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• 2010. július 2-án, pénteken 
17.30-kor nyílik „Flamenco” 
címmel Szentgyörgyi Erika kiállí-
tása, a Pécsi Flamenco Egyesület 
szervezésében. A kiállítást meg-
nyitja: Nahóczky Judit művészet-
történész

 Közreműködik: Inhof Katalin fla-
menco táncművész

 A kiállítás megtekinthető: �010. 
június 14-ig

• 2010. július 23-án, pénteken 19 
órakor nyílik 
– Csík Jenő japán fametszet rep-

rodukcióinak, valamint Krysty-
na Burczyk és Somos Endre 
kiállítása „Origami Geometria”-
címmel,

– POLYGON-Töredezett formák 
címmel a Mobil MADI Mú-
zeum kiállítása

– SAXON POLIUNIVERZU-
MA – Saxon-Szász János kiállí-
tása a

 Bridges 2010 Világkonferencia 
– matematikai összefüggések a 
művészetben, a zenében, a tudo-
mányban és a kultúrában című 
találkozó keretében.

 A kiállítást megnyitja: Dr. Pandúr 
József művészettörténész és Dárdai 
Zsuzsanna művészetkritikus

 A kiállítás megtekinthető �010. jú-
lius �9-ig.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA

• 2010. augusztus végéig látha-
tó Czink Gabi – Juhász Janka 
– Nagy Szilvia, „Természetes em-
berek” című fotókiállítása. 

 A kiállítások megtekinthetők hét-
köznaponként 9-17-ig

PROGRAM

Július 5-én, hétfőn 9 órakor
TÁMOP 5.5.3-Pénzügyi menedzs-
ment

Július 6-án, kedden 9 órakor
TÁMOP 5.5.3-Pénzügyi menedzs-
ment

Július 12-én, hétfőn 9 órakor
TÁMOP 5.5.3-Környezetvédelem
 

Július 13-én, hétfőn 9 órakor
TÁMOP 5.5.3-Környezetvédelem
 

Július 26-án, hétfőn 13 órakor
Bridges Családi Nap és Matemati-
kai - Művészeti Vásár

Július 30-án, pénteken 9 órakor
TÁMOP 5.5.3-Projekttervezés
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SZEPTEMBERIG SZÜNETELNEK

Baranyai közösségi lap
Megjelenik havonta

Kiadja: a Nevelők Háza Egyesület (76�4 Pécs, Szent István tér 17.)
Felelős kiadó: Vincze Csilla
Főszerkesztő: Hajnal Zsolt

Szerkesztőség: 76�4 Pécs, Szent István tér 17.
Telefon: (7�) �15-543 • Telefon/fax: (7�) 315-679

Web: www.civilhaz-pecs.hu, E-mail: civilkorzo@civilhaz-pecs.hu
Munkatársak: Fenyvesi Kristóf, Hajnal Zsófia, dr. Kanizsai Péter, 

Megyesi Schwartz Éva, Prucsiné Fűri Ildikó, Pusch Gizella, Tóth Krisztina, 
Trebbin Ágost

Fotó: Mihály László
Tördelés, nyomdai előkészítés: 

Edenscript Kft. e.graphic stúdiója – 7�/��7-350 – 30/500-84-13 
www.edenscript.hu • info@edenscript.hu

Nyomdai munkálatok: Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécs
Nyilvántartásba vételi szám: �.9.1/1037-1/�005

ISSN 1787-97�8



2010. július 3

Ba
ra

ny
ai

Az idei év magyar eu-
rópai Kultúrfővárosá-
ból mi mással kezdheti 
a beköszöntőt egy volt 
EKF-pályázatíró, mint 
azzal, hogy bízni kell a 
sikerben! Sokszor, so-
kan, sok helyen mond-
tuk el az elmúlt évek-
ben, miért bicsaklott 

meg az amúgy jól induló EKF-program (miu-
tán megnyertük a pályázatot és megkaptuk 
a kitüntető címet) – nem áll szándékomban 
ezeken újra és újra végigmenni. Sokkal inkább 
érdekel az, hogy ténylegesen mit hoz majd ki 
a város a címmel járó megnövekedett hazai és 
nemzetközi figyelemből, felszaporodó kap-
csolatokból, és persze, az újonnan létrejövő 
kulturális intézményekből (ezekkel együtt 
pedig az átalakuló városi intézményrendszer-
ből – mert hisz az nem vitakérdés, hogy a 
meglévő rendszert az új „elemek” miatt át kell 
alakítani, racionalizálni szükséges!).

Ahogyan eleddig tettem, most is bízom ab-
ban, hogy mégis kiindulópont lehet a �010-es 
év egy új fejlődési ív meghúzásánál. Amiben 
igazán bízom, az a civil erő, a városban meg-
búvó civil energiák, amelyek felszabadítá-
sában legutóbb egy igazi sikertörténetnek 
lehettem részese: a �009. év végén lebonyo-
lított EKF Civil Alap pályáztatására, annak 
bírálatára, és a támogatott civil projektek 
megvalósulására, hasznosulására gondolok. 
Büszkeséggel tölt el, hogy az akkori öt fővel 

dolgozó kuratórium teljesen önállóan tud-
ta kielemezni, véleményezni és rangsorolni a 
beadott pályaműveket, és mindvégig, szakmai 
arcát megtartva soha nem látott transzparen-
ciát biztosított a döntéshozatali folyamatnak. 
Miután e pályáztatás sikerrel zárult, kurató-
riumként javasoltuk a városvezetésnek, hogy 
folytatni kell – sőt, most kell igazán folytat-
ni! Azt jeleztük, hogy a város számára hosz-
szú távon fontos az ilyen megközelítésű civil 
pályáztatás, amelynek központi célja csak egy 
lehet: helyzetbe hozni azokat, akik az említett 
megbúvó energiák birtokosai.

Most ismét részese lehetek a folytatásnak – 
merthogy van folytatás! Nemrégiben újabb 
civil pályázat került kiírásra, és ugyan a meg-
pályázható keret most meglehetősen szerény, 
mégis jelzésértékű. Látható, hogy mindenki 
a folytatásban gondolkodik, a folytatásban 
érdekelt. A város csak akkor tud hosszú tá-
von „jól” működni, ha a benne élők alakítják 
– nem is kis részben – a sorsukat, kulturális 
életüket, gyermekeik jövőjét. Ma Pécs még 
mindig rendelkezik azzal az eséllyel, hogy az 
elkövetkező években helyzetbe hozza az itt 
élőket, különösen a fiatalokat, akik amúgy 
– ha nem kapják meg az esélyt – elmennek 
a városból és annak régiójából. Bízom benne, 
hogy ezt az esélyt nem tékozolja el a város, ha-
nem egyre inkább helyzetbe jön. Ez ugyanis 
az egyetlen járható út.

Dr. Tarrósy István
egyetemi adjunktus

PTE Bölcsészettudományi Kar

CIVIL ÉLET
A Balokány megtisztulása 4

Energiajátékok �010 6

55 civil szervezet nyílt levele 
a régiós szintű civil 
fejlesztési forrásokért 14

Tisztelt Olvasó!

T A R T A L O M
KULTÚRA

Flamenco Fiesta �010 8

PÉCS NEVEZETES EMBEREI
Dr. Bédi Imre, a Nádor Szálloda 
főkönyvelője 1�

PÁLYÁZATI AJÁNLÓ 16
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A június 18-án megtartott Civil Fórum részt-
vevői (39 civil szervezet) megállapodtak ab-
ban, hogy minden év június hónap utolsó 
szombatját a pécsi civil szervezetek és kezde-
ményezések napjává nyilvánítják. Az első Pé-
csi Civil Napot június �6-án a Balokány Li-
getben tartották, melyen a rossz idő ellenére 
14 civil szervezet képviselői vettek részt, így 
közel 40-en vágtak neki a Liget megtisztítá-
sának.

A Balokány Ligetre sokan úgy emlékezhet-
nek, mint gyermekkoruk jelentős helyszínére, 
ám mostanra ez a terület egyre inkább fele-
désbe merült, míg végül épületei veszélyessé 
váltak a látogatók számára. A növekvő bel-
városban egyre nagyobb 
az igény a zöld területek 
iránt, sokak hiányolják a 
parkokat, közösségi te-
reket. A Balokányban 
a hétvégén tevékenyke-
dő civil szerveztek ezt a 
tényt is szem előtt tar-
tották, mikor közös ügy-
ként határozták meg a 
Liget rendbetételét. Az 
esős idő ellenére több 
civil érdeklődő is elláto-
gatott a Ligetbe, hacsak 
néhány fotó erejéig is. 
Egytől egyik arról mesél-
tek, hogy számukra nagy 

jelentőséggel bír ez a terület, és szeretnék, ha 
újból régi fényében tündökölne, akár csak né-
hány köztér, melyeket az idei EKF esztendő-
ben építettek újjá.

A Misina Természet- és Állatvédő Egyesü-
let fűnyírókat és kerti szerszámokat biztosí-
tott a résztvevők számára, melyekkel délelőtt 
9 órakor kezdődött meg a munka. Kezdetben 
még mindenki reménykedett a szárazabb idő-
ben, de 10 órakor, amikorra az égi áldás meny-
nyisége elérte a tetőfokát, már nem számított, 
hogy van-e esernyő, vagy nincs. Inkább az eső-
kabátok voltak hasznosak, hiszen ezek lehető-
séget nyújtottak a kétkezi tevékenységhez, így 

A Balokány megtisztulása
civi
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et
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akinek volt egy felesleges, az átadta annak, 
aki nem hozott magával.

Hasonlóképpen képzelik el a civil szer-
vezetek a Balokány ügyét a jövőben: most 
elkezdték a munkát, nyolcvan egynéhány 
kéz szinte teljesen megtisztította a szín-
pad kövét a betüremkedő fűcsomóktól, 
minimalizálta a gaz mennyiségét, és egy 
helyre gyűjtötte a hulladékot. A néhány 
órahosszás munka ugyan szakszerű és lát-
ványos eredményeket produkált, azonban 
tennivaló maradt még bőven. A megmoz-
dulással bizonyára sokak figyelmét felkel-
tették, így ismét kézből kézbe kerülhetnek 
a szerszámok, hogy egyszer a pécsiek újra 
használatba vehessék ezt a nagy múlttal 
rendelkező, gyönyörű és nem utolsó sor-
ban kulturális helyszínként is számottevő 
területet.

Résztvevő civil szervezetek:

Freemobility Egyesület
Ifjúsági Unió Pécs
I Love Pécs kultúrprojekt
Környezetünkért Közalapítvány
Misina Természet- és Állatvédő Egyesület
Ökozóna Környezetvédelmi Egyesület
Pécsi Gastro Klub Egyesület
Pécsi Közgazdász Egyesület
Pécsi Zöld Kör
Tegyünk Egymásért Egyesület
Vadvirág Egyesület
Vasasért Egyesület
…és még sokan mások.

Segítők/támogatók/partnerek:

Biokom Pécsi Környezetgazdálkodási Kft.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pécs Holding Zrt.
Praktiker
Szigetvári Takarékszövetkezet
Tettye Forrásház Zrt.

Forrás: http://balokany.pecsicivil.hu/

Fotó: Varga Vera
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Az Interregionális Megújuló Energia Klaszter 
Egyesület (IME) �007 óta megrendezi tema-
tikusan a Nap napját. Az idei évben a program 
�010. jún. �1-én hétfőn, a pécsi Mecsextrém 
Parkban került megrendezésre. 

Sajnos a Nap váratott magára, de volt jó 
szelünk és esővizünk is bőven. 

A megújuló energiaforrások használatát 
népszerűsítő napon egyesületünk mellett a 
Zöld- Híd Alapítvány, a Szélenergia Társaság, 

és a Norvég Civil Támogatási Alap is képvisel-
tette magát.  A program 10 órakor kezdődő-
dött a pécsi Mecsextrém Parkban az energia-
játékok pályázat eredményhirdetésével. 

Az energiajátékok pályázatot egyesületünk 
�010. év januárjában írta ki.

A program célja a megújuló energiaforrá-
sokkal kapcsolatos ismeretterjesztés, hasz-
nálatuk elősegítése, a fiatalok környezeti tu-
datosságra való nevelése, a környezetükért 

való felelősségvállalás 
kialakítása. A pályázat se-
gítségével szerettük volna 
azt elérni, hogy a fiatalok 
elgondolkozzanak azon, 
milyen módon lehet 
egyszerű szerkezetekkel 
a különböző megújuló 
energiaforrásokat felhasz-
nálni:

   Vajon lehet a nappal 
zenélni? Hogyan lehet 
bemutatni a színek és for-
mák változását a napsütés 
függvényében? Meg le-
het mutatni játékos for-
mában azt a sugárözönt, 
ami folyamatosan éri a 
Föld nevű bolygót?  Ho-
gyan mutathatjuk meg a 
szél energiáját és milyen 
játékos ötleteket lehet 
megvalósítani a széllel? 
Milyen lehetőségeket rejt 
a hidrogén, a biomassza, 
a biogáz? Hogyan lehet 
demonstrálni és bemu-
tatni azokat az erőket és 
folyamatokat, amelye-
ket a megújuló energiák 

Interregionális Megújuló Energia Klaszter Egyesület
76�1 Pécs, Megye u. �1.

Tel/fax.:7�/511-834

Energiajátékok 2010
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felhasználása során felhasználunk? Hogyan 
lehet rádöbbenteni az embereket arra, hogy 
energiaproblémáink megoldása itt van körü-
löttünk? Ezen kérdések megválaszolására bá-
torítottuk a 14-�0 év közötti fiatalokat. 

A napot Dr. Somogyvári Márta (IME el-
nöke) nyitotta meg, majd Bognár Szilvia, az 
Európa Kulturális Fővárosa program sajtó-
munkatársa köszöntötte a megjelenteket. 

A pályázaton első helyezést ért el a Ba-
tsányi János Gimnázium és Szakközépiskola 
(Csongrád) három tanulója: Bálint Karola, 
Horváth Vanda, Jójárt Alexandra. pályázatuk 
egy társasjáték, melynek az energiakaland cí-
met adták. Második helyezést ért el Helstáb 
Dominika, aki a pécsi szent Mór Katolikus Is-
kolaközpont diákja. Társasjátéka bemutatja a 
háztartási eszközök környezetterhelő hatását, 
és a megújuló energiaforrásokban rejlő lehe-
tőségeket. „A játékosokat az összefogás is se-
gíti, mivel ha olyan mezőre lépnek 
ahol már áll valaki, jutalom napele-
met kapnak, mert a Földet csak ösz-
szefogással menthetjük meg!” Har-
madik díjat kapott Helstáb Nóra, 
ő is egy társasjátékkal pályázott, 
melynek célja a külvilágtól elzárt 
teljesen önálló ökofalu létrehozása. 
Az faluban minden épület és jármű 
megújuló energiaforrásokra épül.

A rendezvényen bemutatásra 
kerültek egyesületünk MERSZ 
(megújuló energiával a szegénység 
ellen) programjában megépített 

eszközei: napkonyha, rakétakályha, rakéta-
tűzhely, napbojler, napkollektor.  A nap 
csúcspontja a rakétatűzhelyen megfőtt gulyás 
elfogyasztása volt.  

A rossz idő ellenére a résztvevők jól érez-
ték magukat és nagyon remélik, hogy jövőre 
is lesz alkalmuk találkozni.

civi
l él

et
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A Pécs �010 Európa Kulturális Fővárosa 
programba illeszkedő rendezvénysorozatunk-
kal egy hónapon át a flamenco jegyében ün-
nepeljük a létezés mindennapjait. A „Fiesta” 
jelentése: ünnep.  A flamenco nem csupán 
egy „spanyol tánc”, sokkal több ennél; tra-
díció, életforma. A Flamenco Fiesta egy hó-
napja alatt bemutatjuk a flamenco zenei és 
mozgásvilágát, az andalúz gasztronómiát, de 
a filmművészetben, a színjátszásban és a kép-
zőművészetben betöltött szerepével is megis-
merkedhet az érdeklődő. 

A programok összeállításánál szem előtt 
tartottuk, hogy a flamenco minél több arcát 
mutathassuk be, olyan előadók, művészek és 
alkotások segítségével akik/amik a saját terü-
letükön professzionálisak és hitelesek.

A Flamenco Fiestát a Pécsi Flamenco Egye-
sület szervezi. A rendezvénysorozat anyagi 
forrását a Pécs�010 Európa Kulturális Fővá-
ros program által kiírt pályázaton elnyert ösz-
szeg, valamit szponzorok támogatásai adják. 
Az egyesület három éve működik, tevékeny-

sége főként tánckurzusok, előadások, rendez-
vények szervezéséből áll. 

A Flamenco Fiestát �010-ben hagyomány-
teremtő szándékkal hozzuk létre. A jövőben 
évről évre egyre magasabb színvonalon, egyre 
több külföldi művész részvételével szeretnénk 
megrendezni a fesztivált. 

Célunk, hogy nagyobb ismertséget és el-
ismertséget vívjunk ki a flamenco számára 
a pécsi-, valamint a hazai kulturális életben. 
Szeretnénk hogy a flamenco ne „spanyol nép-
táncként” éljen a köztudatban, hanem a valós 
képet tükrözve, kortárs művészeti ágként ke-
rüljön elismerésre, méltó helyet és hangsúlyt 
kapjon a pécsi és a magyarországi kulturális 
rendezvények, fesztiválok kínálatában.

Program: 
Szentgyörgyi Erika festőművész

„Flamenco” című kiállítása 
Július �- �1.

Gebauer Galéria, Civil Közösségek Háza, 
Szent István tér 17. 

Megnyitó: Július 2. péntek 17.30 
A kiállítást megnyitja:

Nahóczky Judit művészettörténész
Közreműködnek a

Pécsi Flamenco Egyesület táncosai

Szentgyörgyi Erika festőművész képeinek 
egyik fő témája a flamenco ábrázolása. A ké-
pek különlegessége,  hogy a művész maga is 
amatőr táncos, így képes  belülről szemlélve 
átadni, mit jelent a flamenco, milyen a tánc 
által nyújtott belső állapot és mi mindent tud 
kifejezni a tánc. Tíz éve fest flamenco témájú 
képeket, amelyek a mélyebb megismerésből a-
dódóan sokféle képi stílusban öltöttek testet, 
közös jellemzőjük az egyéniség, a személyes 
látásmód.

Flamenco Fiesta 2010
Egy hónap a flamenco jegyében – 2010. július 2-31.

kul
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La Kati Compania (Budapest – Sevilla)
Flamenco Est 

Július 3. szombat �1.00
Anna Udvar, Anna u. 17.

Belépőjegy: 1500 Ft
 www.pecsiszabadterijatekok.hu

A legtöbb művész úgy nyilatkozik a fla-
mencóról, hogy életstílus, eszköz megérinteni 
és interpretálni a mindennapos létezést. Így 
élheti át az előadó és a közönség a „duende-t”, 
a varázslatot, a lélek pillanatát. 

„Az előadás, autentikus flamenco jegyeit 

őrzi, felvonultatva a flamenco különböző 
stílusait. A nemzetközileg elismert flamenco 
táncosnő, Inhof Katalin társulatában neves 
spanyol flamenco zenészek gondoskodnak a 
felejthetetlen zenei hangulatról. Előadásában 
történeteinek elmeséléséhez kifinomult össz-
hangban használja az egyenként is nagyon 
kifejező kortárs és flamenco táncművészetet, 
mindig ügyelve arra, hogy a tánc-zene-fényjá-
ték ne öncélú legyen, hanem egy nyelvi több-
letértéket képviseljen.”

(Antonio Fernandez)
Inhof Katalin (tánc)

Manuel  Alejandro Montero (gitár) 
David Hornillo (ének)

La Sed Gitana (Novi Sad – Szerbia)
Flamenco Est

Július 10. szombat �1.00
Anna Udvar, Anna u. 17.

Belépőjegy: 1500 Ft
www.pecsiszabadterijatekok.hu

A „La sed gitana” �003 óta létezik. A tár-
sulat flamenco és más zenei stílusok keverékét 
képviselő zenés és táncos darabokat ad elő, 
repertoárjában egyaránt szerepelnek saját és 
tradicionális dalok.

„Számunkra a flamenco az érzelmek, a mű-
vészet, a barátság az összetartozás élménye, 
egyben válaszunk arra a tényre, hogy élünk. 
A flamencoban felismertük, hogy arra figyel-
jünk ami mélyen bennünk rejlik, hogy higy-
gyünk magunkban, azokban akik előttünk 
jártak és azokban is akik majd utánunk jön-
nek. A flamenco a mi kommunikációs eszkö-
zünk, univerzális nyelv, melyen társalogha-
tunk magunkkal és másokkal. Ez a mi utunk 
az utolsó csepp vérig. Halál és újjászületés. 
Keresés és válasz. Menekülés éppúgy, mint 
visszatérés. Kísértés és küzdelem. Megpróbál-
tatás. Élet és szabadság.”

A Novi Sad-ról érkező társulat tagjai: Maja 
Vukadinović (ének, tánc), Nenad Patković 
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(gitár), Saša Ignjatović (ütőhangszerek), Toni 
Bodonji (ütőhangszerek), Arijana Luburić-
Cvijanović (ének, tánc), Tijana Dujin (tánc, 
kasztanyetta), Tamara Verežan (tánc), Milena 
Verežan (tánc) és Dajana Damjanović (tánc)

 
Mencori Társulat  (Budapest)

…És újra tavasz… 
Július �4. szombat �1.00
Anna Udvar, Anna u. 17.

Belépőjegy: 1500 Ft
www.pecsiszabadterijatekok.hu

Négy évszak – négy elem;
Négy szín – négy íz;

Négy hang – négy hangulat;
Négy illat – négy égtáj;

Négy nő – négy karakter;
Négy stílus – négy „pálo”,
és az ötödik – körforgás...

Magas polcról nagy a szabadesés, de az ugrás 
lendületét a gödör legaljáról vedd!

Magasság és mélység – magasröptű – mélyen-
szántó?
Sötét és világos – „ibolya-árnyék, gyöngyház-
fény” – csak együtt létezhetnek.
Átfedés és egymásba hullámzás-körforgás… 

A darab nem ábrázol, csak szemlél. Együtt 
szemléli a nézővel a mindenséget a flamenco 
tükrében, ahol a tradíció és a XXI. század ka-
varog-körforog.
szereplők: Böröcz Petra, Mészáros Bernadett, 
Dr. Móritz Hajnalka, Váncza Dominika, Vá-
mos Veronika 
koreográfia: Vámos Veronika és a társulat 
kosztüm: Vámos Veronika és Váncza Domi-
nika 
fényterv: Dézsi Katalin

Intenzív Flamenco Tánckurzus 
– kezdő és haladó szinten – Július �5-31.

Modern tánctechnikákat, flamenco kar-
technikát (brazeo), lábtechnikát (zapateado), 
ritmus-, és mozgáskoordinációs gyakorlato-
kat, valamint koreográfiákat tanulhatnak a 
résztvevők. A nap végén kötetlen hangulatú 
órákon flamenco történettel, zeneismerettel, 
palmas (taps) és compas (ritmus) valamint in-
terpretációs és improvizációs gyakorlatokkal 
foglalkozunk. 

A kurzust Inhof Katalin flamenco táncmű-
vész vezeti, modern tánctechnikákat Burkus 
Bernadett tanít.

Bővebb információ (órarend, részvételi díj) 
és jelentkezés: www.flamecopecs.hu

Nagy Eszter �0/466-0900, vagy flamenco.
pecs@freemail.hu

Filmvetítések

Július 5. hétfő 21.00 Vengo (2000) r.: Tony 
Gatlif

Valamennyien mélyen benne élnek saját 
kultúrájukban. Csak ösztönösen tesznek bár-
mit is. Ízig-vérig andalúzok, a flamencot pedig kul
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az anyatejjel szívták magukba. A Vengo róluk 
szól: egy kiáltás, egy dallam, egy himnusz az 
élethez, szerelemhez, a feleslegesen ontott 
vérhez. Himnusz Andalúziához.

Július 12.hétfő 21.00 Vérnász (1981) r.: 
Carlos Saura

Carlos Saura első zenés filmjeinek egyike 
vérbeli spanyol hagyományokat, ezen be-
lül pedig elsősorban a flamencót kelti életre. 
Federico Garcia Lorca világhírű drámájának 
táncos adaptációja a szenvedélyes szerelem és 
a lakodalom világába kíséri a nézőt.

Július 19. hétfő 21.00 Carmen (1983) r.: 
Carlos Saura

Bizet Carmen című operájának táncos vál-
tozatát állítják színpadra, de a valóság és a da-
rab története lassan összemosódik. A rendező 
halálosan beleszeret Carmenbe, de a szenve-
délyes szerelmet lassan elpusztítja a féltékeny-
ség és a gyűlölet…

Július 26. hétfő 21.00 Flamenco (1995) 
táncfilm r.: Carlos Saura

Carlos Saura csodálatos filmjében három-
száznál több művész – zenészek, énekesek, 
táncosok sokasága – idézi fel a flamenco va-
rázslatos világát.

Helyszín: EgzoTee Kertmozi, Király u. �6.
(Ingyenes program)

 „Egy Férfi” – Pécsi Flamenco Egyesület és 
a Játszótér Egyesület közös előadása

Dominikánus Ház, Színház tér �.
Július 16. péntek 18.00

(Ingyenes program)

Mit tehet egy nő – vagy inkább kettő – ha 
szerelmesek egy férfiba? És ha ez a Férfi egy 
és ugyanaz mindkettejük számára? Az egyik 
feleség, a másik szerető  egy olyan történet-
ben, mely soha nem ér véget, talán csak a ha-
lál után, vagy még akkor sem… Milyen érzés 
remény vesztve, elhidegülten küzdeni a már 

elvesztett szerelemért és könyörtelen elégtéte-
lért sóvárogni, vagy épp mindent felperzselő 
lángba borulni testestől-lelkestől, és szenve-
déllyel felégetni a körülöttünk lévő világot és 
lelkeket? 

E három ember, akár egész életet kitöltő 
gondolatait és érzelmeit írtuk meg a színház 
nyelvén, Esterházy Péter szövegein, és a fla-
menco táncmozdulatain keresztül; ahogy mi 
látjuk, ahogy mi érezzük... 

Rendezte: Taschner Ágnes

Andalúz Vacsoraest
Július 8. csütörtök 19.00

 Pezsgőház Étterem, Szent István tér 1�.
Asztalfoglalás: 7�/5��-599

Közreműködik: Keck Mária flamenco táncos

Egy andalúz séf tanácsa szerint „miközben 
főzünk, hagyatkozzunk az érzelmeinkre, és 
tegyünk az ételekbe egy cseppnyi bolondsá-
got is.” 

Az andalúz konyha kapcsán a gazpacho és 
a tapas ugorhat be elsőként, de sokaknak eszé-
be juthat a paella és a napsütés ízű szőlősze-
mekből készült sherry is. Ezek a mediterrán 
ételek-italok és a tradicionális flamenco zene 
és tánc garantálja az andalúz Tablaokat idéző 
hangulatot.

Sherry és Flamenco
Július 31. �0.00

Monte Cristo Café, Rákóczi u. �8.  

A sherry – spanyolul jerez – szülőhazája 
Jerez de la Frontera városa, mely a flamenco 
bölcsőjeként ismert. Ezen az estén Andalúzia 
két legősibb tradíciója a sherry és a flamenco 
találkozik Pécsett. 

Közreműködik: Schäffer László (gitár) 
További információ és interjúegyeztetés a 

művészekkel: 
Nagy Eszter 

�0/ 466-0900
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Sokáig gondolkodtam, mit is írhatnék a be-
vezető sorokban. Hosszú éveken át ismertem 
ezt a nagyszerű embert. Édesapám kedves 
kollégája és vezető társa volt a Nádor Szállo-
dában. Nekem példaképem, akire minden-
kor úgy néztem föl, mint az élő lelkiismeret 
eszményképére. Vészterhes, kegyetlen idők 
jártak akkoriban a becsületes, keresztény em-
berekre. Különösképpen nehéz volt ez olyan 
idegenforgalmilag frekventált helyen, mint 
amilyen a Nádor Szálloda volt. A vezetők és 
beosztottak mindenkor magukon érezhették 
a rendszer lelkeken és egzisztenciákon áthato-
ló, figyelő tekintetét. 

Dr. Bédi Imrét képességei, műveltsége 
messze az átlag fölé emelték. Egy jobb korban 
ott lett volna a helye a Pécsi Jogtudományi 
Egyetem vezetésének az élén, esetleg a város 
irányításában is szerephez juthatott volna. Dr. 
Bédi Imre azonban kristálytiszta, becsületes 
jellemű ember volt, aki ráadásul a legnehe-
zebb időszakban sem tagadta meg a hitét, így 
azután a megérdemelt karrier elmaradt. 

Bédi Imre 1916. szeptember 10.-én szü-
letett Bácsalmáson, ahol az apai ősei éltek, 
kimutathatóan is legalább �50 év óta. Rövi-
desen Orsovára költöztek, majd a történelem 
előszeleit érezve 1919-ben Pécsre települtek.

Elemi iskoláit Pécsbányatelepen végezte, 
utána a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziu-
mában érettségizett. Az Erzsébet Tudomány-
egyetem Jogi Karán jogtudományi doktori 
oklevelet szerzett 1939-ben. 194�/43-ban a 
berlini Coll. Hungaricum ösztöndíjasaként 
tanult a Humboldt egyetemen.

1933-1944 között a tanulás és a munka 

mellett, mint sportoló vívott. A PEAC ifjúsá-
gi elnöke volt több éven át. Szívesen és sokat 
túrázott barátaival, turista társaival és a család-
dal is, elsősorban a Mecsekben. Jó barátja volt 
dr. Zsolt Zsigmond orvos és helytörténész, 
akit régészeti kutatásokra is elkísért. A Vörös 
Meteor Turista Egyesületnek is tagja volt.

A jogi diploma megszerzését követően az 
egyetem Jogi Karának Kisebbségi Intézetében 
kezdett dolgozni tanársegédként 1949-ig, az 
intézet megszüntetéséig. 1951-ig a dékáni 
hivatalt vezette. Munkaviszonya kényszerű 
megszüntetése után a Hungária Szálloda Vál-
lalat pécsi Nádor Szállodájában kapott mun-
kát, Kenedi Mihály igazgató jóvoltából. 

Kenedi Mihály igazgatót, aki előzőleg a fő-
városi Béke Szálloda üzletvezetője volt, 1951. 
április �7.-én nevezték ki a Nádor Szálloda 
igazgatójának. Az új igazgató kiváló felké-
szültségű szállodai szakember volt, aki élvezte 
a felső politikai és szakmai körök teljes támo-
gatását. Az igazgató általában csak olyanokat 
vett fel maga mellé közvetlen munkatársnak, 
akiktől nem kellett féltenie beosztását, ezen 
felül minimális bérért szó nélkül robotoltak. 

Dr. Bédi Imre kiváló szellemi képességek-
kel megáldott, vasszorgalmú, makulátlan er-
kölcsű ember volt, és ezt még Kenedi igazgató 
is méltányolta. 

Különböző tanulmányok folytatása után 
főkönyvelő lett, és ebben a munkakörben 
dolgozott az 1977. december 31-én történt 
nyugdíjba vonulásáig. 

197� -198� között vendéglátó szakértő-
ként is tevékenykedett.

Dr. Bédi Imre főkönyvelő magával és a be-

Dr. Bédi Imre, 
 a Nádor Szálloda főkönyvelője

„Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.” (Máté 5. 8.)
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osztottakkal szemben is szigorú ember volt. 
A dolgozók nagyon szerették igazságosságá-
ért, de azért tartottak is tőle.

Csak egy esetet említenék: Az egyik üzem-
részben kisebb eltérések mutatkoztak a sör-
csapolás körül. Az üzletvezető nem attól 
rettegett, milyen anyagi felelősséggel jár ez, 
hanem, hogy „mit fog szólni hozzá Bédi kar-
társ, ha ezt megtudja”.  

Dr. Bédi Imre angyali szelídségű arca most, 
cikkem írása közben is itt van előttem. Kék 
szemei szeretettel simogatták az embert, de 
ezek a kék szemek villámlani is tudtak, ha va-
lakit úgy igazán le kellett teremteni. 

Kenedi Mihályt 1967-ben dr. Bolgár 
András váltotta az igazgatói székben. Ő már 
dr. Bédi Imrében nemcsak a főkönyvelőt lát-
ta, hanem szinte gyermeki szeretettel várta el 
Tőle az „atyai” jó tanácsokat.  

Jó pécsi tükéhez méltóan, nyugdíjba vonu-
lása után szeretett szőlőjébe járt, azt művelte. 
Könyvek és előadások alapján tanulta meg a 
szőlőművelés fortélyait, de az alapokat apósá-
tól tanulta meg. 

A Pécsi Pannónia ÁFÉSZ-nél is tevékeny-
kedett. A Fogyasztási Szövetkezetek Országos 
Tanácsa 1989-ben „Kiváló Szövetkezeti Mun-
káért” kitüntetést adományozott részére.

Aktívan vett részt a Pécsi Városszépítő- és 
Városvédő Egyesület munkájában, melynek 
vezetősége ezüst fokozatú oklevéllel ismerte 
el eredményes tevékenységét.

A rendszerváltást követően nagy len-
dülettel és sok munkával vett részt a Pécsi 
Nagy Lajos Gimnázium - és annak egykori 
ciszterci rendhez tartozó tanárai - történeté-
nek megírásában. Társaival útjára indította 
a „Fehér-Fekete” c. újságot, melynek évekig 
szerkesztője is volt. Gondos és odaadó mun-
káját �000. júniusában oklevéllel ismerték el. 
A dokumentum büszkén hirdette: „Dr. Bédi 
Imre, iskolánk öregdiákja az 1999/�000-es 

tanév Nagy Lajos emlékérem kitüntetettje az 
iskolájáért nyújtott önzetlen munkájáért és az 
erkölcsi értékek ápolásának továbbadásáért.”

Jelentős szerepe volt a cserkészélet újrain-
dításában. A megőrzött régi emlékekből és 
egyéb dokumentumokból különböző össze-
állításokkal idézte fel ennek a nemes ifjúsági 
mozgalomnak a pécsi múltját. 

A tőle megszokott alapossággal megírta a 
„Pécsi Egyetem Kisebbségi Intézet” történe-
tét, amely 1994-ben jelent meg könyv alak-
ban. Művében eredeti kortörténeti iratok, és 
személyes visszaemlékezései segítségével em-
léket állított az egykoron szeretve tisztelt pro-
fesszorának, dr. Faluhelyi Ferencnek. 

Közvetlenül halála előtt még találkozhat-
tam vele Koller utcai lakásán. Kedvesen elbe-
szélgetett velem, saját termésű borával és po-
gácsával kínált. Akkor még nem gondoltam, 
hogy ez lesz a végső búcsúnk…

Isten Önnel Imre bácsi!
Trebbin Ágost PÉC
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A civil szektor ereje, a civil szervezetek száma 
és szerepvállalása a demokratikusan működő 
társadalmak fontos fokmérője. Elvitathatat-
lan feladatuk van a kisebb-nagyobb közös-
ségek létrehozása és működtetése, az atomi-
zálódás megakadályozása, az önkéntesség, 
a szolidaritás, az egyenlőség, az önzetlen se-
gítségnyújtás, áldozatvállalás, adományozás, 
mások értékrendjének tiszteletben tartása, 
valamint a demokratikus normák elsajátítása 
terén. Amellett, hogy a civil szervezetek egy 
része állami feladatokat is átvállal, és partner-
ként együttműködik az állam és a helyi önkor-
mányzatok közfeladatainak megoldásában, a 
társadalom tagjai számára ezek a szervezetek 
jelentik a kikapcsolódást, a hobbitevékenysé-
get, a fontosság és felelősség érzetét, önmaguk 
kiteljesítését és a valahová tartozás esélyét. Az 
eltelt évek, évtizedek mára bebizonyították, 
hogy az elvárt, minőségi munkához hatéko-
nyabban kell támogatni a civil szervezetek 
kapacitásainak építését, csökkenteni a napi 
működési problémáikat és az államtól való 
függés mértékét, különben a civil szektor ma 
még aktív része sem válik képessé a szükséges 
mértékű és jogszabályok által előírt társadal-
mi részvételre a közügyek alakításában. 

Az EU jelenlegi költségvetési periódusá-
nak kezdete, azaz �007 óta eltelt négy évben 
nyilvánvalóvá vált a területfejlesztés hazai 
rendszerének számos hiányossága. A források 
túlzott centralizáltsága, szűken értelmezett 
gazdaságfejlesztési célok, versenyképességi 
szempontok alapján történő felhasználható-
sága, a regionális szinten elérhető források 
korlátozottsága, a pályázati feltételeknek a 
civil szervezeti működéstől való idegen vol-
ta, stb. – néhány kivétellel1 – eddig nem tette 

1  A DDOP 1. és �. prioritása keretében a civil szervezetek részéről 
érkezett, mindössze �1 pályázat közül az elmúlt négy évben ösz-
szesen 5 részesült pozitív támogatói döntésben.

lehetővé a civil szervezetek számára, hogy a 
Dél-Dunántúli Operatív Program keretében 
rendelkezésre álló forrásokat igénybe vehessék 
céljaik eléréséhez. A civil szervezetek számára 
rendelkezésre álló hazai források csökkenő 
mértéke, illetve az egyre nehézkesebb hozzá-
férés miatt ezt a problémát regionális szinten 
áthidalni csak úgy lehet, ha a rendelkezésre 
álló uniós források egy része a civil szerveze-
tek kapacitásainak fejlesztésére, a „részvételre 
képesítésükre” fordítódik, melynek révén ha-
tékonyabban tudnak részt venni a területfej-
lesztési döntéshozatalban is.

A régió �005-ben elfogadott stratégiai cél-
rendszere hosszú távú jövőképként egy ott-
honos, természet- és emberközeli déli régió 
vízióját rajzolta meg, ahol íze van az életnek. 
Előre vetítette, hogy egy évtizeden belül a 
régió a fenntartható fejlődés céljait szolgá-
ló, a helyi adottságokra építő versenyképes 
gazdaság megteremtésével az integrációs fo-
lyamatok nyertesévé válik, az Európai Unió 
fejlettségi átlagától való leszakadási folyamat 
lassul, majd megáll. Ehhez képest az Eurostat 
legfrissebb jelentése szerint a Dél-Dunántúl is 
szerepel az Európai Unió húsz legszegényebb 
régiója között. 

Minden eszközt meg kell ragadni ahhoz, 
hogy ezen a helyzeten javítani lehessen. Meg-
győződésünk, hogy a civil szervezeteknek is 
önálló támogatási lehetőséget kell biztosítani 
annak érdekében, hogy az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv �007-�013. közötti megvaló-
sítási időszakában az uniós támogatási kere-
tek minél nagyobb részét lehívhassa a régió. 

Mindezek alapján kérjük, hogy a �011-
�013 között kiírásra kerülő pályázatokat 
megalapozó támogatási konstrukciókat tar-
talmazó 3. Akciótervben biztosítsanak a civil 
szervezetek számára rendelkezésre álló, el-

55 civil szervezet nyílt levele 
a régiós szintű civil fejlesztési 

forrásokért 
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különített forrásokat, hogy szakmailag felké-
szülhessenek a következő Regionális Operatív 
Programban való eredményes részvételre.

A programot az ÖKOTÁRS Alapítvány 
támogatja.

Csatlakozó civil szervezetek a „Kampány 
a civil forrásokért” c. felhíváshoz

1. Pécsi Zöld Kör 
�. Trilla Kulturális Közhasznú Alapítvány
3. Retextil Alapítvány
4. Misina Kulturális- és Táncegyesület
5. Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért 

Alapítvány
6. Vasasért Egyesület
7. Magyarország Németek Pécs-Baranyai 

Nemzetiségi Köre
8. Diabelli Művészeti és Oktatási Alapít-

vány
9. Új Esély Egyesület
10. Nevelők Háza Egyesület
11. Bányász Kulturális Szövetség
1�. Free Mobility Egyesület a Mozgássérül-

tek Szabadabb Mozgásáért
13. Kémesi Nyugdíjasok Klubja
14. Bőközi Polgárőr Egyesület
15. Kémes és Vidéke Horgászegyesület
16. Interregionális Megújuló Energiaklaszter 

Egyesület
17. Gyűrűfű Egyesület
18. Aranyhíd Alapítvány
19. Zöld Völgyért Egyesület
�0. Zöld-Híd Alapítvány
�1. Zöld Fiatalok Egyesület
��. Baranya Természeti Értékeiért Alapít-

vány
�3. Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület
�4. Üszögért Egyesület
�5. Misina Természet- és Állatvédő Egyesü-

let
�6. Baranyai Emberekért Szövetség
�7. Dél-Dunántúli Regionális Természetba-

rát Szövetség

�8. Mentálhigiénés Műhely Egyesület
�9. Barcsi Környezetvédelmi Egyesület
30. Somogy Műszaki és Természettudomá-

nyi Szakemberek Közhasznú Egyesülete
31. Khetanipe a Romák Összefogásáért 

Egyesület
3�. Bányai Panoráma Egyesület
33. Szövetség a Polgárokért Alapítvány
34. Zselica Szövetség
35. Zöld Gondolat Lovagrend Közhasznú 

Egyesület
36. „Üres Tér” Színházi Egyesület
37. Baranya Megyei Falugondnokok Egyesü-

lete
38. Dél-Pannon Vidékfejlesztő Egyesület
39. Vadvirág Egyesület
40. Dráva Szövetség
41. Somogy Természeti Öröksége Közalapít-

vány
42. Lanius Természetvédelmi Egyesület
43. Zöldtárs Környezetvédő Közhasznú Ala-

pítvány
44. Mecsek Egyesület
45. Tolna Megyei Természetbarát Szövetség
46. Somogy Megyei Természetbarát Szövetség
47. Alsómocsoládiak Baráti Köre
48. Öreghegyi Hagyományőrző és Nagycsalá-

dos Közhasznú Egyesület
49. Gyékényesi Polgárőr és Tűzoltó Egyesü-

let
50. Baranya Megyei Természetbarát Szövet-

ség
51. Kulturális Innovációs Kompetencia Köz-

pont Egyesület
5�. Szemem Fénye Alapítvány
53. Ifjúsági Unió Szekszárd
54. Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvé-

dő Egyesület
55. BARKA Alapítvány

További információ és csatlakozás:
Pécsi Zöld Kör

76�1 Pécs, Király u. �1.
tel: 7�/515-780, 30/366-5639

iroda@pzk.hu
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1. A felhívás célja
A felhívás a civil társadalom erősítését, a ci-

vil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 
segítését szolgálja. A felhívás célja a pécsi ci-
vil szervezetek és diákönkormányzatok 2010. 
évi programjaihoz való hozzájárulás.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösz-
szeg mértéke: 10.000.000 Ft.

3. Pályázhatnak
a) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

illetékességi területén bejegyzett és ott tényle-
ges tevékenységet folytató

- egyesületek,
- szövetségek,
- alapítványok (ide nem értve a közalapít-

ványt), 
- diákönkormányzatok
amelyeket a bíróság �009. január 1. előtt 

jogerősen nyilvántartásba vett és az alap-
szabályuknak, illetve az alapító okiratuknak 
megfelelő tevékenységüket ténylegesen foly-
tatják, és

b) azok a civil szervezetek, amelyek ugyan 
nem pécsi székhellyel kerültek bejegyzésre, 
ám tevékenységüket Pécs város lakossága ér-
dekében fejtik ki, és amelyeket a bíróság �009. 
január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett, 
valamint az alapszabályuknak, illetve az ala-
pító okiratuknak megfelelő tevékenységüket 
ténylegesen folytatják.

4. Kategóriák
A pályázók – tevékenységi körük alap-

ján – az alábbi kategóriákban nyújthatnak be 
pályázatot:

a) sport
b) egészségügyi, 
c) szociális, 
d) ifjúsági,
e) kulturális,

f ) lakóközösségi-érdekképviseleti,
g) természet- és környezetvédelmi,
h) nevelési, oktatási
i) egyéb

5. A pályázaton nem vehetnek részt 
- a pártok,
- a munkaadói és munkavállalói érdek-

képviseleti szervezetek,
- a biztosító egyesületek,
- a közalapítványok,
- nonprofit gazdasági társaságok,
- azok a szervezetek, amelyek az önkor-

mányzat valamely bizottsága, egyéb 
szerve által az elmúlt években kiírt pá-
lyázaton támogatást nyertek, ám annak 
összegével nem, vagy nem szabálysze-
rűen számoltak el.

6. A támogatás mértéke:
�010-ben egy pályázó csak egy programjá-

nak költségeire nyújthat be kérelmet. A prog-
ramköltségekre elnyerhető támogatási összeg 
maximum: 500.000 Ft.

Diákönkormányzatok esetében program-
költségekre maximum 100.000 Ft támoga-
tásra nyújtható be kérelem.

Pályázati önrész nincs.

7. Érvénytelen az a pályázat, amely
- a határidő után érkezett be (�010. szep-

tember 15.), 
- hiányzik az azonosításra alkalmas űrlap,
- a hiánypótlási felhívásra nincs reagálás a 

megadott határidőig.
Egy pályázó kizárólag egy pályázatot adhat 

be. Amennyiben a szervezet több pályázatot 
nyújt be, abban az esetben valamennyi pályá-
zatát érvénytelennek tekintjük. 

8. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázó hiányosan nyújt-

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  felhívása
„Civil szervezetek és diákönkormányzatok programjainak 

támogatása 2010. évben” címmel 
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ja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási 
határidejét követő 5 munkanapon belül a pá-
lyázót hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlási felhívást a pályázó szerve-
zet kapcsolattartásért felelős személyének 
az űrlapon megjelölt formában: vagy az e-
mail címére, vagy pedig levelezési címére 
elektronikus formában/papíralapon küldi 
a kiíró. 

A hiányzó dokumentum benyújtására a 
hiánypótlásra való felszólítást követő 5 mun-
kanapon belül, papír alapon van lehetőség. A 
borítékra kérjük írják rá: „Hiánypótlás – Civil 
pályázat �010” (Cím: Pécs M.J.Város Polgár-
mesteri Hivatal, 76�1 Pécs, Széchenyi tér 1.).

9. A támogatás formája
A támogatás a pályázó 2010. január 1. és 

2010. december 20. között elszámolt prog-
ramköltségeihez, az ehhez kapcsolódó tárgyi 
eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem té-
rítendő juttatás.

A pályázatban csak a támogatási időszakot 
terhelő költségekre vonatkozó számlák szá-
molhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének 
az elszámolási időszak végéig meg kell tör-
ténnie.

10. Támogatható kiadások ( részletezve a 
pályázati adatlapon)

- Anyagköltségek 
- Igénybevett szolgáltatások 
- Bérköltség 
- Személyi jellegű egyéb kifizetések 
- Tárgyi eszközök
 

11. Pályázat benyújtásának módja
A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti le-

fűzött példányban, zárt borítékban vagy 
csomagban kell benyújtani Pécs M.J. Város 
Polgármesteri Hivatalába (76�1 Pécs, Széche-
nyi tér 1.).

Ezen kívül a pályázati űrlapot, valamint 
az 1., 2., 3. sz. mellékleteket elektronikus 
úton is be kell nyújtani a civil�010@ph.pecs.
hu  e-mail címre. 

Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített 
pályázati űrlapon lehet benyújtani. A bo-
rítékon kérjük feltüntetni a „Civil pályázat 
– �010 ” címet.

Az űrlap hozzáférhető:
- az önkormányzat internetes honlapján ( 

www.pecs.hu ) kitölthető formátumban
vagy 
- a Civil Közösségek Házában (76�4 Pécs, 

Szent István tér 17.) 

12.  A pályázat mellékleteként kell benyúj-
tani az alábbi dokumentumokat:

- a létesítő okiratnak (alapítványok ese-
tében alapító okirat, egyesületek eseté-
ben alapszabály) a szervezet képviselője 
által hitelesített másolata

- a Bíróság (60 napnál nem régebbi) ere-
deti kivonatát a bírósági nyilvántar-
tásba bejegyzett adatokról;

- amennyiben közhasznú szervezet pályá-
zik, annak a 2009. évi közhasznúsági 
beszámolóját, vagy a szervezet �009. 
évi számviteli beszámolóját, amennyi-
ben nem közhasznú besorolású;

- az űrlap végén található nyilatkozatok 
kitöltött példányait;

- nem kötelező jelleggel a pályázóval mű-
ködési/programrendezési feltételeket 
közösen biztosító szervezetekkel kötött 
megállapodások, referenciák, ajánlá-
sok (ha van ilyen).

13. Pályázat benyújtásának határideje és helye
A pályázatot Pécs M.J. Város Polgármesteri 

Hivatalába (76�1 Pécs, Széchenyi tér 1.), il-
letve a civil�010@ph.pecs.hu e-mail címre 
kell benyújtani.

A támogatási kérelmek a felhívás megje-
lenését követően folyamatosan nyújthatók 
be 2010. szeptember 15. napjáig, illetőleg a 
rendelkezésre álló keret nagyságáig.

14. A pályázat elbírálásának szempontjai. 
A pályázatok elbírálása során megvizsgáljuk:
a) a pályázó szervezet tevékenységének tár-
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sadalmi hasznosulását. Ennek köré-
ben különösen:

- azt, hogy a kért támogatás mi-
lyen mértékben szolgálja a város 
lakosságát;

- azt, hogy az alapító okiratban 
foglaltaknak mennyiben felelt 
meg a szervezet �009. évi te-
vékenysége, illetve a �010. évi 
tervezett aktivitás mennyiben 
szolgálja a létesítő okiratban 
leírtakat.

b) a pályázó szervezet együttmű-
ködését 

- más civil szervezetekkel
- az önkormányzattal
- az önkormányzat intézményei-

vel
c) a pályázó szervezet előző éves 

bevételei alapján a forrásteremtő ké-
pességét.
15. A pályázatról való döntés

A pályázat támogatásáról a Dr. Páva 
Zsolt, Pécs M.J. Város polgármestere 
dönt az általa felkért, független civi-
lekből álló testület javaslata alapján a 
megjelenéstől számítva a végső beadá-
si határidőig folyamatosan. A nyertes 
pályázók listája 2010. július 15-től fo-
lyamatosan megtekinthető a www.pecs.
hu honlapon. A pályázat eredményéről 
minden pályázó írásban kap értesítést 
legkésőbb a döntést követő 15. napig.

16. A pályázati összeggel való elszá-
molás

Az önkormányzat a nyertes pá-
lyázókkal támogatási szerződést köt, 
melyben részletesen szabályozza a 
kapott támogatással való elszámolás 
feltételeit.

A Szőnyi Ottó utcai Német Nemzetiségi Óvoda 
Gyermekeiért Egyesület (KINDI Egyesület - 7633 Pécs, 
Szőnyi Ottó u. 3., adószám: 1 8318371-1-0�)  tagsága 
ezúton köszönetet mond mindazoknak, akik �008. évi 
jövedelemadójuk 1%-t nekünk ajánlották 4�3.079.-Ft 
értékben.

Az összeget fészek gyermekhinta vásárlására és telepí-
tésére fordítottuk. 

Az Egyesület vezetősége köszöni a támogatást és bízik 
a támogatók további pártfogásában.

Lamperth Gáborné
Elnök

A Gárdonyi Géza Alapítvány (Dombóvár, Kölcsey 
F. u. l-3. Adószám: 19�316��-1-17) Kuratóriuma ezú-
ton mond köszönetet azon kedves szülőknek és magán-
személyeknek, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át az 
alapítvány számára ajánlották fel.

Az �008.évi SZJA 1 %-át : 580.30�,- forintot a Szent 
Orsolya Iskolaközpont támogatására ( taneszközök vá-
sárlására )  fordítottuk.

Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik így se-
gítették az alapítványi célok megvalósítását és reméljük, 
hogy a jövőben is számíthatunk segítő támogatásukra.

A Gárdonyi Géza Alapítvány és a 
KINDI Egyesület �009. évi közhasz-
núsági jelentése megtalálható a www.
civilhaz-pecs.hu honlapon
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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 




