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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA jAnuárIPrOGrAMjAI
KIÁLLÍTÁSOK

GEBAUER GALÉRIA 
Szilágyi Szilárd „Silaro”
GORGÓK – Among faces című kiállítása
A megnyitó időpontja: �016. január 13., szerda 17:00
A kiállítást megnyitja: Szilágyi Eszter Anna
A kiállítás 2016. február 16-ig megtekinthető.

Új GALÉRIA
Alakítsd a városod!
Kiállításmegnyitó, eredményhirdetés és beszélgetés: 
Időpont: �016. január 7. 17:00 óra
A beszélgetők: 
Tóth Eszter, kultúrAktív Egyesület; Horváth András, 
a Dél-Dunántúli Építész Kamara elnöke; Csaba Ders, 
Pécs város főépítésze; Divéki Lili, diák, PTE Babits 
Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola; 
Gyergyák János, építész, településmérnök, oktató PTE 
PMMIK
www.kulturaktiv.hu

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
A Mecseki Fotóklubi Fotóklub „III. Mecsek Szalon” fotóki-
állítása
A kiállítás megtekinthető: �016. január 30-ig. 
A kiállítások megtekinthetők hétköznapokon �-1�thetők hétköznapokon �-1� 
óráig.

PROGRAMOK

január 11-én, hétfőn 18:30-tól 
Simply English klubest

január 12-én, kedden 9 órától 
Közöd?! – Avagy hogyan segíthetek tanulni?
Tanulásmódszertani műhelysorozat,  
Egerszegi Andrea tanulásmódszertan tanárral, 
trénerrel

január 12-én, kedden 17:30-tól
Agócsy László Zeneiskola
Tanszaki gitár hangverseny

január 12-én, kedden 15 órától
Tanulásmódszertan gyerekeknek

január 15-én, pénteken, 14:30-tól
Diabétesz Barátok

január 15-én, pénteken 18 órától
Pécsi Magyar-Orosz Társaság
Orosz Újév

január 19-én, kedden 9 órától
Tanulásmódszertan felnőtteknek

január 19-én, kedden 15 órától
Tanulásmódszertan gyerekeknek

január 19-én, kedden 14 órától
Önkéntes műhely előadással
Meghívott vendég: Kovács Orsolya

január 25-én, hétfőn 17 órától
Pécsi Városvédő és Városszépítő Egyesület
Dr. Majdán János: A baranyai vasútközlekedés története
moderátor: Dr. Vargha Dezső szakosztályvezető

január 26-án, kedden 9 órától
Közöd?! – Avagy hogyan segíthetek tanulni?
Tanulásmódszertani műhelysorozat,  
Egerszegi Andrea tanulásmódszertan tanárral, trénerrel

január 26-án, kedden 16:30-tól
Spanyol-Magyar Társaság
A decemberi spanyolországi választásokról.
Előadó: Dr. Harsányi Iván

január 27-én, szerdán, 17 órától
Magyar-Finn Társaság klubestje
Filmvetítés
Jari Halonen: Aleksis Kivi élete
színes, feliratos finn filmdráma (�00�, 105 perc)
Aleksis Kivi (1834-187�) írta az első finn nyelvű 
regényt – A hét testvért – és drámákat is. Ebben a 
nem szokványos történelmi filmben megelevenedik, 
hogy a 19. században miként alakult ki a finn 
identitáseszmény, hogyan született a színház és 
fejlődött az irodalmi nyelv.

január 28-án, csütörtökön, 16:30-tól
Népi Írók Baráti Társasága
Dr. Nagy Imre irodalomtörténész, a PTE egyetemi 
tanára előadása:
„A XVIII: század neves pécsi költője: 
Faludi Ferenc/1704-1779/”
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December 1�-én megrendezésre került a II. 
Emberi Jogi Világnap, a „Tedd magad szabad-
dá!” című rendezvénysorozathoz szorosan 
kapcsolódva, amely kezdeményezés a tavalyi 
évben vette kezdetét Pécsett. 

Az emberi jogok világnapját minden év 
december 10-én ünnepeljük. Ezen a napon 
fogadta el 1948-ban az ENSZ Közgyűlése az 
emberi jogok egyetemes nyilatkozatát. A vi-
lágnapot pedig 1950-ben hozták létre a Köz-
gyűlés 317. plenáris ülésén. Azóta e nap körül 
a témához kapcsolódóan rendeznek kulturá-
lis programokat, magas szintű politikai kon-
ferenciákat és találkozókat, kiállításokat a vi-
lág minden részén. 

Idén a Király utca központi részén elhe-
lyezkedő, hangulatos Nappali Bár adott ott-
hont a rendezvényünknek. Jobban mondva a 
legelső helyszín, amely már délután 4 óra óta 
várta az alkotókedvűeket az Itthon Otthon 
Közösségi Tér volt, amely szintén a Király 
utcán található. Itt a kisebbek és nagyobbak 
egyaránt gyárthattak saját készítésű karácso-
nyi képeslapokat, melyek elkészítéséhez taná-
csokkal és alapanyagok biztosításával járultak 
hozzá kreatív kollégáink. 

Este 18 órától startoltak a programok a 
Nappali Bárban. Elsőként egy kötetlen han-
gulatú irodalmi talkshow vette kezdetét, ahol 
Balogh Róbert beszélgetett két nagyon emb-

lematikus személyiséggel, Tengler –TG- Ger-
gely slammerrel és Kiss Tibor Noé íróval. 

A következő program felelőse a budapesti 
székhelyű Amnesty International Magyaror-
szág volt. Nagysikerű Emberi Jogi Kocsma-
kvízüket elhozták hozzánk Pécsre is, amelyet 
Pénzes Júda vezetett. 

Később a színpad átadta a helyét a slam és 
a zenei produkciónak. A Sopianae Slam Poet-
ry Klub témaként a biztonságot hozta el az 
estünkre, fellépett Tengler Gergely, Nemes 
Márk, Tatai Gergő és Mészáros Anikó. A ze-
nei programot a Snétberger Zenei Tehetség 
Központ diákja, Pázmándi József kezdte meg, 
aki önálló minikoncertet adott klasszikus gi-
táron. Utána közvetlenül pedig a Sickpicnic 
nevű formáció lépett fel, akik zenéjüket etno-
dzsesszdiszkóként aposztrofálják. 

A remek hangulatú, felhőtlen este alatt 
üzemelt az Élmény Tár Tanoda megsegítése 
érdekében létrehozott Ezeregy Sütivásár, ahol 
finom sütemények megvételével egyben ada-
kozni is lehetett a fent említett tanodának. 
Továbbá lehetett informálódni a Levélíró 
Maratonról az Amnesty International segít-
ségével, tovább folytatódott a karácsonyi üd-
vözlőlap-gyártás, valamint lehetett készíteni 
sajátkezű, vagy emberi jogi témájú kitűzőket, 
hűtő mágneseket. 

Szervezők: Az Emberség erejével Alapít-
vány, Baranya Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház, Nappali Bár, Amnesty Inter-
national Magyarország, Snétberger Zenei Te-
hetség Központ, Sopianae Slam Poetry Klub

Rimai Dávid
Tedd magad szabaddá! – Avagy a II. Emberi 
Jogi Világnap Pécsett!
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A Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és Ön-
kéntes Ház illetve Az Emberség Erejével Alapít-
vány által szervezett Élménypark?! című program 
évek óta sikeresen fut a Civil Közösségek Házában. 
Az alcíme pedig: „Interaktív esélyórák fiataloknak 
az emberi jogokról és az esélyegyenlőségről. De mit 
is takar pontosan ez a hosszú cím, mi is az, hogy 
Élménypark?!

A program a hagyományokhoz híven egy hetes 
nyitva tartással várja az általános iskolások 7.-8. osz-
tályos tanulóit, a középiskolás korosztályt valamint 
a 1�-�0 év közötti ifjúsági közösségeket (melyek 
lehetnek ifjúsági közösségek, tanodák vagy akár 
egyetemi csoportok is). Az Élménypark?! általá-
ban egy őszi és egy tavaszi héten tart nyitva hétfőtől 
péntekig. A program ingyenes, mindössze előzetes 
regisztrációhoz kötött.

Az Élménypark?! célja az, hogy gazdagítsa az 
önismeretet, a közösségi együttélésről és a fele-
lősségvállalásról felkeltse a gondolkodást, illetve 
támogassa és felerősítse a cselekvő attitűdöt. Mód-
szertanát tekintve élményalapú pedagógiai mód-
szerekkel dolgozunk, kooperatív technikával és a 
nem-formális nevelés módszereit vesszük alapul. 
Ehhez igazítva általában 5-6 tematikus modulból 
választhatnak az Élményparkba érkezők, amelyek 
90 percesek és minimum 15 fővel tudnak hatásosan 
működni. A modulok a korábbi évek jól bevált té-
máiból állnak össze, illetve mindig található köztük 
új is, ez az éppen közreműködő szervezetektől függ 
a leginkább. Tehát egy-egy osztály vagy kis közösség 
akár folyamatosan is látogathatja a programot, hisz 
újdonság mindig várja az érdeklődőket.

A legutóbbi Élménypark?! �015. november �3. 
és �7. között került megrendezésre, moduljai a kö-
vetkezők voltak: 1. Előítéletek – Falak helyett hidak: 
Ez egy jól bevált modul, amely mint a címe is mu-

tatja, hétköznapi helyzeteket jelenít meg, ismerteti 
a többség vagy a kisebbség viszonyát, szó esik a ki-
rekesztésről, a bűnbakképzés fogalmáról, esélyek le-
hetőségeiről, segélyezési rendszerről. 2. A Fogyaté-
kossággal élők blokk, ezt általában külsős specifikus 
szervezetek rendezik, akik lehetőséget nyújtanak a 
személyes találkozásra, az akadályozott helyzetek 
kipróbálására. 3. A Nemi szerepek blokk, melyben 
végig megyünk a biológiai adottságokon, társadal-
mi elvárásokon és szerepeken valamint a párkapcso-
lati kérdések is előkerülnek. Felhívjuk a figyelmet a 
bántalmazó kapcsolatok jeleire, kikerülési módok-
ra. 4. Társadalmi egyenlőtlenségek. Ebben a blokk-
ban szó esik az örökletes hátrányokról. A „számít-e 
hogy hova születünk?” kérdéskörrel foglalkozunk, 
előkerülnek a szegénység arcai, a társadalom „győz-
tesei” illetve „vesztesei.” 5. Zsidó identitás: Ki az, aki 
zsidó? Számít-e ha valaki zsidó? Illetve ki határozza 
meg egyáltalán, hogy mi az, hogy ha valaki zsidó? 
Továbbá most Élménypark Plusz címszó alatt egy 
különleges modul is helyet kapott, melyben egy 
műanyag fűzőben, egy úgy nevezett korzettben le-
hetett kipróbálni egy játékot. Ezzel azokra a gyer-
mekekre szerettük volna felhívni a figyelmet, akik 
gerincferdülésük miatt egy ilyen speciális segédesz-
közben kényszerülnek leélni kamasz éveiket.

Általában egy-egy ilyen alkalom során 170-�00 
diák fordul meg nálunk Pécs és a környékbeli cél-
csoportból. Legutóbbi Élményparkunk együttmű-
ködő partnerei voltak: UCCU Roma Informális 
Oktatási Alapítvány, „GYERE” Gyerekesély Egye-
sület, , Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú 
Alapítvány, Drogprevenciós Munkacsoport, Kerek 
Világ Alapítvány, Special Pécs, SINOSZ Baranya 
Megyei Szervezete, PTE Támogató Szolgálat, Va-
kok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesülete, 
Vertebra Alapítvány.

Rimai DávidÉlménypark?! 
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Pécsi lakosok a  Budapest Bike Maffia példá-
jára Pécsett is szeretnék meghonosítani a kö-
zösségi főzéseket, mely során különböző civil 
szerveződésekkel együttműködve készítenek 
finom fogásokat, aztán szállítják ki a rászoru-
ló családokhoz, két keréken.

A PBM első közösségi akcióján, „Pécs 
Bike Maffia Start!” címmel, november 7-én, 
1�0 adag babgulyást készült, melyet a kerék-
páros önkéntesek vittek ki a rászoruló pécsi 
gyermekes családoknak. A szervezők a főzés 
helyszínén egész napos programmal várták az 
érdeklődőket és a támogatókat. A helyi Tano-
dákból és a Pécsi Gyermekotthonból érkezett 
gyerekekkel közösen megvalósult délelőtti 
gyermekprogramot egy közős ebéd zárta. A 
nyitó program szervezését és lebonyolítását a 
Budapest Bike Maffia is segítette adományok-
kal, valamint a délutáni kocsma kvíz játék le-
bonyolításával. A közös bulin Marcial Bodoo 
Dj zenélt.

A következő közösségi főzés „Pécs Bike 
Maffia Mikulás” címmel december 5-én ke-
rült megrendezésre a Búza téri piacon. Ez al-
kalommal a Mikulás bringások a gyerekeknek 
a finom étel mellé meglepetéscsomagot is ki-
szállítottak. Ekkor már két kondérban főtt a 
finom húsos káposzta, és Simon Wintermans-
nak köszönhetően több száz holland mini pa-
lacsinta is kiosztásra került „melegében”.

Decemberben a pécsi „maffiózók” kará-
csonyra egy formabontó eseménnyel is ké-

Lelkes pécsi lakosok útjára indították a Pécs 
Bike Maffiát (PBM)
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szültek, a „Fogadj örökbe egy családot!” 
jótékonysági akcióval, melynek során a helyi 
éttermek működtetőinek felajánlását, vala-
mint játékadományokat összegyűjtve, közö-
sen ünnepi menüt és ajándékokat „varázsol-
tak” 70 pécsi család asztalára.

A „Fogadj örökbe egy családot!” program 
támogatói:

Szinbád Étterem
Barbakán Étterem 
Trafik
Polgár Étterem és Panzió
Piazza Del Grano
Kóstolda Lakásétterem
Főnix Pizzéria
Pécsi Vadásztanya Étterem
Szent György Fogadó
Nappali Bár 
Nap Hostel
Csinos Presszó 
AszPIK Pécs Alkotói Piac
BioBia Porta Pajta
Pécsi Életmód Egyesület
Elefántos Étterem és Pizzéria
Teleky Bistro
Ízes Magyar Csemege Szendvics és Tejbár
Blöff Bisztró
Bellagio Ristorante
Balkán Bisztró
Crystall Étterem
Oliva Étterem
Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei 

Szervezete
Nevelők Háza Egyesület
Baranya Megyei Önkéntes Centrum

Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház

Kistányér Restaurant & Pub
Szabadkikötő
Flexoco Kft. 
Karl Mikro-Sörfőzde
Tettye Vendéglő
VS-Net Kft.
Mecsekerdő Zrt.
Arbasüt Kft.
Smart Haus DRBG Engineering
A Pécs Bike Maffia csoportról annyit ér-

demes még tudni, hogy alaptevékenységük 
az adománygyűjtés, majd ezeknek az adomá-
nyoknak kerékpárral való kiszállítása rászo-
rulók családok, és egyének számára. A tervek 
szerint havonta megrendezésre kerülő főzések 
és az ezzel párhuzamosan megvalósuló prog-
ramok során a szociális munka elemeit igye-
keznek ötvözni az önkéntességgel, adomá-
nyozással, kerékpározással. 

A helyi „Maffia” fő célja, hogy egy tuda-
tosabban gondolkodó közösséget építsenek 
az erre érzékeny emberek, csoportok, szerve-
zetek, vállalkozók és ismert helyi művészek 
bevonásával. 

�016. évi közösségi főzések programterve 
áprilisig:

Január: Balokány-liget, házigazda a Tett-
hely Ifjúsági Egyesület

Február: Patacs, házigazda a Fogd a Kezem 
Alapítvány

Március: Meszes, házigazda a Kóstolda La-
kásétterem

Április: Kultúrkert, házigazda: Nevelők 
Háza Egyesület

A csoporttal kapcsolatos egyéb információ: 
https://www.facebook.com/pecsbikemaffia/
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Nem törekszem a teljességre. Ezért elnézést, 
aki önkéntesként, közösségi szolgálatos di-
ákként, tagként, munkatársként, vagy ami 
a legfontosabb résztvevőként részt vett egy 
programon és most nem kerül említésre. 
Mindannyian részesei voltak a mi �015-ös 
évünknek!
Helyszínünk: Pécs, Csontváry út �. Mosoly-
manó Családi Központ
1. Társadalmi Felellőség-vállalás – 4 éve 

a. Havonta Jótékonysági ruhaosztást tar-
tunk, mely során az igazoltan rászoruló 
családok regisztráció után ingyen vá-
logathatnak a helyiek adományaiból, 
így 30-40 családnak tudunk segítünk. 
Kulcsszavaink: önként jön hozzánk a 
család; igazolnia kell, hogy rászoruló; 
saját maga választja ki, mire van szüksé-
ge; helyiek segítenek helyieknek.

b. Speciális gyűjtések: vetőmagot; élelmi-
szert, babakocsit, pelenkát, mosóport, 
babágyat, babahordozót, etetőszéket, 
mosógépet, hűtőszekrényt, bútorokat 
gyűjtöttünk, szállítottunk és adtunk át 
rászoruló családoknak. A Családsegítő, 
az Anyaotthon, a gyermekorvos és vé-
dőnők is küldenek hozzánk családokat. 
A NEA támogatása révén, javítómű-
helyünkből az adományokat (műszaki 
eszközök, játékok, berendezési tárgyak) 
működőképes állapotban szállítjuk ki a 
rászorulóknak.

c. Az Árpád Feje-
delem Gimnázi-
um és Általános 
Iskola tanári, 
tanulói és szülői 
közössége gyűj-
tött a hozzánk 
járó rászoruló 
c s a l á d o k n a k . 
Tartós élelmi-

szer, játék, ruhanemű, édesség jutott 15 
család Karácsonyi csomagjába.

d. �015-ben Családegyesítésben is részt 
vállaltunk.

2. Mi játszóterünk Mozgalom – 6 éves 
programunk

a. Pécs Város Civil pályázata révén, 4 
játszótéren új eszközök beszerzése is 
történt. Köszönjük a BIOKOM aktív 
közreműködését! Játszóterek: Aidinger 
J. u. �.; Németh László u.; Wallenstein 
u.; Maléter Pál u. �.

b. Fodor Ibolya képviselő asszony támoga-
tásával, a Lahti utcában is megújult egy 
játszótér. dr. Csizmadia Péter képviselő 
úr támogatásával sikerült egy kombiesz-
köt vásárolni a Németh László utcába.

3. Falfestés
a. Egy kertvárosi óvoda udvara 3 összefir-

kált falra nézett. Az Europa Cantat al-
kalmából Éneklő Falakat hoztunk létre, 
két magyar népdal szövegével, kottájával 
és egyedi (Ferling Szonja tervezése) gra-
fikájával. 

b. Egy másik óvoda bejáratánál hasonlós 
falfelület volt. Ezt is sikerült szebbé ten-
nünk az E.ON támogatásával.

4. Állatos programok
a. Kutyagumi zászlózás – figyelemfelhí-

vás a rossz gyakorlatra. Partnerünk: Kul-

Dolgaink 2015-ben, Pécs panel városrészének 
szívében
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turált Állattartásért és Tiszta Környeze-
tért Egyesület

b. Cica és Kutya Örökbeadó Nap – a Pécs 
Környéki Állatmentők szervezésében.

5. Országos programok: Már több éve 
csatlakozunk a Házasság Hetéhez, az 
Állampolgári Részvétel hetéhez és az Eu-
rópai Hulladékcsökkentési Héthez.

6. Helyi kezdeményezéseken 
szívesen részt veszünk: Csa-
ládok Napja, Sütőtök Feszti-
vál, Faültetés, Mindenki Kará-
csonyfája, Itthon Otthon.

7. Sport és Mozgás: jóga, ping-
pong, íjászat, ovis torna.

8. Napi programjaink kereté-
ben, hétfőtől péntekig, 8:30-
17:30 között várjuk a láto-
gatókat. Kiemelt figyelmet 

fordítunk a korai zenei nevelésre (Kere-
kítő, Dúdolda, Babázó Bogival, ovis nép-
tánc). 

9. Nagyrendezvényeink Jeles napokhoz 
kapcsolódva, ingyenes programokkal vár-
juk az itt lakókat (lovaglás, körhinta, Báb-
előadás, kézművesség, agyagozás, zenés 
gyerekműsor)

10. A Kertvárosi Babahordozó Klubot 
egyik tagunk vezeti. Kezdeményezésére a 
városban először, Mosható pelenka klub is 
indult. Szoptatás támogató csoportunk is 
az Ő nevéhez kapcsolódik. 

11. Közösségi Piacunk heti rendszerességgel, 
már 3. éve működik.

Programjainkat folytatjuk �016-ban is, 
mert a Kertvárosban lakunk és szeretnénk 
gyerekeink, mosolygós sorsának kovácsa len-
ni!

Mosolymanó Egyesület
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Nekem minden kiállítás ÜNNEP... Megál-
lunk, abbahagyjuk mindennapi rohanásunkat 
és egymásra figyelünk. Felidézzük az év leg-
szebb eseményeit:a műhelymunka örömét,a 
kirándulásokat, a művészettörténeti, szakmai 
előadásokat. Az 1978-ban alakult társaság az-
zal a céllal jött létre pedagógusokból, hogy 
a tanítás mellett művelje a képzőművészet 
valamely területét. Ez nagyon fontos, mert, 
aki maga is fest, rajzol, tűzzománcot, kerámi-
át készít, könnyebben átadja az ismereteket a 
diákjainak. Ha már nem tanít akkor is szívet-
lelket melengető tevékenység, és remek, hasz-
nos, t artalmas időtöltés.

„A művészet olyan tevékenység, amelynek 
az a célja, hogy a legmagasabb és legjobb érzé-
seket, melyeket az emberek átéltek közölje az 
emberrel” (L. Tolsztoj)

�003-tól nyaranta Dunaszekcsőre me-
gyünk alkotótáborba. Az idén szó szerint „fé-
nyesre” sikerült az ottlétünk. Nemcsak azért, 
mert oly szép időnk volt, hanem a fény volt 
a témánk. A természet adta szépségek a víz, a 
levegő, a környezet, mindannyiunk számára 
lenyűgöző volt. A napi munka, motívumgyűj-
tés, rajzolás, festés mellett különböző progra-
mokat szerveztünk: kaputárlat, kirándulá-
sok, helyi művészek műhelyének látogatása. 
A tábor zárásaként az Örökségházban nyílt 
tárlatunk igazi ünnep volt, mert az innen el-
származott, vagy Dunaszekcsőn élő művészek 
is kiállítottak: Laborcz Mónika – kerami-

kus, Laborcz Flóra – szobrász, ötvös, Gilles 
Weissmann – festő, Hans Mendler – festő, 
szobrász, OláhJános – festő, Belák Viktória 
– festő, Ákos János – festő, valamint fotósok: 
Puskás Ilona, Balogh Viktória, dr. Kolmann 
J. György.

A most nyíló kiállításon huszonnégy mű-
vésztanár munkáját láthatjuk. A tagok több-
sége pécsi, de a megyéből is kapcsolódnak 
hozzánk (Szigervár, Harkány, Orfű, Siklós). 
Közülünk négyen a Magyar Alkotóművészek 

Újra együtt a csapat
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Országos Egyesületének, illetve tizenegyen a 
Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének 
tagjai. Évente csoportos kiállításokon veszünk 
részt, de minden tagunknak volt már önálló 
kiállítása. A dolgok csak akkor léteznek, ha 

ellentétük is létezik. Ez így van a fénnyel és a 
sötéttel, az éjszakával és a nappallal,a nővel és 
a férfival,az erővel és a gyengeséggel is.

Munkáikon a realista ábrázolás mellett, 
átírt, absztrakt képekkel is találkozunk. A 
címekből olvashatunk: Megtört fények, Na-
rancsba hajló fények, Holdfény, Tűz, Ég és 
föld, Levegő, Lemenő Nap fényében, Őszi fé-
nyek,  A Duna bölcsőjénél, Fák napfényben, 
Nyáron,  Parti varázslat,Fény-árnyék...

Örömmel ajánlom figyelmükbe a tárlatot:
„A mosollyal az ember fényt gyújthat ön-

magában. Reménnyel töltheti el a lényét, s ezt 
a reményt másokra is átsugározhatja” 

Őszintén remélem én is , hogy így lesz!
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A személyi jövedelemadóról szóló törvény sze-
rint, külön törvényben meghatározott módon 
és feltételekkel minden adófizetőnek minden 
évben lehetősége van arra, hogy az összevont 
adóalapjának a kedvezmények levonása után 
ténylegesen megfizetett adójából 1-1 százalé-
kot az általa meghatározott egy-egy kedvezmé-
nyezett javára juttasson. Kedvezményezettet 
két csoportból lehet választani, de mindegyik-
ből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a 
másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is 
vonható össze. 

1. A kedvezményezettek egyik csoportját 
egyesületek, alapítványok, közalapítványok, 
színházak, múzeumok, felsőoktatási intézmé-
nyek és más, a törvény által egyedileg felsorolt 
szervezetek alkotják. 

Ide tartoznak: 
• egyesületek3 (kivéve ebből a pártokat, a 

biztosító egyesületeket, továbbá a munka-
adói és a munkavállalói érdekképviselete-
ket), ha bírósági nyilvántartásba vételük a 
2014. év előtt már jogerőre emelkedett,

• �014 év előtt bíróság által nyilvántartásba 
vett alapítványok, közalapítványok, 

feltéve, hogy a székhelyük belföldön van és nyi-
latkozatuk szerint közhasznú tevékenységet foly-
tatnak. 

Az egyesületek, alapítványok és közalapít-
ványok akkor lehetnek kedvezményezettek, 
ha közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytatnak, szervezetük pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújta-
nak. 

Az egyesületek, alapítványok, közalapítvá-
nyok kedvezményezhetősége szempontjából 
fontos, hogy milyen tevékenység minősül köz-
hasznúnak. 

A Civil tv. �. § �0. pontja határozza meg a 
közhasznú tevékenység fogalmát, mely szerint 
közhasznú tevékenység minden olyan tevé-
kenység, amely a létesítő okiratban megjelölt 
közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvet-

ve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és 
az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 

A kedvezményre igényt tartó, előzőekben 
említett szervezeteknek a rendelkező nyilatko-
zatok megszerzése érdekében közölniük kell az 
adószámukat azokkal az adózó magánszemé-
lyekkel, akiknek a rendelkező nyilatkozatára 
számítanak. Ez az eljárás alaki kötöttségek nél-
küli, megvalósítható személyes kapcsolatfelvé-
tellel, szórólapokkal, egyéb - jogszabályba nem 
ütköző módon történő - figyelemfelhívással, 
hirdetéssel. A kedvezményezett reklám és mar-
keting célú tevékenységére fordított költségek 
együttes összege a felhasználás évében nem ha-
ladhatja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, 
de legfeljebb 10 millió forintot.

A támogatók toborzásához előzetes adóha-
tósági engedélyre nincs szükség, így az előzetes 
engedélykérések, a szórólapok véleményezésre 
történő megküldése szükségtelen időkiesést 
jelenthet.

A magánszemély által juttatott pénzösszeg 
olyan költségvetési támogatásnak minősül, 
amelynek igénylését és a közcélú tevékeny-
ségeknek megfelelő felhasználását az adózás 
rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint az 
adóhatóság jogosult ellenőrizni. 

Amennyiben az ellenőrzés azt állapítja meg, 
hogy 

– a támogatás igénylése jogszabálysértő 
volt, így például ha a kedvezményezetti 
feltételek nem állnak fenn, valamint 

– a közcélú tevékenység szerinti felhaszná-
lás nem valósult meg, 

úgy a kedvezményezettnek az adóhatóság ha-
tározata alapján az átutalt összeget vissza kell 
fizetnie. 

A civil kedvezményezett akkor használja fel 
a közcélú tevékenységének megfelelően az 1 
százalékos összeget, ha 
• az alapítvány, közalapítvány, egyesület 

alapcél szerinti közhasznú tevékenysége 
megvalósítására fordítja, illetve 

• az 1. pontban felsorolt további szervezetek 

Fűri Ildikó
1%-ról röviden
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a létesítő okiratukban és a rájuk vonatkozó 
külön jogszabályokban alaptevékenység-
ként meghatározott közcélú, közérdekű, 
közhasznú tevékenység megvalósítására 
fordítják azt. 

Lényeges arra is ügyelni, hogy a kedvezmé-
nyezett fenntartásával, működésével kapcsola-
tos költségként elszámolható összeg együtte-
sen sem haladhatja meg a felhasználás évében 
felhasznált összeg 25 százalékát, de legfeljebb 
a 25 millió forintot. Működési költségként a 
következők vehetők figyelembe: 
a) a számvitelről szóló �000. évi C. törvény 

– 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítá-
sok,

– 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő 
kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a 
pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, 
valamint 

– 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint a visz-
szafizetési kötelezettség nélkül átadott, 
pénzügyileg rendezett, véglegesen át-
adott pénzeszközök összege, 

b) székhely, működési hely – kivéve, ha az va-
lamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, 
alkalmazott vagy ezek hozzátartozója ál-
tal bármely jogcímen lakás céljára hasz-
nált ingatlana is egyben – fenntartásával és 
működtetésével kapcsolatos költségek, így 
különösen az ingatlan bérleti díja és a ked-
vezményezettet terhelő közműdíjak, 

c) postaköltség, telefon- és internetszolgálta-
tás alapdíja, 

d) – költségvetési szervek esetében – személyi 
és dologi juttatások.

A civil kedvezményezettnek a javára jutta-
tott összeg cél szerinti felhasználásáról, vagy 
esetleges tartalékolásáról a nyilvánosság előtt 
kell számot adnia. �008. január 1-jétől ha-
tályban lévő fontos szabály az, hogy a kedvez-
ményezett a részére átutalt 1 százalékos ösz-
szeg felhasználására vonatkozó adatokat nem 
sajtóközlemény útján teszi közzé. Ehelyett 
a kedvezményezett köteles a részére juttatott 
összeg felhasználására vonatkozó adatokat az 
átutalást követő második év május 31-ig (te-
hát a �016-ban átutalt összeg esetén �018. 

május 31-éig, a �015-ben átutalt összeg esetén 
pedig �017. május 31-éig) az állami adóható-
ság részére, elektronikus formában, tehát az 
Ügyfélkapun keresztül megküldeni. A közle-
ményt a NAV által rendszeresített nyomtatvá-
nyon kell benyújtani11. 

A kedvezményezettet jogutód nélküli meg-
szűnése esetén soron kívüli, jogutódlással 
történő megszűnése esetén a jogutódot a jog-
elődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszá-
molási kötelezettség terheli. 

A közleményben szerepelnie kell az 1 szá-
zalékos összeg felhasználására vonatkozó ada-
toknak, ezen belül a cél szerinti és működési 
költségeknek külön-külön és összegszerűen 
is. Szintén szerepelnie kell a felajánlott összeg 
esetleges – legfeljebb az átutalást követő máso-
dik év végéig terjedő – tartalékolására vonat-
kozó információknak is. A közlemény végén 
nagyobb terjedelmű szabadon gépelhető rész 
található, melyben az 1 százalékos összeg fel-
használására vonatkozó részletes információk 
tüntetendőek fel. 

Az adóhatóság a közleményben szereplő 
adatokat átadja az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumát vezető miniszter részére, aki az 
adatokat minisztériuma honlapján közzéteszi. 
Ezen túl azon szervezetek, amelyek saját inter-
netes felülettel rendelkeznek, a felhasználást 
követő év május 31-ig kötelesek a közleményt 
ezen a felületen is közzétenni azzal, hogy a 
közleményt 1 évig nem lehet onnan eltávolí-
tani. 

Amennyiben a kedvezményezett a közle-
ményre vonatkozó szabályoknak 
a) nem tett eleget, 
b) teljesítése során számszakilag hibás adatot 

közölt, vagy nem az elszámolandó összeget 
szerepeltette, és az adóhatóság által az ada-
tok javítására kitűzött határidőt elmulasz-
totta, vagy 

c) teljesítése során valótlan adatot közölt, 
az adóhatóság határozatával kizárja a határozat 
jogerőre emelkedését követő rendelkező évben 
tett felajánlásokból történő részesedésből.

/Forrás: nav.gov.hu – 26. információs füzet/
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A rendszerváltás el őtt a szakszervezetek keze-
lésében és működtetésében, nagyvállalatok tá-
mogatásával országosan �50 művelődési ház, 
könyvtár és művészegyüttes végezte kulturális 
tevékenységét.

A rendszerváltást követően ezek a fenntartók, 
működtetők megszűntek, vagy a továbbiakban 
– igen kevés kivételtől eltekintve – nem vállal-
ták a közművelődési intézmények fenntartását, 
támogatását, kivonultak ebből a szerepkörből.

1990. november �7-én azzal a céllal alakult 
meg a Szakszervezeti és Munkahelyi Műve-
lődési Intézmények Egyesülete (SZMMIE), 
hogy a magukra maradt, nem önkormányzati 
fenntartású, de a lakosság számára is szolgáltatást 
nyújtó volt szakszervezeti és munkahelyi műve-
lődési intézményeket tömörítse, egységbe szer-
vezze és ellássa kulturális érdekvédelmüket.

Ezek a kulturális szervezetek a nemzeti kul-
turális örökség részét képező civil és társadalmi 
szerveződésű, a kulturális törvény által meghatá-
rozott alapfeladatokat és szolgáltatásokat ellátó 
önálló, vagy részben önálló származtatott jogi 
személyiségű, alapítványi vagy egyesületi for-
mában működő művelődési házak, könyvtárak, 
művészegyüttesek voltak.

Ezt a törekvést támogatta az állam – és a min-
denkori kulturális minisztérium is –, amikor a 
költség-vetésben elkülönítetten és garantáltan, 
a volt szakszervezeti és munkahelyi művelődési 
intézmények számára un. működési támogatást 
biztosított, s ennek az összegnek pályázati kere-
tek közötti felosztására a Szakszervezeti Munka-
helyi Intézmények Egyesületét bízta meg. 

Igazán nagy eredmény volt, amikor 199�-ben 
sikerült elérni, hogy a minisztérium költségve-
tési fejezetében – külön soron – biztosította  az 
SZMMIE működési támogatását.

Az Egyesület – megalakulása óta – szaka-
datlan küzdelmet vív a megmaradásért, a mű-
velődési há-zakban, könyvtárakban, művészeti 
együttesekben felhalmozott kulturális értékek 
megmentéséért, a szolgáltatások nyilvánossá té-
teléért, a mélyen beágyazódott kulturális hagyo-
mányápolás és őr-zés továbbviteléért, és ezek fel-
tételéért; a közművelődési feladatok financiális 
hátterének kiszámítható megteremtéséért.

Az intézményekben folyó kulturális tevé-
kenység és szolgáltatások fenntartása hozzájárul 
a helyi közösségek és civil szervezetek művelődé-
si kínálatához, a települések népességmegtartó 
erejének növeléséhez.

Számos helyen ma már a mi intézményeink 
(művelődési házak, könyvtárak, művészegyüt-
tesek) az egyedüli kulturális szolgáltatók, így az 
egyetlen művelődési lehetőség, a közösségi élet 
és a közéleti aktivitás még megmaradt színtere. 

�000-ben a szervezet nevet változtatott, új 
neve Területi Művelődési Intézmények Egye-
sülete (TEMI) lett.

Meggyőződésünk szerint a Területi Művelő-
dési Intézmények Egyesülete szervezetei által 
végzett kulturális tevékenység a magyar kultu-
rális örökség része, és néhány intézmény (már 
100-150 éve tartó) működése a szakmai örökség 
alapintézménye.

1997-ben a TEMI Vezetősége saját díjat ala-
pított, „Közösségi Művelődésért” díj néven, 
azon kollégák részére, akik tevékenységükkel 
kiemelkedően szolgálták a korszerű művelődést 
és a művészeti ízlés fejlesztését.

Ezt a díjat �015-ben az egyesület meghatá-
rozó személyisége Urbán Gyula emlékére, aki 
1993-tól �006-ban bekövetkezett haláláig a 
TEMI elnökeként fáradhatatlanul tevékenyke-
dett az egyesület létrehozása, majd működése, 
fennmaradása érdekében – Urbán Gyula Kö-
zösségi Művelődésért Díj – névre változtatta. 

A kitüntetés adományozásában minden év-
ben 3-4 kolléga részesül.

Az egyesülethez tartozó intézmények, bár le-
csökkent létszámmal –, de éppoly lelkiismeretes 
és színvonalas szakmai munkával, mint �5 éve a 
kezdetekkor – végzik továbbra is a feladatukat, 
melynek bizonyítéka, hogy  évente több mint 
három és félmillióan látogatják rendezvényein-
ket, programjainkat.

A TEMI Elnöksége a hozzánk tartozó kol-
légáknak az eddigiekhez hasonló, további si-
keres és eredményes munkát kíván!

Kenese Szilvia
elnök

A TEMI 25 éve
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MECSEKI FOTÓKLUB PROGRAM  
_____________________________________________ 

2016 ELSŐ NEGYEDÉV  
A klubestek időpontja: minden kedden 18:00 

A programok nyilvánosak, azon minden érdeklődőt szeretettel látunk! 
 

 
január 5. 

HOGYAN TOVÁBB? 
Beszélgetés  az Mecseki Fotóklub jövőjéről 

a közgyűlés előtt 

január 12. 
 
Beszélgetés, vélemények  a III. Mecsek Szalonról  

 

január 19. 
Vendég a társművészetek köréből 

Serbakov Tibor 
ötvös, szobrászművész 

január 26. 
  

Tisztújító közgyűlés 

február 2. 
 

Csigó Gergely AFIAP és Lángh Gábor EFIAP (Soproni Fotóklub) 
fotóművészek  kiállításának megnyitója 

február 9. 
 

Beszélgetés a Soproni Fotóklub tagjainak kiállításáról 

február 16.  
Vetítés 

Déri Judit: Alaszka 
 

február 23. Negyedéves pályázat 
Kötetlen téma. Beadhatók 13x18 - 18x24 cm méretű papírképek. 

március 1. Az Eszéki Fotóklub kiállítása 

március 8.  
 

Beszélgetés az Eszéki Fotóklub kiállításáról 

március 15. Nemzeti ünnep  
Nem tarunk klubestet. 

március 22. 
 

Képbírálat 
Beadható szerzőnként max.10 db digitális kép JPG formátumban, monitor felbontásban 

március 29. 
 

Kiss József klubtársunk bemutatkozása 

                  a 
Pécs, 2016. január 1.        Mecseki Fotóklub elnöksége 
 

________________________________ 
MECSEKI FOTÓKLUB 

7624 Pécs, Szt. István tér 17. 
FOTOPLUS                     Email: info@mecsekifotoklub.hu               XPress-DIGITAL 
   támogató                       www.mecsekifotoklub.hu          támogató 
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Pályázat könyvkiadási tevékenység 2016. 
évi fejlesztésére, a magyar könyvkultúra je-
lentős értékeinek létrehozására
A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet 
a könyvkiadási tevékenység �016. évi fejlesz-
tésére, a magyar könyvkultúra jelentős érté-
keinek létrehozására az alábbi témakörben.
Határidő: �016. január �5. 
Pályázók köre: Olyan könyvkiadók, amelyek 
már bizonyították, hogy fontos szellemi mű-
helyt alakítottak ki, és �011. és �015. között 
évente legalább öt, de ebben az időszakban 
összesen legalább �5 könyvet adtak ki.
Nevezési díj: Az igényelt támogatás 3%-
a, amely magában foglalja a �7%-os áfát is 
– de minimum 50.000 Ft –, és maximum 
100.000 Ft.
Tervezett keretösszeg: 170.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 3431/3��
Megvalósítás időtartama: �016. február 
1.–�018. június 30.
Benyújtási határidő: �016. január �5., éjfélig.
forrás, bővebben: nka.hu

SozialMarie 2016
Olyan projektek jelentkezését várják, amelyek 
a gyakorlatban már bizonyítottak, és van jö-
vőjük is – vagyis amelyek a pályázat benyújtá-
sakor már értékelhető eredményeket hoztak, 
és lesz folytatásuk.
A részvételi lehetőség nyitott a magánszektor-
ból, a civil szektorból (civil társadalmi kezde-
ményezések, NGO-k, nonprofit szervezetek, 
egyesületek) és a közigazgatásból érkező pro-
jektek számára, amennyiben azok Ausztria, 
Magyarország vagy Csehország területén 
valósultak meg. A Szlovákiában, Lengyel-
országban, Horvátországban, Szlovéniában 
és Németországban létrejött projektek közül 
csak a Bécs 300 kilométeres körzetében mű-
ködőekkel lehet pályázni.
Határidő: �016. január �6
jelentkezés módja, határidők: 

A pályázati időszak �015. november 9-én, 
hétfőn kezdődik.
A dokumentációt legkésőbb �016. január 
�6-án, kedden �3.55-ig lehet a SozialMarie 
weboldalán feltölteni. Figyelem: a díj pro-
jekteknek, és nem a projektgazda szervezetek 
általános tevékenységének szól. A magyar pá-
lyázók magyarul adják be a pályázatot, mellé-
kelve a pályázat angol nyelvű fordítását is.
forrás, bővebben: palyazatok.org

Kiemelkedő kulturális értéket létrehozó és 
bemutató kulturális – művészeti fesztivá-
lok megrendezésének támogatása
A fesztivál elsődleges célja, hogy a művésze-
ti alkotásokat nemzeti műveltségünk részévé 
tegye, bemutassa a hazai és nemzetközi élet 
legtehetségesebb szereplőit. A rendezvény/
fesztivál járuljon hozzá az ország/egy-egy ré-
gió/város kultúrájának megismertetéséhez, és 
ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, 
rangjának és színvonalának megőrzéséhez, és 
erősítéséhez.
Filmes, valamint gasztronómiai fesztiválok 
megvalósítását célzó pályázatokat a kollégium 
ebben a pályázati kiírásban nem támogat.
Határidő: �016. január �8. 
Támogatás formája: vissza nem térítendő tá-
mogatás.
Támogatás forrása: a Magyarország �016. 
évi központi költségvetéséről szóló �015. évi 
C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap 
fejezet.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 
összesen �50.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: maximum 
15.000.000 Ft/pályázat
Maximális támogatási intenzitás mértéke: 
legfeljebb 80%.
forrás, bővebben: nka.hu

Pályázat a nők szerepét erősítő projektek 
támogatására

Pályázati ajánló
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A Nőkért Globális Alapítvány (The Global Fund 
for Women) pályázatot hirdet a nők jogaiért, esély-
egyenlőségéért küzdő szervezetek részére.
Határidő: �016. február �8. 
A pályázók köre:
Olyan női csoportok jeletkezését várják, akik 
minden alábbi feltételnek megfelelnek:
• a szervezet nem az Egyesült Államokban van
• a szervezet elsődleges tevékenységi köre a 

női egyenjogúságért és a nők jogaiért való 
küzdelem

• olyan csoport, amelyben nők dolgoznak, 
önálló jelentkezéseket nem fogadnak

• a szervezetet nők vezetik, irányítják
A pályázat részletei:
A pályázat keretében a nők jogainak érvénye-
sítésén dolgozó szervezetek évente 5.000 – 
30.000 USD közötti támogatást nyerhetnek 
a projektjeik megvalósítására. Amenniyben a 
pályázó első alkalommal nyeri el a támogatási 
lehetőséget, úgy általában 5.000-15.000 USD 
támogatásra számíthat. Tekintettel arra, hogy 
az Alapítvány hisz abban, hogy a nők tudják 
legjobban a saját igényeiket felmérni, a prob-
lémáikra megoldást találni, ezért a hatékony-
ság érdekében alapvetően női vezetőséggel 
rendelkező csoportokat támogatnak.
A pályázat témakörei:
• erőszakmentesség
• gazdasági és poltikai érvényesülés
• szexuális és családalapítással kapcsolatos 

jogok
forrás, bővebben: contactmksz.hu

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
Határidő: �016. február �9. 
Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon 
nonprofit és civil szervezetek, amelyek társa-
dalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen 
megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkez-
nek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi 
cél érdekében visszaforgatják, költségvetésük-
ben és szervezeti működésükben érvényesítik 
a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.
A Széchenyi �0�0 keretében megjelent az 
„Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” 

című (GINOP-5.1.� kódszámú) kiemelt fel-
hívás. A Felhívás meghirdetésekor a támoga-
tásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
1,3 milliárd forint. A támogatási kérelem be-
nyújtása �016. január 18 – �016. február �9 
között lehetséges.
Jelen felhívás célja már működő szervezetek 
bázisán új társadalmi célú vállalkozások létre-
hozásának segítése, illetve a már működő tár-
sadalmi vállalkozások dinamizálása és stabili-
zálása – piacképes termékek és szolgáltatások 
előállításának ösztönzése révén, fenntartható 
üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási 
lehetőségek létrehozása érdekében.
A kiemelt projekt elsődleges célcsoportját a 
társadalmi célú vállalkozásokat alkotják.
Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon 
nonprofit és civil szervezetek, amelyek társa-
dalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen 
megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkez-
nek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi 
cél érdekében visszaforgatják, költségvetésük-
ben és szervezeti működésükben érvényesítik 
a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.
Ennek megfelelően a kiemelt projekt
• nonprofit gazdasági társaságok,
• szociális szövetkezetek, valamint
• alapítványok
• egyesületek
számára biztosítja szolgáltatásait, amennyi-
ben a szervezetek vállalják, hogy társadalmi 
céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti 
tevékenységet folytatnak, melynek segítségé-
vel hátrányos helyzetűek, munkanélküliek és 
inaktív emberek foglalkoztatásához járulnak 
hozzá.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra 
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,3 
milliárd forint. 
A támogatási kérelem benyújtása �016. janu-
ár 18 – �016. február �9 között lehetséges.
A Felhívás és mellékletei elérhetők: www.pa-
lyazat.gov.hu weblapon.
forrás: orientpress.hu
forrás: www.nonprofit.hu

szerkesztette: Arató Vilja



Ba
ra

ny
ai

2015. december18

Kossuth Művelődési Ház állandó  
programjai

jiu – jitsu edzés:
Időpontok: hétfő, csütörtök, péntek

Taekwondo edzés:
Időpont: kedd, szerda 17:30-�0:00 

Spinning bike edzés
Időpontok: hétfő, szerda, péntek   

17:30-19:30

Somogyi asszonyklub
Időpontok: minden hónap legelső szerdája 

14:00-16:00

Szövöde
Időpontok: minden hétfő 16:00-19:00

Könyvtár
Időpontok: minden csütörtök 17:00-18:00

Berze Művelődési Ház állandó programjai

Berze Ifjúsági Programok
Időpontok: hétfő, kedd, szerda 15:00-19:00

Baba-Mama klub
Időpontok: minden csütörtökön 10:00-

13:00

Társastánc
Időpontok: minden vasárnap 18:30-�1:00

Berze Nagy jános népdalkar
Időpontok: minden csütörtök 16:00-18:00

Mazsorett
Időpontok: minden szombat 15:00

Vasasért Egyesület Székház állandó  
programjai

Tea-Ház gyermek és ifjúsági klub:
Időpontok: kedd-péntek 16:00 – 19:00

Meselámpa
Időpontok: minden hétfő 16:30 – 17:30

Könyvtár
Időpontok: minden szerda 17:30 – 19:00

A Vasasért Egyesület állandó programjai

�016. január �8. csütörtök du. 16.30 órakor 
Dr. Nagy Imre irodalomtörténész, a PTE 
egyetemi tanára előadása:
„A XVIII: század neves pécsi költője: Faludi 
Ferenc/1704-1779/”

�016. február 18. csütörtök du. 16.30 órakor
Orcsik Ferenc író „A fehér szikla szerelmesei” 
című könyvének bemutatója 
Könyv-vásár

�016. március 17. csütörtök du. 16.30 órakor
Káplár János költő „Mohács, nemzetünk tra-
gédiája” című verses könyvének bemutatója

�016. április �1. csütörtök du. 16.30 órakor
Dr. Petre András író mini-novelláinak ismer-
tetése

�016. május 19-én, csütörtökön du. 16.30 
órakor
Dr. Szabó Szabolcs nyugalmazott középisko-
lai tanár, karnagy előadása:
„Zrínyi Miklós költő, hadvezér, politikus, a 
XVIII. századi magyar irodalom legnagyobb 
alakja. /16�0-1664/

Helyszín: Civil Közösségek Háza  
(Pécs, Szent István tér 17.)

A Népi Írók Baráti Társasága 2016-os év  
első félévének programja
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA  
áLLAnDÓ PrOGrAMjAI

Minden hétfőn 14.30 órakor
Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kó-
rusának próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn 17:30 órakor 
TRADICIONÁLIS HATHA JÓGA
Vezeti: Nagy András 

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

Minden kedden 17:30 órakor
GERINCTORNA
Vezeti: Molnár Zsuzsanna

Kéthetente keddenként 17:00 órakor 
Foltvarró Klub 
Vezeti: Szőke Klára

Minden szerdán 15 órakor
Belvárosi Rajziskola 
Vezeti: Nemerey Péter

Minden szerdán 9.30 órakor
Énekóra anyukáknak kisbabákkal
Vezeti: Kopjár Anikó

Minden hónap harmadik szerdáján 
15 órakor

Vers- és Prózamondó Pedagógusok Klubja
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden hónap első csütörtökén 
10 órától

HURCIBABA Klub
A babahordozás évezredes szokás: abban 
hiszünk, hogy a hátunkon és mellkasunkon  
hordozott gyermekeink a legbiztonságo-
sabb helyről szemlélhetik a világot.  
Hordozókendőinkkel ősi tudást adunk át 
egymásnak, és szeretnénk a babahordozás  
technikáját és felemelő érzését minél több 
szülőtársunknak átadni.
Vezeti: Dr. Bereczki-Barna Szilvia

Minden hónap páros csütörtökén 10 
órától

Dúdolda
Élmény-gazdag, interaktív, sok-hangszeres 
játék, zene-műhely, melynek elsődleges 
célja az  örömszerzés – mind a résztvevő 
gyermekek, mind a szülők, nagyszülők szá-
mára.
Vezeti: Bende Kornélia

Minden hétköznap 14.00 órakor

COMPUTERIA - ingyenes informatikai 
tanfolyam nyugdíjasoknak
Kéthetes kurzusok, naponta 14.00-16.00 
óra között. A részvétel térítésmentes min-
den 55 év  feletti örökifjú résztvevőnek
Vezeti: Billen Tibor



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.

Elérhetőségeink:
Nevelők Háza Egyesület

76�4 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 7� 315 679

e-mail: bmcic@ckh.hu • www.cic.ckh.hu


