Pécsi Tudományegyetem díja 

Schola Cantorum Sopianensis
Karnagy: Jobbágy Valér

A Gyorstanulási Verseny különdíja
A Dunaújvárosi Főiskola Női kara

Karnagy: Könyves Ágnes
 A díjakat átadta: Gáti Imre,  a PTE főtitkára 

 

A Knut Nysted mű előadásáért – A Baranya Megyei 
Önkormányzat díja (Eredeti faragott busófej)

Komorni Zbor Orfej Ljutomer
Karnagy: Romana Rek

A díjat átadta: Szatyor Győző, a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése, Kulturális örökség tanácsnoka

Kortárs magyar művek előadásáért- Editio Musica díja 
(kottacsomag 50,000Ft)

Az Amadeus Kórusnak
Karnagy: Réger Mónika

A díjat átadta: Andrea Jaworska karnagy

Kötelező magyar mű legjobb előadásáért
Óbudai Kamarakórus
Karnagy: Erdős Ákos

A díjat átadta: Theodora Pavlovits a bolgár 
Zeneakadémia tanára, karnagy

Igényes művekkel való kórusnevelő munkájáért 
Stimecz Andrásnak az Albertfalvi Közösségi Ház 
Gesualdo Kamarakórusa karnagyának (a Zsolnay 

Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándéka, egy Zsolnay váza)
A díjat átadta: Párkai István prof. emeritus, 

Kossuth- és Liszt díjas karnagy

Közönségdíj – Komorni Zbor Orfej Ljutomer kapta
Karnagy: Romanak Rek 

Pécs M. J. Város Önkormányzatának díja 
(a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándéka, 

egy nagy Zsolnay váza)
A díjat átadta: 

dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, karnagy

Dr. Kollár Éva, Liszt- díjas karnagy, a KÓTA elnöké-
nek beszéde után igazi záróakkordként csendült fel Joseph 
Haydn: Vollendet ist 
das groβe Werk kezde-
tű kórusa a Teremtés 
című oratóriumból 
több mind kétszáz éne-
kes előadásában. Az al-
kalmi együttest Párkai 
István Kossuth- és 
Liszt-díjas karnagy ve-
zényelte, zongorán Fodor Gabriella működött közre.
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A �1. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Versenyt, mely 
a Pécs�010 Európa Kulturális Főváros felvezető évének 
programja is volt, támogatták: Nemzeti Kulturális Alap, 
Oktatási és Kulturális Minisztérium, Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata.

Komornij Zbor orfej Ljutomer

Összkar

A zsűri
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A Nevelők Háza Egyesület – partner-
ségben a Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont Szolgáltató Kft.-vel 
és a Maholnap Magyar Jóléti Alapít-
vánnyal – �009. március 1-jén indítot-
ta el „Baranya megyei civil szervezetek 
komplex szervezetfejlesztése” c. prog-
ramját. A program uniós forrásból, 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(UMFT) keretében valósul meg, 18 
hónap futamidőben. A megvalósító 
szervezetek a megyében működő több 
mint �000 un. klasszikus szervezetből 
(alapítvány, egyesület) 3� szervezet 
komplett szervezeti fejlesztését vállalta 
fel. A csaknem 50 milliós támogatá-
si keretből gazdálkodó program civil 
szakemberek mellett számos, az üzleti 
vagy a tudományos életben kimagasló, 
többségében megyei szakember bevo-
násával valósul meg. 

A fejlesztés az UMFT Társadalmi 
Megújulás Operatív Program „Társa-
dalmi befogadás, részvétel erősítése”. c. 
5. prioritás része, mely alapvető irány-
ként  jelöli meg  „a helyi közösségek, a 
civil társadalom erősítését”. Jelen konst-
rukció közvetlen célként határozza meg 
a civil szervezetek komplex szervezeti 
fejlesztését, elsősorban azon hosszú 
távú célt elérendő, hogy a fejlesztett 
szervezetek megerősödésük, működé-
sük stabilizálása által képesek legyenek 
hazai és nemzetközi programokban 
való aktív részvételre. Az országos szin-

ten összességében 1.000 millió forint 
kerettámogatásból megyénként 1-1 
fejlesztési program került támogatás-
ra. A Nevelők Háza Egyesület által be-
nyújtott, a „Baranya megyei civil szer-

vezetek komplex szervezetfejlesztése” 
c. program 49.996.376 Ft – a megyék 
közötti rangsorban országosan a leg-
magasabb – támogatásban részesült.

Fejlesztési előkészületek
A Nevelők Háza Egyesület �009 áp-

rilisában pályázati felhívást tett közzé a 
programban való részvételre. A számos 
kommunikációs csatornán – informá-
ciós napok keretében, újságokban, in-
terneten is – propagált lehetőség szép 
számú megyei szervezetet mozgatott 
meg. A jelentkezők által benyújtott pá-
lyázatok alapján a tervezett 3� szerve-
zet helyett összességében 35 szervezek 
került be a programban.  A beváloga-
tott szervezetek (lsd. alábbi táblázat) 
rendkívül gazdag képet festve hűen 
tükrözik a megyei civil élet sokszínű-
ségét. 

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Pécsi Csoport- Csillaház

• Dr. Horváth Béla Környezetvédő 
és Értékvédő Egyesület

• Vasasi Szent Borbála Egyesület
• Vasasért Egyesület
• Nyolc Boldogság Alapítvány
• Tehetség- vár Egyesület
• Támasz Alapítvány
• Magyarországi Németek Pécs- Ba-

ranyai Nemzetiségi Köre
• Nevelők Háza Kórusalapítvány
• Hindu- magyar Kulturális Alapít-

vány
• Pécsi Egyetemisták Egyesülete
• Dunaszekcsői Nagycsaládosok 

Egyesülete
• Szemem Fénye Alapítvány

Megyei civil szervezetfejlesztési program
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• Noé Bárkája Egyesület
• Alsómocsoládiak Baráti Köre
• Istenkúti Közösségért Egyesület
• Együtt Kémes Körzet Gyermekei-

ért Alapítvány
• Tett-Hely Ifjúsági Egyesület
• Mérföldkő Egyesület
• Szociális Háló Egyesület
• Falusi Turizmus Szövetség
• Inter- Magyar Kulturális Egyesület
• Szociális Szolgáltatásokért Egye-

sület
• Zöld Híd Alapítvány
• Somogyi Betyárok
• Tegyünk Egymásért Egyesület
• Arany Híd Alapítvány
• Devi Art Alapítvány
• Opus Alapítvány
• Baranya Megyei Falugondnokok 

Egyesülete
• Kerekesszék Klub Alapítvány
• Fogd a Kezem Alapítvány
• Derűs Öregkor Alapítvány
• Ormánság Szíve Alapítvány- Or-

mánsági Orchideák Egyesület
• Déli Szél Alapítvány

A nyár folyamán minden program-
ba beválogatott szervezet szervezeti 
átvilágításon esett át. Ezzel párhuza-
mosan két csoportban, csoportonként 
5 napban un. alapozó workshopok zaj-
lottak. A workshopok tapasztalatai és 
a helyzetelemző átvilágítások alapján 
a fejlesztésben résztvevő szakemberek 
szervezetenként olyan un. szerveze-
ti fejlesztési terveket állítottak össze, 
melyek szervezetenként �-3 fejlesztési 
irány meghatározása mellett aktív mó-
don reagálnak a résztvevők szervezet-
specifikus helyzeteire, problémáira.  

A fejlesztési szakasz nyitányaként 
�009. július 31-én - a fejlesztésben 
résztvevő valamennyi szervezet jelen-
létével - un. programindító workshop 
zajlott. A workshop keretében az Open 
Space módszert használva kreatív, kö-
zös gondolkodás segítette a fejlesztési 
szakaszra való ráhangolódást. 

A fejlesztés szakasza
A konkrét fejlesztési beavatkozások 

�009 szeptemberében indulnak. A 
beavatkozások három fő gyűjtőkate-
góriába sorolva (szervezeti fejlesztési 
beavatkozások, szolgáltatásfejlesztési 
beavatkozások és projektfejlesztési be-
avatkozások), öt fejlesztési módszer 
használatával valósulnak meg.  Az un. 
szervezeti fejlesztéseket a Nevelők 
Háza Egyesület, a szolgáltatásfejleszté-
si vonalat a DDRFK, a projektfejlesz-
tési beavatkozásokat pedig a Maholnap 
Alapítvány  fejlesztő teamjei végzik.  

A beavatkozások egy része csopor-
tos, egy része pedig szervezetspecifi-
kus tanácsadás lesz. A csoportos be-
avatkozások részben oklevelet is adó, a 
felnőttképzési törvény előírásai szerint 
szervezett képzések, de a fejlesztés sa-
játosságait figyelembe véve túlsúlyban 
vannak a workshop jellegű, visszacsa-
tolási lehetőségeket is biztosító cso-
portmunkák.  

A csoportos beavatkozások részben 
a Nevelők Háza Egyesület székhelyén, 
részben pedig A DDRFK akkreditált 
képzőhelyein kerülnek megszervezés-
re. 

Készül a program saját honlapja, s 
egy olyan közösségi web felület is mely 
mind a fejlesztésben résztvevő szerve-
zetek, mind pedig a fejlesztők mun-
káját és eligazodását segíteni tudja. A 
csoportos fejlesztési alkalmak képzési 
háttéranyagait, tematikáit a szélesebb 
nyilvánosság számára is biztosítani 
tervezzük, s rendszeresen számolunk 
majd be a program előrehaladásáról  és 
bemutatjuk a programban résztvevő 
szervezeteket a Civil Korzó hasábjain 
is. 

Végh Márta
szakmai vezető,

a Maholnap Alapítvány igazgatója
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A Bridges Világkonferencia „Matematikai 
összefüggések a művészetben, a zenében, a tu-
dományban és a kultúrában” [http://www.
bridgesmathart.org/] című találkozó 1998-ban 
indult útjára az amerikai Kansas-ből. A több 
száz résztvevős, érdeklődők ezreit vonzó mű-
vészeti-tudományos nagyrendezvény évente a 
földkerekség más-más városában kerül lebo-
nyolításra. A találkozó célja a címben foglalt 
tudományközi és művészeti kapcsolódási lehe-
tőségek, azaz „hidak” bemutatása, illetve a ma-
tematikai gondolkodás sokszínűségének, lehe-
tőségeinek a nagyközönség számára is érdekes 
kulturális programok révén történő népszerű-
sítése. Résztvevői a világ vezető egyetemeinek 
matematikusai, művészek, tanárok, kutatók, 
zenészek, számítógépes szakemberek, szobrá-
szok, táncosok és pedagógiai eszközfejlesztő 
cégek képviselői. A tanácskozás programjához 
minden érdeklődő számára nyitott kiállítások, 
interaktív műhelyek, játékos pedagógiai bemu-
tatók, koncertek, matematikai színház, családi 
nap és a rendező ország-város a konferencia te-
matikájának megfelelő reprezentatív bemutatá-
sa kapcsolódik.

A magyar küldöttség látványos meghívó pre-
zentációval és a Pécsi Kulturális Központ „Pécs 
- Ars GEometrica” [http://pecsikult.hu/hu/
page�009] programjának elmúlt három évét 
áttekintő előadással mutatkozott be a világ-
konferenciát szervező Bridges Organization 
közössége előtt, az idei eseményeknek otthont 
adó kanadai Banff Központban [http://www.
birs.ca/]. A bemutatkozás sikerét garantálta, 
hogy a pécsi szervezők és szakmai partnereik 
a világkonferencia irányító testületével több 
éves múltra visszatekintő szakmai kapcsolatban 
állnak. A Bridges Organization elnöke Reza 

Sarhangi (Towson Egyetem, Maryland, USA) 
és a programbizottság vezetője George Hart 
(Stony Brook Egyetem, New York, USA) pro-
fesszorok, csaknem tíz kollégájukkal együtt az 
Ars GEometrica díszvendégeiként érkeztek az 
elmúlt években Pécsre, hogy hosszú távú szak-
mai kapcsolatokat és további innovatív kezde-

ményezéseket is elindítsanak látogatásukkal. 
Fenyvesi Kristóf, a Bridges Pécs �010 [http://
pecsikult.hu/hu/bridges�010] helyi koordiná-
tora, a jövő évi konferencia szakmai irányító 
testületének tagja elmondta: „A tudományközi, 
illetve a művészetet és a tudományt összekapcsoló 
kutatási programok már évtizedek óta kiemelt 
figyelemnek örvendenek. A szakmai érdeklődés 
határterületein tájékozódó, egyesítő koncepciók 
sokaságában azonban azok a modellek bizonyul-
nak a leginkább produktívnak és fenntartható-
nak, amelyek képesek magát a kapcsolódási pon-
tot egyértelműen definiálni, határozott irányt 
és célt is adva ezzel a >>hídépítésnek<<. A 
Bridges, azaz a „Hidak” elnevezésű találkozónak 
egyértelmű célja van: a matematika sokoldalú 
szépségének, kreatív, innovatív használatának, 
és nem utolsósorban oktatásának demonstráci-
ója. A jövő évi pécsi rendezvénysorozat tétje így 

nem csak az, hogy miként lehet motiválni az 
„Ars Geometrica”-hoz, vagy az „ÉlményMűhely 
– Kreatív Iskolanap”-hoz [http://www.youtu-
be.com/watch?v=AYa5pLA_GP0] hasonló 
programokat elindító, a családi rendezvények 
szervezésétől az iskolán át az akadémikus képzé-
sig ható munkaközösségek létrejöttét, hanem egy-
szersmind az is, hogy a Közép-Európában jelen 
lévő, a Bridges profiljába illeszkedő koncepciók 
fejlesztői, a szemléletnek megfelelő életművek ke-
zelői, felismerik-e azt a lehetőséget, amit a világ 
egyik legnagyobb művészeti-tudományos közössé-
géhez való csatlakozás jelent.”

A �010. július �4-�8. között, a turista sze-
zon közepén megrendezett találkozó, egyben 
jó alkalmat kínál Pécs városának a konferencia-
turizmus helyi lehetőségeinek kipróbálására, a 
további hasonló nagyrendezvényekre történő 
felkészülésre, amelyek a tervezett pécsi OPUS 
Konferencia és Koncertközpont szempontjá-
ból is eurorégiós kitörési pontként érvénye-
sülhetnek. A konferencia tekintélyes angol 
nyelvű kötete mellett, egy magyar nyelvű, ok-
tatási segédanyagként is alkalmazható kötet is 
a tervek között szerepel, ezen kívül a Bridges 
Organization tagjai keresik a helyi kutatócso-
portokkal, intézményekkel, ipari szereplőkkel 
történő, művészeti-tudományos design-nal 
és alapkutatásokat igénylő termékfejlesztéssel 
kapcsolatos együttműködési lehetőségeket.

A Kanadában is bemutatott Bridges Pécs �010 
meghívó prezentáció megtekinthető:

http://www.youtube.com/watch?v=XXhgdg-
NikA0

A Bridges közösség honlapja:
http://www.BridgesMathArt.Org

Bridges Pécs 2010 hivatalos honlapja: 
http://bridgesmathart.org/bridges-�010/

A Bridges közösség elérhetősége:
bridges@bridgesmathart.org

Bridges Pécs 2010 helyi honlapja:
www.pecsikult.hu/bridges�010

Bridges Pécs 2010 kapcsolat:
FENYVESI Kristóf helyi koordinátor

fenyvesi.kristof@pecsikult.hu
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A tudomány és művészet hídjai épülnek Pécsett 
2010-ben, Európa Kulturális Fővárosában
Ünnepélyes keretek között került sor a Bridges Pécs 2010 – Európa 
Kulturális Fővárosa Világkonferencia bejelentésére a Bridges talál-
kozó idei helyszínén Kanadában, a Calgary város közelében találha-
tó Banff Központban. Spanyolország, Nagy-Britannia, Hollandia 
és Kanada után Pécs az első közép-európai város, ahol helyet kap a 
2010-es pécsi kulturális főváros év kiemelt eseményének számító ren-
dezvénysorozat. A jövő évi rendezés jogát a Pécsi Kulturális Központ, 
a 2007-es felkészülési évben elindított Pécs – Ars GEometrica Nem-
zetközi Találkozó és Workshop sikerének köszönhetően nyerte el.
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Hosszú századokon keresztül a pécsi főtér (ma 
Széchenyi tér) délnyugati sarkán két tekintélyes mére-
tű, egyemeletes ház terpeszkedett. Egykori tulajdono-
sai után sokáig, közismert nevén csak úgy emlegették 
őket az egykori pécsiek: a  „Czindery ház”, valamint a 
„Cséby ház”.
Nem sokkal a török kiűzése után ismét a Fő tér lett a vá-
ros központja. Itt laktak a megye és város fontos tiszt-
ségviselői, előkelő főurai. 

171�-ben Passardy Pál alispán lakott a „Czindery 
házban”, majd a Fábry  család, azután közel száz évig 
Czindery Rókus alispán és örökösei következtek. 

A pécsi vendéglátás története szempontjából is histo-
rikus értékű a „Czindery ház”. 

II. József, a „kalapos király” országos körútja so-
rán Pécset is felkereste. Ide 1770. május 3-án érkezett 
meg, és egy éjszakát töltött el Czindery Rókus alispán 
„Piarcz tér”-i vendégfogadójában. 

A jó hírnévnek örvendő fogadónak a későbbiekben is 
több, nevezetes vendége akadt. Így többek között Gróf 
Hofmannsegg. A jeles német természettudós 1793. jú-
lius havában a délbaranyai mocsarakban vadászgatott, 
de a baranyavári jegyző kémnek nézte, és Pécsre szál-
líttatta. Amíg a személye körüli problémák nem tisztá-
zódtak, az első időkben a „Czindery fogadóban”, majd 
a továbbiakban a városban bérelt háromszobás bútoro-
zott lakásban lakott. 

Hát bizony Czindery Rókus alispán úr familiáris ala-
pokon működő vendégfogadója felett eljárt az idő. A 
reformkor új gazdasági és szellemi irányzatai Pécset 
sem hagyták érintetlenül. Egyre több fontos személyi-
ség és látogató érkezett városunkba. Az illusztris vendé-
geknek már nem felelt meg az ütött-kopott fogadó. 

A Fő tér keleti oldalán, 1846. őszén szélesre tárta ka-
puit kedves vendégei előtt Schönherr Eduárd gazdag 
pécsi kalmár új fogadója, a „Gasthof zum Reichspalatin” 
(vagyis a „Vendégfogadó a Nádorhoz”). 

1869-ben a Pécsi Takarékpénztár megvásárolta 
40.000 forintért a „Czindery” házat. A pénzintézet 
dinamikusan fejlődött, és az 1880-as évekre megha-
tározójává vált a megyei és városi pénzvilágnak. A ve-
zetőségben egyre határozottabb formát öltött egy új, 
minden igényt kielégítő, főtéri irodapalota felépítésé-
nek gondolata. 

1870-ben azonban ez még csak távoli jövőnek lát-

szott. Az értékes belvárosi ingatlan addig sem marad-
hatott kihasználatlanul.

Az épület földszintjén a Nemzeti Söröző, az emele-
ten pedig a Nemzeti (Ribay) Kávéház csalogatta a mu-
latozásra vágyó pécsi társaságokat.  

Miután a Ribay kávéházról már tájékoztattam a 
„Civil Korzó” c. folyóirat Tisztelt Olvasóit, úgy illik, 
hogy a sörözőről is szót ejtsek. 

A Nemzeti Söröző tulajdonosának lenni nagy elisme-
résnek számított az akkori pécsi vendéglősök körében. 
Több híres vendéglátó szakember után 1885. decem-
ber �6-án, karácsony másnapján az egyik legismertebb 
pécsi vendéglős, Neusiedler József vette át a Nemzeti 
Sörözőt. 

A régi földszinti épületrész előzőleg több jelentős ja-
vításon és korszerűsítési munkálaton esett át. Megújult 
az étterem és a konyha is, új és korszerű lett a berende-
zés. 

 A „Pécsi Figyelő” c. helyi napilapban 1885. decem-
ber �4-én az alábbi hirdetés jelent meg: 

A hirdetés magáért beszélt. Csak rövid megjegy-
zésként szeretném kiegészíteni: 1885-ben még a Pécsi 
Német Színház állt a Mária utca elején, igaz akkor már 
nem sokáig, mivel 1888-ban a város kénytelen volt el-
rendelni lebontását. Az új pécsi Nemzeti Színház csak 
néhány évvel később, 1895. október 5-én tartotta meg 
nyitó gála-előadását. vá
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Trebbin Ágost

Nemzeti Söröző a Főtéri Czindery házban
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A �010. évben rendelkezésre álló nyílt pályá-
zati keret összege: 100 (száz) millió forint (Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási 
keretéből). 

A benyújtott pályázatokról a Civil Kuratórium 
javaslata alapján a Kulturális Bizottság véle-
ményezését követően Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése  dönt. 

Általános cél: Az Európa Kulturális 
Fővárosa program keretében azon kulturális 
programok, civil kezdeményezések támoga-
tása, amelyek Pécsett kerülnek megrendezésre 
és a helyi társadalom aktív közreműködésével 
erősítik a helyi identitást és a közösségformá-
lást, valamint előmozdítják a közösségi terek 
kulturális funkcióval való megtöltését. 

A pályázatok elbírálásánál előnyben része-
sülnek:

• a gyermekek és az ifjúsági korosztály (max. 
�5. év) számára, illetve részvételével megva-
lósuló programok, továbbá az olyan gyer-
mek és ifjúsági programok, amelyek célja a 
kreatív gondolkodás, a megfigyelő és imp-
rovizációs képességek fejlesztése

• fogyatékkal élőkkel kapcsolatos programok
• a köztereken, és közösségi terekben, utcán, 

szabadtéren megvalósítható, továbbá az 
üresen álló, funkciójukat vesztett tereket 
kihasználó produkciók, alkotások és prog-
ramok (amelyek nem megszokott kulturális 
helyszíneken valósulnak meg)

• a helyi társadalom kulturális közegében 
hiánypótlónak minősülő, valamint szociáli-
san, vagy más okból hátrányos helyzetű tár-
sadalmi rétegeket is megszólító programok 
és előadások, a különbözőség megismerésé-
re és elfogadására létrehozott programok, 
egészségkultúrát közvetítő programok

• az országos vagy nemzetközi jelentőségű, 
illetve országos vagy nemzetközi kihatás-
sal rendelkező rendezvények, programok, 
amennyiben ezek megrendezésére Pécsett 
kerül sor

• együttműködésben megvalósuló progra-
mok

• nagyobb önrészt biztosító pályázók

A benyújtott pályázatban szereplő progra-
moknak  illeszkedniük kell „A Határtalan Város” 
című pécsi pályázat szellemiségéhez. (A doku-
mentum letölthető a www.pecs�010.hu hon-
lapról)

1. Pályázatot nyújthatnak be:

Pécsi székhellyel rendelkező és legalább egy 
éve Pécsen működő alapítványok, egyesületek 
(társadalmi szervezetek).  (A bírósági bejegyzés 
tényét igazolni kell.)

2. Jogi kizáró okok 

• Nem pályázhat az a szervezet, amelynek le-
járt és átütemezéssel nem rendezett köztar-
tozása van.

• Nem pályázhat az a szervezet, amely nem 
rendelkezik olyan bankszámlával, ahonnan 
a pályázati összeg – nem szabályos felhasz-
nálás esetén – azonnali beszedési megbízás-
sal részben/egészben visszakövetelhető.

• Nem fogadjuk be olyan szervezet pályázati 
kérelmét, amely nem ad azonnali beszedési 
jogot biztosítékként.

• Nem fogadjuk be olyan szervezet pályázati 
kérelmét, amely csőd- vagy felszámolási el-
járás, ill. végelszámolás alatt áll.

• Az elnyert pályázati összeg folyósításának 
feltétele, hogy a hatósági engedélyekhez kö-
tött tevékenységekhez a pályázó rendelkez-
zen a szükséges engedélyekkel.

• Nem kaphat támogatást olyan pályázat, 
amely a Pécs�010 - Európa Kulturális 
Fővárosa program �010. évi programsora 
elemként támogatásban részesül. 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Támogatási Szabályzata értelmében 

- az elszámolási kötelezettség nem teljesítésé-
től számított két éven belül támogatás nem 
adható annak a pályázónak, aki a korábban 
az Önkormányzattal megkötött támogatási 
szerződésben meghatározott feltételeket az 
abban megjelölt határidőre nem teljesítette

- az elszámolási kötelezettség nem teljesítésé-
től számított öt éven belül támogatás nem 
adható annak a pályázónak, aki a korábban 
az Önkormányzattal megkötött támogatá-
si szerződésben meghatározott támogatási 
összeget – annak fel nem használása vagy 
nem szerződésszerű felhasználása esetén - 
hatvan napon belül nem fizette vissza, vagy 
hatvan napon belül a támogatás visszafize-
tésére irányuló beszedési megbízás nem ve-
zetett eredményre. 

3.  Pályázati feltételek
 

• a projekt �010. január 1. és �010. december 
31. kerül megvalósításra (a �010. évi már 
támogatásban részesülő programsor ismert 
és elérhető a www.pecs�010.hu honlapon, 
kérjük a pályázat benyújtásakor a már meg-
határozott helyszínek és időpontok figye-
lembevételét),

• a pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy a 
programmal kapcsolatos összes kommuni-
kációs feladatot a támogatási szerződésben 
foglalt feltételeknek megfelelően végzi, 

• �008. évben az Európa Kulturális Fővárosa – 
Pécs�010 program keretén belül az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium, a Hungarofest 
Kht, a Nemzeti Kulturális Alap, Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, illet-

ve a Pécs�010 Nonprofit Kft. pályázatán 
támogatást kapott projektek esetében a 
pályázónak mellékelnie szükséges a projekt 
támogatásával kapcsolatos támogatás elszá-
molásáról szóló, a kiíró által kibocsátott iga-
zolást,  

• a pályázó vállalja, hogy helyszíni bejárás 
keretében lehetővé teszi a monitorozáshoz 
szükséges információk beszerzését.

4.  A támogatás formái és feltételei

Három kategóriában lehet benyújtani pályá-
zatot:

 
I. Kis Projektek: 
50 000 és 300 000 Forint közötti támogatást 

igénylő pályázatok
Ezek kis helyi közösségek alapvetően helyi, la-

kóközösségi programjainak szervezésére beadott 
pályázatai, amelyek célja a helyi közösségi értékek 
bemutatása és a közösségformálás, a helyi közös-
ségi terek használatával.

II. Nagy Projektek: 
300 000 és 3 000 000 Forint közötti támoga-

tást igénylő pályázatok
a) Nagyobb, városi vagy városrészi és/vagy 

több napos, vagy többszöri alkalommal megren-
dezésre kerülő rendezvények támogatása, ame-
lyeknek része a helyi értékek bemutatása épp úgy, 
mint a más közösségek értékeinek a helyi társada-
lommal történő megismertetése. Közösségek kö-
zötti kapcsolatok építése, esetleg hálózat építése 
prioritást élvez.

b) A hosszútávon a közösségi kulturális célo-
kat előmozdító eszközök beszerzése, amelyek 
hosszú távon alkalmassá teszik a közösségi tere-
ket közösségi részvételen alapuló kulturális prog-
ramok megvalósítására.

III. Konzorciális, együttműködésben megva-
lósuló Projektek: 

3 000 000 Forint és 10 000 000 Forint közötti 
támogatást igénylő pályázatok

a) Nagyobb, regionális hatókörű vagy hatá-
ron átnyúló és/vagy több napos, vagy többszöri 
alkalommal megrendezésre kerülő rendezvények 
támogatása, amelyeknek része a helyi értékek be-
mutatása épp úgy, mint a más közösségek értékei-
nek a helyi társadalommal történő megismerte-
tése. Közösségek közötti hosszú távú kapcsolatok 
építése, esetleg hálózat építése prioritást élvez.

b) A hosszútávon a közösségi kulturális célo-
kat előmozdító eszközök beszerzése, amelyek 
hosszú távon alkalmassá teszik a közösségi tere-
ket regionális, vagy határokon átnyúló közösségi 
részvételen alapuló kulturális programok meg-
valósítására.

Ezek a projektek a legalább három szerve-
zetből álló konzorciumok által megvalósítandó 
projektek. Itt minden projektpartnernek érdemi 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki 

az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs2010 program civil keretére
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funkciót kell igazolnia és az önrészből is ki kell 
vennie a részét.

Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek 
hatása egyértelműen túl nyúlik a �010-es éven 
és hosszú távú kulturális közösségi projekteket 
megalapozó tevékenységet vagy eszközbeszerzést 
irányozzák elő.

A támogatás mértéke indokolt esetben a 
100%-ot is elérheti.

Előnyt élveznek az önerőt készpénzben bizto-
sító szervezetek.

Az önerő biztosítása természetben is lehetsé-
ges, azonban itt szükséges az elszámolható költ-
ségek részletezése.

A támogatás formája: működési támogatás-
nak nem minősülő vissza nem térítendő végleges 
juttatás.

Ha a projekt támogatása kisebb az értékelést 
követően a pályázatban igényelt összeghez ké-
pest, a pályázatot benyújtó a szerződéskötéskor 
benyújtja a módosított – csökkentett támogatási 
összeget tartalmazó – költségvetést a Pécs�010 
Nonprofit Kft-nek. Ha a pályázó nem vállalja 
a csökkentett támogatás mellett a projekt meg-
valósítását, a támogatás ismét megítélésre kerül a 
már benyújtott, de támogatást nem vagy csak az 
igényelt összeghez képest részben elnyert pályá-
zatok között. 

A támogatás ütemezése: A támogatás fo-
lyósítása két szakaszban történik. A támoga-
tás első részlete (80%) legkorábban a Pécs�010 
Nonprofit Kft-vel való szerződéskötés után két 
héttel utalható. A támogatás további folyósítá-
sa (�0%), utólag, a program lezárása és a tételes 
elszámolás után történik, abban az esetben, ha a 
pályázó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
maradéktalanul megfelelt. 

5.  Pályázatban elszámolható költségek:

- tiszteletdíj, honorárium, 
- járulékok, 
- szerzői jogdíj,
- utazási költség,
- szállítási költség,
- szállásköltség,
- biztosítási költség (nem őrzés-védelem)
- csoportos étkeztetés,
- terembérlet, vagy helyszín bérleti díja,
- színpad építési és bontási költsége,
- installációs költség,
- nagyítás, paszpartu, keretezés,
- díszlet, jelmez, kellék,
- nyomdai előkészítés,
- nyomdaköltség,
- fény- és hangtechnikai, audiovizuális eszkö-

zök bérleti díja, 
- szolgáltatás, műsor vásárlása
- marketingköltségek (pl.: szórólap, prospek-

tus, plakát).
- eszközbeszerzés - külön részletes indoklást 

igényel és csak és kizárólag a megvalósíta-
ni tervezett projekt kulturális funkciójával 
kapcsolatban számolható el.

Eszközbeszerzés esetében az eszköz értéke nem 
haladhatja meg a projekt értékének 30%-át vagy 
maximum az 1 000 000 Ft összeghatárt. 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban 
felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is 
megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a 
Pécs�010 Nonprofit Kft. dönt a támogatási sza-
bályzatban foglaltaknak megfelelően.

6.  A pályázat elbírálásának menete

A pályázatok beadásának határideje �009. 
szeptember 15. 14.00 óra. A pályázatok elbírá-
lásának határideje október 31. A nyertes pályá-
zatok listája a www.pecs�010.hu honlapon el-
érhető lesz. 

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt 
anyagot (kézirat, fotó, CD, DVD stb.) nem őriz-
zük meg, és nem küldjük vissza, azok a Pécs�010 
Nonprofit Kft-ben átvehetők a döntésről szóló 
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A 
határidő letelte után a fenti anyagokat – külön 
értesítés nélkül – megsemmisítjük.

A pályázókkal kötött szerződések a pályáza-
ti téma vonatkozásában nem módosíthatóak. 
A felhasználási jogcím-módosítási kérelmeket 
– amennyiben az a pályázati felhívásban meg-
jelölt jogcímek között történik – a Pécs�010 
Nonprofit Kft. engedélyezheti. Más irányú jog-
címmódosítás nem engedélyezhető. A szerző-
désben szereplő pályázati cél megvalósításának 
határidejét a Pécs�010 Nonprofit Kft. kérelemre 
módosíthatja. A módosított időpont �010. de-
cember 31. napját nem haladhatja meg.

A döntési folyamat

• A Pécs�010 Nonprofit Kft. a beérkező pá-
lyázatokat nyilvántartásba veszi és a Civil 
Kuratórium rendelkezésére bocsátja. 

• A pályázat formai okok miatt elutasításra 
kerül, ha a pályázó 

• a határidő letelte után adta be, 
• nem az előírt példányszámban adta be, 
• nem az előírt módon állította össze, 
• nem cégszerűen írta alá, 
• nem töltötte ki az űrlapok kötelező rova-

tait, 
• elektronikus formában nem küldte el a ki-

töltött Pályázati Adatlapot.
A döntésről a Pécs�010 Nonprofit Kft. írás-

ban értesíti a pályázót. Valamennyi benyújtott 
pályázat rövid leírását közzé tesszük a honlapon. 

7.  A pályázat benyújtása

A �010. évre vonatkozó pályázatokat a 
Pécs�010 Nonprofit Kft. kizárólag a www.
pecs�010.hu honlapon letölthető adatlapon fo-
gadja be. 

A pályázati adatlap 2009. július 13-tól 
2009. szeptember 15-ig lesz elérhető a www.
pecs2010.hu honlapon.

A pályázatok beérkezési határideje: 2009. 
szeptember 15. 14.00 óra

Kérjük elektronikus formában a program@
pecs�010.hu e-mail címre eljuttatni a pályáza-
ti adatlapot és a program részletes leírását (ld 3. 
pontban megjelölt dokumentum). 

Az alábbi dokumentumokat kérjük postai 
úton vagy személyesen a programot benyújtó 
(szervezet hivatalos képviselőjének) aláírásával 
ellátva, vonatkozó mellékletekkel együtt két pél-
dányban (1 eredeti + 1 másolat) szíveskedjen el-
juttatni a Pécs�010 Nonprofit Kft-hez: 

1. Pályázati adatlap
�. Bírósági bejegyzés másolata a pályázat be-

nyújtó esetében a pécsi székhely igazolását 
illetően.

3. A program részletes leírása (.doc kiterjesz-
tésű MS word fájl, lásd.: 1.sz melléklet)

4. A program művészeti koncepciója (.doc ki-
terjesztésű MS Word fájl, lásd.: �.sz mellék-
let). Csak a konzorciális és a nagy projektek 
esetében (II. és III. kategória) kötelező.

5. A program részletes kommunikációs terve 
(.doc kiterjesztésű MS Word fájl, lásd.: 3.sz 
melléklet) Csak a konzorciális és a nagy 
projekteknél szükséges (II. és III. kategó-
ria).

6. �008-ban a Pécs�010 - Európa Kulturális 
Fővárosa program keretén belül az Oktatási 
és Kulturális Minisztérium, a Hungarofest. 
Kht, a Nemzeti Kulturális Alap, Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, illet-
ve a Pécs�010 Nonprofit Kft. pályázatán 
támogatást kapott projektek esetében a 
pályázónak mellékelnie szükséges a projekt 
támogatásával kapcsolatos támogatás el-
számolásáról szóló, a kiíró által kibocsátott 
igazolást. (opcionális az elektronikus be-
nyújtás) 

7. Szöveges bemutatása a III. Konzorciális, 
együttműködésben megvalósuló Projektek 
esetében, hogy minden projektpartner ér-
demi funkciót lát el és az önrészhez is hoz-
zájárul. 

8. Eszközbeszerzéshez igényelt támogatás ese-
tén külön részletes indoklást kell benyújta-
ni arra tekintettel, hogy az eszköz csak és 
kizárólag a megvalósítani tervezett projekt 
kulturális funkciója ellátása érdekében ke-
rül beszerzésre és kizárólag a projekt kultu-
rális célja érdekében kerül felhasználásra.

9. Pályázó nyilatkozata a tekintetben, hogy 
a pályázónak nem áll fenn köztartozása a 
pályázat benyújtásakor (VPOP, APEH, 
Önkormányzat vonatkozásában). A köz-
tartozás mentességet igazoló hatósági do-
kumentumokat a szerződéskötéskor kell 
benyújtani. 

Kérjük, hogy lehetőség szerint a pályázat teljes 
anyagát digitális adathordozón (CD,DVD) mel-
lékelje az eredeti pályázati anyaghoz.

A pályázati dokumentáció benyújtásának 
címe: 

Pécs2010 Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária u. 9.

A borítékra kérjük, írja rá: Civil Pályázat 
Pécs2010

Csak a hiánytalanul beküldött anyagok ke-
rülnek feldolgozásra, hiánypótlásra nincs lehe-
tőség. Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely 
tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes, 
ezért kérjük, hogy az adatlapot a kitöltési útmu-
tatóban leírtak alapján töltse ki. 

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés 
könnyebbsége érdekében a pályázati anyag 
összeállításánál mellőzze a különleges minő-
ségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálo-
zást, ragasztást, valamint a mappákat! 

Pécs, 2009. július 13.

Dr. Páva Zsolt
polgármester 
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Kitöltési útmutató

I. Általános tudnivalók
A �010-es évre vonatkozó pályázatokat a 

Pécs�010 Menedzsmentközpont kizárólag a 
www.pecs�010.hu honlapon letölthető adat-
lapon fogadja be. Kérjük, az adatlapot (a mel-
lékletekkel együtt) elektronikus formában 
(e-mail: program@pecs�010.hu), valamint a 
programot benyújtó (szervezet hivatalos kép-
viselőjének) aláírásával ellátva postai úton vagy 
személyesen szíveskedjen eljuttatni a művészeti 
divízióhoz az alábbi címre: 

Szalay Tamás kulturális igazgató
Pécs2010 Menedzsmentközpont 

Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária u. 9.

A borítékra kérjük, írja rá: PÁLYÁZAT 
2010

Az adatok hatékony feldolgozását elősegí-
tendő, kérjük, feltétlenül tartsa be az alább ol-
vasható szabályokat, amelyekre a kitöltés során 
a formanyomtatvány (Excel táblázat) szintén 
figyelmeztetni fogja. Kérjük, ne másolja ki az 
adatokat Word formátumba (pl. a szebb kül-
alak végett), ne szúrjon be újabb cellákat, soro-
kat, oszlopokat a munkalapba, és ne is töröljön 
semmit. Nyomtatáskor se foglalkozzon a kül-
alakkal, az egyes cellákban pedig ne formázza 
a szöveget. 

A kitöltés során Önnek kizárólag a fehér me-
zőkbe kell adatokat írnia. A kötelezően kitöl-
tendő mezők mellett pirossal „ADATHIÁNY” 
felirat figyelmezteti a hiányosságra. Ez a fel-
irat automatikusan fehérre vált és feltűnik a 
„KITÖLTVE” felirat, ha az adott mezőt már 
kitöltötte. 

A pályázat költségvetési adatainál bizonyos 
cellák számított értéket tartalmaznak, ezeket 
sárga színnel jelöltük. Kérjük, a sárga színű me-
zőkbe ne írjon! (Sajnos tapasztalataink szerint 
a korábbi Excel verziók akkor is a teljes munka-
lapot értelmezik védettként, ha csak bizonyos 
cellákat védünk le, ezért nem választhattuk ezt 
a kézenfekvő megoldást.)

Az adatlap megnyitásakor – MS excel verzió-
tól függően - megnyiló figyelmeztető jelzést az 
OK gombra kattintással kérjük figyelmen kívül 
hagyni.

II. Az adatlap pontjai 

1. A benyújtó szervezet/személy adatai

Kérjük, adja meg a pályázatot benyújtó szer-
vezet hivatalos megnevezését, ÁFA-visszaigény-
lési jogosultságát,  a székhely pontos címét, 
valamint a levelezési címet, a telefonszámot, 
fax-számot (ha van), és az e-mail címet.

A támogatás folyósításához szükséges adatok 
technikai adatok kitöltése: A cégjegyzékszám  
kötelező, a pénzintézet neve, illetve a bank-

számlaszám rubrikába értelemszerűen az átuta-
láshoz szükséges adatokat kérjük megadni. 

A projektért felelős személy adatai:
Itt annak a kollégának a nevét és elérhe-

tőségeit kérjük megadni, akivel a Pécs�010 
Menedzsmentközpont a projekt lebonyolítása 
során folyamatos kapcsolatban maradhat. 

�. A projekt elnevezése
Kérjük, legfeljebb �00 karakter hosszúság-

ban adjon nevet a programnak.

�.1. A projekt rövidített leírása
Kérjük, legfeljebb 400 karakter hosszúság-

ban írja le a programmal kapcsolatos tudniva-
lókat. Az elbírálás során ez a szöveg a bírálók 
számára kapaszkodót jelent, amelyről eszükbe 
jut a részletes leírások tartalma. (A művészeti  
fenntartja a jogot, hogy a támogatásban része-
sülő programok rövidített leírását módosítsa, 
amelyek különböző kiadványokban és sajtó-
anyagokban nyilvánosságra kerülnek.)

�.� – �.3 – �.4 Megvalósulás várható dá-
tuma

Kérjük, adja meg a program első és utolsó 
napját. (ha egy rendezvény hosszabb ideig tart  
több eseménnyel akkor az 1.sz mellékletben egy 
a valóságnak megfelelő ütemtervet készítsen. A 
táblázatban ebben az esetben is csak az első és 
az utolsó dátumot kell feltüntetnie.)  

�.5-�.6 Program helyszíne
Kérjük, adja meg a program tervezett hely-

színét (helyszíneit). Ha több városban valósul 
meg a rendezvény, annak részleteit az 1.sz mel-
lékletben kell jelezeni.

�.7 �010 után fenntartható-e a program?
Kérjük, akkor válaszoljon igennel erre a kér-

désre, ha olyan, évente ismétlődő, vagy �010-
en 

átívelő programot (kutatást) javasol, amelyet 
�010 után minden évben magasabb színvo-
nalon kíván megrendezni. (Ha erre a kérdésre 
nemmel válaszol, az elbírálás során nem jelent 
hátrányt.)

�.8 Várható nézőszám.
Statisztikai adatként kezeljük. A bíráló testü-

let csak indokolt esetben veszi figyelembe.

�.9 Társszervező 
Ha a program szervezésében/lebonyolításá-

ban másik fél is részt vesz , annak nevét ebben 
a cellában kell feltüntetni. (kitöltése nem köte-
lező) 

3.1 – 3.� – 3.3 Pénzügyi adatok integritását 
ellenörző sorok 

Számított értékek. 

3.4 Ingyenesen látogatható

Staisztikai adatként kezeljük. A bíráló tes-
tület csak indokolt esetben veszi figyelembe. A 
döntést nem befolyásolja.

4. Hogyan kapcsolható a program „A 
Határtalan Város” című pécsi pályázat „kultu-
rális események tervezése” című fejezetében le-
írt elképzelésekhez?

A dokumentum letölthető a www.pecs�010.
hu honlapról. Kérjük, tanulmányozza a hivat-
kozott fejezetben leírt elképzeléseket, és segítse 
a bírálók munkáját az itt megfogalmazott gon-
dolatokkal. 

5. a.) A projekttől várt eredmény (rövid és 
�010 utáni hosszú távú hatások) 

b.) Milyen lehetőséget lát a javasolt program 
illeszkedésére az EKF – Pécs�010-projekt nem-
zetközi         kapcsolatrendszeréhez?

a.)Az Európa Kulturális Fővárosa – 
Pécs�010-projekt kulturális léptékváltást kíván 
megvalósítani Pécsett és a régiójában. Ezért tá-
mogatjuk a léptékváltást elősegítő programo-
kat. Kérjük, segítse a bírálók munkáját néhány 
gondolattal, amelyek rávilágítanak a program 
ezen dimenzióira is. 

b.)Természetesen ezt a pontot csak abban 
az esetben kérjük kitölteni, ha a pályázat nem-
zetközi dimenzióval bír. A Civil Kuratórium 
a pályázat eszmeiségével összhangban nagy 
hangsúlyt fektet az országhatárokon túlmutató 
kulturális rendezvények támogatására. 

6. A felhívásban szereplő három pályázati 
kategória közül, melyikre kivánja pályázatát be-
nyújtani? Kérjük választását indokolja!

A pályázatot, a támogatási igénytől függően, 
a pályázati felhívásban megfogalmazottak sze-
rint három kategóriában lehet benyújtani: 
I. Kis Projektek, II. Nagy Projektek, és III. 
Konzorciális, együttműködésben megvalósuló 
Projektek. A projekteknek a felhívásban leírt 
jelleggel kell rendelkezniük, amit ebben a pont-
ban szükséges részletesebben kifejteni.   

7. A benyújtó szervezet a témában szerzett 
eddigi tapasztalata, ajánlólevelek

A Civil Kuratórium nem kizárólag olyan 
szervezetek programjait javasolja támogatásra, 
akik már rendelkeznek a témában tapasztala-
tokkal. Mindenestre megkönnyíti a döntést, ha 
a programot benyújtó szervezetnek a témához 
kapcsolódó szakmai előéletéről a bírálók képet 
kaphatnak. (Az ajánlóleveleket természetesen 
elég, ha postai úton juttatja el hozzánk!)

8. A program bevételi forrásai
A program bevételi forrásai alatt értjük azo-

kat a forrásokat, amelyeknek összege fedezi a 
program teljes költségét. Ezek a következők 
lehetnek: saját pénzügyi hozzájárulás, egyéb 
szervezetek pénzügyi hozzájárulása, saját nem 
anyagi hozzájárulás, egyéb szervezetek nem 
anyagi hozzájárulása, egyéb bevételek (pl. je-
gyek árusításából származó bevétel) és EKF 

Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa – Civil pályázat a 2010-es Európa 
Kulturális Fővárosa évre pályázati adatlaphoz
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programtámogatás (a program költségeknél je-
lenik meg az EKF �010 programtól kért támo-
gatás oszlopában). (Nem anyagi hozzájárulások 
esetében kérjük a számított értékét megadni.) 

Figyelem!
A program forrásainak összértéke nem lehet 

kisebb, mint a program teljes költsége. 
Az adatlap kitöltésekor a táblázat mindezt 

ellenőrzi és a helyes kitöltést nagy sárga tégla-
lapba írt OK felirattal jelzi!

 
9. A program költségei
A program költségeinek megadásakor fontos 

figyelembe venni, hogy a kulturális programok 
támogatása csak bizonyos jogcímek mentén le-
hetséges. Ezért kérjük, próbálja meg a felsorolt 
jogcímekben elhelyezni a program költségeit. 
Amennyiben egyéb jogcímen is merülnek fel 
költségei, kérjük, írja be a jogcímet a táblázat 
egyik üres sorába, és mellékeljen egy rövid in-
doklást a jogcím alkalmazására. (Vagy próbálja 
meg más forrásokból fedezni az egyéb jogcíme-
ken felmerülő költségeket, s ezekre ne az EKF-
keretből kérjen támogatást.) Az egyes jogcímek 
mellett a jogcímen felmerülő összköltség érté-
két, valamint az EKF-támogatásból az adott 
jogcímre fordítani kívánt összeget is meg kell 
adni. (Amennyiben tehát egyéb, de nem indo-
kolt jogcímen is jelentkeznek költségei, azokat 
is írja be a táblázatba, de ügyeljen arra, hogy az 
EKF-támogatásból az ilyen jogcímekre vonat-
kozó összeg 0 Ft legyen.)

Figyelem!
A táblázat összesítő sorában az egyes jogcí-

mek mellett található költségek összegei adják 
a teljes program költségét, ez az összeg automa-
tikusan felkerül a 3.1-es pontba. Az EKF-támo-
gatás oszlop összesítő sora pedig a 3.�.-pontban 
jelenik meg. 

Amennyiben minden kötelezően kitöl-
tendő adatot megadott, az adatlap oldalán 
eltűnik az összes piros cella. A piros cellák 
nélküli oldalsáv  tájékoztatja arról, hogy az 
adatlapot ebben a formában már elküldheti 
a megadott e-mail címre. 

10. Partnerek (külön munkalapon )
Amennyiben más szervezetekkel konzor-

ciális együttműködésben tervezi a program 
megvalósítását, kérjük a „Partnerek” munka-
lapon minden közreműködő partnerről töltse 
ki az adatlapot. (Ebben az esetben a közremű-
ködő partnerek szándéknyilatkozatát is mel-
lékelnie kell a pályázathoz, amelyeket viszont 
csak postai úton kérünk eljuttatni a Pécs�010 
Menedzsmentközponthoz.)

III. Mellékletek
1. A pályázat részletes leírása
A pályázat részletes leírását (legfeljebb két 

oldal) Word dokumentum formájában kér-
jük eljuttatni a formanyomtatvánnyal együtt 
elektronikusan és hagyományos postai úton is 
a Pécs�010 Menedzsmentközponthoz (76�1, 
Pécs Mária u.9). 

�. Művészeti koncepció (nem kötelező)
Amennyiben a pályázat művészeti jellegű, 

kérjük, legfeljebb egy oldalnyi Word dokumen-
tumban fogalmazza meg a program művészeti 
koncepcióját. (Természetesen nem minden 
programhoz köthető művészeti koncepció, 

ennek megítélését a pályázóra bízzuk.) A mű-
vészeti koncepció segítheti a bírálókat abban, 
hogy a pályázat művészeti dimenzióit ponto-
sabban feltérképezzék.

3. Kommunikációs terv és nyilatkozat
A program szervezőjének szempontként kell 

megjelenjen a kommunikálhatóság. Az egy ol-
dalas leírásban, kérjük fogalmazza meg, miként 
kívánja megvalósítani a közönségszervezést, és 
a program láthatóságát. Kérjük aláírt kommu-
nikációs nyilatkozat csatolását a pályázati felté-
teleknek megfelelően. 

4. Konzorciális projektek partnereinek ada-
tai 

Amennyiben más intézményekkel együtt 
kívánja megvalósítani a programot, ne fe-
ledje el kinyomtatni a partnerek adatlapjait! 
(„Partnerek” munkalap a pályázati adatlap xls 
fáljban) 

5. A konzorciális projektek partnereinek 
szándéknyilatkozatai 

Amennyiben más intézményekkel együtt 
kívánja megvalósítani a programot, kérjük, csa-
tolja az egyes intézmények szándéknyilatkoza-
tát (csak postai úton). 

6. Szöveges bemutatása a III. Konzorciális, 
együttműködésben megvalósuló Projektek 
esetében, hogy minden projektpartner érdemi 
funkciót lát el és az önrészhez is hozzájárul. 

7. A programot támogató egyéb intézmé-
nyek szándéknyilatkozatai

Amennyiben a program bevételi forrásainál 
egyéb szervezeteket említett, kérjük, az adatok 
hitelességét bizonyítandó, csatolja az érintett 
intézmény szándéknyilatkozatát, miszerint az 
adatlapon feltüntetett összeggel, ill. az adatla-
pon feltüntetett összegben nem anyagi hozzájá-
rulással támogatni kívánja a program megvaló-
sulását. (Figyelem! A tervezett támogatásokról 
is kérünk szándéknyilatkozatot. A szándéknyi-
latkozat viszont a pályázat benyújtásakor bő-
ven elegendő. Nem kérünk más bizonyítékot 
(bankkivonatot stb.) abban az esetben sem, ha 
a támogatást Ön az igazolt támogatások közé 
sorolta. Ilyesmire csak akkor lesz szükség, ha a 
pályázatot a Civil Kuratórium támogatásra ja-
vasolja.)

8. Szakmai beszámoló a �008-ban Pécs�010 
Európa Kulturális Fővárosa program OKM 
vagy NKA támogatási keretéből megvalósult 
eseményről. 

Csak abban az esetben kötelező, ha a pályá-
zatban szereplő program részesült ilyen típusú 
támogatásban a �008-as évben. A beszámolót 
legfeljebb egy oldalnyi Word dokumentumban 
fogalmazza meg.

9. Bírósági bejegyzés másolata a pályázat be-
nyújtó esetében a pécsi székhely igazolását ille-
tően.

10. Eszközbeszerzéshez igényelt támogatás 
részletes indoklása

IV. Összefoglalás
1. Töltse le az „EKF_civil_pályázat_�010.

xls” adatlapot.

�. A jelen útmutatóban olvasott szabá-
lyok, valamint a táblázatban elhelyezett 
iránymutatások betartása mellett töltse 
ki a táblázatot (adott esetben ügyeljen a 
„Partnerek” munkalap kitöltésére is). 

3. Ha elkészült, mentse el a táblázatot. 
4. Írja meg legfeljebb � oldal hosszúságban a 

program részletes leírását és 1 oldal terje-
delemben a program kommunikációs ter-
vét. Ha a program részesült �008-�009-
ben NKA vagy OKM támogatásban, 
fogalmazzon szakmai beszámolót a meg-
valósult projektről 1 oldal terjedelemben 
(Mindhárom esetben egyszerű MS Word 
dokumentumot hozzon létre a melléklet 
címével valamint a program nevével).

5. Amennyiben megítélése szerint segíti a bí-
rálók munkáját, írja meg legfeljebb 1 oldal 
terjedelemben a program művészeti kon-
cepcióját is (Word dokumentum).

6. Amennyiben más intézményekkel együtt 
konzorciális együttműködésben kívánja 
megvalósítani a programot, készítse el az 
együttműködést bemutató 1 oldal terje-
delmű leírást. (Word dokumentum)

7. Amennyiben a költségvetésben eszközbe-
szerzés szerepel tétel szerepel, a támogatási 
igényhez készítse el az indoklást. (Word 
dokumentum)

8. Küldje el e-mailben az Excel táblázatot és 
az elkészített Word dokumentumo(ka)t a 
program@pecs�010.hu címre

9. Nyomtassa ki az Excel táblázatot (adott 
esetben a „Partnerek” munkalapot is) és a 
Word dokumentumo(ka)t. 

10. Az adatlapot a megfelelő helyen és a word 
dokumentumokat cégszerűen írja alá. 

11. Készítse el a szervezet bírósági bejegyzésé-
nek másolatát.

1�. Az adatlap, a program részletes leírása, 
valamint a művészeti koncepció, a kom-
munikációs terv, a szakmai beszámoló, a 
konzorciális projektleírás és az eszközbe-
szerzés indoklása mellé szerezze be a szer-
vezetek cégszerű aláírásaival
– az esetleges ajánlóleveleket, 
– a partnerintézmények együttműkö-

dési szándéknyilatkozatát,
– egyéb szervezetek vagy magánszemé-

lyek támogatási nyilatkozatát (ha van 
ilyen).

13. A dokumentumokat rögzítse digitális 
adathordozóra (cd, dvd)

14. Készítsen másolatot a kinyomtatott cég-
szerűen aláírt eredeti pályázati dokumen-
tációról.

15. Adja postára, juttassa el a Pécs�010 
Menedzsmentközponthoz az eredeti do-
kumentumokat, az egy példányban ké-
szült másolatot és az adathordozó lemezt. 

16. A beérkezett pályázatokat a Pécs�010 
Menedzsment Központ munkatársai fo-
lyamatosan dolgozzák fel. A benyújtást 
követően két héten belül e-mailben érte-
sítjük a további teendőkről. 

Ha a táblázat kitöltésével kapcsolatban bár-
milyen technikai vagy egyéb jellegű problémá-
val szembesül, kérjük, küldje el kérdését vagy 
észrevételeit az alábbi e-mail címre: help@
pecs�010.hu vagy jelezze a 30/816-14��-es 
vagy a 30/816-1406-os telefonszámokon.
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A CIVIL KORZÓ előfizethető az alábbi megrendelő visszaküldésével (Nevelők Háza Egyesület, 76�4 Pécs, Szent István tér 17.) 

és a díj befizetésével (átutalással a 11731001-�0�01519 számlaszámra, csekken, vagy személyesen. Igény esetén csekket küldünk. 

Az előfizetési díj 1�50 Ft/év (10 szám).

Megrendelő
Számlázási cím

Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................

Irányítószám:  ...............................  Település: .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................... Fax: .......................................... Email: ..........................................................................................

Postázási cím (ha más mint a számlázási cím)

Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................

Irányítószám:  ............................. Település: ..........................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ...................................  Fax:……………………… ..........  Email: ..............................................................................................................

Dátum: .......................................................................... Megrendelő aláírása:..................................................................

A Pécsi Szív Alapítvány (76�4 Pécs, Ifjúság u. 13.) ezúton 
szeretne köszönetet mondani minden támogatójának, közöt-
tük azoknak, akik �008. évben az SZJA-juk 1 %-át, összesen 
161.896 Ft-ot felajánlották. A felajánlott összeget az alapít-
vány az alapító okiratában rögzített céljaira használja fel.

Támogatásukkal hozzájárultak a régió egészségügyi szín-
vonalának javításához és ezzel a hatékonyabb orvosi munka 
megteremtéséhez. Továbbra is számítunk önzetlen és nagylel-
kű támogatásukra.

Prof. Dr. Tóth Kálmán
Pécsi Szív Alapítvány

kuratórium elnöke

A Gárdonyi Géza Alapítvány Kuratóriuma ezúton mond 
köszönetet azon kedves szülőknek és magánszemélyeknek, 
akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány számára 
ajánlották fel.

Az �007. évi SZJA 1 %-át : 689.13�,- forintot a Szent 
Orsolya Iskolaközpont támogatására (taneszközök vásárlásá-
ra)  fordítottuk.

Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik így segítették 
az alapítványi célok megvalósítását és reméljük, hogy a jövő-
ben is számíthatunk segítő támogatásukra.

A Pécsi Szív Alapítvány és a Gárdonyi Géza Alapítvány 
�008. évi közhasznúsági jelentése megtekinthető a www.civil-
haz-pecs.hu honlapon.

MAGYAR PRO BONO KÖZPONT 
„ÜGYVÉDEK A KÖZJÓÉRT” 

www.probonougyved.hu

Ön civil szervezet képvisel je és jogi kérdései vannak? 

A non-profit szervezetek, hasonlóan a üzleti vállalkozásokhoz, mindennapos 
m ködésük során számos jogi kérdéssel szembesülnek. Lássunk néhány példát! Egy 
civil szervezet alapításakor, vagy egy új döntéshozó megválasztásakor a létesít
okiratot a bíróság kívánalmainak megfelel en kell elkészíteni, módosítani és végül 
benyújtani. Egy magánvállalkozáshoz hasonlóan a civil szervezetnek is szüksége van 
irodabérlés, ingatlanvásárlás, események, rendezvények biztosítása, vagy éppen 
munkaügyi és egyéb szerz dések megkötése kapcsán jogi segítségre. Számos adójogi 
kérdést vethet fel egy pályázat benyújtása vagy éppen adomány befogadása is. De 
nem szokatlan az a helyzet sem, hogy egy civil szervezet részt vesz egy új 
jogszabálytervezet társadalmi véleményezésében, így szükséges lehet a legfrissebb 
külföldi példák jogilag megalapozott ismerete is. 

Hogyan segíthet önnek a Pro Bono Központ ? 

A Pro Bono Központ összepárosítja a non-profit szervezeteket jogi igényeit a hazai 
(és akár külföldi) ügyvédek önkéntesen felajánlott „kapacitásával”. A civil 
szervezetek jogi kérdéseiket a www.probonougyved.hu honlapon keresztül 
egyszer en és gyorsan juttathatják el hozzánk ( a honlap „Nonprofit ügyleadás” 
menüpontján keresztül). Ezután a Pro Bono Központ munkatársa áttekinti a honlapon 
keresztül beérkezett adatokat és kérdéseket. Ha a kéréseket jogilag megalapozottnak 
találja, akkor a Pro Bono Központ továbbítja az ügyet a rendszerébe kapcsolódott 
ügyvédeknek. Amennyiben egyik ügyvéd elfogadja a jogi esetet (vagy a jogi kérdést, 
feladatot) akkor a PILI közvetlen kapcsolatot kezdeményez a szervezet és az ügyvéd 
között. A Központ m ködésér l további információt találhat a 
www.probonougyved.hu honlap „Hogyan M ködik?” tájékoztatójában. 

Ki  jogosult pro bono jogi segítségre? 

A szolgáltatás alapítványok, egyesületek számára ingyenesen érhet  el, legyenek akár 
bejegyzettek, közhasznúak vagy kiemelten közhasznúak. Szintén ingyenes olyan  
magánszemélyek részére, akik megalapozott tervvel rendelkeznek egy civil szervezet 
bejegyzését illet en. Magánszemélyek, üzleti vállakozások, politikai pártok, politikai 
pártok által alapított civil szervezetek megkeresései automatikusan elutasításra 
kerülnek.

(A honlap lehet séget kínál ügyvédi közrem ködés  igénybevételére, de ugyanakkor nem garantálja, 
hogy a beküldött jogi problémát felvállalja bármelyik ügyvéd.  A Központ munkájában közrem köd
ügyvédek kizárólagos döntése ugyanis, hogy elfogadják vagy elutasítják a honlapon keresztül  beérkez
eseteket, jogi kérdéseket.) 

P U B L I C I N T E R E S T L A W I N S T I T U T E
Paulay Ede u. 50. ·1061 Budapest · Hungary 

Tel: +36 1 461 5700 · Fax: +36 1 461 5701 
www.pili.org · probono@pili.org 
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A Baranya megyei civil szolgáltató központ működtetéséhez kapcsolódó feladatok

1) Elősegíti a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttmű-
ködését, a civil szervezetek közreműködését az önkormányzati döntés-előkészítésben, döntésho-
zatalban. Pl. rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának 
ösztönzése; a közfeladat-kihelyezés gyakorlatának szorgalmazása, elősegítése; helyi önkormányzati 
civil referensi státuszok kialakításának ösztönzése.

�) Folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszer megvalósítása:
a. jogi, közhasznúsági,
b. pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben,
c. pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan,
d. Közösségi Technológia Központ működtetése.

3) Képzések megvalósítása, a helyi civil szervezeteket leginkább érintő témákban (pl. szervezeti, me-
nedzselési kérdések, kapcsolatépítési, szponzorszervezési technikák, pályázatkészítési tudnivalók, 
EU-s témakörök stb.).

4) Folyamatos információszolgáltatás biztosítása: adatbázis építése, rendszeres aktualizálása és ren-
delkezésre bocsátása (együttműködve a többi civil szolgáltató központtal az erre a célra fenntartott 
intraneten, valamint a civil szolgáltató központ honlapján), különösen a következő területeken:
a. a megye civil szervezeti regisztere,
b. pályázati lehetőségek, kiírások, űrlapok biztosítása,
c. megyei ernyőszervezeti nyilvántartás,
d. megyei szakértői, előadói lista.

5) Civilszakmai dokumentációtár építése: könyvek, segédanyagok, audiovizuális anyagok gyűjtése, 
kölcsönzése, valamint az elektronikusan rendelkezésre álló, szabadon terjeszthető anyagok bemu-
tatása a civil szolgáltató központ honlapján.

6) Rendszeres kapcsolattartás a civil szervezetek széles körével elektronikus vagy nyomtatott hírlevél 
kiadása keretében.

7) Az információ-szolgáltatás keretében a civil szolgáltató központ tevékenységével összefüggő infor-
mációk közzététele érdekében internetes honlapot szerkeszt, illetve azt folyamatosan aktualizálja. 
A honlapon fel kell tüntetni a programmal kapcsolatos leglényegesebb informácókat, az igénybe 
vehető szolgáltatásokat, azok helyét, idejét, módját, ellenértékét, egyéb feltételeit.

8) Konkrét tevékenységi együttműködést alakít ki az adott terület egyéb közösségi szolgáltatóival, pl. 
esélyek háza, regionális ifjúsági szolgáltató irodák, teleházak, kistérségi megbízottak és menedzse-
rek, falugondnokok, európai információs pontok.

9) Hálózati funkció: együttműködik a feladatmegvalósításban a megye hasonló vagy részben hasonló 
célú civil szervezeteivel, más szolgáltató-fejlesztő szervezeteivel, valamint a többi megyei civil szol-
gáltató központtal.

A Nevelők Háza Egyesület 
szolgáltatásai

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel./Fax: 72/ 315-679, 215-543

E-mail: nevhaz@t-online.hu, civilhaz@civilhaz-pecs.hu 
Web: www.civilhaz-pecs.hu 




