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I. Általános rész 

 

 Név: Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Rövidítése: PBK Egyesület (közhasznú szervezet) 

Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. 

Levelezési címe: 7627 Pécs, Gesztenyés u. 17. 

 Alapítási éve: 2011.07.20. 

Működési területe: Magyarország. 

Besorolási kategóriája: közhasznú szervezet 

Társadalmi szervezet csoportba sorolása: kulturális tevékenység 

Adószáma: 18222188-1-02 

Az egyesület honlapjának címe:  

Egyesület ügyvezető elnöke: Vozár Pál 

                

 

Kiegészítő megjegyzés: 

 

Működési forma: egyesület 

Üzleti tevékenység:  nincs, az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat  

Jogszabályi háttér:2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

 

 

Számviteli szabályozottság 
 

A közhasznú társaságoknak számviteli politikájukat a számvitelről szóló 2000. évi C törvény, a „224/2000. 

(XII.19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól” (továbbiakban: kormányrendelet), továbbá a 2011. évi CLXXV. 

törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szerint kell kialakítaniuk. 

Az Egyesület a beszámolási időszakról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját a fentiekben részletezett 

előírások szerint készítette el. 

 

Az Egyesület által a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok végrehajtásával, az éves beszámoló 

elkészítésével megbízott: Geresics Tímea egyéni vállalkozó 

 

Mérlegképes könyvelő: 

Név:   Geresics Tímea 
Regisztrációs szám: 178813 

 

Az Egyesület a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 

Célok 

A számviteli politika kialakításánál alapvető cél volt, hogy az Egyesület sajátosságainak leginkább megfelelő 

értékelési módokat, elszámolási, eljárási szabályokat írjon elő és ezek a mindenkori valós pénzügyi, és gazdasági 

helyzetet tükrözzék. 

Az Egyesület könyvvezetését és beszámoló készítését a számviteli törvény előírásain túl a kormányrendelet és a 

közhasznú szervezetekről szóló törvény előírásai szerint teljesíti. 

 

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel  
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Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló, amely mellett közhasznú melléklet készítésére is kötelezett a 

kormányrendelet előírásai szerint 

 

Mérleg fordulónap: december 31. 

 

Mérlegkészítés napja: januar 31. 

 

Az Egyesület év közben a költségeket kizárólag az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyveli munkaszám 

alkalmazásával, melyek év végén a Számviteli törvény előírásainak megfelelően a 8. számlaosztályba kerülnek 

átvezetésre. 

 

Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából  

 

Lényegesség kritériumai 

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek 

elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. 

 

A jelentős összegű hiba 

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet 

érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének 

együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden 

esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - 

megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) 

összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 

százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A jelentős összegű hibákat a mérlegben 

és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban mutatjuk ki. 

 

A fajlagosan kis értékű készletek; a vevőnként, adósonként kisösszegű követelések; a valutás, devizás követelések 

és kötelezettségek év végi átértékeléséből adódó jelentős eredményhatás; valamint a behajthatatlan követelések 

esetében aránytalan költség tekintetében a számviteli politika fogalmaz meg részletes előírásokat. 

 

Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és értékelési elvek  
 

Amortizációs politika 

 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett 

bekerülési értékből kell kiindulni. 

(A hasznos élettartam meghatározására Egyesületnél műszaki berendezések, gépek, és egyéb eszközök esetében az 

ügyvezető jogosult.) 

 

Egyesületnél a szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték nulla. 

Egyesületnél a fentieken kívüli eszközök esetében a maradványérték nem jelentős, ha annak értéke kevesebb, mint 

1.000,- ezer Ft. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy 

hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. 

 

Alkalmazott leírási módszer(ek) 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az 

egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott 

vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével tervezzük meg, és azokat a 

nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell 

alkalmazni. 
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Értékcsökkenés elszámolása 

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el. 

A 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzési vagy előállítási 

költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. 

Terven felüli értékcsökkenések ill. visszaírásuk elszámolásának esetei részletesen a számviteli politikában 

találhatók. 

 

Készletek értékvesztése 

 

Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési, illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20%-

kal és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges 

piaci értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.  

Amennyiben a mérleg készítési időpontig a készletek piaci értéke meghaladja a könyv szerinti értékét 

(értékvesztéssel csökkentett értékét), akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt értékvesztés 

összegét és az egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott készlet könyv szerinti értékét. A visszaírás 

összege nem lehet nagyobb, mint az értékvesztésként elszámolt összeg. Az értékvesztés visszaírását az üzleti év 

mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelés keretében hajtja végre a  szervezet. 

 

Részesedések, részvények, értékpapírok értékvesztése 

 

Részesedések, részvények, értékpapírok a mérlegben nem kerültek kimutatásra. 

 

Követelések  

Az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg 

nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló 

információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - 

veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

Követelések esetében tartós, ha egy éven túli, és jelentős összegnek minősül, ha meghaladja az 50.000 e Ft-ot. 

 

A valuta-és devizatételek értékelése: 

 

Valutával, devizával az Egyesület nem rendelkezett. 

 

A számviteli politika alkalmazása 
 

Az Egyesület a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett, azoktól legfeljebb a törvény 

nevesített eseteiben tért el. 

Az Egyesület mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan 

nyilvántartott értékvesztés a tárgyévben nem szerepel. 

Az Egyesület a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza. 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek, azok továbbtagolási lehetőségével 

az Egyesület nem élt. 

Az áttekinthetőség érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy 

szerepel-e adat az adott sorban. 

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 

 

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 

 

A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulásának bemutatására szolgáló mutatók az 1. sz. mellékletben 

találhatók. 
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II. Specifikus rész 
 

Az Egyesület beszámolójában az adatok összehasonlíthatók a nyitó adatokkal. 

 

Számszaki adatok, elemzések 
 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2017 
   adatok ezer Ft-ban 

 

Megnevezés előző év tárgyév Változás e Ft-ban Változás %-ban 

Immateriális javak 277 0 -277 0 

Tárgyi eszközök 3 819 2 700 - 1 119 70,7 

Befeketett pénzügyi eszközök 0 0 0 0 

Készletek 0 0 0 0 

Követelések 41 0 -41 0 

Értékpapírok 0 0 0 0 

Pénzeszközök 9  987 9 834 -153 98,46 

Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 0 

VAGYON ÖSSZESEN 14 124 12 534 - 1 590 88,74 

     

Megnevezés előző év Tárgyév Változás e Ft-ban Változás %-ban 

Induló tőke 0 0 0 0 

Tőkeváltozás -183 672 855 127,2 

Tárgyévi eredmény 855 1325 470 154,9 

    Közhasznú tevékenységből 855 1325 470 154,9 

    Vállalkozási tevékenységből 0 0 0 0 

Céltartalékok 0 0 0 0 

Kötelezettségek 1 392 932 -460 66,95 

Passzív időbeli elhatárolások 12 060 9 307 - 2 753 77,17 

VAGYON FORRÁSA ÖSSZESEN 14 124 12 534 - 1 590  88,74 

 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

Eszközök 
 

Az üzleti évben a tárgyi eszközöknél értékcsökkenési leírás változtatása nem történt. Az Egyesület mérlegében 

üzleti vagy cégérték a tárgyévben nem szerepel. A kutatással és kísérleti fejlesztéssel kapcsolatosan az Egyesület a 

tárgyévben költséget nem számolt el. A tárgyévben 69 579 Ft értékben történt terven felüli értékcsökkenés 

elszámolva selejtezés miatt. Eszközöknél további terven felüli értékcsökkenés elszámolás, illetve visszaírás nem 

történt.  

Az Egyesület – figyelembe véve a jelenlegi eszközök összetételét – nem kíván élni az eszközök átértékelési 

lehetőségével, ezért az üzleti évben értékhelyesbítést nem alkalmazott.  
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A Befektetett eszközöket az alábbi táblázat mutatja a fordulónapra vonatkozóan: 

 

 

Számlaszám Eszközök megnevezése Bruttó összeg  Értékcsökkenés Nettó összeg 

1141 Szellemi termékek DDOP 981 220 981 220 0 

123 Parkoló DDOP 800 000 33 578 766 422 

124 Egyéb építmények 185 000 67 391 117 609 

126 Parkosítás DDOP 824 998 34 627 790 371 

126 Pad, asztal kisértékű DDOP 693 500 693 500 0 

131 Műszaki berendezések, 

gépek járművek DDOP 

554 870 176 784 378 086 

1431 Irodai eszközök DDOP 3 313 194 2 959 052 354 142 

146 Konyhabútor DDOP 500 000 206 377 293 623 

 Egy összegben 

értékcsökkenésként 

elszámolt tárgyi eszközök 

összesen 

2 109 351 2 109 351 0 

 

161 Befejezetlen beruházás 0 0 0 

  

Befektetett eszközök : 

9 962 132 

 

7 261 880 2 700 254 

 
 

 

Forgóeszközök 

 

A forgó eszközök között vevői követelés és pénzeszközök kerültek kimutatásra az alábbiak szerint: 

Készpénz 56 115 Ft 

Bankszámla : 9 778 285 Ft, melyből 5 402 897 Ft a TOP-6.9.1-15-2016-00001 azonosítószámú, HELP” – Helyi 

Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program című projekthez kapcsolódik. 

Vevői követeléssel az Egyesület a fordulónapon nem rendelkezik. 

A mérlegben olyan követelés, amely az adósnál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, a tárgyévben nem szerepel. 

Kapcsolt vállalkozásnak tartósan adott kölcsön nem szerepel. 

Értékpapírjai az Egyesületnek nincsenek. 

 

 

Aktív időbeli elhatárolások 

 

Aktív időbeli elhatárolások 2017. évben nem került kimutatásra a mérlegben, azzal az Egyesület nem rendelkezett 

 

Források 
 

Saját tőke 

 

Saját tőke Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Induló tőke 0 0 0 0 

Tőkeváltozás -183 855 0 672 

Tárgyévi eredmény 855 1 623 855 1 623 

    Közhasznú tevékenységből 855 1 623 855 1 623 

    Vállalkozási tevékenységből 0 0 0 0 



7/29 

 

Az Egyesület tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs. 

Az Egyesület sem az előző években, sem a tárgyévben lekötött tartalékot nem képzett.  

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez, eredménye teljes egészében a közhasznú tevékenységéből 

ered, mely a 2017. évben nyereséget mutat 3 625 e Ft értékben. 

 

Céltartalékok 

 

Tárgyévben céltartalék képzés és feloldás nem történt. 

 

Kötelezettségek 

 

A kötelezettségek között 932 e  Ft értékű rövidlejáratú kötelezettség került kimutatásra az alábbiak szerint: 

Főkönyvi 

szla 

száma Megnevezés 

Adatok 

Ft-ban 

462 Személyi jövedelemadó elszámolása 22 117 

4622 Személyi jövedelem adó TOP 93 883 

4711 Keresetelszámolási számla 105 258 

4713 TOP Nettó bér 416 212 

4731 Nyugdíjbiztosítási alap 11 411 

47312 Nyugdijjárulék TOP 62 589 

4732 Egészségbiztosítási alap 13 800 

47322 Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci alap TOP 53 200 

4733 Szociális hozzájárulási adó 17 306 

47332 Szociális hozzájárulási adó TOP 137 694 

 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, melynek a hátralévő futamideje több mint öt év.  

A mérlegben hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel. 

Az Egyesületnek zálogjoggal, vagy egyéb joggal terhelt (biztosított) kötelezettségei nincsenek. 

A tárgyévi kötelezettségek között olyan, ahol a visszafizetendő tőkeösszeg nagyobb a kapott összegnél, nincs. 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából 

jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

 

Passzív időbeli elhatárolások 

 

Passzív időbeli elhatárolások értéke 9 605 e Ft, mely részben 2 580 e Ft értékben a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0004 

azonosító számú, „Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció Pécsbányatelepen” című projekthez 

kapcsolódóan felmerült bevétel  azon része, mellyel szemben még nem került költség elszámolásra, a projekt 

keretében beszerzett tárgyi eszközök még el nem számolt értéke. Illetve 4 725 e Ft értékben pedig a TOP-6.9.1-15-

2016-00001 azonosítószámú, HELP” – Helyi Esélyegyenlőségi és Lakhatási Program című projekthez 

kapcsolódóan felmerült bevétel  azon része, mellyel szemben még nem került költség elszámolásra. Továbbá a 

Területi Művelődési Intézettől a 2017. évben kapott 2 002 e Ft támogatás került kimutatásra, melynek 

felhasználására a 2018. évben kerül sor. 

 

 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek, azok továbbtagolási 

lehetőségével az Egyesület nem élt.  

 

Az áttekinthetőség érdekében az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy 

szerepel-e adat az adott sorban. 
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Bevételek összetétele 

   adatok e Ft-ban 

Jogcím közhasznú vállalkozási vegyes összesen 

Kiszámlázott szolgáltatás  1 590 0 0 1 590 

Önkormányzati támogatások  4 600 0 0 4 600 

Költségvetési támogatások  16 039 0 0 16 039 

Egyéb támogatások 0 0 0 0 

Szja 1 % felajánlás 21 0 0 21 

Magánszemélyektől és vállalkozásoktól kapott támogatás 297  0 0 297  

Külföldi szervezetektől kapott támogatás 0 0 0 0 

Céltartalék felhasználása 0 0 0 0 

Egyéb nem részletezett (tagdíj) 0 0 0 0 

Kapott kamatok, árofolyamdifferenciák 2 0 0 2 

Elengedett kötelezettségek 0 0 0 0 

összesen 22 548 0 0 22 548 

     

     

támogatások 20 860    

támogatások aránya az összes bevételhez 92,51 %    
 

Egyéb ráfordítások 

 

Egyéb ráfordítások  

adatok e Ft-ban 

Káreseményekkel kapcsolatos kifizetés 0 

NAV-nak fizetett késedelmi pótlék 0 

Egyéb bírságok 0 

Készletek értékvesztése, TE tervenfelüli écs 

(selejtezés) 

70 

Céltartalék képzés 0 

Cégautóadó, gépjárműadó 0 

Le nem vonható áfa 0 

Egyéb 7 

Összesen: 77 

 

Támogatások bemutatása 
 

A kapott támogatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Az Egyesült a DDOP-4.1.2/B-13-2014-0004 azonosító számú, „Lakhatási integrációt erősítő 

településrehabilitáció Pécsbányatelepen” című projekt lebonyolításában részt vesz 2014. augusztus 1 

naptól-2015. november 30. A projekthez kapcsolódó kiadások és bevételek a főkönyvi nyilvántartásban 

elkülönítetten kerültek rögzítésre, a támogatáshoz kapcsolódóan a 2017.évben a projekt ideje alatt 

beszerzett befektetett eszközök után elszámolt értékcsökkenés jelent meg. 

 

Az Egyesület a TOP-6.9.1-15-2016-00001 azonosítószámú, HELP” – Helyi Esélyegyenlőségi és 
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Lakhatási Program című projekt lebonyolításában vesz részt 2016.09.01-2018.08.31. napig. A projekthez 

kapcsolódó kiadások és bevételek a főkönyvi nyilvántartásban elkülönítetten kerültek rögzítésre 
 

Az Egyesület 2017. évben magánszemélynek, szervezetnek támogatást nem adott. 

 

Mérlegen kívüli tételek 
 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából 

jelentőséggel bír: 

• jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettség: nincs 

• végkielégítési kötelezettség: nincs 

• kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség (hitelkeret, garanciavállalás, stb): nincs 

 

Mérlegen kívüli egyéb tételek (függő- és jövőbeni kötelezettségek tételei): nincs 

 

III. Tájékoztató rész 
 

Bér és létszámadatok 

Az Egyesület Elnöke az üzleti évben az Egyesülettől előleget, kölcsönt nem vett fel, az Egyesület nevében nem 

vállalt garanciát. A vezető részére kifizetett bruttó személyi juttatás összege 3 053 e Ft 

 

Állománycsoport Átlagos létszám (fő) Bruttób érköltség (e Ft) 
Szem.jell.egyéb 

kifizetés (e Ft) 

Egyesületet 

terhelő 

járulékok (e Ft) 

Szellemi foglalkozású 4 9 199 0 2 023 

Fizikai foglalkozású 1 765 0 9 

Állományon kívüli 0 0 0 0 

Megbízottak 2 539 0 107 

Összesen 7 10 503 0 2 139 

 

 

Környezetvédelem 

A tevékenység jellegéből adódóan az Egyesület nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység 

során keletkező környezetre káros anyagok elenyészők. 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra. 

A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. 

 

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és 

valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 

 

Képviselet 

 

A társaság képviseletére és az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személyek: 

 

Név:   Vozár Pál 

Lakcím:  7627 Pécs, Gesztenyés u. 30. 
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2. sz. melléklet 

 

Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek bemutatása 

támogatásonkénti megbontásban   

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * önkormányzati költségvetés 

Támogatás időtartama 2017.01.01 – 2017.12.31 

Támogatás összege 3.000.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 3.000.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 3.000.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 3.000.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi 2.785.113.- 

o Dologi        215.006.- 

o Felhalmozási                   0 

o Összesen     3.000.119.- 

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Február 

Február 10-én, pénteken a Kultúrházak éjjel-nappal program keretében számos játékkal és érdekességgel 

vártuk a Közösségi Házba látogatókat: 

14:00 Csocsó bajnokság 

15:00 Társasjáték- és Kártyaparti 

16:00 Asztalitenisz bajnokság 

17:00 Utazóklub különkiadás 

 

2015 tavaszán Simon Wintermans, a 'pécsi holland', biciklivel kötötte össze a belga Mons-ot a cseh 

Pilzennel, az akkori Európai Kulturális Fővárosokat. Mivel ebben az évben e két Kultúrfőváros viszonylag 

közel feküdtek egymáshoz, ki kellett találnia valami 'lassító elemet' az utazáshoz, nehogy időben túl rövid 

legyen az esemény. Ezért Wintermans az akkor 4 éves kisfiával, Samuval együtt indult el május végén. 

Samu nem ült passzívan egy utánfutóban, hanem ő is tekert aktívan a speciális tandemen. Egy hónapot 

voltak úton Európa szívén át, 2000 kilométert bicikliztek, út közben foglalkoztak mindenféle 'víz' témával, 

és ami talán a legérdekesebb statisztika: nem szálltak meg se hotelekben, se kempingekben, hanem a 

szabadban aludtak az út szélén, vagy valahol menedéket kaptak jó szívű embereknél. 

Az első klubfoglalkozás 2017. február 6. 15:00-kor került megtartásra. 

Februárban újra beindult a számítástechnika klub, ahol egy szakember segített eligazodni az érdeklődőknek 

az interneten található munkalehetőségek között. A klubfoglalkozások hétfőnként és péntekenként 17:00-

19:00 kerültek megrendezésre. 

Februárban újra baba-mama klubot indítottunk a Házban. A klubfoglalkozásokon résztvevő anyukák egy 

előre meghatározott tematika alapján hallhattak fontos tudnivalókat, érdekességeket, praktikákat a 

terhességgel, szüléssel, gyerekneveléssel kapcsolatban a klubvezetőtől, a védőnőtől és az egyes meghívott 

vendégelőadóktól, valamint megoszthatták, megbeszélhették egymással az adott témával kapcsolatos 

tapasztalataikat. Az első klubfoglalkozás időpontja 2017 február 16. 11:00 volt. 
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2017. február 6.-án 17:00-kor a Nők Összefogása Pécsbányáért csoport közösségi fórumot tartott a 

Közösségi Házban, ahol 2016 év végi közvélemény kutatásuk eredményeit osztották meg a helyi 

lakosokkal, és bocsátották azt vitára. 

 

Az ifiklub februári hírei 

Február 17-én, pénteken 16-19-óráig farsangi alkotófoglalkozást tartottunk a Közösségi Házban, ahol 

mindenki elkészíthette a saját jelmezét. 

Február 25-én 16-19-óráig farsangi mulatságot tartottunk a Közösségi Házban. 

 

Március 

Március 3-án, pénteken 19 órakor a LILLRÓD FILM PRODUKCIÓS IRODA KFT. támogatásával 

levetítettük a Közösségi Házban Kaszás Géza Lovasíjász című filmjét.. 

Csokonya János, pécsbányai lakos 2017 március 9-én, csütörtökön ünnepelte 100. születésnapját. Az ünnep 

alkalmából Csizi Péter országgyűlési képviselő és Vozár Pál a Közösségi Ház vezetője is gratulált az 

ünnepeltnek a felújított Könyvtárban rendezett összejövetelen. 

Márciusban is folytatódott a kártyaklub, ahol mindenki megvillogtathatta blöffölési tudását, vagy 

elsajátíthatta a römizés alapjait. A kártyaklub minden hétfőn 15:00-tól került megrendezésre. 

 

Az ifiklub márciusi programjai 

 

Márciusban is folytatódott a Tanuló kör minden kedden 16.30-18.00, a  baba-mama klub minden 

csütörtökön 10.00-11.00 illetve a hagyományőrző zenés klubfoglalkozás péntekenként 16:30 és 18:00 

között.  

 

Április 

Április első szombatján tavaszi nagytakarítást szerveztünk, aminek keretében négy helyszínen összeszedtük 

az összes ott fellelhető szemetet!Az akcióhoz szemeteszsákot és gumikesztyűt biztosítottunk, amelyet a 

Közösségi Házban lehetett átvenni a program kezdetekor, 9 órakor, a Közösségi Háznál. 

A Pécsi Szín-Tér Egyesület szervezésében április 14-én, pénteken 14:00 és 17:00 óra között húsvéti 

alkotófoglalkozás került megrendezésre a Közösségi Házban, ahol tojást festettünk, ablakdíszt és 

képeslapot készítettünk. 

Szintén áprilisban Lakossági fórum került megrendezésre a Karolina külfejtésről. 

A fórum legnagyobb eredménye, hogy felmerült egy szélesebb körű összefogás lehetősége a külfejtés 

környezetében élő lakosság, az önkormányzat, a Pannon Power és a sajtó együttműködésével. Mindez 

nagyobb reménnyel mozdíthatja előre a rekultiváció mielőbbi megvalósulását. 

A tavasz beköszöntével megkezdtük a Gesztenyés metszését, hogy mire virágba borulnak a gesztenyefák, 

megszabadítsuk őket a felesleges ágaiktól, és segítsük őket a fejlődésben. A lemetszett ágakat a Közösségi 

Ház szociális tűzifa tárolójába pakoltuk, hogy semmi se vesszen kárba és a helyi rászoruló családoknak 

idén év végén is tudjunk egy kis segítséget biztosítani a nehéz téli hónapokban. 

A Nők Összefogása közbenjárásával, a személyes bejelentéseknek és panaszcikknek köszönhetően, Pál 

Miklós helyi képviselő és Kirsching János a Biokom munkatárásának együttműködésével új buszmegálló 

került átadásra a Bazsónál, aminek április 5-én ünnepélyes avatót szervezett a NÖP. 

Szintén április 5-én a NÖP kezdeményezésére a lakók közösségi tervezés során, a Biokom szakemberével 

együttműködve közösségi tervezést tartottak a Decreceni Márton utcai játszótér fejlesztéséről. 

A Pécsbányai Közösségi Ház az utóbbi években kívül-belül megújult, számos közösségnek, 

foglalkozásnak, rendezvénynek biztosít helyszínt. Egyesületünk úgy gondolta, hogy bővíti a szolgáltatásait, 

így került szóba KönyvtárPont kialakítása, amelyet a Csorba Győző Könyvtár szakmailag, Pécs Megyei 

Jogú Város Önkormányzata anyagilag támogatott. A február óta zajló előkészületek során megújult a 

helyiség, új könyvtári bútorok érkeztek, majd a könyvek is felkerültek a polcokra. A könyvtári szolgáltatást 
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a Pécsbányai Közösségi Ház és a Csorba Győző Könyvtár közösen működteti.  

Az olvasókat gyerek- és internetsarok, gazdag folyóirat-kínálat, klubfoglalkozások és természetesen frissen 

megjelent könyvek várják.  

A KönyvtárPont minden hétköznap 14 és 18 óra között tart nyitva. 

A KönyvtárPont hivatalos megnyitójára április 26-án, szerdán 11 órakor került sor a Közösségi Házban. A 

megnyitót követően az első két beiratkozó Őri László alpolgármester és Miszler Tamás, a Csorba Győző 

Könyvtár igazgatója volt, majd a helyi óvoda teljes nagycsoportja is beiratkozott. A legfiatalabb olvasók a 

kézműves foglalkozást követően kölcsönöztek is a könyvtár megújult állományából 

 

Május 

Május 6-án szombaton az előző évekhez hasonlóan  virágosítási akciót tartottunk, ahol újratöltöttük az 

előző évek során kialakított virágszigeteket. Több mint 1500 virágot ültettünk ki Pécsbánya területén.  

Májustól csütörtökönként 17 órás kezdéssel új klub indult a Közösségi Ház felújított könyvtárában 

Kölyökklub nagyoknak címen 10 év fölötti gyerekeknek.  

Szintén májusban indult kicsiknek szóló mesés klubunk, ahova 10 év alatti mesekedvelő gyerekeket 

vártunk szerdánként 17 órától egy játékos foglalkozásra sok mesével és alkotással. 

Május 20-án, szombaton délelőtt Sport-és egészségnapot tartottunk a Közösségi Házban. A programon 

mindenki részt vehetett egészségügyi szűréseken, egészséges ételkóstolókon, streetball és pingpong 

bajnokságon, és hasznos tippeket kaphat az olcsó és egészséges táplálkozáshoz. 

Szintén május 20-án délután a Pécsi Közösségi Alapítvány meghívására csatlakoztunk a város több részén 

megrendezésre kerülő szomszédünnephez. A szomszédünnep Pécsbányán két helyszínen valósult meg: A 

Debreceni Márton utcai játszótéren és a Gesztenyés utcában, a templomkertben. A szomszédünnep 

keretében az utcaközösségek együtt tölthettek egy estét, ahol jobban megismerhették egymást, együtt 

főzhettek, ehettek, játszhattak. 

Május 27-én nagy gyereknapi murit tartottunk a Közösségi Házban, sorversennyel, palacsintaevő 

versennyel, arcfestéssel és még sok más színes programmal. 

 

Június 

A Nők Összefogása Pécsbányáért csoport közel egy éves kampánya azzal zárult, hogy az önkormányzat 

megújította a Sétatér Utcai Óvoda tetőjét, és közösségi összefogással valamint Pál Miklós képviselő 

támogatásával megújították az óvoda kerítését is. 

Az új tető és kerítés átadására a június 14-én megrendezésre kerülő rendhagyó családi nap keretében került 

sor, ahol a csoport tagjai és az óvoda vezetése kreatív foglalkozásokkal, játszóházzal, gyerekjógával, és 

egészséges finomságokkal várták a szülőket és gyerekeiket. 

Június 8-án, csütörtökön 17 órakor a Kölyökklub nagyoknak klubfoglalkozás keretében közösségi 

moziestet tartottunk a házban. 

Június végén egyhetes alkotótábort tartottunk Pécsbányán. A táborban pécsbányai gyerekek és három 

siklósbodonyi vendéggyerek alkotta 35 fős csapattal dolgoztunk három műhelyben: fotó, színház és festés. 

Különlegességnek számított, hogy idén először vettek részt anyaotthonos gyerekek és több olyan család 

gyerekei, akik eddig még nem vettek részt a programjainkon. A műhelyekben a művészeti eszközök 

segítségével a gyerekek lakóhelyükhöz való kötődését és a saját jövőjükről alkotott elképzeléseiket 

dolgoztuk fel. Közös munkánk eredményeként szombat délutánra elkészült egy utcafronti nagy falfestmény, 

amit 9-13 éves gyerekekkel alkottunk, összeállt egy kiállítás a 13-17 éves fiatalok fotóiból, és megszületett 

egy jelenetfüzér, amit a színházas csapat mutatott be a táborozóknak és a helyi érdeklődőknek. 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mindenki végigcsinálta az alkotófolyamatot –és végül mi sem adtuk 

fel!  

Június 24-én megtartottuk hagyományos nyárköszöntő ünnepségünket, a Juniálist, ahol  főzőversennyel, 

lovaglással, szappanbuborék fújó készítéssel, falfestmény avató ünnepséggel, foto kiállítással, 

fórumszínházas bemutatóval, sorversennyel és erősember versennyel vártuk a látogatókat. 
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Július 

Július 3-5-ig Orfűn a Panoráma Kempingben tanyáztunk azzal a 9 pécsbányai gyerekkel, akik az egyéves 

tanulókörös részvételükért és tanulmányi eredményükben való javításukért megérdemelték a 3 napos 

táborozást. 3 év balatonozás után idén Orfűt választottuk, és jól bele is szerettünk. Szuper kemping, 

gyönyörű környezet, jobbnál jobb programlehetőségek! A tábor során jártunk az Aquaparkban, Abaligeten 

és az orfűi szabadstrandon, sőt még a Pannon Tv-nek is adtunk interjút!  

Július közepén a Karolina Tájsebészek Érdekvédelmi Csoport meghívására Csizi Péter, országgyűlési 

képviselő meglátogatta a Karolina Tájsebészeket Pécsbányán. A csoport megalakulása óta fontosnak 

tartotta, hogy partnerséget alakítson ki egy olyan politikussal, aki a legfelsőbb szinten tudja képviselni a 

Karolina-külfejtés rekultivációjának ügyét. Az eddig összegyűjtött, birtokukban álló információkat vetítés 

formájában prezentálták Csizi Péternek, aki kezdettől fogva nagy érdeklődéssel hallgatta az általuk 

elmondottakat. A képviselő megígérte, hogy beszél az illetékes államtitkárral, és szeptemberben parlamenti 

felszólalást tesz az ügyről. Következő találkozót ajánlott szeptemberben, amiből érezhető volt, hogy az 

együttműködési szándék kölcsönös. A csoport a találkozót összességében tartalmasnak, előremutatónak 

ítélte. 

Szeptember 

2017. szeptember 3. vasárnap hagyományainkhoz híven bányász megemlékezést tartottunk. 

A megemlékezés programja:  

  9:00 Bányásznapi mise a pécsbányai Szent Flórián templomban  

10:00 Mazsorett bemutató a bányász emlékműnél  

10:30 Koszorúzás a temetőben 

Csizi Péter Országgyűlési Képviselő úr ünnepi beszéde a Bányász Hősi Halottak emlékművénél 

11:00 Bányásznapi kincskereső játék gyerekeknek 

12:00 Kalandozások Pécsbányatelep múltjában – idegenvezetés Pécsbánya bányászemlékei között  

13:30 Kerekasztal beszélgetés Pécsbányatelep bányászmúltjáról  

résztvevők: dr. Svoboda Vilmos, egykori pécsbányatelepi lakos 

         Nagy Béla, egykori bányász 

moderátor: Bércesi Richárd, történész  

15:00 Filmvetítés – híradórészletek a pécsi bányászat történetéből  

Szeptemberben az Ezeréves Gesztenyés Szociális Szövetkezet megkezdte a munkaerő toborzást a 2017-es 

sült gesztenye árusító szezonra. Gesztenye őrző, előkészítő és árus munkakörökre várták a jelentkezőket. 

2017.szeptember 25-én elindult a tanulókör, amit a Pécsi Szín-Tér Egyesület önkéntes segítői minden 

hétfőn és kedden 17:00-18:15-ig tartottak a Közösségi Házban.  

2017. szeptember 20-án ismét megkezdődtek a zenés foglalkozásaink is, melyeket hetente kétszer: szerdán 

és pénteken 17:00-18:00-ig tartottunk. A műhelyt Balog János zenész tartotta azzal a céllal, hogy átadja a 

gyerekeknek a hagyományőrző cigány zenei kultúrát. 

 

Október 

2017 október 7-én szombaton egyesületünk harmadik alkalommal szervezi meg a Gesztenye Liget 

Fesztivált a Gesztenyésben. A részletes program fentebb a megvalósított programok, elnyert támogatások 

között olvasható. 

Október 5-én elindult, illetve folytatódott a német nyelvtanfolyam.  

Minden kezdő- és visszatérő érdeklődőt nagy szeretettel vártunk csütörtökönként 17.45-kor. 

Októberben ismét informatikai klubot indítottunk. Teljesen kezdőktől haladókig mindenki jelentkezhetett.  

A klub alkalmak hétfőnként 17:00-tól kerültek megtartásra. 

Októberben új ifi filmklubot indítunk a Könyvtárban, aminek keretében minden pénteken hétzáró közös 

mozizást rendezünk a Kultúrban. A filmklubban a jelenlévők együtt választhatták ki a hét filmjét.  

Októberben is folytatódott a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő beszélgetés munkaerő-piaci 

lehetőségeinkről a Könyvtárban. 
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Az ifiklub októberi programjai 

Októbertől heti két alkalommal várták az önkéntes segítők a sulisokat a tanulókörbe, ahol a tanulópárokban 

zajló tanulás mellett volt bőven játék, uzsi, sőt még anyanyelvi tanárokkal való nyelvtanulásra is volt 

lehetőség hétfő és kedd délutánonként. 

2017.október 27-én 16:00-18:00-ig SZÍNHÁZI VÁLOGATÁST (castingot) tartottunk az idei Betlehemes 

játék szereplőinek kiválasztására. A válogatóra bármilyen előadóművészeti produkcióval lehetett jönni: 

verssel, énekkel, zenével, tánccal, mesével, stb. A produkciókat 3 tagú zsűri értékelte, és döntötte el, hogy 

kit milyen szerepre válogat be a Betlehemes játékba. A válogatóra 7-20 éves pécsbányai gyerekek és 

fiatalok jelentkezhettek.  

 

December 

2017. december 03.-án 15.00 órakor a pécsbányatelepi templomban megrendezésre került a hagyományos 

Szt. Borbála napi hangversenyünk. 

Fellépők:  Kuti Ágnes – szoprán 

  Huszics Ibolya – zongora 

  Olasz Balázs – orgona 

  Solymosi Péter – trombita 

  Mátyás Tibor – trombita 

  és a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola trombita tanszaka  

Műsoron: 

J. S. Bach, Eszterházy Pál, Kovács Szilárd, Dandrieau, Zippoli művei 

A hangversenyt követően vendégül láttuk a hallgatóságot a Pécsbányatelepi Közösségi Házban. 

A koncert szervezője a Borostyán Egyesület és a Pécsbányai Kulturális Egyesület volt. 

December 5-én kedden a Pécsi Szín-Tér Egyesület Mikulás alkalmából egy rendhagyó programmal készült: 

különböző foglalkozásokat képviselő vendégeket hívtak meg, akik személyes beszélgetés keretében 

meséltek a gyerekeknek a szakmájukról, illetve válaszoltak a gyerekek által feltett kérdésekre. A vendégek 

sorában volt tűzoltó, mentős, ápoló, rendőr, orvos, színész, szobafestő, ügyvéd és önkéntes is.  

December 14-én csütörtökön a Pécsi Szín-Tér Egyesület 16-19 óráig kreatív alkotófoglalkozást tartott a 

karácsonyi készülődés jegyében. A foglalkozást az Európai Önkéntes Szolgálat keretében az egyesületkben 

is önkénteskedő német lányok vezették. 

A Pécsi Szín-Tér Egyesület a pécsbányai Ifiklub gyerekeivel december 20-án szerdán 17-19 óráig 

karácsonyi műsorral készült, amit a Közösségi Ház tornatermében adtak elő. A műsorban kizárólag 

pécsbányai gyerekek verseltek, énekeltek és színészkedtek. 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * választókörzeti keret/működés 

Támogatás időtartama 2017.01.01 – 2017.12.31 

Támogatás összege 600.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 600.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 600.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 600.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                0 
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o Dologi        602.023.- 

o Felhalmozási                   0 

o Összesen        602.023.- 

  

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A tárgyévi támogatást szinte teljes mértékéig a 2017. évi rezsi költségekre fordítottuk, valamint számviteli 

költségekre. 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * önkormányzati költségvetés/környezetvédelmi 

alap 

Támogatás időtartama 2017.01.01 – 2017.12.31 

Támogatás összege 500.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 500.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 500.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 500.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                  400.000.- 

o Dologi 100.000.- 

o Felhalmozási                                 0 

o Összesen                      500.000.- 

  

A kapott támogatásból Radócz László professzorral kötött megállapodás alapján a szelídgesztenyés 

növényvédelmi munkáit finanszíroztuk, vásároltunk 20 db csemetét. 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése PMJV Önkormányzat 

Támogatás forrása * választókörzeti keret/program 

Támogatás időtartama 2017.01.01 – 2017.12.31 

Támogatás összege  500.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 500.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 500.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 500.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 
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Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                              0 

o Dologi 500.117.- 

o Felhalmozási                                 0 

o Összesen                      500.117.- 

  

GESZTENYE LIGET FESZTIVÁL 2017 

2017. október 7-én harmadik alkalommal került megrendezésre a Pécsbányai Kulturális Egyesület 

szervezésében a Gesztenye Liget Fesztivál. A fesztiválon megközelítőleg annyi látogató vett részt (összesen 

nagyjából 1000-1500 ember), mint az előző két rendezvényen. A fesztiválon számos kulturális, gyermek- és 

gasztronómiai programjának a sikerével a tervezett eredményeket elérte, az első évhez képest számos új 

programelemet valósítottunk meg illetve az első két év kezdeti hibái közül a legtöbbet sikeresen 

kiküszöböltük. 

A rendezvényt az előző évekhez hasonlóan egy hónappal a megrendezése előtt kezdtük el hirdetni saját 

honlapunkon és facebook oldalunkon, különböző pécsi és baranyai online és nyomtatott újságokban és 

Rádió1-en. A rendezvényt követően több cikk is megjelent az eseményről helyi nap- és hetilapokban. 
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Harmadszor_jon_a_Gesztenye_Liget_Fesztival/207636 

http://www.pecsma.hu/program/sult-a-gesztenye-a-gesztenyesben-allt-a-bal-pecsbanyan/  

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/pecsbanya-fesztivalja-gazdag-programot-kinal-1140299/ 

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujra-benepesul-pecsbanyan-az-oreg-gesztenyes-1099103/ 

https://www.bama.hu/kultura/helyi-kultura/finom-elmenyek-hetvegeje-jon-1141071/  

http://otletmester.blog.hu/2017/09/11/gesztenye_liget_fesztival 

https://www.facebook.com/events/471072363257534/  

 

A gyerekeknek és felnőtteknek szóló két helyszínen zajló színpadi programok mellett a látogatókat további 

kísérőprogramok várták a MeseTérKép, a KeramikArt, a Pécsi Szín-Tér Egyesület és LaFarge és a Pécsi  

Állatkert szervezésében. A rendezvény része volt továbbá egy kézműves vásár, ahol hozzávetőleg tizenöt 

helyi és környékbeli kistermelő és kézműves termékeit vásárolhatták mg a fesztiválra látogatók.  

Szeptember elején kiírtunk egy meseíró és egy rajzpályázatot pécsi iskolás gyerekek számára, aminek az 

eredményhirdetése valamint a képek kiállítása a fesztiválon történt meg.. 

Az előző évek pozitív visszajelzéseiből építkezve az idei évben is szerettünk volna megfaragtatni egy 

kiszáradt szelídgesztenyefát egy szobrásszal. Ez alkalommal azonban egy fiatal, helyi szobrászt, Kincses 

Elődöt kértünk fel egy a gesztenye Ligetben található fa újraértelmezésére. A szobor a településrész 

bányászmúltját jeleníti meg. A szobor a tavalyi évhez hasonlóan a fesztiválon került ünnepélyes átadásra. 

Az fesztivál kiemelt jelentőséggel bírt a helyi lakosok számára, mivel alkalmat adott arra, hogy a 

településrészen tevékenykedő szervezetek, önkéntesek, helyi lakosok megmutassák Pécsbánya értékeit, 

szépségeit, ezáltal pedig tegyenek a településrész külső és belső negatív megítélése ellen. A rendezvényen 

illetve annak előkészítésében több mint ötven helyi és a város más részeiről érkező önkéntes vett részt, akik 

a rendezvény sikerén fellelkesedve egyből azt követően további együttműködési lehetőségek után 

érdeklődtek.  

A rendezvény a továbbiakban is évi rendszerességgel kerül majd megrendezésre, évről évre változó és 

bővülő program és helyi termék kínálattal.   
 

A rendezvény részletes programja az alábbi volt: 

Színpadi programok 

10:30-11:15 Nefelejcs Bábszínház: Kippkopp és Tipptopp 
11:30-12:20 Hangerdő Társulat: Vacsorázz nálunk! 
12:30-13:30 Gesztenyés Erősembere verseny 
14:00-14:30 Képviselői köszöntő, pályázatok eredményhirdetése 

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Harmadszor_jon_a_Gesztenye_Liget_Fesztival/207636
http://www.pecsma.hu/program/sult-a-gesztenye-a-gesztenyesben-allt-a-bal-pecsbanyan/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/pecsbanya-fesztivalja-gazdag-programot-kinal-1140299/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujra-benepesul-pecsbanyan-az-oreg-gesztenyes-1099103/
https://www.bama.hu/kultura/helyi-kultura/finom-elmenyek-hetvegeje-jon-1141071/
http://otletmester.blog.hu/2017/09/11/gesztenye_liget_fesztival
https://www.facebook.com/events/471072363257534/
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15:00-16.00 Dénes Anett és barátai zenés gyerekműsora 
16:30-17:45 Kávészünet zenekar koncertje 
18:30-19:30 Erős Pista – RHCP tribute zenekar koncertje 

KönyvtárPont 
12:30-13:30 Szilas Miklós: Levendula királylány 

Gyerek udvar  
Alkotófoglalkozások  

o MeseTérKép: MeseTermés - gesztenyés alkotófoglalkozás 
o KeramikArt: Agyagozás  
o Pécsi Szín-Tér: Szivárványvarázs szívószálakból 
o LaFarge: Beton puzzle 

13:00 – 16:00 Állatsimogató a Pécsi Állatkert szervezésében 
- Szénabála labirintus 

Gesztenyés  
- Sült gesztenye árusítás, büfé, kürtőskalács, minifánk 
- Szappanbuborék eregető 
- Olvasóliget a Csorba Győző Könyvtárral 
- Kézműves kirakodó vásár 
- Gesztenyés túrák (Uccuneki Hurcistúrák, Melitta SE) 

 

 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése Területi Művelődési Intézmények Egyesülete 

Támogatás forrása * állami költségvetés 

Támogatás időtartama 2017.06.01 – 2018. 05.31 

Támogatás összege 2.300.000.-   

o ebből a tárgyévre jutó összeg 1.150.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 298.414.- 

o tárgyévben folyósított összeg 2.300.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                    63.750.-   

o Dologi 234.664.- 

o Felhalmozási                             0 

o Összesen                       298.414.-  

  

LÁSD: Éves szakmai beszámoló 
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Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése Nemzeti Együttműködési Alap/működés 

Támogatás forrása * állami költségvetés 

Támogatás időtartama 2017.04.01 – 2018. 03.31 

Támogatás összege 650.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 650.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 135.065.- 

o tárgyévben folyósított összeg 650.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                              0.-  

o Dologi  135.065.- 

o Felhalmozási                                  0 

o Összesen                       135.065.-   

  

LÁSD: Éves szakmai beszámoló 

 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése Nemzeti Együttműködési Alap/ szakmai 

Támogatás forrása * állami költségvetés 

Támogatás időtartama 2017.04.01 – 2018. 03.31 

Támogatás összege 848.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 848.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 603.184.- 

o tárgyévben folyósított összeg 848.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                              0.-  

o Dologi  603.184.- 

o Felhalmozási                                  0 

o Összesen                       603.184.-   

  

LÁSD: Gesztenye Liget Fesztivál szakmai beszámoló 
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Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése Pannon Power Zrt. 

Támogatás forrása * céges támogatás 

Támogatás időtartama 2017.01.01 – 2017.12.31 

Támogatás összege 200.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 200.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 200.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 200.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                             0 

o Dologi 200.000.- 

o Felhalmozási                                  0 

o Összesen                       200.000.-   

  

LÁSD: Gesztenye Liget Fesztivál szakmai beszámoló 

 

 

Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése Nemzeti Együttműködési Alap/ Egyedi 

Támogatás forrása * állami költségvetés 

Támogatás időtartama 2017.01.01 – 2018.05.31 

Támogatás összege 800.000.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 800.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 800.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg 800.000.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                             0 

o Dologi 801.033.- 

o Felhalmozási                                  0 

o Összesen                       801.033.-   

  

LÁSD: Gesztenye Liget Fesztivál szakmai beszámoló 
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Támogatási program elnevezése Pályázat társadalmi szervezetek támogatására 

– Nem költségvetési szervek támogatása 

Támogató megnevezése Europai Unió 

Támogatás forrása * TOP – 6.9.1-15 

Támogatás időtartama 2016.09.01 – 2018.08.31 

Támogatás összege 23.702.342.- 

o ebből a tárgyévre jutó összeg 13.789.000.- 

o tárgyévben felhasznált összeg 13.789.000.- 

o tárgyévben folyósított összeg   8.688.104.- 

Támogatás típusa vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

o Személyi                 13.496.000.- 

o Dologi        293.000.- 

o Felhalmozási                                    0 

o Összesen                    13.789.000.-   

  

Tevékenység neve Digitális kompetenciákat erősítő klub 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:  

munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, 

önálló jövedelemszerzésre való képesség 

kialakítása, fejlesztése  

Tevékenység célja, célcsoportja Munkaerő-piaci esélyeket növelni és a társadalmi-, 

kulturális hátrányokat kiküszöbölni. Akcióterületen 

élő lakosság 

Tevékenység szakmai leírása - tréningszerű klubok (120 alkalommal): 

1. Számítástechnikai alapismeretek (10 alkalom) 

2.Weboldalak használata (30 alkalom) 

3. E-mail használata (30 alkalom) 

4. Szövegszerkesztési alapismeretek (50 alkalom) 

 

- A számítógép park (11 asztali gép, 3 laptop) 

vírusirtó licensz vásárlása 2 évre. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága  

Az elvégzett igényfelmérés alapján a lakosság 

igénye, hogy a XXI. századi munkaerő-piaci 

elvárásoknak megfeleljen. 

 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft)  

360 000.- Ft (klub foglalkozások) 

60 000.- Ft (vírusirtó licensz) 

Tevékenység neve Nyelvi kompetenciákat erősítő klub 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:  

munkaerő-piaci beilleszkedést segítő 
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programok, önálló jövedelemszerzésre való 

képesség kialakítása, fejlesztése 

Tevékenység célja, célcsoportja Elsősorban a munkavállalás szempontjait, 

illetve a képzésbe vonás esélyeinek növelése. 

Akcióterületen élő lakosság 

Tevékenység szakmai leírása - Az igények alapján tematika szerint 

működő klubok 120 alkalommal: 

1. 10 óra 

Köszönés, üdvözlésformák, tegezés, magázás 

Bemutatkozás, érdeklődés 

Foglalkozások, országok, nyelvek 

Család, rokonság, baráti kör 

2. 10 óra 

Számok, évszámok, dátum 

Levél, e-mail, telefonálás 

Álláskeresés, rövid interjú 

Lakóhely, lakás, lakáskeresés 

3. 10 óra 

Étkezés, étterem,pincérkedés 

Rendelés, fizetés, étlap 

Tájékozódás, útbaigazítás 

Égtájak, Irányok, közlekedés 

4. 10 óra 

Utazás autóval, tömegközlekedéssel 

Vásárlás, üzletek, piac 

Napirend,otthoni tevékenységek 

Háztartás, házimunkák 

5. 10 óra 

Időpontok, óra, napok , napszakok 

Szabadidő, szórakozás  

Jegyvásárlás,  a pénztárnál 

Utazás, nyaralás 

6. 10 óra 

Önéletrajz, pályázat 

 

- Képzésekhez elvégzéséhez szükséges 

adminisztrációs eszközök. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága  

Az elvégzett igényfelmérés alapján a 

lakosság kiemelt igénye, hogy a megszerzett 

nyelvi kompetenciák segítségével a külföldi 

munkaerő-piacon eséllyel szerepeljen. 

 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft)  

360 121.- Ft (képzési költség) 

240 000.- Ft (képzésekhez kapcsolódó 

admin. költség) 

Tevékenység neve Boksz Klub 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 
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Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását 

elősegítő programok: bűnmegelőzés és 

közbiztonság erősítésével kapcsolatos 

képzési, szemléletformáló programok 

Tevékenység célja, célcsoportja A helyben élő, tehetséges fiatalok felkutatása, 

sportolásra bírása. 

Akcióterületen élő lakosság 

Tevékenység szakmai leírása Boksz Klub  11 hónapig. 

A Pécsbányai Közösségi Házban heti 2x1,5 

órában foglalkozások tartása. 

Box klub vezető : megbízási szerződéssel, 

heti 2 x 1,5 órában, 11 hónapig. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága  

Az elvégzett igényfelmérés alapján a 

lakosság igénye, hogy a küzdősportokban 

tehetséges fiatalok lehetőséget kapjanak a 

kiemelkedésre. 

 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft)  

419 095.- Ft (boksz klub vezető díja + 

járulék) 

Tevékenység neve Gyermek-, és ifjúságvédelmi programok 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

D) Törekvés a kora-gyermekkori, 

gyermekkori és formális oktatáson kívüli 

fejlesztésre és oktatás fejlesztésére: a 

gyerekek iskolai felzárkózását segítő 

kiegészítő oktatási és készségfejlesztési 

programok 

Tevékenység célja, célcsoportja Szervezett keretek között, kitörési pontokat 

nyújtani a helyi hátrányos helyzetű 

gyerekeknek. 

Akcióterületen élő gyerekek 

Tevékenység szakmai leírása Gyermek-, és ifjúságvédelmi programok: 

tanulókör (72 alk.) 

alkotónapok ( 10 alk),  

kirándulások (6 alk.),  

színházlátogatások (3 alk.), 

színházi foglalkozások (3 alk.),  

hagyományörző cigány zenés-, táncos 

foglalkozások (72 alk.),  

alkotótábor (2 alk.),  

autdoor tábor (1 alk.),  

tanulókörös jutalomtábor (1 alk.),  

karaván (6 alk.) 

Költség: 3 065 000.- Ft 

 

Alkotó tábor: Közösségi művészeti 
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módszerek alkalmazásával (színház, média, 

vizuális technikák) a 7-18 éves korosztályt 

célozva, 3 műhelyben, 5 nap alatt 

megvalósítva a Pécsbányai Közösségi 

Házban, a tábori alkotásokat a helyi 

közösségnek egy közösségi táborzáró napon 

bemutatva. 

 

Hagyomány örző: Az autentikus cigány zene-

és tánctanítást magába foglaló 1,5 órás 

foglalkozás a 7-14 éves korosztálynak, helyi 

cigáyn zenész és táncoktató bevonásával. 

Alkotó napok: A nemzeti ünnepekhez 

(karácsony, húsvét) és a gyereknaphoz 

kapcsolódóan egésznapos alkotótevékenység 

minden korosztály (óvodástól nagyszülőkig) 

bevonásával . Különböző technikák és 

anyagok megismerése (nemezelés, 

gyertyaöntés, grafikus alkotások, festés, 

természet anyagaiból való alkotás, festés, 

batikolás, papír, stb.) 

Színház látogatás: A Pécsi Nemzeti 

Színházban kb.20 fő 8-30 éves gyerek és 

fiatal részvételével egy színdarab 

megtekintése, utána beszélgetéssel való 

feldolgozása. 

Színházi foglalkozások: A drámapedagógia 

módszereire épülő egésznapos műhelyek, 

melyek során a közösséget vagy akár a 

szélesebb társadalmat érintő problémák is 

feldolgozhatók. 12-18 éves fiataloknak. 

Karaván: Az alkotótáborban készült 

színdarab bemutatása Pécsen és környékbeli 

iskolákban, kulturális intézményekben. 

Kirándulások: Természeti túrák pécsbányáról 

indulva a Mecsek környező turistaútvonalait, 

látványosságait bejárva. A túrákat 

tematikusan interaktív, játékos állomásokkal 

színesítve, a résztvevőket ezzel 

környezettudatosságra és együttműködésre 

nevelve. 

Outdoor tábor: 7-18 éves gyerekeknek és 

fiataloknak természetközeli környezetben, az 

élménypedagógia módszereinek használatára 

alkalmas környezetben csapatépítő, 

élménytábor szervezése. 

Tanulókör: A tanulási nehézségekkel küzdő 

7-18 éves gyerekek és fiatalok számára 

nyújtott segítség a tanulásban, a gyerekek 
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felzárkózása, tanulási készségeik fejlesztése, 

céljaik formálása érdekében. 

Tanulókör tábor: A tanulókörban egész 

tanévben részt vett, és tanulási 

eredményeikben javulást elért gyerekek 

számára jutalomtábor, mely az év során erős 

motiváló erővel bír a részvételt illetően. 

 

A programok lebonyolításához program 

koordinátor kerül alkalmazásra. 

Feladata: 

A projekt tervezéséhez, lebonyolításához, 

elszámolásához kapcsolódó tevékenységek, 

kapcsolattartás a célcsoport, a megvalósító 

konzorciumi partnerek, szerződött partnerek, 

és az irányító hatóság felé. Munkáltatói jogok 

gyakorlása, a pénzügyi tervezés 

megvalósítása, a szakmai munka ellenőrzése 

(24 hónap, heti 40 óra) 

 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága  

Az elvégzett igényfelmérés alapján a 

lakosság kiemelt igénye. 

A hátrányos helyzetű fiatalok számára fontos 

önmaguk megismerése, kommunikálása, a 

többségi társadalom befogadó készségének 

érzékelése. 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft)  

3 065 000.- Ft (programok lebonyolítása) 

7 315 208.- (program koordinátor bére és 

járuléka) 

Tevékenység neve Megvalósítók szupervíziója 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

B) Folyamatos szociális munka 

megteremtése:  

d) szociális munkások szupervíziója.  

Tevékenység célja, célcsoportja A projektmunka összehangolása. 

Szakmai munkatársak 

Tevékenység szakmai leírása Segítő szolgáltatás a megvalósítók 

tapasztalatainak a gyakorlatban történő, a 

projekt céljainak elérését szolgáló 

munkájához a projektidőszakban. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága  

A projektben résztvevő munkatársak közti 

kommunikáció sokszor gyenge, nincs meg a 

megfelelő út, nyelv, a dokumentáció 

ismerete, kezelése, a problémák, konfliktusok 

kezelése 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 
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Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft)  

50 000.- Ft 

Tevékenység neve Munkaerő-piaci koordináció 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:  

munkaerő-piaci beilleszkedést segítő 

programok, önálló jövedelemszerzésre való 

képesség kialakítása, fejlesztése  

Tevékenység célja, célcsoportja A munkaerő-piac igényeinek közvetítése, 

összehangolása a célcsoport kompetenciáival. 

Akcióterületen élő lakosság 

Tevékenység szakmai leírása A tevékenység megvalósítására munkaerő-

piaci koordinátor kerül alkalmazásra 24 

hónapra, heti 40 órában. 

Feladata: A célcsoport és a célcsoport 

lakókörnyezetéhez közvetlenül csatlakozó 

területen élők számára munkaerő-piaci 

szolgáltatások nyújtása egyéni és csoportos 8 

általános, és szakma megszerzését célzó 

képzések felkutatása és a célcsoport 

delegálása, ill. a motiváció fenntartása a 

képzés végéig.  

Állapotfelmérés, fejlesztési terv, CV, önálló 

álláskeresési stratégiák, egyéni tanácsadás, 

online álláskeresési készségek fejlesztése. 

Munkaerő-piaci szolgáltatókkal 

kapcsolattartás, munkaközvetítés. Képzésbe 

vonás, irányítás. 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága  

Az elvégzett igényfelmérés alapján a 

lakosság kiemelt igénye, hogy felkészült 

szakember segítse az elhelyezkedésüket, 

képzésbe állásukat, mert gyenge az önérdek 

érvényesítő képességük. 

 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft)  

5 486 387.- Ft 

Tevékenység neve Soft felelős 

Tevékenység gazdájának megnevezése Pécsbányai Kulturális Egyesület 

Illeszkedés a felhívásban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni 

szintű társadalmi integráció feltételeinek 

megteremtése céljából, Közösségfejlesztést 

célzó programok 

Tevékenység célja, célcsoportja A program megvalósítók közötti 

adminisztráció, szerződések nyilvántartása, 

pénzügyi elszámolások, nyilvántartások, 
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dokumentációk kezelése 

Tevékenység szakmai leírása • közreműködés a projekt kialakításával 

kapcsolatos szervezési, 

adminisztrációs feladatokban 

• a Pécsbányai Kulturális Egyesület 

projektadminisztrációjának vezetése; 

• a projektben résztvevő konzorciumi 

partnerekkel való kapcsolattartás; 

• a projekt pénzügyeivel kapcsolatos 

feladatok ellátása 

• A Pécsbányai Kulturális Egyesület 

házipénztárának és a hozzá 

kapcsolódó dokumentációnak a 

kezelése 

• közreműködés a projektmenedzsment 

által meghatározott tájékoztatási és 

kommunikációs tevékenységekben 

• helyben felmerülő problémák 

rendezése 

•  feladatainak sikeres teljesítése 

érdekében folyamatos együttműködés 

a projektmenedzsment tagjaival, 

részvétel a team megbeszéléseken, 

műhelymunkákon, workshopokon 

• ellenőrzi és koordinálja a 

felelősségéhez tartozó 

programelemek megvalósulásához 

kapcsolódó szolgáltatók 

tevékenységeit  

• a szakmai adminisztráció pontos és 

precíz vezetése 

 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága  

Az elvégzett igényfelmérés alapján a projekt 

kiemelt igénye, hogy felkészült szakember 

segítse a dokumentáció és pénzügyi 

teljesítések ellenőrzését 

 

Megvalósítás tervezett kezdete  2016.09.01 

Megvalósítás tervezett vége  2019.08.31 

Tevékenység megvalósításának becsült 

költsége (Ft)  

5 486 387.- Ft 
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3. sz. melléklet 

Az Egyesület által a 2017. évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

LÁSD: Éves szakmai beszámoló 

 

Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenységek, a tevékenységek fő célcsoportjainak és 

eredményeinek bemutatása 

 

1) Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
 

2) Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 

2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

3. kulturális tevékenység, 

4. kulturális örökség megóvása, 

5. természetvédelem, állatvédelem, 

6. környezetvédelem, 

7. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

8. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével. 

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

Közhasznú tevékenység megnevezése 1, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 

gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység. 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely 

Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. tv. 34. §. (1) 

bekezdés a) pontjában rögzített közhasznú 

tevékenységet folytat, amely a 2011. évi 

CLXXXIX tv. 13. §. (1) bekezdésben 

meghatározott  

Közhasznú tevékenység célcsoportja Pécsbánya lakossága 

Közhasznú tevékenységben részesülők 

létszáma 

80 fő 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei Május 20-án, szombaton délelőtt Sport-és 

egészségnapot tartottunk a Közösségi Házban. A 

programon mindenki részt vehetett egészségügyi 

szűréseken, egészséges ételkóstolókon, streetball és 

pingpong bajnokságon, és hasznos tippeket kaphat 

az olcsó és egészséges táplálkozáshoz. 

 

 

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

Közhasznú tevékenység megnevezése 2, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés. 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely 

Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. tv. 34. §. 

(1) bekezdés a) pontjában rögzített 

közhasznú tevékenységet folytat, amely a 
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2011. évi CLXXXIX tv. 13. §. (1) 

bekezdésben meghatározott  

Közhasznú tevékenység célcsoportja Pécsbánya lakossága 

Közhasznú tevékenységben részesülők 

létszáma 

30 fő 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei Tanulókör: A tanulási nehézségekkel küzdő 7-

18 éves gyerekek és fiatalok számára nyújtott 

segítség a tanulásban, a gyerekek felzárkózása, 

tanulási készségeik fejlesztése, céljaik formálása 

érdekében. 

Tanulókör tábor: A tanulókörban egész 

tanévben részt vett, és tanulási eredményeikben 

javulást elért gyerekek számára jutalomtábor, 

mely az év során erős motiváló erővel bír a 

részvételt illetően. 

Digitális kompetenciákat erősítő klub 

- tréningszerű klubok (120 alkalommal): 

1. Számítástechnikai alapismeretek (10 alkalom) 

2.Weboldalak használata (30 alkalom) 

3. E-mail használata (30 alkalom) 

4. Szövegszerkesztési alapismeretek (50 

alkalom) 

Nyelvi kompetenciákat erősítő klub 

- Az igények alapján tematika szerint működő 

klubok 120 alkalommal: 

1. 10 óra 

Köszönés, üdvözlésformák, tegezés, magázás 

Bemutatkozás, érdeklődés 

Foglalkozások, országok, nyelvek 

Család, rokonság, baráti kör 

2. 10 óra 

Számok, évszámok, dátum 

Levél, e-mail, telefonálás 

Álláskeresés, rövid interjú 

Lakóhely, lakás, lakáskeresés 

3. 10 óra 

Étkezés, étterem,pincérkedés 

Rendelés, fizetés, étlap 

Tájékozódás, útbaigazítás 

Égtájak, Irányok, közlekedés 

4. 10 óra 

Utazás autóval, tömegközlekedéssel 

Vásárlás, üzletek, piac 

Napirend,otthoni tevékenységek 

Háztartás, házimunkák 

5. 10 óra 

Időpontok, óra, napok , napszakok 

Szabadidő, szórakozás  

Jegyvásárlás,  a pénztárnál 
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Utazás, nyaralás 

6. 10 óra 

Önéletrajz, pályázat 

 

 

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

Közhasznú tevékenység megnevezése 3, kulturális tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely 

Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. tv. 34. §. 

(1) bekezdés a) pontjában rögzített 

közhasznú tevékenységet folytat, amely a 

2011. évi CLXXXIX tv. 13. §. (1) 

bekezdésben meghatározott  

Közhasznú tevékenység célcsoportja Pécsbánya lakossága 

Közhasznú tevékenységben részesülők 

létszáma 

7 048 fő 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei Lásd: 2017. évi szakmai beszámoló 

 

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

Közhasznú tevékenység megnevezése 6, környezetvédelem 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely 

Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. tv. 34. §. (1) 

bekezdés a) pontjában rögzített közhasznú 

tevékenységet folytat, amely a 2011. évi 

CLXXXIX tv. 13. §. (1) bekezdésben 

meghatározott 

Közhasznú tevékenység célcsoportja Pécsbánya lakossága 

Közhasznú tevékenységben részesülők 

létszáma 

1600 fő 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei Az „Ezeréves Szelídgesztenyés” gondozására 2017-

ben támogatást kapott PMJV Önkormányzat 

Környezetvédelmi alapjából, melyet elsősorban a 

növényvédelmi kiadásokra, valamint facsemeték 

beszerzésére, ültetésére fordítottunk. 

Az „Ezeréves Gesztenyés” bekerült Pécs Értéktári 

nyilvántartásába. 

 

 

 

 
      


