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A Civil Közösségek Háza 
novemberi programja

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS PRÓBÁI

�5-én, pénteken 18 órakor: 
Ünnepi hangverseny  Tillai Aurél 75. születésnapjára
Helyszín: Kertvárosi Református Templom. A belépés ingyenes!

Minden kedden 18.30-�1 óráig
MECSEKI FOTÓKLUB    
8-án: Őszi klubpályázat
15-én: Könyvbemutató – Kalmár Lajos legújabb fotóalbumai. 
��-én: A PTE Földrajztudományi Intézet egy oktatójának vetített-

képes előadása
�9-én: SENIOR FOTÓK 1980-�000 (válogatás) 

Kiállításmegnyitó
 A programok nyilvánosak!

Halász Rezső Galéria:
�5-ig: „A víz – az esőcsepptől a tengerig” c. kamarakiállítás 
�9-én, 18.30 órakor: SENIOR FOTÓK 1980-�000 (válogatás) 

a Magyar Fotóművészek Szövetsége  
Senior csoportjának kiállítása

 Megnyitja: Tillai Ernő MFIAP fotóművész

Minden hétfőn 14.30 órakor 
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK „BARÁTSÁG” 

KÓRUSÁNAK próbája

 Minden hónap első keddjén 15 órakor 
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK KLUBJA 

Minden hétfőn 18 órakor
ASTRA PÉCSI CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET foglalkozása

Minden pénteken 15 és 17 óra között 
 FÜSTI-MOLNÁR ÉVA SZÍNI STÚDIÓ

Minden csütörtökön 16 órakor
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR foglalkozása

Minden pénteken 14-16.30 óra között
LENGYEL ISKOLA – FIATALOKNAK

Minden szerdán 17-19 óra között és  minden pénteken 18 és �0 óra 
között  

 BARANYA MEGYEI REPÜLŐ ÉS EJTŐERNYŐS KLUB –
 VITORLÁZÓREPÜLŐ SZAKOSZTÁLY összejövetele

Minden hónap első keddjén, 10 és 1� óra között
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET összejövetele

16-án, szerdán 15 órakor
VERSMONDÓ PEDAGÓGUSOK MŰHELYE 
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

GEBAUER GALÉRIA
�5-ig:  „ Arcok, emberek” címmel 

Kiss Imre és Kunvári Gábor közös fotókiállítása
�9-én, 18 órakor: Az Alkotó Pedagógusok 

Képzőművészeti Műhelyének „Pécs �000 éve” c. kiállítása. 
Megnyitja: Dr. Husz Mária esztéta

A kiállítás megtekinthető: hétfőtől-péntekig 9-19 óra között

9-én, szerdán 17.30 órakor
PÉCSI MAGYAR – OROSZ TÁRSASÁG összejövetele
Ny. Osztrovszkij: Balzaminov álmai – 

a Budapesti Orosz Stúdió-Színház bemutatója. 
Rendező: Zinaida Zichermann

30-án, szerdán 17 órakor 
PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG összejövetele

Minden pénteken 16.30 órakor
Finn nyelvtanfolyam

4-én, pénteken 15 és 19 óra között
NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE összejövetele
Karácsonyfa-díszek készítése, ruhaosztás 

4-én, pénteken 16-�0 óra között
PSZICHODRÁMA INTÉZET ALAPÍTVÁNY foglalkozása
Személyes fejlődés és kiképző célú pszichodráma tréning 

Zánkay András és Varga Gyöngyi vezetésével

15-én, kedden 17.30 órakor
BARANYA-STEIERMARK BARÁTI TÁRSASÁG összejövetele
A baranyai drogambulenciák tapasztalatai, megelőzés, kezelés – 

Dr. Szemelyác János  előadása

30-án, szerdán 16.30 órakor
MAGYAR-SPANYOL TÁRSASÁG 
Cervantes Don Quijote műve megjelenésének 400. évfordulója 

alkalmából 
Kiss Tamás Zoltán , a PTE egyetemi docensének előadása

14-én, hétfőn  16 órakor
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA
Téma: Nagy Sándorné élete és munkássága 

8-án és ��-én kedden, 17-19 óra között
WALDORF  SZÜLŐI KÖR összejövetele
A Hármas Egység Pedagógiai Alapítvány szervezésében

�6-án, szombaton 14 és 19 óra között
HINDU-MAGYAR KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY 

összejövetele
IV. Regionális Egészségnap
Don Juan-tól Don Quijote-ig – „Az egészséges férfilélek útja”

��-én, kedden 17 órakor
PÉCSI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET 

összejövetele
Rozs András főlevéltáros előadása:
„Fejezetek Pécs történetéből – a koalíciós évek 1944-48” címmel

�6-án, szombaton 10 órakor
NOÉ BÁRKÁJA EGYESÜLET előadása
Dr. Kőszegi Tamás előadása: 

„A gyógynövények hatása az emberi szervezetre”

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Telefon: +36 72/ 215-543

Telefon/Fax: +36 72/ 315 679
E-mail: nevhaz@t-online.hu
Web: www.civilhaz-pecs.hu
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Hosszú évek élénk városi vitái és az 
elmúlt egy év feszített tempójú pá-
lyázat-előkészítő munkája után �005. 
október 19-én a kormány Pécs városát 
jelölte ki �010 Európa magyar Kultu-
rális Fővárosának (a címet Pécs egy né-
met várossal közösen viselheti majd). 
A siker a városé, az itt élő embereké, 
és jelzi a helyi civil társadalomban lévő 
erőt, amely képes volt a pályázati me-
nedzsment meghatározó tényezőjévé 
válni. Ugyanakkor megmutatja azt a 
konszenzusos városvezetői akaratot 
is, amely már �00�-ben egyértelmű-
vé tette: Pécs kulturális főváros akar 
lenni! Hát, megvan! Pécs lehetőséget 
kapott, hogy az általa elképzelt mul-
tikulturális régióban, a pályázatban 
megfogalmazott déli kulturális öve-
zetben, proaktív központtá váljon, fej-
lesztőjeként a nemzetközi kulturális 
kapcsolatoknak, és generátoraként a 
különböző társadalmi szereplők kö-
zötti hálózatos együttműködésnek. A 
fejlődési folyamat során, amely a cím 
elnyerésével soha nem látott mértékű 
lökést kaphat, a civil szervezetek egy új 
kooperációs térben találják magukat, 
és reményeim szerint a lehetőségekhez 
mérten aktivizálják a magukban rejlő 
kreativitást, tenniakarást, mobilizálva 
az általuk képviselt helyi társadalmat 
egy jobb életminőség elérése érdeké-
ben. Meg kell tehát valósítani mind-

Tisztelt Olvasó!

azt, amiről eddig csak álmodtunk. Ez 
összefogásban, együtt gondolkodva, 
egymást segítve sikerülhet. Folytassuk 
az építkezést, honosítsunk meg egy 
új együttműködési kultúrát, amely az 
itt élők igényeire figyel, tehetségére és 
tudására támaszkodik, részvételére a 
megvalósításban számít.

Üdvözlettel:

Tarrósy István
az Európa Centrum Kht. 

ügyvezető igazgatója,
a Pécs2010 Pályázat Iroda vezetője

www.pecs2010.hu

Baranyai közösségi lap
Megjelenik havonta

Kiadja: a Nevelők Háza Egyesület (76�4 Pécs, Szent István tér 17.)
Felelős kiadó: Vincze Csilla

Szerkesztőség vezető: Pusch Gizella
Szerkesztőség: 76�4 Pécs, Szent István tér 17.

Telefon: (7�) �15-543
Telefon/fax: (7�) 315-679

Web: www.civilhaz-pecs.hu, E-mail: civilkorzo@civilhaz-pecs.hu
Munkatársak: Dandé István, Egyedné Megyesi-Schwartz Éva, Hajnal Zsolt, 

Kiss Gergely, Prucsiné Fűri Ildikó, Tóth Krisztina
Fotó: Nedjalkov Iván

Tördelés, nyomdai előkészítés: Edenscript Kft. 
Cser Valér – 7�/�1�-0�1 – 30/500-84-13 – cserv@edenscript.hu

A lap megjelenését támogatja:
Nemzeti Civil Alapprogram 

Soros Alapítvány – Trust Fund for CEE
ICSSZEM Civil Kapcsolatok Főosztálya

Baranyai
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INDITványok a megelőzésért
Kiss Gergely

Az Alternatíva „szolgáltató iroda” gya-
korlati megvalósítása, kísérleti „próba-
terepe” egy bevásárlóközpontokban 
– a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, 
az MTA Pszichológiai Kutató Intézet, 
a BKÁE Viselkedéskutató Központ, 
valamint a Budapesti Szociális Forrás-
központ által – végzett kutatás ered-
ményei alapján készült tanulmánynak, 
mely a plázalátogató fiatalok életveze-
tési és kábítószer-fogyasztási szokásait 
kívánta feltárni. Nem véletlenül tet-
tem a szolgáltatói iroda megnevezést 
idézőjelek közé: a fiatalok körében 
csak akkor válhat felkapottá, ha meg-
nevezése fiatalos és túllépve a formális 
behatárolhatóság keretein, csak annyit 
lehessen róla mondani, hogy egy „jó 
hely, nézd meg te is.” A szolgáltatásait 
három egymástól nehezen különvá-
lasztható csoportra vagy inkább szint-
re lehet osztani.

Az első, amin legelőször megakad 
az ember szeme, s amit leginkább sze-
retne magáénak tudni egy fiatal, az a 
közösségi tér. Kialakítása, kényelmes 
ülőalkalmatosságai, színei, a háttérben 
szóló zene mind-mind nyugalmat és 
frissességet sugároznak, a fiatal mun-
katársak pedig bizalmat ébresztenek az 
odalátogatóban. Mondhatnánk, a hely 
szelleme igazán megragadó, barátsá-
gos, s a betérő otthon érezheti magát: 
különböző újságokat olvashat, társas-
játékozhat, teázhat sőt javaslataival 
segítheti a hely szolgáltatásainak kibő-
vítését, az információs pultnál pedig 
bármilyen kérdésére választ kaphat.

Ezzel szinte már összefonódik a szol-
gáltatások második szintje, hiszen eb-
ben a környezetben könnyű ismerked-
ni, beszélgetést kezdeményezni, mind 
a plázákban lógva erre kószáló fiatalok 
mind a szociális munkások részéről. A 
fiatalok problémáikat megbeszélhetik 
a „személyzettel”, akik szakmai kompe-
tenciájuk határáig segítséget, tanácsot 

nyújtanak vagy azt meghaladó szitu-
ációkban, a megfelelő szakemberhez 
irányítják a rászorulót.

A harmadik szint, a bizalom és az 
érdeklődés egy magasabb szintjét fel-
tételezve – hogyan is lehetne ezt biz-
tosan megállapítani, hiszen az egyik 

potenciális vonzereje a helynek épp a 
közösséghez tartozás élménye, mely 
közösség egyben motivációs tényező 
is –, csoportos foglalkozásokat hirdet 
különböző témaköröket – pl. család, 
kapcsolatok, önismeret – felvetve vagy 
személyes beszélgetésekre, konzultá-
cióra ad lehetőséget. A különböző té-
mák bemutatására és megvitatására 
alkalmazott technikák palettája igen 
széles: spontán szerveződő beszélgetés, 
előadás, pszichodráma, beszélgetéssel 
egybekötött filmvetítés stb…

A fent említett országos kuta-
tás eredményei – a fiatalokat foglal-
koztató főbb problémákat tekintve 
–, egybevágnak a Dr. Kákai László és 
Szabó Andrea által készített szocioló-
giai vizsgálat eredményeivel, melyet a 

Az INtegrált Drogterápiás IntézeT Közalapítvány az ősszel két új szol-
gáltató irodát is nyitott – az egyik a FÜGE, a másik az ALTERNATI-
VA –, melyek központi célja a prevenció, s bár elsődleges célcsoportja 
mindkettőnek a 14-20 éves korosztály, szakmai programjuk sokban 
különbözik egymástól.

pécsi fiatalok helyzetéről és életmód-
járól készítettek, ezért az iroda szol-
gáltatásai – bár csak a Pécsi Plázában 
csellengőkre koncentrálva – valós he-
lyi problémákra keresnek megoldást. 
Ezek közül a legfontosabbak a mun-
kanélküliség, a fiatalság igényeihez al-
kalmazkodó szórakozási lehetőségek 
(és helyek) megteremtése – mint a 
szabadidő tartalmas, aktív, közösség-
ben való eltöltésének színterei – és az 
egyéni szociális hátterek instabilitása. 
Az említett területeken tapasztalható 
defektusoknak számtalan vonzata, kö-

vetkezménye lehetséges, az identitás-
keresés okozta frusztrációtól elkezdve 
az egzisztenciális gondokig, melyek 
a kábítószer-fogyasztás melegágyául 
szolgálhatnak. Ez alatt nem csak az 
illegális, hanem az erre a korosztályra 
jobban jellemző legális drogok – a ci-
garetta és az alkohol – fogyasztását 
értem, melynek megelőzése és a róluk 
való tájékoztatás szintén része az Alter-
natíva programjának.

A FÜGE Deviancia Prevenció, Re-
gionális Képzési és Koordinációs Köz-
pont egy komplex, a drogprevenció 
teljes vertikumát lefedő intézmény-
rendszert, szolgáltatási palettát kíván 
kialakítani és működtetni. Az iroda 
november 7-én nyitotta meg kapuit a 
Hungária úton, cirka félúton az utcá-
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ban található vendéglátó-ipari egysé-
gek – kocsmák – és a kórház között. Va-
lószínűleg nem véletlen, hogy az iroda 
központi helyen van, mégis – félúton a 
megnyitót követő kerekasztal-beszélge-
tés színhelyéül szolgáló szórakozóhely 
felé –, elgondolkodtam azon, vajon a 
kábítószer-fogyasztás sőt – élvezet, va-
lóban a kultúránkba ágyazódott, legá-
lis hangulatjavító szerek egy „eltúlzott 
hatású” – és így illegálissá vált – válto-
zata, mely súlyos egészségügyi és ehhez 
kapcsolódóan társadalmi problémá-
kat okoz, vagy ennél többről van szó. 
Nem kívánok belemenni a különböző 
drogok hatásmechanizmusába, csu-
pán arra a néhány dologra szeretnék 
rávilágítani, ami szükségessé tette a 
FÜGE létrehozását – többek között 
a kerekasztal-beszélgetés alkalmával 
hallottak alapján – illetve bemutatni, 
vázolni, milyen aspektusokból lehet a 
drogfogyasztás problematikáját meg-
közelíteni.

Gondolkodjunk együtt. Az orvos-
tudomány szemléletmódját mindenki 
ismeri: a betegséget gyógyítani kell. 
De ez már csak a tünetek – a függő-
ség – kezelése, melyhez később csat-
lakozik a gyógyult beteg rehabilitá-
ciója, visszaillesztése a társadalomba. 
Közgazdaságtanilag van kínálatunk és 
keresletünk. Vagyis van rá igény, mely-
nek kielégítésével mindkét fél a hatá-
lyos törvényekbe ütközően cselekszik. 
A gazdaság milliárdokat veszít a drog-
terjesztők tevékenykedése miatt, míg a 
jogi rendszer a társadalom érdekében 
korlátot szab: sem pénzt, sem embert 

nem veszíthetünk és 
a bűnözést sem segít-
hetjük elő megenge-
dő törvényekkel. Ez 
az egyik oldal: a til-
tás, mely mint tud-
juk – főleg a fiatalok 
körében – ellenreak-
ciót vált ki. Az igény 
viszont megmarad. 
Miért?

Talán az oktatás és 
a pedagógia mezs-
gyéjén találunk rá 
választ? Vagy a csa-
ládon belül? Kire 
milyen hatással vol-
tak a szocializáció 
előbb említett szín-
terei és milyen él-
ményekre, tudásra, 
világnézetre és lelki 
alkatra tett szert az 
információs szuper-
sztrádán száguldoz-
va. Nagyon sok inger éri a felnövekvő 
generációt, sok minden csábítja és ká-
bítja: ki a megmondója annak, hogy 
mi a rossz és mi a jó? Nekik és egyben 
a társadalom egészének is. Miért élvez-
hetőbb valaki számára a drog, mint a 
valóság? Erre sokféle választ adhatunk. 
Talán élvezhetőbbé kellene tenni a va-
lóságot. Vagy megtanítani úgy látni a 
fiatalokat, hogy élvezni tudják azt, ami 
számukra az életükben adatott. De 
amíg nincs kialakult világképük, nincs 
követendő jó példájuk, mely boldogsá-
got hoz az életükbe, addig választani 

sem tudnak. Addig könnyebb olyan 
eszközökhöz folyamodni, ami azonna-
li élvezetet nyújt vagy eltereli a figyel-
müket a problémákról: vajon hány óra 
tévénézés feleltethető meg két korsó 
sörnek vagy egy füves ciginek? Vagy a 
szeretet, mint alapvető emberi igény, 
miért nem indukál sokkal nagyobb kí-
nálatot? Persze, kapni jobb. A politikát 
vajon miért utoljára említem? Nem, 
nem az előbbivel akartam párhuzamba 
hozni. A politikai élet szereplői legszí-
vesebben kimaradnának az egészből: a 
választások előtt igencsak rizikós drog-
politikai kérdésekben állást foglalni.

Végletekig sorolhatnám a bennem 
felmerülő kérdéseket, de a választ 
mindenki jól tudja: a drogfogyasztás 
– bár több oldalról is szemlélhető –, 
gyökerét tekintve merőben társadalmi 
probléma, és megoldása is egyedül ott 
keresendő. Ennek csak egy szegmense 
a nevelés, hiszen annak megvalósítása 
is rengeteg dologtól függ. Mégis. A 
fiatalokat lelkiekben, szemléletmód-
jukban kell felvértezni, hogy döntés-
képesek legyenek. Választani alapvető 
emberi jog – nem csak a politikában: 
tanuljunk meg élni vele! Vannak akik, 
nem csupán átgondolták mindezt, de a 
gyakorlatba is átültették már. Van Al-
ternatívánk. Mutassunk fügét a függő-
ségnek!
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Mindenszentek napja – Halottak napja
Tóth Krisztina

A naptári év bizonyos napjaihoz kötő-
dő szokások és hiedelmek számos ősi, 
keresztény és antik hagyományokra 
visszavezethető elemet hordoznak. Ün-
nepeink zöme az egyházhoz kapcso-
lódva, a hagyományos paraszti kultúra 
évkörét is meghatározva hagyományo-
zódott át. A kiemelt időszakhoz, ün-
nepeinkhez tartozó tárgyak, rítusok és 
szokások azonban mára feledésbe me-
rült jelentésekkel bírnak, amiket a mai 
ember használ, anélkül, hogy ismerné 
eredeti funkcióját. Az emlékezés egyik 
leggyakrabban használt kelléke példá-
ul a gyertya – amivel korábban csak a 
katolikus temetőkben emlékeztek – a 
keresztény szimbolikában az örök élet 
és Krisztus jelképe, aki meghalt az 
emberekért, hogy elhozza a megvál-
tás fényét – ez pedig arra emlékeztet, 
ahogyan a gyertya megsemmisül, mi-
közben fényt sugároz. Ez tükröződik 
abban is, hogy az erdélyi református 
falvakban mindenszentek estéjét „vi-
lágításnak” mondják. Nem mellékes a 
tűz tisztító, gonoszűző szerepe sem.

Mindenszentek napja azoknak a 
szenteknek az ünnepe, akikről a nap-
tár név szerint nem emlékezik meg. A 
XX. században a halottak napja elő-
estéje, vigíliája lett. Hagyományőrző 
katolikus vidékeken magát az egész 
november hónapot is Halottak hónap-
jának tartják, amikor is illő a halotta-
kért misét mondani, s róluk a napi élet 
során is megemlékezni.

Temetőink díszbe öltöztek. E háborítatlan terület élettel telik meg, 
hiszen november 1-jén és 2-án is halottainkra emlékezünk: falun és 
városon, katolikus, protestáns közösségekben. Az ünnepre való fel-
készülés azonban vallási hovatartozástól függetlenül ma is általános 
szokás, jóval korábban elkezdődik. A sírok rendbetétele, a sok virág, 
gyertyák: tiszteletadás az elhunytak emlékének. 

A néphit szerint november 1-jén ha-
zalátogatnak a halottak. Ezért sokfelé 
számukra is megterítettek, kenyeret, 
vizet, sót tettek az asztalra. Máshol, 
ahány halottja volt a családnak annyi 
gyertyát gyújtottak otthon. Szokás volt 
a szegények és koldusok megvendége-
lése: Szeged vidékén „Mindönszentök 
kalács” néven üres kalácsot sütöttek, 
amit a temető kapujában várakozó kol-
dusoknak adtak, hogy a halottak lelki 
üdvéért imádkozzanak, mert a sze-
gények imáját jobban meghallgatják. 
A szegények számára való adakozás a 
halott-tisztelet jellegzetes motívuma, 
amelyben a megajándékozott a halott 
megszemélyesítője. Ennek szép példája 
az erdélyi Gyimesben élő gyakorlat is, 
ahol az ilyenkor sütött és adománynak 
szánt cipó a „hóttaké”. 

Baranyában – Berze Nagy János 
gyűjtéseiből tudjuk – egyes falvakban 
kialakult a házról házra járó adomány-
gyűjtés, a mindenszenteki koldulás szo-
kása. A szegények étetése mellett ez 
is egy módja volt a közösségen belüli 
élelmiszerkészletek újraelosztásának, a 
különbségek kiegyenlítésre való törek-
vésnek.

A halottak napja alkonyattól-al-
konyatig tart, ezért már a hónap első 
napjának estéjén szokás felkeresni a sí-
rokat. E napot régen halottak estéjének 
nevezték.

Az ünnephez, mint a mindennapok-
tól eltérő, különleges időszakhoz szá-
mos megkötés is fűződött: tiltották a 
munkát, nehogy megzavarják a holtak 
nyugalmát. Így nem meszeltek, azzal a 
hiedelemmel, hogy a férgek ellepnék a 
házat, tilos volt továbbá varrni, mert 
minden öltéssel a halottak testét szur-
kálták volna meg. A halottak hetében 
nem volt szabad ásni, kapálni, földet 
bolygatni, annak analógiájaként, mely 
szerint a föld nem más, mint halotta-

ink pora, illetve nyughelye. Nem vélet-
len tehát, hogy a halottak őszi ünnepe 
a termények betakarítása utánra esik, 
mikor már nem bolygatják a földet.

A halotthoz való viszony egyúttal 
az elődökhöz, az ősökhöz való viszony 
is. Az ősök tisztelete tulajdonképpen 
nem más, mint az élő közösség létét le-
hetővé tevő, azt eredményező és meg-
szabó saját múlt emlékének ápolása, az 
élő közösség identitásának egyik alap-
forrása. Erre az alkalomra ma is haza-
térnek az időközben elszármazottak, 
az idegenben élő családtagok. Az elődök 
sírja így egyesíti maga körül az élő utó-
dokat. Ezért írta Kányádi Sándor, hogy:

Mert a legárvább akinek
még halottai sincsenek
bora ecet könnye torma
gyertyájának is csak korma
álldogálhat egymagában
kezében egy szál virággal
mert a legárvább akinek
még halottai sincsenek.

A nap a katolikus egyház számá-
ra a saját – élőket és holtakat egybe-
fogó – transzcendens egységének ki-
nyilvánítása. Parasztságunk számára 
egykoron mélységesen átérzett ünnep 
volt ez, de a mai ember számára is élők 
és halottak összetartozásának áhítatos 
alkalma, amikor is átadva magunkat az 
emlékezésnek, a közös élmények fel-
idézésének egy lelki megtisztulás ré-
szesei is lehetünk.

Óh hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk
Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!… 

(Ady Endre: Halottak napján)
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Megvalósuló álmok (Lakni muszáj II.)
Pusch Gizella

A 14 résztvevő között ebben a hó-
napban sorsolták ki a lakásokat, me-
lyek önkormányzati tulajdonúak. Az 
utcafronti otthonok voltak a népsze-

rűbbek, de azért a többiek is örültek 
az eredménynek. A garzonok hason-
ló nagyságúak és elrendezésűek, pár 
négyzetméter különbséggel. Az egyéni 
igényeket is figyelembe vették a végső 
kialakításnál, így több helyen is levá-
lasztották az eredetileg amerikai kony-
hát a nappalitól. 

– Jelenleg az ablakok berakása, a 
villanyszerelés és a burkoló munkák 
folynak, melyeket november végéig 
befejez a fővállalkozó. Terveink szerint 
december elején tarthatjuk a kulcsát-
adást – tájékoztat az építkezés jelenlegi 
állásáról Gyalog Zsolt, a program veze-

Újabb fejezetéhez érkezett az állami gondozásból kikerülő fiatalok 
számára létrehozott LAKMUSZ program. A MIOK Alapítvány gon-
dozásában működő kezdeményezés a pécsi István-aknán újította fel 
a már régóta gazdátlanul álló bányamentő épületet – a leendő lakók 
aktív közreműködésével. A fiatalok az otthonok kialakítása közben 
szakmát is szereztek.

tője. A ház környékén is számos tenni-
való akadt, ugyanis az évek folyamán 
felgyűlt rengeteg szemetet is el kellett 
hordanunk. Most, hogy a lakások las-

san elkészülnek, a következő 
feladatunk, hogy segítsük a 
fiatalokat az elhelyezkedésben. 
A vizsgák letétele után építő-
ipari munkás végzettséget sze-
reztek, de a tél nem kedvez az 
elhelyezkedésnek ebben a szak-
mában. Így most más területe-
ken is keresgélünk, és segítünk 
az önéletrajzok megírásában. 
Vannak, akiknek már sikerült 
is állást találniuk például a ke-
reskedelemben. 

A programban résztvevő ifjak közül 
többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy 
folytassák tanulmányaikat. Vannak, 
akik kőművesképzésre jelentkeznek, 
de olyan is akad, aki a távolabbi jövő-
ben egyetemi tanulmányokat tervez.

– A Csokonai Általános Iskola fel-
nőttképző osztályának befejezése 
után szeretnék leérettségizni, távolab-
bi célom pedig a bölcsészkar elvégzé-
se – avat be határozott elképzeléseibe a 
�� éves Tóth Viktor. Eddig társaimmal 
együtt úgy láttuk, hogy semmi lehető-
séget nem nyújt számunkra az élet, így 
nem volt, ami ösztönözzön a tovább-

tanulásra. Egy lakás megszerzése is re-
ménytelennek látszott. Most kaptam 
az élettől egy lehetőséget, így lakásom 
is lesz, és tovább is tudok tanulni. Bár 
kicsit nehezen tudtuk elképzelni az 
elején, hogy itt otthonunk lesz vala-
mikor. Amikor nekiláttunk úgy tűnt, 
hogy csak a felfordulás lesz egyre na-
gyobb, de amikor elkezdtük a falazást, 
már mindannyian hittünk abban, hogy 
megvalósulnak az álmaink.

Az épület következő szintjén újabb 
15 lakás kialakítását tervezik egy újabb 
pályázat keretében.

– Már elkezdtük a fiatalok toborzá-
sát a következő szint megvalósításához 
– vázolja a további elképzeléseket Gya-
log Zsolt. Most nagyobb az érdeklő-
dés, mint amikor az első rész indult. A 
sikeres megvalósítás megnövelte a fia-
talokban a bizalmat a program iránt. 

Fotó: Gyalog Zsolt

Ekkor még nem túl jó a kilátás

A lakások sorsolásaElméleti vizsga

A csapat
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Bizonyára sokan emlékeznek még arra, amikor a 
80-as évek vége felé – a kelet-európai régióból el-
sőként – Pécs rendezhette az Europa Cantat világ-
találkozót, mennyire megszépült a város, micsoda 
pezsgés indult be. Akkor újult meg az elefántos 
tömb a Hild-udvarral, a Szent István tér az új szö-
kőkúttal, a Városháza, a Megyeháza. 

�010-re hasonló fellendülést, hasonló pezsgést 
várok a várostól, természetesen az új évezrednek 
megfelelően nagyobb léptékkel. Többek között 
bízom benne, hogy addigra Pécset is eléri az autó-
pálya, vagy legalább egy gyorsforgalmi út, új bur-
kolatot kap (legalább) a belváros úthálózata, a vá-
ros és a régió �010-re elmozdul a decentralizáció 
irányába, a Balokányba tervezett kulturális tömb 
illetve a Zsolnay-gyár épületegyüttese kreatív kul-
turális centrum lesz és végre az egykori DOZSO is 
visszanyeri a régi rangját.

Természetesen a Szélkiáltó együttes is keresi a 
kapcsolódási pontokat a �010-es eseménysoro-
zathoz. Annyira közeli a hír, hogy még nem volt 
időnk a teljesség igényével átgondolni a lehető-
ségeinket, de egy konkrét tervként felvetődött, a 
jeles évre a bor témakörben kortárs zeneszerzők ír-
nának egy olyan oratóriumot, amelyben szerepet 
kapna több pécsi kórus, a Szélkiáltó és a Pannon 
Filharmonikusok is. 

A Európa Kulturális Fővárosa pályázati döntés 
még friss, az öröm perceiben nem szeretnék foglal-
kozni a pályázati anyag kisebb nagyobb hibáival, 
(pl.: a leendő hangversenyterem közelsége a vasúti 
sínekhez ill. a forgalmas Zsolnay Vilmos úthoz), 
és azzal sem, hogy a magyar belpolitikai légkör 
mennyire vetett árnyat a pályázati időszakra. Most 
az örömködés ideje van és csak az foglalkoztat, hogy 
sikeresen járuljunk hozzá az összeurópai kultúra ér-
tékeihez. 

Pécs �010-ben egész Magyarországot fogja 
képviselni Európában.

Keresztény Béla, Szélkiáltó együttes

Az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése nagy 
öröm, és tudni kell örülni! Az öröm mellett azon-
ban látni kell, hogy rengeteg még a tenni való, és 
hogy �010 nagyon közel van. Nem csupán a be-
ruházások előkészítéséhez és lebonyolításához, 
vagy a projekt év eseményeinek megszervezéséhez 
szükséges a feszes és tervszerű munkavégzés, de 
�006-tól kezdve minden év úgynevezett „felvezető 
év”, melyek során egy előre tervezett tematika sze-
rint kell programokat, eredményeket felmutatni; 
így időrendben az esztendők a kulturális örökség, 
a tanítás és tanulás, a környezet- és egészségkultúra, 
illetve a vallási kultúra jegyében telnek majd. E te-
matikus kereteket tartalommal kell feltölteni. Az 
EKF projekt egyik legnagyobb lehetősége abban 
van, hogy a politikai szereplők és a civil potenciál 
között kiépülhet egy hatékony kommunikáció, az 
eddigi szembenállás helyett a partnerség felépíté-
sére kínál lehetőséget. A lehetőség kiaknázásának 
mértéke azonban a szereplők intelligenciájától, al-
kalmasságától függ. Ez a mérték végső soron épp-
úgy lehet a semmivel egyenlő, mint ahogyan sors-
fordító is. A pályázatírás során az együttműködés, 
illetve külön-külön a politikai szereplők és a civil 
szféra megmérettetése is eredményesnek tekint-
hető, hiszen a pályázat meggyőző fölénnyel a leg-
alkalmasabbnak bizonyult. Az eredmény ellenére 
ugyanakkor felszínre kerültek azok a nehézségek 
is, melyek rámutatnak a legfontosabb teendőkre. 
A további munka helyes ütemezése, a megfelelő, 
a munkavégzésre valóban (!!!) alkalmas stáb felál-
lítása, a hatékony és szakértő munkavégzés körül-
ményeinek megteremtése terén a városvezetésnél 
van a kezdeményezés és a felelősség, ez megkerül-

Talán nem túlzás, hogy minden pécsi nagy várakozással tekint az Európa Kulturális 
Fővárosa 2010 címmel együtt járó lehetőségek felé. Néhány véleményt gyűjtöttünk 
össze arról, hogy mire számíthatunk a címmel kapcsolatban.

hetetlenül az ő feladatuk. Ugyancsak a városnál és 
a megyénél van az általuk működtetett kulturális 
intézmények alkalmasságának felmérése, és szük-
ség esetén azok átalakítása. E téren bátor és kreatív 
lépésekre volna szükség, de az eddigi felvetések, 
tendenciák, szándékok többsége a legnagyobb 
jóindulattal is felületesnek és felelőtlennek tekint-
hető, de éppúgy a semmittevés állapota is. Ezek 
már olyan kényes kérdések, amelyekben markáns 
véleményekre csak a civil szférától lehet számíta-
ni és komoly konfliktusokkal járnak. Nehézséget 
jelent azonban, hogy a civil szféra az ilyen típusú 
helyzetekben többnyire megfutamodik, nem ren-
delkezik elegendő erővel, az ilyen típusú kommu-
nikációban tapasztalattal és híján van általában a 
stratégiának, jellemzően a pillanatnyi szituációnak 
akar megfelelni. A politikának és a civileknek egy-
aránt van mit tanulniuk. A legközelebbi lépések 
azonban meghatározóak lesznek és többé-kevésbé 
eldönthetik az elkövetkező öt esztendő hatékony-
ságának kérdését: az a legalapvetőbb kérdés, hogy 
a döntéshozók valóban megfelelő személyeket, 
megfelelő struktúrában bíznak-e meg a mun-
kával. Ez fogja mindennél jobban befolyásolni, 
hogy Pécs �010-es esélye beváltja-e a hozzáfűzött 
reményeket, azaz hogy európai mércével is érde-
kes lesz-e pécsi projekt, vagy pedig számba vételre 
sem érdemes. Ez komoly tét, sokkal komolyabb, 
mint maga a pályázati győzelem, ugyanakkor a 
végén majd nem lehet objektív mérleget vonni, 
mert bármilyen vélemény is fogalmazódik meg az 
eredményről, azt a másik fél szubjektívnek fogja 
beállítani.

A projekt egyik ma már látható tartalmú eleme 
a fejlesztések köre. Bár ezek jobbára intézménye-
sített ügyek, s ekként a polgároknak mintegy az 
ölükbe hullanak majd, ezek sorsa, tartalma, haszna, 
fenntarthatósága is a fenti elvek szerint dől el. Ezek 
ügyében is bőven volna mit tenni. Civil oldalról 
még csak volnának is kezdeményezések, egyelőre 
a politikai oldal nem fogadókész és olyan, mintha 
nem akarna rátalálni azon személyekre, akik való-
ban a helyes és hatékony irányba mozdíthatnák el 
az ügyet. Ha volna értelmes egyeztető fórum, ahol 
az értelmes és szakmailag megalapozott érvek be-
folyásolhatnák a fejlesztések ügyét, akkor 

• a Zenei és Konferencia Központ bizonyosan 
nem ötletpályázat, hanem tervpályázati formá-
ban kerülne kiírásra, ugyanakkor tanulmányok 
készülnének a környezet megfelelő átalakítására, 
forgalomtechnikai problémáinak feltárására és 
megoldására,

• a Nagy Kiállítótérnek elkészülne egy hatá-
rozott és szakmailag megalapozott funkcionális 
programja és folyna a tervpályázati előkészítése, 

• a Regionális Könyvtár számára alkalmas tel-
ket kellene kijelölni a jelenlegi alkalmatlan helyett 
és a tervpályázatot e tárgyban is ki lehetne írni,

• a Zsolnay Kulturális Negyedre ötletpályáza-
tot kellene kiírni, mert e terület lehetőségei jelen-
leg messze kiaknázatlanok és a megfogalmazott 
szándékok elképesztő hibákat építenek be,

• végül pedig a közterek tárgyában elindulna az 
a munka, amely kidolgozná a terveztetések mód-
szereit, a tartalmakat, az ütemezést.

Az bizonyosan téved, aki a város gazdasági fel-
emelkedését reméli a kultúrától, vagy akár a �010-
es projekt évtől. �010 után legalább annyival növe-
kednek majd a terhek a felállított intézmények és 
épületek költségei által, mint amennyivel gyarap-
szik a város e téren, vagy amennyi bevételt lehet e 
munkától várni. Azonban ha a város és polgárai a 
munka során professzionális képességekre tesznek 
szert abban, hogyan fogalmazzanak meg célokat 
és hogyan aknázzák ki ennek érdekében erőforrá-

saikat, akkor e képességeik a jövőjük szempontjá-
ból tőkévé és munícióvá válhatnak.

Patartics Zorán – építész

Mint minden pécsi én is örömmel fogadtam, 
hogy Pécs �010-ben Európa Kulturális Fővárosa 
lesz. Annak különös fontosságot tulajdonítok, 
hogy a pályázatban kiemelten értékelték a dél-
re való nyitást, mely segítségével Horvátország, 
Szerbia-Montenegró és Bosznia-Hercegovina is 
egyre jobban bekapcsolódhat Európa kulturális 
vérkeringésébe.

Ez egyben lehetőséget ad elsősorban a pécs-ba-
ranyai horvátságnak az e projektben való erőtelje-
sebb szerepvállalásra, melyhez megvan a potenci-
ális lehetőség.

A cél érdekében felajánljuk emberi erőforrá-
sainkat és az adott régiókban meglévő kapcsolat-
rendszerünket, csak éljenek vele.

Hepp Mihály
A Magyarországi Horvátok Szövetsége

Baranya Megyei Elnöke

A Zöld-Híd Regionális Energiahatékonysági 
és Környezetvédelmi Alapítvány kuratóriumi el-
nökeként úgy gondolom, a civil szervezeteknek 
nagyon fontos szerepe lesz az „Európa Kulturá-
lis Fővárosa-program” céljainak elérésében, mert 
ezek a szerveződések valóban a helyi szükségletek 
és érdekek megtestesítői. A szervezetek tagjai és 
tisztségviselői lelkesen, odaadóan és nem utolsó 
sorban rendkívül költséghatékonyan tudják köz-
vetíteni – az egyes emberek, és szervezett csopor-
tok számára is –, azokat konkrét témákat, amelyek 
köré megszerveződtek. 

Az általam vezetett Alapítvány számára a „Kul-
turális Főváros �010 – felvezető évek” alaptémái 
különösen a �007 és �008-as esztendőben jelen-
tenek fontos kihívást. A �007-es esztendőben, 
a globalizáció és a lokalitás összefüggésrend-
szerének tanítása és tanulmányozása kapcsán, a 
környezetvédelem elveinek és gyakorlatának a 
bemutatásában vállalhatunk fontos szerepet. Az 
iskolások ökológiai szemléletének környezeti ne-
velési eszközökkel történő fejlesztésével már nap-
jainkban foglalkozunk az ún. Öko-Kuckó prog-
ram keretében. Ezt az oktatási tevékenységünket 
a későbbiekben tovább szeretnénk fejleszteni és 
akár a felnőtt lakosság számára is tanulási lehe-
tőséget nyújtunk, többek közt a környezetbarát 
technológiák és a fenntartható fejlődést szolgáló 
technikák megismertetésével, valamint az esetle-
ges környezetszennyezés egészségi kockázatainak 
kivédési lehetőségeinek bemutatásával.

A �008-ban a „Kulturális Főváros eseményso-
rozat” átfogó alaptémája a környezet és egészség-
kultúra tárgyköre. Ehhez a Zöld-Híd Alapítvány, 
a Pécsi Kulturális Központtal közös szervezésű 
„A világ, amiben élünk” című előadássorozatunk 
folytatásával járulhatunk hozzá, ahol az érdeklő-
dők számos, mindennapi életünket is befolyásoló 
hasznos ismeretek elsajátítására, megismerésére 
kapnak lehetőséget. Mindezekhez egyéb közérde-
kű szerepvállalással is kapcsolódik szervezetünk. 
Részt veszünk nemzetközi Zöld Napok (Környe-
zetvédelmi Világnap, Föld Napja, Autómentes 
Nap), helyi rendezvényein, felvállaljuk az országos 
és helyi energiahatékonysági programok népszerű-
sítését, valamint kommunikáljuk a helyi környezeti 
veszélyek egészségvédelemi aspektusait és lehető-
ség szerinti kiküszöbölésük, társadalmi-gazdasági 
megvalósíthatóságának a kerekasztal-beszélgeté-
sek formájában történő elemzését, megvitatását is. 
A pályázatokon elnyerhető támogatás függvényé-
ben, nemzetközi kapcsolatok építését is tervezzük.

A feladatok elvégzésében továbbra is számítunk 
Pécs város támogatására, valamint a helyi tudomá-
nyos élet (egyetemi oktatók és kutatók), illetve or-
szágosan ismert szaktekintélyeknek és a gazdasági 
szervezetek vezető szakembereinek az aktív közre-
működésére, annak érdekében, hogy �010-re mél-
tóvá váljunk a Kulturális Főváros címre.

Dr. Bank Klára kuratóriumi elnök

Pécs 2010 – Mit várunk?
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Természetesen magam is örültem, ami-
kor megtudtam, hogy Liverpool lesz 
�008-ban Európa Kulturális Fővárosa, 
de meglepődve fogadtam a hírt, mi-
vel az általam ismert várost az én ke-
let-európai mércémmel mérve nem 
tartottam a kultúra fellegvárának, míg 
versenytársait, főképp Bristolt és Ox-
fordot annál inkább. Persze a cím oda-
ítélésénél nem feltétlenül az adott város 
lakóinak kultúréhsége esik latba, Liver-
poolt márcsak gazdag történelme is fel-
jogosította a versenyzésre. Innen indult 
az első gőzmozdony, ide futottak be a 
brit „kalandozások” hajói, na és persze 
itt születtek a Gombafejűek is, akiknek 
vitathatatlan érdemei vannak egy me-
rőben új zenei irányzat kialakításában.

Jó ideig csak plakátok hirdették a 
városlakóknak az örömhírt, tudniillik 
a cím elnyerését, de az utóbbi hóna-
pokban a város egy felbolydult méh-
kasra kezdett hasonlítani. Ismerősnek 
tűnő részek váltottak arcot, a város tele 
munkagépekkel, a megszokott terek, 
utcák csak kicsit hasonlítanak korábbi 
önmagukhoz. Ottélő barátom sem iga-
zán tud eligazodni a rengeteg építke-
zés között, számára is kaotikus a hely-
zet, az autóval közlekedőknek pedig 
érdemes naponta tájékozódni az épp 
aktuális változásokról. Bosszankodás-
ra azonban nincs ok, ha megvizsgáljuk 
a számokat. A város infrastruktúrájá-

Liverpool – Európa Kulturális Fővárosa 2008
Dr. Kanizsai Péter

Fiatal orvosként kerültem ki Angliába még 1996 nyarán, nagy reményekkel és minimális helyismerettel. 
Liverpoolban telepedtem le, ahol aztán később éveket töltöttem és a város életem egyik legmeghatározóbb 
helyszíne lett. Az Ír-tenger partján elhelyezkedő, hatalmas kikötőjéről jól ismert (ki ne emlékezne az One-
din családra?) nagyvárost színes etnikai ötvözete – itt található Európa legrégebbi afrikai és kínai közös-
sége – és történelme teszi ma is élhető közeggé.

nak fejlesztésére szánt ösz-
szeg ugyanis nem kevesebb 
mint � milliárd font, ami 
körülbelül 7�0 milliárd fo-
rintnak felel meg. �008-ig 
14 000 új munkahelyet te-
remtenek, a város látogatói-
nak száma pedig az előzetes 
becslések szerint 1,7 millióval 
nő majd.

Liverpool eleddig is 
büszkélkedhetett olyan 
egyedülálló építmények-
kel, mint az Albert-dokk, amit az utób-
bi években rengeteg munkával restau-
ráltak, a város nevét adó Liver-bird-ről 
elnevezett Liver Building, vagy Anglia 
leghatalmasabb anglikán katedrálisa, 
mely a Hope Street (Remény utca) 
egyik végén tornyosul a magasba, míg 
az utca másik végén a szokatlan for-
májú, de nem kevésbé monumentális 
Liverpool Cathedral, a város római 
katolikus katedrálisa található. Ezek a 
műremekek egész biztosan még von-
zóbbá teszik Liverpoolt, nem beszélve 
az új fejlesztésekről. A kikötő �0 mil-
lió fontos beruházást mondhat magáé-
nak, a bevásárló utca eddig igencsak el-
hanyagolt környékének rendbetételére 
pedig 9�0 millió fontot fordítanak. 
Épül Liverpool új villamos sínpályája 
is, az erre szánt összeg 300 millió font. 
A belváros arcának ráncfelvarrására 

150 millió fontot különítet-
tek el a városgazdák és Ben 
Johnson, a walesi származású 
grafikusművész már dolgo-
zik a kulturális főváros egyik 
szimbólumán, a több száz légi 
felvétel, és több ezer aprólékos 
rajz alapján megszülető város-
portrén. A remények tehát na-
gyok, a készülődés gőzerővel 
folyik és a Thatcher kormány-
zat alatt tudatosan elhanyagolt 
város újra virágzik. 

Említést érdemel, hogy a város rend-
őreit kötelezték minimum egy idegen 
nyelv tanulására, amire szükség is van, 
hiszen az itt lakó emberek – az ango-
lokra jellemző módon – „érdeklődés 
híján” nem beszélnek idegen nyelveket. 
A másik érdekesség, hogy a legfrissebb 
országos felmérés szerint Liverpool 
Anglia második legudvariasabb váro-
sa, ebben csak Newcastle előzi meg. 

Azt hiszem, nem kell különösen 
ecsetelni az angol parlamenti viták he-
vességét, de van mit tanulnunk a sziget-
ország politikusaitól. Ugyanis a napi 
politika szintjére degradált kicsinyes 
és szánalmas viták helyett itt megvaló-
sult az a nemzeti összefogás, amely az 
angolokat olyannyira jellemzi és emeli 
ki Európa nemzetei közül. Nem látni 
irigységet, vádaskodást, egyszerűen 
örülnek az emberek megszerzett lehe-
tőségnek és szemmel láthatóan élnek 
is vele. Csak javasolni tudom, hogy 
aki nem hiszi, járjon utána és győződ-
jön meg saját szemével, mivel jár a cím 
elnyerése. Bízom benne, hogy Pécsett 
is hasonló lelkesedéssel és erőbedobás-
sal folynak majd az előkészületek és 
�010-ben mi is annyit profitálhatunk 
majd ebből a hatalmas lehetőségből 
és ugyanolyan büszkék lehetünk ma-
gunkra mint Európa többi Kulturális 
Fővárosa.

A Liver Building, előtérben az Albert Dokk kikötője

Anglia legmonumentálisabb anglikán temploma
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Örömünnep – Pécs 2010
Bozóki András kulturális miniszter a 
�005 október 19-i kormányülés után 
jelentette be, hogy �010-ben – magyar 
részről – Pécs városa viselheti az Euró-
pa Kulturális Fővárosa címet. A kitün-
tető cím elnyerését követően október 
�5-én rendezték meg az Örömünne-
pet, melyen a pécsi kulturális élet több 
ismert és közkedvelt szereplője lépett a 
közönség elé.

A délutántól késő estig tartó ren-
dezvényen a Belváros több helyszínén 
is kulturális programokon ünnepel-
hettünk: a Jókai téren látványos foto-
gráfia-installációk és a Bóbita Báb-
színház előadása várta a pécsieket és 
a városunkba látogató vendégeket. 
A Széchenyi téri színpadon a Pannon 
Filharmonikusok, a Szélkiáltó együt-
tes, Kandech Evelyne, a 30Y, valamint 
a Kispál és a Borz gondoskodott arról, 
hogy legalább �010-ig emlékezzünk a 
határtalan öröm ünnepére, melyet lát-
ványos tűzijáték zárt.
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Gondolatok Kiss Ágnes Katinka és Könyvásó László 
TEK-PRESSZIÓ című kiállításáról
Civil Közösségek Háza – Gebauer Galéria

A Gebauer Galéria  
1993 óta működik 
a Civil Közösségek 
Házában hogy be-
fogadja és bemutas-
sa a város érdeklő-
dő közönségének a 
meghívott művészeket és alkotásaikat. 
Változatos programjával: havonta új 
tematikájú kiállításaival, fontos szere-
pet játszik a város kulturális életének 
gazdagításában.

A Gebauer Galéria művészeti vezető-
je Husz Mária esztéta, neki köszönhe-
tő ez a változatosság. Maga a kiállítást 
befogadó tér a Civil Közösségek Háza 
is rendkívül impozáns környezetet ad a 
műalkotásoknak, így a kiállítások mél-
tó helyszíne, A városban is központi 
helyen van, a Szent István térről köze-
líthető meg.

A Galériában az országos és nem-
zetközi kortárs művészet bemutatása 
mellett a helyi érdekeltségű alkotók is 
lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. 
Példa erre a jelen kiállítás is. 

Kiss Ágnes Katinka és Könyvá-
só László a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Karának utolsó éves festő 
szakos hallgatói, mindketten Tolvaly 
Ernő festőművész, tanszékvezető egye-
temi tanár osztályába járnak, a diplo-
ma megszerzése előtt állnak.

 A kiállításhoz kapcsolódóan egy 
kortárs művészeti irányzatokat bemu-

Jegenyés Diána

tató előadássorozat el-
indítására is sor került 
Tolvaly Ernő tanár úr 
közreműködésével.

A fiatal alkotók fest-
ményei teljesen betöl-
tötték a Galéria három 
termét, nagy méretük-
nek és erőteljes festői 
gesztusaiknak köszön-
hetően, amelyet a 
cikkhez kapcsolódó 
képek is jól illusztrál-
nak, bár érdemes eredetiben megnézni 
őket hogy a hatásuk még fokozottabb, 
valóságosabb legyen.

Két erős egyéniséget, tehetséges 
fiatal művészt ismerhettünk itt meg 
alkotásaikon keresztül, ellentétes gon-
dolkodásuk, témaválasztásuk jól kiegé-
szítette egymást: Kiss Ágnes Katinka 
munkái elsősorban dinamikusságuk-
kal, játékosságukkal ragadtak maguk-
kal, szabad teret hagyva a fantáziának: 
a képein megjelenő színek és formák 
szabad-asszociatív értelmezésének. 

Könyvásó László művei melankoli-
kusabbak, elsősorban befelé fordulásra 
késztettek, de festői eszközhasználatá-
ban rendkívüli kifinomultságot tapasz-
taltam és nagyon érzékeny, megfontolt 
szín és anyaghasználatot.

 Mindkét alkotó leginkább nagy 
méretű képeit hozta el a kiállításra, a 
térkihasználás így teljesebb volt de az 
intimebb színes grafikák, rajzok nem 
jutottak elég hangsúlyhoz. A műal-
kotások többnyire alapozott vászonra 
festett olajképek voltak, de megjelent 
még több anyag használata is egyszerre 
a vásznakon: akril, tempera, festékpor. 
Könyvásó László munkáin megjelenik 
a kettősség. Témaválasztásában is: ket-
tős portrék, ahol leginkább önarcképei 
voltak láthatóak, és technikailag is: az 
eredeti kép anyagától eltérő alapra tör-
ténő kasírozással

Kiss Ágnes Katinka munkái non-
figuratívnak tűnnek de szabad, szí-

nekkel, formákkal előadott energia-
áramlásoknak, indulatkitöréseknek 
is értelmezhetőek amelyekbe az asz-
szociálható figuralitás is beilleszthető 
mindenféle magáravállalt, erőltetett 
kötöttségek nélkül, szabadon.

Mindkettőjük munkáira, szellemisé-
gére jellemző a szabad játékosság, len-
dületesség – ami anyaghasználatukban 
és festői gesztusaikban is jól megnyilvá-
nul –  lehetőséget adva ezzel a képeiket 
szemlélő nézők átlényegülésének is!
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Magyarországi világörökségi helyszínek
és történeti városok konferenciája
A közelmúltban Pécsett került meg-
rendezésre a fenti címmel az a talál-
kozó, mely a nevezett helyszínek és 
települések, térségek turisztikai foga-
dókészségét, örökségét hivatott be-
mutatni. A résztvevők beszámoltak 
fejlesztéseikről, terveikről, illetve arról 
az elhatározásukról, hogy örökségü-
ket, örökségünket milyen formában 
kívánják kezelni és közvetíteni a helyi 
lakosság és a turisták felé.

Világörökségi helyszíneink bizonyos 
szemszögből nem összehasonlíthatók 
(lélekszám, elhelyezkedés, kiterjedés). 
Más a Hortobágyi Nemzeti Park, 
mint természeti örökség és más a hol-
lókői ófalu táji környezete. Az azon-
ban ismét bizonyossá vált, hogy máig 
nem teremtődött meg a finanszírozás 
központi-költségvetési rendszere. A 
fejlesztések és a pályázatokon való nye-
rés esélye esetleges, hiszen a pályázati 
önrészek megteremtése több esetben 
lehetetlen feladat.  

Az ezredfordulón egyre inkább 
megfogalmazódott az igény, hogy épí-
tett és szellemi örökségünk elfoglalja 
méltó helyét a társadalom szellemi inf-
rastrukturájában.

Példa erre az A.V.E.C. (Európai Kul-
turális és Történelmi Városok Egye-
sülete), mely projektként indult és 
egyesületként folytatta és ma is foly-
tatja nemzetközi tevékenységét. Pilla-
natnyilag Pécs látja el a közel 40 tagot 

számláló szervezet tit-
kársági, elnökségi fel-
adatait.

Több hazai fóru-
mon körvonalazódott 
a szándék és igény, 
hogy Magyarországon 
is létre kellene hoz-
ni szervezetet. Ezért 
több, általunk is je-
lentős történelemmel, 
történetiséggel bíró te-
lepülést meghívtunk. 
Örömmel fogadta a 
meghívást: Szombat-
hely, Sopron, Veszprém, Székesfehér-
vár, Győr, Szentendre, Szeged, Gyula, 
Kecskemét, Miskolc, Debrecen és Esz-
tergom városa. Képviselőik elmondták, 
hogy mit és miért tartanak fontosnak 
településük örökségéből. A tervezett 
alapszabályt egyöntetűen elfogadták 
és szándéknyilatkozatban rögzítették 
a szövetség létrehozásának fontossá-
gát. Hallhattunk új formákról, melyek 
bizonyos értelemben mobilitást igé-
nyelnek, de nem okvetlenül. Példa erre 
két „kulturális út”. Szombathely, mint 
egyik jelentős helyszíne tours-i Szent 
Márton kultuszának, több országon 
átívelő, kisebb, nagyobb települése-
ket érintő „útvonalat” hozott létre. A 
monostori erődből indult el a kezde-
ményezés, hogy a monarchia korabeli 
erődrendszert lehet felfűzni, össze-
fogni, az eddig meglehetősen másként 

értelmezett had-
kultúra szempont-
jából. Mindkettő-
ben fontos, hogy 
új megközelítésbe 
helyezi és ezzel fel-
hívja a figyelmet 
olyan összefüggő 
értékekre, melyek 
mellett eddig el-
mentünk és nem 
egységében, ha-
nem külön-külön 
csodálkoztunk rá. 
Persze az elmúlt 

évszázadokban is léteztek „kulturális 
utak”, csak akkor esetleg zarándok-
latnak, vagy háborúnak hívták őket. 
Közös mindkettőben, hogy megismer-
hető legyen minden egyes „állomáson” 
a téma köré szerveződött, épített, szel-
lemi örökség, hagyomány. Érdekessé-
gét, vonzerejét az adhatja, hogy min-
denhol más és más kaphatott kiemelt 
figyelmet, esetleg kiállítást az adott 
témakörben. 

A konferencia résztvevői megismer-
hették az Európa Kulturális Fővárosa 
�010 pécsi pályázatát – a cím elnye-
résé akkor még nem volt tudható – és 
a ROP pályázat, a pécsi világörökség 
turisztikai vonzerővé fejlesztése folyó 
ásatási illetve rekonstrukciós munká-
latait.

A konferencia talán legfontosabb 
üzenete, hogy próbáljunk meg szer-
vezetten, szervezetben, rendszeresen 
együttműködni nemzeti örökségünk 
megtartásában, fejlesztésében, kiakná-
zatlan lehetőségeinken keresztül e glo-
balizálódás felé tartó világban. 

Ami a ránk legjellemzőbb, a szá-
munkra legmeghatározóbb, az a kul-
túránk. 

Mert a hozzánk látogató külföldiek 
sohasem arra lesznek kíváncsiak, hogy 
hogyan fogyasztjuk ez egyen-gyorsét-
termek egyen-kínálatát.

Varga Zoltán
Pécs/Sopianae Örökség Kht.
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ProHáló  Miskolc-Tapolcán

Közel egy éves előkészítő munka 
után, �003. januárjában „Szolgálta-
tó Központok a tartalmas nonprofit 
Szolgáltatásokért” címmel pályázatot 
nyújtottak be a Charles Steward Mott 
Alapítványhoz. Az országos hatókörű 
projekt célja, hogy a nonprofit közös-
ségeknek szolgáltatásokat nyújtó szer-
vezetek munkája még színvonalasabb 
legyen, épüljön és megerősödjön a 
szakmai hálózatuk. A Charles Ste-
ward Mott Alapítvány �005-től az 
előző program lezárását és értékelését 
követően további két évre biztosítja a 
Hálózat programjaihoz szükséges tő-
két. A Hálózati találkozók szervezé-
sét mindig más szervezet vállalja, így 
a tagoknak lehetőségük nyílik egymás 
munkájának, a környék civil szerveze-
teinek megismerésére. Ennek a talál-
kozónak a miskolci Regionális Civil 
Iroda Alapítvány volt a házigazdája.

A program �0-án kora délután a 
házigazda szervezet bemutatásával 
indult. Hrotko László az Alapítvány 
vezetője beszélt a szervezet múltjáról, 
jelenleg futó programjaikról, valamint 
a jövő terveiről. Hallhattak a jelenlé-
vők az uniós pályázatok finanszírozá-
si problémáiról, valamint a régióban 

2005. október 20-21-én Miskolcon találkozott a ProHáló Hálózatot 
alkotó 18 civil szervezet képviselője. A Program a Nonprofit szolgál-
tatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért - ProHá-
ló az ország 18 megyei jogú városában működő Nonprofit Szolgáltató 
Központot-Civil Házat működtető nonprofit szervezet hívta életre. 

Fűri Ildikó

zajló fejlesztési tervekről. A délután 
folyamán a hálózati tanács tagjai be-
számoltak az elmúlt időszakban tör-
ténéseiről, valamint javaslatokat tettek 
új munkacsoportok létrehozására. Két 
új munkacsoport jött létre: egy inno-
vációs, valamint egy pályázati munka-
csoport. Pocsajiné Fábián Magdolna 
beszámolt a kistérségi projektek kere-
tében megrendezésre kerülő un. „Látó-
utak” szervezéséről, bemutatta a lehet-
séges helyszíneket, valamint ismertette 
a pályázat feltételeit. A Hálózat önérté-

keléséről Kovács Piroska a munkacso-
port vezetője beszélt, ismertette a fel-
merülő szempontokat.  Bárdos Ferenc 
ismertette a KÖRTE program kereté-
ben zajló együttműködési modellekről, 
a program regionális és országos kiter-

jesztéséről. A nap végén a miskolci civil 
szervezet életével, munkájával ismer-
kedtek a jelenlévők. Vincze András a 
�00�-ben alakult Tér-Kép Egyesületet 
vezetője mutatta be szervezetét és Mis-
kolc életében betöltött szerepét.  

�1-én a miskolci székhelyű Szimbió-
zis Alapítvánnyal ismerkedtek a jelenlé-
vők. Az alapítványt hat éve alapították. 
A célcsoportként a halmozottan fogya-
tékosokat jelölték meg. Igényfelmérést 
végeztek a fogyatékkal élők családjai-
nál, személyes segítő programokat in-
dítottak, pályázatokat írtak ki, melyek 
pontos képet kaptak a fogyatékosok 
életéről, igényeikről. Fogyatékos szak-
mai műhelyt hoztak létre Miskolcon 
és kezdeményezték Fogyatékosügyi 
Alap létrehozását. A délelőtt folyamán 
Menyhért Péter mutatta be a CÉKLA 
–Civil Érdekképviselet Lehetséges Al-
ternatívái programot. Ismertette a ku-
tatás eredményeit, valamint a tovább-
lépés lehetőségeit. A kétnapos program 
zárásaként a hálózat tagjai beszéltek az 
elkövetkező időszak feladatairól, vala-
mint legközelebbi programokról.

A hálózatról, tagjairól valamint 
programjaikról a www.prohalo.hu ol-
dalon olvashatnak az érdeklődők.
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Környezeti nevelés nem csak gyerekeknek!
Műhelymunka Pécsett az Öko-kuckóban  
Környezeti nevelés. Fenntarthatóság-
ra nevelés. Felkapott fogalmak. Leg-
alábbis mi – akik ilyesmivel foglalko-
zunk – azt hisszük. Sokszor tartanak 
erről nagy konferenciákat, ahol okos 
és tapasztalt emberek elmondják az el-
méleti hátterét a dolognak, miszerint, 
a környezettudatos szemléletmód ter-
jesztése egy olyan, egyre fontosabbá 
váló terület, mert a legtöbb (például 
magyar) ember jelenlegi életvitele az 
emberiség és még sokmillió fajta élő-
lény számára nem biztosítja a jelenlegi 
életfeltételeket hosszú távon. Mindezt 
időszerű tudatosítani mindenkiben. 
Azt is el szokták mondani, hogy ho-
gyan is kéne mindezt megvalósítani. 
Mi pedig ezt tesszük, sokan sokféle 
módon: van, aki erdei iskolázik, más 
táborokat szervez, akad aki oktató-
teremben tart résztvevő élményköz-
pontú foglalkozásokat és olyan is van, 
aki földalatti földrajzórát tart mecseki 
barlangokban. Úgy gondoltuk, ha az 
ennyiféle módon ugyanazon témakört 
megközelítő emberek összegyűlnek, 
mesélnek egymásnak, együtt játszva 
lesik el módszereket, együtt gondol-
kodnak az minden résztvevőnek hasz-
nos lehet.

Szerencsére erre is lehet pénzt nyer-
ni pályázati úton, erre most az Öko-
társ Alapítvány adott lehetőséget. Meg 
is hívtunk három napra Pécsre 13 ha-
zai szervezet 15 képviselőjét, akik az 
iskolán kívüli környezeti neveléshez 
valamilyen módon kapcsolódnak. Ér-
keztek Kecskemétről, Balmazújváros-
ból, Nyíregyházáról, Budapestről és 
persze a helyi szervezetek is képviselve 
voltak.  

És hogy mi történt a három nap 
alatt? Mi a Zöld-Híd Alapítvány dol-
gozói bemutattuk a helyszínként szol-
gáló Öko-Kuckót az ország egyetlen 
interaktív környezetvédelmi oktató-
termét, majd ízelítőt adtunk egyik 
gyerekeknek szóló, egészséges táplál-
kozást körüljáró foglakozásunkból. Jó-
kedvcsinálónak is szántuk, mert miu-
tán  az összes szervezet bemutatkozott 
és mindenki elmondta mivel is foglal-

kozik, módszervásárt 
tartottunk.

Számomra ez volt 
a legizgalmasabb ré-
sze a programnak. 
Ahogy azt előzetesen 
megbeszéltük, min-
denki hozott magával 
két-három „játékosan 
nevelő módszert”. 
Ezeket felírtuk a táb-
lára, majd mindenki 
szavazott a legszim-
patikusabbakra. Népszerűségi sor-
rendben elkezdtük megtanítani egy-
másnak a játékokat, természetesen úgy 
hogy végigéltük az összest. Ez a vidám 
délután, rengeteg inspirációt adott. 
Volt csomagoló anyagok olimpiája, 
megtudtuk, hogyan lehet munkacso-
portokat létrehozni a magyar háztáji 
állatok táblázatba foglalásával, megta-
nulhattuk nagyon egyszerűen és szem-
léletesen az ökológiai fenntarthatóság 
fogalmát, miközben egy halászfalu kö-
zösségét alkottuk, kergettük egymást 
a tápláléklánc fogócska közben, majd 
egy komoly szerepjátékban civil, poli-
tikai, önkormányzati és lakossági po-
zíciókban próbáltunk felelős döntést 
hozni a Hajógyári-sziget jövőjéről.

Rengeteget tanultunk, hogy ered-
ményesebben taníthassunk. Mert na-
gyon fontos, hogy ne száraz előadá-
sokkal próbáljuk a gyerekek figyelmét 
megragadni, hanem olyan cselekvésen 
és részvételen alapuló módszereket ta-
láljunk, hogy egy problémát érthetően 
szemléltessünk, és a gyerekek kreativi-
tásának segítségével megoldási lehető-
séget is találjunk.

Másnap korosztályt váltottunk. Mi-
vel a műhelymunka címében is szere-
pelt: nem csak a gyerekeket kell, hogy 
elérjük a mondandónkkal. A legtöbb 
környezeti nevelési program az álta-
lános iskolás korosztálynak (6-14 év) 
szól. Egyik kolléganőm megfogal-
mazása szerint, a globális környezeti 
problémák nem várják meg, míg sike-
rül egy felelősen és érzékenyen generá-
ciót felnevelni. Ezek a problémák már 

a „spájzban vannak”, és egyre jönnek 
kifelé. Ezért fontos a következő dön-
téshozói pozícióba kerülő generációt 
is megfogni valamivel. Ők a középis-
kolások és egyetemisták. Ez a nap úgy 
kezdődött, hogy környezeti nevelő 
minikommandók felderítették a tere-
pet. Kis interjúcsoportok indultak az 
egyetemi könyvtárba, egy közép- és 
egy általános iskolába, egy csoport 
pedig az utca emberét kérdezte meg, 
a környezettudatosság, a felelősség és 
érdeklődés  kérdésiről. A begyűjtött 
válaszok képezték az alapját annak az 
ötletrohamnak, amiben javaslatok, öt-
letek és tervek születek a fiatal korosz-
tály bevonásra, aktivizálására. Bizony 
rengeteg használható ötletet hagytak 
itt vendégeink.

Szó esett még a nemzetközi kör-
nyezetvédelmi projektekben, ifjúsági 
cserékben az Ifjúság �005-�006 Prog-
ramban rejlő lehetőségekről, meghall-
gattuk több érintett beszámolóját.

A műhelymunka a közös ötletek ösz-
szegyűjtésével, az együttműködési le-
hetőségek számbavételével zárult. 

És vége lett. Amit sajnálok, nemcsak 
azért mert végig vidám volt a hangu-
lat, ebben a remek alkalmi csapatban. 
Hanem mert rengeteget tanultam és 
sok ötlettel töltődtem fel. Ez volt a cél. 
Nem becsülném én alá a nagy konfe-
renciák, előadások jelentőségét, de 
amikor tizenöt ember egymás tudásá-
ból építkezve dolgozik, az bizony ritka 
hatékony tud lenni.

Szilágyi Ákos 
Zöld-Híd Alapítvány
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„Lebegek a tengeren és mintha a létezés kotyogna a fülemben. 

Végtelen az ég és én is elvesztem testem körvonalát. 
Egy vagyok mindennel. 

Nem tudom medd ig ér el kezem, hol van a lábam. 
A mindenségen járok, és a minden ölel magához.”  

Myreille 

„A víz az esőcsepptől 
a tengerig”

A Mecseki Fotóklub nyílt pályázatának 
legsikeresebb alkotásaiból létrehozott fotókiállítás

A víz maga az élet. A víz maga a pusztítás. Az univerzum egyik 
legkülönlegesebb, legrejtélyesebb anyaga. A víz az érzés, az intuí-
ció, a sejtelem jelképe, a lelkierőé és az én feloldódásáé. 

A víz ellentmond a fizika törvényeinek. Nem úgy viselkedik, 
ahogyan viselkednie illene; 75 fok helyett – ahol molekulasúlya 
miatt kellene – csak +100 fokon forr fel, és nulla fokon fagy meg, 
holott a periódusos rendszer szerint csak -1�0 foknál kellene. A 
víz ha megfagy, kitágul és nehezebb lesz, ahelyett, hogy szabá-
lyosan összehúzódna és könnyebbé válna. Ez tudományos rejtély. 
Ugyanakkor éppen ennek köszönhető, hogy élet létezik a Földön. 
Ha a víz úgy viselkedne, ahogy pusztán logikai szemszögből néz-
ve viselkednie kellene, akkor Földünk lakatlan, puszta sivatag vol-
na, mindenfajta szerves élet nélkül.

Lenyűgöző a víz kristályformáló képessége. Nincs a világon két 
teljesen egyforma hópehely, mindegyik egyedi, egyéni és individu-
ális, nagyon szabályos, hatszög alakú kristály. Mintha valamennyi 
vízcsepp önálló személyiség lenne megváltoztathatatlan karakter-
rel. Ha felolvasztjuk és újra megfagyasztjuk, pontosan ugyanazt a 
mintát képezi, mint korábban. Ez tökéletesen meghökkentő, már 
csak azért is, mert felolvasztva vízcseppé válik, amely minden to-
vábbi nélkül összevegyül a többi vízcseppel.

Az emberi élet nagyban függ a víz minőségétől, mind belül, 
mind körülöttünk. Masaru Emoto japán kutató szerint az ember 
belső energiája, a gondolatok, a szavak, ötletek és a zene hatással 
van a víz molekuláris szerkezetére, ugyanarra a vízre, amiből az 
ember szervezete is áll és a földünk nagy részét is ugyanekkora 
arányban borítja. A víz fizikai alakja könnyen igazodik mind-
ahhoz, amit a környezet alkot. Nemcsak a fizikai megjelenése, 
hanem a molekuláris szerkezete is változik. A környezet vibráló 
energiái megváltoztatják ezt a szerkezetet. A víz az őt körülvevő 
térből képes rezgéshullámokat átvenni, s ezeket az információkat 
megtartani. 

Masaru Emoto megmutatta, hogy az ugyanolyannak tűnő víz-
nek számtalan arca van. Lefényképezte a vízkristályokat miután 
egy buddhista szerzetes megáldotta, vagy zenét játszott le nekik, 
vagy éppen felcímkézett palackban tartotta. Chopin, Bach, Bee-
thoven, Mozart dallamainak hatására a víz különleges alakzatokat 
hozott létre, amely tükrözte az adott melódia hangulatát. A szép 
szavak hatására a vízkristályok gyönyörű, cizellált formákat vettek 
fel, szinte kivirágoztak; a rossz, fájdalmas feliratokra, gondolatok-
ra pedig zavarosak, baljóslatúak és kaotikusak lettek. A legszebb 
alakzatot talán a tibetiek világmindenséget jelképező varázsszava, 
az AUM felirat váltotta ki. 

A kiállítás megtekinthető 
2005. október 25-től 2005. november 25-ig 

a Mecseki Fotóklub klubhelyiségében 
(Civil Közösségek Háza, Pécs, Szent István tér 17.) 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. TIPP 
Kapacitásfejlesztő Programirodája információs napokat szervez, 
melynek keretében a „TIPP – Tudás Innoovatív Projektekhez, 
Partnerséghez – regionális kapacitásfejlesztés és hálózatépítés a 
Dél-Dunántúlon” című projekt képzési lehetőségeit ismertetik, a 
résztvevők együttműködési készségét fejlesztik.

A TIPP projekt célja a regionális és kistérségi szervezetek 
humánerőforrás-fejlesztése partnerség-építő, kommunikációs 
tréningekkel, valamint együttműködési-partnerségi hálózatok, 
együttműködések kialakítását célzó képzésekkel, a civil, az állami 
és a magán szektor képviselőinek részvételével.

Az információs rendezvények a tervek szerint az alábbi hely-
színeken és időpontokban kerülnek megtartásra:

2005. november 14. hétfő – Tab 
Helyszín: Rudnay Gyula Középiskola kollégiuma – Tab, Virág u. 14. 
Érintett kistérségek: Tab, Tamási, Siófok, Balatonföldvár

2005. november 17. csütörtök – Szekszárd 
Helyszín: Babits Mihály Művelődési Ház – Szekszárd, Szent 
István tér 10. I. emelet 
Érintett kistérségek: Szekszárd, Bonyhád, Paks

2005. november 24. csütörtök – Mohács  
Helyszín: Ifjúsági Centrum – Mohács, Széchenyi tér 
Érintett kistérségek: Mohács, Pécsvárad

2005. december 1. csütörtök – Pécs  
Helyszín: Baranya Megyei Önkormányzat földszint 7-es tárgya-
lóterme – Pécs, Széchenyi tér 9. 
Érintett kistérségek: Pécs, Szentlőrinc

2005. december 8. csütörtök – Szigetvár 
Helyszín: Szigetvár Városháza nagyterme – Szigetvár, Zrínyi tér 1. 
Érintett kistérségek: Szigetvár, Siklós, Sellye

2005. december 15. csütörtök – Dombóvár 
Helyszín: Koronás Udvarház – Német Közösségi Ház – Dom-
bóvár, Bezerédj u. 14. 
Érintett kistérségek: Dombóvár, Sásd, Komló

2006. január 12. csütörtök – Nagyatád 
Helyszín: Művelődési Ház kamaraterem – Nagyatád, Baross 
Gábor u. 2. 
Érintett kistérségek: Nagyatád, Barcs, Csurgó

2006. január 19. – csütörtök – Marcali 
Helyszín: Marcali Kulrturális Központ – Marcali, Széchenyi tér 3. 
Érintett kistérségek: Marcali, Fonyód, Lengyeltóti

2006. január 26. csütörtök – Kaposvár 
Helyszín: egyeztetés alatt 
Érintett kistérségek: Kaposvár

A rendezvények időpontja és helyszínei jelenleg tájékoztató 
jellegűek, azokról az alábbi elérhetőségeken érdemes érdeklődni. 

Ugyanitt részletes program is igényelhető 
a tájékoztató napokról.

DDRFÜ Kht. TIPP Kapacitásfejlesztő Programiroda; 
telefon: 7�/513-760; e-mail: tippinfo@ddrft.hu

A rendezvényeken való részvétel díjtalan, 
de az előzetes regisztráció feltétele a részvételnek.

Felhívás
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Nemzeti Kulturális Alapprogram Szépirodalmi Szakmai Kol-
légium Pályázati felhívása

Pályázat célja: irodalmi és könyvszakmai rendezvények támo-
gatása �006. I. félévében

Beérkezési határidő: 2005. november 22.
Pályázók köre: csak magas színvonalú irodalmi programok 

támogatására nyújthatnak be pályázatot író- és irodalmi szer-
vezetek és ismert irodalmi műhelyekkel együttműködő kulturá-
lis (közművelődési és közgyűjteményi) intézmények, valamint 
könyvszakmai szervezetek.

Támogatás a következő jogcímekre kérhető: tiszteletdíj és annak 
járulékai, szállásköltség, útiköltség, bérleti díj, szállítási költség, 
reklám és propagandaköltség.

Célkeret: �0 millió Ft

Fotópályázat a roma emberek hétköznapi helytállásáról – Az 
érem másik oldala

Kiíró: Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége
Pályázók köre: Dunántúlon élő amatőr és hivatásos fotósok
Beadási határidő: 2005. november 25.
A pályázat célja: Olyan élethelyzet, esemény, emberi magatar-

tásminta bemutatása a fotóművészet eszközeivel, amely elősegíti 
a cigány/roma emberekkel szembeni negatív sztereotípiák csök-
kentését. Olyan fotókat várunk, amelyek képi világukkal közvetíti 
a roma emberek hétköznapi helytállását, ezen keresztül lehetővé 
teszik a pozitív példák megjelenítését, így elősegíti a többségi és 
kisebbségi társadalom tagjai közötti távolság csökkenését.

Egy pályázó maximum 5 db fekete-fehér vagy színes – bármi-
lyen technológiával készült – papírképet küldhet be. A képek mé-
rete �0×30 cm legyen. A címmel ellátott képeket jeligésen kérjük 
beküldeni. A szerző adatait, a kitöltött pályázati adatlapot zárt 
borítékban csatolják. Kérjük, a jeligét jól olvashatóan tüntessék 
fel a képeken és a borítékon is! A fotókat semmilyen hordozó 
anyagra nem kell felragasztani.

Díjazás: A pályázat első 3 helyezettje pénzjutalomban része-
sül. I. helyezett: 50 000 Ft; II. helyezett: 30 000 Ft; III. helyezett: 
�0 000 Ft.  

A pályázatokat szakértő zsűri bírálja el. Az eredményt az elbí-
rálást követően a www.drvsz.hu honlapon lehet megtekinteni. A 
zsűri által kiválogatott legjobb pályaműveket a �005. december 
18-án, Nagykanizsán megrendezésre kerülő kiállításon ismerheti 
meg a közönség. A fotók szerzőit előre értesítjük.

Elbírálás határideje: 2005. november 30.
A pályázati adatlap letölthető a www.drvsz.hu honlapról.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Kol-

lerné Mészáros Adrienntől, DRVSZ Nagykanizsa, Zrínyi u. 4�.; 
tel./fax: 93/789-067; e-mail: drvsz@drvsz.hu.

A Tempus-programban részt vevő országok közti együttműkö-
déseken keresztül a felsőoktatási rendszerek fejlesztése/Tempus

Kiíró: Tempus Közalapítvány
Pályázhatnak: Felsőoktatási intézmények, civil szervezetek 

(NGO), cégek, vállalatok, állami hatóságok.
Beadási határidő: �005. október 15., december 15., �006. feb-

ruár 15., október 15.
Célkitűzés: A program elsődleges célja a részt vevő EU-s (és tag-

jelölt) országok közti együttműködéseken keresztül a felsőoktatá-
si rendszerek fejlesztésének támogatása.

Pályázati ajánló
Pályázati formák

1. Joint European Project (JEP) - Közös európai projekt
�-3 évig tartó intézményközi együttműködések támogatása. A 

támogatást intézményi konzorciumok nyerhetik el a következő 
tevékenységtípusokra: tantervfejlesztés; intézményirányítási pro-
jektek, intézményfejlesztési képzések szervezése.

Pályázati határidő: 2005. december 15. 
2. Structural and Complemetary Measures (SCM) - Strukturális és 
kiegészítő tevékenységek

Rövidebb időtartamú együttműködések, néhány héttől egy 
évig terjedően. Speciális, a nemzeti reformtörekvések körébe tar-
tozó fejlesztéseket támogat, amelyeket az adott ország prioritás-
ként jelölt meg.

Pályázati határidő: �005. október 15., 2006. február 15. és 
október 15.
3. Individual Mobility Grant – Egyéni mobilitási ösztöndíj

Egyéni munka támogatása, amely a reformtörekvésekkel har-
monizál, a kiutazás 1-8 hétig terjedő időtartamú lehet. A mobi-
litás az EU-államokból a kedvezményezett országokba, illetve a 
kedvezményezett országokból az EU-országokba irányulhat.

Pályázati határidő: 2006. február 15. (június 1. és október 30. 
között megvalósuló mobilitás esetén) és október 15. (következő 
év február 1. és június 30. között megvalósuló mobilitás esetén)

További információ: Tempus Közalapítvány; 1438 Budapest 
70, Pf. 508; infovonal: �37-13�0; e-mail: info@tpf.hu; web: 
www.tka.hu.

Lehetőség kis költségvetésű nonprofit szervezetek, alapítványok, 
egyesületek részére igényes és esztétikus webes megjelenésre

Kiíró: Design and Style Stúdió
Pályázól köre: minden olyan kis költségvetésű nonprofit szerve-

zet, melynek tevékenységi köre beletartozik az alábbiak valame-
lyikébe: 

a; Tevékenységük hozzájárul a kultúra és a művészeti értékek 
terjesztéséhez

b; A fogyatékossággal élőknek esélyt és lehetőséget biztosít a 
teljes értékű élethez

Beadási határidő: folyamatos évente � alkalommal, minden év 
december 15-én és június 15-én zárunk le egy félévet.

Jelentkezés módja: Kérjük, a pályázaton való részvételhez tölt-
sék ki a jelentkezési lapot (letölthető a http://www.dns-studio.
hu/thot weboldaláról), majd küldjék el címünkre, mellékelve az 
Alapító Okirat másolatát. Postai címünk: Design and Style Stú-
dió Bt. 1145 Budapest, Torontál u. 51/b 4/4.

További információ: http://www.dns-studio.hu/thot; e-mail: 
info@dns-studio.hu; tel./fax: 1/��1-5130.

Kulturális együttműködéshez utazási támogatás Európában 
(STEP beyond program)

Kiíró: European Cultural Foundation
Pályázhatnak: Művészeti professzorok, kulturális szervezők, 

újságírók, fordítók, kutatók.
Beadási határidő: folyamatos
Pályázat célja: utazási támogatást nyújtani a határon átívelő 

kulturális együttműködési programok minden európai országból 
érkező résztvevőinek (a nem EU-tagországbelieknek is), kiknek 
utazása azzal a céllal történik, hogy közelebb kerüljenek egymás-
hoz a különböző kultúrák. 
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SOL(Hungary)Alapítvány
76�9 Pécs, Búzavirág. u. �.
Adószám: 1830�345-1-0�

A SOL(Hungary)Alapítvány a �004. évi 1%-os adófelajánlá-
sokból kapott 19495 Ft-ot angol anyanyelvi tanárok toborzására 
használta fel magyar állami iskolák számára. 

Támogatóinknak ezúton mondunk köszönetet!
Deli Katalin képviselő

Pécsi ILCO Egyesület
Pécs, Hajnóczy út �1/c
Adószám: 1830�57�-1-0�

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik �003 évben 
személyi jövedelemadójuk 1%-át javunkra ajánlották fel.

Egyesületünk így �004. 10. 14-én 105.15�-Ft támogatásban 
részesült.

A teljes összeget Béres csepp vásárlásra fordítottuk.
Régi Sándorné gazdasági vezető

Máza Községi Bányász Fúvószenekarért Alapítvány
7351 Máza, Kossuth u. �4.
Adószám: 18303937-1-0�

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik �004. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták alapítványukat. A 
befolyt összeget – 98.101,-Ft – hangszertartozék vásárlásra és 
hangszerjavításra költöttük.

Az alapítvány kuratóriuma

Máza Községért Közalapítvány
7351 Máza, Kossuth u. �4.
Adószám: 18311075-1-0�

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik �004. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták alapítványunkat.

A befolyt összeget – 14.764,-Ft – az Általános Iskola támoga-
tására fordítottuk.

Az alapítvány kuratóriuma

A Vox  Humana Alapítvány (Szigetvár, Rákóczi u. 9.) tiszte-
lettel köszöni, hogy �003. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ából 
�004-ben 133 477,-Ft-tal támogatták céljaink megvalósulását. Az 
összeget a hangversenyek megrendezésére és a kórustalálkozókon 
való részvétel költségeire használtuk fel.

Szabó Attila kuratóriumi elnök

A Tehetséges Tanulókért Alapítvány (Szigetvár, Rákóczi 
u. 9.) �004 évben 355 764,-Ft támogatásban részesült a szemé-
lyi jövedelemadó 1%-ából. Köszönjük támogatóink segítségét! 
A felajánlott összeget a tanulmányi versenyek díjazására, az iskola 
külföldi kapcsolatai támogatására, valamint a kiváló tanulók ju-
talmazására használtuk fel.

Dr. Vass Péterné kuratóriumi elnök

A Nevelők Háza Egyesület (Pécs, Szent István tér 17) – adó-
szám: 190�7319-1-0� – �004. 10. 19-én 37.653 Ft. támogatásban 
részesült az SZJA 1%-os felajánlásokból. Az összeget a 19. Pécsi 
Nemzetközi Kamarakórus Verseny megrendezéséhez használta fel. 

A Nevelők Háza Kórusalapítvány (adószám: 1903�090-1-
0�) �004.10.19-én 346.436 Ft. támogatásban részesült az SZJA 
1%-os felajánlásokból. Az összeget a Szófia Nemzetközi Kórus-
verseny költségeire használta fel. 

A „Pécsi Pszichodráma Intézet” Alapítvány, a Nevelők 
Háza Egyesület és a Nevelők Háza Kórusalapítvány �004. évi 
közhasznúsági jelentései megtekinthetők a www.civilhaz-pecs.hu 
oldalon.

A pályzati adatlapokat csak angol nyelven lehet kitölteni.
Bővebb információ: European Cultural Foundation; Jan van 

Goyenkade 5, 1075 HN; Amsterdam, The Netherlands - Ms Lie-
ke Schuitmaker; lschuitmaker@eurocult.org; I: http://www.eu-
rocult.org; T: +31 �0 5733868; F: +31 �0 675��31. 

Számítógépek kiosztása
Kiíró: Biogreen Alapítvány
Szponzorunk lévén lehetőségünk nyílt nagy mennyiségű számí-

tógép ingyenes kiosztására. A gépek használtak HP, és IBM típu-
súak. Teljesítményük 400, és 533 MHz. 10gb hard drive. 1�8-�56 
Mb. ram 17” Digitális Monitor, CD -olvasó, floppy, billentyűzet, 
egér. A gépekre alapítványuk Linux operációs rendszert telepít, 
OpenOffice szövegszerkesztővel, internet böngészővel stb. A gé-
pek tökéletesen alkalmasak irodai, illetve internet feladatok el-
látására. A telepített programok jogtiszták (ingyenesen használ-
hatók). Lehetőség van továbbá több darab HP 4 lézernyomtató 
kiosztására, ezekre a gépekkel együtt lehet pályázni.

Pályázók köre: nonprofit szervezetek, közhasznú társaságok, cé-
gek és egyéni vállalkozók, stb. Egy pályázó legfeljebb két gépre, és 
egy nyomtatóra pályázhat.

Beadási határidő: �005. december �0.

Zenei pályázat gyermekkórusok, -zenekarok, iskolai kórusok, 
vegyeskarok és egyházi kórusok, zenekarok számára

 A pályázat célja: Páter Tamás Alajos zeneműveinek előadása, 
népszerűsítése és a XX. Századi egyházi kórusművészet remekei-
nek széleskörű bemutatása. Pályázni csak olyanhangversennyel 
lehet, amelyen más művek mellett Páter Tamás Alajos műveiből 
legalább �-3 motettát, vagy egy nagyobb lélegzetvételű kompozí-
ciót mutat be az együttes.

Beadási határidő: folyamatos, végső határidő: 2007. június 30. 
Díjazás: A Kuratórium a legjobb pályázatokat díjazza: I. díj, 

100 000 Ft, II. díj, 80 000 Ft, III. díj 50 000 Ft összegekkel, vala-
mint különdíjjal is jutalmazhatja, melyeket �007. szeptember fo-
lyamán a Kuratórium képviselői ünnepélyes keretek között adnak 
át a győztes együttesek vezetőinek. 

A jelentkezés módja: Jelentkezési űrlapot (mely a honlapunkról 
letölthető) és a Tamás Alajos műveinek kottaanyagát megcímzett 
és felbélyegzett (kb. �00 Ft) A4-es válaszboríték eljuttatásával le-
het igényelni Kovács Mártánál. A jelentkezőknek vállalniuk kell, 
hogy a kölcsönkapott kottákat - vagy annak ellenértékét - legké-
sőbb két héten belül visszaküldik a titkárságra, címünkre, 10�4. 
Bp., Rómer Flóris u.�-4. Nevezési díjat nem kérünk, de adomá-
nyokat köszönettel elfogadunk.

További információ: Páter Tamás Alajos Alapítvány, 10�4 Bu-
dapest, Rómer F. u. 4., tel: (06-1) �1�-548� (10-16 óráig), fax: 
(06-1) 316-115�, 315-145�, web: http://orszagut.ofm.hu/pater-
tamas

Pályázati felhívás az ifjúsággal európai szinten foglalkozó szer-
vezetek támogatására

Pályázat célja: az  ifjúsággal kapcsolatos közösségi fellépés meg-
erősítése és hatékonyabbá tétele a területen aktív szervezetek tá-
mogatásával

Pályázók köre: nonprofit szervezetek ( ifjúsági, vagy széles társa-
dalmi rétegeket célzó szervezetek)

A támogatás maximális összege szervezetenként: 35 000 Euro 
(50% saját költségből történő társfinanszírozás)

Beadási határidő: 2005. december 1.
További információ: http://europa.eu.int/comm/youth/prog-

ram/ingyo_en.html
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CIVIL SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium – 

Civil Kapcsolatok Főosztálya támogatásával
Folyamatos NCA  tanácsadás – előzetes bejelentkezés alapján.
A Nevelők Háza Egyesület programja Baranyai civil szervezeteknek 

Szolgáltatásaink: 
• Információszolgáltatás, tanácsadás: civil szervezet létrehozása, működése, együttműködési lehetőségek, stb. 
• Adatszolgáltatás: nonprofit szervezetek, szakember lista 
• Pályázati, pályázatírási lehetőség, adatlapok 
• Tanácsadások (csak előzetes bejelentkezés után): 
  o Pénzügy és könyvelés témájában (minden nap délelőtt) 
  o Jogi tanácsadás 
  o Pályázatírás 
  o Informatika 
  o Nonprofit marketing és PR – egyeztetés szerint 
  o Szervezetfejlesztés, változás menedzsment – egyeztetés szerint 
  o Szervezeti stratégia építés – egyeztetés szerint 
• Információszolgáltatás 
• Kiadványok, segédletek, nonprofit szakkönyvtár

Kedves Olvasónk!
Új lapot tarthat most a kezében. A Baranyai CIVIL KORZÓ a Nevelők Háza Egyesület alapításában és felelős kiadásában ha-

vonta megjelenő új kiadvány a nonprofit szervezetekhez, civil közösségekhez kötődő baranyai polgárokat, az önkéntes segítőket, 
a civil szervezetekben szakmai munkát végzőket  szólítja meg. A lap kiadója – s ez a kiadvány funkciójában és megjelenésében is 
elvárás – tudatosan és felelősségteljesen odafigyel arra, hogy hasznos és aktuális információk (hírek, pályázatok, riportok) szere-
peljenek az oldalakon azon túl, hogy egy-egy sokakat érintő témát hosszasabban kifejtünk, magyarázunk, bemutatunk, netán kri-
tikával élünk. Színes és fekete-fehér fotók várják majd a lapozókat, s a cikkeket, riportokat közösen készítik és állítják össze profi és 
amatőr szerzők. 

Célunk, hogy Baranya megye valamennyi teleházában, közösségi házában, a lap tartalma iránt érdeklődő civil szervezeteknél fel-
lehető legyen a Baranyai CIVIL KORZÓ.

Előfizetőink táborát azzal a felajánlással is gyarapítani szeretnénk, hogy közhasznúsági jelentéseik, az 1 %-os felajánlásokból 
befolyt bevételeik kötelező közzétételét ingyenesen vállaljuk a lap oldalain, illetőleg a laphoz kapcsolódó www.civilhaz-pecs.hu 
weboldalon. 

A lap előfizethető az alábbi megrendelő visszaküldésével (Nevelők Háza Egyesület, 7624 Pécs, Szent István tér 17.) és a díj 
befizetésével (átutalással a 11731001-20201519 számlaszámra, csekken vagy személyesen). Igény esetén csekket küldünk. 
Az előfizetési díj 1250 Ft/év (10 szám).

Ezért is kérjük Önöket, jelezzék, ha bármilyen kívánalmuk, elvárásuk, ötletük lenne a kiadvány tartalmát illetően. Juttassák el 
információikat, kérdéseiket a civilkorzo@civilhaz-pecs.hu e-mail címre, a 7�/ 315-679-es telefon és faxszámra, vagy személyesen a 
Civil Közösségek Házába (76�4 Pécs, Szent István tér 17.).

MEGRENDELŐ (2006. /10 szám/1250Ft)
SZáMLáZáSI CÍM

Megrendelő neve: ....................................................................................................................................................................................................

Irányítószám: ................... Település: .....................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..........................................................................................................................................................................................................

Telefon………………..  Fax:………………………  Email: ..........................................................................................................................................

POSTáZáSI CÍM (ha más mint a számlázási cím)

Megrendelő neve: ....................................................................................................................................................................................................

Irányítószám: ............... Település: .........................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..........................................................................................................................................................................................................

Telefon………………..  Fax:………………………  Email: ..........................................................................................................................................

Dátum: ………………………….                Megrendelő aláírása:…………………………………………




