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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA áprILISI prOGrAMJAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRIA 
2014. április 14-én, 16 órakor nyílik az Éltes Mátyás 
Szakiskola Fodor Ildikó tanítványainak „Ritka 
Kincsestár” c. kiállítása. Megnyitja Aknai Tamás 
művészettörténész. A kiállítás megtekinthető május 9-ig, 
hétköznapokon 9-18 óráig.
2014. április 11-ig megtekinthető Kazinczy Gábor 
„Életműtöredékek” c. kiállítása, hétköznapokon 9-18 
óráig.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
2014. április 29-én nyílik Ódor Enikő kiállítása.
2014. április 25-ig megtekinthető Kerekes Zoltán, 
Makarész Máté Marcel, Ottófi József és Ruprech Judit 
(valamennyien a Mecseki Fotóklub tagjai) Pár-Kép című 
kiállítása, hétköznapokon 9-18 óráig.

ÚJ GALÉRIA
2014. április 11-ig megtekinthető Kazinczy Gábor 
„Életműtöredékek” című kiállítása, hétköznapokon 
9-18 óráig.

BAROKK PAVILOn
2014. április 18-ig megtekinthető Csató Csenge és 
Biacsics Renáta Kávészünet című kiállítása a Barokk 
Pavilonban, hétköznapokon 9-16 óráig.

PROGRAMOK
Április 1-jén, kedden 18 órától

Mecseki Fotóklub
Dél-Afrika – Dr. Barakonyi Károly vetítése

Április 2-án, szerdán 17 órától
SAnSZ Filmklub: Etűdök gépzongorára
színes, magyarul beszélő, szovjet filmdráma, 97 perc, 1977

Április 8-án, kedden 17 órától
Környezeti nevelési Klub

Április 8-án, kedden 18 órától
Mecseki Fotóklub
„Mit és miért fotózok” Bírálnak a klubtagok

Április 9-én, szerdán 17 órától
KÉP-SOR – A kultúra értékei Pécsett
Aranyban-Wassban, aranyban-vasban – avagy magyar 
költők a végtelenből. Szőke István Attila előadása

Április 11-12-én, pénteken és szombaton
A mese mint hatékony eszköz a mindennapi 
stressz, szorongás oldására – képzés
Dr. Kanizsai Melinda orvos, terapeuta
Információ: Földesiné Fülöp Zita �0/ 579-6979

Április 15-én, kedden 16.30-tól
Pécsi Magyar–Spanyol Társaság 
Santiago de Compostela – Kelemen Fruzsina 
Phd egyetemi hallgató úti élménybeszámolója

Április 15-én, kedden 17.30-tól
Baranya–Steiermark Baráti Társaság 

Április 15-én, kedden 18 órától
Mecseki Fotóklub
Képválogatás a XXXI. MAFOSZ Szalonra

Április 16-17-én, szerdán és csütörtökön
Kultúroltás Fesztivál
Méltóság-kultúra-közösség 
A szolidaritás esélyei hálózatainkban

Április 16-án, szerdán 17 órától
SAnSZ Filmklub
Vándorút
színes, magyarul beszélő, amerikai-spanyol akció-
vígjáték, 1�1 perc, �010

Április 17-én, csütörtökön 17 órától
Sétatéri esték
A festői Pécs
Tillai Ernő ny. városi főépítész előadása 
sorozatszerkesztő: Trebbin Ágost

Április 22-én, kedden 18 órától
Mecseki Fotóklub 
Tillai Ernő (MF) fotóesztétikai előadása 

Április 25-én, pénteken 17 órától
Tillai Tímea koncertje

Április 25-én, pénteken 16.30-tól
Koreai filmklub

Április 28-án, hétfőn 16 órától
Gyermán Júlia könyvbemutatója

Április 28-án, hétfőn 17 órától
Pécsi Városvédő és Városszépítő Egyesület

Április 29-én, kedden 16.30-tól
népi Írók Baráti Társasága
Amatőr írók, költők bemutatkozása

Április 30-án, szerdán 17 órától
KÉP-SOR – A kultúra értékei Pécsett
Nyár Isten hírivel – a magyar népmesék üzenetei égen és 
földön (�. rész)
Benke Szabó Lilla előadása

Március 26-án, szerdán 17 órától
Pécsi Magyar-Finn Társaság 
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Életegész, töredékben 4

Vadászat a Sansz filmklubon 7

Csónakázás és haltelepítés a Ligetben 8

A Zsolnay mauzóleum fölavatása 9

Nem para a para 11

L É P J !  –  Légy Pécs Jövője! 1�

Pályázati ajánló 16

A Szociális Háló Egyesület Önkéntes Pont programja 18

T A R T A L O M

Az 1848. március 15-i forradalom emlékére
Eljött március idusa, nemzetünk egyik leg-

szebb napja. Ma is ünneplünk, mint ahogyan 

tettük ezt annyiszor a történelmi múltunk 

során. Európában egyedülálló módon egyez-

tettük érdekeinket a nemzet javára. Ország-

gyűlésünk Pozsonyban közös felirati javas-

latot készített az uralkodó felé, majd fényes 

küldöttség ment Bécsbe aláíratni az áprilisi 

törvényeket. Ezalatt Pesten lelkes fiatalok 

indultak a Pilvaxból, hogy fellépjenek a tör-

ténelem örökkévalóságának színpadára. És a 

Széchenyi nevezte „esernyős forradalomnak” 

meg lett a gyümölcse! Az eső ellenére fiata-

lok és öregek együtt énekeltek, ünnepeltek, 

több százezren lázban égtek! Megszületett 

a nemzeti trikolór, amelyet büszkén viseltek 

a reformkori elődeink. A piros-fehér-zöld 

jelképezte mindazt, ami a magyarság akkor 

volt. Erőt, akaratot sugárzott, örök hűséget 

a nemzethez, és éltette a boldogabb jövő re-

ményét! Magyarország alkotmányt kapott, 

amely a modern, polgári állam alapját jelen-

tette. A változást, a szabadságban rejlő hitet 

a nemzeti összefogásból feltámadó erőt ün-

nepelték akkor elődeink, és ünnepeljük ma 

mi is itt, Pécsett. Március 15-e, a szabadság, 

a függetlenség, és a polgári fejlődés ünnepe. 

Több mint 160 év telt el azóta, hogy a már-

ciusi ifjak kiléptek a Pilvaxból. A történelem 

viharai nem csitultak, de mintha napjainkra 

felpuhultunk volna. Valahol azt olvastam, 

hogy „a világ a bizonytalanság korszakába lé-

pett”. Azok a népek, és nemzetek, amelyek fel-

oldódnak a nagy olvasztótégelyben, lekésnek 

saját jövőjükről. Nekünk magyaroknak éppen 

ezért tisztán kell látnunk, hogy mit akarunk. 

Március 15-e azt üzeni, hogy emlékezz, ünne-

pelj és tiszteld őseidet! 

Prucsi Zsolt
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Fonai Máté

A Civil Közösségek Házában április 11-ig lesz 
megtekinthető Kazinczy Gábor képzőmű-
vész életműkiállítása.

Az erdélyi származású magyar képzőmű-
vész több, mint fél évszázados munkája képek-
be és formákba foglalja a valós történelmet és 
a mitológiát, 
az emberi lét 
egyéni és 
közös prob-
lémáit, a sa-
ját bőrén is 
intenzíven 
t a p a s z t a l t 
társadalmi ellentéteket és ezáltal az Egység 
felé törekvő, eleve létező értelem kifejeződé-
sét. Munkássága így elsősorban nem a szemet, 
hanem a gondolatot célozza. Nem a racionális 
gondolkodást, hanem az igaz, emberi értelmet 
kívánja előhívni nézőiből. Számos oldalról kö-
zelíti a művészetet, mint közvetítői feladatot, 
s ha grafikában, kollázsban, tárgyban, plaszti-
kában, festményben is fogalmaz, témája szin-
te mindig a lét, az élet nagy problémáit járja 
körül.

Kazinczy Gábor 194�-ben, Temesváron 
született. Olyan korban, olyan helyen, ahol az 
ember – méginkább, ha kisebbségként volt de-
finiálva – az elnyomás, a terror szelét lélegezte 
magába. Egy olyan helyen, mely szülőföld, de 
nem haza. Talán az egyetemes, földi, emberi 
léttel is így van ő, ideszületünk, de legtöbben 
nem érezzük otthon magunkat.

Ez a „szag” rendületlenül árad Kazinczy 
Gábor sokszor kesernyésen nyers, de igaz és 
hű életművéből.

Önkifejezésre való „kényszerrel” párosulva 
az alkotási hajlam már gyermekkorától ben-
ne rejtőzött, az első jelentős hatás nagybátyja 
műtermében érte 3 éves korában. Szenvedélye 
nem csillapodott, 1959-ben felvételt nyert a 
kolozsvári Ion Andreescu Vizuális Művésze-

ti Akadémiára. Ezen időszakban még mindig 
elvárás volt a szocreál témák megfogalmazá-
sa, a művészek „kötelessége” továbbra is egy 
egészséges és boldog társadalom képének be-
mutatása volt. Kazinczy Gábor ennél igazabb, 
szabadabb szellem. A fiatal művész úgy érezte, 
le kell ráznia magáról a konzervatív polgári 
szemléletet, mint fiatal alkotó, jól érezte ma-
gát a mozgalmi, heroikus témákban. Ezen ér-
zületéről egyszer így nyilatkozott:

„Nem volt nehéz azonosulnom az elnyomot-
tak életérzésével és komolyan hittem, hogy álta-
lában joga van minden embernek fellázadni, 
aki szegény, akit kizsákmányolnak és szabad-
ságában korlátoznak, legyen az akár középkori 
paraszt, vagy az elmúlt rendszer munkása”.

Így tehát nem meglepő, hogy tematikai 
szempontból eleinte a társadalmi ellentétek 
drámai kicsúcsosodásait foglalta jelképes jele-
netekbe 60-as, 70-es évekbeli litográfiáin.

Ugyanezen korszakában készíti el számos, 
általa fehér tárgyaknak nevezett síkplaszti-
káit, melyekkel már korán nagy sikert aratott 
Bukarestben és külföldön is. Csakúgy, mint 
grafikáin, itt is érezhető a térben való gon-
dolkodás igénye – a művész kereste ezt a ki-
fejezésformát. 

E tárgyplasztikák is filozófikus tartalom-
mal bírnak, mégis önfeledtebb opuszai az 
életműnek, oldottabb hangvételt képviselnek. 
A konstruktív előadásmódot líraivá formálja a 
megoldások szellemessége és a fehér szín éteri 
finomsága. Fehér térplasztikáiban ötvöződik 
a nemesen egyszerű térbeli játék, a pikto-
gram jelszerűsége, az ornamentika ritmusa és 
a geometria szigorúsága. A fehér tárgyak a vo-
nal művészetének térbe transzponált átiratai. 
Ahogyan számos grafikája a térbe mozdulás 
illúzióját kelti, úgy a fehér tárgyak a grafika tu-
lajdonságait is hordozzák. A plasztikai értékek 
találkozásánál ugyanis karakteres árnyék-vo-
nalak születnek, a lehatárolódó formákat ezek 

Életegész, töredékben

Kazinczy Gábor Fotó : Tóth László
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rajzolják ki. Vonal és forma egymást feltétele-
ző elemek itt, melyeket fény és árnyék fizikai 
törvénye köt össze és választ el.

A monumentalitásra, a nagy méretekben 
és a térben való gondolkodásra Kazinczyt 
vélhetően színházi működése is inspirálhat-
ta. A művész hosszú ideig volt díszlettervező 
Temesváron magyar és német állami színhá-
zakban, ahol több mint 30 színdarab díszletét 
álmodta színpadra.

A 70-es évek végétől valamivel általánosabb 
esztétikai és tartalmi szempontok határozták 
meg témaválasztását. Egy diktatúra kora, ahol 
a vezetés látszólag élteti a szabadságot, de min-
denki tudja, politikai színház ez a javából. Az 
ilyen társadalmi berendezkedésben a művé-
szek csupán látens módon szólhatnak a jelen-
ről, maximum metaforikus formában „üzen-
gethetnek”. Speciális helyet foglal el ebben az 
álságvilágban egy szorongatott kisebbségben 
élő művész, aki régmúlt történelmi figurák-
kal volt kénytelen üzenni annak a jelennek, 
amelyben teljes a zárlat Nyugat és az anyaor-
szág felé egyaránt.  

Drámai sorozatokban fogalmazza meg szo-
rongattatását és kitörési vágyait. Grafikáin e 
korszakban a figurális elemek metaforikus, alle-
gorikus jelentéssel feszülnek egymásnak, mint 
megfejtendő, sorok közé rejtett titkos üzenetek. 

Ezen alkotói korszak vége felé jutott el a 
Cantata Profana világához, ami döntő élmény-
nek bizonyult számára. Felismerte benne az 
embereket és etnikumokat összekötő szellemi 
híd szerepét, valamint a lét ősidők óta egye-
temesen érvényes képleteire való utalásokat. 
A témában készült metszetei Kazinczy Gábor 
grafikai munkásságának egyik legfontosabb 
vonulatát jelentik. Minden darab egy-egy esz-
me-képlet. Újrateremti, a kor gyötrött világá-
nak kifejezésére használja fel a témát. Szarvasa 
egyedi, nem követ semmilyen hagyományos 
mintát. A mechanikus, gépi világot sugallja 
általa, az elveszett lírát, elveszett szépséget, a 
szabadságában veszélyeztetett életet. Erőteljes 
grafikáiban felfedezhető expresszionizmusa, 
lényegre törő tematikával, mely a történelem 

viharainak és az idő eróziójának kitett emberi 
alakot ér tetten. A 80-as évek „termése” nem 
csak a megélt poklok élményeiről közvetít hi-
telesen, de egy alkotó markáns formanyelvéről 
is tanúskodik. 

A kiváló mesterségbeli tudással felvértezett 
alkotó ekkorra már jól ismeri a realizmus, szűr-
realizmus, az expresszív, szimbolikus kifejezési 
formákat, s már megalkotta saját, egyéni jel-
rendszerét is. 

Ma már tudjuk, Kazinczy kérdéseire érke-
zett történelmi válasz. Úgy tűnt, 1989-ben 
szabadulás jöhet. Temesvár a változások kez-
deményezője, a forradalom szülőhelye nagy 
ígéretet jelentett az ott élőknek, ám az első eu-
fória után, sokan csalódottan vették útjukat az 
„anyaország” felé. Kazinczy Gábor, feleségével 
1995-ben áttelepült Orfűre. A tehetséges, szü-
lőhazájában már befutott és elismert művész 
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán 
kapott tanári állást. A tanszék vezetője ekko-
riban Keserü Ilona volt, aki fantáziát látott 
Kazinczy művészetében és tanári előmenetele 
miatt a tudományos fokozat megszerzésére 
bíztatta. A művész sikeresen vette az „akadá-
lyokat” és megírta disszertációját abban a té-
mában, melyben, mint alkotó már jártas volt. 
Ez a Kollázs.

A huszadik század első harmadában, a kol-
lázs műfajának születésekor szakma és közön-
ség egyaránt hajmeresztőnek ítélte a tettet, mi-
kor a kor extravagáns festői képeik közepébe 
újságkivágásokat vagy más, már mások által is 
elhasznált papírdarabokat, illetve más anyag-
ból készült „hulladékokat”, tárgyakat ragasz-
tottak. Kazinczy azonban „nem ékeskedik 
más tollával”. Nem használ fel külvilág által 
előre gyártott darabkákat. 

Saját „hulladéknyersanyaggal” operál. A kü-
lönböző grafikai eljárások során keletkezett 
nyomatokat, rontott lapokat, töredék-alkotá-
sokat használja és dolgozza fel újra, s a ragasz-
tásokat egészíti ki rajzolt vonalakkal, pigment 
lazúrokkal. Az „önkivágásokkal” saját grafikai 
világát folytatja, igaz, kissé más hangnemben, 
más ritmusban, más attitűddel, azonban drá-
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mai gondolkodásmódja, a valóhoz való viszo-
nya ebben a műfajban is megmarad. 

Ugyanúgy más hangvétellel szól hozzánk 
Kazinczy a festészet világába átlépve is, bár fes-
tőként sem a színek érdekelték. A sűrű, kont-
rasztokkal teli gazdag grafikai hangnemet a fes-
tészetében sem váltotta fel kolorizmus. Olyan 
műveket kezdett készíteni, melyekben ismét a 
monumentalitás és a felületkezelés lehetőségeit 
tudta kihasználni mondanivalója közléséhez. 
Legszebb munkáin, mint archaikus korokban 
született művek megkopott felületein, megje-
lenik valamiféle titokzatos erő, kultikus üzenet. 
Itt a mű maga a tárgyiasult szellemiség. Amíg a 
kollázsoknál a töredékek építőanyagai a képnek, 
addig itt alanyai és tárgyai annak. Kazinczy affé-
le elmúlt kultúrák „szellemmaradékait” jeleníti 
meg festményein. A Palást sorozatának képei 
például nemcsak a középkori szakrális tárgy tör-
ténelmi patináját hordozzák, de az anyagszerűség 
szépségeit is. A képeken a kiterített palást redőin 
a fehérek fényként ragyognak föl, gyönyörű ref-
lexeket kölcsönözve a foltokban felsejlő szürke-
mályváknak, sárgáknak és finomkék-zöldeknek. 
Hasonlóan tűnékeny, áttetsző világban fogantak 
a Múmia, és Szarkofág sorozat képei is.

A sorozatban együtt van jelen a befáslizott 
múlt, a titokzatos jövő, az elidegenedett mú-
zeumi tárgy tisztelete és az elmúlás tudatának 
borzongató érzése.

Az alkotónál mindeközben a jelszerű kifeje-
zési forma igénye egyre jobban kiteljesedik, így 
nem meglepő, hogy a betűk, mint legegyeteme-
sebb vizuális jel, Kazinczyt is megihlették. Az 
írásnak ősi funkcióját hangsúlyozza, jól tudja, 
minden írott szövegnek küldetése, kultúrája van, 
vagyis az a legfontosabb, amit e jel, a jelek összes-
sége egy szellemi közegről közvetít. Nála a festett, 
karcolt, rajzolt írott betű, kvázi forma, a valódi-
nak „égi mása”. Kalligrafikus soraival történelem 
előtti korok üzeneteit hozza be a huszonegyedik 
századba, néhol a kollázsok ragasztott felületetit 
írja felül barokkos betűimitációkkal vagy éppen 
festményein, enyhén plasztikus felületet képezve 
kelti a rovásírás mészkőbe, fába vésett, agyagtáb-
lára karcolt illúzióját. 

A tartalmi, formai esztétikumon túl egy 
fajta kézműves szépség is sűrítődik ezekben a 
simogatás és lapozgatás vágyát is felkeltő mű-
tárgyakban. 

Kazinczy Gábor fejlett technikai tudá-
sát – melynek jegyében az elegancia és a vonal 
pontossága kéz a kézben jár az önmaga iránti 
szigorral – gazdag és nyughatatlan képzelőe-
rejével kamatoztatja. Egy folyamatos és felelős 
önkritikai vizsgálatnak veti alá magát, hisz tu-
datában van az állandó megújító művészi el-
járás szükségességének. Mindig épít, mindig 
szerkeszt, de sohasem mondanivaló nélkül. 
Vizualitása és eszmeisége sikeresen találkoz-
nak műveiben, melyeknek egyik legalapve-
tőbb jellemvonása a rendkívüli tömörség. 

Eddigi életműve remélhetőleg számos tétel-
lel bővül még, visszatekintve azonban megál-
lapíthatjuk, hogy a gazdag és látszólag sokféle 
életmű minden korszaka és darabja szervesen 
kapcsolódik egymáshoz. Hogy folyton keres 
valamit, azt persze nem lehet vitatni, mint 
minden jó művész, ő is megpróbálja a lehetet-
lent: válaszokat adni a legnagyobb és legrejtet-
tebb, legmélyebbről feltörő kérdésekre.

Számára a folyamatok nem a tartalmat je-
lentik, csupán szolgálják azokat. A változó, 
majd később újra és újra előbukkanó kifeje-
zési formák, variánsok nála a mondanivaló 
vivőanyagai. Ahogyan gyermekkora óta több 
nyelven beszél, ír, olvas, hogy megfelelő szín-
vonalon kommunikálhasson, úgy művészként 
néha szükségét érzi, hogy vizuális nyelvet vált-
son, hogy jobban megértesse magát a világgal. 
Kazinczy tehát nem folytonosan útkereső mű-
vész, nem a kerülőkkel, vargabetűkkel megér-
kező alkotó, hanem a folytonosan megújulni 
képes, a cél felé több úton is közelíteni tudó 
reneszánsz típusú alkotó. Számos útja van, de 
az mind sajátja, s mind egyazon cél felé vezet. 

Ezt pedig úgy hívják: magas művészi mi-
nőség. 

*Kazinczy Gábor néhány alkotása  
megtekinthető a www.ckh.hu honlapon is!

Forrás:  
Pacsika Emília: Kantáta kilenc tételben



2014. március 7

Ba
ra

ny
ai

ÉLET-TÉR – komplex szolgáltatások és közösségi 
kezdeményezések a pécsi családok jólétéért

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322

�014. 01. ��-én 17 órától Koska Éva az „ÉLET-TÉR” : KOMPLEX SZOLGÁLTA-
TÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA A PÉCSI 
CSALÁDOK JÓLÉTÉÉRT TÁMOP-5.5.1.B-11/�-�011-03�� című, a Nevelők 
Háza  Egyesület és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoportjának Csilla Gond-
viselés Háza közös projektjének projektmenedzsere várta a filmrajongókat. 

A Sansz Filmklubon aznap a Vadászat című filmet láthatták az érdeklődők.  A  dán 
filmdráma két órába sűrítve mutatta meg a főszereplő, Lucas életének egy sorsdöntő 
időszakát. „A nemrég elvált Lucas egy vidám baráti társaság megbecsült tagja, gondos-
kodó apa, megbízható munkatárs. Egy óvodában dolgozik asszisztensként, szereti a 
munkáját, és a gyerekek, kollégák is kedvelik őt. Egyik kolléganőjével randizni kezd, és 
úgy tűnik, magánélete is mederbe kerül. A harmonikus hétköznapok azonban egy pil-
lanat alatt omlanak össze egy apró füllentés hatására: az egyik kislány, legjobb barátja 
gyermeke az óvodában azt mondja, hogy Lucas tett vele valamit. A gyermeki hazugság 
visszafordíthatatlan károkat okozva szabadul el, a magára maradó, védtelen Lucas pe-
dig értetlenül áll az események előtt.” 

A film megérintette a résztvevőket, és rengeteg kérdést szült. Milyen erők hatása ala-
kította a történetet? Mit jelent a konfabuláció? Arra láthattunk-e példát a filmben? 
Mikor fordulhat elő? Miként érzékelik a gyerekek valóságot és mit jelent számukra az 
álomvilág? Hogyan kezelték a filmbéli helyzetet a hivatalos segítők? Milyen jogi as-
pektusokkal találkozhatunk Magyarországon? Mindezekre dr. Zeller Judittól (jogász, 
pszichológus) és Varga Veronikától (pszichológus, szociális munkás) kaphattak választ 
a film után az érdeklődők. 

Gruidl Zsuzsanna

Vadászat a Sansz filmklubon
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
CSÓNAKÁZÁS ÉS HALTELEPÍTÉS A LIGETBEN – EGYRE NÉPSZERŰBB A 
PÉCSI BALOKÁNY 
 
 

  2014. március 23. 
 

Különleges programmal várta a családokat és a fiatalokat szombaton a Balokány-
liget Pécsett. A tó környékére a Balokány Ligetért Összefogás civil közössége 
szervezett eseményt, melynek apropóját a Víz világnapja adta. A jóidőben több 
százan látogattak el a parkba, s így láthatták azt is, hogy a tó vizébe halak, a 
vizére csónakok kerültek, a Pepita Kultúrtér épülete mellett pedig ivókút-avatásra 
került sor.  
 
- A civilek kezdeményezték az ivókút itteni felállítását, mi pedig megvalósítottuk az 
elképzelést. Örülünk, hogy segíthettünk – így foglalta össze a fejlesztést az 
avatóünnepségen Sándor Zsolt, a Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatója, aki elmondta azt is, 
hogy a balokány-ligeti immár a 9. ilyen jellegű, szponzorált kút Pécsett. A vállalatvezetőtől 
azután dr. Hoppál Péter, az önkormányzat oktatási és kulturális bizottságának elnöke vette 
át a szót. A politikus örömének adott hangot a civil összefogás, a városvezetés és az 
önkormányzati cég eredményes együttműködése miatt, s hozzátette: a civilek erőfeszítései, 
a pályázatok, a Pepita Kultúrtér megvalósulása és az ivókúthoz hasonló kisebb fejlesztések 
révén a pécsi Balokány-liget a Dél-Dunántúl egyik legkedveltebb kikapcsolódási helyszínévé 
válhat. 
 
A Víz világnapi program számos egyéb érdekességet is tartogatott az érdeklődők számára. A 
fiatalokat büfé, koncert, kézműves-foglalkozás és vízi játékok is várták, és most már a tó is 
igazán életre kelt: egyrészt halakat telepítettek bele, melyeket a gyerekek sajátkezűleg 
engedhettek a vízbe. Ily módon több mint száz úgynevezett koi ponty talált új otthonra a 
Balokányban. Akinek pedig kedve volt, az evezőlapátot is ragadhatott: a szervezők ugyanis 
két csónakot bocsátottak a vízre, és a családok egymást váltva próbálták ki az új 
lehetőséget is.   
 
A pécsi Balokány-liget alkalomról alkalomra egyre több látogatót vonz – ezt örömmel látta a 
Balokány Ligetért Összefogás szóvivője is. Berényi Zoltán úgy fogalmazott: példaértékű civil 
összefogás alapozta meg ezt a folyamatot, amely remélhetőleg ez után is tovább folytatódik. 
Hamarosan a padok, aztán a tószínpad is megújul, sőt, május 1-jén a városi majálisnak is ez 
a park lesz a helyszíne. A szóvivő szerint jó úton haladnak afelé, hogy a ligetből Pécs valódi 
„zöld szíve” váljon.  
 
A Balokány-ligetben álló Pepita Kultúrtér 40.640.000 forintos uniós támogatással újulhatott 
meg.  A főpályázó a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület, konzorciumi partnere pedig Pécs Megyei 
Jogú Város. 
         

 
Tett-Hely Ifjúsági Egyesület 
Cím: 7621 Pécs, Szent István tér 17. 
E-mail: tetthely.egyesulet@gmail.com 
Honlap: tetthelyegyesulet.mlap.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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„1900. évi március �5-ike óta a budai külvá-
rosi temető kápolnájának egyik fülkéjében 
unokája, Sikorszki Vanda és Wiesner Rajmár 
és annak fia mellett pihent a mi nagy faze-
kasunk, Zsolnay Vilmos, azt a napot várva, 
amikor földi maradványait elhelyezik a Zsol-
nay-gyárral szemben felépült csudás szépségű 
mauzóleumban, melyet fiúi kegyelet emelt 
a Zsolnay-család temetkezési helyéül. Bár 
évek óta készen áll ezen, nagy fejedelmi ha-
lottakhoz is méltó fantasztikus temetkezési 
hely, mely beszédes bizonyítéka annak, hogy 
a nagy apa emlékét méltón becsüli meg e vá-
ros lakosságával együtt, annak nem kisebb fia, 
Zsolnay Miklós, mégis bizonyos, a nagyvilág-
ra nem tartozó okokból ez ideig nem kíván-
ták megbolygatni Zsol-
nay Vilmos ideiglenes 
nyugvó helyét, míg hét-
főn este a legnagyobb 
csendben, csakis a csa-
ládtagok és hatósági 
személyek jelenlétében 
megtörtént a holttest 
átvitele a mauzóleum-
ba és most már ott pi-
hen az, aki a Zsolnay 
nevet fogalommá tette, 
aki saját eszével, zsenia-
litásával, fáradhatatlan 
munkásságával, szerény 
kísérletezésből nagy-

gyá növelte a Zsolnay gyárat, melynek továb-
bi boldogulására most már a mauzóleumból 
vigyáz a nagy alkotó elme, Zsolnay Vilmos, 
akinek mauzóleuma, mint építészeti remek 
is egyik látványossága városunknak, és aki 
fölkeresi a Zsolnay gyárat, most már előzőleg 
ezen Pantheonban fogja leróni a nagy ember 
földi maradványai előtt a kegyelet és hálaérzet 
adóját. 

Este, ½9 óra volt, amikor a hivatalos bi-
zottság: Oberhammer Antal rendőrkapitány. 
Ludvig Ferenc dr. tb. tiszti főorvos, Ranga Já-
nos rendőrbiztos és Surányi Kálmán temető 
felügyelő megjelentek a régi temető templo-
mában, ahol kinyitották a fülkét, mely eddig 
magába zárta Zsolnay Vilmos érckoporsóját, 

Trebbin Ágost

A Zsolnay mauzóleum fölavatása
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mely kifogástalan jó állapotban volt és így a 
rendőri hatóság hozzájárult annak átszállí-
tásához. A Zsolnay gyári munkások és a te-
metkezési intézet emberei a Resch malommal 
szemben lévő temetőkapunál vállaikon vitték 
ki a koporsót, melyet ott a halottas kocsira he-
lyeztek és elvitték azt a mauzóleum elé, ahol 
Zsolnay Miklós, Sikorski Tádé, Mattyasovsz-
ky Zsolnay Tibor és Zsolt várakoztak a kopor-
sóra, melyet ott leemeltek. Teljes pompájában 
ragyogott a csillagos égről a teli hold, beara-
nyozva a mauzóleum bejárata előtt elhelye-
zett oroszlánokat, melyeken repkények futot-
tak végig és a mauzóleum bejáratáig felhintett 
fehér homokot. A Zsolnay gyári munkások 
két oldalt állva acetilén lámpákat tartottak. 
A mauzóleum csarnokában a Zsolnay család 
hölgytagjai, ezek sorában Zsolnay Miklósné 
helyezkedtek el és ekkor kinyílt a szarkofág, 
melyre elhelyezték az érckoporsót, melyre 
Zsolnay Miklós, akit mélyen megindított a 
holttest sokáig elhalasztott áthelyezése, két 
koszorút helyezett el. Ezután a sírásók befa-
lazták a koporsót, mely oly környezetben van 
ott, aminőt csak a legmerészebb fantázia kép-
zelhet el és ezen mauzóleum a Zsolnay-csa-
ládnak lesz temetkezési helye, melyben Zsol-
nay Vilmos körül annak családtagjai fognak 
befejezett földi munka után pihenőt találni. 
A koporsó áthelyezés éjjeli miszticizmusával 
mély benyomást gyakorolt azokra, akik azon 
jelen lehettek, a család azonban kerülni óhajt-
ván ezen alkalommal minden nagyobb külső 
fényt, a szomorú aktusnak megfelelő csend-
ben, a nyilvánosság kizárásával eszközölte a 
mauzóleum felavatását, melyet most, amikor 

beköltözött annak első lakója, annak szimbó-
luma, a nagy fazekasmester, a látogatók előtt 
elzárni nem fognak.” 

Pécsi napló, 1913. október 15. 1-2 p.
A Zsolnay család így emlékszik vissza en-

nek a csodálatos pécsi műremeknek a meg-
alkotására: 

 „A legnagyobb munka a nagyatyánk em-
lékére emelt mauzóleum. A neoromán stílu-
sú kápolnát Sikorski Tádé bátyánk tervezte, s 
azért épült a gyárral szemben fekvő dombon, 
mert nagyatyánk innen szerette nézni élet-
művét. A kerek épületet pirogránittal burkol-
ták, a kúp alakú tetőt zöld cseréppel fedték, 
a kápolna belsejét körülbelül négy méter ma-
gasságig vajszínű alapú, zöld és aranyrajzú le-
mezek, a kupola belsejét színes majolikamázú 
angyalok díszítették. A középen elhelyezett 
lelátó alatt a kriptában áll a szarkofág, amely 
az oltárhoz, az örökmécseshez, a gyertyatar-
tókhoz hasonlóan remekül eozinált pirográ-
nitból készült. Valamennyi Abt Sándor műve 
volt. Az ő terve szerint készültek el a reliefek, 
a kerti padvázák, és a bejára előtti triposzok 
is. A kápolnához tartozó területet pirogránit 
idomokkal fedett terméskő fal övezte. A feljá-
ratot szegélyező lépcsőzetes falon oroszlánok 
őrködtek.”            

ZSOLnAY – A gyár és a család története 
1863-1948, Írta: Zsolnay Teréz és M. Zsol-
nay Margit. A gyár története 1948-1973, 
Írta: Sikota Győző

A Zsolnay-mauzóleum már az 190�. évben 
készen állt. Számomra nagy talány, hogy ak-
kor miért vártak 11 évet az átköltöztetéssel?
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MEGHÍVÓ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY – NEM PARA A PARA! VÁROSI SPORTNAPJÁRA 
 
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne megismerkedni különleges sporteszközökkel, és 
sportokkal, aki érdekes élményekkel akar gazdagodni és ki akarja próbálni ügyességét. Az 
országos kampányt immár kilencedik alkalommal indítja útjára a Kézenfogva Alapítvány. 
Idén a sport erejét felhasználva segítjük a fogyatékos emberek elfogadását. Ennek 
érdekében városi inkluzív sport napot szervezünk érdekes programokkal. 

 
Időpont: 2014. április 4. 10:00-16:00 

Sajtónyilvános megnyitó: 10:30 
Helyszín: Budai Városkapu Iskola tornaterme (7629 Pécs, Komlói út 58.) 

 
Program: 
 
10:00-től folyamatosan előre egyeztetett időpontokban érkeznek a diákok, 
érdeklődők. 
10:30 – Megnyitó, köszöntők. 
11:00-tól a sportversenyek párhuzamosan zajlanak. Az érdeklődők az alábbi sportokból 
választhatnak: 
 

 ülőröplabda 
 kerekesszékes kosárlabda 
 vak ping-pong 
 vak foci - kapura rúgás 
 kerekesszékes akadálypálya 
 csörgőlabda bajnokság 
 tandemkerékpározás 
 ügyességi akadálypálya - a kisebb gyerekek számára sorverseny jelleggel akadály 

pálya 
 

A rendezvény ideje alatt fogyatékosügyi szervezetek bemutatkozása érzékenyítő 
játékokkal. 
A nap folyamán beszélgetés parasportolókkal és közös sportolási lehetőség velük. 
Elsősorban általános és középiskolás fiatalokat várunk, de az idősebb korosztály is 
talál érdekes részleteket. 
A program ingyenes, de előzetes bejelentkezés szükséges Kelemen Petránál a 
kelemen.petra@kezenfogva.hu e-mail címen.  
 
 
 
 

A programsorozat az OTP Bank Nyrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával valósul meg. 

 

IRODA: H-1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 19., POSTACÍM: H-1461 BUDAPEST, PF: 234. 
TEL.: +36 1 215 5213, FAX: +36 1 217 8115, E-MAIL: KEZENFOGVA@KEZENFOGVA.HU, WWW.KEZENFOGVA.HU 
FELNÔTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-0899-04, INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓS LAJSTROMSZÁM: AL-2013 

MEGHÍVÓ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY – NEM PARA A PARA! VÁROSI SPORTNAPJÁRA 
 
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne megismerkedni különleges sporteszközökkel, és 
sportokkal, aki érdekes élményekkel akar gazdagodni és ki akarja próbálni ügyességét. Az 
országos kampányt immár kilencedik alkalommal indítja útjára a Kézenfogva Alapítvány. 
Idén a sport erejét felhasználva segítjük a fogyatékos emberek elfogadását. Ennek 
érdekében városi inkluzív sport napot szervezünk érdekes programokkal. 

 
Időpont: 2014. április 4. 10:00-16:00 

Sajtónyilvános megnyitó: 10:30 
Helyszín: Budai Városkapu Iskola tornaterme (7629 Pécs, Komlói út 58.) 

 
Program: 
 
10:00-től folyamatosan előre egyeztetett időpontokban érkeznek a diákok, 
érdeklődők. 
10:30 – Megnyitó, köszöntők. 
11:00-tól a sportversenyek párhuzamosan zajlanak. Az érdeklődők az alábbi sportokból 
választhatnak: 
 

 ülőröplabda 
 kerekesszékes kosárlabda 
 vak ping-pong 
 vak foci - kapura rúgás 
 kerekesszékes akadálypálya 
 csörgőlabda bajnokság 
 tandemkerékpározás 
 ügyességi akadálypálya - a kisebb gyerekek számára sorverseny jelleggel akadály 

pálya 
 

A rendezvény ideje alatt fogyatékosügyi szervezetek bemutatkozása érzékenyítő 
játékokkal. 
A nap folyamán beszélgetés parasportolókkal és közös sportolási lehetőség velük. 
Elsősorban általános és középiskolás fiatalokat várunk, de az idősebb korosztály is 
talál érdekes részleteket. 
A program ingyenes, de előzetes bejelentkezés szükséges Kelemen Petránál a 
kelemen.petra@kezenfogva.hu e-mail címen.  
 
 
 
 

A programsorozat az OTP Bank Nyrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával valósul meg. 



Ba
ra

ny
ai

2014. március1�

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2014. évben pályázatot hirdet civil szerve-
zetek számára. A pályázat az elmúlt eszten-
dők hagyományához híven olyan programok 
megvalósítását támogatja, melyek Pécs városát, 
mint a városlakók közös életének színterét he-
lyezik a középpontba. Jelen pályázat célja az 
Önkormányzat és a pécsi civil kezdeményezések 
és non-profit szervezetek együttműködésében 
olyan közösségi programok megvalósítása, ame-
lyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Pécs minden la-
kója számára élhető hely lehessen hosszú távon. 

Az Önkormányzat a pályázat lebonyolítása 
céljából, civil szereplőkből és szakértőkből álló 
kuratóriumot hozott létre. A kuratórium végzi 
az irányelvek megfogalmazását és a pályaművek 
elbírálását. A kuratórium javaslata alapján a pá-
lyázatok támogatásáról PMJV Természeti és 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottsága és Pécs 
Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

A pályázat célja olyan programok támoga-
tása, melyek tevékenyen közreműködnek az 
élhető és fenntartható városi környezet és társa-
dalom kialakításában. A pályázat kiírója olyan 
projektötleteket vár, melyek az aktív cselekvés 
eszközeivel, lakóközösségek, családok, intéz-
mények bevonásával a város, mint közös élettér 
értékét hangsúlyozzák, és az itt lakó emberek 
közösségben való együttműködését ösztönzik, 
kreatív ötleteket, melyek túlmutatnak a szokásos 
cselekvések gyakorlatán, újszerű megvilágításba 
helyeznek problémákat, felmutatják a rejtett ér-
tékeit Pécs városának, és elősegítik a helyi közös-
ségek megalakulását, fejlődését.

A pályázat átfogó céljai a városi tér fenntart-
ható használata, a városi közösségek együttmű-
ködése, a természeti környezet értékeinek és az 
urbanizált városi lét kulturális értékeinek együt-
tes szem előtt tartása és megőrzése. 
További részcélok:

• hosszútávon fenntartható és működtethe-
tő tevékenységek megvalósítása;

• olyan projektek támogatása, melyek lehe-
tőséget teremtenek civil szervezetek, lakó-
közösségek, családok együttes tevékenyke-
désére egy-egy közösség aktív részvételével, 
vagy a helyi lakosság bevonásával; 

• az önkéntes munka értékének és fontossá-
gának hangsúlyozása.

Pályázati kategóriák

A pályázat benyújtásakor a pályázati adatlapon 
azon választott kategória mottóját és sorszámát 
szükséges megjelölni, amelybe a tervezett pro-
jekt leginkább illeszkedik.

1. „Zöldülő, tudatos város” – pályázati lehe-
tőség kizárólag pécsi közterületekre vonatko-
zó közösségi tevékenységekre

Pályázati lehetőség egy elhanyagolt vagy rosz-
szul funkcionáló közterület állapotának közössé-
gi javítására, hasznos funkcióval való megtöltésé-
re, élhetőbbé tételére. E kategóriához illeszkedve 
a kiíró olyan ötleteket vár, amelyek a közterület 
környékén élőkkel, lakóközösség(ek)kel, intéz-
mény(ek)kel együttműködésben vállalják egy 
általuk kiválasztott, elhanyagolt vagy kihaszná-
latlan közterület, játszótér, park, tér rendbetéte-
lét, szépítését, karbantartását és/vagy a tér élettel 
való megtöltését. A pályázat keretében az alábbi 
témákra lehet reflektálni.

• zöldfelületek bővítése, állapotának javítása 
(pl. betonfeltörés, virágosítás),

• közpark felújítása, esetlegesen új funkció 
adása (közösségi térelemek létesítése: pl. 
lugas, pergola, nyugdíjas hinta, felnőtt ját-
szótér…),

• közösségi kertek létrehozása (pl. fűszerspi-
rál, veteményeskert létrehozása),

• játszótér felújítása, újszerű elemekkel való 
bővítése,

• városi állattartás kultúrájának erősítése
2. „Zöld álmok” – pályázati lehetőség innova-
tív ötlet közösségi megvalósítására

L É P J !  –  Légy Pécs Jövője!
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  
pályázata civil szervezetek támogatására

 

 

 

 

 

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évben pályázatot hirdet civil szervezetek 
számára. A pályázat az elmúlt esztendők hagyományához híven olyan programok megvalósítását 
támogatja, melyek Pécs városát, mint a városlakók közös életének színterét helyezik a 
középpontba. Jelen pályázat célja az Önkormányzat és a pécsi civil kezdeményezések és non-
profit szervezetek együttműködésében olyan közösségi programok megvalósítása, amelyek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Pécs minden lakója számára élhető hely lehessen hosszú távon.  

Az Önkormányzat a pályázat lebonyolítása céljából, civil szereplőkből és szakértőkből álló 
kuratóriumot hozott létre. A kuratórium végzi az irányelvek megfogalmazását és a pályaművek 
elbírálását. A kuratórium javaslata alapján a pályázatok támogatásáról PMJV Természeti és 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottsága és Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. 

A pályázat célja olyan programok támogatása, melyek tevékenyen közreműködnek az élhető és 
fenntartható városi környezet és társadalom kialakításában. A pályázat kiírója olyan 
projektötleteket vár, melyek az aktív cselekvés eszközeivel, lakóközösségek, családok, 
intézmények bevonásával a város, mint közös élettér értékét hangsúlyozzák, és az itt lakó 
emberek közösségben való együttműködését ösztönzik, kreatív ötleteket, melyek túlmutatnak a 
szokásos cselekvések gyakorlatán, újszerű megvilágításba helyeznek problémákat, felmutatják a 
rejtett értékeit Pécs városának, és elősegítik a helyi közösségek megalakulását, fejlődését. 

A pályázat átfogó céljai a városi tér fenntartható használata, a városi közösségek 
együttműködése, a természeti környezet értékeinek és az urbanizált városi lét kulturális 
értékeinek együttes szem előtt tartása és megőrzése.  

További részcélok: 

• hosszútávon fenntartható és működtethető tevékenységek megvalósítása; 

• olyan projektek támogatása, melyek lehetőséget teremtenek civil szervezetek, 
lakóközösségek, családok együttes tevékenykedésére egy-egy közösség aktív részvételével, vagy 
a helyi lakosság bevonásával;  

• az önkéntes munka értékének és fontosságának hangsúlyozása. 

 

 

L É P J !  –  Légy Pécs Jövője! 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázata civil szervezetek 
támogatására 
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• kreatív, fenntartható életmóddal kapcsola-
tos, mintaprojektek, akciók

3. „Zöldülő szemlélet” – pályázati lehetőség 
környezeti szemléletformáló tevékenységek-
re, fejlesztésekre konkrét célcsoport megje-
löléssel

• városi tematikus tanséták megvalósítása 
(pl. városi forrás túra),

• interaktív jellegű kiadványok konkrét, Pécs 
városát érintő témamegjelöléssel,

• képzés (pl. Zöld praktikák klub sorozat).
• kerékpártárolók, kerékpáros közlekedést 

motiváló, segítő eszközök létesítése, közös-
ségi akcióprogrammal összekötve, esetlege-
sen bevonva a környék lakosságát

4. „Happy Pécs!” – városi kisfilmek, spotok, 
klippek készítése

E kategóriában olyan kisfilmekkel lehet pá-
lyázni, melyek lakóközösségek, városrészek vagy 
az egész város népszerűsítését, helyi értékek, kö-
zösségi élmények és események megjelenítését 
szolgálják. Pécset szubjektív nézőpontból jele-
nítik meg, és rajtuk keresztül a Város egyedisé-
ge kerül bemutatása, kihangsúlyozásra.  A pá-
lyázatra benyújtott alkotások közül a legjobb 3 
kisfilm részesül díjazásban a kuratórium döntése 
alapján. Emellett a pályázat kiírója gondoskodik 
nyilvános megjelentetésükről a helyi médiában. 
5. „Belváros újratöltve” – üresen álló frekven-
tált belvárosi helyiségek programokkal való 
megtöltése

Pécsett üresen álló üzlethelyiségek, mint kö-
zösségi terek akció-szerű „megtöltése”, prog-
ramok, bemutatók szervezése, diákcsoportok, 
kreatív gondolkodók, kulturális-művészeti kö-
zösségek megnyilvánulásai, projektek és perfor-
mance-ok bemutatása. A kiválasztott helyszí-
nekre vonatkozó feltételeket (amennyiben azok 
önkormányzati tulajdonban vannak) a Pécs 
Holding Zrt.-vel szükséges egyeztetni.
6. „Vidd az utcára a művészetet!”  –  „Tedd 
maradandóvá saját legendádat!”

A kategória egyik célja Pécs közterein krea-
tív művészeti alkotások (képzőművészet, falfes-
tés, stb.) bemutatása, Street-art vagy Land-art 
kreatív eszközök használatán keresztül. A helyi 
értékeknek olyan kreatív megfogalmazása, ami 
maradandó alkotásként építi a helyi közösség 

identitását, vagy leromlott állagú tárgyak, épü-
letek, térelemek újrafogalmazásával szépítik a 
lakóterületet, a közterület állapotát, minőségét, 
használhatóságát javítják. 

A kategóriában másik lehetőség olyan mű-
vészeti akciók szervezése (zene, irodalom, tánc, 
stb.) melyek a flashmob, vagy a hagyományos 
rendezvények eszközeivel teszik izgalmassá egy 
közterület használatát, alakítják a helyben la-
kók identitását. A kategóriában lehetőség van az 
értünk-velünk típusú kreatív akciók szervezésé-
re, azaz az utca emberének bevonására egy-egy 
programba, hagyományteremtő jelleggel.
7.  „Pécs – A város ahol jó élni!” 

Az e kategóriára beérkező pályázatokkal 
szemben elvárás, hogy a pályázó szervezet prog-
ramján keresztül mutassa be, hogy Pécsett miért 
jó élni. A kategória célja olyan kreatív ötletek 
támogatása, melyek a Pécsett lakók, közössé-
gek helyi kötődését, helyi identitását erősítik. A 
városlakókat aktivizálják és valamilyen konkrét 
közösségi igényre reagálnak. Egy-egy közösség 
számára az élhető várost jelenthetik személyes 
élmények, emlékek, helyek, szükségletek, cse-
lekvések, stb. A pályázóknak ezekre az igényekre 
kell újszerű ötletekkel megoldásokat keresniük. 
A jól-lét igényeit, és az arra születő megoldáso-
kat minél nagyobb létszámú csoport kell hogy 
sajátjának érezze. Ennek megfelelő dokumentá-
lása szükséges. A vizuális eszközök alkalmazása 
ebben a kategóriában kiemelten ajánlott.

A pályázat kiírója a pályázatok megvalósí-
tását a „LÉPJ” facebook oldalán, valamint a 
városi civil honlapon, (www.ckh.hu) folyama-
tosan közzéteszi. A nyilvánosság által legnép-
szerűbbnek ítélt projektek minden kategóriában 
közönségdíjban részesülnek.

A pályázatok elbírálásának szempontjai

• A projekt céljai mennyire illeszkednek a 
pályázat átfogó céljai közt megfogalmazott 
elvárásokhoz.

• A projekt mennyiben szolgálja a szemlélet-
formálást a hétköznap gyakorlatában. 

• A pályázó által benyújtott ötlet hatékony-
sága, kreativitása, „jó gyakorlatként” törté-
nő bevezethetősége, innovativitása. 
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• A projekt keretében kifejtett aktivitás hatá-
sa a pécsi polgárok együttműködésére.

• A projekt hasznossága, hatásának jelentő-
sége a közösségi, emberi kapcsolatok építé-
se szempontjából.

• Az igényelt támogatás és a megvalósítandó 
program kivitelezési költségei arányának 
realitása.

• A program megvalósulása során aktív el-
érések (személyesen közreműködők, részt-
vevők) száma.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthatnak be pécsi székhelyű, 
és tevékenységüket Pécs közigazgatási határán 
belül kifejtő egyesületek, alapítványok, szövet-
ségek, társasházak, lakásszövetkezetek. Magán-
személyek, családok, illetve lakóközösségek, 
utcaközösségek a fenti szervezeteken keresztül 
nyújthatják be pályázatukat. 

A pályázatok megvalósításának helyszíne: 
A támogatásban részesülő pályázatok megva-
lósulási helyszíne Pécs közigazgatási területére 
korlátozódhat. 

A benyújtható pályázatok száma: Egy 
szervezet jelen pályázati kiírásra egy pályázatot 
nyújthat be. 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösz-
szeg: �0 000 000 forint

A támogatás mértéke: 
• a pályázaton igényelhető maximális támo-

gatás mértéke 300 000 forint 
• abban az esetben, ha a tervezett projekt fo-

lyamatot generál és több eseményből álló, 
hagyományteremtő jellegű programsoro-
zatot valósít meg, az igényelhető támoga-
tás maximuma 500 000 forint.

• a kiíró a pályázati támogatás igényelhető 
minimumát nem köti ki

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A támogatás folyósítására a szerződéskötést 
követő 30 napon belül kerül sor. A támogatási 
szerződések megkötésére a pályázat első fordu-
lójában benyújtott pályázatok esetében �014. 
április 30-ig, a második fordulóban benyújtott 
pályázatok esetében �014. szeptember 30-ig ke-
rül sor.

A projekt megkezdése: A pályázatok be-
nyújtására két határidő nyitott: 

1. Azon projektötletek esetében, melyek 
megvalósítása a nyári időszakban tervezett a 
beadási határidő 2014. április 4. Az eddig be-
nyújtott pályázatok megvalósítását 2014. május 
1. és 2014. szeptember 30. között tervezheti a 
pályázó. 

�. Azon projektötletek esetében, melyeket a 
pályázó későbbi időpontban kívánja megvalósí-
tani, a benyújtási határidő 2014. augusztus 31. 
Az eddig benyújtott pályázatok megvalósítását 
2014. szeptember 30. és 2014. december 31. 
között tervezheti a pályázó.

A támogatás intenzitása nem haladhatja 
meg a projekt költségvetésének 90%-át, 10% 
önrész biztosítása kötelező, azaz az igényelt 
támogatás a projekt összes költségének 90%-a 
lehet.

Önrészként elszámolható igazolt önkéntes 
munka vagy olyan természetbeni juttatás, mely 
közvetlenül kapcsolódik a projekttevékenység-
hez. (Pl.: saját tulajdonú eszköz, helyiség, ingat-
lan biztosítása, önkéntes munka). Az önrészben 
magánszemélyek illetve gazdasági szervezetek is 
közreműködhetnek igazolt felajánlásaikkal.
Támogatható kiadások:

A projekt megvalósításához szükséges indo-
kolt költségek, a pályázati adatlapon részletezett 
kategóriák szerint: dologi kiadások, tárgyi esz-
köz beszerzés, személyi jellegű kifizetések (a 
megítélt támogatás legfeljebb 15%-a), prog-
ramköltségek

Nem támogatható kiadások: működési költ-
ségek, szállás díj, utazási költségek 

A pályázat benyújtása
A benyújtandó pályázati anyag részei:
1. A pályázati adatlap kitöltött példánya 

Microsoft Word 97-�003 verzió szerinti (.doc) 
formátumban

�. Benyújtandó mellékletek listája:
alapító okirat – hitelesítve, (pdf ) formátum-

ban szkennelve
bírósági cégkivonat – hitelesítve, (pdf ) for-

mátumban szkennelve
aláírási címpéldány – hitelesítve, (pdf ) for-

mátumban szkennelve
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3. A pályázó, a pályázati kiírás mellékleteként 
szereplő nyilatkozat benyújtásával igazolja a pá-
lyázatban feltüntetett adatok hitelességét.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton kérjük benyújtani:

• a pályázati adatlapot és a mellékleteket 
elektronikus adathordozóra rögzítve (CD/
DVD),  papír alapon nem!

• a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatot pa-
pír alapon, cégszerűen aláírva, hitelesítve.

E-mail útján kérjük benyújtani:
• a kitöltött pályázati adatlapot a civil�014@

ph.pecs.hu címre meg kell küldeni, a határ-
idő lejártáig.

A pályázó nyilatkozatát, valamint a CD/
DVD mellékletet postai úton az alábbi címre 
szükséges megküldeni:

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal, 

Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra
76�1 Pécs, Széchenyi tér 1.
A borítékra írják rá a pályázat mottóját: 
LÉPJ – Légy Pécs Jövője!
Ha a pályázat postai és elektronikus (e-mail) 

úton benyújtott verziója közül csak az egyik ér-
kezik be időben, a pályázat érvénytelen.

A pályázati dokumentáció benyújtására sze-
mélyesen nincs lehetőség. A nem postai úton 
benyújtott pályázatok automatikusan elutasítás-
ra kerülnek.

A pályázatok benyújtásának határideje:
I. ütemben megvalósítani kívánt pályázatok 

esetében: 2014. április 4.
II. ütemben megvalósítani kívánt pályázatok 

esetében: 2014. augusztus 31.
A határidő a postára adás, valamint az e-mail 

küldés (�014. április 4. illetve �014. augusztus 
31. �4.00 óra) dátumát jelenti. A határidő lejárta 
után beérkező pályázatok érvénytelennek tekin-
tendők. 

A pályázat nyilvánossága, tájékoztatás 
A projektek kötelező dokumentációja, kom-

munikációja:
Előzetes kommunikáció:
A pályázó köteles programjának tervezett 

megvalósulási időpontja előtt legalább 1 héttel 
az esemény rövid, pár mondatos leírását, idő-
pontját helyszínét illetve – amennyiben készül 
– plakátját elektronikus úton eljuttatni az info@
okovaros-okoregio.hu e-mail címre a rendez-
vény – a pályázat kiírója általi – további népsze-
rűsítése, hirdetése miatt. A civil szervezeteknek 
célszerű programjaikat saját csatornáikon is nép-
szerűsíteni.

Utólagos  kommunikáció:
A megvalósult programokat a vizuális esz-

közök (kép, video) minél szélesebb spektrumá-
nak felhasználásával kell dokumentálni, és pár 
mondatos leírással kiegészítve a megvalósulás 
után legfeljebb 5 nappal az (info@okovaros-
okoregio.hu) e-mail címre megküldeni. A do-
kumentációkat szükséges továbbá az elszámo-
láskor a pályázó szervezet honlapján részletes 
beszámolóval és fotódokumentációval ellátva 
közzétenni.

A projekttel kapcsolatos minden nyilvános 
kommunikáció kötelező tartalmi eleme a támo-
gató nevének és logójának feltüntetése az alábbi 
szöveggel:

„Az esemény/rendezvény/program Pécs Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának támogatá-
sával valósul meg, a �014. évi „LÉPJ – Légy Pécs 
Jövője”  pályázat keretében.”

A pályázati kiírás és értékelés közzététele, 
tájékoztatás:

A pályázati adatlap és mellékletei letölthetők 
a http://varoslako.pecs.hu/civil_elet/, és a www.
okovaros-okoregio.hu weboldalról.

A pályázókat pályázatuk elbírálásának 
eredményéről a pályázat kiírója a megadott 
e-mail elérhetőségen tájékoztatja a leadási 
határidőt követő 30 napon belül. A pályázók 
nevének és projektjének közzétételéről, függet-
lenül attól, hogy projektjük támogatásra vagy 
elutasításra került, Pécs Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala gondoskodik a http://va-
roslako.pecs.hu/civil_elet/, a www.ckh.hu és a 
www.okovaros-okoregio.hu weboldalon.

A pályázattal kapcsolatos bővebb informá-
ciókkal Pécs Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala civil referense áll rendelkezésre 
az alábbi elérhetőségeken. E-mail: jonas.ger-
gely@ph.pecs.hu, Tel: 06-72/533-903
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Visegrad + Western Balkans 2014 – Pályá-
zat nyugat-balkáni országokkal együttműkö-
désben megvalósítandó projektek támogatá-
sára
A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatot tett 
közzé nyugat-balkáni projektek támogatása 
céljából a Visegrad + program keretében.
A támogatás célja: a Visegrad+ Western 
Balkans pályázat célja olyan projektek támo-
gatása, amelyek a know-how átadását szolgál-
ják a Visegrádi Csoport és a nyugat-balkáni 
államok nem-kormányzati és civil szervezetei 
között.
Pályázók köre: a projektben levő szerveze-
tek: 3 visegrádi csoportbeli országból és két 
nyugat-balkáni országból kell alakítani koor-
dinátor személyétől függetlenül.
A maximum elnyerhető támogatás: 80 000 
euró.
A projekt maximális időtartama: 18 hónap.
2014-es prioritások:
1. Jogállamiság és az alapvető jogok
�. Jó kormányzás
3. Regionális együttműködés
4. EU közelítés
5. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés
A pályázat benyújtásának határideje: �014. 
május 15., online pályázati rendszeren keresz-
tül.
További információ: Adriana Dvorská: 
dvorska@visegradfund.org, Barbora Hrome-
ková: hromekova@visegradfund.org
www.visegradfund.org

Civil Sziget pályázati felhívás
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. pá-
lyázatot hirdet civil szervezetek és a civil tár-
sadalommal együttműködő közintézmények 
számára a Sziget �014 fesztiválon (�014. au-
gusztus 13-18.) a fesztivál Civil Sziget elneve-
zésű programhelyszínén való megjelenésre.
Pályázók köre: azok a – legalább egy éve 
működő – szervezetek (egyesületek, alapít-
ványok), illetve olyan közcélú intézmények, 

amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves 
korosztály részvételére, nevelésére, integráci-
ójuk segítésére, problémáik megelőzésére, il-
letve megoldására épül, és amelyek a fesztivál 
sajátos körülményeihez igazodó programot 
kívánnak megvalósítani.
Az Iroda a nyertes civil pályázóknak a rész-
vételhez, és a Civil Szigeten megvalósítandó 
programjához szükséges alap technikai és fizi-
kai feltételeket biztosítja.
A pályázat benyújtásának határideje: �014. 
április 18., elektronikus úton.
A bírálás eredményét �014. május �0-ig teszik 
közzé.
További információ: a részletes pályázati fel-
hívás, valamint a pályázati online űrlap a http://
www.sziget.hu/civilsziget oldalról érhető el.

A Budapest Bank Rt. pályázata pénzügyi és 
közgazdasági oktatási és kulturális projek-
tek támogatására
A pályázat keretében intézmények és civil 
szervezetek pályázhatnak 500 000 forintra az 
alábbi célok megvalósítására:

• a közép- és felsőfokú pénzügyi, közgaz-
dasági oktatás tartalmi fejlesztése, kor-
szerű tananyagainak elterjesztése;

• a pénzügyi, közgazdasági kultúra terjesz-
tése és színvonalának emelése;

• a korszerű pénzügyi szolgáltatások hazai 
elterjesztése.

Pályázók köre: közép- és felsőfokú oktatási 
intézmények és háttér-intézményeik; köz-
gyűjtemények; működő, bejegyzett civil- és 
nonprofit szervezetek.
Vissza nem térítendő, elszámolás-köteles, 
egyszeri pénzügyi támogatás, mely kizárólag a 
megpályázott célra fordítható.
Egy pályázó által igényelhető támogatás 
felső határa: 500.000,- Ft, mely összegtől a 
Kuratórium eltérhet.
A pályázat megvalósításának – a támogatási 
összeg felhasználásának – időszaka: �014. jú-
nius 1.- �015. június 30. között.

PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
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A pályázat benyújtásának határideje: �014. 
április �5.,postacím: Budapest Bank Alapít-
ványi Iroda, „PÁLYÁZAT”, 1138. Budapest 
XIII., Váci út 193.
További információ: Nagy Mária irodave-
zető, Tel.: (36-1) 450-6115, E-mail: maria1.
nagy@ge.com,  www.budapestbank.hu

Szakmai gyakorlati lehetőségek az Európai 
Parlamentnél
Az Európai Unió és intézményei rendszeresen 
hirdetnek meg szakmai gyakorlatokat. Az Eu-
rópai Parlament jelenleg az alábbi területekre 
keres gyakornokokat.
Pályázók köre: magánszemélyek.
Pályázható lehetőségek:

• Szakmai gyakorlat egyetemi oklevél-
lel rendelkezők számára – Általános 
gyakorlat vagy újságírói gyakorlat 
(Schuman-ösztöndíj) – Az egyetemi 
oklevéllel rendelkezők számára hirdetett 
szakmai gyakorlat célja, hogy lehetővé 
tegye a gyakornokok számára a tanul-
mányaik során szerzett ismeretek ki-
egészítését, valamint hogy közelebbről 
megismerhessék az Európai Unió, ki-
váltképpen pedig az Európai Parlament 
tevékenységét.

• Szakmai gyakorlat egyetemi oklevéllel 
még nem rendelkezők számára – Az 
Európai Parlament lehetőséget kínál 
szakmai gyakorlatokon való részvételre 
a pályázatok benyújtásának határideje 
előtt felsőfokú tanulmányok folytatásá-
ra jogosító középiskolai bizonyítványt 
szerzett, illetve már felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató vagy ezzel egyenértékű 
szakmai képzésben részesülő fiatalok 
számára.

• Gyakornoki program fogyatékos-
sággal élők részére – Az Európai Par-
lament támogatja az esélyegyenlőség 
előmozdítását, és szorgalmazza a fogya-
tékossággal élő személyek jelentkezését 
valamennyi gyakornoki programjára. 
Az Európai Parlament pozitív intézke-

désként fizetett gyakornoki programot 
kínál a fogyatékossággal élők számára 
azzal a céllal, hogy megkönnyítse mun-
kahelyi integrációjukat.

• Fordítási szakmai gyakorlat egyetemi 
oklevéllel rendelkezők számára – Erre 
a szakmai gyakorlatra csak egyetemi dip-
lomával vagy egyetemi rangú intézmény 
által kibocsátott oklevéllel rendelkező 
személyek jelentkezhetnek. A szakmai 
gyakorlat célja, hogy a gyakornokok ki-
egészítsék a tanulmányaik során szerzett 
ismereteiket, és megismerjék az Európai 
Unió − különösen az Európai Parlament 
− tevékenységeit.

• Fordítóképzési szakmai gyakorlatok 
– Az Európai Parlament a kérelmek be-
nyújtásának határideje előtt felsőfokú 
tanulmányok folytatására jogosító kö-
zépiskolai bizonyítványt szerzett, illetve 
már felsőfokú tanulmányokat folytató 
vagy ezzel egyenértékű szakmai képzés-
ben részesülő pályázók számára lehe-
tőséget kínál szakmai gyakorlaton való 
részvételre. Ezeket a szakmai gyakorla-
tokat különösen azon pályázók számára 
szervezik, akiknek képzésük keretében 
szakmai gyakorlaton kell részt venniük, 
feltéve, hogy a szakmai gyakorlat első 
napján már betöltötték 18. életévüket.

• Konferenciatolmácsok – Az Európai 
Parlament Tolmácsolási Igazgatósága 
nem nyújt alapképzést azoknak a nyel-
vészeknek, akik konferenciatolmácso-
lásra szeretnének szakosodni, mivel a 
szubszidiaritás elvének megfelelően ez a 
nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik 
a tagállamokban.

A gyakornoki program feltételei, ideje és a je-
lentkezés feltételei, illetve határideje az egyes 
pozícióknál eltérő.
A pályázat benyújtásának határideje: �014. 
május 15. és �014. október 15.
További információ: www.europarl.europa.eu

Szerkesztette: Szabó Ágnes



 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                  

 

 

 

 TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0096 
„A Szociális Háló Egyesület Önkéntes 
Pont programja, Vajszló 
 A pályázati program  2012. 10. 01 – 2013. 09. 30.ig tartott.  

Vajszlón Önkéntes Pontot alalkítottunk ki, 2890 önkéntes 
munkaórát teljesítettünk az Ormánság 11 bevont  településén.  A 
lakossági igényt felmértük, hogy ki mit szeretne a településen 
változtatni és hogy mit tud ebben vállalani.  104 személlyel volt 
kapcsolatunk, közülük 60 fő önkéntes felkészítőn és gyakorlaton 
vett részt,  mely során az önkéntesek a  választott egyéni segítő 
területekhez illeszkedő ismereteket és gyakorlatot szereztek. Az 
önkéntesség fontosságában és egyéni fejlődésükben is 
megerősítést kaptak. A felmérések alapján a települések 
vezetőivel, kisebbségi önkormányzatokkal egyeztetett  akciókat 
terveztünk, melyeket a ezután az önkéntesek és közösségeik 
bonyolítottak.  
Húsvéti tojásfestést, faluszépítést, templomgondozást, laikus 
ismertető idegenvezetést, idősek segítését, favágástól a 
mosdatásig, gyermekek szünidei programjait, biciklitúrát. 
Tartottunk családi napot, strand napot a szünidős gyermekeknek. 
Ez lett az önkéntesség terjesztésének legjobb eszköze. A Megyei 
Önkéntes Centrum szakértővel, mentorral segítette a programot,  
emellett  néhány szervezettel szakmai találkozókat tartottunk. A 
pécsiek többször eljöttek programjainkra segíteni. Budapesten az 
önkéntes találkozón a mi akcióinktól teljesen eltérő területen 
működő  önkéntesekkel  - önkéntes munkát végző súlyosan 
fogyatékosokkal,  és a múzeumpedagógusi, tárlatvezető 
önkéntesekkel - és tevékenységeikkel, szervezetükkel 
ismerkedtünk meg. Megnéztük a Sziklakórház Múzeumot, az 
önkéntes tevékenység  legszebb példáját, megrázó élménye  meg- 
erősítette elkötelezettségünket.  A pályázat ünnepélyes zárásakor  
emlékoklevelek átadására került sor, és  a családtagokat is 
megvendégeltük megköszönve és kérve további támogatásukat a 
család önkéntesének. A pályázatban vállatak szerint az 5 éves 
fenntarthatóság jegyében az őszi szünetben biciklitúrát 
szerveztünk, tavaszi terv, hogy a Drávaiványi templom köré 
szervezünk szépítő és kulturális programot, családi eseményt. 

A pályázati program  2012. 10. 01 – 2013. 09. 30.ig tartott. 

Vajszlón Önkéntes Pontot alalkítottunk ki, 2890 önkéntes mun-
kaórát teljesítettünk az Ormánság 11 bevont  településén.  A lakos-
sági igényt felmértük, hogy ki mit szeretne a településen változtatni 
és hogy mit tud ebben vállalani.  104 személlyel volt kapcsolatunk, 
közülük 60 fő önkéntes felkészítőn és gyakorlaton vett részt,  mely 
során az önkéntesek a  választott egyéni segítő területekhez il-
leszkedő ismereteket és gyakorlatot szereztek. Az önkéntesség 
fontosságában és egyéni fejlődésükben is megerősítést kaptak. 
A felmérések alapján a települések vezetőivel, kisebbségi önkor-
mányzatokkal egyeztetett  akciókat terveztünk, melyeket a ezután 
az önkéntesek és közösségeik bonyolítottak. 

Húsvéti tojásfestést, faluszépítést, templomgondozást, laikus is-
mertető idegenvezetést, idősek segítését, favágástól a mosdatásig, 
gyermekek szünidei programjait, biciklitúrát. Tartottunk családi 
napot, strand napot a szünidős gyermekeknek. Ez lett az önkéntes-
ség terjesztésének legjobb eszköze. A Megyei Önkéntes Centrum 
szakértővel, mentorral segítette a programot,  emellett  néhány 
szervezettel szakmai találkozókat tartottunk. A pécsiek többször 
eljöttek programjainkra segíteni. Budapesten az önkéntes találko-
zón a mi akcióinktól teljesen eltérő területen működő  önkénte-
sekkel  - önkéntes munkát végző súlyosan fogyatékosokkal,  és a 
múzeumpedagógusi, tárlatvezető önkéntesekkel - és tevékenysé-
geikkel, szervezetükkel ismerkedtünk meg. Megnéztük a Szikla-
kórház Múzeumot, az önkéntes tevékenység  legszebb példáját, 
megrázó élménye  meg- erősítette elkötelezettségünket.  A pályá-
zat ünnepélyes zárásakor  emlékoklevelek átadására került sor, és  
a családtagokat is megvendégeltük megköszönve és kérve további 
támogatásukat a család önkéntesének. A pályázatban vállatak sze-
rint az 5 éves fenntarthatóság jegyében az őszi szünetben bicikli-
túrát szerveztünk, tavaszi terv, hogy a Drávaiványi templom köré 
szervezünk szépítő és kulturális programot, családi eseményt.

Brlas Andrea SZOHE elnök
Dr. Rideg Lászlóné SZOHE intézmény igazgató
Knyíhár Éva Baranya Megyei Önkéntes Centrum szakmai vezető
Kovácsné Kelemen Judit SZOHE szakmai vezető
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA áLLANDÓ prOGrAMJAI
Minden hétfőn 14.30-kor

Pécsi nyugdíjas Pedagógusok Barátság 
Kórusának próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn 18.15-kor
Jóga
Vezeti: Szilágyi Gabriella, Keresnyei Klára

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
Pécsi Kamarakórus próbái 
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas művész

Minden kedden 18 órakor 
Mecseki Fotóklub
Vezeti: Hámori Gábor

Minden kedden 16 órakor 
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
Vezeti: Palacskó József

Kéthetente keddenként 17 órakor
Foltvarró Klub 
Vezeti: Szőke Klára

Minden hónap első keddjén 15 órakor
Örökifjú nyugdíjasok Klubja

Minden szerdán 16 órakor
Belvárosi Rajziskola 
Vezeti: Nemerey Péter

Minden hónap harmadik szerdáján 15 órakor
Vers- és Prózamondó Pedagógusok 
Klubja
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden csütörtökön 9.30-tól
Énekóra anyukáknak és gyermekeknek
Vezeti: Kopjár Anikó

Minden hónap első csütörtökén 10 órakor
Hurcibaba klub
Vezeti: dr. Bereczki Barna Szilvia

Minden pénteken 15 órakor
Füsti Molnár Éva Színistúdió 
Vezeti: Füsti Molnár Éva, Jászai-díjas mű-
vész

Minden pénteken 18 órakor 
Repülő-klub
A BM Repülő és Ejtőernyős Klub Vitorlá-
zórepülő Szakosztályának szervezésében

Baranyai

impresszum
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Baranya Megyei Civil Információs Centrum

Szolgáltatások:

• tanácsadás az alábbi területeken:
– jogi, közhasznúsági,

– pénzügyi, könyvelési, adózási
– pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan

– civil szervezetek és üzleti szféra közötti kapcsolatépítés és együttműködés segítésének, 
tapasztalatainak bemutatása
– forrásteremtési tanácsadás

– számítógép-kezelés
– magyar-külhoni magyar és egyéb külföldi partnerségi kapcsolatok elősegítése

• információs szolgáltatások:
– Partnerség Információs Nap szervezése

– kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása)
– folyamatos információszolgáltatás biztosítása (adatbázis építése, aktualizálása, elérhetősége)

• infokommunikációs szolgáltatások
– honlap fenntartása

– hírlevél

• képzési és egyéb szolgáltatások
– a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos szemináriumok szervezése

– CIC partneri hálózati munkában való részvétel
– más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés

– inkubátor funkció – civil szervezetek számára székhelycím és alkalmi infrastruktúra biztosítása 
a Civil Közösségek Házában.
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Civil Információs Centrum
m ködtetése

Baranya Megyei Civil Információs Centrum
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Elérhet ségeink:
Nevel k Háza Egyesület

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 72 315 679
e mail: bmcic@ckh.hu

www.cic.ckh.hu
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Elérhet ségeink:
Nevel k Háza Egyesület

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 72 315 679
e mail: bmcic@ckh.hu

www.cic.ckh.hu
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