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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA oKtóbErI ProGrAMJAI

KIÁLLÍTÁS
GEBAUER GALÉRA   
• 2012. október 10-én szerdán 17 órakor nyílik 

Angelo Minuti szobrász, Balogh István Péter 
festőművész, Claudine Pots festőművész, 
Gerd Messmann festőművész, Josef Hasenöhrl 
festőművész „Együtt” című kiállítása a Gebauer 
Galériában.

	 A	kiállítás	megtekinthető:	2012.	október	29-ig	
hétköznaponként	9-19	óráig.

• Szabó Panni: A Folt című kiállítása megtekinthető 
�01�. október 5-ig. 

BAROKK ART PAVILON

• 2012. szeptember 25-én kedden, 17 órakor nyílik 
N. Pintér Mária textilművész „A víz arcai” című 
kiállítása a Barokk Art Pavilonban. 

	 A	kiállítás	megtekinthető	2012.	október	19-ig	
hétköznaponként	10-17	óráig.

• Erdős János kiállítása megtekinthető �01�. 
szeptember �1-ig hétköznaponként 10-17-ig.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA

• 2012. október 16-án kedden, 18 órakor nyílik 
Szabó Gábor és Gáspár László kiállítása. A 
kiállított munkákat Lantos Miklós mutatja be. 

• Mánfai György fotóművész kiállítása megtekinthető 
�01�. október 15-ig hétköznaponként 9-19 óráig.

PROGRAM

Október 3-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub
A szabadság határai
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 140 perc, �009

Október 11-én, csütörtökön 17 órakor
Sétatéri esték
A kőkor élő zenéje és nyelve
Tillai Aurél Liszt-díjas karnagy, professzor emeritus 
előadása; Sorozatszerkesztő: Trebbin Ágost

Október 16-án, kedden 17.30-tól
Baranya – Steiermark Baráti Társaság
 Dr. Tóth Csabáné Kupecz Mária előadása Indiáról

Október 17-én, szerdán 16.30-tól
Magyar – Spanyol Társaság
Perui úti élmények – Herr János beszámolója

Október 17-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub
Blue Valentine
színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 
11� perc, �010

Október 24-én, szerdán 17.30-tól
Magyar – Finn Társaság
Nyári élmények, tapasztalok Finnországban – beszámo-
lók, vetítések

Október 31-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub: Jób lázadása
Színes, magyar filmdráma, 105 perc, 1983
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A magyar állam – európai uniós kötelezettségeinek ele-
get téve – �003-ban alkotta meg a diszkrimináció kér-
déskörét átfogóan szabályozó, az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló �003. évi 
CXXV. törvényt (Ebtv.), illetve �005-ben létrehozta 
az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését 
ellenőrző intézményt, az Egyenlő Bánásmód Hatósá-
got. Ezt követően jött létre az Országos Esélyegyenlő-
ségi Hálózat, mely által minden megyében elérhetővé 
váltak az Esélyegyenlőségi Irodák. Pécsett, �008. és 
�011. között a Támogatási Közalapítvány, �01�-től 
pedig a Nevelők Háza Egyesület vállalta fel az Esélyház 
működtetését. 

Az elmúlt évek során mind állami támogatás, mind 
EU-s pályázati források biztosították működésünket. 
�01� szeptemberében nemcsak elnevezésünkben, de 
tevékenységi körünkben is változás történt. A Baranya 
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház cél-
csoportja és tevékenységi köre is kibővült.

 Legfontosabb célkitűzésünk a hátrányos helyze-
tű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése, a 
másság, a sokszínűség társadalmi elfogadásának előse-
gítése, a diszkrimináció elleni küzdelem és társadalmi 
szolidaritás erősítése, az esélyteremtés elősegítése és az 
önkéntesség minél szélesebb körű elterjesztése.

Ügyfélszolgálati munkák keretében feladataink 
közé tartozik az esélyegyenlőség tárgykörébe tartozó 
területekkel kapcsolatos informálás és tanácsadás (ér-
dekképviseleti, civil, önkormányzati szervezetek és azok 
szolgáltatásainak bemutatása, tájékoztatás fizikai és 
infokommunikációs akadálymentesítésről, esélyegyen-
lőségi terv elkészítéséről), a diszkriminációs ügyekkel 
kapcsolatos panaszfelvétel és delegálás, továbbá a csalá-
dokat érintő szociális, oktatási és egészségügyi szolgál-
tatásokról való informálás. Ügyfélszolgálatunk mind 
magánszemélyek, mind szervezetek előtt nyitva áll.

Szakmai munkánk másik szeletét a szakmaközi 
együttműködés és generálás jelenti.  Képzéseket, tré-
ningeket, szakmai műhelyeket, konferenciákat szer-
vezünk, szakmai munkacsoportokat működtetünk.  
Részt veszünk esélyegyenlőségi modellértékű progra-
mok kidolgozásában, és szakmai rendezvényeik során 
kiemelt prioritással törekszünk a „jó gyakorlatok” be-
mutatására.

Munkánk harmadik pillérét a közvélemény formá-
lása, társadalmi részvétel fejlesztése, a befogadás és az 
esélyteremtés fontosságának kommunikálása jelenti. 
Szemléletformáló rendezvényeink során szívesen kap-
csolódunk helyi és országos programokhoz. Irodánk 
kiemelt feladatának tekinti, hogy hidat képezzen és 
közvetítsen a civil, állami és forprofit szektor között

Munkánk során hozzá szeretnénk járulni ahhoz, 
hogy az esélyegyenlőség és az esélyteremtés szemlélete 

nemcsak szép eszme és vágyott cél legyen, hanem részé-
vé váljék a mindennapoknak és mind a diszkriminációt 
elszenvedett emberek, mind a többségi társadalom tag-
jai részesei és kezdeményezői váljanak a változásnak. 

Szakmai rendezvényeinken törekszünk arra, hogy 
a témában minden érintett és érdekelt szervezet meg-
hívást kapjon és szakmai hozzáértésével és elkötele-
ződésével képviselje az esélyegyenlőség kérdéskörét. 
Szemléletformáló tevékenységünk során prioritást 
élvez a partnerségben történő rendezvényszervezés. 
Programjaink és projektjeink közös szellemi termékek, 
melyekben megmutatkozik az együttműködő szerve-
zetek sokszínűsége, szakmai munkájának színvonala és 
az összefogás hatékonysága.

Feladataink megvalósítása során egyik fontos ve-
zérfonalunk az „indirekt” érzékenyítés. Kulturális 
és művészeti elemeket tartalmazó programjaink és 
rendezvényeink eszközként szolgálnak a többségi tár-
sadalom szemléletformálásának, attitűdváltozásának 
elősegítésében. Munkánkat alapvetően meghatározza 
a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
elve, így projektjeink során nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy ne kizárólag a hátrányos helyzetű csoportok 
kirekesztéséről szóljunk, hanem számukra, őket meg-
szólítva is szervezzük programjainkat, előtérbe helyez-
ve az integráció elvének érvényesülését. Azt gondoljuk 
- és a már megvalósult programjaink, rendezvényeink 
során tapasztaljuk -, hogy a közös tevékenységek kon-
textus- és közösségteremtő ereje képes áthidalni az em-
berek közti szakadékokat, és nyitottá, elfogadóvá teszi 
őket. Érzékenyítő és esélytudatosító küldetésünk során 
szívesen alkalmazunk nem-formális tanuláshoz kap-
csolódó módszereket mind a felnőttekkel, mind a fia-
talokkal, gyermekekkel végzett munka során. Szívesen 
teszünk eleget olyan megkereséseknek, ahol lehetősé-
günk van csoporthelyzetben találkozni a fiatalokkal, 
gyermekekkel. Kiemelten fontos feladatunknak tart-
juk az emberjogi nevelést. 

Ha Ön úgy gondolja, hogy problémája megoldásá-
ban irodánk segítséget nyújthat, vagy szívesen partner-
ségbe lépne velünk, kérem keressen fel minket az alábbi 
elérhetőségeinken.

Üdvözlettel:
Koska	Éva

irodavezető
Baranya Megyei Család, Esélyteremtési 

és Önkéntes Ház 
Nevelők Háza Egyesület 

Web:www.ckh.hu, www.eselyekhaza.hu 
Email: eselyhazpecs@gmail.com 

H-76�4 Pécs, Szent István tér 17. 
Tel: +367�/�10-794 

+36�0/433-4403

Kedves Olvasó,
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Napjainkban, ha vidékről, vidéki életről be-
szélgetnek az emberek, többnyire panaszára-
dat, negatív érzelmek törnek fel. A hajdani 
élet gazdagságának nosztalgikus felidézése 
mellett, az elnéptelenedés, elöregedés, a költ-
séges élet, a rossz állapotban lévő hiányos inf-
rastruktúra, a magas adók által kiváltott kese-
rűség az uralkodó érzés.

Ez nem volt mindig így. A vidék elszegé-
nyedése elválaszthatatlan a modernizáció fo-
lyamatától, a modern, profit-maximalizálásra 
törekvő globális gazdaság kialakulásától. A 
modernizáció vesztesei a vidéki közösségek 
lettek. Mindenütt a fejlett világban az urba-
nizáció és iparosítás számára az olcsó mun-
kaerőt és a természeti erőforrásokat a falvak 
biztosították. Ezáltal a falvak közösségei elve-
szítették az addig fenntartható hagyományos 
életformájukhoz szükséges emberi munka-
erőt. A modern fogyasztói társadalom által 
keltett vágyak kielégítéséhez szükséges pénz 
előállítására az alacsony hatékonyságú vidé-
ki gazdaság nem képes. A piacok a városon 
vannak, és a város visszaél a vásárlási erejével, 
a vidékről származó áru leértékelésével szerez 
nagy profitot. A modernizációs paradigma zé-
róösszegű játékban szembeállította egymással 
a falut és a várost. Amit a város hatékonyság-
ban, gazdagságban és kényelemben, egyszóval 
életminőségben nyert a fejlődés során, azt a 
falu elveszítette.

A Corki Nyilatkozat az élhető vidékért 
(1996) vetette fel először a vidék felértéke-
lődésének lehetőségét, egyben felleltározva 
a vidék élhetősége érdekében elvégzendő 
feladatokat. Először mondatott ki a konfe-
rencián, hogy a vidéki gazdaság nem lehet és 
nem is kell, hogy versenyképes legyen a városi 
gazdasággal. A vidéket megfelelő gazdaságpo-
litikákkal védelmezni kell a globális gazdasági 
versenytől. A nyilatkozat által elindított gon-
dolkodás egy új paradigma kiteljesedéséhez 

vezetett, amely talán az EU következő prog-
ramozási időszakában, �014-�0�0 között ér-
vényesülő agrár- és vidékfejlesztési program-
jában már jelentős mértékben érvényesülni 
fog.

Az	új	paradigma	meghatározó	elemei	röviden
1. A vidék felértékelődik mint az ember 

számára fontos élettér, mint nélkülözhe-
tetlen környezeti és természeti tényezők 
(biodiverzitás, levegő, ivóvíz, klímasza-
bályozás, alternatív energia) fenntartha-
tó módon való előállításának helye.

2. A vidék élhetősége érdekében szükséges 
az életminőség és a jövedelem-generáló 
képesség növelése.

3. A vidékfejlesztés a természet, gazdaság, 
társadalom fenntartható integrációjának 
keretei közt történik.

4. A falu és város együttműködése szüksé-
ges az élet számára nélkülözhetetlen fel-
tételek biztosításában. Átállás a „győz-
tes-győztes” játékhelyzetre a vidék-város 
viszonylatában.

Egy működő jó példa 
a közösségi vállalkozásra

A Székelygyümölcs Egyesület – építve mun-
katársai több éves közösségfejlesztői tapasz-
talatára – az udvarhelyszéki helyi gyümölcs-
termesztők megtartása és támogatása céljából 

Székelygyümölcs – egy közösségi és gazdaság-
fejlesztési modell eredményei és kihívásai
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kifejlesztett és működtet egy közösségi vállal-
kozást, mely jó példa lehet hasonló helyi gaz-
daságfejlesztések számára. A modell ugyan-
akkor megoldást is nyújt az új vidékfejlesztési 
paradigmában történő gazdaságfejlesztésre. 

A Székelygyümölcs elnevezésű gazdasági 
modell Farkaslaka községben valósult meg 
első lépésben, ezt követően pedig Zetelakán 
indult útjára a soron következő kezdemé-
nyezés. Az egyesület és a Farkaslaki Önkor-
mányzat, illetve a Zetelaki Közbirtokosság 
közös együttműködése révén létrejött két 
gyümölcsfeldolgozó manufaktúra, amelyek 
�010 októberében, illetve �01� szeptembe-
rében kezdték meg működésüket. A modell 
vállalkozás formájában nyilvánul meg, amely-
nek elindítása és jövőbeni sikerének megala-
pozása komoly közösségfejlesztési munkán 
alapszik. A közösségi vállalkozás (angolul 
Community-Based Enterprise, CBE)1 egy 
olyan sajátos vállalkozási forma, amely ese-
tén a helyi közösség együttesen létrehozza a 
vállalkozást, annak infrastruktúráját (a mi 
esetünkben a gyümölcsfeldolgozó manufak-
túrát, melynek létesítésében a helyi közösség 
képviseletében a helyi önkormányzat és/vagy 
a közbirtokosság biztosította a felújított épü-
leteket, az egyesület pedig a felszerelést), és 
közösen vállalkozva működteti azt, annak 
érdekében, hogy sajátos közösségi haszonra 
tegyen szert. Ezáltal a közösség egyben vállal-
kozás és vállalkozó is. Olyan vállalkozást hoz 
létre, amely a helyi közösségbe beágyazottan 
és nem attól elkülönítve működik.

A Székelygyümölcs modell révén lehetőség 
nyílt arra, hogy akár nagyon elszigetelt vidé-
ki közösségek számára is kiegészítő bevételi 
források teremtődjenek a gyümölcstermesz-
tésből és -feldolgozásból. Mivelhogy a ma-
nufaktúrák úgy kerültek kialakításra, hogy 
teljesítsék az összes hazai és uniós élelmiszer-
biztonsági szabályt, az itt elkészült termékek 
korlátozás nélkül forgalmazhatóak szabad 

1 Ana Maria Paredo, James J. Chrisman, Toward a 
Theory of Community-Based Enterprise, Academy of 
Management Journal, 31 (�), http://ssm.com/abst-
ract=11901�� 

piaci körülmények között. Ezáltal nemcsak 
a bevételi oldal növekedésével lehet számol-
ni (és ezzel arányosan a pénzben kifejezett 
közösségi haszon gyarapodásával), hanem a 
közösségi vállalkozás ismertségének elterje-
désével is. A termékek iránti kereslet növelé-
sének egyik kiemelt eleme a vásárlókkal való 
folyamatos kommunikáció, amelynek révén 
tudatosítják, hogy az általuk megvásárolt ter-
mékek közvetlenül a vidéki térségek közössé-
geit segíti, azok helybenvaló megmaradását 
ösztönzi és a hagyományok, az évezredes tu-
dás érvényesülését teszi lehetővé.

Ennek a gazda-
sági modellnek a 
továbbfejlesztése, 
gyarapítása és ki-
terjesztése más 
vidéki térségekre 
alapvető kihívás, 
amikor az erdélyi 
magyarság meg-
maradásáról és 
fejlődéséről beszé-
lünk. Köztudott, 
hogy a tömbma-
gyarság fele, míg a szórványmagyarság kéthar-
mada vidéken él, sokszor nagyon elszigetelt 
körülmények között. Ők azok, akiket Romá-
niában kiszorítanak a nemzeti gazdaságfejlő-
dés által nyújtott lehetőségekből, sok esetben 
csak azért mert etnikai hovatartozásuk alap-
ján nem „engedhető meg” az erőforrásokhoz 
való szabad hozzáférés. Az előbbiekben vázolt 
modell célkitűzései között szerepel ennek a 
hátránynak a leküzdése, illetve az ebből ko-
vácsolható előnyök beazonosítása és haszno-
sítása.

Hasonló elvek és módszertan figyembevé-
telével további vidéki vállalkozásokat lehet 
létrehozni akár a gyümölcs akár más mezőgaz-
dasági alapanyagok (zöldség, hús, méz, gyógy-
növény, tej stb.) feldolgozása és magasabb ér-
tékű helyi termékek előállítása érdekében.

Már István
Székelygyümölcs	Egyesület	–	elnök

istvanmar�gmail.com�gmail.com
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Civil „háttérország” – 
a Baranya megyei Civil 
Információs Centrum bemutatása
A Nevelők Háza Egyesület 1999 óta végez „intéz-
ményesült” keretek között tanácsadást civil szerve-
zeteknek Baranya megyében. Hívták már Nonprofit 
Szolgáltató Központnak, Civil Háznak, majd Civil 
Szolgáltató Központnak és most július 1-jétől Civil 
Információs Centrumnak. A cím használata �01�. 
július 1-jétől �014. december 31-ig tartó időszakra 
szól. A pályázat nyertesei jogosultságot nyernek Ci-
vil Információs Centrum kialakítására az adott me-
gyében és a Civil törvény 5�. §-ában foglalt feladatok 
ellátására. 

Mit nyújtunk az elkövetkező 30 hónapban?

Szolgáltatások a civileknek:

a)	jogi,	közhasznúsági	területen
A jogi tanácsadások az elmúlt évek jól bevált gya-

korlata szerint két helyszínen zajlik:
a Civil Közösségek Házában 
•	 az egyszerűbb szervezetalapítás, konzul-

táció a megfelelő szervezeti forma kivá-
lasztásához,

•	 az alapításhoz szükséges iratminták, váz-
latok biztosítása,

•	 szervezetátalakítás (közhasznú jogállás 
megszerzéséhez szükséges teendők)

•	 alapszabály-módosítás,
•	 közhasznúsági beszámolóval kapcsolatos 

jogszabályok betartásával kapcsolatos ta-
nácsadások

az ügyvédi irodában: (Pécs belvárosa)
•	 a bonyolultabb ügyek tanácsadása zajlik 

előzetes telefonos bejelentkezés alapján, 
amely rajtunk keresztül, a mi ajánlásunk-
ra történik 

b)	pénzügyi,	könyvelési,	adózási	kérdésekben
A tanácsadást mérlegképes könyvelői képesítéssel 

és évtizedes non-profit könyvelési gyakorlattal ren-
delkező kollégánk végzi.

Könyvelési kérdésekben elsősorban a kisebb költ-
ségvetéssel rendelkező, önmaguknak könyvelő szer-
vezetek igénylik a segítséget. A leggyakoribb megke-
resések a közhasznúsági jelentések adattartalmával, 
a szükséges formanyomtatványokkal kapcsolatban 
érkeznek. Pályázati időszakokban (lsd. NEA, NKA, 
stb.) gyakoriak a költségvetéssel, annak módosítá-
sával, illetve az elszámolási időszakban a megfelelő 

formával és a tarta-
lommal foglalkozó 
kérdések. Az adó fize-
tési kötelezettségek-
kel, elektronikus bevallással kapcsolatban is érkeznek 
rendszeresen kérdések. 

c)	 pályázati	 módszerekre,	 technikákra	 vonatko-
zóan

A pályázati módszerek, technikák tanácsadást 
a CKH-ban végezzük. Segítünk a szervezeteknek 
a megfelelő pályázat kiválasztásban, pályázatírással 
kapcsolatos kérdések megválaszolásban. Több al-
kalommal rendezünk különböző pályázatok és for-
rások kapcsán (NEA, ÚSZT, nemzetközi források, 
stb.) tájékoztató fórumot.

d)	 civil	szervezetek	és	üzleti	szféra	közötti	kapcsolat-
építés	 és	 együttműködés	 segítésének,	 tapasztala-
tainak	bemutatása

Az utóbbi időszakban csupán egy fontos terület 
jelent meg az együttműködés terén: a projektpartner-
ség. Az EUs pályázatokban plusz pontként értékelik 
a civil együttműködő partner meglétét, így érkezett 
egy-két megkeresés hozzánk ilyen téren.(pl. Norvég 
Alap, NFT II, ÚSZT) Az Önkéntes Centrummal 
együttműködve a vállalti önkéntesség elősegítésében 
igyekszünk segítséget nyújtani a mindkét szférának.

e)	forrásteremtési	tanácsadás
Ez a tanácsadási terület szoros összefüggésben áll 

a pályázati tanácsadással, hiszen kisebb civil szerve-
zetek saját bevételt nehezebben tudnak generálni, 
így a gazdálkodásuk a tagdíj (amennyiben releváns) 
és pályázati bevételekre korlátozódnak. Alkalman-
kénti rendezvényeik általában ingyenesek, így a szó 
klasszikusabb értelmében vett „nonprofit gazdálko-
dást” csak nagyobb szervezetek tudják megvalósíta-
ni. Náluk az 1 % gyűjtése is szervezettebb formában 
történik. Ehhez és más forrásgyűjtési technikák al-
kalmazásához nyújtunk segítséget. Általában szerve-
zetfejlesztési tanácsadásaink során alkalmazzuk.

f )	számítógép-kezelés
A számítógép-kezelés és internet tanácsadást a 

CKH-ban végezzük naponta 9-17 óra között, tele-
fonos bejelentkezés alapján. A ház 8-�0 óráig tart 
nyitva, így a gépeket ingyenesen használhatják az 
internetezni vágyók, és folyamatos segítségnyújtást 
biztosítunk nyitvatartási időben.
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Baranya megyei Civil Információs Centrum működtetése
ÁROP-1.1.14-2012-2012-0002

A Közösségi Technológiai Központban (Compu-
teria) naponta 14-16 óra között ingyenes alapfokú 
ICT-csoportokat szervezünk elsősorban nyugdíjas 
látogatóink részére kéthetes turnusokban, önkénte-
sek bevonásával.

g)	 magyar	–	külhoni	magyar	partnerségi	kapcsola-
tok elősegítése 

Egyesületünk rendszeresen partner külföldi/ha-
tárainkon túli magyar önkéntesek fogadásában. A 
proHáló hálózattal közös munka szintén a határon 
átnyúló kapcsolatokat erősíti: Erdélyben, Felvidéken 
több alkalommal szerveztünk közös projekteket, 
együttműködéseket. Szervezetünk nem csak a kül-
honi magyar partnerségi kapcsolatokat építi, hanem 
nemzetközi partnerségekben is rendszeres részvételt 
vállal. 

E projektek sikere nyomán egyre több felkérést 
kapunk együttműködésekre, partnerségekre. A 
nemzetközi munkában szerzett tapasztalatainkat és 
a jó gyakorlatokat a Partnerség Klub összejövetelein 
megosztjuk az érdeklődő kollégákkal.

II. Információs szolgáltatások

a)	Partnerség	Információs	Nap	szervezése
A projektidőszak folyamán havonta egy alkalom-

mal Partnerség Klub szervezését vállaljuk, ahol a me-
gyében folyó projektek, jó példák, hasznos ötletek 
bemutatásra kerülhetnek. A klub interaktív formá-
ban lehetőséget ad a résztvevőknek (civilek, önkor-
mányzatok, cégek, intézmények, hivatalok, külföldi 
partner szervezetek a meghívottak) a tapasztalatok 
kicserélésére, partnerségek kialakítására, stb.

b)	 Kistérségben	 való	 megjelenés (tanácsadások szer-
vezése és információs napok lebonyolítása)

A projektidőszakban félévente egy alkalommal 
kihelyezett fórummal egybekötött csoportos ta-
nácsadásokat szervezünk az adott időszak aktualitá-
saiból, pályázataiból együttműködve a kistérségben 
hálózattal rendelkező partnereinkkel, a helyi önkor-
mányzatokkal, intézményekkel. 

c-d)	 Folyamatos	 információszolgáltatás	 biztosítása 
(adatbázis építése, aktualizálása, elérhetősége)

1993 óta gyűjtjük, különböző tematikák és for-
mátumok szerint a szervezetek adatait. Létezik 
KSH, APEH, OITH, Bíróság és egyéb szervezetek 
által összegyűjtött adatbázisunk 
•	 létezik az adatbázisnak szakmai, illetve területi 

(kistérségenként, településenként) leválogatása,

•	 ernyőszervezetek nyilvántartása hasonló,
•	 szakértők listája (nemzetközi),
•	 regionális szintű programjaink is futottak/fut-

nak, ezért az adatbázisunk regionális kitekinté-
sű, bár ez kevésbe pontos,

•	 civil referens adatbázis,
•	 ügyfél adatbázis.

III. Infokommunikációs szolgáltatások

Elektronikus	 hírlevél	 megjelentetése – � havonta a 
honlapunkon keresztül (www.ckh.hu), összesen 15 
alkalommal. A hírlevelek tartalmazzák az aktuális 
megyei információkat, futó projektekről számolnak 
be, jó példákat, pályázatokat, szervezeteket mutat-
nak be. Emellett a támogatásoktól függetlenül pa-
píralapon is folytatjuk a Baranyai Civil Korzó c. pe-
riodikánk kiadását évente 10 alkalommal, 500 pl/hó 
hasonló tartalommal, de itt elsősorban a kulturális 
projektek kerülnek középpontba.

Saját	 honlapon	 CIC	 információk	 és	 felület	 létre-
hozása,(cic.ckh.hu) működtetése, információs tar-
talmak, hírek közzététele a partnerségek keresése, 
összekapcsolása a honlapon keresztül.

Információk biztosítása a felelős minisztérium felé.

IV. Képzési és egyéb szolgáltatások

a)	 A	közigazgatás	civil	 szférát	érintő	aktualitásai-
val	kapcsolatos	szemináriumok	szervezése	

Az új civil törvénnyel kapcsolatos változásokról, 
önkormányzati-civil együttműködések bemutatása, 
nemzetközi önkormányzati résztvevővel zajló pro-
jektek jó gyakorlatainak bemutatása, stb. A képzések 
�013 első félévében indulnak.

b)	 CIC	partneri	hálózati	munkában	való	részvétel 
Részvétel a hálózati találkozókon, további közös 

projektek generálása.
c)	 Más	közfeladatot	ellátó	civil	szolgáltatókkal	való	

együttműködés
Közös projekteken keresztül, önkormányzati-civil 

együttműködések generálása stb.
Szolgáltatásaink térítésmentesen vehetőek igény-

be, a projekt az Európai Unió támogatásával az Eu-
rópai Szociális Alap társfinanszírozásával az ÁROP 
1.1.14 konstrukció keretében valósul meg.

Fűri	Ildikó
Civil	Információs	Centrum

szakmai	vezető
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ez 
év tavaszán pályázatot hirdetett civil szerve-
zetek támogatására. A kiírás olyan közösségi 
célok, projektötletek megvalósítására irá-
nyult, melyek a pécsi közösségek saját igé-
nyeit, szükségleteit elégítik ki környezetük 
fenntarthatóbbá tétele által, az aktív cselekvés 
eszközeivel, lakóközösségek, családok, intéz-
mények bevonásával. A pályázat célja a társa-
dalom szemléletformálása, a fenntarthatóság 
elvei szerinti cselekvés ösztönzése volt.

A LÉPJ! – Légy Pécs Jövője! program 
keretein belül a 3. Szektor Alapítvány Könyv-
Jelző projektje is támogatást kapott. 

A Könyv-Jelző program fő törekvése a 
hagyományos könyvolvasás népszerűsítése 
mellett egy városi könyvcsere-mozgalom el-
indítása, mely három részből áll:

• Az Olvasóligetek kialakítá-
sának célja megmutatni az 
embereknek, hogy nem csak 
a plázákban vásárolva vagy a 
tévé előtt ülve tölthetik kelle-
mesen a szabadidejüket.

• A „Veszíts	el	egy	könyvet!”  ak-
ció során bárki lehet önjelölt 
könyvtáros és bárkiből válhat 
olvasó. A program lényege, 
hogy a nyilvános helyeken 
elhagyott könyveket mások 
megtalálják, elolvassák, majd 
hasonlóképpen adják tovább.

• A	 Csere-bere	 KönyvPontok	
olyan közintézményekben 
berendezett kis könyvsarkok, 
ahol az ott elhelyezett köny-
vekből bárki szabadon elviheti 
az őt érdeklőt, ha helyette ott-
hagy egy másikat. 

Az olvasást népszerűsítő Könyv-
Jelző programhoz folyamatosan 
várjuk a könyvadományokat, kö-
szönjük az eddigi felajánlásokat. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy már közel 400 
mű gyűlt össze, melyek között találhatunk 
verseket, meséket, regényeket vagy éppen 
történelmi témájú köteteket. Akadt olyan is, 
melyhez régi szép emlékek fűznek, illetve már 
szinte műkincsnek számító régi könyvek is 
előkerültek.

Akinek van otthon olyan könyve, amely-
től nem sajnál megválni, beadhatja a Civil 
Közösségek Házába (76�4 Pécs, Szent István 
tér 17.). Kérjük, előzetesen telefonon jelezze 
érkezését (tel.: 7�/�15-543). Igény szerint se-
gítünk is a könyvek elszállításában.

 

 
 
 

 

 

Nevelők Háza Egyesület 
H-7624 Pécs, Szent István tér 17. 
Tel: + 36 20/433 3423 
email: elet-ter.belvaros@ckh.hu 

Támogató csoport indul kis- és 
nagygyermekes szülőknek. 
 
Középpontban: 
 

o GYERMEKNEVELÉSI KÉRDÉSEK 
o PÁRKAPCSOLATI GUBANCOK 
o CSALÁDI KONFLIKTUSOK 

 
Amit tenni fogunk:  
 
 megbeszéljük! 
 meghallgatjuk! 
 közösen kitaláljuk! 

 
Beszélgessünk gyermekeinkről, 
magunkról, problémáinkról, 
vágyainkról! 
 
A részvétel ingyenes. 

 
Együttműködő partnerek: Baranya Megyei 
Önkéntes Centrum, Baranya Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház 

A csoport zárt, előzetes jelentkezés 
szükséges. 
 
Időtartam: 6 alkalom, kéthetente  
         két óra 
 
Első alkalom: 2012.09.29-én  
             szombaton 10 órától 
 
Helyszín: Civil Közösségek Háza 
 
A csoport vezetői: 

o Goldmann-né Fehér Hajnalka 
klinikai szakpszichológus 

o Varga Veronika pszichológus 
 

Jelentkezés, érdeklődés: 
Goldmann-né Fehér Hajnalka:  
Tel: 06 20-516-6956,  
E-mail: fhpszichologus@gmail.com 

„ELÉG JÓ SZÜLŐ” 
Támogató csoport pszichológusok vezetésével 

ÉLET-TÉR - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések 

támogatása a pécsi családok jólétéért – 

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322 

 

Könyv – Jelző Ágoston Gabriella
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1.)„Az élhető vidékért: gazdaság- 
és közösségfejlesztés” szakmai konferencia 

2012. szeptember 28.

A konferencia célja, hogy a térség civil szervezeteit 
és egyéb közösségi kezdeményezéseinek képviselőit egy 
valódi közös térbe, egy közös programra invitálva segít-
se egymásra találni, gyakorlati információkkal lássa 
el, ösztönözze őket abban, hogy saját és egymás sikereit 
szolgálva közösen tágítsák a „vidék terét”, társadalmi és 
gazdasági potenciálját.

 Másik fontos cél, hogy a termelői, vállalkozói 
kedvet és tevékenységet segítő hasznos, gyakorlati 
információkat nyújtson, lehetőséget adjon a konkrét, 
helyi tapasztalatok bemutatására, a helyi értékesítési 
lehetőségek, módszerek és csatornák mind szélesebb 
körű megismerésére.

Helyszín: Kodály Központ,
Pécs, Breuer Marcell sétány 4.
Szervezők: a konferencia az Magyar Nemzeti Vidé-

ki Hálózat támogatásával kerül megrendezésre, a Me-
csekvidék LEADER Akciócsoport mint gesztor, a Ne-
velők Háza Egyesület, illetve a Magyar Turizmus Zrt. 
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága és több helyi 
szakmai szervezet együttműködésében.

2.) „Közösséget Építünk”szakmai műhely 
2012. szeptember 25-26.

Közösségi munkamódok a települések megismeré-
séhez és erőforrásainak feltárásához 

Módszer: tréning és szakmai műhely
Helyszín: Kovácsszénája Közösségi Faluház
Kovácsszénája, Fő u. ��.
Szervező: Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás 

3.) Fotelforradalom a Nappaliban  
2012. szeptember 28. 18:00

Közösségek	ereje	–	innovatív	megoldások
Beszélgetés	közösségi	felelősségvállalásról,	a	közösségek	

építő	erejéről
Meghívott vendégek:

-	“Biobrikettel	az	energiaszegénység	ellen”	Igazgyöngy	
Alapítvány

A biobrikett száraz mezőgazdasági és faipari hulla-
dékokból, azaz növényi rostokból előállított környezet-
barát tüzelőanyag. A nagyipari gyártással ellentétben, 
egy kézi-prés segítségével jóval alacsonyabb költségek-
kel, közösségi vagy családi szinten előállítható.

- Fenntartható Ormánság Nonprofit Kft.

- KLUB – nyitott közösségi helyszín a környezeti 
fenntarthatóság elveinek népszerűsítésére

Helyszín: Nappali 
Pécs, Király utca �3.
Szervezők: Nappali, Nevelők Háza Egyesület Ba-

ranya Megyei Önkéntes Centrum és Baranya Megyei 
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

4.) HatArtalan értékek – falfestés és óriástársas 
a pécsi börtönben 

2012. szeptember 27.  

(előzetes regisztrációhoz kötött)
A pécsi börtönben készült falfestmény ünnepélyes 

avatása. Az ünnepség egyben a program keretében a 
börtönben kreatív kisprojektet megvalósító önkénte-
sek munkájának bemutatását is szolgálja, akik egy óri-
ási társasjátékot készítettek a fogvatartottakkal az élet 
kihívásairól.

Helyszín: Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet

Szervezők: Pécsi Szín-Tér Egyesület Murál Morál 
Mező csoport

5.) Mini Börzike 
2012. szeptember 25. 

A használt gyerekruhák, játékok cseréjén kívül, szí-
vességek cseréjére is van lehetőség. Lesz ingyenes fül-
belövés,(a helyszínen vásárolt fülbevaló esetén), csil-
lám-tetoválás, (500 Ft/db anyagárért), lufihajtogatás 
(ingyenes 1 darab lufi). Ha tudsz origamizni, esetleg 
gyöngyöt fűzni, vagy más, gyerekekkel kapcsolatos 
dolgot megtanítanál a résztvevő családoknak, várunk!

Helyszín: Csontváry sétány
Pécs, Kertváros
Szervező: Mosolymanó Egyesület

Az Állampolgári Részvétel Hete 2012 Baranya 
megyei rendezvényei
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Idén Pécs városa adott otthont a Nemzeti 
Tanévnyitónak. A szeptember �-i hivatalos 
ünnepséget megelőzően egész napos, ingye-
nes rendezvények vártak mindenkit a Szent 
István téren a Diákcsemege - Tanévkezdő csa-
ládi fesztiválon. Az esemény célja az volt, hogy 
változatos, kulturális eseményekkel, ügyességi 
vetélkedővel, játékos bemutatókkal fűszere-
zett kellemes programokkal hangolódjanak 
rá a diákok a tanévre. A hivatalos III. Nemze-
ti Tanévnyitó ünnepséget a 3�5 éves Ciszterci 
Rend Nagy Lajos Gimnáziumában tartották. 
A tanévet Balog Zoltán, emberi erőforrások 
minisztere nyitotta meg, beszédet mondott 
Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős állam-
titkár, Páva Zsolt, Pécs polgármestere, dr. 
Udvardy György, pécsi megyéspüspök és 
Dékány Árpád Sixtus a Nagy Lajos Gimná-
zium képviseletében.

A pécsi Szent István téri Diákcsemege 
– Tanévkezdő fesztivál programjaira ellátoga-
tók találkozhattak Szilágyi Áron olimpiai baj-
nokkal, a színpadon többek között fellépett a 
kisgyermekek kedvence, az EccPecc zenekar 
és a Bóbita Bábszínház, táncházzal egybe-
kötött produkcióval várta az érdeklődőket 
a Gilvánfai Táncegyüttes, valamint koncer-
tezett a Csillag Születik műsorban országos 
ismertségre szert tett The Immigrants együt-
tes. Népszerűek voltak a bemutatott izgalmas 
diáktalálmányok, Győrfi Pál, az Országos 
Mentőszolgálat szóvivője pedig újraélesztési 
bemutatót tartott.

A szervezők a színpadi produkciók mellett 
különböző programokkal várták az érdek-
lődőket, amelyek között volt ifjúsági olvas-
mányok vására és csereberéje is, valamint a 

Ágoston Gabriella
Diákcsemege – tanévkezdő feszti-
vál és Nemzeti Tanévnyitó Pécsett

diákok az Olvasóligetben babzsákfoteleken 
olvashattak bele a kötelező irodalmakba. A 
nemzetiségi sátorban a magyarországi nem-
zetiségek egy-egy versének sorait mondhat-
ták kamerába az arra vállalkozók, amelyek 
a résztvevőknek köszönhetően aztán ismét 
egész verssé álltak össze. A fesztiválra ellátoga-
tók több kézműves program közül is választ-
hattak: belekóstolhattak a grafikakészítésbe, 
hulladékokból hozhattak létre hasznos tár-
gyakat, fonhattak kosarat és festészeti alko-
tásban is részt vehettek. Az esélyegyenlőségi 
élményparkban egy különleges akadálypálya 
segítségével a fizikai és érzékszervi fogyaték-
kal élők helyzetébe képzelhették bele magu-
kat a résztvevők, de az örökölt esélyegyenlőt-
lenséget is megtapasztalhatták egy társasjáték 
szereplőjeként.

Az egészségfejlesztési standon életmód-
totóval és a cigarettázással kapcsolatos kér-
dőívvel, CO-méréssel, testtömeg-index 
számítással, testzsírszázalék-méréssel, vala-
mint tanácsadással és információnyújtással 
vártak mindenkit. Egy másik helyszínen az 
egészséges étkezéssel kapcsolatban kaphat-
tak tippeket és vehettek részt kvízjátékon a 
diákok és szüleik, de rejtvényt és interaktív, 
készségfejlesztő feladatokat is megoldhattak. 
A drogprevenciós standon számos informá-
ciót, tanácsot kaphattak szülők és gyerekek 
egyaránt. A különböző sportágakhoz csinált 
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Az „Élet-tér” – komplex szolgáltatások és 
közösségi kezdeményezések támogatása a 
pécsi családok jólétéért című, TÁMOP-5-
5-1.B-11/�-�011-03�� kódjelű pályázat  a 
Nevelők Háza Egyesület és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Pécsi Csoportjának kon-
zorciumi partnerségében valósul meg, to-
vábbi partnerek bevonásával. A pályázatban 
a szervezetek több alkalommal szerveznek 
közösségi falfestést. Ennek első helyszíne volt 
a projektben egyébként partnerként együtt-
működő Az Emberség Erejével Alapítvány 
„Kis Menedéke” Pécsett a Gyárvárosban. A 
Menedék Ifjúsági Klub a környéken élő olyan 
gyermekeknek biztosít szabadidő eltöltési le-
hetőséget, akiknek családjai nem engedhetik 
meg maguknak a költségesebb gyermekprog-

ramokat. A környéken jellemzően több csa-
lád, több generáció él együtt vagy szorosan 
egymás mellett, kisközösségekben. A nyár 
folyamán Fehér Angéla és Katona Krisztina 
a rendszeresen a Menedéket látogató gyerme-
keket és családjukat egy nagy közös falfestésre 
invitálta.  Hetekig készültek rá, hogy végül a 
klub egyik falára erősített táblákra kerülhesse-
nek a családok által fontosnak tartott értékek. 
A festés során a résztvevők saját magukat sem 
felejtették el megörökíteni, ők is felkerültek a 
Menedék kuckót díszítő közös alkotásra. 

Gruidl	Zsuzsanna
családmenedzser

„Élet-tér”	Családi	Infromációs	Pont

Falfestés a Menedékben

kedvet a Szent István téren kialakított sport-
pálya, ahol a fiatalok több sportágban is ki-
próbálhatták magukat. Több infópult is várta 
a rendezvényre ellátogatókat, egyebek mellett 
hasznos tudnivalókat kaphattak fiataloknak 
szóló pályázatokról, családi támogatásokról, 

ösztöndíjakról. A gyerekek megismerhették 
az új mentőautókat és belekóstolhattak a 
helyszínelők munkájába is. Az eseményen a 
különböző feladatokat teljesítő diákok érté-
kes ajándékokat nyerhettek, a fődíj egy osz-
tálykirándulás volt.

A Diákcsemege – Tanévkezdő fesztiválra 
több helyi civil szervezet is kitelepült: a Ne-
velők Háza Egyesület által működtetett Ba-
ranya Megyei Önkéntes Centrum és Baranya 
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház, MásKépMás Alapítvány, Emberség Ere-
jével Alapítvány, Mobilitás - Dél-dunántúli 
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda, Öková-
ros–Ökorégió Alapítvány, SosemArt Kultu-
rális Egyesület, Egyensúlyban Élni Egyesület, 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat. 
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Amióta várostörténeti kutatásokkal foglalko-
zom, mindig is izgalmas kérdés volt számom-
ra, ki is volt valójában Zsolnay Miklós? Még 
fontosabbnak tartottam a választ arra, hogy 
milyen volt ez a neves férfiú a magánéletben, 
a magány perceiben?

Zseniális üzleti vállalkozó, nagyvonalú 
üzletember, jószívű mecénás, vagy talán a má-
nak élő, könnyűvérű aranyifjú? 

Talán így együtt igaz. Regénybe illő téma, 
de nekem most egy újságcikk kereteibe kell 
beleszűkíteni a mondanivalómat. Így azután 
– mint már annyiszor –, mikor már végkép 
elfogytak ötleteim, az egykori pécsi napilapo-
kat hívtam segítségül.

19��. február �5-én, egy Bécs melletti sza-
natóriumban elhunyt Zsolnay Miklós. A Du-
nántúl c. pécsi napilap 19��. február �8. (3. 
oldal) számában viszonylag részletes nekro-
lógban foglalta össze a város nagy halottjának 
életrajzi adatait:  

„Fájdalmas hírt röpített világgá február 
�5-én az egyik Bécs melletti szanatóriumból 
a távíró. Zsolnay Miklós meghalt. Visszaad-
ta nemes lelkét Teremtőjének. Az egész vi-
lágon, amerre csak kultúrnép lakik, megil-
letődéssel fogadták a hírt. Mindenütt, ahol 
megbecsülik az alkotóerőt, a vasszorgalmat 
és kalapot emelnek az előtt, aki az Istentől 
neki adott tehetsége révén az emberiség ha-
ladását van hivatva előre lendíteni, sajnálják 
a világhírű Zsolnay Miklós halálát. A halál-
hír legjobban Pécs városát sújtotta le. Bár 
a közelmúltban hozzánk eljutott hírek elő-
készítették a gyászesetre, most hogy a táv-
író meghozta a gyászos hírt, mindannyian 
megdöbbenve állunk. Mert Zsolnay Miklós 
egészen a mienk, mi voltunk rá a legbüsz-
kébbek, mi szerettük a legjobban és az ő 
világhírre szert tett munkája Pécs városára 

vetette a legtöbb fényt és ennek a városnak 
szerzett legtöbb dicsőséget. 

Zsolnay Miklós nemcsak Pécs városának, 
hanem az országnak is nagy halottja. Olyan 
embert veszített el benne az ország, akinek al-
kotó erejére és hangya szorgalmára most lett 
volna a legnagyobb szükség, amikor a magyar 
munkát kell beállítani a megcsonkított ország 
újjáépítésére és kifelé megbecsülést szerezni. 
Zsolnay Miklós neve a becsülést, az elismerést 
jelentette kifelé és befelé egyaránt.

Zsolnay Miklóst ezerféle szál fűzte szülő-
városához, Pécshez. Alig volt köz- vagy ma-
gánintézmény, amelynek vezetésében ne lett 
volna helye és része. Ezek az intézmények 
most mind gyászba borultan fájlalják halálát. 
Halálának hírére a városháza, pénzintézetek 
házaira, valamint a kaszinókra kitűzték a 
gyászlobogót.

Trebbin Ágost
Egy nagy ember árnyékában 
Zsolnay Miklós (1857-1922)
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Zsolnay Miklós Pécsett született 1857. no-
vember 1-én. Középiskoláit Pécsett és Grác-
ban végezte. Tanulmányai elvégzése után ha-
zajött és nagynevű atyja mellett dolgozott a 
gyárban. Már �0 éves korában, az 1878. évi 
párisi kiállításon ő képviselte a gyárat, ahol 
annak a gyártmányai az első nagy világsikert 
aratták. Nagyműveltségű, széleskörű ismere-
tekkel rendelkező férfiú volt. Sokat utazott 
külföldön, nemcsak nyugaton, hanem bejárta 
a kelet nagy részét is, többek között közt Kis-
ázsiát és Törökországot és járt Afrikában is. Ez 
alkalommal a török szultán kihallgatáson fo-
gadta és fölajánlotta hogy alapítson gyárat Tö-
rökországban is. Ekkor kapta a török Medjidje 
rendjelet. Utazásaiból visszatérve, még atyja 
életében, jórészt ő vezette a gyárat. Ő kezde-
ményezte a budapesti Fischer-féle Fajansz-gyár 
megszerzését, amelyet aztán átszerveztek és a 
Zuglóban felépítve üzembe is helyeztek. Nagy 
munkabírással és energiával dolgozott nem-
csak vállalata felvirágoztatásán, de minden 
közgazdasági, kulturális és társadalmi mozgal-
mának az élén állott. Élete legszebb sikereinek 
egyike volt az a pécsi, 1907. évi országos kiál-
lítás, amelynek elnöke volt és amelynek sikere 
nagyrészt neki köszönhető. Ekkor állt munka-
bírásának és munkakedvének tetőfokán. Et-
től kezdve nyerte el tulajdonképpen életének 
legnagyobb kitűntetéseit. Ő lett a Kiállítási 
Központ Nemzetközi Szövetségének alelnö-
ke és az Országos Magyar Kiállítási Központ 
munkabizottságának elnöke. Ügyvezető elnö-
ke volt az 1911-iki turini nemzetközi és utóbb 
a bukaresti kiállítás magyar csoportjának. Pécs 
városa díszpolgárrá választotta nagy érdemei-
nek elismeréséül, a kormány részéről, pedig 
még a pécsi kiállítás után megkapta a Ferenc 
József-rend középkeresztjét a csillaggal, majd 
később főrendiházi tag lett. Lovagja volt a III. 
osztályú vaskoronarendnek és a francia becsü-
letrendnek, tulajdonosa a román Csillag-rend 
középkeresztjének, az olasz Korona-rend tiszti 
keresztjének, a belga Lipót-rendnek, a román 
emlékéremnek és a török művész-éremnek. A 
számtalan bel- és külföldi intézmények és egye-

sületek közül tagja volt a Vámügyi Tanácsnak 
és az Országos Képzőművészeti Tanácsnak, el-
nöke a Pécsi kereskedelmi és Iparkamarának, a 
Polgári Casinónak, a Pécsi Atlétikai Klubnak, 
a Magyar Atlétikai Szövetség dunántúli kerü-
leti bizottságának, a Pécsi Takarékpénztárnak, 
a Mezőgazdasági sörgyárnak, a Höfler-féle 
bőrgyárnak – e kettő meglapításában és fölvi-
rágoztatásában igen nagy tevékenységet fejtett 
ki – a pécsi munkásgimnázium bizottságának 
és a Pécsi Kereskedelmi és Iparbank felügye-
lő bizottságának. Alapító elnöke volt a pécsi 
Nemzeti Casinónak, a Mecsek Egyesületnek, 
a Magyar Iparművészeti társulatnak, az Orszá-
gos Magyar Háziipari Szövetségének, a pécsi 
Irodalmi és Könyvnyomda Rt.-nek, a Pécsi 
Villamos Vasút részvénytársaságnak és a bu-
dapesti Központi Ipari és Kereskedelmi Bank 
(ma magyar-olasz bank) Rt.-nek.

A háborús idők nehéz gyárvezetési viszo-
nyai azonban lassankint aláásták idegzetét és 
szervezetét. A szerb megszállás Pécsett érte. 
1919. február 15-én néhány napi tartózko-
dásra, Budapestre utazott. Ekkor hagyta el 
utoljára Pécset, mert a fővárosban való meg-
betegedése, majd a később beállott szigorú 
határzár megakadályozták a hazajövetelét. 
Az egész kommün alatt Budapesten volt, 
aztán ott is maradt és vezette az ottani üzle-
tet és gyárat. Ekkor már látszottak rajta a ki-
merültség tünetei. 19�0. januárjában Bécsbe 
vitte családja gyógykezeltetni, azonban már 
a leggondosabb orvosi kezelés sem segített 
rajta és két éves szenvedés után, mely szívós 
természetét csak nagy nehezen tudta meg-
őrölni, február �5-én a Bécs melletti Reckan-
winkl-szanatóriumban meghalt.

Haláláról családja eddig csak egy szűkszavú 
táviratban értesült. Holttestének Pécsre szállí-
tására megtörténtek az intézkedések. Temeté-
sére közelebbi adatokat még nem tudnak, ez 
attól függ, hogy mikor érkezik meg a holttest. 
Tudomásunk szerint a család a gyártelepen 
való beszentelés után az általa atyja emlékére 
emelt családi-mauzóleumban fogja örök nyu-
galomra helyezni.”
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„MINDENNAPI PRAKTIKÁINK” – KREATÍV KLUB
gyerekeknek és felnőtteknek

A program ingyenes és nyitott, folyamatosan csatlakozhatsz hozzánk!
  

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

Időpontok: 2012. szeptember 19. (szerda) 15 és 18 óra között 
2012. október 17.

2012. november 21.
2012. december 19.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt szeptemberben induló havi klubsorozatunkba, aki szeretne prakti-
kus ötleteket, technikákat elsajátítani a kézműveskedés, az ajándékkészítés, az otthonszépítés és a háztartási 

hulladékok újrahasznosítása terén, továbbá szívesen megosztaná ötleteit másokkal is. 

Klubvezetők: 
• Pataki Erika
 ReArt Műhely: független alkotók csoportja, akik kreatív újrahasznosítással enteriőr elemeket, táská-

kat, ékszereket hoznak létre. Egyedi design termékek előállítása mellett a műhely tagjai hangszerek, 
játékok, közösségi installációk és terek létrehozásával recycling foglalkozásokat tartanak fesztiválki-
települések formájában is. 

• Tukora Leona
 Kicsikék Alapítvány: alapítványunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki 

a szülőkkel. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk alkalmazott kreatív technikákat a szülők megismer-
jék, elsajátítsák, így a későbbiekben boldog és élvezetes perceket tudnak eltölteni otthon is gyerme-
keikkel. Alapanyagaink könnyen és olcsó beszerezhetőek.

Együttműködő partnerek: Baranya Megyei Önkéntes Centrum, Baranya Megyei Család, Esélyteremtő és 
Önkéntes Ház

A klub ideje alatt – előzetes egyeztetés alapján – gyermekfelügyeletet biztosítunk.

További információ:
Koska Éva projektmenedzser, 

Nevelők Háza Egyesület  (76�4 Pécs, Szent István tér 17.)
Tel.: �0/4334403, Email:  elet-ter.belvaros@ckh.hu 

Web:  www.ckh.hu
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Élet-tér Nap a pécsi 
György-telepen
Közösségi napon búcsúztatták a nyarat a pécsi György-

Jelenlét Programiroda épületében. Az Élet-tér Napon
György-telep szinte valamennyi lakosa részt vett.

– Jó volt ez a mai nap! Szívesen segítettünk a 
máltaiaknak a szervezésben is – mondta Bogdán 
Rózsa, aki tíz éve él György-telepen. – Ugyanis ha 
segítségre szorulunk, mi is mindig számíthatunk rájuk, 

gyermekneveléssel kapcsolatos dolgokról.  

Fehér Angéla, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
György-telepen dolgozó szociális munkása szerint az 
Élet-tér Nap messze túlmutatott a programon: - Ez 
igazán jól sikerült, családokat megmozgató közösségi 
rendezvény volt. Ma fontos lépést tettünk azirányba, 
hogy a György-
összetartson. 

Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Csoport Csilla 
Gondviselés Háza „Élet-tér” - komplex szolgáltatások 
és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi 
családok jólétéért
összesen hatszáz embernek igyekszik segíteni: a 

házasságkötéssel és a gyermekvállalással kapcsolatos 
általános szemlélet javításán, a kisgyermekes 

helyi kisközösségek kialakításában, aktivizálásában, 
összetartó erejük növelésében. 
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Közösségi napon búcsúztatták a nyarat a pécsi György-
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Gondviselés Háza „Élet-tér” - komplex szolgáltatások 
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PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
A Magyar Női Karrierfejlesztési Szö-
vetség pályázata „A Legjobb Női Mun-
kahely 2011” cím elnyerésére
A �011-es évre ötödik alkalommal ki-
írt „Legjobb Női Munkahely �011 Pá-
lyázat” projekt célja, hogy rámutasson 
a nők foglalkoztatásának esélyegyen-
lőségi szempontján túl a nők alkalma-
zásának gazdasági szükségszerűségére 
és jó példákat mutasson be, amelyeket 
más vállalkozások is átvehetnek. A 
példaként szereplő vállalkozásoknál a 
munkavállalóik érdekeit is figyelembe 
véve segítik a munka és a családi élet 
összeegyeztetését.
A részvétel feltételei:
A Legjobb Női Munkahely Díj elnyeré-
sére a Magyarországon működő vállala-
tok � kategóriában pályázhatnak: 

- �0-�50 fő munkavállalót foglalkozta-
tó, valamint 

- a �50 főnél több munkavállalót foglal-
koztató vállalatok. 

A részvétel regisztrációs díjhoz kötött.
Értékelési szempontok:
A „Legjobb Női Munkahely” Díj odaíté-
lése az alábbi keretszempontok alapján 
történik:

- a munka és a magánélet-család ösz-
szeegyeztethetősége 

- tisztességes munkafeltételek;
- a karrierlehetőség, előremenetel biz-

tosítása; 
- az egészség és a jó közérzet megőrzé-

sének lehetősége,
- a készségek fejlesztésének lehetősége; 
- a személyes interjúkon szerzett in-

formációk

Fővédnök:
Járóka Lívia EP Képviselő, a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság alelnöke
A Pályázat beadási határideje: 
2012. október 30-ig folyamatosan.
http://www.legjobbnoimunkahely.hu/

Az Önkéntes Központ Alapítvány 
meghirdeti az Önkéntességért Díj 
2012. pályázatot
Az ÖKA egyik alapvető célja volt mikor 
�009-ben létre hozta az Önkéntességért 
Díjat, hogy még többek számára vonzóvá 
tegye az önkéntes tevékenységet, és hogy 
az önkéntesség társadalmi megítélését 
még kedvezőbb irányba mozdítsa.
Az Önkéntes Központ Alapítvány az 
elmúlt évek hagyományaihoz híven az 
idén is meghirdeti az Önkéntességért 
Díj �01�. pályázatot. A díj program 
megvalósításában az idén az Év Vállalati 
Önkéntes Programja �011. díj nyertese 
a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. a 
partnerünk. 
Az Önkéntességért Díj �01�. több új-
donságot is tartalmaz:két új díjat adomá-
nyozunk,

− bevonjuk az érdeklődők széles körét 
a Facebookon keresztül megvalósu-
ló közönség díj szavazásba.

− Idén az alábbi öt kategóriában ke-
rülnek a díjaink kiosztásra:

− Az Év Önkéntese �01�. (példaér-
tékű önkéntes tevékenységet végző 
magánszemélynek)

− Az Év Önkéntes Programja �01�. 
(sikeres önkéntes programot mű-
ködtető állami, önkormányzati, egy-
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házi fenntartású intézménynek vagy 
civil szervezetnek)

− Az Év Vállalati Önkéntes Programja 
�01�. (jól működő vállalati önkén-
tes programot fenntartó cégnek)

− Az Év Hírvivője �01�. (újságíró/ri-
porternek, aki az elmúlt évben a leg-
többet tette az önkéntesség terjesz-
téséért)

− Az Év Közösségi Kezdeményezése 
�01�. (közönségdíj)

Pályázat beadási határideje: 2012. októ-
ber 4.
Részletes pályázati kiírás, szabályzat és az 
adatlapok elérhetőek az ÖKA honlapján 
a www.onkentes.hu oldalon, az Önkén-
tességért Díj menüpont alatt és a face-
book.com/OnkentesKozpont címen. A 
jelöléseket és pályázatokat �01�. október 
4-ig várjuk az erre létrehozott facebook 
alkalmazáson keresztül vagy a dij@on-
kentes.hu e-mail címre „Önkéntességért 
Díj jelölés” jeligére. 

Magyar civil szervezetek pályázhatnak 
ismét az ERSTE Alapítvány Társadal-
mi Integrációs Díjára
Az ERSTE Alapítvány idén negyedik 
alkalommal hirdeti meg a Társadalmi 
Integrációs Díjat, melyre Közép-, és Dél-
kelet-Európa 13 országból pályázhatnak 
civil szervezetek: Ausztria, Bosznia-Her-
cegovina, Horvátország, Csehország, 
Magyarország, Koszovó, Macedónia, 
Montenegró, Moldávia, Románia, Szer-
bia, Szlovákia és Szlovénia. A díjra olyan 
non-profit szervezetek jelentkezhetnek, 
akik hatékony, innovatív és fenntartható 
projekttel sikeresen küzdenek valamely 
hátrányos csoport társadalmi integráci-
ójáért (pl.: etnikai kisebbségek, mozgás-

korlátozottak, homoszexuálisak, függő-
ségben szenvedők, gyermekek, idősek, 
nők, hajléktalanok, romák, bevándorlók, 
szegények, elítéltek, menekültek stb.).
A pályázatokat szeptember 3. és no-
vember 11. között lehet beküldeni, a 
jelentkezési lap az alábbi linken érhető el: 
www.socialintegration.org/register
A 610 000 EUR összértékű pénzjutal-
mon felül a 33 győztes szervezet
(30 győztes projekt, a zsűri � különdíja, 
az ERSTE csoport munkatársainak kü-
löndíja) � évre szóló médiatámogatást 
kap a helyi PR ügynökségektől. Emellett 
minden döntős szervezet (kb. 130 szer-
vezet az összes résztvevő országból) fel-
vételt nyer az ERSTE Alapítvány NGO 
Akadémiájára is. Az oktatási platform 
célja a szervezeteken belüli, különböző 
területeket érintő kapacitásfejlesztés: PR 
és média kapcsolatok, fundraising, társa-
dalmi vállalkozás, szervezetfejlesztés.
A döntős projekteket egy nemzetkö-
zi zsűri választja ki, a zsűri magyar tagja 
Herczog Mária szociológus.
Magyarországon idén második alkalom-
mal hirdetik meg az ERSTE Alapítvány 
Társadalmi Integrációs Díját. A tavalyi 
évben �0 magyarországi szervezet került 
a döntőbe, melyből 5 magyar projektet 
díjazott a zsűri.
A �011-ben díjazott projektek voltak: 
Bódvalenke Freskófalu – Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat Alapítvány; 
Integráció korlátok nélkül: Baráthegyi 
Majorság - Szimbiózis a Harmonikus 
Együtt-létért Alapítvány, Retextil, öko-
lógiai és humán recycling program 
– Retextil Alapítvány;
Romaprogram nem csak romáknak 
– Társaság a Szabadságjogokért (TASZ); 
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Eltitkolt évek – Civil Művek Közművelődé-
si Egyesület.
Az ERSTE Alapítvány �013-as Társadal-
mi Integrációs Díjának nyerteseit �013 jú-
niusában, Bécsben, a díjátadó ünnepségen 
hirdetik ki.
További információért látogasson el a 
honlapra: www.socialintegration.org

DESZKTOP – Dél-dunántúli Szerve-
zetek Környezeti Teljesítmény Optima-
lizáló Programja
A Dél-Dunántúlon tevékenykedő szerve-
zetek versenyképességének és környezeti 
teljesítményének javítása érdekében a Tu-
datosan a Környezetünkért Egyesület pá-
lyázatot ír ki.
A pályázaton elnyerhető támogatás szol-
gáltatás, melynek során a vizsgált szerve-
zet működését környezeti szempontból 
felmérő, értékelő és javaslattevő csomagot 
biztosítunk a nyertes pályázónak. A Támo-
gatottak térítésmentesen vehetik igénybe 
a környezeti teljesítményértékelő szolgál-
tatást, melynek piaci értéke a Támogatott 
tevékenysége, a vizsgálat alá vont terület, 
a Kiírótól való távolság stb. függvényében 
100-150 ezer Forint közé tehető.
A felmérési-értékelési folyamatról további 
információ nyerhető a pályázati és kutatá-
si projekt honlapján, az alábbi elérhetősé-
gen: https://sites.google.com/site/oko-
terkepezes/ 
Pályázók köre
Minden olyan dél-dunántúli székhellyel 
illetve telephellyel rendelkező szervezet, 
amely szervezetenként illetve intézmény-
egységenként maximum �5 főt foglalkoztat.
Pályázatok benyújtási időszaka: 2012. 
augusztus 1. - 2012. november 16.

A támogatható pályázatok várható száma: 
�5-30 pályázat. 
A beadott pályázatok és a Kiíró erőforrá-
sai függvényében a pályázati keret feltöl-
tése után is lehetséges a tartalmi és formai 
szempontoknak megfelelő pályázatok be-
fogadása.
A pályázatokat elektronikus formában, a 
pályázati útmutatóban foglaltak szerint, 
a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével 
a tudatosanpecs@gmail.com e-mail cím-
re lehet benyújtani. Előnyt élveznek azon 
pályázók, akik a vizsgált területről vázlatos 
alaprajzot küldenek, melynek részleteiről 
az útmutatóban adunk további tájékozta-
tást. A papírtakarékosság jegyében a teljes 
pályázati folyamat elektronikus formában 
zajlik.
A formailag és tartalmilag megfelelő pá-
lyázatok között, a támogatható keretet 
érkezési sorrendbe töltjük fel, ezért kérjük 
tisztelt pályázóinkat, hogy mielőbb ter-
jesszék be pályázatukat!
A pályázattal kapcsolatban szívesen vá-
runk bármilyen észrevételt, kérdést a tu-
datosanpecs@gmail.com e-mail címen.
A pályázat a Nemzeti Együttműködé-
si Alap (NEA) Új nemzedékek jövő-
jéért kollégium szakmai pályázatának 
„DESZKTOP - Dél-dunántúli Szerveze-
tek Környezeti Teljesítmény Optimalizá-
ló Programja” című projektjének várható 
támogatásával valósul meg. 
Tudatosan a Környezetünkért Egyesület
Székhely: 7630 Pécs, Deák Ferenc u. 1�6.
Iroda: 7636 Pécs, Béri Balogh Ádám 
3./14.
http://www.tudatosan.eu

Szerkesztette:	Szabó	Ágnes
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA 
áLLANDó ProGrAMJAI

Minden hétfőn 14.30-kor
Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok Barátság 
Kórusának próbái
Karnagy: Gálfiné	Magyar	Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
Pécsi Kamarakórus próbái 
Karnagy: Tillai	Aurél, Liszt-díjas művész

Minden kedden 18 órakor 
Mecseki Fotóklub
Vezeti: Hámori	Gábor

Minden hónap első keddjén 15 órakor
Örökifjú Nyugdíjasok Klubja

Kéthetente keddenként 17 órakor
Foltvarró Klub 
Vezeti: Molnárné	Reich	Lívia

Minden szerdán 16 órakor 
Belvárosi Rajziskola 
Vezeti: Nemerey	Péter

Minden hónap harmadik szerdáján 
15 órakor

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

Minden pénteken 15 órakor
Füsti-Molnár Éva Színistúdió 
Vezeti: Füsti	Molnár	Éva, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 17 órakor 
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
Vezeti: Palacskó	József

Ingyenes számítógépes tanfolyam indul 
nyugdíjasoknak!

Az oktatás két hetes turnusokban folyik, 
minden délután 14-16 óráig

Jelentkezni a következő telefonszámon 
lehet: 72/215-543 (Kiss Zsuzsanna)
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