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Minden hétfőn 14.30 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok BARÁTSÁG
KÓRUSÁNAK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái
Karnagy: Tillai Aurél

Minden kedden 18.30 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Kéthetente keddenként 16 órakor
BARANYA FOLT foltvarró kör foglalkozása

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

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 18.00 órakor
A BARANYA MEGYEI REPÜLŐS ÉS
EJTŐERNYŐS KLUB VITORLÁZÓREPÜLŐ 
SZAKOSZTÁLYÁNAK klubnapja

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA JAnuÁrI PrOGrAMJA

Január 8-án, kedden, 15 órakor
Örökifjú nyugdíjasok klubja

Január 8-án, kedden 18 órakor
Pál Róbert: A takahe Új-Zélandon
Előkerült egy kihaltnak vélt madárfaj
A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZET-
VÉDELMI EGYESÜLET rendezvénye

Január 9-én, kedden 16.15 órakor
A Finn Társaság vezetőségi ülése
A PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG rendezvénye 

Január 11-én és 1�-én 9-16.30 óráig
Civil ügyintéző képzés
A Civil SzámAdó Szolgálat képzése civil szervezetek 
ügyintézői számára

Január ��-én, kedden 16.30 órakor
Ki volt Ernesto Che Guevara?
Megemlékezés életéről, munkásságáról, halálának 40. 
évfordulóján. 
Előadó: Dömény János ny. nagykövet

Január �9-én, kedden 17 órakor
Hívő ember, orvos, sportvezető, magyarság-kutató. 
100 éve született dr. Zsolt Zsigmond.
Előadó: dr. Vargha Dezső főlevéltáros
A PÉCSI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS VÁROSVÉDŐ 
EGYESÜLET rendezvénye

KIÁLLÍTÁS
GEBAUER GALÉRA
•	 �008. január 11-től az Albóci Gabriella FÉNYRAJZOK 

című kiállítása. Megnyitó: 11-én 18 órakor. A kiállítást 
megnyitja: Körtvélyesi László

A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 
9 órától 19 óráig, a belépés díjtalan.

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA 
JANUÁRI PROGRAMJA
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Sándor utolsó naplójáig II. 5
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Kultúra Napja tiszteletére 18

A Magyar Kultúra Napja ugyan nem tartozik 
a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már 
hosszú évek óta egyre eredményesebben hív-
ja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi 
értékekre, melyeket méltán érezhetünk ma-
gunkénak.

A dátumot az az esemény szolgálja, misze-
rint Kölcsey Ferenc 18�3. január ��-én fejezte 
be Szatmárcsekén a Himnusz megírását. En-
nek emlékére 1989-től ezen a napon ünnepel-
jük a Magyar Kultúra Napját. Száznyolcvan-
öt éve írta Kölcsey – korabeli helyesírással – a 
Hymnust, s lett ez a januári nap a magyar kul-
túra születésnapja. Jellemző a magyar kultúra 
századokon keresztül azonosnak mutatkozó 
helyzetére az a körülmény, hogy ez a mű a 
megalkotását követően csak hat év múltán je-
lent meg az Aurórában, hogy később, a mai 
napig elismert és közismert legyen. 1844-ben 
pályázatot írtak ki megzenésítésére, melyen 
Erkel Ferenc művét választották a legjobb-
nak. Ugyanebben az évben hangzott el elő-
ször a Nemzeti Színházban.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kultú-
ra nemzedékről nemzedékre hagyományo-
zódik, és csak akkor képes a fönnmaradásra, 
ha minden nemzedék talál benne válaszo-
kat a saját kérdéseire. Ezért minden életerős 
nemzedék újrafogalmazza a hagyományt a 
maga igényei szerint. Pontosabban szólva: az 
a nemzedék bizonyul életerősnek, amelyik 
képes és hajlandó erre az újrafogalmazásra. 
Az „írástudók” felelőssége és feladata abban 
rejlik, hogy folyamatosan fenntartsák az egy-
mást követő nemzedékekben az örökség újra-
alkotó módon való használatának igényét és 
képességét.

Ezen a napon kulturális rendezvények em-
lékeztetnek minket évezredes hagyománya-
inkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a 
napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az 

értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sike-
rült megteremteni és megőrizni.

„Törekedjél ismeretekre! de ismeretekre, 
melyek ítélet s ízlés által vezéreltetnek. E 
vezérlet híjával sok ismeret birtokába jut-
hatsz ugyan, hanem ismereteid hasonlók 
lesznek a szertelen sűrű vetéshez, mely 
gazdag növésű szálakat hoz mag nélkül. 
Ítélet által rendbe szedett s keresztülgon-
dolt ismeret ver mély gyökeret, s őriz meg 
a felületességtől; ízlés pedig adja azon kel-
lemes színt, mi nélkül a tudomány setét és 
zordon: mint a cellájába zárkózott reme-
tének erkölcse.”

(Kölcsey Ferenc: Parainesis – részlet)
Hajnal Zsolt
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„Rőt ökör, régi törvény, haj, 
regő, rejtem”

Télünnep bűvös éjszakája közelgett. 
Keve háza népe is ugyanolyan izgalom-
mal várta a nagy napot, mint a többi ma-
gyar család. 

A Luca napján elkezdett nyírfa seprű 
immár elkészült. Ha ezzel veregetik meg 
a fákat, bő termést fognak hozni. Az ezen 
az éjszakán piros almáról itatott lovakról 
elmúlik a varázslat. Akinél regösök regöl-
nek, az szerencsés lesz a tavaszon, áldás 
lesz életén, jószágán. És éjfélkor a lányok 
megpillanthatják, akit várnak.

A Télünnep az ünnepek anyja, Nap-
király győzelmének ünnepe. Holnap vív 
meg Napkirály a szerecsenországi sárká-
nyok katonáival. A világosság arat győ-
zelmet a sötétség felett. A nagy Tavasz-
ünnepen a megszabadult Napkirály már 
félúton van hazafelé, a nyárünnepre pedig 
végre-valahára hazaérkezik.

Az ünnepi sátorban a rőt ökör középen 
foglal helyet. A rőt ökröt a legkiválóbb 
hun mesterek faragták. Jó tíz arasz volt 
széle-hossza. A szarva, mint az aranyos 
holdkifli, felkunkorodott, fonott kalács 
meg perec lógott rajta. A füleiben arany-
pénz fénylett. Széles farára almát, diót, 
mogyorót helyeztek a gondos kezek. De 
még a farkára is volt kötve egy apró szilke, 
teli édes mézsörrel. Lenn a hasát komló-
füzér koszorúzta. 

Az ünnepi asztal a tűzhely előtt állt. 
Gyönyörű, madaras hímzett terítővel 
volt letakarva. Ezt a terítőt esztendőben 
csak egyszer terítik fel a bőség asztalára. 
Az asztal régi törvény szerint mindenféle 
földi jóval volt megrakva: kaláccsal, almá-
val, dióval, sült tyúkkal, csemegével, lépes 
mézzel, pirosra sült cipóval. Az asztal alá 
egy szakajtókosárban só és árpa került, 
a szénára pedig merítőkanalat, sodró-
fát, ólomtuskót helyeztek gondos kezek, 
hogy azok is egész esztendőre bűvös erőt 
nyerjenek. Az asztal négy sarkán négy fej 
hagyma, az abrosz alatt egy kis gyürke rej-
tőzött. 

Alig kezdődött el a lakoma, felcsapó-
dott az ajtó, s öreg pásztorok sorjáztak be 
a jurtába. Odaugrottak a család lányai elé, 
nyírfa korbáccsal nevetve meglegyintették 
őket, majd ekként kívántak szerencsét:

Friss légy
Keléses ne légy, 

Regélő
V. Tarr Judit

„Jövünk az idők kezdete óta, jövünk a fékezhetetlen förgeteg hátán, jövünk az öreg Puszta honából, Szépmező Szárnya 
és Jószél Fúvása honából, Hunor és Magor birodalmából, jövünk örökkön örökké, és általunk a múlt üzen!”

Ha vízért küldenek, bort hozz,
Ha borért küldenek, vizet hozz, 
Lenek küldenek, fölnek menj,
Fölnek küldenek, lenek menj!

A pásztorok eltűntével nagy csörömpö-
lés, durrogatás hallatszott a bejárat felől. 
Egy bikafej kukkantott be, mordult egyet, 
s visszahúzódott, aztán óriási agancsú 
szarvas tűnt fel az ajtóban, megvakarta 
agancsát az ajtószárnyban, s ő is vissza-
ment. Ekkor egy gubás pásztor lépett be, 
földhöz csapta láncos, csörgős botját, s re-
kedtes hangon rázendített:

– Megjöttek Nemere szolgái hideg, 
havas országból, elfagyott kinek füle, ki-
nek lába, a kendtek adományából akarjuk 
meggyógyíttatni. Mondjuk-e vagy nyom-
juk? 

Valahogy így kezdődhetett egy regölés 
honfoglaló őseink idejében a téli napfor-
duló idején. A szokást a mai napig őrzi az 
emlékezet, s talán élő hagyományként van 
jelen néhány közösség életében is. 

A regölés szerte Európában is ismert 
karácsonyi, újévi köszöntés. Ilyenkor 
gyermekek, legények vagy felnőtt férfiak 
maskarába öltözve, csörgő botokkal, lán-
cokkal felszerelve házról házra járva bő-
séget, boldogságot kívánnak a következő 
évre. 

Az ősmagyar kultúrában a regös a tál-
tos énekmondója, ráéneklője lehetett. 
Szent István idejében a regösök kóborló, 
pogány hagyományokat ápoló vándor 
énekesek voltak, akiket a nép ördöngö-
söknek tartott. A középkorban már való-
színűleg ők lehettek a király udvari éneke-
sei, együttivói. Ebben az időben a „regüs” 
foglalkozásnévként fordul elő.

A regölésről írott formában először 
Heltai Gáspár tesz említést 155�-ben író-
dott művében. Az első fennmaradt regö-
sének szöveg is ebből a korból származik. 

A reges, regös, valamint a regel, regöl 
szócsalád vitatott eredetű. Az egyik fel-
fogás úgy tartja, hogy ezek hangutánzó 
szókként keletkeztek, és a rekeg szó ro-
konságába tartoznak. E szavak eredetileg 
a regösök hangoskodására, zajongására, 
nyers előadásmódjára utalhattak. Mások 
úgy vélik, hogy a magyar nyelvben a reg 
alapszó annak a finnugor kori, vagy uráli 
ősi örökséget képező szótőnek a szárma-
zéka, amely a révül szónak is az alapja volt. 
A szó e magyarázat szerint összefügg a tál-

tos extázisát, átszellemülését jelző szóval. 
Sőt, olyan vélemény is van, hogy a regös a 
táltost jelölő egyik kifejezés lett volna.  

A regölés legmeghatározóbb eleme az 
ének, mely több részből áll.

Mindig beköszöntővel kezdődik: „Kelj 
föl, gazda, kelj föl…”.

Fontos misztikus eleme az éneknek a 
csodaszarvas, csodafiú szarvas megjele-
nése. Egyes kutatók szerint egyáltalán 
nem véletlen, hogy az év kezdetekor az 
ünneplők újra és újra a magyarság eredet-
mondájának legfontosabb, sorsfordító 
szereplőjét jelenítik meg. Ezekben az ér-
telmezésekben a csodaszarvas egyértel-
műen azokat a legfontosabb erőket sze-
mélyesíti meg, melyek meghatározzák az 
egész nemzet sorsát.

Ez a motívum utal a téli égbolt csillag-
képére is. A csodaszarvas szarvai közt a 
Nap, majd az azt helyettesítő gyertyák a 
megújuló, újjászülető fényt jelképezik, 
egyben a hosszú életet, a halhatatlanságot 
szimbolizálják. A regösénekek pogány, 
csillaggyertyás agancsú csodaszarvasa ke-
resztény vonatkozásban a karácsonykor 
megszülető Krisztussal azonosul. A felhő-
ből alászálló szarvas tehát égi követté válik 
- Krisztust jelképezi. A mitikus csodaszar-
vas a magyarságnak új hazát mutatott, a 
csodafiú szarvas, vagyis Jézus Krisztus az 
égi hazát nyitotta meg Szent István király-
nak. Ebből is kitűnik, hogy a régi pogány 
kori szokásokat átszínezték a keresztény 
vallás elemei.

Természetesen nem maradhat el a bő-
ségvarázslat sem. A gazdának és a ház né-
pének kívánnak gyarapodást, majd egy 
lányt és egy legényt név szerint említve 
összeénekelnek, összeregölnek. 

A versszakokat jellegzetes refrénnel zár-
ják, mely a táltosok révüléshez használt 
varázsigéje lehetett. („Haj, regő, rejtem!”)

Az ének végén adományozásra szólíta-
nak fel. Aki nem ad jutalmat, azt megát-
kozzák. 

Újévi jókívánságaimat magam is egy re-
gölő ének részletével szeretném kifejezni:

Adjon az Úristen
Egy tyúk alatt száz csibefiat
Egy pulyka alatt száz pókafiat,
Egy lúd alatt száz zsibafiat,
Egy disznó alatt kilenc sima malacot,
Egy tehén tejéből száz bödön vajat,
Rőt ökör, régi törvény,
Haj, regő, rejtem.
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A Jutalomutazástól Márai Sándor
utolsó naplójáig
– a Budapesti Iskola harminchárom éve –
Beszélgetés Dárday Istvánnal és Szalai Györgyivel, II. rész

Fenyvesi Kristóf

– Fenyvesi Kristóf: Eddig javarészt a Ju-
talomutazásról beszélgettünk, de az irodal-
mi művek filmes adaptációja kapcsán szóba 
került legutóbbi munkátok, a Márai Sán-
dor utolsó naplójából készült Az emigráns 
– Minden másképp van (2006) című film.

– Szalai Györgyi: Már a beszélgetés 
kezdetén az eszembe jutott, hogy a Juta-
lomutazás története is egy kész dráma, 
ugyanúgy ahogy Márai utolsó naplója is 
az. De Márai esetében még ennél is többről 
van szó. Márai kiadásra szánt naplói ugyan-
is irodalmi alkotások, többek mint Márai 
Sándor életét rögzítő egyszerű naplóbe-
jegyzések. Csak olyasvalamihez érdemes 
hozzányúlni, amiben már eleve megvan a 
filmes lehetőség. Megerőszakolni bármi-
fajta munkát, történetet, nem érdemes. 
Ismerjük azokat a filmeket – köztük egyéb-
ként sok kifejezetten kellemes darabot is –, 
amelyek egyes nagyregényeket adaptál-
nak a filmvászonra, hosszan, szép, kosztü-
mökbe öltöztetett színészekkel. Amikor 
főiskolás voltam, akkor engem egyáltalán 
nem érdekelt az ilyesmi, és én ezt, miután 
a hallgatói keret megvonása miatt belőlem 
rendezőből dramaturgot akartak csinálni, 
elméletileg is megpróbáltam kifejteni. Ezt 
nem vették jónéven, ráadásul a dramatur-
gia-tanárom a vizsgabizottság előtt meg is 
hazudtolt. Ezután otthagytam a Főiskolát.

– Valahol ennek az eseménynek a tájé-
kán kezdtetek el Istvánnal közösen dol-
gozni?

– Sz.Gy.: Nem, már jóval korábban, ami-
kor felvételiztünk. Tudni kell a Dárdayról, 
hogy ő iszonyú maximalista. A felvételi 
film elkészítéséhez kaptunk egy napra ka-
merát és egy bizonyos mennyiségű filmet. 
Istvánnak volt egy nagyszabású elképze-
lése, aminek a rendelkezésre álló idő alatt 
egy részét tudta csak leforgatni. Emiatt el 
is ment a kedve az egésztől. Én viszont azt 

A Pécsi Kulturális Központ IDŐMOZAIK DOKUMENTUMFILM-
klubja Dárday Istvánt és Szalai Györgyit, a filmes Budapesti Iskola 
immár több mint harminc éve közösen alkotó alapítóit látta vendégül. 
A rendezőpáros Márai Sándor utolsó naplójából készült legutóbbi 
játékfilmje Az emigráns címmel került a mozikba nemrégiben. Pécsi 
látogatásuk alkalmával első mozisikerük, a Jutalomutazás megtekin-
tését követően beszélgettünk.
A beszélgetés első részét decemberi számunkban olvashatták.

mondtam, hogy engem nem érdekel, hogy 
ő milyen filmet szeretett volna csinálni, 
hanem abból az anyagból, amit addig le-
forgatott, összerakunk egy filmet. Én pedig 
fogtam egy ollót és megcsináltam a filmet. 
A film végül elég jó lett, Istvánt végül nem 
is ezért nem vették fel. „Osztályidegennek” 
és „deviáns” jelenségnek számított. Egyéb-
ként aztán ő is kedvet kapott az efféle fil-
mezéshez, hiszen a következő évben, ami-
kor valaki hasonlóan járt mint ő, tehát nem 
tudta befejezni a filmjét, mondtuk neki, 
hogy adja oda a tekercset és mi majd meg-
csináljuk. Összeraktuk, írtunk hozzá narrá-
tor-szöveget és a végén nem is hasonlított 
arra, amit ő eredetileg elképzelt. Viszont 
olyan jól sikerült, hogy majdnem fel is vet-
ték, csak közben kiderült, hogy nincs érett-
ségije.. A későbbiekben aztán elkezdtünk 
együtt forgatókönyveket írni és kiderült, 
hogy a lényeges kérdésekben hasonlóan 
gondolkodunk, egyformán érzékeljük a vi-
lágot. Ez akkor bizonyosodott be igazán, 
amikor egy filmnovellán dolgoztunk, ami-
re nagyon rövid volt az idő, ezért különvál-
tunk, megbeszéltük, hogy melyik jelenetet 
melyikünk írja meg. És amikor készen let-
tünk, olyan jól összepasszolt minden, hogy 
egy idő múlva már azt is elfelejtettük, hogy 
melyik részt melyikünk készítette el. Ez egy 
szerencsés találkozás volt.

– Dárday István: Közben már együtt 
is éltünk egy ideje. Ez semmiképpen sem 
jelentéktelen körülmény. Ebből fakadóan 
mi az egész világgal szemben előnyben vol-
tunk. Éjjel-nappal együtt voltunk, ezért 
amikor dolgoztunk sem dolgoztunk, ha-
nem éltünk. Egész mást jelent élni és csi-
nálni valamit, és mást jelent dolgozni. 
Rendkívüli, és nagyon előnyös szituáció 
volt a miénk.

– Mit gondoltok arról, hogy mivel nem 
csak, mint filmesek, hanem mint férfi és nő is 

jelen vagytok a közös munkáitokban, egyszer-
re tudjátok női és férfi szemszögből is megmu-
tatni a világot a filmjeitekben? Az egyénisé-
getekből fakadó személyiségvonásokon túl, 
van-e ilyen jellegű különbség kettőtök refle-
xiója között, ami az alkotásaitokban összeg-
ződik? Lola és Márai Sándor kapcsolatának 
érzékeny bemutatása révén Az emigránsban, 
vagy a férfi-nő viszonyok sokrétű kidolgozása 
során a Jutalomutazásban, mintha egy ilyes-
fajta komplex látásmód, valamiféle „kettős 
látás” is érvényesülne a filmjeitekben..

– Sz.Gy.: A férfi és a női látásmódról, a 
munkáról és kapcsolatunkról annyit szeret-
nék mondani, hogy az életünk úgy alakult, 
hogy elváltunk, de a munkát együtt foly-
tattuk tovább. A férfi és női látásmódnak 
nyilvánvalóan megvan a filmjeinkben is a 
maga jelentősége, de nincsen semmiféle 
tudatos vonatkozása. Például kettőnk kö-
zül lehet, hogy a Dárday az érzékenyebb. 
Ő különben is költőnek készült. Miután 
elsőre nem vették fel a Főiskolára, egy évig 
vívódott, hogy költő legyen-e vagy filmes. 
Nehéz is volt elviselni azt az egy évet, de 
szerencsére sikerült eldöntenie. 

– D.I.: Az általános megállapítások 
szintjén nem létezik ilyen, hogy női meg 
férfi látásmód és hasonlók. Ez egyik fil-
münk készítése során sem merült fel, csak 
az utóbbi években vált akár az esetünkben 
is fontosabb témává. Volt amelyik szereplő-
vel Györgyi beszélt, a másikkal én. Mindig 
attól függ, hogy ki melyik szereplő jellemét 
próbálja majd kialakítani, hogy az adott 
szereplő melyikünkkel találja meg köny-
nyebben a kontaktust. 

– D.I.: Nyilvánvalóan alapvető különb-
ségek vannak férfiak és nők között. Men-
talitásban, gondolkodásmódban van egy 
hajszálnyi különbség, ami bizonyára segít-
het sok mindenben. De ez nem feltétlenül 
tudatosan működik.

Bács Ferenc, Gyöngyössy Katalin – 
Dárday István, Szalai Györgyi: Az Emigráns (2006)
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– Sz.Gy.: Egyetlen példát mondanék, 
amely a Jutalomutazás kapcsán jut az 
eszembe. Talán én vagyok az, aki jobban 
tudom, hogy milyennek kell lennie egy nő-
nek a vásznon. Az anya szerepére először 
nem ezt az asszonyt találtuk meg, hanem 
valaki mást, aki ugyan nagyon tehetséges 
szereplő volt, gombnyomásra sírni tudott, 
azonban nekem valamiért mégsem tűnt 
elég erőteljesnek. Végül hetekig ordibálva 
kiharcoltam, hogy inkább Eszter legyen a 
főszereplő. Mert ő, ha még meg sem szólalt, 
már sugárzott belőle az egyénisége. Ugyan-
ez történt az úttörővezetőnő, a pártaktíva 
esetében is, akinek a kiválasztása szintén 
nagy csatába és kiabálásomba került. Nyár 
volt, mindenhol voltak KISZ-táborok, én 
pedig beültem egy taxiba, és elkezdtem eze-
ket végigjárni. Az egyikben éppen a partról 
jött fölfelé vagy húsz KISZ-vezető lány és 
én már messziről láttam, hogy melyikük az, 
akire nekünk szükségünk lesz. A Jutalom-
utazás már több mint harminc évvel ezelőtt 
készült, de ma is biztos vagyok benne, hogy 
ők az igazi főszereplők, valóban őket kellett 
választanunk. A filmben szereplő kislányt, 
aki végül Balogh Tibi helyett elutazik Ang-
liába, szintén én találtam. Koltai Lajos volt 
az operatőr és napokig csinálta szegény a 
próbafelvételeket, véleménye szerint mást 
kellett volna keresnünk. De én esküdtem 
rá, hogy igenis rá van szükségünk, mert 
nagyon jó hangja van, hibátlanul énekelt. 
Aztán nem kevés munka árán, Koltai Lajos 
végül gyönyörűen megoldotta a feladatot.

– D.I.: Az anya valóban kifejezetten jó 
választás volt, mert ő az, aki vizuálisan is 

képes megjeleníteni azt az alkatot, akire 
szükségünk volt. Ebben a fajta több-néző-
pontúságban egy hajszálnyira valóban ott 
van a női-férfi kettősség. Mindazonáltal 
kivételes kapcsolat volt a mi kapcsolatunk, 
hiszen rendkívül eredményes volt, mint 
élet és mint munka is. Ebből mostanra ma-
radt a munka, amely továbbra is többé-ke-
vésbé eredményes. Bár nem tudunk eléggé 
bizonyítani, mert nyolcévenként csinálni 
egy filmet, az majdnem semmi.

Sz.Gy.: Rengeteg dokumentumfilmet és 
nyolc játékfilmet csináltunk együtt, azt hi-
szem. 1974-75-ben a Jutalomutazást, 1976-
ban a Filmregényt, de aztán egyre ritkábban 
adódott lehetőség filmeznünk. 1983 után 
1988-ban, azután 199�-ben csináltunk fil-
met. A Márai-filmnek már �001-ben kész 
volt a forgatókönyve, mindenki mondta rá, 
hogy mennyire szép, mégis csak �006 nya-
rán jött össze annyi pénz, hogy úgy-ahogy 
meg tudtuk csinálni.

– D.I.: Valószínűségszámításaim alap-
ján, én még egy filmben fogok tudni dol-
gozni. Ha mázlim van.

– Amikor azon gondolkoztam, hogy me-
lyek lehetnek azok a pontok, amelyek köré el 
lehetne rendezni azt a rengeteg filmet, amit 
eddig csináltatok és mindazokat a szerepe-
ket, amelyekben kipróbáltátok magatokat, 
arra jutottam, hogy mintha egy társadalmi 
szinten is érvényesíthető és hangsúlyozottan 
demokratikus közösség-eszmény kutatása és 
kifejezése felé mutatna minden munkátok. 
Beleértve az aktuális közegre adott reflexi-
óitokat és mindazokat a vállalkozásokat, 
amelyekbe sokszor sokat kockáztatva bele-

fogtatok. A Balázs Béla 
Stúdió hőskorszakának 
attitűdje és a ti személyes 
vállalásotok talán a Tár-
sulás elnevezésű kezdemé-
nyezésetekben összegződött 
a legerőteljesebben, amely 
már a nevében is egy döb-
benetes üzenetet hordozott. 
Nem is tűrték el sokáig.. 

– D.I.: Mi már a Fő-
iskolán egy nagyon erő-
teljes dokumentumfilmes 
termést hoztunk létre. 
Aztán bekerültünk a Ba-
lázs Béla Stúdióba, amely 
egy önkormányzati jellegű 
irányítással működtetett 
műhely volt és ez az akkori 
politikai viszonyok tekin-
tetében példátlannak szá-
mított, hallatlanul prog-
resszív intézménnyé vált 
az akkori magyar kultúrá-
ban. A Stúdió kapott egy 
bizonyos összeget, majd 
pedig a tagság demokrati-

kus úton, viták során döntött a pénzek el-
osztásáról. A BBS-ben megtanultuk, hogy 
a közéletben miként kell demokratikusan 
és önkormányzati gondolkodással érvénye-
sülni. Ugyanakkor megtanultuk azt is, hogy 
miként lehet fillérekből is jó és jelentős fil-
meket csinálni. A legkülönbözőbb művésze-
ti irányzatok találkoztak és vitatkoztak itt 
egymással. A Bódy-féle és a dokumentarista 
irány voltak legerőteljesebbek, de rengeteg 
másféle törekvés is jelen volt. Ámbár ez egy-
úttal egy hamis képzetet is kialakíthatott az 
emberben, ugyanis mindez csak illúzió volt. 
Mert közben maga a társadalom egyáltalán 
nem így működött. A BBS, mint egy kis 
sziget, kétségtelenül jó és nagyon hasznos 
volt nekünk, azonban, ha az ember kikerült 
egy gyárba, akkor azt érezte, hogy ott egé-
szen őrületes viszonyok vannak, mindenbe 
beleszólnak, semmit nem lehet úgy csinálni, 
ahogy kellene, és így tovább. Hosszas érle-
lődés és hosszú évek elteltével határoztuk 
el, hogy mi úgy akarunk dolgozni, ahogy a 
Balázs Béla Stúdióban dolgoztunk, de nem 
valamiféle hermetikus elszigeteltségben, ha-
nem kint az életben. Így jött létre a Társulás. 
Többek között Vitézy László, Tarr Béla és 
mi is nagyon sok jelentős eredményt tud-
tunk már felmutatni és egymás munkáit lát-
va és mindezekben a kérdésekben hasonló-
an gondolkodva azt mondtuk, hogy együtt 
akarunk dolgozni. Kidolgoztuk az elméletet, 
odatettük mellé a fontosabbnál fontosabb 
filmeket és összegyűjtöttük azokat az embe-
reket, akik mindebben részt akartak venni. 
Végül fölmentünk a miniszterhez, Pozsgay 
Imréhez és letettük az asztalára a Társu-
lás koncepcióját. Ez, mint minden „alulról 
jövő kezdeményezés” teljességgel szokat-
lan és megdöbbentő dolog volt. Mindössze 
annyival érzékeltetném a légkört és a beje-
lentés jelentőségét, hogy amikor a titkárnő 
behozta a kávét, akkor egymáshoz ütődtek 
a kávéscsészék, annyira remegett a keze a 
szobában uralkodó feszültségtől. Ugyan-
is ehhez hasonló szituációk az úgynevezett 
szocializmusban nemigen fordulhattak elő. 
A filmes világban, de talán az egész akkori 
kulturális életben ez volt az első olyan alul-
ról jövő kezdeményezés, amelynek deklarál-
tan is sikerült megvalósulnia. Ráadásul mi 
ezt Társulásnak neveztük el. Hasonló filmes 
és művészeti elkötelezettséggel bíró embe-
reknek a szabad társulását kellett érteni ez 
alatt, és már maga a név is irritáló volt abban 
a közegben. Hosszú idő telt el, mire sikerült 
kiverekednünk. Mindenesetre az a rengeteg 
dokumentumfilm, játékfilm, ami a kezeink 
közül kikerült, annak az évtizednek a művé-
szeti élvonalát adta. Hozzá kell tenni, hogy 
maga a szakma is rendkívül ellenségesen 
fogadta a kezdeményezést és a létező ösz-
szes stúdió ellenünk volt. Az első két évünk 
a dokumentum-játékfilm jegyében telt. Itt 
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készült a Vörös föld (Vitézy László, 198�), 
az Adj király katonát! (Erdőss Pál, 198�), 
amely az első film volt, amely ezt a hazai 
dokumentum-játékfilmes műfajt kivitte a 
világba: Cannes-ban Aranykamera-Díjat 
kapott. Időközben kiderült, hogy a film-
szakmában olyan sajátos generációs prob-
lémák és klikk-rendszerek vannak, hogy 
egy csomó tehetséges ember nem is tudja 
megvalósítani a terveit. Ezért a mi kezdeti, 
valamelyest akár szigorúnak is tekinthető 
dokumentarista programunk meg kellett, 
hogy nyíljon az olyan nagyszerű alkotók 
előtt, mint például Jeles András vagy Bódy 
Gábor. Mintha egy generációs stúdióvá vál-
tunk volna, hiszen később aztán a Xantus 
János is itt csinálta meg a Rocktérítőt (1988), 
de ekkorra már nagyon elege volt a szakmá-
nak és a politikának is belőlünk, mert a mi 
filmjeink jócskán átlépték azt a nyilvánossá-
gi szintet, ami meg volt engedve.

– Sz.Gy.: Az utolsó csepp azonban még-
iscsak a mi filmünk volt, a négy és három-
negyed órás Átváltozás (1984), ami ala-
posan szíven ütötte a politikát. Abban az 
időben ugyanis a fiatal íróktól, költőktől 
úgy féltek, mint a tűztől. Az Átváltozás fő-
szereplője Csordás Gábor volt. Minthogy 
Gábor költő az életben, így egy költőt ját-
szott a filmben is, aki a történet szerint la-
pot szeretne alapítani. Nagyon sokan meg-
jelennek a filmben, felvonul az egész akkori 
jeles csapat: Bódy Gábor, Dobai Péter, 
Szilágyi Ákos és a többiek. Ráadásul a film-
be még Brezsnyev elvtárs temetése is be-
került. Mindezek miatt a filmmel nagyon 
sok probléma volt, ezért az engedélyezése 
is rendkívül elhúzódott. Az egész Pártköz-
pont kis csoportokban ment megtekinteni 
a filmet. Mire végre engedélyezték, addigra 
meghalt már két másik elsőtitkár is, min-
denesetre az volt az ára a bemutatásnak, 
hogy meg kellett rövidítenünk Brezsnyev 
elvtárs temetését. Tehát szájcsók és egyéb 
finom részletek ki kellett, hogy maradja-
nak.. Aztán, mint kiderült, még így is sok 
volt. A Filmszemlén a temetés nélkül kel-
lett a filmet bemutatnunk. Tettük ezt úgy, 
hogy a vetítés előtt a temetést tartalmazó 
filmcsíkot vörös szigetelőszalaggal lera-
gasztottuk.

– D.I.: Szólt a munkásmozgalmi gyász-
induló, és közben vörösen izzott a mozivá-
szon.. Erősebb lett a hatás, mintha magát a 
temetést mutattuk volna..

– Sz.Gy.: És mindez annak volt köszön-
hető, hogy az éjszaka közepén kiszaladt 
hozzánk a vágószobába a filmfőigazgató, 
hogy közölje: nagy a baj, nem lesz bemuta-
tó, mert a Csernyenkó elvtárs is meghalt..

– D.I.: Nos, végül különböző irányok-
ból lassacskán összeépült a fejünk felett ez 
a megszüntetés, és tényleg ez volt az utolsó 
csepp, de sokat nyomott a latban Bódy Gá-

bor Kutya éji dala (1983) című filmjének 
az a jelenete is, amelyben a hadsereg magas 
rangú vezetője és a rendőrkapitány része-
gen motorcsónakáznak a Dunán. Emiatt a 
jelenet miatt ugyanis a hadsereg és a rend-
őrség is feljelentette a filmet. Valahogy aztán 
mégiscsak átvertük a filmet a cenzúrán. Ezt 
követően Jeles András Álombrigád (1985) 
című filmje viszont már olyan mértékben 
húzta ki a talajt az egész állami berendezke-
dés alól, hogy azután már valóban úgy tekin-
tettek ránk a szakmában is, mint valamiféle 
börtöntöltelékekre. Makk Károly barátunk 
azt mondta, hogy ne aggódjunk, ő majd 
hozza a hideg élelmet a börtönbe. Nagyon 
éles helyzet volt. Ez az érem egyik oldala. A 
legszomorúbb tanulság viszont mégiscsak 
az lett, hogy a szakma ugyan megvédhetett 
volna bennünket, de nem tette. Ha a kollé-
gáink akkor azt mondják, hogy márpedig 
nem engedjük ezt a stúdiót megszüntetni, 
akkor nem lett volna ilyen egyszerű mind-
ezt keresztülvinni. A Pártközpontban le-
zajlott egy tárgyalás, ahol az összes stúdió-
vezető potentát és a fontosabb filmesek is 
jelen voltak. Itt az egyik filmes például a kö-
vetkezőket mondta: „sajnos tudomásul kell 
vegyük, hogy az egyik karunkat levágják”.. 
Még a szakma sem állt ki mellettünk.

– Sz.Gy.: A döntést követően pedig 
szétosztották a többi stúdió között a még 
befejezetlen filmjeinket. Szép sorjában je-
lentkeztek a stúdióvezetők és szétvitték 
a folyamatban lévő munkáinkat. Ez egy 
véres gesztusnak tűnik, még ennyi év táv-
latából is. De megcsinálták. Miközben ne-
künk, első hazai stúdióként, már volt egy 
Oscar-nominált filmünk is, a Jób lázadása 
(1983), Gyöngyössy Imre és Kabay Barna 
alkotása. Ez egy óriási jelentőséggel bíró 
eredmény volt. De például Zolnai Pál sem 
kapott lehetőséget máshol, ezért ő is ná-
lunk filmezett.. A Társulással kapcsolatban 
érdemes azt is elmondani, hogy a stúdió 
hetente ülésező konzultációs tanácsában 
olyan emberek ültek, mint Bihari Mihály, 
Schlett István, Papp Zsolt, Bíró Zoltán és 
Gombár Csaba.

Kérdés a közönség soraiból: Napjaink já-
tékfilmkészítésében jut-e a dokumentumnak 
is valamiféle markáns szerep? És a fikciós 
dokumentumfilmnek a mai magyar filmes 
szcénában?

– D.I.: Nehéz kérdés. Az ezredforduló 
környékén megjelent egy teljesen új filmes 
generáció, nagyon tehetséges emberekkel, 
akiknél a dokumentum egészen másként 
jelenik meg, mint ahogy azt megszok-
hattuk. Például Fliegauf Benedek Dealer 
(�004) című filmjéről is beszélhetnénk, 
amely egy nagyon furcsa, Tarr Béla látás-
módjával rokon perspektívában mutatja 
meg a droggal és a dealer-léttel kapcsolatos 
problémákat. Ennek a filmnek a mélyén 

például egyértelműen ott rejtőzik egyfajta 
filozófiai szintre emelt dokumentarizmus 
is. De a Bolse Vita (Fekete Ibolya, 1996) 
című filmmel ugyancsak hasonló volt a 
helyzet. Ezen a ponton, mintegy kiegészí-
tésképpen a korábbiakban elhangzottak-
hoz, el kell mondjam, hogy összekevervén 
a dolgokat, gyakran olyan állítások is nap-
világot látnak, miszerint a Budapesti Isko-
la azt jelentené, hogy a filmjeinkben nem 
játszanak színészek. Ez tévedés. Mert a 
módszernek egyáltalán nem az a lényege, 
hogy színészek vagy nem színészek jelen-
nek a vásznon. Hanem az, hogy a legmé-
lyebb összefüggések feltárása végett, igazi 
gesztusokat és hiteles gondolatmeneteket 
rögzítsenek a kamerák. Ezt a rejtőzködő 
régiót célozták meg a filmjeink azzal, ha 
civil embereket vontunk be. De egyáltalán 
nem ez a lényeg. Mert egy jó színész is meg 
tudja csinálni ugyanazt, amit egy civil, fel-
téve, hogy hajlandó a maga teljességében 
megismerni azt az életet, amit majd a vász-
non alakítania kell. Márpedig egy színész 
élete rendszerint egyáltalán nem erről szól. 
A hetvenes-nyolcvanas években pedig egé-
szen biztos, hogy az egyik helyről a másik-
ra rohanásban telt el. Ebből következően 
nem lehetett senkinek sem azt mondani, 
hogy akkor most fogjuk magunkat és le-
utazunk három hétre egy faluba, ahol ki-
veszünk egy szobát, és egy kicsit élünk, 
beszélgetünk, dolgozunk, úgy ahogy az ot-
taniak teszik. Pedig itt kezdődik az, hogy 
bárki egyfajta hitelességet tudjon hozzáad-
ni a meglévő, akár nagyszerű színészi tu-
dáshoz. Ha a kettő együtt van, akkor a szí-
nész többet tudhat még annál is, mint akit 
játszania kell, mert megvannak mindazok 
az eszközei, amitől ő a színész.. De vissza-
térve a tendenciákra, én úgy látom, hogy 
miként a dokumentumfilm tíz-húsz évente 
mindig bekerül az első vonalba, úgy ennek 
az egésznek lesz, illetve már bontakozik 
is egyfajta reneszánsza. A dokumentarista 
törekvések, igaz más formában, de újra a 
felszínre fognak kerülni. A színészettel és 
a színészekkel kapcsolatban pedig el kell 
mondjam, hogy Az emigránst forgatva, 
Bács Ferenccel és Gyöngyössy Katalinnal 
sem mint színészekkel, hanem mint embe-
rekkel dolgoztunk együtt. Két csodálatra 
méltó emberrel, akik ráadásul rendkívüli 
tehetséggel megáldott színészek is.

Csordás Gábor, Dárday István, Szalai Györgyi: 
Átváltozás (1984)
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Délután érkeztünk Párizsba, ahol a 
buszról leszállva egyből a Louvre-ba 
mentünk. Az osztályt két részre osz-
tották, a mi csoportunk az egyiptomi 
részt, míg a másik a mezopotámiait 

látogatta meg, francia nyelvű idegen-
vezetővel. Láttunk egyiptomi ékszere-
ket, ruhákat, szarkofágokat és egy mú-
miát is. Bemehettünk egy rekonstruált 
masztabába (egyiptomi temetkezési 
hely) is. Mikor véget ért az idegenveze-
tés mindenki rohant a Mona Lisa-hoz. 
A festmény tényleg lenyűgöző, feltéve 
ha odaférsz a vadul fényképező japán 
turistáktól, ami jelentősen rontja a 
hangulatot. Ráadásul legalább öt nyel-
ven ki van írva, hogy tilos fényképez-
ni vakuval. Az emberek többsége ezt 
mégis figyelmen kívül hagyja, bár nem 
értem miért kell fényképezni, hiszen jó 
pár méter választ el a remekműtől, és a 
boltban kiváló minőségben lehet meg-
venni akár poszteren, akár tollon. Mivel 
a múzeum hatalmas, könnyű eltévedni, 
még úgy is, hogy ki vannak írva a neve-
zetességek és a kijárat. Láttuk Nikét is, 
igaz csak szobor formájában. Mona Li-

sához vezető utunk során láttunk sok 
olasz festményt, bár ezeket össze sem 
lehet hasonlítani Leonardo da Vinci 
leghíresebb művével. Sajnos az én ked-
venceim, Archimboldo Négy évszak 
című négy sorozatból álló festménye 
nem volt ott, elköltöztették a Luxem-
bourg Palotába. Kilépve a múzeumból 
vettük észre, hogy esik. Annak ellenére, 
hogy St.-Nazaire-ben, az óceán parton 
egy hetet voltunk, nem esett az eső, vi-
szont ezt Párizsban bepótolta, ugyanis 
két nap alatt majdnem folyamatosan 
esett. Az eső, a hideg és az este dacára 
tovább vettük az irányt a Concorde tér 
felé, ahol egy hatalmas óriáskeréken az 
embernek lehetősége nyílik a magas-
ból megnézni a várost. Ezen a téren 
áll a híres Obelisque (Obeliszk), amit 
Napóleon hozott (lopott?) Egyiptom-
ból. Ezután metróra ültünk, majd fel-
gyalogoltunk a Sacré Coeur-höz. A fe-
hér templom csodálatos látványt nyújt, 
még éjszaka is, hiszen kiemelkedik a 
sötét éjszakából. Bár a templom belse-
je is figyelemre méltó, többségünk sze-
rint azért kívülről impozánsabb. Ott, 
a Montmarte-on lépten-nyomon kis 
boltokba botlunk, ahol mindenfélét 
lehet venni és itt még az árak sem túl 
magasak. Vásárolhatunk Párizs feliratú 
táskát, képeslapokat, tollakat, külön-
böző felirattal díszített pólókat, de még 
Monet festményével ékesített hajcsatot 
is. De betérhetünk a sok palacsintá-
zó (Crêperie) egyikébe is, ahol szend-
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Hajnal Zsófia

10+1 éjszaka és nappal meséje II.
Decemberi számunkban kezdtük el a Leőwey Klára Gimnázium 10.F 
francia tagozatos osztályának útibeszámolóját a francia útjukról. A 
csapat a Saint-Nazaire-i tartózkodás után elindult a nagy utazás utol-
só állomására Párizsba. 
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vicseket is fogyaszthatunk, viszont a 
palacsinta-kínálat szinte végtelen. Ha 
olcsón szeretnénk megúszni, ehetünk 
cukros-citromosat, ami hangzása elle-

nére valóban ízletes, de megkóstolha-
tunk minden földi jóval megrakott fi-
nomságot is. A szállás felé menet még 
integettünk a Molin Rouge malmának 
is. Másnap az Eiffel torony volt a soros 
a látnivalók terén. Néhányan felmen-
tünk a toronyba – a többség lifttel – 
ahol nagyon sokat kellet sorban állni 
(akár órákat is). Csak ketten vállalkoz-
tunk gyalog megmászni a tornyot a 
második emeletig. Miután kigyönyör-

kültünk egy metrómegállóba. De még 
az időjárás sem vette el a kedvünket, 
és miután az eső elállt, továbbnézelőd-
tünk. Mivel a csúcsforgalom idején jár-
tunk ott, láthattuk a párizsi forgalom 
nagyságát. A Champs-Élysée-n a gya-
logosok csak két-két lámpán tudnak 
keresztüljutni, mivel olyan széles, hogy 
középen egy járdaszigeten meg kell áll-
ni, nem lehet egyszerre átjutni rajta. 
Furcsa érzés volt a 6 sávos sugárút köze-
pén állni, fényképezni és figyelni az el-
haladó járműveket. A szálláshoz vezető 
út alatt láttuk a Kis- és Nagypalotát. Az 
előbbit nagyon érdekes módon világí-
totta meg a felhők közül előbújó nap, 
mely csak az épületen ragyogott, amit 

még jobban felerősített az arany díszí-
tés, kontrasztként pedig a sötét esőfel-
hők domináltak. Ezek után beültünk 
a buszba és meg sem álltunk Pécsig. A 
hazafele út már gyorsabban telt el, min-
denki élménybeszámolót tartott, vagy 
a 10 napos „kalandtól” fáradtan aludt 
el. Összességében elmondható: Párizs 
megér egy misét. De még mennyire!

ködtük magunkat, ha-
jóbusszal elmentünk a 
Notre-Dame-ig, mely 
tiszteletre méltóan 
magasodik Párizs szí-
vében. Érdemes meg-
mászni a templomot, 
hogy egészen közelről 
szemlélhessük a víz-
köpő szörnyeket, de 
bemenni is „kötelező”, 
mert csodálatos lát-
ványt nyújt a festett 
rózsaablakokkal és 
egész belsejével. Ezek után tovább in-
dultunk Párizs leghíresebb sugárútja, 
a Champs-Élysée felé. Természetesen 
nem tudtunk végigsétálni rajta, hi-
szen az egy napos program lenne, de 
csodálatos volt az ízelítő is, amit kap-
tunk belőle. Mindkét oldala tele van 
drágábbnál-drágább luxusüzletekkel, 
kávézókkal, lakásokkal és szállodákkal. 
Természetesen az eső itt is rázendített, 
és mint a legtöbb ember, mi is bemene-
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A törvény hatálya minden olyan az állam-
háztartáson kívülre folyósított pénzügyi 
támogatásról szóló egyedi döntésre kiter-
jed, amely az államháztartás alrendszerei-
ből, európai uniós forrásból, vagy nemzet-
közi megállapodás alapján finanszírozott 
egyéb programokból származó kifizetésről 
szól. Így a törvény hatálya alá nem csak a 
központi kormányzati támogatások tar-
toznak, hanem a helyi önkormányzati tá-
mogatások is. Ugyancsak differenciálás 
nélkül vonatkozik a törvényjavaslat min-
den, az Európai Unió által nyújtott pénz-
ügyi forrás szétosztására vonatkozó dön-
téshozatalra.

A törvény értelmező rendelkezései 
meghatározzák azt a személyi kört, amely 
esetében a törvény vagy a pályázati eljárá-
sokban való részvételt tiltja meg, vagy a 
pályázaton való indulásról szóló tájékoz-
tatás közzétételét írja elő. A döntés-előké-
szítésben közreműködő és a döntéshozó 
személyek a pályázati eljárás résztvevői, 
befolyással bírnak a támogatás odaítélé-
séről szóló döntés megszületésére, még 
ha nem is feltétlenül személyesen hozzák 
a döntést, vagy nem egyszemélyi döntést 
hoznak. A közjogi tisztségviselők nem fel-
tétlenül az eljárásokban való részvételük 
miatt, hanem megbízatásukra tekintettel 
tartoznak a törvényjavaslat személyi hatá-
lya alá. Ezek a tisztségviselők még ha nem 
is rendelkeznek döntéshozatali jogkörrel 
a támogatási döntések meghozatalában, 
pozíciójuknál, informális kapcsolataik-
nál, befolyásuknál fogva hatással lehetnek 
egy pályázati eljárás végeredményére. A 
vezető tisztségviselő fogalmáról a gazda-
sági társaságokról szóló törvény rendel-
kezik. 

Tekintettel arra, hogy a törvény az el-
járás konkrét formájától függetlenül min-
den támogatás odaítéléséről szóló döntés 
meghozatalára vonatkozik, nem csak a 
pályázati úton, hanem az azon kívül oda-
ítélt forrásokra is kiterjed, ezért a (�) és (3) 
bekezdések értelmező rendelkezésekkel a 
nem pályázati úton odaítélt támogatások-
ra is elrendelik a törvény alkalmazását.

Tekintettel arra, hogy a közélet tisz-
taságának és átláthatóságának egyik leg-
eredményesebb eszköze a nyilvánosság, a 
legteljesebb adatnyilvánosság érdekében a 
törvény egyértelművé teszi a támogatások-
kal kapcsolatos adatkezelési szabályokat. 

A törvényben meghatározott szabályok 
érvényre juttatása érdekében felhatalma-

A közpénzekből nyújtott támogatások
 átláthatóságáról (T/4120)

zást kap a döntéshozó, hogy a pályázó 
érintettségét megalapozó személy hozzá-
tartozójának nevét, születési helyét és ide-
jét, valamint lakcímét kezelje. Az adatke-
zelés szükséges ahhoz, hogy a döntéshozó 
jogszerűen megállapíthassa, hogy az össze-
férhetetlenség valóban fennáll-e .

A nyilvánosság biztosítása érdekében a 
javaslat központi honlap fenntartását ren-
deli el. A Kormány által kijelölt szerv ál-
tal üzemeltetett honlap egységes felületet 
biztosít a pályázati eljárás alatt minden 
pályázat alapvető adatainak, a támogatási 
döntés meghozatala után az elnyert támo-
gatások adatainak, és végül a benyújtott 
és elfogadott támogatási elszámolás köz-
zétételére. A (4) bekezdés a közzétételi 
kötelezettséget nem rendeli el azon támo-
gatások tekintetében, amelyeket termé-
szetes személyek számára szociális szem-
pontok szerint, a társadalombiztosítási 
alapokból vagy a Munkaerőpiac Alapból 
nyújtanak.

A természetes személyek közül nem in-
dulhat pályázóként a pályázati eljárásban 
döntés-előkészítőként közreműködő vagy 
döntéshozó személy, illetve a kizárt közjo-
gi tisztségviselő, valamint ezen személyek 
közeli hozzátartozói. A törvény alapján 
nem megengedett bizonyos jogi személyek 
támogatási igénye sem. Így tilos az olyan 
gazdasági szervezet részvétele a pályázato-
kon, amely az eddig felsorolt személyek tu-
lajdonában áll, illetve az a gazdasági szer-
vezet, alapítvány vagy társadalmi szervezet 
sem indulhat, amelyben az említett sze-
mélyek valamelyike vezető tisztségviselő, 
az alapítvány kezelőszervének, szervezeté-
nek tagja, tisztségviselője, vagy a társadal-
mi szervezet képviseleti szervének tagja. 
A törvény kizárja a pályázati eljárásokból 
azokat a társadalmi szervezeteket, illetve 
alapítványokat, amelyek valamely párttal a 
törvényjavaslatban meghatározott módon 
kapcsolatban állnak vagy álltak. Biztosítja, 
hogy a korábban kizárt pályázatok benyúj-
tói két évig ne részesülhessenek támoga-
tásban.

A törvény különös szabályként a he-
lyi önkormányzatok és a kisebbségi ön-
kormányzatok és érdekeltségi körük által 
benyújtott pályázatok esetében kimond-
ja, hogy a pályázataikról való támogatási 
döntés meghozatalában a megbízatásuk 
alapján a helyi önkormányzatok támoga-
tásában feltehetően érdekelt közjogi tiszt-
ségviselők nem vehetnek részt.

A törvény hatálya alá tartozó személyek-
nek, akiknek a pályázaton való indulása az 
5. § alapján nem kizárt, nyilvánosságra ho-
zatali kötelezettséget ír elő, amennyiben 
támogatási pályázaton indulni kívánnak. 
A nyilvánosság tájékoztatását erről a tény-
ről a pályázónak kell kezdeményeznie. A 
tájékoztatás a Kormány által fenntartott 
központi honlapon történik. Abban az 
esetben is fennáll a honlapon való közzé-
tétel kezdeményezésének a kötelezettsé-
ge, ha a pályázat benyújtása és a támoga-
tási döntés megszületése között merül fel 
olyan körülmény, amely alapján a pályázó-
nak a pályázaton történő indulását nyilvá-
nosságra kellett volna hoznia. A törvény 
alapján a honlapon történő tájékoztatási 
kötelezettség elmulasztásának szankció-
jaként a tájékoztatást elmulasztó személy 
nem részesülhet támogatásban .

A javaslat klasszikus összeférhetetlensé-
gi szabállyal biztosítja, hogy munkavég-
zésre irányuló jogviszony alapján érintett 
személyek az érdekeltségi körükbe tarto-
zó személy vagy szervezet számára részre-
hajló módon ne járhasson el. A törvény a 
döntés-előkészítő szerv, illetve a döntést 
hozó szerv vezetőjének vagy a döntést 
hozó személynek kötelezettségévé teszi a 
törvényben foglaltak betartatását. A dön-
tés-előkészítő szerv vezetőjének írásbeli 
értesítési kötelezettsége van, ha a döntés-
előkészítés során a törvényjavaslat ren-
delkezéseinek megsértését tapasztalja. A 
törvény az összeférhetetlenségi szabályok 
megszegésével benyújtott pályázatok ese-
tében rendelkezik a pályázatok kötelező 
kizárásáról. A pályázatból történő kizá-
rásról a döntést hozó szerv vagy személy 
soron kívül határoz, ebben a döntésben a 
kezdeményezéssel érintett személy nem 
vehet részt. Amennyiben a döntéshozó 
szerv vagy személy a törvényjavaslat sza-
bályainak megszegését állapítja meg, az 
érintett pályázat automatikusan elutasí-
tottnak minősül; ha pedig ezt nem álla-
pítja meg, a döntéshozatali eljárás tovább 
folytatódik az érintett pályázó részvételé-
vel.

A honlap üzemeltetője a kizárt pályáza-
tokról nyilvános nyilvántartást vezet. 

Amennyiben a pályázati eljárás során 
beépített garanciák ellenére mégis olyan 
pályázó részesülne támogatásban, aki a 
törvény rendelkezései alapján nem lett 
volna erre jogosult, a törvény további kö-
vetkezményként a pályázat elfogadására, 
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érvényesnek nyilvánítására vonatkozó 
döntés érvénytelenné nyilvánítására ad le-
hetőséget. Az érvénytelenné nyilvánított 
döntés alapján kötött szerződés semmis, és 
ebben az esetben a támogatásban részesü-
lő személynek a folyósítás és a visszafizetés 
időpontja közötti időszakra eső késedelmi 
kamattal együtt vissza kell fizetnie.

A döntés érvénytelenné nyilvánítását a 
döntéshozatalt követő két éven belül lehet 
döntést hozó szerv vezetőjénél vagy a dön-
tést hozó személynél kezdeményezni. A 
döntéshozatalt követő hat hónapon túl, il-
letve a pályázatban foglaltak megvalósítá-
sát követően a § szankciói nem alkalmaz-
hatók, az esetleges büntetőjogi felel ősség 
és a két évig tartó kizárás ugyanakkor to-
vábbra is fennáll. Az érvénytelenné nyilvá-
nítás kezdeményezésére bárki jogosult. A 
kezdeményezésről annak beérkezése után 
15 napon belül kell dönteni.

A törvény kizárja azt az eshetőséget is, 
hogy egy, az összeférhetetlenségi szabá-
lyok hatálya alá eső döntéshozó személy 
a támogatás elnyerése után szerezzen egy 
gazdasági társaságban részesedést. Ennek 
az esetnek a szabályozatlansága esetén 
ugyanis elő fordulhatna, hogy az összefér-
hetetlenségi szabályokat egy érintett sze-
mély oly módon játssza ki, hogy a pályázati 
eljárás előtt eladja a gazdasági társaságban 
fennálló tulajdoni részesedését, majd a tá-
mogatási döntés megszületése után vissza-
vásárolja azt. Ennek érdekében a törvény 
kimondja, hogy támogatást elnyert gazda-
sági társaságban a támogatásról szóló dön-
tés megszületését követ ő két évig nem sze-
rezhet tulajdonrészt az a döntéshozó, aki a 
pályázat elbírálásában részt vett.

A törvény a kizárásról hozott határozat 
bírói felülvizsgálatára a nemperes eljárások 
szabályait rendeli alkalmazni.

A törvény felhatalmazást ad a Kormány-
nak, hogy kormányrendeletben rendezze a 
törvényben előírt közzétételi kötelezettsé-
gekkel kapcsolatos részletes szabályokat.

A törvény hatálybalépésére a kihirde-
tését követő második hónap első napján 
kerül sor. A kihirdetés és a hatálybalépés 
között a szabályozás tárgyára tekintettel 
mindenképpen érdemes legalább egy hó-
napot hagyni, hogy kellő idő maradjon a 
törvény alkalmazására való felkészülésre. 
Az összeférhetetlenségi szabályokat csak 
a hatálybalépés után kiírt pályázatoknál 
kell alkalmazni, mivel ellenkező esetben a 
már kiírt, folyamatban lévő pályázatoknál 
a rendelkezések egy része betarthatatlan 
lenne, emellett a szabályozás a törvényben 
felállított, civil részvételű testületeknél át-
meneti szabállyal biztosítja, hogy a koráb-
ban e testületekbe került tagokat ne érhes-
se hátrány.

A jelenség, miszerint reggel még Angliá-
ban ébredek, s altatok néhány órát a mű-
tőben, majd estére kelve már repesztek, 
hogy másnap itthon álljak be a műtőbe, 
nemcsak engem, hanem jópár munka-
társamat vonzza. Vonzza, hiszen ha kör-
benézünk a nagyvilágban, hát magyarral 
rendszerint találkozunk, még a legvárat-
lanabb helyeken is.

A külföldi munka nem tejjel-mézzel 
folyó kánaán. Még ha sokan így is hiszik. 
Mesterem szokta volt mondani: minket 
nem azért irigyelnek, amiért irigyelni-
ük kéne. A kerítés – jelentem – valóban 
nem kolbászból készült, a pénzért igenis 
meg kell dolgozni. Az egyetlen árnyalat-
nyi különbség, hogy esetemben Ángol-
honban tudom, hogy miért hajtok. A 
sokak által áhított biztos megélhetésért 
egy olyan helyen, ahol a szakmaiság ér-
vényesül az eszement reformtörekvések-
kel szemben, ahol a beteg nem a gyó-
gyítás tárgya és a mosoly is ingyen van. 
Cserébe persze az elvárások sem provin-
ciálisak. Ott van például a magától érte-
tődő őszinteség: ha elkésem nem kell ki-
találnom szívhez szóló meséket, hanem 
egyszerűen elnézést kérek és teszem a 
dolgom. Ha hibáztam, beismerem, nem 
hazudok a beteg és a hozzátartozók sze-
mébe. A szavaknak és a tetteknek súlya 
van, a két dolog pedig paralel. A diszkre-
pancia előbb-utóbb felszínre tör.

Egyáltalán nem irigylésreméltó idegen 
országban, idegen kultúrában megállni 
a helyünket. Sosem felejtem el, még a 
múlt évezredben, amikor Liverpoolban 
vackoltam be gyakornokként az orvos-
szállóra, hogy megörültem annak, hogy 
a takarítónő is külföldi. Frászt. Azonnal 
kiderült, hogy helyi lakos és szépnek 
egyáltalán nem nevezhető „scouser”-t 
beszéli. És ez így volt hetekig – nem mer-
tem lefeküdni ügyeletben, mert úgyis ki 
kellett mennem szájról olvasni azt, amit 
a nővér kért. 

Dr. Kanizsai Péter

A külföldi munkavállalásról
Tágra nyílt szemmel figyelem, amint a távolságok hipp-hopp áthidalásával 
tűnnek el határok a szó valós és átvitt értelmében is. A „fapadosok” néha 
egészen elképesztő jegyárai teszik mostanra olyanná a Londonba, vagy Ber-
linbe való kiruccanást, mint régen a nagy utazások voltak pl. a Balatonra, 
vagy épp a Magas-Tátrába. Ennek és más kényszerítő körülménynek, meg 
persze az EU csatlakozás kínálta fergeteges lehetőségeknek köszönhetően 
ki-ki vérmérséklete szerint próbál szerencsét új földeken, s vizeken. Több-
kevesebb sikerrel.

És a kulturális különbségeket nem is 
említettem. Eleinte nem volt világos, 
hogy lehet élni egy olyan országban, 
ahol az autók a rossz oldalon mennek, 
ahol állandóan esik és ahol amellett, 
hogy babot reggeliznek, még a teába 
is tejet öntenek. A vicc, hogy mindez 
tizenkét év után sem teljesen világos. 
Kicsit fel is nézek azokra a barátaimra, 
akik mindezeket vállalván maradtak 
és nem erőltetve, de alkalmazkodtak. 
Mégis látok némi irigységgel vegyes 
vágyakozást, ha a Túró Rudiról, vagy 
a házipálinkáról esik szó. 

Ugyanakkor elszomorít az a jelen-
ség, amit tapasztalok a semmiből lett 
és sehova sem tartó munkaközvetítők 
kapcsán. Azokat a szerencsétlen ág-
rólszakadtakat tépázzák, akik utolsó 
fillérjeiken vett valutájukkal kóvályog-
tak ki a szomorú magyar valóság elől a 
fényesnek hitt külországba. Nem hin-
ném, hogy sajátosan magyar jelenség, 
de miért épp ebben lennének szemfü-
les honfitársaink tisztességesek, morá-
lis útmutatás s példa híján. Elkeserítő 
az a naivitás is, amivel egyesek neki-
vágnak a nagyvilágnak – nyelvismeret 
nélkül, tökéletesen különböző kultu-
rális gyökerekkel tisztességes segítség 
nélkül dőreség külföldön munkát vál-
lalni.

Én a hibrid megoldás mellett vok-
soltam – maradtam vándoraneszte-
ziológus. Ez szép szakma, a távolság 
nem akadály, csak némileg energia-
igényes – ugyanakkor itthon élek, de 
Angliában keresem a mindennapit.

Tanítványaimnak pedig próbálom 
azt üzenni, hogy menjenek, tanulja-
nak külhonban, de egy szép napon 
jöjjenek haza, mert mi, akik láttuk 
már, hogy másképp is lehet csinálni a 
dolgokat, miért éppen ne a magyar be-
tegen segítsünk – ha már épp stílszerű 
akarok lenni – az angol beteg helyett.
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Miután a projektötlethez, projektstratégiához kiválasztot-
ták a lehetséges finanszírozási forrást, pályázatot neki lehet 
fogni a pályázat konkrét elkészítéséhez. A projekt részletes 
elkészítése az indítványozó feladata, de a munkába be kell 
vonni mindazon szervezeteket, akik majd partnerként részt 
fognak venni a projektben.

A pályázatírás elkezdése előtt át kell tanulmányozni a pá-
lyázat teljes dokumentációját, hogy megismerjék a pályázat 
benyújtásának formai, tartalmi, valamint pénzügyi követel-
ményeit. A teljes információszerzés érdekében vegye igény-
be a pályázató szervezet/intézmény által nyújtott segítséget. 
Ilyen lehet az úgynevezett információs nap, amikor a pályáz-
tató munkatársai és más szakértők az ország több pontján 
szervezett rendezvény keretében segítik a potenciális pályá-
zókat. A rendezvényeken a pályázati kiíráshoz kapcsolódó 
előadásokon túl a jelenlévők kérdéseket tehetnek fel a kiírás-
sal kapcsolatban. Ezenkívül, a közzététel és a pályázatok be-
adási határideje közötti időszakban a pályázóknak lehetővé 
teszik, hogy kérdéseket tegyenek fel a nyomtatványok kitöl-
tésével, pályázataik összeállításával kapcsolatban. A Gyakran 
Ismételt Kérdések a pályázató honlapján, jól elkülönített he-
lyen találhatóak, s folyamatosan frissítve vannak. A mások 
által feltett kérdések válaszaiból sokat lehet tanulni.

A legfontosabb alapinformációkat (program átfogó céljai 
és prioritásai, pályázó és partnereinek alkalmassága, projekt 
illeszkedése a programba, elszámolható költségek, lehetsé-
ges projektek/tevékenységek, önerő szükségessége, pályázati 
űrlapok és mellékletek kitöltése/beszerzése, pályázatok elbí-
rálási/kiválasztási rendszere, stb.) a pályázati felhívásban és 
a pályázati útmutatóban lehet megtalálni. A figyelmetlen-
ség vagy tájékozatlanság miatt formai hibás pályázat nem 
kerül tartalmi bírálatra, vagyis, azelőtt elutasítják, hacsak a 
pályázati felhívás nem tesz lehetővé utólagos hiánypótlást, 
pontosítást. A formai értékelés során vizsgálják, hogy a pá-
lyázathoz mellékelt dokumentumok hiánytalanok-e, azok 
alapján a pályázó jogosult-e a pályázásra, a pályázatot az 
előírt formanyomtatványon, megfelelő példányszámban, 
hiánytalanul nyújtották-e be. A pályázati anyag megfelelő 
összeállítását a dokumentációban előzetesen megadott el-
lenőrző lista segíti

A pályázatot mindig a támogató által kibocsátott pályá-
zati űrlapon kell benyújtani. Pályázató szervezetenként el-
térően nagyon sokféle pályázati űrlap létezik, azonban a leg-
több tartalmazza az alábbi alapvető részeket.

Az Uniós források hatékony kihasználása
Tavaly novemberben indítottuk el rovatunkat EU-s tippek címmel. Célunk, hogy az olvasókat informá-
ciókkal lássuk el az EU támogatási politikájáról az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott 
fejlesztési irányokról és területekről. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális pályázati lehetősé-
geket, kiírásokat. A havonta megjelenő rovatban hasznos és praktikus tanácsokkal szeretnénk ellátni az 
olvasókat. A programot, melynek része ez a rovat a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja. A program 
keretében tanácsadó, tájékoztató napokat szervezünk a régióban, valamint lehetőséget biztosítunk egyéni 
konzultációkra is.

I. Adatok – a projekt címe és alapadatai, a pályázó és part-
nereinek elérhetősége. 

Az űrlap ezen részének kitöltése meglehetősen rutinsze-
rűnek tűnik, hibázni azonban itt is lehet, leginkább azzal, 
hogy pályázatuknak rossz címet adnak. A jó cím megvá-
lasztása egyrészt fontosabb, másrészt nehezebb, mint első 
látásra gondolnák. A cím lesz az „első benyomás”, egy szak-
szerűtlen, körülményes vagy unalmas cím egy szakszerűtlen, 
körülményes vagy érdektelen projektre utal, amit a bíráló 
nem tart érdemesnek támogatni. Keressenek tehát olyan ti-
tulust, amely rövid, tömör, világos és terveik lényegére utal.

II. Projektleírás – amely a projekt megvalósítás teljes folya-
matának ismertetését jelenti.
1. A tervezett projekt rövid összefoglalása
�. A tervezett projekt célja
3. A projekt célcsoportja, kedvezményezettek (kiválasztás, 

jellemzés, esélyegyenlőség biztosítása)
4. A projekthez kapcsolódó tevékenységek
5. A projekt várható eredményei és hatásai
6. A projektben részt vevő partnerintézmények szakértelme 

és feladatai
7. Monitoring (nyomonkövetés) és értékelés, azaz hogyan 

biztosítják a projekt ütemterv szerinti végrehajtását és a 
munka értékelését

8. Az eredmények terjesztése, átadása
9. A tevékenységek ütemezése és időterve, azaz egy áttekint-

hető munkaterv, az egyes feladatok végrehajtásáért felelő-
sök megjelölésével.

III. Költségvetés – a pályázat pénzügyi terve
A költségvetés készítésekor alapelvként kell működjön, 

hogy az anyagi háttér megteremtése nem cél, hanem eszköz. 
Ezért mindig egy meglevő tervhez kell költségvetést készí-
teni, és nem az elérhető pénzforrásokhoz kell terveket kita-
lálni. A költségvetési terv elkészítéséhez csak akkor kezdjen 
hozzá, ha már a szakmai részt megírta, pontosan tudja, hogy 
mit akar megvalósítani a pályázat segítségével! A támoga-
tás a projekt költségeihez való hozzájárulás, és nem fedezi a 
projekttel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. A 
pályázó intézményeknek így megfelelő nagyságú saját forrás 
biztosítását is vállalniuk kell, amely pályázattípustól függő-
en lehet anyagi vagy természetbeni hozzájárulás. A költség-
vetés elkészítésénél vegye számításba, hogy milyen önerő-
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vel rendelkezik, amit a projekt megvalósítása érdekében el 
tud különíteni (készpénz, személyes közreműködés, tárgyi 
támogatások, rendelkezésre álló tárgyi eszközök, stb.) Kü-
lönböző pályázati kiírások pénzügyi feltételei eltérőek lehet-
nek, tehát az elszámolható költségek vonatkozásában minden 
esetben a pályázati kiírást, illetve útmutatót kell részletesen 
áttekinteni. Általában nem elszámolható költségek: ÁFA, 
pénzügyi műveletek díjai, átváltási veszteségek, büntetések, 
kamattartozások.

A költségvetés jellemzői:
• A költségvetés a tevékenységeket számszerűsíti, vagyis 

pénzben kifejezett értéket rendel melléjük
• A költségvetés úgy irányítja a kiadásokat, hogy az erő-

források csak a kitűzött célok elérése érdekében legye-
nek elköltve

• A költségvetés azonosítja a szükséges erőforrásokat és 
megmutatja, hogy mikor van rájuk szükség

• A költségvetés lehetővé teszi a célok és tevékenységek 
elemzését az aktuális költségek függvényében

• A költségvetés tisztázza a projekt végrehajtásához köz-
vetlenül szükséges költségek és a beruházási, valamint a 
fenntartási költségek közötti arányt

• Egy valósághű és naprakész költségvetés lehetővé teszi a 
projekt pénzügyi értékelését

A költségvetésben szereplő összegek „őszinték/ normálisak” 
kell legyenek. Például a fizetések esetében az országos jöve-
delemszinteket kell használni, és amennyiben egy tevékeny-
ség nem igényel különleges szakembert, nem irányozhatunk 
elő jóval az országos átlagon felüli fizetést.

A költségvetés elkészítésének befejezését követően, számol-
jon át még egyszer mindent, hogy a számadatok hibátlanok 
legyenek, hiszen a költségvetésbe becsúszott számítási hibák 
miatt is elutasíthatnak pályázatot. Ellenőrizze, hogy a kiírás-
ban meghatározott maximális összeghatárt nem lépte át!

IV. Mellékletek
A kötelezően csatolandó mellékletek listáját a pályázat 

kiírói a felhívásban, illetve az útmutatóban mindig közzét-
eszik. Ezeket a mellékleteket abban a sorrendben kell csa-
tolni, ahogyan azt a pályázat kiírásában kérik, így kisebb az 
esélye, hogy valami kimaradjon, és esetleg formai okokra 
hivatkozva a pályázatot elutasítsák. Az egyik legfontosabb 
melléklet a logikai keretmátrix, amely az egész projekt ki-
indulási pontja, a monitoring tevékenység alapja. Jelentősé-
ge óriási. Vigyázzanak tehát a minőségre, kivitelezésre. Az 
űrlapnak ezt a részét biztosan figyelmesen áttanulmányozza 
az elbíráló szakértő, mert segítségével nagyon gyorsan meg 
lehet állapítani, hogy a projekt valóban megalapozott-e, 
vagy csak „hámozott léggömb”.

Más lehetséges mellékletek: a pályázó szervezet és partne-
rek tevékenységi és pénzügyi beszámolói, megvalósíthatósá-
gi tanulmányok, partnerségi szerződés, pályázó jogi doku-
mentumai, a projektcsapat tagjainak szakmai önéletrajzai, 
árajánlatok, szándéknyilatkozatok, támogató nyilatkozatok, 
ajánlások stb. Az egész pályázatkészítő munka során ne té-
vessze szem elől az elbírálási kritériumokat, amelyek megta-

lálhatóak a pályázati útmutatóban. A kritériumok általában 
egy táblázat formájában, az elérhető lehetséges pontszámo-
kat tartalmazzák, meghatározva, hogy az elbíráló szakember 
mi alapján pontoz és, hogy ezek az információk a projekt 
mely részében fordulhatnak elő.

Végezetül bizonyosodjon meg arról, hogy a beadott pá-
lyázati űrlap valóban egyértelmű és világos, valamint, hogy 
minden egyes kérdésre választ adott. Ügyelni kell arra is, 
hogy az egyes rovatokat úgy töltse ki, hogy a rendelkezés-
re álló helyen, illetve a formanyomtatvány szerint megadott 
mennyiségű helyen férjen el a pályázati szöveg. Ellenőriz-
ze, hogy a szükséges mellékleteket hiánytalanul csatolta, a 
szükséges helyeken aláírta és lepecsételte a dokumentumo-
kat. A megfelelő példányszámú pályázati dokumentációt a 
kiírásban szereplő címre a meghatározott beadási határidőig 
kell eljuttatni.

DDOP-2007-2.1.1/D. A balatoni térség turisztikai 
vonzerejének növelése

Támogatás célja: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet számára 
az általános távlati cél, hogy a Balaton Európa egyik legvon-
zóbb lakó-, munka és üdülőhelyévé váljon, igényességet és új 
minőséget követel meg a fejlesztések tervezésében, menedzs-
mentjében és a kialakítandó szolgáltatások színvonalában.

Támogatási feltételek: 
• Víziturizmus fejlesztése 
• Vitorlás kikötők fejlesztése 
• Termál- és gyógyvízhez kötődő turizmus fejlesztése, 
• Kerékpáros turizmus 
• Ökoturizmus 
• Kulturális turizmus: - Rendezvények - Innovatív termé-

kek/tematikus parkok – Kisvasutak

Beadási határidő: 2008.02.01.

DDOP-2007-2.1.1/2F. Komplex turisztikai termékcso-
magok kialakítása

Támogatás célja: A régió turisztikai versenyképességének 
javítása és a termékkínálatának bővítése jelentős turisztikai 
keresletet teremtő, országos illetve nemzetközi jelentőségű 
termékek létrehozásával, a meglévő vonzerők megújításával, 
a turisztikai termékek élményláncra fűzésével. Területileg és 
termék-alapon összehangolt fejlesztési elképzelések megva-
lósítása, a turisztikai szereplők közötti hatékony együttmű-
ködés megteremtése.

Támogatási feltételek: 
• Vízi turizmus 
• Kerékpáros turizmus 
• Ökoturizmus és aktív turizmus 
• Borturizmus
• Kisvasutak
• Kulturális turizmus

Beadási határidő: 2008.01.21.
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Pályázati ajánló
A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2008. évi költségvetési tá-
mogatása

Kiíró: Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil– és vallásügyi bi-
zottsága

Beadási határidő: 2008. február 15.

Pályázók köre: nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény ha-
tálya alá tartozó, �005. december 31-ig nyilvántartásba vett kulturális te-
vékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó – nemzeti és etnikai 
kisebbségi szervezetek (egyesületek).

Nem pályázhatnak kisebbségi önkormányzatok, alapítványok és a párt-
törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

A bizottság a jelen pályázat kiírásával a Magyar Köztársaság �008. évi 
költségvetéséről szóló törvényben a szervezetek �008. évi működési tá-
mogatására elkülönített 110 millió forint odaítélését készíti elő. Műkö-
dési támogatásnak tekintendő: személyi juttatások; dologi kiadások: üze-
meltetési kiadás (fűtési költségek, víz, áramszolgáltatás stb.), bérleti díj, 
telefonköltség, postaköltség, útiköltség.

A támogatási kérelmeket kizárólag pályázati adatlapon lehet benyújtani.
További információk a Bizottság titkárságán (tel.: 441-503�, 441-5035, 

fax: 441-5986) kaphatók. A pályázati kiírás és az adatlapok átvehetők az 
Országgyűlés Képviselői Irodaháza Tudakozójában (Bp. V., Széchenyi 
rkp. 19.) is, illetve a pályázati adatlap kimásolható a Magyar Közlönyből.

Letölthető továbbá a http://www.parlament.hu címen, illetve az Ország-
gyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága honlapján!

Az egész életen át tartó tanulás programja – 2008
Célkitűzés és leírás: e pályázati felhívás alapját az egész életen át tartó ta-
nulás programjának létrehozásáról szóló, az Európai Parlament és Tanács 
által �006. november 15-én elfogadott határozat képezi (17�0/�006/EK 
határozat). A program a �007-�013 közötti időszakra vonatkozik. 

Jogosult pályázók: az egész életen át tartó tanulás programja az okta-
tás, a szakoktatás és – képzés minden típusára és szintjére vonatkozik és 
részt vehet benne a határozat 4. cikkében felsorolt valamennyi jogalany. 

Költségvetés: az e pályázatra elkülönített teljes összeg hozzávetőlege-
sen 901 millió EUR.

A pályázatok benyújtási határideje: 

Comenius, Grundtvig: Mobilitás – 2008. január 31.
Leonardo da Vinci: Mobilitás – 2008. február 8.

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: 
Partnerségek – 2008. február 15.

Jean Monnet Program – 2008. február 15.
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Többoldalú 
projektek, hálózatok és kísérő intézkedések – 2008. február 29.

Erasmus: Mobilitás – 2008. március 14.
Leonardo da Vinci: Az innováció átadására irányuló 

többoldalú projektek – 2008. március 14.
Transzverzális program – 2008. március 31.

További információ: a pályázati felhívás teljes szövege, a formanyomtat-
ványok és az útmutató a következő honlapról tölthetők le: http://ec.eu-
ropa.eu/llp 

Grundtvig – Tanulási Kapcsolatok
A Tanulási kapcsolat projektek célja a felnőttoktatással (is) foglalkozó 
szervezetek európai szakmai kapcsolatainak megalapozása nemzetkö-
zi projektmunkán keresztül. A Tanulási kapcsolat projektek a részt vevő 
partnerek közös érdeklődésére alapozott, folyamatorientált együttműkö-
dések, melyek lehetővé teszik a felnőtt tanulók aktív részvételét is.
Az együttműködés célja a felnőttek tanulási képességének fejlesztése, 
amely révén az egyén képes felismerni a személyes és szakmai fejlődéséhez 
szükséges tanulási igényét, valamint kiválasztani és eredményesen kihasz-
nálni a számára megfelelő tanulási lehetőségeket.

A Tanulási kapcsolat pályázattípus elsősorban olyan intézmények rész-

vételét támogatja, amelyek még kevés tapasztalattal rendelkeznek a nem-
zetközi együttműködés és a projektszerű munka terén. Az Egész életen át 
tartó tanulás programban részt vevő 31 ország bármely iskolarendszeren 
belüli vagy kívüli felnőttoktatással (is) foglalkozó intézménye vagy szer-
vezete (például népfőiskolák,  társadalmi, oktatási vagy kulturális szerve-
zetek, egyházak stb.) pályázhat Tanulási kapcsolatban való részvételre.

Lehetséges tevékenységek: a támogatás felhasználható az együttműkö-
déssel kapcsolatban helyben felmerülő költségek fedezésére (például hon-
lap készítése, fenntartása, kiadvány szerkesztése és nyomtatása, résztvevők 
nyelvi felkészítése, értékelés, disszemináció stb.), illetve mobilitási tevé-
kenységekre. A mobilitás lehet akár a projekttalálkozókon való részvétel, 
akár tanár-, illetve tanulócsere.

A Tanulási kapcsolat projektekhez önrészt nem kötelező hozzáadni.
A projektekben legalább három, különböző országbeli partner vesz 

részt, amelyek közül legalább egy EU-tagállamból származik.
Az új projektek hossza egységesen két év. 
Tanulási kapcsolat projektben való részvételre egy évben egyszer lehet 

pályázni. 

Pályázati határidő: 
2008. február 15. (postai feladás határideje)

További információ: www.tka.hu 

Leonardo – Innováció transzfer
Az alprogram keretében nyújtott támogatás célja, hogy korábbi Leonar-
do da Vinci vagy egyéb projektek innovatív eredményeit vagy tartalmait 
adaptálják, és beépítsék a köz– vagy magánszférában működtetett szak-
képző intézménybe vagy képzési rendszerbe nemzeti, helyi, regionális 
vagy ágazati szinten, és ezáltal vonzóbbá tegyék az európai szakképzési 
rendszert, javítsák minőségét.

Az innovatív képzési tartalom vagy eredmény adaptálásának folyamata 
a következő elemeket tartalmazza (amelyek részben már a pályázat elő-
készítése során felmerülnek feladatként): 

• a megcélzott felhasználói kör elvárásainak meghatározása és elemzése;
• az olyan innovatív tartalmak kiválogatása és elemzése, amelyek alkal-

masak az elvárások kielégítésére; 
• az eredmények beépítése (vagy elismertetése) európai, nemzeti, re-

gionális, helyi szinten és/vagy ágazati képzési rendszerbe és gyakor-
latba, amely magába foglalja

o a megcélzott felhasználói kör szükségleteihez és elvárásaihoz, vala-
mint a képzési rendszerhez, kultúrához történő átdolgozást, illesz-
tést (a termék korszerűsítése, stb.) 

o az új nyelvi, szocio-kulturális környezethez való átalakítást 
o az új ágazatban vagy célcsoporti körben való alkalmazást, beleértve a 

köz– vagy magánszféra intézményében lebonyolítandó kísérleti kép-
zést. 

Gyakorlati tudnivalók

• a partnerség minimális mérete: 3 különböző ország, 3 különböző in-
tézmény 

• a támogatás maximális összege: 150.000 euró/év projektenként 
• a projekt időtartama minimum 1 év, maximum � év 
• a pályázatot a pályázó intézmény nemzeti irodájához kell benyújtani 

Beadási határidő: 2008. március 14.

További információ: www.tka.hu ill., Hegyi Erzsébet: 06-1-�37-
1300/158, erzsebet.hegyi@tpf.hu

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása
Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar 
iparművészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, 
eredményeinek, értékeinek megőrzésére, azok népszerűsítésére. A pályá-
zatokat a �008. március 1.–�009. március 1. között megvalósuló pályázati 
célra lehet benyújtani.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület tár-
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Az oldalt összeállította: Megyesi schwartz Éva

sadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezések 
támogatására.

A kiírási pontokra a pályázati adatlapot csak az NKA portálján le-
het kitölteni!

A pályázatok elkészítése a portálon a „ Pályáztatás” cím alatt talál-
ható „Pályázati adatlap kitöltése „ címszónál történhet!

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás új iparművészeti művek létrehozására 
Altéma kódszáma: 1702 

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium legfeljebb 25 alkotó művének létre-
hozását támogatja személyenként maximum 600 000 Ft-tal.       

Nem pályázhatnak azok a személyek, akik 2006 és 2007-ben már alkotói 
támogatásban részesültek. 

A kollégium kiemelten  figyeli a közösségi tereket szolgáló, szakhatóság 
által minősített műveket. 

A műveket 2009. március 1-jéig kell elkészíteni. 

2. Kiállítások megrendezésére és az eseményt kísérő katalógus kiadá-
sára 
Altéma kódszáma: 1706  

A magyar iparművészek, szakterületük hazai  csoportos és egyéni ki-
állítására, és az ehhez kapcsolódó színvonalas kiadvány megjelentetésére 
pályázhatnak.

Pályázatot, a kiállítást rendező szervezet vagy magánszemély nyújt-
hat be.

3. Szakmai rendezvényeken való részvételre, rendezvények előkészíté-
sére, megvalósítására 
Altéma kódszáma: 1704 

Mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferen-
ciák, művésztelepi szakmai programok előkészítésére, megrendezésére. 
Ezen rendezvényeken való részvételre kizárólag alkotóművészek adhatnak 
be pályázatot.

Pályázatot rendezőszerv illetve magánszemély nyújthat be. 

4. Szakirodalom előkészítésére és megjelentetésére 
Altéma kódszáma: 1712 

Pályázni lehet az iparművészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató 
kiadványok (pld. szakkönyvek, enciklopédiák) nyomtatott vagy elektro-
nikus megjelentetésére. 

5. A kortárs magyar iparművészeti gyűjtemények gyarapítására 
Altéma kódszáma: 1709   

Pályázatot közgyűjteményi és művészeti intézmények, illetve azok 
fenntartói nyújthatnak be. 

Támogatás kérhető: vásárlásra

6. Iparművészeti alkotások restaurálására 
Altéma kódszáma: 1711 

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiség nélküli 
szervezetek nyújthatnak be.

Pályázni az iparművészet-történet jelentős világi és egyházművészeti al-
kotásainak restaurálására lehet. 

7. Technikai – technológiai eszközfejlesztés 
Altéma kódszáma: 1705 

Pályázatot művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendel-
kező művészeti szervezetek, folyamatosan, illetve időszakosan működő 
alkotóműhelyek nyújthatnak be.

8. A magyar iparművészet nemzetközi szakmai szervezetekben való 
jelenlétének biztosítására 
Altéma kódszáma: 1733 

Pályázatot a nemzetközi iparművészeti szervezetek magyar tagozatai 
nyújthatnak be a �008. évi tagdíjbefizetés támogatására. 

Beérkezési határidő: 2008. február 5-ig 

További információ: www.nka.hu 

Európai Fiatal Újságíró Díj
Kiíró: Európai Bizottság

Beadási határidő: 2008. március 15.

Pályázók köre: print és on-line újságok szerzői pályázhatnak a �7 tag-
államból, a tagjelölt államokból és a lehetséges tagjelölt országokból

Az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatóságának támogatásával pá-
lyázatot hirdetett fiatal európai újságíróknak. Az Európai Fiatal Újságíró 
Díjért a print és on-line újságok szerzői pályázhatnak a �7 tagállamból, a 
tagjelölt államokból és a lehetséges tagjelölt országokból is.

Az alábbi témák segítenek megválasztani a cikk tárgyát:
– 6 országtól �7 országig: Mit gondolsz az elmúlt 50 év európai integ-

rációjáról? Mit gondolsz a további bővítésekről?
– Mi a haszna és milyen kihívásokkal kell szembenézni a további bőví-

tésekkel?
– Csatlakozni az EU-hoz – jó az EU-nak vagy jó az új tagállamoknak?
– Mit jelent az EU-hoz tartozni neked/az országodnak?
– Melyek a főbb okok vagy/és értékek amelyek miatt az EU nyitott az 

új tagállamok felé?
– Mit jelentenek neked az „európai értékek”?
– Európai állampolgárnak érzed magad? Az emberek az országodban 

európai állampolgárnak érzik magukat?
A cikkeknek 2007. január 1. és 2008. március 15. között kell meg-

jelenniük egy EU tagállamban kiadott print vagy on-line újságban. 
A cikkeket a szerzők anyanyelvükön publikálják, melyek hosszúsága ne 

haladja meg a �000 szót. A beküldött cikkhez egy �00 szavas kivonatot 
kell csatolni angolul.

További részletekről a http://www.eujournalist-award.eu oldalon ol-
vashat.

„Valódi Civil Partnerségért” – díj adományozása
�006 és �007 után immár harmadik alkalommal idén is kiosztja az Öko-
társ Alapítvány által koordinált Civil-Társ Trust Programiroda a „Valódi 
Civil Partnerségért” díjat!

A díjjal a Programiroda olyan közigazgatási szerveket, intézménye-
ket kíván elismerni, melyek egy adott program illetve ügy kapcsán ha-
tékonyan egyeztettek, együttműködtek a civil szektor képviselőivel. 
A díj célja, hogy az egyébként gyakran rejtve maradó „jó gyakorlatok” 
bemutatásával felhívja a figyelmet a civil-közigazgatás együttműködés 
és partnerség fontosságára, és így elősegítse, hogy a közigazgatási szervek 
a civilek, mint megkerülhetetlen és professzionális partnerek véleményét 
kikérjék, valamint az általuk megfogalmazott igényeket és javaslatokat 
ténylegesen mérlegeljék és megvalósítsák. 

A díjra idén két kategóriában jelölhetnek civil szervezetek 
1) helyi önkormányzati vagy területi közigazgatási intézményeket, 

illetve
2) országos, központi közigazgatási szerveket 
amelyek a civilekkel való példás, partneri magatartásról tettek tanúbi-

zonyságot, különösen a döntéshozatal és a bevonás terén. 
A „Valódi Civil Partnerségért” díj szimbolikus: a díjazott helyi önkor-

mányzat vagy közigazgatási szerv oklevelet valamint a témához kap-
csolódó könyvcsomagot kap, és egy évig viselheti a Civil-Társ Program-
iroda „Év civilbarát intézménye” címet. 

Jelölni egy konkrét együttműködés, ügy leírásával, a mellékelt pályá-
zati űrlap kitöltésével lehet (az űrlap letölthető az www.okotars.hu/trust 
oldalról). 

Eddigi díjazottak: 
2006: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szécsény Város 

Polgármesteri Hivatala valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség

2007: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala; különdíjban részesült Szentgotthárd 
Város Önkormányzata

A jelöléseket 2008. február 1.-ig várjuk levélben vagy e-mailen (pos-
tacímünk: 1463 Budapest, Pf.: 931, illetve e-mail: move@okotars.hu). 
Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük, keresse Móra 
Veronikát, az Ökotárs Alapítvány igazgatóját az alábbi elérhetőségeken: a 
move@okotars.hu vagy 06-1/411-3501.
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A Baranya Megyei Falugondno-
kok Egyesülete (7967 Drávafok, 
Arany J. u. �. adószám: 18303164-
1-0�) ezúton köszöni a �005-ben 
felajánlott összeget: 48 646 Ft-ot, 
melyet a Sasréten megrendezett 
falugondnoki Családi nap költsé-
geire fordítottunk.

* * *
A Baranya Megyei Falugondnokok 
Egyesülete (7967 Drávafok, Arany 
J. u. �. adószám: 18303164-1-0�) 
ezúton köszöni a �007-ben számá-
ra felajánlott 1%-ot, mely 39 535 
Ft volt, melyet a Kisdéren megren-
dezett falugondnok – polgármester 
találkozó költségeire fordítottunk.

* * *
A Gyűrűfű Egyesület (7935 Iba-
fa-Gyűrűfű 089/15 adószám: 
183�1641-1-0�) köszönetet mond 
mindazoknak, akik a �005. évi 
SZJA 1%-ával támogatták az egye-
sületet. A befolyt 98 661 Ft-ot az 
Egyesület oktatási tevékenységéhez 
projektor vásárlására fordítottuk. 
Kérjük, hogy a következő évben is 
támogassa egyesületünket.

A Gyűrűfű Egyesület �006. évi Köz-
hasznúsági jelentése megtalálható 
a www.civilhaz-pecs.hu honlapon.

Rendezvények 
a Magyar Kultúra Napja 

tiszteletére
január 16-án 10:00 Dominikánus Ház 

Ifjúságstratégiai alapelvek 
Helyzetkép, stratégiai irányok, intézményi háttér 

Előadó: Bánáti Ferenc szociológus 
 

január 21-én 17:00 Szivárvány Gyermekház 
A Magyar Kultúra Napja 

Köszöntőt mond: dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke 
Közreműködnek: Fiatal pécsi művészek és művészeti együttesek, a Berze 

Nagy János Művészetoktatási Intézmény művészeti csoportjai 
 

január 21-25. Szivárvány Gyermekház 
A Berze Nagy János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiállítása a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából 
 

január 21-én 19:00 Dominikánus Ház 
A Szélkiáltó együttes ünnepi koncertje a Magyar Kultúra Napja előestéjén 

 
január 23-án 10:00 Dominikánus Ház 

Kreatív kór, vagy kreatív kor? 
A kreatív gazdaság szerepe a regionális fejlődésben 

Előadó: Ságvári Bence szociológus 
 

január 24-én 19:30 ZenePark 
A Ghymes együttes koncertje

Vedd ki a részed! Fórumsorozat civil 
szervezeteknek a TÁMOP �.5.1. pályá-
zatok megismertetéséről. Előadássoro-
zat, beszélgetések, tanácsadás, tréning a 
szociális partnerek és a civil szervezetek 
együttműködésének megszilárdítása, 
elősegítése céljából. A rendezvénysoro-
zatról és a rendezvények programjáról 
a www.niok.hu/tamop.htm honlapon 
tájékozódhat.

A „Vedd ki a részed!” II. program 
célja, hogy az érdeklődő civilek ré-
szére átfogó ismereteket nyújtson 
a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program 2.5.1. – Érdekképviseleti 
szervezetek kapacitásainak fejleszté-
se támogatására pályázat kiírási felté-

teleiről, a pályázás és a lebonyolítás, 
a részvétel gyakorlati kérdéseiről. 

A Nonprofit Információs és Oktató 
Központ (NIOK) Alapítvány a Civil 
Szolgáltató Központok Országos Há-
lózatával összefogva a Társadalmi Pár-
beszéd Központ támogatásával fórum-
sorozatot rendez „Vedd ki a részed! II.” 
címmel.

A félnapos regionális fórumok, és 
a Budapesten megrendezésre kerülő 
kétnapos záró műhelyvita pontos idő-
pontjai és helyszínei hamarosan elérhe-
tőek lesznek a honlapon.

A NIOK Alapítványról: Az 1993-
ban alapított Nonprofit Információs 
és Oktató Központ (NIOK) Alapít-

Vedd ki a részed! II. 
fórumsorozat

vány kiemelten közhasznú nyitott 
alapítvány. A szervezet célja a civil tár-
sadalom fejlesztése Magyarországon 
a nonprofit szervezetek munkáján 
keresztül, valamint a civil szervezetek 
hosszú távú működését segítő háttér-
bázis biztosítása. A NIOK fő tevé-
kenységei: Civil Szolgáltató Központ 
működtetése, a társadalmi egyeztetés 
támogatása, adományozási kultúra 
fejlesztése, „1% - Adjon egy részt a ci-
vileknek!” kampány. Az alapítvány a 
legnépszerűbb magyar civil informáci-
ós portál, a nonprofit.hu tulajdonosa 
és üzemeltetője. További információ 
az alapítványról a www.niok.hu web-
címen található.

További információ:
Pikó Zsuzsanna
projektvezető

Telefon: (1) 315 3151
E-mail: program@niok.hu
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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 



A magyarországi adományozási kultúra fejlesztése érdekében a Nonprofit Infor-

mációs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány �008 januárjában útjára indítja az 

ADHAT.HU nevű adományportálját.

A portál célja, hogy egy helyre gyűjtsön össze minden olyan szükséges információt 

és tudnivalót, és technikai segítséget mely mind az adakozóknak, mind pedig az ado-

mányokat fogadó civil szervezeteknek hasznos lehet.

Egy-egy civil szervezet az adatlap kitöltésével immáron két portálon is bemutatkozhat: 

szerepelni fog a nonprofit.hu Nonprofit Önarcképében, valamint az új adományportál 

adományozási adatbázisában, így mostantól nem csak az 1%-os felajánlásokat tudjuk 

segíteni, hanem lehetővé tesszük, hogy egyéb adományokat (pénz, tárgy, vagy szolgálta-

tás) is könnyebben tudjanak a potenciális adományozók felajánlani a civilek számára.

Az adatbázisba való bejelentkezés ingyenes!

Adományportál és adományozási 
adatbázis civil szervezeteknek

www.adhat.hu


