A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

11 Tatabányai Törvényszék

2018.05.25 09:41:47

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

1 1

Időszak terjedelme: egész év

0 3

6

töredék év

0

0

3

4

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

11 Tatabányai Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

2 8 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Tatabánya
Közterület jellege:

Szent Borbála
1

Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

1 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 0

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 3

.P k . 6 0 0 3 4

6 0 0 3 4

/ 1 9 9 3/2 6

1 8 6 0 0 6 9 8

1

1 1

Pap Tibor

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Tatabánya

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

16

656

16

656

1 134

7 679

105

0

1 029

7 679

1 150

8 335

107

6 921

I. Induló tőke/jegyzett tőke

32

32

II. Tőkeváltozás/eredmény

-89

75

164

6 814

1 043

1 414

1 043

1 414

1 150

8 335

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1 585

3 778

1 585

3 778

1 601

15 983

1 601

15 983

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

1 303

1 303

ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

3 186

19 761

3 186

19 761

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

3 186

19 761

3 186

19 761

5. Anyagjellegű ráfordítások

2 726

7 431

2 726

7 431

6. Személyi jellegű ráfordítások

0

3 439

0

3 439

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

125

879

125

879

8. Egyéb ráfordítások

171

1 198

171

1 198

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

3 022

12 947

3 022

12 947

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

3 022

12 947

3 022

12 947

164

6 814

164

6 814

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

164

6 814

164

6 814

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

850

11 844

850

11 844

303

477

303

477

77

59

77

59

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1

2 8 0 0

Település:

Tatabánya
Közterület jellege:

Szent Borbála
Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 0 .P k . 6 0 0 3 4

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 3

/1 9 9 3 / 2 6
6 0 0 3 4

1 8 6 0 0 6 9 8

1

1 1

Pap Tibor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

22. Peron Music Tehetségkutató Fesztivál

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1997. évi CXL.tv. 76,78,79 bekezdése, 2008 évi XCIX. tv. 3. bekezdésének 1. pontja
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 16-30 éves fiatal zenészek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

150

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1

2 8 0 0

Település:

Tatabánya
Közterület jellege:

Szent Borbála
Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 0 .P k . 6 0 0 3 4

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 3

/1 9 9 3 / 2 6
6 0 0 3 4

1 8 6 0 0 6 9 8

1

1 1

Pap Tibor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Cool-Túra

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 14-18 év
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

100

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1

2 8 0 0

Település:

Tatabánya
Közterület jellege:

Szent Borbála
Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 0 .P k . 6 0 0 3 4

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 3

/1 9 9 3 / 2 6
6 0 0 3 4

1 8 6 0 0 6 9 8

1

1 1

Pap Tibor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Im memoriam emlékest: Elvis Presley

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: korhatár nélküli
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

450

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1

2 8 0 0

Település:

Tatabánya
Közterület jellege:

Szent Borbála
Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 0 .P k . 6 0 0 3 4

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 3

/1 9 9 3 / 2 6
6 0 0 3 4

1 8 6 0 0 6 9 8

1

1 1

Pap Tibor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Székelyföldi Peron Music Tehetségkutató

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 16-30 év közötti erdélyi fiatalok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

100

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1

2 8 0 0

Település:

Tatabánya
Közterület jellege:

Szent Borbála
Lépcsőház:

Emelet:

tér

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 0 .P k . 6 0 0 3 4

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 3

/1 9 9 3 / 2 6
6 0 0 3 4

1 8 6 0 0 6 9 8

1

1 1

Pap Tibor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Ingyenes dobórák

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 8-12 évesek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

7

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

3 186

19 761

77

59

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

3 109

19 702

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 022

12 947

0

3 439

3 022

12 947

164

6 814

15

15

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.57.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Tehetségkutató
Támogató megnevezése:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

477 280

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

477 280

- tárgyévben felhasznált összeg: 477 280
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

477 280
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

477 280

Felhalmozási
Összesen:

477 280
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.57.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Tehetségkutató
Támogató megnevezése:

Nemzeti kultúrális Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

2 700 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 700 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 700 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 700 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

2 700 000

Felhalmozási
Összesen:

2 700 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.57.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
Támogató megnevezése:

ME-Unios Fejlesztési Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04-2020.04.

Támogatási összeg:

18 310 350

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

9 155 175

- tárgyévben felhasznált összeg: 9 155 175
- tárgyévben folyósított összeg:

9 155 175

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

3 334 500

Dologi

5 820 675

Felhalmozási

0

Összesen:

9 155 175
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.57.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.57.26
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PERON MUSIC A
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PITVANY
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Alapitvdny

2
3
3

4
5

6

Boldogito proiekt

6

Onkdntes fitnesz

7

Csib6szklu b

I

Matektdbor - Expedici6

8

KutatdCafe

9

A szervezet

A

Peron Music Alapitvdny 1993-ban indult Tatabdny6n a
segit6s6re. A tehets6g temakrir mell6 a kozoss6g 6s kult(
Kiemelten a tdnc, a zene 6s kdpz6m(v6szetek teriiletd
lehet6s6geket a 1.4-30 kozotti fiatalok sz6m;ra. Tehets6
tiiborok, kiadv5nyok, fesztivdlok indultak el munkatSrsainkka
c6lja tov5bb6, hogy a fiatalok sz6m6ra hasznos szabadid
biztositson pl. ifjds6gi klubokon keresztill. A Peron Music
medencei tehets6gkutat6t szervezett, 400 zenekart 16ptet
tehets6get inditott itj6ra. Az alap(tvdny egyijttm0kitdik
kdnny(zenei tehets6gkutat6 fesztivdlj6val 6s rendszeresen d

tehets6ggondozds
afejlesztes tdrsult.

hoztak l6tre Uj
ndoz6 m(helyek,
. A tev6kenys6gek
tevdkenys6geket
ftveny 22 Kdrp'tszinpadra, 100

az orsziig tobb
eg6l, illetve fogad

zenekarokat az orszdg kUlonbdz6 tiijai16l, illetve a kornyez6 or

A

Peron Music Alapitv6ny partnereivel 2012-ben rend zte meg el6szdr
Sz6kelyfdlddn is a Peron Tehets6gkutat6 Fesztiv6lt. Az elm It hrisz 6vben az
alapitv6ny gondozdsdban rengeteg kiadv6ny jelent meg.
Az elm0lt 25 6v alatt a Peron lvlusic Alapitvdny tobb szdz am t6rzenei fesztiv6lt,
koncertet szervezett/ melyek kcizdtt szerepel az orszag am 6rzenei berkeiben
elhiresillt TAZ-Mdnia Fesztivdlsorozat is, amely 2002-ben Arany dn dijat nyert.
Az alapitvdny 1993 6ta tobb, mint 4000 fiatalt t6boroztatott Eu

pa 4 orszSgdban.

Ezek koziil kiemelked6 a Peron k6t svdjci projektje, m lyekb6l az egyik
tehetsdggondoz6 jelleggel kerrilt megrendez6sre, mig a m6 k kiz616lag 6llami
gondozott gyermekeknek 6s fiataloknak ny(jtott egyediil ll6 lehet6s6get a
kLilf6ldre utazdsra, tdbb 6ven keresztili. Ezen kiviil az alapitv ny tdbb erd6lyi 6s
oroszorsz6gi t6bort, illetve rengeteg belfoldi tr6nin t szervezett a
tehets6gg0ndozds 6s a h6t16nyos helyzet(ek segit6s6nek jegy6

2011-ben jegyeztdk

be a Peron Music Tehetsdgp

tehets6gazonositds, gondozds, fejleszt6s folyamatdt ird
tehets6gpontunk Akkreditiilt Kivil6 min6sit6st szerzett.

.A

2017-es

6v

legnagyobb eredmdnyei

a 5.

5z6kel

+^f
itja.

di

amely

a

zu-l5-oan

a

Peron

Music

Tehetsegkutat6 Fesztivdl, illetve a mdr hagyomdnyosan megre dez6sre keriil6 22.
Peron Music Tehets6skutat6 Fesztiv6l. A fesztivdlon
6ztes zenekarok
j6l
ut6gondozds6b6l
liitszik, hogy egy6rtelm0en az orszdgos si er fel6 indult el a
j6l
p6lyafut6suk. Ennek
m6rhet6 eredm6nye a 16di6ban val6 sz repl6srik szdma, 6s
a sldgerlist5kon val6 el6kel6 szerepl6sLik.

2017-es programjaink
4, Cool-t[ra
.,A 4. Cool-tdra c6lja, hogy a tatab6nyai iskolikb6l jelentkez6 sapatok, dnkdntes
tevekenys6geket val6sitsanak meg, ezzel n6pszer(sitve az onk ntess6get, er6sitve
a t6rsadalmi felel6ss6gvSllalSst, tdmogatva az innovativ dtletek egval6suldsSt.

A 4. Cool-tdra, mds n6ven iskol6k vet6lked6je, egy kozoss
vet6lked6re hivja a tatab6nyai koz6piskolSsokat. C6lunk,

jleszt6, kuitu16lis

ogy a tatabdnyai
jelentkez6
iskolSkb6l
csapatok cinkdntes tev6kenys6geket val itsanak meg, ezzel
n6pszerUsitve az dnk6ntess6get, er6sitve a t6rsadalmi felel6ss6gvSllal6st,
t6mogatva az innovativ otletek megval6suldsdt. A progr mban r6szt vev6
csapatoknak megadott tdmdkban kell onk6ntes tev6kenys6g
megval6sitaniuk,
mint p6ldiul a kornyezetv6delem, az es6lyegyenl6s6g, vagy vid6k- 6s
vdrosfejleszt6s. A jelentkez6 csapatok munkdjdt ko rssegit6 fiatalok,
(gynevezett mentorok segitik, akik a vet6lked6vel kapcsolatos nformdci6in til, az
dnk6ntes tevdkenysdg el6k6szit6s6ben, lebonyolit6s5ban is se ts6get nydjtanak.
Az onk6ntes tev6kenys6gek megval6suldsdra 3 h6t ;ill rendelkez6s6re a
csapatoknak, amely el6k6szit6s6r5l 6s lebonyolit6sd16l egy 8 perces mini filmet

kell k6sziteniilk, amelyet a dijiitad6 napjiin a Roxxy M ic Caffeban kell
bemutatniuk. Az 6nk6ntes munk6kat egy hdromtagu zs ri 6rt6keli olyan
szempontok szerint, mint p6ldiiul a kreativit5s, a pr jekt liithat6s6ga,
nyilv5noss6ga, a bevont resztvev6k szdma, innovdci6. A nyert s csapatok 6rt6kes
nyerem6nyekben rdszesUlnek, amelyet az esem6ny f6v6d ke Turaind lohn
Katalin, Tatab6nya Megyei JogLi Vdros alpolgdrmestere nyijt; . A gy6ztes csapat
hossz( tdvri tdmogat6st kap a Peron Music Alapitvdny Boldog k projektj6ben. A
dij6tad6 esem6ny utdn a csapatoknak ds segit6iknek az nnali visszajelz6si
lehet6s6guk lesz, amely sorSn megoszthatj6k a szervez6ikk Itapasztalataikat,
javaslataikat. Projektiink alapvet6 hatdkore Tatab6nya- A tata dnyai kciz6piskol6s
di5kok megsz6litdsdval, el6rjLik a t6rs6gben 616, de Tatab6ny6n nulo fiatalokat is.
.
Az dnk6ntes programok megval6sit6sdnak hat6kore szint6n iterjed a t6rs6gre,
azzal a c6llal, hogy az ott 6l6ket is bekapcsoljuk a megye 6khely kozciss6giprojekt vdrt hat6sa, hogy az o k6ntesen v6gzett
kulturdlis 6let6be.
csoportmunkiiban, sajdt csoport szabSlyokat fel6llitani k6pes, 6sokat t6mogat6
projekteket megval6sit6 diiikok feln6tt korukra ontudatos, ont
keny, segitSk6sz
polgdrk6nt 6rv6nyes0lnek a munka 6s a magdndlet szinterein.

A

'

22. Percn Music Tehetsegkutato

A 22. Peron Music Tehets6gkutat6 Fesztiv6l 2017. szeptember 23-dn, 9.00-18.00
6ra kozott keriilt megrendez6sre, a tatab6nyai Vdrtes Agoriijdban. A Fesztiviilon a
tdbb mint 50 jelentkez6b6l 14 zenekar mutatja meg magdt a 4 f6s szakmai zsUri,
az 50 f6s didk zs(ri 6s a ldtogat6k el6tt. A rendezvenyen minden fel16p6 zeneka116l
k6szi.il egy-egy professziondlis vide6, amelyet a CHS Stridi6 k6szft, 6s Peron
youtube csatornilj6n teszilnk kozz6. A fesztivdl els6 h6rom helyezettje fell6p6st
nyerhet a FEZEN-re, a Roxxy Music Cafdba, a paksi Pop-Rock-Jazz
Tehets6gkutat6ra 6s a balatonbogldri L6grddi Antal Tehets6gkutat6ra, ezen kivill
hangszeres kieg6szit6k, 6s a K6szikl6s pinc6szet jovoltdb6l finom borok is gazddra
taldlnak. A Fesztivdl gy6ztese elindulhat a Budapest Music Expo keret6ben
megrendez6sre kerUl6 Orrjm a zene Tehetsdgkutat6n, amely az orszSgban
megtaldlhat6 tehets6gkutat6 fesztiv6lok gy6zteseinek dont6 megm6rettet6se. A
gy6ztes zenekar a HANOSZ j6voltiib6l 1.000.000 Ft-os hangszer- 6s hangtechnika
v6siirldsi, plusz a Cseh Tam6s Program j6voltiib6l 2.000.000 Ft-os lemez- 6s
videoklip k6szit6si tdmogat6st kap. A 22. Peron Music Tehets6gl<utatd Fesztiv6lon
a tatabdnyai Barions,6s Primrose Paradise zenekarok is szerencs6t p16b6lnak. A
Fesztiviilon minden zenekar 15 percet jdtszik, ezen a szinpadon toltcitt 15 percen
m6lik minden, hogy meggy6zz6k a szakmai 6s a didk zsftit ar6l, hogy 6k a
legjo bba k.
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6. Szekelyfoldi Peron Music Tehetsegkutatd

A sz6kelyudvarhelyi Siculus lfj(sdgi

Hdz adott otthont a 6. Sz6kelyfttldi Peron
Music Tehets6gkutat6 dctnt6jdnek szombaton. A fell6p6 zene rokb6l a szakmai
zs(ri a csikszeredai Szuve16n KrLinak it6lte oda a f6dijat.
Ujfalusi G6boreml6kdijat Jdnos L6szl6, a csapat basszusgit6rosa kapta. A f6 ljat a csikszeredai
Szuver6n KrLi zenekar zsebelte be, A 2015 nvar6n alakult ze kar stilusdt a hiphop, a funky, rock, reggae elegyit6s6vel lehet(etlen) beh rolni, bevalldsuk
szerint nem szeretik a cimk6ket. Ezzel az egveni es e
ihangz6svildggal
6rdemelt6k ki, hogy Erd6lyt kdpviselj6k Budapesten a 20 as Ordm a Zene
Tehets6gkutat6 dont6j6ben, valamint hogy Tusv6nyoson
ncertezzenek, A
dijkioszt6n Stadtdk a 2016-ban elhunyt Ujfalusi cdbor em16 re l6trehozott, a
legtehets6gesebb zendsznek jii16 dijat is, amit a nyertes csa t basszusgitdrosa,
JSnos L6szl6 vehetett 5t. Mdsodik heiyen v6gzett a White Bet zenekar, Harmadik
lett az Ego Sum. 6k is fell6p6si lehet6s6gekkel tdrtek haza. St ngers/ Betszy, Ego
Sum, Badclinton, White Betty, Szuverdn Kr( 6s Metalon
Udvarhelyi Fiatal
F6rum, a Peron l\ilusic Alapitvdny 6s Sz6kelyudvarhely Polgdrm steri Hivatala dltal
hatodik alkalommal megszervezett tehetsdgkutat6n ezek az e 6ad6k l6ptek fel a
ddnt6ben. A csapatok mindegyike h6rom sajdt zeneszdmot m tathatott be. A 15
perces produkci6kat a Dobos Csaba zenei menedzser, Bago y Norbert 6nekes,
git6ros, Szab6 Attila, a M6s R6di6 hangja, kommunik6ci6s sz kember 6s Antalfi
J6zsef, zen1sz, a polg6rmesteri hivatal koncertszervez6je al
szakmai zs(ri 6s a
diSkzs(ri egyardnt 6rt6kelte. Az ot6r6s zenei esem6nyen a k nytizene minden
m(faja jelen volt. Nyugodtan mondhatjuk: llyen szines 6s magas szinvonalu
fesztivdlra vdgytunk. A kiemelt teljesitm6nynek megfelel6en mi denki dijat zsebelt
be. A Strangers, a Badclinton, a Metalon 6s a pottyds ruhds, a rnativ sanzonokat
el6ad6 l5ny, azaz Betszy kLilcindijban rdszesiilt, 6s fell6p6 kkel gazdagodott
Erddlyben vagy MagyarorszSgon. A magyar dalok sziilet6s6t datosan tiimogat6
rendezv6ny sikere toretlen. Sorra szilletnek a jobbn6l jobb z ekarok, el6ad6k,
amely kdzlil sokan jelennek meg a zeneiparban: r6di6ban, tv-b n rendezv6nyeken.
Az UFF magas szinvonalon dolgozik partnereivel a tehets6ggo doziis terriletdn. A
Peron N4usic Alapitvdny pedig b6viti a kapcsolatait Erd6lyben, iszen Kolozsviir 6s
Marosv6s6rhely is bekapcsol6dik Sz6kelyudvarhely mellett a
rp6t-medenc6ben
m(kdd6 tehets6gkutat6k rendsze16be. Jelenleg 25 tehets kutat6 legjobbjai
kerLilnek Budapestre 2018 okt6ber6ben, amelyen a HANO
6s a Hangfogla16
Program 3 milli6 forintos t6mogatdsi csomagjait lehet felhasz dlni lemezkiaddsra
6s technikai fejleszt6sre.

-

ln lvlemoriam Eml6kest 6s Kiallitas

-

Elvis Preslev

,Az In Memoriam Eml6kest 6s Kidllitiis A V6rtes

Agor6ja
a Peron Music
Alapitviiny kcizos rendezv6nye, amelyet 2014 6ta minden 6vb
megval6situnk. A
program c6lja, hogy megeml6kezzLink olyan hires el5ad6kr6 akik maradand6t
alkottak a kcinnv(zen6ben. Az els6 dvben Kurt Cobain16l em eztrink meg, majd
a sorban kdvette John Lennon, Freddy Mercury 6s Elvis Presl . A rendezv6nyen
olyan zenekarok dolgozz6k 6t 6s szdlaltatj6k meg az adott hir ss6g dalait, akik az
alapitv6nnyal mdr r6g6ta egyiltt dolgoznak vagy kiemelked6 t ljesitm6nnyel r6szt
vettek valamelyik tehets6gkutat6 rendezv6nyunkon.
zenekarok
jdtszhatnak,
profi
bemutatkozdsi lehet5s6get kapnak ds telthdzas n6z6t6r el6
technikai korUlm6nvek kdzcitt.

tal a

Boldogit6 projekt
,

Osszesen 582

f6t 6s 39 programot val6sitottunk meg, ezek

ko

rendszeresen megval6sul6 foglalkozds (csib6szklub, slackli
fitnesz) 6s 4 nagyobb rendezv6ny (H[sv6ti Kalandnap, Kicse
Peron Music Tehets6gkutat6, lV. Cooltira - iskol6k vet6lked5j
szempontb6l
toborz6s el6k6szit6se, ifjrisdgi kozo
mento16lds5ra irdnyult. A programokba be6pitettiik az cink6nt
a direkt n6pszer(sit6s mellett indirekt m6don 6rv6nyesiilh
6nk6ntes l6t felel5ss6gteljes szerep6t. Az el6k6szit6 munkdla
megbeszdl6seket tartottunk, a megval6sitds utdn pedig csa

a

dtt kiemelked6 a 3

e

klub, onk6ntes

etnek Kalandnap,
). C6ljuk marketing
kialakitdsdra,
ss6g elv6t, ami igy

ek

ett, megizlelve

az

k sordn onk6ntes
t6pit6 napokat 6s

elismer6sk6nt kir6ndul6sok form5j6ban koszontiik m
(kalandparkozds, gdrdrll6 tUra, csere program). Folyamatban an egy ker6kp6ros
kozoss6g kialakitdsa, akikkel a k6s6bbiekben az dnkdntes a i6kra szeretndnk
rdvildgitani a f igyelmet. (Tekerj !trira, Ejszakai kerekez6s). Alkal iv6rosi akci6khoz
,is csatlakoztunk (Krizriss6gek hete, Kdltdszet viliignapja), illetve m6s helyi
rendezv6nyekhez csatlakozhattak megl6v6 rink6nteseink (
3 szakmaif6rumot generSltunk (Kutat6caf6, Talentum - konfe ncia a tehets6g16l,
EredmdnyCaf6) illetve egyiittm(kod6 partnerekk6nt tcibb szakmai f6rumon
vettiink rdszt a megy6ben, amelyek onk6ntes-koordin6tor nk saj6t szakmai
fejl5d6s6t, mint dnkdp26s 6s a partnerekkel val6 kapcsolatfelv6 l6t is elcisegitette
(Megyei Egyilttm(kcid6si Tal6lkoz6k).

A

Tatab6nya 6s t6rs6g6nek onk6ntess6g616l sz6l6 helyze elm6r6s sor6n a
k6rd6ivet kozel 70 f6 k6szitette el, mig szak6rt6i interjit 27 f6vel k6szitettrlnl!
mind a 9 t6rs6gi telepiil6st lefedve (Gyermely, Szomo , Hereg, Kdrnye,
f6kuszcsoportos
V6rtess2616s, V6rtessoml6, Vdrgesztes, Tarj6n, szdrliget)
,interjdkon cisszesen 16 f6 vett r6szt, ahol a fiatalok v6 m6ny6re voltunk
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kiv6ncsiak. Az adatfelv6tel mellett az adatbevitelt ds az adatfel lgoz6st dnk6nteskoordindtorunk v6gezte. A zdr6tanulm6ny bemutatdsa 6s publ kSldsa szeptember
v6g6n tdrtent meg a m6dia bevondsiival a kutatdsban r6sztv
szervezetek 6s
6rdekl6d6k fel6 (Eredm6nyCaf6).
Onk6ntes fitnesz

ld6pont:2017,05.17.
L6tsz6m;6 f6
Helyszin: 2800, Tatab6nya, Cs6nak6z6-t6

M6jusban szabadtdren kerr.ilt megrendez6sre az Uj Nemz 6k Kdzoss6g T6r
egyUttm(kdddsdvel l6trejdv6 Onk6ntes fitnesz elneve26st visel6 rendszeres
foglalkoz6sunk, melynek cdlja ingyenesen a fiatalok 6s
helyi fiatalokkal
foglalkoz6k eg6szs6gtudatdnak kialakit6sa, a m0zg6s iirom6n k megtapasztal6sa
6s tovibbaddsa dnk6ntes alapon. L6nyege, hogy az onk6nt jelentkez6 fitnesz
edz6k vagy edz6 tanoncok, sportoktat6k, Ielkes vagy ed 6k6nt onmagukat
kipr6b;ilni aka16 tapasztalt sportol6k bevondsra kerUljenek h ti 1 6raszdmban a
helyi lakossdg eg6szs6gi dilapot6nak fejleszt6s6re, lehet6
biztositva anyagi
fizetsdget nem ig6nyl6 fitnesz 6rdk tartilsiira lehet6s6get. A 16 tvev6k mozgdsos
6lm6ny dltal k6zelebb kerillnek a helyes, tudatos 6letm6d ki it6se fel6, mig az
, oktat6k tovdbb gy(jthetik b6zisukat, tapasztalatokat szerezhet ek 6s cse16lhetnek
egymSssal. A mozgiis szeretetdre nevel6s eg6szs6gese b 6s boldogabb
kdrnvezetet 6s helvi tdrsadalmat eredm6nvezhet kcizvetlen

kci

A nydri id6 hiv6 szavdra kiszabadultunk a term6szetbe a moz
is. A zold f( 6s a csivitel6 madarak kdzdtt krildn 6lm6nV volt me
6s ldgy, dallamos zene alatt a slacklineon egyens(lyozni. A fi
rendszeresen jdr6 tagok 6lettikben el6szor pr6bdlhattdk ki a
mely a l6tvdnyos akrobatikus elemek megtanul6sa el6tt az
tapasztal6sdra, tanuldsdra 6pit. A slackline els6sorban a koo
fejleszt6s6t szolgdlja 6s a koncentrdci6 ds az egyensfly cisszh
gyakorlils kozben a test a tudat kikapcsoldsdval a napi stresszt6l
egy j6ga 616n. A testtudat krllonosen gyorsan fejl6dik 6
gyorsan fejl6dnek, amit egy 6tlagos sri
. egyens{lyoz6s r6v6n
6rhetiink el. A t6rsas6g, a zene, a term6szetkdzelis6g jell
hegym6sz6k dltalfeltaldlt sportot, ami a kot6lt6ncnak is nevezn

A szabadt6ri program lehet6s6get biztositott
csatlakozSsi lehet6sdp biztositds6ra

szervezetUnk

yezetrinkben is.
sos foglalkozdson
itl6b kikapcsol6dni
ness foglalkozdsra
ril6nleges sportot,
gyensLilyi elemek
in6ci6s k6szs6gek
gj6b6l 6pLll fel. A
megszabadul, akdr

a kis izmok

az

6s edz6ssel nem

mzi az unatkoz6
K.

egismertet6s6re,

Csib6szklub

A csib6szklub egy helyi 6ltal6nos iskola hiitriinyos helyzet(, Nl-s 6s hiperaktiv
fels6sokb6l dll6 csoportj6t foglalja magdban. Az Uj Nem
6k kozoss6gi tdr
vezet6j6vel egyr.lttm(kodve d6lutdni csoportos foglal
k keret6ben
'kozdss6gfejleszt6 foglalkoz6sokat tartunk a 15-20 f6s
zisnak, C6lunk a
kozdss€gfejleszt6s 6s az egyUttm(kddds meger6sitdse mellett

tdrsadalom6rt 6s a
kornyezet6rt felel6s 5llampolgdri drt6kek dtadiisa dnismereti, kommunikdci6s 6s
bizalmi j5t6kokon keresztril. A rendszeres foglalkoziisokon mi ig nagy hangsrilyt
fektetiink az egymds megismer6s6re, elfogadds6nak er it6s6re 6s sajdt
er6for16sainak felt6rk6pez6s6re, kdpessdgeik kibontakoztatdsd
a

Matektdbor - Expedici6
Rendezv6ny ddtum a:2017 . O5. 09.
L6tsz6m:19 f6
Helyszine; 2800, Tata, 0reg-t6 club

Meghiv6st kaptunk

Hotel- lfjrisdei szdllds

a tatai IVlatekt6borba, igy bepillan

nyerhettiink

a

rendszeresen megrendez6sre keriil6 tdbor nyrizsg6 6letdbe. A atekverseny dtj6n
bejut6 gyerekek d6lel6tt matek szakkdrokdn, d6lutiin pedig s badon vdlaszthat6
Henczer Evivel
sz6rakoztat6 programokon vehettek 16szt. Koll6gdmmal
krildet6siinknek tartottuk a taDasztalati tanulds elv6n m(k 6 6lm6ny alapi
jdt6kos programok n6pszer(sit6sdt mind a gyerekek, mind
tandrok szdmdra,
amelyb6l most egy kis izelit6t adunk:

,,K6pzelj6tek magatokat egy D6l-amerikai sziget kozep6re, t
inddkkal 6s makimajmokkal. A felfedezetlen dzsungelben tal6
mdr 6pitenek h6zakat, villa nyoszlopo kat 6s foci p5ly5ka
felfedezni ezt a terrlletet: t6rk6pet rajzolni, koordindt6kat megj
kimdrni. K6pesek vagytok 16" - sz6lt a bevezet6 a kalandpeda
az Expedici6 cfmet viselte.

lis-teli dzsungellel,
k egy torzset, akik
Feladatotok lesz

lolni, tdvolsdgokat
6giai jdt6kba, ami

gy, hogy kim6rj6k
l6p6ssel a megtett tdvolsdgot 6s meghat6rozz6k i16nyt( segi :g6vel az ir6nyt. A
csapatbontds utdna tagok feladata volt, hogy felel6soket v6las anak maguk kozill,
koordin6tor. Az
mint az irdnyt( felel6s, a t6rk6p6sz, a 16p6s felel6s 6s
egyr.ittm(kod6st, probldmamegolddst fejleszt6 foglal ozds termeszeti
rintkezhettek 6s
kdrnyezetben zajlott, igy a gyerekek kcjzvetleni.il

A csapatok feladata volt egyik c6lpontt6l a mdsikig eljutni

16csodSlkozhattak a term6szetben talSlhat6 jelens6gekre, min
form6ja vagy az okostelefonok 6s a gps szolg6ltat6s hi
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nyiiban

a

t6rbeli

tiij6koz6dds 6si megold6saira. A jiitdk 6lvezeti fokdt a rohang6l gyerekek cip6inek
kopogdsa, illetve az irenyt0 lelkes haszndlata jelezte.

A program lehet6s6get biztositott a toborz5si id6szak el6k6szi 6re, a Boldogit6k
csapat6nak megismertetesdre 6s hiresztel6s6re mind a diiik k, mind a tanarok
kcirdben.
l(utat6Caf6
Rendezv6ny ddtuma: 2017.05.18.

Helyszine:2800, Tatabiinya, Kozt;rsas6g u. 2., Jubileum par
Szabadid6- 6s Sportszovets6g
.

Tatabdnya Vdrosi

Lerszam:52 Fo

Ki a val6di dnk6ntes? Hogyan lehet az dnkdntes aktivitdso
Milyen mddon lehet kreativan megvai6sitani a t6rsadalmi
Mijus 18-6n, csiltortdk d6lutdn a Tatabdnya Viirosi- Szabadid
tan6csterm6ben az dnk6ntess6g ilyen 6s ehhez hasonl6

at n6pszer(siteni?
elel6ss6gvdlla lSst?
es Sportszovets6g

k6rd6sei keriiltek

f6kuszba. A Peron Music Alapitv6ny Boldogit6k projektj6nek el
szakmai tal5lkoz6j6ra civil szervezeti k6pvisel6k, illlami intdzm nyek dolgoz6i 6s a
az onk6ntes tev6kenys6gre fog6kony fiatalok kaptak megh st, hogy sokszin(
v6lem6nytikkel hozzdj6ruljanak a helyi dnkdntess6g tdm6jiin
koriil jdriis6ra. A
rendezv6ny f6 c6lja volt, hogy a Tatab6nya 6s t6rs6gi rel
ns szereplSk a
'kezdetekt6l belesz6lhassanak a Peron ny6ri dnkdntes
dsdnak tervez6si
folyamatdba.
kcirnyeze 6s a j6 hangulat
kialakitdsdra torekedtek, hogy a t6mdban 6rintett, azonban a
oznapi 6letben
nem vagy alig tal6lkoz6 r6sztvev6ket egyritt gondolkoddsra buz its6k, serkentve az

A World Caf6 m6dszerrel a szervez6k az inspi16l6

innovativ dtletek felszinre bukkan5sdt. Az interaktiv work
meghivottak szines osszetdteldvel, hanem a rendezveny
egy ij megkozelitds(, izgalmakat rejt6 tdrsadalmi pdrbesz6d
hozz5, hiszen els6sorban nem megolddsok, hanem
megfogalma26s6ra b6toritotta a nap v6g6re osszeszokott cso
m6dszer mdgdtt, miszerint a r6sztvev6k nem vdlaszolni, han
jdttek, az a filoz6fiai elv 6llt, hogy egy pontosan megfogal
'rinmagdban egy vdlasz a tdrsadalom r6sz6r6l. Az asztaloknd
so16n komoly probl6mdk, szr-iks6gletek 6s j6 p6ldilk rajzol
csoportok az aszlalgazda segitsdg6vel ldtvilnyos gondolatt6r
Ezutdn a k6rddsek egy kiikin lapra kerLlltek fel, n6hdny szines
10

hop nem csak a
ic6lkitfiz6sevel

is

alakitdsdhoz jiirult
tatdsi k6rdesek
rtokat. A szokatlan
k6rd6st feltenni
azott k6rd6s m6r
jiit6kos feladatok

dtak ki, melyet a
ipeken vizualizdlt.
ajz mellett. A nap

v6g6n a t6rk6pek 6s a k6rd6sclokrokat tartalmaz6 lapok
hasonl6 k6t6len keriiltek kitereget6sre.

ruhaszdrit6hoz

