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1. A szervezet alapadatai:
1.1 Elnevezés:

Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány

1.2 Képviselı:

Lászlóné Bauer Nóra

1.3 Székhely:

7621 Pécs, Irgalmasok u. 16.
(2006. július 12. elıtt 7621 Pécs, Apáca u. 8)

1.4 Levelezési cím:

7621 Pécs, Irgalmasok u. 16.

1.5 Adószám:

19031288 –1 - 02

1.6 Statisztikai szám:

19031288-9199-331-02

1.7 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
1.8 Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk 20.222/1991/2. 127., 1991. febr. 28
1.9 Közhasznúsági végzés száma, hatálya:

Pk. 20.222/1991/9. 127., 2000. febr. 14.

1.10 Az Alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank RT.
10200012-24073567-00000000
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1.11 Az Alapítvány céljának rövid leírása:
- a német nemzetiségi kultúra értékeinek és hagyományainak megırzése és továbbadása,
- a nemzetiségi identitás kialakítása, erısítése
- a hazánkban élı németség irodalmának, mővészeti alkotásainak valamint a klasszikus és
kortárs német ifjúsági irodalomnak a megismertetése könyv- és könyvtárhasználatra építve,
- az anyaországgal és a környezı országokban élı németséggel kialakított cserekapcsolatok
révén nyelvgyakorlási lehetıség biztosítása anyanyelvi környezetben. illetve homogén
anyanyelvi közeg kialakítása a programokon, rendezvényeken,
- a hazánkban élı németség kulturális-közmővelıdési érdekeinek szolgálata,
- a magyarországi németség, esetenként más nemzeti és etnikai kisebbségek közötti kulturális
értékközvetítés.
- együttmőködés az Alapítvány céljaival azonos tevékenységet folytató más civil szervezetekkel
Az Alapítvány alapfeladatai:
- évente német nemzetiségi olvasótábor szervezése,
- évente német szavalóverseny szervezése,
- cserelátogatások szervezése a német nyelv gyakorlása, kulturális kapcsolatok építése céljából.
Az Alapítvány a fentiek szellemében a Tv. 26. § c pontja szerint az alábbi tevékenységeket
folytatja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítés céljából:
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység,
19. euroatlanti integráció elısegítése,
20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı
- szolgáltatások;.
Az Alapítvány a fenti célok elérése érdekében támaszkodik a helyi gyermek és ifjúsági
intézményekre, valamint együttmőködik az önkormányzatokkal, valamint más intézményekkel
és társadalmi szervezetekkel.
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2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ„Könyvvel Anyanyelvünkért” Alapítvány 2006. ÉV
2.1.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”
eFt
sorszám
a
1.

A tétel megnevezése
b
A. Befektetett eszközök (2-4 sorok)

2.

I.

Immateriális javak

3.

II.

Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

B. Forgóeszközök (6-9 sorok)

6.

I.

Készletek

7.

II.

Követelések

8.

III. Értékpapírok

9.

Elızı év
2005

Elızı év(k)
helyesbítései

Tárgyév
2006

c
370

d

e
201

370

201

1.699

986

IV. Pénzeszközök

1.699

986

10.

Eszközök (aktívák) összesen (1 + 5 sor)

2.069

1.187

11.

C. Saját tıke (12-16, sorok)

2.069

1.187

12.

I.

Induló tıke/ Jegyzett tıke

390

390

13.

II.

Tıkeváltozás/Eredmény

1.679

797

14.

III. Lekötött tartalék

15.

1.679

797

17.

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl
(közhasznú tevékenységbıl)
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységbıl
D. Tartalék

18.

E.

Céltartalékok

19.

F.

Kötelezettségek (20-21 sorok)

20.

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

21.

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

22.

Források összesen (passzívák összesen)
(11 + 17 + 18 + 19 sor)

2.069

1.187

16.
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2.2 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2006. ÉV
eFt
sorszám
a

A tétel megnevezése

4.

b
A. Összes közhasznú tevékenység
bevétele (I. + II.)
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT
BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)
1.
Közhasznú célú mőködésre
kapott támogatás
a) alapítótól

5.

b) központi költségvetésbıl

6.

c) helyi önkormányzattól

7.

d) egyéb, ebbıl 1% ..9…

8.

2.

9.
10.

3.
Közhasznú tevékenységbıl
származó bevétel
4.
Tagdíjból származó bevétel

11.

5.

12.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM
JELENTİ BEVÉTELEK
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
(1+2)
1.
Pénzügyileg rendezett
bevételek
2.
Pénzbevételt nem
jelentı bevételek
C. Tényleges pénzbevételek
(A/I+B/1)
D. Pénzbevételt nem jelentı
bevételek (A/II+B/2)
E. Közhasznú tevékenység
ráfordításai (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthetı
kiadások
2. Ráfordítást jelentı
eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentı elszámolások

1.
2.
3.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pályázati úton elnyert támogatás

Egyéb bevétel

4. Ráfordításként nem érvényesíthetı
kiadások
F. Vállalkozási tevékenység
ráfordításai (1+2+3+4)
1. Ráfordításként érvényesíthetı
kiadások
2. Ráfordítást jelentı
eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentı elszámolások

Elızı év
c
3.046

Elızı év(k)
helyesbítései
d

Tárgyév
e
4.589

3.046

4.589

3

9

3

9

2 656

3 726
801

387

53

3.046

4.589

1.546

5.303

1.546

4.892

300
110

4. Ráfordításként nem érvényesíthetı
kiadások
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sorszám

A tétel megnevezése

Elızı év

a

b
G. Közhasznú tevékenység
eredménye (1+2)
1. Tárgyévi pénzügyi eredménye
(A/I-E/1-E/4)
2. Nem pénzben realizált eredménye
(A/II-E/2-E/3)
H. Vállalkozási tevékenység
eredménye (1 + 2)
1. Tárgyévi adóalapot jelentı
pénzügyi eredménye (B/1-F/1)
2. Egyéb tárgyévi pénzügyi
eredménye (-F/4)
3. Nem pénzben realizált – adóalapot
jelentı – tárgyévi eredmény (B/2-F/2F/3)
4. Adózás elıtti eredmény (±1±3)

c
1.500

I. Összes pénzügyi eredmény
(±G/1±H/1-H/2)
J. Adófizetési kötelezettség

1.500

-713

1.257

4 429

137

169

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
adózott eredménye (H/4-J)
Tájékoztató adatok

39.
40.

A. Pénzügyileg rendezett személyi
jellegő ráfordítások
1.
Bérköltség

41.

ebbıl: - megbízási díjak

42.

- tiszteletdíjak

43.

2.
Személyi jellegő egyéb
kifizetések
3.
Bérjárulékok

44.
45.
46.
47.
48.
49.

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő
ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb
ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott
támogatások (pénzügyileg rendezett)
ebbıl: az e rendelet 16. § (5)
bekezdése szerint kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott
támogatás

1.500

Elızı év(k)
helyesbítései
d

Tárgyév
e
-713
-413
-300

153
552
300
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3. A költségvetési támogatás felhasználása
A „Könyvvel Anyanyelvünkért” Alapítvány 2006-ban a következı programjaihoz kapott
támogatást:
Támogató
Nemzeti Civil Alapprogram DD Regionális Kollégium
2005 évi támogatás 2. részlet * 00143/02/05
Nemzeti Civil Alapprogram Önszervezıdés 2005 évi
támogatás 2. részlet * 00296/21/05
Nemzeti Civil Alapprogram Szolgáltató és Fejlesztı
2005 évi támogatás 2. * részlet 01368/22/05
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány
Nemzeti Kulturális Alap

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány
Mobilitas DDRISZI
Baranya Megyei Önkormányzat
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
Nemzeti Kulturális Alap
Adó 1%

Ft
program
150 000 Mőködés, eszközvásárlás
484 000 Civil Kulturális Kerekasztal
1 000 000 Újpetrei modell kutatás
30 000 Erich Kästner meseíró verseny
300 000 Csúzai Jókai Mór
Kultúregyesület
(közremőködés)
120 000 Német nemzetiségi
olvasótábor
150 000 Német nemzetiségi
olvasótábor
100 000 Német nemzetiségi
olvasótábor
200 000 Német nemzetiségi
olvasótábor
100 000 Német nemzetiségi
olvasótábor
8 658 Német nemzetiségi
szavalóverseny
200 000 Mőködés, eszközvásárlás

Nemzeti Civil Alapprogram DD Regionális Kollégium
2006. évi támogatás 00120/02/06
Nemzeti Civil Alapprogram Önszervezıdés 2006 évi
613 000 Civil Kulturális Kerekasztal
támogatás 00417/22/06 **
Bundesministerium des Inneren / LDU ***
279 020 Német nemzetiségi
Német Belügyminisztérium / MNOÖ
olvasótábor
Összesen: 3 734 678

* 2005. évben megpályázott, de 2006-ban kifizetett és megvalósított programok.
** 2007. május 31-ig felhasználható, 2006. dec. 31-ig felhasznált: 283.052 Ft.
*** Külföldi forrás
A támogatások felhasználásáról a megadott határidıkre elszámoltunk, illetve felhasználásuk
folyamatban van.
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4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Megnevezés
Induló tıke
Tıkeváltozás
Közhasznú tevékenység eredménye
5.

Elızı évi összeg

Tárgyévi összeg

390
1 500
1 500

390
797
-713

Változás
0
- 703
- 2 213

A személyi jövedelemadó 1%-ából kapott támogatás felhasználása
A 2006. évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából az Alapítvány 8.658 forintot kapott. A
támogatást a szavalóverseny programjához használtuk fel (ezzel egészítettük ki a
programhoz más forrásból kapott támogatást)

6. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások
Az Alapítvány 2006-ban 14 tanulónak nyújtott vetélkedıkön elért helyezés alapján cél
szerinti juttatást (olvasótábori részvétel) fejenként 18.000 Ft értékben, összesen: 252.000
Ft. A Jókai Mór Kultúregyesület (Csúza – Horvátország) NKA pályázatának
lebonyolítójaként a beérkezı 300.000 Ft támogatást továbbítottuk az Egyesületnek.
7. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke
Támogatások
Az Országgyőléstıl kapott támogatás:

Ft
0

Minisztériumoktól:
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

200 000

Bundesministerium des Inneren / LDU Németország

279 020

Más költségvetési szervektıl:
Nemzeti Civil Alapprogram
DD Regionális Kollégium 2005 évi támogatás 2. részlet * 00143/02/05
Nemzeti Civil Alapprogram
Önszervezıdés 2005 évi támogatás 2. részlet * 00296/21/05
Nemzeti Civil Alapprogram
Szolgáltató és Fejlesztı 2005 évi támogatás 2. * részlet 01368/22/05
Nemzeti Civil Alapprogram
DD Regionális Kollégium 2006. évi támogatás 00120/02/06
Nemzeti Civil Alapprogram
Önszervezıdés 2006 évi támogatás 00417/22/06
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány

150 000
484 000
1 000 000
200 000
613 000
120 000
30 000

Nemzeti Kulturális Alap

100 000

Mobilitas DDRISZI

150 000

Helyi, települési önkormányzatoktól:
Baranya Megyei Önkormányzat

100 000

SZJA 1%-ából befolyt összeg:

8 658

Támogatás összesen :

3 434 678
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8. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások
A kuratórium tagjai önkéntesen végzik munkájukat, tisztségük ellátásáért költségeik
megtérítésen kívül egyéb juttatást nem kapnak.

9. A „Könyvvel Anyanyelvükért” Alapítvány közhasznú tevékenysége (tartalmi
beszámoló)
Az Alapítvány az alapító okiratában meghatározott céljait rendezvényei szervezésével
valósítja meg.
9.1

Szavalóverseny - Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny

2006-ban a szavalóversenyt február 18-án (szombaton) rendeztük meg, helyszíne Pécsett a Koch
Valéria Óvoda, Általános Iskola és Középiskola volt.. Az Országos Német Önkormányzat
indítványára második alkalommal hirdetünk az alsó tagozatosok számára is versenyt, ezzel
vetélkedınk a regionális és az országos verseny részévé vált.
A versenyen 72 tanuló vett részt, szinte Baranya minden németajkú községébıl, illetve
Somogy megyébıl is. A résztvevık továbbra is az iskolai elıdöntık alapján, az intézmény
ajánlására nevezhetnek a versenyre, így már az iskolában is érvényesül rendezvényünk széles
rétegekre kiterjedı motiváló ereje.
A versenyt két fordulóban bonyolítottuk le, a zsőrit baranyai német írók, költık, könyvtárosok
és nyelvtanárok alkotják, pl. Michelisz József, Becker Róbert, Sziebert Ferenc, Korb Angéla.
A versenyen induló valamennyi tanuló jutalomkönyvet és oklevelet kapott részvétele
elismeréséül. A helyezést elérık külön könyv, CD ajándékban részesülnek. Az elsı hat
helyezett külön-jutalma ingyenes részvételi lehetıség német olvasótáborunkban
Országos versenyre 30 versenyzı jutott tovább.
9.2

Erich Kästner meseíró verseny

2006-ban új lehetıséget hirdettünk meg az általános iskolás korú tanulóknak, az Erich
Kästner irodalmi versenyt. Közvetlen célunk a kortárs német gyermekirodalom népszerősítése
és a tanulók olvasási kedve, könyvtárhasználati ismereteinek bıvítése. A vetélkedı
eredményhirdetését június 4-ére – azaz Erich Kästner örökzöld könyvére utalva - „Május 35”-ére
terveztük, azonban idén erre a dátumra esett Pünkösd ünnepe, amikor számos helyi rendezvény
és pécsi program történik, ezért az eseményt egy héttel késıbbre, június 10-re helyeztük át,
helyszíne a pécsi Lenau-ház volt.
A pályázatra beérkezett mőveket 3 tagú zsőri értékelte: Berta Erzsébet német nyelvtanár, Korb
Angéla, magyarországi német író és Ute Lambrecht asszony, aki PTE német nyelvi lektorátusán
dolgozik.
13 tanuló jelentkezett írásával, mőveikbıl a zsőri a következı négyet ítélte a legjobbnak:
1. Bakuretz Bonnie: Ohne Stimme (Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola, és Középiskola,
Pécs)
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2. Keszler Barbara - Garai Nikolett: Flauschiges Küchlein(Mecseknádasdi Általános Iskola)
Tanára: Megyesiné Huszár Bernadett
3. Rostás Rebeka
: Das hinkende Ross (Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola, és
Középiskola, Pécs)
4. Medgyesi Andrea : Sabine und der böse Karkon. (Pellérdi Általános Iskola)
Tanára:
Dévainé Bagány Márta
Jutalmuk ingyenes részvételi lehetıség volt az Alapítvány által Óbányán szervezett német
nemzetiségi olvasótáborban.
A rendezvényen részt vettek a 2006. évi német nemzetiségi vers és prózamondó versenyen
döntıbe jutott tanulók, illetve a 2005. évi óbányai német olvasótábor résztvevıi – részben
közönségként, részben a vetélkedı csapataiban.
A verseny szervezése érdekében
együttmőködtünk a pécsi Lenau Közmővelıdési Egyesülettel, a Baranya Megyei Pedagógiai
Szakszolgálattal, a német nyelvet oktató iskolákkal, a helyi kisebbségi önkormányzatokkal, a
Baranya Megyei Német Önkormányzatok Szövetségével, valamint programunkhoz csatlakozott
a Robert-Bosch-Stiftung pécsi multiplikátora, segítve a szervezést, értékelést és lebonyolítást.
9.3 Olvasótábor
2006-ban 31. alkalommal rendeztük meg hagyományos Német Nemzetiségi
Olvasótáborunkat,
július 18-tól július 26-ig Óbányán (Altglasshütte) a Szakmári
Önkormányzat Ifjúsági Táborában.
A tábor céljai az Alapítvány alapító okiratában megfogalmazottak alapján a következık voltak:
- a magyarországi németség gazdag kulturális örökségének megırzése és továbbadása,
- lehetıséget biztosítani a német nyelv gyakorlására
- formálni a gyerekek német kisebbségi identitását,
- könyvszeretetre és könyvtárhasználatra nevelni.
A táborban összesen 45 tanuló vett részt Baranya és Somogy megyébıl. Az állandó
táborvezetıség 5 fı volt, (könyvtárosok, tanárok), és 2 fı önkéntes segítı ifivezetı, összesen
52 fı, valamint a programokhoz kapcsolódóan külsı elıadók és gyakorlati oktatók.
A résztvevık közül többen versenyek jutalmaként (Vers és prózamondó verseny, Erich
Kästner meseíró verseny, a Lenau Egyesület vetélkedıje) vehettek részt, másokat idén is a
német kisebbségi önkormányzatok közremőködésével, ajánlásával fogadtunk a táborban. A
kaposvári Német Önkormányzat szervezésében érkezett 14 Somogy megyei tanulók is
táborunkba.
A 2006. évi tábor programja az elızetes programterv szerint valósult meg. A foglalkozások
témája a magyarországi és a dél-kelet-európai németség történelme, napjaink kisebbségi
irodalma (vendégünk Michelisz József), a magyarországi német média, a kisebbségi törvény
által biztosított jogok és a kisebbségi önkormányzati rendszer (elıadó Schmidt Zoltán) volt.
A foglalkozásokat kiscsoportos formában tartottuk (10-12 gyerek), mert így van a legtöbb
lehetıség aktív nyelvhasználatra. A foglalkozások keretében a programfüzetbe összegyőjtött
olvasmányokat, illetve egyéb forrásokat olvastunk, feladatlapokat töltöttünk ki és kötetlen
formában megbeszéltük a témákat. A csoportfoglalkozásokat kiegészítették a vetélkedık
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(sport, nyelvi, ügyességi vetélkedı, illetve a záró vetélkedı) Szintén sikeres volt a táncház, a
diszkó, a kézmőves mőhely (gyöngyfőzés, üvegfestés, agyagozás, stb.) és a jelmezbál.
Meglátogattuk az óbányai helyismereti győjteményt és fazekas-kiállítást. Kirándulást tettünk
a Nagynyárádra a kékfestı mőhelybe, Sátorhelyre a Nemzeti Emlékparkba, mohácsi
Iparosházba és kézmővesekhez, valamint megnéztük, hogy Dunaszekcsın hol szállhattak
partra a német betelepülıket szállító „Ulmer Schachtel”-ek utasai.
Természetesen ebben az évben is megszerkesztették a gyerekek a tábori újságot, a
Lese(sch)lagert, amelybıl minden gyermek kapott egy példányt az emlékek felidézésére.
A tábori munka értékelésekor a táborvezetıség megállapította, hogy a szakmailag helyesen
összeállított program, a jól elıkészített csoportfoglalkozások, a tábor tagjainak aktív
részvétele együtt lehetıvé tették a tábor kitőzött céljainak megvalósítását.
9.4
A Téli Tábori Találkozót december 9-én 10 órától 14 óráig tartunk a Pannon Magyar
Házban. A találkozón a Márkus Színház elıadásában Kasperle-Theater-t láttunk, majd a
résztvevık beszámoltak a tábor óta eltelt idıszakról, terveikrıl és karácsonyi ajándékokat
barkácsoltunk.
9.5
Kapcsolat más civil szervezetekkel: részvétel a Baranya Megyei Civil Kulturális
Kerekasztal munkájában és a Csúzai Jókai Mór Kultúregyesület NKA pályázatának
lebonyolításában.
a. 2005-ben Alapítványunk
vállalta a lebonyolító szerepét a
Csúzai Jókai Mór
Kultúregyesület NKA pályázatának elszámolásában. A támogatásként megítélt összeg
kifizetésére csak a 2006-os évben került sor – ez 300.000 Ft beérkezı és továbbutalt
támogatást jelentett..
b. A 2004. ıszén megalakult Baranya Megyei Civil Kulturális Kerekasztal az Alapítvány
kuratóriumának elnökét, Lászlóné Bauer Nórát választotta meg elnökéül. Mivel a Kerekasztal
nem rendelkezik önálló jogi személyiséggel, ezért az Alapítvány mint közremőködı vállalta a
Kerekasztal mőködéséhez az NCA pályázat kezelését.
A Baranyai Civil Kulturális Kerekasztal közel 60 taggal mőködött, több, mint 2/3-a
rendelkezik e-mail elérhetıséggel, így csak kevesekkel kellett hagyományos módon (levél és
telefon) segítségével kapcsolatot tartani. 2006. az elektronikus hírlevelek összefoglalójaként
megjelentek nyomtatott hírleveleink (4 szám)
A Baranyai Civil Kulturális Kerekasztal kapcsolatrendszerének erısítésével „baranyai
kulturális háló” kialakítására – kistérségi ismerkedı-bemutatkozó programokat szerveztünk:
Közös programokat szerveztünk a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetséggel, az Interkultúráért
Alapítvánnyal, a sellyei Aranyısz Nyugdíjas Klubbal, a Határokon Túli Magyarságért
Alapítvánnyal, a Tinódi Lantos Sebestyén Közmővelıdési Egyesülettel. Májusban kerül sor
az alapítványokról szóló elıadásra, elıadója Dr. Mikula Lajos a Civil Iroda Alapítvány jogász
munkatársa, a www.civili.hu honlapon elérhetık a non-profit szervezeteket segítı
tanácsadásai, valamint a vonatkozó összegyőjtött joganyagok.
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Dunaszekcsın május 24-27 között tréninget rendeztünk. A „Civil érdekérvényesítés csapatépítı tréning” címmel.
Programjaink eredménye

A Civil Kulturális Kerekasztal tagjainak együttmőködése megerısödött, a bizalom
fokozódott. Természetesen a közel 60 tag nem egyforma aktivitással vett részt a
programokban, és sajnos voltak, akik – miután kiderült, hogy a Kerekasztal nem pénz-elosztó
szervezet, és a Kerekasztal létrejöttét elısegítı Baranya Megyei Önkormányzat sem nyújt
külön támogatást a tagoknak, visszavonultak az együttmőködésbıl.
A Kereklasztal programjaiba aktívan bekapcsolódó és azokban szerepet vállaló szervezetek,
közösségek érdekérvényesítı képessége a tréning során egyértelmően javult, amely a
környezetükkel való kommunikációtól kezdve a szakszerőbb pályázatírásig, esetleg a
közhasznúsági fokozat eléréséig mindenütt jelentkezik.
c. Kulturális kistérség új rendszere intézményi és civil összefogással Újpetre térségében
Projektünk célja az Újpetre térségében mőködı a kulturális civil közösségek és az
intézmények egymásra hatásának, együttmőködésének kutatása, az összefogás új módjainak
feltárása volt, részletes helyszíni felmérés alapján.
A kutatás célja az volt, hogy a 30 évvel ezelıtt megjelentetett „Komplex kulturális modelltervezet : Az újpetrei gazdasági térség új közmővelıdési rendszere” címő tanulmánykötet
megállapításait, - amely 13 baranyai község (Áta, Egerág, Kisherend, Kiskassa, Kistótfalu,
Kozármisleny, Pécsdevecser, Pécsudvard, Peterd, Szemely, Szıkéd, Újpetre, Vokány, az
„újpetrei gazdasági térség”) közmővelıdési helyzetét vizsgálta – ellenırizzük egy újabb
kutatással, megismételjük a megváltozott társadalmi, gazdasági, kulturális és környezeti
változásokra is tekintettel, feltárjuk és értelmezzük a 13 község mővelıdési helyzetét, a
Újpetre és kulturális térségében az ott élık közösségi-kulturális szervezıdéseit, a szolgáltatást
nyújtó intézményi és civil szervezeti infrastruktúrát, annak képességét.
A kutatás eredménye nyomtatott kiadvány formájában jelent meg, Bokor Béla, Lászlóné
Bauer Nóra: A 30 éves „Újpetrei kulturális modell tanulságai” : az állami feladatellátástól a
civil feladatvállalásig” címen, Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány, Pécs, 2006. ISBN
963 06 0373 X azonosítóval 1500 példányban.
A kutatás eredményeit a hazai kulturális-közösségfejlesztési és kultúraközvetítıi gyakorlat
megújítását szolgáló „Európa jövıje, a jövı kultúrája - kulturális régiók, kulturális
kistérségek szerepe Európában” címő nemzetközi konferencián mutattuk be 2006. május
25-26-án, Pécsett összehasonlítási lehetıséget teremtve más európai régiók hasonló
tapasztalataival, elméleti modelljeivel.
A kutatás kiemelten fontos eredményei:
- a térségben mőködı bejegyzett jogi személyiségő és informális civil szervezetek egymás
tevékenységérıl jelentıs információkat kaptak, ezzel elısegítettük együttmőködésüket
- a kutatásban résztvevı 15 fıiskolai és egyetemi hallgató közelebbrıl megismerkedett a
civil világ és tevékenységek sokszínőségével és elkötelezettebbé vált irányukban. (A
résztanulmányból kitőnik, hogy elsı sorban városi fiatalok lévén sokan most szembesültek az
aprófalvak szociokulturális helyzetével elıször.
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2006. évi pályázati fedezetbıl 2007-re áthúzódó program a „Civil kulturális háló és
párbeszéd Baranyában” Baranya Megyei Civil Kulturális Kerekasztal tagjai más civil
szervezetek bevonásával szemináriumot szerveznek közös cselekvési terv kidolgozására, a
kultúra és oktatás területének, sajátos értékeiknek hatékonyabban képviseletére a civil életben,
a kultúra intézményi szervezeteivel és az üzleti szférával való kommunikáció során és az
érdekérvényesítésben, a tervezésben és a Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa Projektben.
Pécs, 2007. március 22.

Lászlóné Bauer Nóra
az Alapítvány képviselıje
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