
Regionális Közösségi lap
II. ÉvfolYam - 3. szám

125 Ft



Ba
ra

ny
ai

2006. március�

A Civil Közösségek Háza 
márciusi programja

Minden hétfőn 14.30 órakor 
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK „BARÁTSÁG” 

KÓRUSÁNAK próbája

Minden hétfőn 18 órakor
ASTRA PÉCSI CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET foglalkozása

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
Pécsi KamaraKórus Próbái

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIfJú NYUGDÍJASOK KLUBJA 
7-én összejövetel

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

Minden hónap első keddjén 16 órakor
VITÉZI REND összejövetele

Minden kedden 18-�0 óra között
BARBAKÁN fOTÓISKOLA
Vezeti: Dékány Zsolt

Minden kedden 18.30-�1-ig
MECSEKI fOTÓKLUB
7-én: A PTE Földrajzi Intézet egy munkatársának diavetítéses
előadása
14-én: A klub 50 éves jubileumának tennivalói
�1-én: Arcok és maszkok –Tám László kamarakiállításának
megnyitója, Megnyitja Bogádi Kis György
�8-án: Diapályázat    
A programok nyilvánosak!         

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

BARANYA MEGYEI REPÜLŐ ÉS EJTŐERNYŐS KLUB –
VITORLÁZÓREPÜLŐ SZAKOSZTÁLY összejövetele 

Minden csütörtökön 16 órakor
KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR foglalkozása

Minden pénteken 15-17 óra között 
fÜSTI-MOLNÁR ÉVA SZÍNI STúDIÓ

Minden pénteken 16.30 órakor
fINN NYELVTANfOLYAM

Minden pénteken 14-17 óra között
LENGYEL ISKOLA – fIATALOKNAK

Halász Rezső Galéria:
�0-ig: Kiss Imre „Fekete-fehér Pécs” c. kamarakiállítása
�1-től: „Arcok és maszkok” – Tám László kamarakiállítása

GEBAUER GALÉRIA
6-ig: A Városi Képzőművészeti Kör Tűzzománc Szakosztálya
„Pécs �000 éve” c. kiállítása

9-én: Kováts Niki és Prell Noémi (PTE-Művészeti Kar)
KI-TEKINT-ÉS c. közös kiállítása
17 órakor megnyitja Somody Péter festőművész
A kiállítás megtekinthető �006. 04.04.-ig,
hétfőtől-péntekig: 9-19 óráig

1-jén, szerdán 18 órakor 
PEOPLE TO PEOPLE INTERNATIONAL PÉCSI BARÁTI KÖR
összejövetele

3-án, pénteken 17 órakor
NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE összejövetele

7-én, kedden 16.30 órakor
MAGYAR-SPANYOL TÁRSASÁG összejövetele
Dr. Harsányi Iván egyetemi tanár előadása: 
Tojástánc a madridi magyar követség körül (1973-1977) címmel

7-én és �1-én kedden, 17-19 óra között
WALDORf  SZÜLŐI KÖR összejövetele
A Hármas Egység Pedagógiai Alapítvány szervezésében

8-án, szerdán 18 órakor
PÉCSI MAGYAR – OROSZ TÁRSASÁG összejövetele
Szentpétervári est a Gyöngyszem Galériában! 

11-én, szombaton 14 órakor
HAJNAL KLÁRA ELŐADÁSA az ökotudatosságról.
Az előadást  Feldmár Andrásról szóló filmvetítés követ

14-én, kedden 15 órakor
VERSMONDÓ PEDAGÓGUSOK MŰHELYE 
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

�0-án, hétfőn 16 órakor
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA összejövetele
Dr. Szabó Szabolcs előadása „Nagy László kedves témái” címmel

�8-án, kedden 17 órakor
PÉCSI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET
összejövetele
„Életem a munka”. Dr. Vargha Dezső főlevéltáros emlékezik
dr. Nádor Tamásra

�9-én, szerdán 17 órakor 
PÉCSI MAGYAR-fINN TÁRSASÁG összejövetele
Templomépítészet Finnországban – Kaszás Károly egyetemi tanár
(Bp.) előadása 

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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A magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe. 
Másfél évszázada „rendszerfüggetlenül” 
a nemzet legkülönbözőbb gondolkodású 
tagjai ünnepelik ezt a napot. Mint minden-
re, ami fontos és értékes, erre a felbecsül-
hetetlen eszmei értékkel bíró ünnepre is 
szüntelen veszély leselkedett. A benne rej-
lő tőkét koronként megpróbálták az adott 
időszak vezető (gyakran egyetlen) ideoló-
giai áramlatába illeszteni és a rendszer szol-
gálatába állítani, több kevesebb sikerrel. 

A szabadságharc leverését követően, ért-
hetően, tilos volt megemlékezni róla, majd 
a kiegyezés után lehetett ünnepelni, bár 
hosszú ideig volt egy kis kellemetlen szájíze 
a megemlékezésnek (illett ugyanis ügyelni 
az uralkodóház érzékenységére.) A triano-
ni Magyarországon törvénybe iktatva ün-
nepelte a csonka ország lakossága a nemzet 
egykori nagyságának büszke szimbólumát. 
A II. világháborúban helytállásra lehetett 
vele buzdítani a távoli szovjet frontra in-
duló magyar bakákat. Néhány évvel ké-
sőbb, nemzeti ünnepi létében törvényileg 
megerősítve, az imperialista bérenc Tito 
és magyarországi társai elleni fellépéshez 
„adott” támaszt legnagyobb nemzeti ün-
nepünk, hogy utóbb a mindennapok for-
radalmává szelídítve az ifjúság elé állítsák 
példaként, nagyobb kedvet csinálva az or-
szágépítés fáradtságos munkájához.

Március 15-e értékeit és üzenetét min-
denki bátran magáénak vallhatja. Vallotta 
és vallja is mindenki. Ki hangosabban, ki 
halkabban. Természetesen március 15-ének 
nem lehet egyetlen üzenete. A magyar 
nemzet tagjai számára, társadalmi helyze-
tüktől, adott esetben lakóhelyüktől (or-

Március idusa 

szághatárokon belül, avagy azokon kívül 
élnek) és még számos egyéb ismérvtől füg-
gően, az 1848-as események kezdetét jelölő 
napnak kisebb-nagyobb, olykor csupán ár-
nyalatnyi eltéréssel más tartalma van.

Nem vegytiszta ez az ünnepünk sem. 
Nem lehet az, hiszen rárakódott az egy és 
fél évszázad történelmének pora, s a mind-
egyre szállingózó porhulláson áttörő fény-
ben március 15-e is mindig kicsit másként 
láttatja magát. Egy azonban biztos. Vannak 
örök érékek, amiket semmilyen fénytörés, 
nem tud elrejteni és más megvilágításba 
helyezni. Március 15-e számos ilyen érté-
ket hordoz: szabadság, egyenlőség, hogy 
csak a legfontosabbakat említsem. 

Okkal és joggal lehet büszke minden 
magyar ember midőn a nagy elődök tet-
teire emlékezve, kitűzi kabátjára a nemzeti 
színű kokárdát. 

Hornyák Árpád
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napokon tartózkodni kellette a hústól 
és csak egyszer lehetett jól lakni. So-
kan azonban még a ’70-es években is 
a régi módi szerinti szigorúsággal böj-
töltek, kifőzték, hamuval kisúrolták a 
zsírtól az edényeket, és a böjt alatt ösz-
szesen negyvenszer ettek: ezt nevezték 
negyvenelésnek. (Bárth J., 1990.)A böjt 
megtartása a magyarországi görög ka-
tolikusok körében napjainkig is igen 
szigorú.

A böjti táplálkozás tilalmai miatt 
jellemzőek voltak a zsírtalan rántással 
készült levesek, a savanyú káposzta, a 
kukorica és a különböző aszalt gyü-
mölcsökből készült ételek. A görög 
katolikusok kedvelt böjti csemegé-
je a mákos kukorica volt. (Bartha E., 
1990.) Nagyböjtben nemcsak az ét-
kezési szokások változtak meg, hiszen 
sokan tartózkodtak a nemi élet és a 
dohányzás örömeitől is, a szeszesital 
fogyasztásától, egyesek nem nyiratkoz-
tak és nem borotválkoztak,  a lányok 
és menyecskék pedig egyszerűbb, söté-
tebb színű ruhákat viseltek. 

Tilos volt a lakodalom, a bálok, min-
denféle zenés, hangos mulatság tartása 
is, de a bírói tárgyalás és a testi bünte-
tés is!  Böjtben gyóntak, áldoztak, a 
haragosok igyekeztek kibékülni.

NAGYBÖJT
(Negyvenlőbűt, Bűt)

Tóth Krisztina
je

le
s 
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Leánykarikázó (Galgamácsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) Gönyei Sándor felvétele 1939. (Néprajzi Múzeum)

A keresztény egyházban a húsvéti elő-
készület ideje, melyet Jézus 40 napi 
böjtölésének és kínszenvedésének em-
lékére tartottak böjtöléssel, egyházi és 
népi ájtatosságok végzésével. 

Az időszak hamvazószerdától húsvét-
vasárnapig tart, utolsó előtti hete a vi-
rághét, amely virágvasárnappal zárul.

A nagyböjt első napja a farsang utá-
ni hamvazószerda, amelyet csonkacsü-
törtök (kisfarsang) követ.  A paraszti 
szemléletnek megfelelően a farsangi 
ételek maradékai nem vesztek kárba, 
hiszen ezen a napon még el lehetett fo-
gyasztani a húsféleségeket is.

A böjtölés igen régi múltra vezethető 
vissza, hiszen a VII. század óta szokás. 
A böjt szigorúsága sokszor változott és 
tájanként is különbözött a történelem 
folyamán. A magyar kereszténység első 
századaiban böjti időszakban naponta 
csak egyszer volt szabad jóllakni. Meg-
követelték a hústól, zsírtól és egyéb ál-
lati termékektől való tartózkodást, ami 
azt jelentette, hogy csak kenyeret, sót, 
vizet, száraz növényi eledeleket és halat 
lehetett enni. Az 19�0-as évekre eny-
hült a helyzet, a katolikus egyház csak 
a hamvazószerdát, a nagyböjti pénte-
ket és a nagyszombat deléig terjedő 
időszakot tekintette szigorú böjtnek: e 

Mancsozás (Őrhalom, Nógrád vm.)
Honti János felvétele, 1932. Néprajzi Múzeum

A tilalmak ellenére a parasztifjúság 
körében a böjti vasárnapokon jelleg-
zetes szokások és játékok alakultak ki. 
Ez az időszak volt a lányok táncának, a 
karikázónak a fő alkalma is, hiszen az 
énekszóra járt, archaikus körtáncok a 
közvélekedés szerint nem számítottak 
táncnak. Elsősorban a palóc vidéken és 
a Dél-Dunántúlon volt gazdag hagyo-
mánya. A böjti vasárnapokon ezentúl 
általánosak voltak a faluhossza-játékok, 
amelyet fiúk-lányok közösen a falun 
végigvonulva énekkel, különböző ka-
puzós játékkal megszakítva végeztek. 
Ilyen volt a pilikézés is: 3 kisebb gug-
goló lány körül énekelve, kanyargósan 
vonultak a többiek. E mellett sportjel-
legű népi játékokat űztek: a fiúk csül-
köztek, a lányokkal mancsoztak: ma-
gasba dobott golyót kellett eltalálni, 
akinek nem sikerült, kiesett a játékból. 
A játéknak a párválasztásban is fontos 
szerepe volt, hiszen a cifra mancsozó-
botot a legények faragták a nekik tet-
sző lányoknak. (Tátrai Zs.-Karácsony 
Molnár E., 1997.) A lányok rongy-
vagy tehénszőr labdával labdáztak, 
énekszóra köcsögöt dobáltak.

A böjt hamvazószerda utáni első va-
sárnapja a csonkavasárnap. A magyar-
országi németeknek volt ez kedves ün-
nepe. Szokásaikban nagy szerepe volt a 
tűzgyújtásnak.                                                  
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Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Infor-
mációs Kollégium:

Boda János (�9), Bokor Béla (1�3)

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és 
Európai Integráció Kollégiuma:

farkasné Szalai Mária (115), Kiss 
Erzsébet (38)

A teljes lista olvasható a Nemzeti Civil 
Alapprogram honlapján: www.nca.hu

A megválasztott kollégiumi tagok 
március első hetében veszik át meg-
bízó levelüket és tartják első alakuló 
ülésüket.

Gratulálunk a megválasztott tagok-
nak, kitartást és sok türelmet kívánunk 
munkájukhoz!

NC
A 
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la
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Tárgyaltunk, jelöltünk, választottunk…
Fűri Ildikó

�006. február 17-én került sor az 
elektori választások második forduló-
jára. Ez alkalommal választhatták meg 
az elektorok a Dél-Dunántúli Regio-
nális kollégium kilenc tagját, valamint 
két szakmai kollégium 1-1 tagját.

A választást a korábbiakhoz hason-
lóan az elektorok találkozói előzték 
meg a régió mindhárom megyéjében. 
A jelenlévők egyetértettek abban, 
hogy a legdemokratikusabb, egyben 
legideálisabb megoldás az lenne, ha 
a kollégiumokban a három megye 
egyenlő arányban képviseltetné magát. 
Sajnálatos tény hogy az előzetes meg-
beszéléseken a baranyai elektorok tö-
redék része volt jelen, ami még ennél 
is érthetetlenebb, hogy a választásra 
sem jöttek el. Miért jelentkezik be va-
laki egy rendszerbe, ha valójában nem 
kíván benne részt venni? Voltak olya-
nok, nem kis számban, akik mind a ta-
nácstag választásról, mind a kollégiumi 
tag választásról távol maradtak. 

A választást megelőző héten tárgya-
lások egyeztetések folytak a megyék 
között, ismerkedtek az elektorok a 
lehetséges jelöltekkel. A végleges lis-
ta persze csak a hivatalos jelöltállítás 
pillanataiban derülhetett ki. A gyűlé-
sen a somogyi elektorok között kis vita 
keletkezett a jelöltjeikről, de a többség 
helyre tette ezt a kis megingást, és tu-
lajdonképpen szinte az eredeti tervek-
kel megegyező eredmények, születtek.  
Az előzetesen bejelentkezett �3� elek-
torból 159-en regisztrálták magukat, 

melyből 157-en vették fel a szavazó-
cédulát.

A Dél-Dunántúli Regionális Kollé-
gium kilenc helyéért az alábbi jelöltek 
indultak és nyerték el a szavazók bizal-
mát:

Baka ferenc (1��) Balogh Imre (40) 
farkas Tamás (1�1) Gulyás Katalin 
(1�1) Harasztia Attila (6�) Illés Ta-
más (91) Kárpáti Árpád (130) Kluj-
ber László dr.(49) Peszt Péter (68) 
Somogyváry Attila (111) Takács Ist-
ván (65) Ureczky József dr. (35)

A két szakmai kollégium egy –egy 
helyére a jelöltek és a szavazás végered-
ménye is a várakozásoknak megfele-
lően alakult:
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Múlt és jövő összhangja Pécs kulturális életében 
Hajnal Zsolt

Idén harmadszor adták át a Tüke-díjat, mellyel azon 
pécsi polgárokat ismerik el, akik a legtöbbet tették 
a városért. Idén az egyik díjazott dr. Ujvári Jenő, 
akinek életpályája és munkássága jelentős mérték-
ben járult hozzá Pécs kulturális arculatához.

Az Ön eddigi pályafu-
tásán végigtekintve el-
mondható, hogy mindig 
a kultúra területein dol-
gozott, hiszen a JPTE 
Közművelődési Tanszé-
kének alapítója és vezető-

je volt, majd a Janus Pannonius Múzeum 
igazgatója, később a város kultúráért felelős 
alpolgármestere, jelenleg a Pécs/Sopianæ 
Örökség kht. ügyvezető igazgatója. Mennyi-
ben motiválta az Ön pályáját Pécs kulturá-
lis kisugárzása?

Bonyolult motivációs háttérről beszél-
hetünk, hiszen egyrészről visszavezethető 
az érdeklődésem kialakulása arra, hogy a 
szüleim pedagógusok voltak, így a családi 
körülményeim is erre ösztönöztek. Jelen-
tős tényező volt az is, hogy már középis-
kolában tanítóképzőbe jártam, ez volt az 
utolsó olyan iskolai rendszer, amelyben 
az ún. néptanítókat képezték. Előnyei kö-
zött érdemes megemlíteni, hogy fiatalon 
– 14 évesen – került az ember pedagógiai 
szituációba, a nálánál alig fiatalabbak közé. 
Hasonló irányba ösztönzött az egyetem 
is. Akkor indult hazánkban a népművelő 
képzés, és a debreceni egyetem volt ebben 
az úttörő, mi voltunk a második végzős év-
folyam. Ez befolyásolta elhelyezkedésemet 
is, az egyetem elvégzése után Kaposváron 
kezdtem a pályámat, az akkor még műkö-
dő Népművelési Tanácsadó Intézetben, 
majd a Somogy Megyei Tanácsra kerül-
tem, mint művészeti főelőadó. 

Minden város kialakít maga körül olyan 
hangulatot, amit az ember talán nem is ér-
zékel tudatosan, de beleivódik szemléleté-
be, gondolkodásába, esztétikai ízlésébe, vi-
láglátásába, tehát jelentős alakító tényező. 
Így van ez Pécs esetében is. Más ebben élni 
és megint más ezért felelős helyen dolgoz-
ni és irányítani. 

Pályája során alpolgármesterként, mint 
hivatásos, városvezető politikus mennyire 
volt nehéz olyan döntéseket hozni, mint az 
iskola összevonások, megszüntetések, vagy a 
DOZSO bezárása?

Többször kerültem olyan helyzetbe, 
hogy a kulturális élet valamilyen részét 
befolyásoltam, vagy vezettem. Nagy el-
lentmondás érződött ebben a munkában, 
mi az, ami maradandóan megőrzendő és 
mi az, ami átalakítandó. A kialakult in-

tézményrendszer, a 
szokások, a kulturális 
hagyományok állan-
dósága mennyiben 
oldható fel és alakít-
ható át, még akkor 
is, ha ezek rendkívül 
fontos értékek. Fel-
merül a kérdés, hogy milyen összhangban 
legyen a múlt és a jövő. 

Az intézményhálózat átalakítása igen 
élénk és sokszor ellentmondásos hangula-
tot váltott ki városszerte, nemcsak a szak-
értők, hanem a közönség körében is. Ezek 
csak részben voltak kényszerhelyzetek. Az 
iskolaügyben a tanulólétszám drasztikus 
csökkenése indokolta a mennyiségi változ-
tatást. A kulturális intézmények közül a 
meszesi József Attila Művelődési Ház és a 
DOZSO került hasonló sorsra. A DOZSO 
esetében speciális helyzet, az épület magas 
költségigényű felújítása indokolta az átala-
kítást. De ez végül pozitívan bontakozott 
ki, létrejött a Pécsi Kulturális Központ. 

Úgy gondolom, hogy a szükséges át-
alakításokat sikeresen végezte el a város, 
mert nem semmisült meg az intézmény-
rendszere, a megmaradt intézetekben 
belső átalakulás indult meg, kialakult az 
alkalmazkodási képesség, új jelenségek ke-
letkeztek. Új programok jöttek a városba, 
mint a POSZT, a Világörökség színterévé 
váltunk, elnyertük az Európa Kulturális 
Fővárosa címet. Ezeket a programokat a 
belső átalakulás, szerves fejlődés, rugal-
mas alkalmazkodás vonzotta és tette le-
hetővé.

Mi a véleménye a jelenlegi kulturális in-
tézményrendszer szerkezetéről?

Minden intézményátalakulásnak van 
egy belső törvényszerűsége is, vagyis a 
hagyományos működés a megváltozott 
világban kevésbé alkalmas, a belső intéz-
ményi átalakulásra is szükség lenne. Nagy 
kérdés, hogy az intézmény vezetése észre-
veszi-e ezt és megfelelően tudja megvál-
toztatni belülről, vagy kényszer hatására 
következik-e be a szükséges átalakulás. 
Úgy tűnik számomra, hogy a magyar in-
tézmények kevésbé voltak alkalmasak erre 
az elmúlt 15 évben. Ebből adódóan mind 
a mai napig számtalan konfliktus szár-
mazik. Például a hagyományos múzeumi 
intézményrendszer világszerte válságban 

van, mert a közönség érdeklődését kevés-
bé tudja felkelteni és így támogatókat sem 
tud igazán szerezni a működéséhez. A kul-
túra állami támogatása mellett rendkívül 
fontos lenne, hogy mások is felismerjék a 
saját hasznukat abban, hogy a kultúra mel-
lé álljanak, mely kiváló reklámlehetőséget, 
felületet, alkalmat biztosíthatna a gazda-
ság számára. Nem jóindulatú adomány 
formájában képzelem ezt el, hiszen kétol-
dalú haszon lehetősége rejlik egy-egy ilyen 
kapcsolatban. Igazából ez még nem alakult 
ki Magyarországon, a polgárosodásnak ez 
a klasszikus mintája még nem terjedt el, de 
remélhető, hogy lassan  ilyen fordulatot is 
vesz ez a világ és akkor más alapokra helye-
ződhetne a kulturális szféra. 

Mennyiben fontos a kulturális életben a 
civilek meg jelenése?

Az állam és a gazdaság jelenléte után, a 
civilek csatlakozásával hárompólusú rend-
szerként épülhetne fel a kultúra támogatá-
sa. Ez átalakulást is hozna, mivel az újon-
nan megjelenő tényezők érdeke is ebbe az 
irányba hat. A rendszerváltozás után olyan 
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civil kezdeményezések születtek, mint a 
Civil Közösségek Háza elgondolásai és tö-
rekvései, a Tüke-alapítvány, a magángaléri-
ák megjelenése és még hosszasan lehetne a 
példákat sorolni.

Örök kérdés, hogy áru-e a kultúra? 
Még mindig nem nyugodtak meg a 

szakvélemények ezzel kapcsolatban. Egy-
részt áru a kultúra és ez egyre világosabb, 
másrészről viszont ki kellene vonni a kul-
túra bizonyos termékeit az áru-jelleg ha-
tása alól. Az értékes kulturális alkotásokat 
nem piaci értéken kellene közvetíteni. Az 
emberek folyamatosan beszélnek arról, 
hogy mennyibe került húsz éve a kenyér és 
a benzin, de arról senki nem beszél, hogy 
annak idején mennyibe került egy könyv. 
Nem elégséges csak az értékek olcsó meg-
jelenítése, hanem nagyon fontos megszer-
vezni a közművelődés, az iskola, a média, 
a tömegkommunikáció révén azt, hogy a 
fogyasztókhoz eljusson, és befolyást gya-
koroljon a közműveltségre. Persze a köz-
műveltséget nem lehet csak arra alapozni, 
hogy mit olvasunk, járunk-e színházba, 
hangversenyre, ha az a munka, amit vég-
zünk, nem csikar ki belőlünk egy művelt 
szakértőt. A munkakultúra, a munkavég-
zés mikéntje nagy befolyást gyakorol egy 
nép műveltségi állapotára. 

Örök harc van a kultúra finanszírozásá-
val kapcsolatban. Egyik oldalról elhang-
zik, hogy növekvő mértékű a támogatás, 
a másik oldalról állandó a panasz, hogy 
nem lehet megélni ezekből a pénzekből, 
hiszen drágul a világ. Más forrásokra is kell 
támaszkodni, de ezekre csak akkor lehet, 
ha mindkét fél számára hasznos az, amit a 
kultúra tud nyújtani.

Vizsgálandó feladat a közönség átala-
kulása is, amiben érzek lemaradásokat. 
Az utóbbi évtizedben nem volt igazán 
átfogó, a műveltséget feltáró szociológiai 
vizsgálat. A tömegkultúra szörnyű jelei is 
megjelentek a horizonton és ez sokunkat 
aggodalommal tölt el, de ezekről sem tud-
juk pontosan, hogy milyen mélységben 
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nyertek teret. Mindig is sokat beszéltünk 
a tömeg- és az elitkultúra ellentmondásai-
ról, mintha ez kiéleződne napjainkban. 

Valóban kitörési pontként lehet-e a kul-
túrát és a kulturális idegenforgalmat érté-
kelni? Hiszen a Világörökség részévé vált a 
város és az Európa Kulturális Fővárosa cím 
is ebbe az irányba mozdítja Pécset. 

Valószínű, hogy szerves fejlődést és egy-
másra épülést kell feltételeznünk. A turiz-
mus nem most jelenik meg először kitörési 
pontként a pécsi gondolatok között. A 
XIX. sz. végén a filoxéra miatt elpusztultak 
a szőlők, akkor a város vezetése a turizmus-
ban látta ezt a lehetőséget, mégpedig a Me-
csek vonzóvá tételében. Akkor kezdték az 
erdei utakat és pihenőket kialakítani, majd 
szállodák épültek. Amikor 1938-ban a Cel-
la Septichora-t feltárták, akkor is arról be-
széltek, hogy ez az ókori római leletegyüt-
tes milyen turisztikai vonzerőt jelenthetne 
és mennyi munkalehetőséget biztosíthat-
na. A turizmussal való kacérkodás folya-
matosan benne van a gondolkodásban és 
ez most felerősödött. De azt hiszem, hogy 
ez csak regionális keretben jelenthetne szá-
munkra igazi gazdagodást. Fantasztikus 
környezetben vagyunk, egyrészt a termé-
szeti környezet: a Duna, a Dráva, a Mecsek, 
a Zselic, másrészt a történelmi környezet: 
Siklós, Pécsvárad, Mohács, Szigetvár. De 
további vonzerőt jelentenek az üdülő öve-
zetek – Harkány, Orfű, Sikonda – és a vil-
lányi borvidék. Ezeknek egységbe foglalása 
és együttes kínálata biztos, hogy jelentős 
vonzerőt gyakorolhat. Ez nagyon nagy tar-
talék, ha  ehhez hozzávesszük, hogy ebbe 
az irányba közvetíthet Pécs, mint egyetem-
város és mint régióközpont, akkor azt hi-
szem a gazdaságnak ez a metszete tovább-
fejlődhet. Komoly szakemberképzés folyik, 
így jelentős a város szakember-ellátottsága, 
melybe a minőségi ipar is megtalálhatná a 
képzett munkaerőt. Olyan, a történelem-
ben is meglévő szerep folytatását jelentené 
a városnak, amit most nagyvonalúan úgy 
foglalunk össze, hogy a Balkán kapuja.

A történet �003 nyarán kezdődött, ami-
kor is prof. dr. Bachmann Zoltán főisko-
lai tanárokból és építész hallgatókból álló 
csapata elvállalta a Pécsi Városüzemelési 
és Vagyonkezelő ZRt. megbízását, egy 
multifunkcionális konferencia- és rendez-
vényközpont tervezését. A jelenleg még 
szárnyait és a közeljövőben sátorponyváit 
bontogató és újraépítő Expo Center egy 
8-10 év alatt, 4 ütemben megvalósulan-
dó beruházás első ütemének eredménye. 
Az impozáns építmény a Megyeri udvar 
40 ezer négyzetméteres térbeton mezőjén 
állt, 4 ezer m�-es beton felépítményt vál-
totta le. De haladjunk csak sorjában!

A Pécs Expo Center megvalósításához 
és működtetéséhez a PVV ZRt. létrehoz-
ta Pécsi Rendezvényszervező Kht.-t, ami 
projektszervezetként, �003. szeptember 
15-én kezdte meg tevékenységét. Ezt meg-
előzően �003. július 13-án pályázatot írt 
ki a Pécs Expo Center I. ütemének meg-
építésére, majd a nyertes KIPSZER FT. 
Rt.-vel �004. szeptember 1-én szerződést 
kötött, melynek értelmében a vállalt telje-
sítési határidő �005. július 30-a, valamint 
a nettó szerződéses vállalási összeg 1,9 mil-

Center
a város szélén

Kiss Gergely

Az elmúlt hónapokban a média ren-
geteget foglalkozott Pécs egyik – épí-
tészeti jelképének (is) tervezett – lé-
tesítményével, az Expo Centerrel. 
Nem szeretném ugyanazt szajkózni, 
amit már mindenki tudhat és állást 
foglalni is korai lenne még a beruhá-
zó és kivitelező között elmérgesedett 
viszályban, „csupán” a város kultu-
rális és üzleti életét felvirágoztatni 
szándékozó, sorsát szívükön viselő 
olvasóinkat szeretném tájékoztatni e 
téma publikus történetéről annak re-
ményében, hogy a tények hátterében 
rejlő hibákból tanulunk és nem kö-
vetjük el azokat újra. E nagyszabású 
beruházás – mely egyesek számára 
sikertörténet – a jelenleg még kifi-
zetetlen alvállalkozók személyében 
már most is számos vesztest számlál, 
de az anyagiakon túl sokkal többet 
veszíthetünk: bizalmat, presztízst, 
valamint abba vetett hitünket, hogy 
2010-ben az EU-s pályázatban sze-
replő és a vállalt funkciókkal bíró, 
rentábilis intézmények fogják várni a 
Kulturális fővárosba látogatókat.
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liárd forint. A határidő a kivitelezés alatt 
kétszer is módosult, míg végül a �005. no-
vember �5-én megkezdett és majd’ egy hó-
napig tartó műszaki átadás-átvétel – mivel 
a létesítmény nem felelt meg a rendeltetés-
szerű és biztonságos használat minimális 
követelményeinek sem – meghiúsult. Ezt 
követően a Kht. vezetése felhívta a vállal-
kozót a hibák javítására és az újabb „kész-
rejelentés” megtételére, de a KIPSZER 
FT Rt. a munkavégzést beszüntette és a 
munkaterületről �005. december ��-én 
levonult. Az egyeztetések nem vezettek 
eredményre, így a Kht. �006. január 17-én 
nem teljesítés miatt a szerződést – a befeje-
zéshez szükséges pénzügyi források vissza-
tartásával – egyoldalúan felmondta. Ezzel 
kapcsolatban a sajtó hírei igen ellentmon-
dásosak, mert ha a visszatartott kifizetések 
összege – mely a Kht. nyilatkozata alapján 
a pénzügyi források �0 százaléka – meg-
egyezik a kifizetetlen alvállalkozók által 
követelt közel 600 millió forinttal, akkor 
a beruházás – a legutóbbi hírek szerint 
maximum �,4 milliárd helyett – 3 milli-
árd forintba kerülne. Ebből mindenki le-
vonhatja a saját, logikus következtetéseit, 
én inkább a Kht. és az Expo Center eddigi 
történetéhez fűznék még hozzá pár észre-
vételt, megjegyzést.

Nem szeretnék a beruházó és a kivitelező 
csöppet sem barátságos mérkőzésében lab-
daszedőként részt venni, mégis elkerülhe-
tetlen a történet lényegének, a nézeteltérés 
alapjának elfogulatlan felvázolása. Rövidre 
vágva, a felelősség egymásra hárítása miatt 
dúl most a viszály, vagyis míg az egyik fél 
a tervezés és az előkészítés hiányosságaira 
hívja fel a figyelmet, addig a másik szerint 
a tervektől elrugaszkodott kivitelezésben 
keresendők a hibák. Feltehetően majd 
csak a bíróság által kirendelt igazságügyi 
műszaki szakértő felmérése után tudha-
tunk biztosat e „meccs” eredményéről.

Apropó, szakértők. E történet bővelke-
dik szakértőkben. Kettőt közülük név sze-
rint is ismerünk. A sátorszerkezetet terve-
ző, a téma specialista szakértője, Majoros 
Gábor harmincéves tapasztalata is biztosí-
tékul szolgált (volna) a szerkezet megbíz-
hatóságára. A sátortető mellett a követező 
érvek szóltak: illik a vásár témájához, na-
gyon gyorsan építhető, olcsó és csúcstech-
nológiájú anyagokból építve akár �0-30 
évet is kibír. A tervező szerint a szerkezet 
visszabonthatatlan, bár ma már a technika 
és a nézetek előrehaladásával azt is tudjuk, 
hogy 100 millió forintból még újra is épít-
hető. Majoros Gábor az ellenséges felek 
álláspontja mellett egy újabb aspektust 
hozott a harc színterére. Véleménye szerint 
a zavaros helyzet kialakulásának egyik leg-
főbb oka az volt, hogy a beruházást nem 

profi cég, hanem egy rendezvényszervező 
koordinálta és hogy a zavartalan munka-
végzéshez szükséges légkör és együttmű-
ködési hajlandóság végig hiányzott. A je-
len helyzet tükrében állításának hitelében 
nem nagyon kételkedhetünk. Nem csak 
azért, mert a Kht. immáron saját maga he-
lyett egy nemzetközi tapasztalatokkal ren-
delkező szakcéget szándékozik megbízni a 
beruházás befejezésének lebonyolításával, 
hanem azért is mert az építkezés mediter-
rán – pardon: ellenséges – hangulatát és az 
együttműködés hiányosságait tűnik alá-
támasztani az a tény is, hogy az építkezés 
közben bár sok probléma felmerült, még-
sem orvosolták azokat. Itt jön képbe a kö-
vetkező szakember.

�005. augusztusában, mikor már nyil-
vánvalóvá vált, hogy a kivitelező nem 
tudja betartani a másodjára módosított 
határidőt sem, a PVV ZRt. Hoffbauer Jó-
zsef után Schmidt Károlyt, a Kht. addigi 
műszaki vezetőjét bízta meg a Kht. ügy-
vezetésével. Ő, mint a műszaki ellenőrök 
vezetője valószínűleg első kézből értesül-
hetett az építkezés problémáiról mégsem 
találtam semmilyen, a vezetőség által még 
a nyár derekán nyilvánosságra hozott in-
formációt arról, hogy a hírneves Pécs Expo 
�005-ben elmarad. Ez év elejétől – immár 
harmadik ügyvezetőként – Kapás Sza-
bolcs vette át tőle a feladatokat. A Kht. új, 
programigazgatói poszttal is bővült, mely-
nek feladatkörét Meixner András – a város 
kulturális bizottságának elnöke – látja el.

Az említett szakembereken kívül – egy 
�003-as cikk arról tanúskodik, hogy – a 
Bachmann Zoltán vezette mérnök csapat 
külső gazdasági, színházi, zenei és rendez-
vényszervező szakértők bevonásával ké-
szítette terveit. Ennek kapcsán felmerül 
bennem néhány kérdés. A színházterem-
ben található négy hatalmas vas oszlop 
vajon nem szúrta senkinek sem a szemét? 
Vajon az épületkomplexum legnagyobb 

belső tere mi célra hasznosítható, ha a 
szolgáltatások köréből az alábbi rendez-
vényeket nagy valószínűséggel kizárhat-
juk: fedett pályás labdajátékok (a méretek, 
az oszlopok és az öltözők elégtelen száma 
miatt), színházi előadások (szintén az osz-
lopok miatt), koncertek (talán nem vélet-
len, hogy akusztikai tulajdonságai miatt 
hangszereket sem gyártanak ponyvából) 
és bár az épület befogadóképessége igen 
tiszteletre méltó, köztudott, hogy – bár-
milyen reprezentatív eseményre gondolva 
is – méltatlan hozzá, hogy a nagyközönség 
számára csak konténer WC-k állnak ren-
delkezésre.

A két utolsó kérdésre – mely a közleke-
dési infrastruktúrát érinti - egy internetes 
fórumon akadtam. Hol van az a Rendez-
vényközpontot övező terület, ahol �76 
gépjárműnek és 9 autóbusznak van kiépí-
tett parkolóhelye és vajon miért kell mű-
ködtetni azokat a rendőrlámpákat, melyek 
a jelenleg még csak kevesek által „látoga-
tott” létesítmény előtt csupán dugókat 
okoznak?

Nem látok a jövőbe és tanulva a múlt-
ban beharangozott és mégis elmaradt ese-
ményekből, inkább nem írok a Kht. ter-
vezett programjairól, csupán reményeket 
fűzhetek ahhoz, hogy tavasszal már szín-
vonalas szolgáltatásainak méltatásától lesz 
hangos a sajtó, melynek bevételeiből való-
ban fenntartható lesz e nem mindennapi 
épületegyüttes működtetése.

Az épületkomplexum eddigi története 
leginkább egy közismert székely balladá-
ra hasonlít, melybe posztmodern módon 
eposzi kellékek is vegyülnek: sok benne a 
homályos rész, „in medias res” nyilatkoz-
nak róla és minden kétséget kizáróan a fa-
lazás is része a felépítménynek. A szerep-
lők után, talán ideje stílust váltani, hogy e 
„krónika” vidáman végződjön és senki ne 
vélje befeketítésnek azt, ha valaki Pécsnek 
szurkol.
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A Civil Közösségek Háza Gebauer 
Galériájában nyílt kiállítás „Pécs 
2000 éve” címmel február 8-án. A 
tűzzománc alkotásokból álló tárlat 
iránt kiemelt érdeklődés mutatko-
zik. Megtekinthető március 8-ig, 
hétfőtől péntekig 9 és 19 óra között.

A kiállítást prezentáló Városi Képző-
művészeti Kör Tűzzománc Szakosztá-
lya az 1970-es évek elején alakult Hor-
váth Olivér festőművész vezetésével. 
Akkor a műhely 8-10 tagot számlált.

Ma a Hajnóczy Kollégium ad ott-
hont �4 olyan amatőr művésznek, akik 
nemcsak szabadidejüket akarják hasz-

nosan eltölteni, hanem alkotói am-
bíciójukat kívánják minél magasabb 
szinten kiélni. A zománcozást gyűjtő-
munka, átgondolt tervezés, tervrajzok 
készítése előzi meg.

„Pécs �000 éve” feladattal � évvel 
ezelőtt kezdtek foglalkozni. A mű-
hely tagjai jórészt Pécsett élő és dol-
gozó polgárok. Szeretik városukat, 
nyitott szemmel és szívvel járnak, kel-
nek. A nagy formátumok mellett sok-
szor olyan apró részletekre mutatnak 
rá, ami mellett mások figyelmetlenül 
mennek el. Az értékteremtő és értéket 
megőrző munka mellett a kiállított 

tárgyakkal az is cél volt, hogy segítse a 
várost �010-ben Kulturális Fővárossá 
avanzsálni.

A sokrétű szemléletet és munka-
módszert a barátság kovácsolja össze.

A jelenlegi munkát 13 éve örömmel 
és lelkesen H. Barakonyi Klára képző-
művész irányítja. Az eredmény a Ge-
bauer Galériában látható kiállításon is 
kézzelfogható.
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Pécs 2000 éve – kiállítás
H. Barakonyi Klára
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bíciókat, művészi hajlamokat. De a tánc 
az, amit tanultam, amit olyan százalékban 
tudok adni és teljesíteni, ami felvállalható 
és egészséges.

– Mennyire tudtál megbarátkozni az új, 
direktori szereppel?

– Nehezen, a mai napig is küszködök 
vele. Most már a régi főnökeimet is értem, 
hogy mit miért tettek. Rablóból lettem 
pandúr. Teljesen más dolgot kell képvisel-
ni, felvállalni. Döntéseket kell hozni, ami 
felelősséggel jár. Ez nagyon nehéz számom-
ra, mivel tele vagyok érzésekkel, fontos a 
másik, tudom, hogy ők mit élnek meg, 
amellett mégis követelnem kell. Nehezen 
is szoktam aludni sokszor a döntéseknél, 
nehezen élem meg és fáj. Tóth Sanyit kér-
deztem – aki sokáig volt itt balett-igazga-
tó –, hogy elmúlik-e. Ő azt mondta, hogy 
nála ez soha nem múlt el. Nem tudom 
igazából, mit válasszak, hogy elmúljon-e, 
vagy nem. Ha elmúlik, annyiból lesz jó, 
hogy az egészségem tovább fog tartani, ha 
pedig nem, akkor talán racionálisabban fo-
gok döntéseket hozni.

– Szerinted könnyebb, vagy nehezebb 
dolgod volt így, hogy a társulatból emelked-
tél ki direktorrá?

– Nehezebb dolog kiemelkedni azokból 
a tagokból, akikkel együtt dolgoztál. Nagy 
szerencsém volt, hogy sokan egyébként is 
elmentek volna és 9-10 új táncos jött, akik 
8-10 évvel fiatalabbak nálam. A csapat ve-
gyes lett, a fiatalok rengeteg energiát adtak 
az idősebbeknek, az idősebbek pedig ta-
pasztalatot. Azt gondolom, hogy sokkal 
nehezebb dolgom lett volna, ha egy ki-
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„Rablóból lettem pandúr”
Pusch Gizella

– Úgy tudom, Édesanyád hatására kezd-
ted a pályádat.

– Édesanyám balettozott, néptáncolt, 
zongorázott, tehát művészi ambíciói vol-
tak, de anyagi okok miatt abba kellett 
hagynia. Igazából azt éreztem, hogy ben-
nem akarja megvalósítani azt, ami neki 
nem sikerült – ami szerintem teljesen nor-
mális és sok szülőnél előfordul.

– Ezt egyből el is fogadtad, nem is voltak 
más elképzeléseid?

– Nagyon sírós baba voltam és azzal tu-
dott Anyu lenyugtatni, ha a Sokol rádiót a 
fülem alá dugta. Amikor látta, hogy már 
nagyon elzsibbad, próbálta kihúzni alóla, 
de abban a pillanatban rögtön sírtam. Így 
inkább hagyta, had nyomja a fülem, csak 
csöndben legyek. Tehát már kiskoromban 
észre lehetett venni, hogy érzékeny vagyok 
a zenére. Később kisebb táncversenyeken 
vettem részt, majd tesi tagozatos lettem. 
Elég nyüzsgő, rossz gyerek voltam. Egy 
színésznő rokonunk ajánlotta az Állami 
Balettintézetet, ami �-3 percre volt tőlünk 
és Anyunak nagyon megtetszett az ötlet. 
Amikor elmentünk felvételizni, először 
nem tudtam, hol vagyunk. Amikor Anyu 
megmondta, azonnal haza akartam men-
ni. Állítólag felvettem egy nagyon gro-
teszk pózt és úgy mentem be a bizottság 

A Pécsi Balett nemrég ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. 
Az ünnepi gálán jót nevettek a nézők, amikor a Balett igazgatója azt 
mondta, hogy 29 évesen örökölt egy 45 éves együttest. Nincs könnyű 
dolga Vincze Balázsnak, aki 2005. augusztusa óta igazgatja a társula-
tot. Beszélgetésünk során azonban nem egy klasszikus, komor veze-
tőt, hanem egy felelősségteljes, de nagyon kedves és barátságos fiatal 
művészt ismertem meg.

elé, hogy már a látványomtól irtózzanak és 
nehogy felvegyenek. De úgy látszik, így is 
kellettem és sikeres felvételt nyertem. Utá-
na pedig már elkezdtem élvezni, szeretni, a 
magaménak éreztem és később egy percig 
sem merült fel, hogy mást szeretnék. Tehát 
egy jó megérzés volt szüleim részéről, ami 
bejött.

– Ha Neked lenne gyermeked, Te is ösztö-
nöznéd erre a pályára?

– Én nagyon optimista vagyok és remé-
lem, hogy a színművészetnek és táncművé-
szetnek újra lesz rangja. De a gyerekemet 
talán keveset hoznám be a színházba, mert 
a színház egy olyan varázs, narkotikum, 
amibe ha beleszagol az ember, beleszeret 
és nehezen lehet elengedni. De most önző 
vagyok, mivel a családunkban nemigen 
van orvos, talán inkább szeretném az öreg-
koromat biztosítva, ha majd orvosi pályára 
jelentkezne, de ez kiszámíthatatlan.

– Többféle szerepben láttunk már itt a 
Pécsi Nemzeti Színházban, a prózai, énekes 
szereptől a különböző táncszerepeken át a 
koreográfusig. Melyik áll legközelebb a szí-
vedhez?

– Természetesen a tánc. A Valahol Eu-
rópában Ficsúrját játszottam itt. Amikor 
1995-ben végeztem, és az Operett Szín-
házhoz kerültem másfél évre, pont a „Va-
lahol Európában”-t játszották, amiben 
statisztáltam. A zene, a történet, az egész 
miliő annyira megfogott, hogy a darab 
szerelmese lettem. Ezt akkor még nem is 
tudtam, csak amikor itt meghallottam új-
ból a címet, a zenét, akkor jött elő bennem 
igazából. Elhatároztam, hogy kipróbálom 
magam, és hál’ istennek sikerült. Azt gon-
dolom, hogy a tánckarrieremben is és az 
energiában, erőben is nagyon sokat segí-
tett, hogy egy kicsit mást tudtam csinálni. 
A művészeti ágakon belül nekem ez egy 
utazás volt és felerősítette azt is, amivel 
már addig is foglalkoztam.

– A későbbiekben is tervezel hasonló sze-
repet, vagy csak a darab kedvéért próbáltad 
meg?

– Ha felkérnének, biztos elvállalnám, 
hiszen kihívás. Mivel nem az általam gya-
korolt művészeti ág, így jó dolog benne 
megmutatkozni és előhozni a rejtett am-

fotó: Birta Endre

Fotó: Szebeni András
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olyan fényben tűnjek fel előttük, ami a jó 
és helyes út. Szerintem ez teljesen normá-
lis, egy művészembernek kell, hogy legyen 
példaképe. Nekem Markó Iván mondta ré-
gen, hogy a jót el lehet, el is kell „lopni”. A 
szép, értelmes, dolgokat tovább kell vinni. 
Hiszen egy csomó olyan dolgot csinálunk 
ma is, amit már valaki régen kitalált, de mi 

továbbvisszük, mert jó. Biztos, hogy én is 
mondok olyant, ami még berögződött az 
Ivánnál, vagy a Gábornál, amit magadba 
lehet szívni és továbbadni, mert az meg-
felelő, azt lehet képviselni.

– Most viszont nincs a közeledben, akire 
így fel tudsz nézni, akivel lelkizni is lehet…

– Igazából kiskorom óta nehezen osz-
tom meg a gondolataimat, ez a párkapcso-
lataimban is sokszor probléma. Amikor 
hazamegyek, a kedvesem mindig várja, 
hogy elmondjam, mi történt velem, én 
viszont nem szeretek róla beszélni. Nap 
mint nap sok öröm és sok bosszúság éri az 
embert, és ha este elmesélem, akkor újból 
átélem, és akkor megint két évvel öregebb 
leszek. Sokszor pedig úgy érzem, hogy 
nem is fontos, nem kell megosztanom, ez 
az én terhem. Kiskorom óta mindent ma-
gamban rendeztem le és nagyon ritkán 
tör ki belőlem, hogy lelkizzek. Amikor 
�001-ben idejöttem, volt egy magánéleti 
válságom. Állandóan Uhrik Dóra nénihez 
mentem a problémáimmal. Kiderült, hogy 
a fia, Kamarás Iván, ugyanazokkal kere-
si meg, azonos időben, valami hihetetlen 
párhuzamban. Akkor ő a fiának fogadott, 
és most a Dóra néni az, akivel általában 
megosztom a problémáimat, örömeimet, 
mivel Gábornak sok elfoglaltsága van az 
Operaházban, mert ott se mennek jól a 
dolgok. 

– Az anyagi feltételekre gondolsz?
– Igen. Pont most volt a város �006. 

évi költségvetésének elfogadása, itt ültem 
a tévé előtt és néztem. Hát mit mondjak, 

tényleg az országban a legrosszabbul fize-
tett színház vagyunk, ráadásul úgy, hogy a 
legtöbb tagozata a Pécsi Nemzeti Színház-
nak van. Az Operaházban is folyamatosak 
a problémák és az egész országban is. Nem 
tudom, hogy mi lesz. Tóth Sanyi szerint, 
aki egy rutinos öreg róka – remélem, hogy 
hinni lehet neki – �-3 év, ami nagyon ne-

héz lesz a színházi életben, utána talán egy 
felfelé ívelő út jön el. Nehézségek vannak, 
néha erről is kell beszélni. Hiszen nagyon 
jól tudjuk, hogy ha a függöny felmegy, 
bármi történik, nem szabad ennek lejön-
nie, de egyre nehezebb. A Notre-Dame-i 
toronyőrt szponzorok segítségével tudtuk 
csak létrehozni, mert a Nemzeti Kulturá-
lis Alap pályázati forrásai nem fedezték 
az előadás költségeit. És bizony megkapja 
a Pécsi Balett a közönségtől, hogy miért 
készít egyfelvonásosokat, miért nem látni 
díszleteket, jelmezt, mert amikor beül a 
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forrott, 5-6 éve együtt dolgozó társaságból 
kerülök ki, és azt nekem kell vezetnem. 

– Milyen érzéseket keltett Benned, hogy 
ilyen nagy nevű elődök után kerülsz a 
székbe?

– Nehéz, de azt gondolom, hogy erős 
egyéniség vagyok, tudom, hogy mit vet-
tem át és mik az elvárások. Azt is tudom, 
hogy az életben hibázni is lehet, és lehet jó 
és rossz dolgokat is csinálni. A fiatalságom 
viszont sok erőt ad, akarom, csinálom, nem 
adom fel. Bizonyítani akarok saját magam-
nak, őrült nagy vágy él bennem, hogy ad-
jak, teljesítsek. Örülök, hogy a színházi 
vezetés részéről az öreg mogulok segítik a 
munkámat. Nyitott vagyok a tanácsokra, 
Markó Ivánnál és Keveházi Gábornál is. 
Figyelek és próbálok a legjobb úton jár-
ni. A fiatal általában temperamentumos 
és rögtön akar mindent. Én próbálom ezt 
az erőt visszahúzni, és úgy viselkedni, mint 
egy rutinos vezető. Egy vezetői székben 

nem szabad kapkodni, mert rosszul sülhet 
el. Szóval a nap minden percében kontroll 
alatt vagyok, figyelem saját magam, kérde-
zősködök. Nincs bennem ilyen szempont-
ból hiúság, hogy nem árulom el kifelé, 
hogy igenis kezdő vagyok. Balikó Tamás 
mondta, hogy „Balu ne izgulj, egy 5 éves 
egyetemet nem lehet elvégezni 1 év alatt, 
értelmes vagy, neked való ez a feladat”. 
Senki nem vezetőnek születik, legfeljebb 
kiderül, hogy tudja-e csinálni, vagy nem.

– Korábban azt mondtad, hogy szüksé-
ged van valakire, akire felnézhetsz, akivel 
lelkizhetsz. Most viszont Te töltöd be több 
fiatal balettosnak ezt a szerepet.

– Igen, és megmondom őszintén, hogy 
nagyon jól esik. Érzem a fiatalokon, hogy 
felnéznek rám. Ez jó dolog, mert erőt ad 
nekem és sokkal intenzívebb figyelmet, 
mivel tudom, hogy odafigyelnek rám, 
fontos vagyok nekik. Figyelek arra, hogy 

Fotó: Körtvélyesi László

Fotó: Körtvélyesi László

Fotó: Körtvélyesi László
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színházba, szeretne egy másik világba el-
jutni, amihez igenis kellenek a vizuális él-
mények. De nagyon nehéz, mert tényleg 
nincs pénz díszletre, jelmezre. Korábban 
nem gondoltam, hogy tudok ilyet csinálni, 
hogyha az ajtón kivágnak, akkor visszame-

gyek az ablakon, de megyek, csinálom és 
nem hagyom magam. A Városházára is he-
tente járok, de azt gondolom, hogy ezt így 
kell. Felvállaltam, hogy képviselek több, 
mint húsz táncost, egy művészeti ágat, egy 
45 éves együttest, és ha felvállalta az ember, 
akkor csinálja. Kell beszélni a problémák-
ról, tudni kell róla, hogy készüljenek fel 
és most értékeljék még azt, ami van, mert 
nem biztos, hogy jövőre lesz. Attól függet-
lenül azért optimista vagyok. El kell mon-
danom, hogy a város nagyon sokat segít, és 
remélem, hogy a későbbiekben is fog. 

– Milyen visszajelzéseid vannak arról, 
hogy az új elképzeléseidet – a Notre Dame-
i toronyőr is ennek jegyében valósult meg 
– hogyan fogadja a közönség?

– Erről mindig jó beszélni. Abszolút úgy 
aratom le a sikert, mint egy táncművész és 
semmi többet nem gondolok magamévá 
ebből a produkcióból. Őszintén mondom, 
szakmai pályafutásom alatt még nem ér-
tem meg ilyen sikert. A premier általában 
mindig egy kiemelt előadás és egy kiemelt 
siker. Most fantasztikus megélni, hogy 5-6 
hónappal a premier után ugyanolyan óriá-
si sikerünk van minden előadáson. Ez va-
lami hihetetlen érzés. Elindítottunk egy 
utat. Említettem, hogy nyitott vagyok és 
figyelek. Fontosak a fiatalok, ők fogják al-
kotni a jövő kultúráját és a jövő színházát. 
Amikor az előadásokra beültem, észrevet-

tem, hogy a ritmusos, könnyen befogad-
ható zenénél a fiatal mindig jobban kezd 
figyelni és bármi öröm, bánat éri őket, a ze-
néhez nyúlnak, szóval fontos szerepe van a 
gyerekek életében. Azt találtam ki, hogy a 
zenén keresztül lehet lekötni őket és így el-

kezdenek a színpad-
ra, a cselekményre fi-
gyelni, tehát a zenén 
keresztül a maguké-
vá teszik a darabot. 
Felmerült, hogy az 
időseket nem fogja-
e zavarni ez a zene. 
Azt mondtam, hogy 
nem, mert az idős 
emberek inkább a 
szemükön keresztül 
fogadják be a dara-
bot, a zene egy plusz 
dolog. Ezt a kettőt 

akartam kombinálni egy olyan társasjáték-
ká, amit 4-99 éves korig lehet játszani, és 
azt gondolom, hogy sikerült egy ilyen pro-
dukciót létrehoznunk. A gyerekek nagyon 
szeretik a zenét, leköti őket, de érdekes, 
hogy az időseknek is tetszik. Én a végén 
mindig elsírom magam az előadáson, szó-
val tényleg olyan érzelmeket tud kifacsarni, 
ami az idősebbekhez 
is eljut. Ezt az utat 
szeretném folytatni, 
kicsit közeledni a 
közönséghez, hiszen 
a közönség a piac, 
ezt tudomásul kell 
venni. A színház vi-
szont egy nevelő in-
tézmény is, aminek 
meg kell tartania 
azt a művészeti szín-
vonalat, ami szín-
házban elfogadható. 
Én azt gondolom, 
hogy ezt megtartottuk, ugyanakkor – bár 
ez rossz szó - a zenén keresztül egy kis po-
pularitást is vittünk bele, hogy közeledni 
tudjunk a nézőkhöz. Szerintem ez nagyon 
jól sikerült.

– A Hamupipőke is ezt az irányt képvi-
seli?

– Nem, a Hamupipőke gyerekdarab, a 
Rossini operából vágtunk ki részleteket. 
Nagyon vidám, aranyos, kedves a zene, ab-
szolút gyerekeknek való. Egy darabon be-
lül száz százalékos egységet kell adni, ezt 
én mindig fel szoktam osztani. A végered-
mény az egész előadás, a hatás. Most klasz-
szikus a zene, de nagyon barátságos, a tánc 
pedig tele van humorral. A jelmez színes, 
látványos, és ha a klasszikus zene nem lesz 
annyira sikerhangú, akkor is ott van benne 
a siker, mert a többi rész annyival hangsú-
lyosabb. Szóval úgy próbálom mindig el-

osztani ezeket a százalékokat, hogy tényleg 
mindig egy sikeres produkció jöjjön ki.

– Mik a további terveid?
– Pont egyik reggel találtam ki a jövő évi 

kamaradarabot. Most beszéltem a Notre-
Dame-i toronyőr koreográfusával, Jurányi 
Patrickkal – akivel egyébként nagyon jó 
barátok vagyunk és nagyon jó a munka-
kapcsolatunk –, szeretném, ha a jövő év-
ben megint ő készítené a koreográfiát. Én 
a kamaraelőadást fogom csinálni, és nyá-
ron is koreografálok egy egyfelvonásost. 
Ezen az úton szeretnék továbbhaladni. A 
célom az volt, hogy Pécsett vagyunk, ez 
a Pécsi Balett, és a pécsi közönséget kell 
visszahódítani. Legyünk itthon sikeresek, 
elfogadottak, szeressenek, és akkor van egy 
olyan bázisunk, ahonnan kezdve majd re-
pülgethetünk és próbálkozhatunk a nem-
zetközi vizekkel.

– Mennyire érzed magad itthon Pécsett?
– �4 éves koromig nem gondoltam, hogy 

létezik más város Budapesten kívül. Aztán 
egy szerelem miatt jöttem le, nem a szak-
ma miatt. Keveházi Gábor hívott - aki ran-
gos név és tudtam, hogy itt valami jó lesz 
– de végül is nem a Gábor miatt jöttem. 
Egy szerelmes ember lejön egy mediterrán 
városba és minden percben boldog. Sokat 

sétáltunk, mindent hamar megismertem, 
és rögtön a magaménak éreztem. Meg-
mondom őszintén, nem nagyon szeretnék 
elmenni ebből a városból, nagyon szeretem 
Pécset, és ahogy ide lejöttem, az enyém-
nek is éreztem. Most már édesanyámnak 
is mondom, hogy ha látni akar, jöjjön le. 
Nem nagyon járok már haza, ha fel is me-
gyek, akkor reggel elmegyek és este jövök is 
vissza. Nagyon szeretek itt lenni. Nehezen 
barátkozó ember vagyok, de ennyi barátom 
soha nem volt, mint itt. Rögtön beleszeret-
tem ebbe a miliőbe, átvettem a város ritmu-
sát, rájöttem, hogy ez fekszik nekem, ez jó 
nekem, és pont itt forrtam ki, itt kaptam a 
legnagyobb élményeket szerepileg, színhá-
zilag, művészileg. Csak jót kaptam tényleg 
ebben a városban, szóval nagyon jó itt, na-
gyon szeretek itt lenni. Úgy érzem, hazata-
láltam, Pécsett itthon vagyok.

Fotó: Körtvélyesi László

Fotó: Körtvélyesi László

Fotó: Körtvélyesi László



2006. március 13

Ba
ra

ny
ai

ki
ál

lít
ás

Törékeny varázslat apró kezekben
Gyerekek a  zengővárkonyi Míves Tojás Múzeumban
A múzeumalapítás lehetőségét – marsall-
botként – minden gyűjtőszenvedéllyel 
megáldott ember a tarsolyában hordja. Ez 
a kijelentés bizonyára nem lepi meg azokat, 
akik meglátogatták már Zengővárkonyban a 
Míves Tojás Múzeumot. Dr. Nienhaus Rózsa 
Németországban élő matematikus több év-
tizedes gyűjtőmunkájának eredményeként 
�000. április 16-án, virágvasárnap nyílt ál-
landó kiállítás, mely az országban egyedül-
álló, de Európában is ritkaság. A tulajdo-
nos 5000 darabos gyűjteményéből mintegy 
3000 látható itt. A Kárpát-medence minta-
kincsét felvonultató alkotások tájegységen-
ként csoportosítva kerültek a vitrinekbe. 
A hazánkban leggyakoribb viaszlevonatos 
tojásoknak számtalan változata kápráztatja 
el a látogatót, de láthatók itt berzselt (növé-

nyi rátétes), karcolt, faragott, áttört, patkolt, 
szalmarátétes remekek is. Igazi csemegeként 
tekinthetünk kínai, indonéz, izraeli alkotók 
munkáira. A múzeumban helyet kapnak a 
népi iparművészek és iparművészek alkotá-
sai is. �003. februárjában az állandó kiállítás 
anyagát felfrissítették, s további �8 alkotó 
350 alkotása került a nagyközönség elé. A 
legszebb darabokból képeslapok, másod-
példányok vásárolhatók, de aki kedvet ka-
pott a tojásfestéshez, a szükséges eszközöket, 
mintalapokat is beszerezheti itt. A múzeum 
hozzáértő személyzete pedig az apró fogáso-
kat, műhelytitkokat is szívesen megosztja az 
érdeklődőkkel. Terveik között szerepel a dí-
szített tojásokat és a tojásdíszítést bemutató 
kiadványok közreadása. 

Aki úgy gondolja, hogy az ünnepélyes 
megnyitót követően pihenőre vonulhat egy 
múzeum alapítója, alaposan melléfog. Hi-
szen a gyűjteményt folyamatosan gondoz-
ni, népszerűsíteni, gyarapítani kell. Mindig 
újabb alkotókat felkutatni, a meglévőket al-
kotásra ösztönözni – már ez sem kis feladat. 

De a legnehezebb – és egyben a legszebb 
is – a jövő tojásdíszítőinek felnevelésében is 
részt vállalni, hiszen az évek múltán legjob-
bak még a múzeum anyagát is gyarapíthat-
ják. E tevékenység haszna a nevelés számos 
területén kézzelfogható. Gondoljunk csak a 
különböző képességek fejlődésére, a hagyo-
mányőrzés fontosságára vagy az identitás 
kialakítására. Mindezekhez a népművészeti 
hagyományok iránti érdeklődés felkeltése, 
e hagyományok fenntartásához a cselekvő 
részvétel lehetőségének kínálata a múzeum 
értékes hozzájárulása.

Az alapítás óta eltelt közel hat esztendő-
ben a múzeum számos rendezvényén mindig 
kiemelt figyelem övezi a gyerekeket. Gya-
korlott szakemberek vezetésével ismerked-
hetnek a tojáshímzés minden fortélyával. 
A legkisebbek még zsírkrétával a kézben 
álmodhatják papírra saját mintáikat, a na-
gyobbak ugyanitt a hagyományos díszítő-
elemeket gyakorolhatják, mielőtt tojást ven-
nének kézbe. A Kárpát-medencében ismert 
gyakoribb technikákat mind kipróbálhatják, 
így a viaszolást, karcolást, berzselést is.

�005-ben a múzeum ötödik születésnap-
ja alkalmából irodalmi pályázattal bővült a 
gyermekprogramok sora. „Én és a tojás” cím-
mel meseírásra buzdítottuk a gyerekeket. A 
beérkezett nagy számú történet közül kivá-
lasztott győztes mű a jubileumi ünnepségen 
hangzott el május �6-án és közölte a Heted-
hét határ című folyóirat is.

A múlt év nagyhetén a  pécsi Árkád bevá-
sárlóközpontba is „kitelepült” a múzeum, és 
minden nap gyerekek százai írták fáradhatat-
lanul a szebbnél szebb hímeseket.

Két, hat éves múltra visszatekintő, hagyo-
mányos gyermekprogramot kell még meg-
említenem. 

Minden évben virágvasárnap rendezzük 
meg az Országos tojásfestő versenyt 10-14 
éveseknek. A nevezés feltétele két – szabadon 
választott technikával – előzetesen elkészített 
hímes tojás beküldése. Előzsűrizés után a leg-
szebbek alkotói a helyszínen mérhetik össze 
tudásukat. A feladat itt sem könnyű, hiszen 
két viaszlevonatos tojást kell elkészíteni, 
melyből az egyiknek a mintáját a zsűri előre 
meghatározza. E testület tagjaként mondha-
tom, évről évre nagyobb öröm ebben a mun-
kában részt venni, hiszen jól nyomon követ-
hető, hogy a „varázserejű hímes tojás” egyre 
több gyereket bűvöl el. Ami pedig külön jó 

érzéssel tölt el mindannyiunkat: az alkotók 
között megjelentek a fiúk is! Míg a színpa-
don a verseny folyik, a szurkolók természe-
tesen húsvéti játszóház résztvevői lehetnek. 
A szemlélődők pedig a megjelent „hivatásos” 
tojáshímzők bemutatójában is gyönyörköd-
hetnek, átélhetik az együtt alkotás örömét, 
megismerkedhetnek ősi szimbólumokkal.

A tojásfestő versenyt idén nélkülöznünk 
kell, hiszen rangos közéleti esemény, az or-
szággyűlési választás napja lesz virágvasár-
nap, s úgy véljük, más rendezvénnyel nem 
illik a közönség figyelmét megosztani.

Virágvasárnappal kezdetét veszi a Nagy-
hét, melynek minden napján csoportos tojás-
festő foglalkozások lesznek. A program címe: 
„Hímes tojás szeretteinknek”. Természetesen 
nemcsak szervezett csoportok, hanem csalá-
dok, baráti társaságok is felkereshetik a hely-
színt. Ajándékként a múzeum a XX. századi 
magyar írók jeleseinek húsvéti történeteiből 
válogatott antológiát jelentetett meg.

Zárszóként prof. Dr. Andrásfalvy Bertalan 
idevágó mondatait idézem, melyek a hat évvel 
ezelőtti megnyitó ünnepségen hangzottak el.

„Van anyanyelvünk, van zenei anyanyel-
vünk és van a mintáknak, a szépnek, a dísz-
nek is anyanyelve. Ez nem száll úgy ránk, 
mint szemünk színe, vagy a génekben az 
örökség, ezt tanulni kell!”

Vinczéné Tarr Judit  

a fotókat Dr. Nienhaus Rózsa készítette
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3. fejezet
Tervezés, felépítés és partnerség 
4. fejezet
Társadalmi befogadás
5. fejezet
Terjesztés és hozzáférhetőség 
6. fejezet
Monitoring: struktúrák, mutatók és ismeretek
7. fejezet
Szakértői segítségnyújtás 

Minden fejezetben megtalálhatjuk úgy az európai, mint a 
hazai szintre vonatkozó releváns információkat. Valameny-
nyi fejezet végén „Ellenőrző lista” is található, amely főként 
hasznos kérdésekkel segít tisztázni helyzetünket és szere-
pünket, valamint tájékozottságunk szintjét.

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, valamint az Ope-
ratív Programok tervezése és megvalósítása időszakában 
kulcsfontosságú, hogy a civil szervezetek is tisztában legye-
nek a főbb folyamatokkal; illetve azzal, hogy mindebben 
milyen szerepük is lehet.

A kézikönyv letölthető a 
Magyar Szegénységellenes Há-
lózat www.hapn.hu honlapjá-
nak „Munkacsoportok” menü 
„Strukturális Alapok Munka-
csoport” rovatából.

Az Európai Szegénységelle-
nes Hálózat az Európai Unió 
tag- és jelöltállamaiban működő, a szegénység és társadal-
mi kirekesztés ellen küzdő civil szervezetek és csoportok 
független szövetsége. A Hálózat tagjainak célja, hogy a sze-
génységben és társadalmi kirekesztésben élő embereket és 
közösségeket képessé tegye jogaik gyakorlására; valamint 
arra, hogy leküzdjék elszigeteltségüket és harcoljanak a tár-
sadalmi kirekesztés ellen.

Dandé Istváneu
-s
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Idézet a magyar kiadás előszavából:

„Az Európai Szegénységellenes Hálózat jóvoltából már 
második alkalommal jelenik meg ez a kiadvány.

Tekintettel arra, hogy a kézikönyv nem véletlenül a Nem-
zeti Stratégiai Referencia Keret és az Operatív Programok 
készítése idején jelenik meg – a „Civilek a Nemzeti Fejlesz-
tési Terv Nyilvánosságáért” (CNNY) nevű csoport által is 
használt „civil szervezet” fogalmát vettük alapul1; így követ-
kezetesen ezt alkalmaztuk – eltekintve azoktól az esetektől, 
amikor az eredeti dokumentum is érezhetően egy tágabb 
szervezeti körre utalt.

Többször tapasztaltuk azt, hogy az Európai Unió hon-
lapján elérhető magyar nyelvű dokumentumok más fogal-
makat használnak, mint amelyek itthon már-már közhasz-
nálatba vétettek, és többé-kevésbe ugyanazt értjük alatta. 
Csak a pontos, szó szerinti idézetek esetén hagytuk meg 
ezeket a fordításokat, egyébként a már használatos formá-
kat alkalmaztuk.

Friss tagságunk az Európai Szegénységellenes Hálózatban 
– és annak Strukturális Alapok Munkacsoportjában – már 
most sok változást hozott mindennapi munkánkban. A 
Strukturális Alapok tervezésével összefüggésben azt is meg-
tanultuk, hogy mire figyeljünk oda, és hogyan tegyük fel 
ezekkel kapcsolatos kérdéseinket.

Azzal a reménnyel bocsátjuk útjára a kézikönyvet, hogy 
sikerül összetettségében is bemutatni: mi mindenre kell fi-
gyelnünk, és jól megfogalmazott kérdéseinket a megfelelő 
helyen tudjuk feltenni.”

Az elsősorban a társadalmi befogadás területén tevékeny-
kedő civil szervezetek számára készült kézikönyv fejezetei:

1. fejezet
Hogyan működnek a Strukturális Alapok?
2. fejezet
Információk

„Ez a kézikönyv nem politikai dokumentum, és nem is egy útmutató ahhoz, hogy a ci-
vil szervezetek minél ügyesebben tudjanak pályázni. Mindezek helyett, e könyv inkább 
arról szól, hogy a Strukturális Alapokat hogyan tervezik, építik fel, hozzák nyilvános-
ságra, a támogatásokat miként bocsátják a kedvezményezettek rendelkezésére, a prog-
ramokat pedig hogyan ellenőrzik és értékelik – azaz, hogy miként irányítják a Struktu-
rális Alapokat, és hogy a civil szervezetek miként vehetnek részt e folyamatban.”

MEGJELENT:
Kézikönyv az Európai Unió Strukturális 

Alapjainak felhasználásáról

1  A CNNY definíció megtalálható a www.cnny.hu honlapon elérhető második Jelentésben
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Fiatalok az Unióban
�006. január 30-án került sor az „Aktív Fiatal Állampolgá-
rok” elnevezésű, az Európa Tanács által szervezett díjkiosz-
tó ünnepségére, a franciaországi Strasbourgban. Az ünnep-
ségre az Európa Tanács konferencia megnyitó ülésén került 
sor. A három napos (január 30. – február 1.) konferencia 
témája: „Egységesített politika a gyermekekről és a fiatal-
korúakról: a hátrányos környezet szükségletei”.

Az Európa Tanács 
főti tkárhelyettese , 
Maud de Boer-Bu-
quicchio nyitotta meg 
a konferenciával egy-
bekötött ünnepséget 
és rövid bemutatót 
tartott a díjról, melyet 
�00�-ben azzal a szán-
dékkal alapítottak, hogy a fiatalok aktív részvételét ösztö-
nözze a társadalomban, különösen helyi és regionális szin-
ten. A díj célja, hogy szövetséget teremtsen a helyi és/vagy 
regionális hatóság és fiatalkorúak között. 

A zsűri 5 projektet választott ki, melyeknek célja megte-
remteni a demokratikus társadalomba való beilleszkedést. 
A nyertes pályázatok képviselői Németországból, Horvát-
országból, Magyarországról, az Orosz Föderációból és az 
Egyesült Királyságból kerültek ki.

A németországi St. Ursula Gymnasium Attendom Egye-
sület projektjének címe: „Ábrázoló Demokrácia”. A szerve-

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) 
Alapítvány, az Álláskeresők Egyesületeinek Megyei Szö-
vetsége, a Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturá-
lis Egyesülete, a Landorhegy Alapítvány, a Nevelők Háza 
Egyesület, a Regionális Civil Központ Alapítvány és  a 
United Way-Vértes Vidéke Alapítvány közös szervezésé-
ben, a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosz-
tályának támogatásával fórumsorozatot rendez „Vedd ki a 
részed” címmel.

Az Európai Unióhoz való csatlakozással a magyarorszá-
gi civil szervezetek számára is megnyílt a lehetőség az EU 
programokban való részvételre, és arra, hogy a támogatá-
sokból részesüljenek. Az eddigi tapasztalatok azonban azt 
mutatják, hogy az információk hiánya illetve pontatlansá-
ga, az intézmények működési mechanizmusainak ismeret-
lensége gátolja ezen szervezetek hatékony bekapcsolódását 
az uniós civil életbe. A „Vedd ki a részed” programban részt 
vevő Civil Szolgáltató Központok közös célja, hogy enyhít-
sen ezen az információs problémán, az érdeklődő civilek ré-

„Vedd ki a részed!” Minden, amit az EU és a 
civilek egymásért tehetnek – fórumsorozat

zet célja az volt, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a politi-
kai élet megismerésére és megértésére.

A horvátországi Gong Egyesület pályázatának címe: 
„Először szavazok”, ők az állampolgári jogaikra, a társadal-
mi-, és politikai életben való részvétel fontosságára hívták 
fel a fiatalok figyelmét.

Az Orosz Föderáció ORLYNOK Szervezete, „Jogom 
van” című projekttel azt próbálták elérni, hogy a fiatalok 
tudomást szerezzenek emberi jogaikról.

Az Észak-Írország Közteljesítmény Egyesülete, „Hol van 
a közszolgám?” című projekttel, a fiatalok és a politikusok 
közötti kommunikáció megkönnyítését tűzték ki célul. 

   Magyarországról a pécsi Cigány Kulturális és Közműve-
lődési Egyesület „Rács Helyett Háló I.” című projektjét dí-
jazták, mely a hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok 
bűnmegelőzésével foglalkozott.

A projektet az Igazságügyi Minisztérium keretében mű-
ködő Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkársága támo-
gatta.

A sikeres program modell értékét emeli, hogy a Bizottság 
ismételt támogatásával „Rács Helyett Háló II.” elnevezéssel a 
pécsi programot a Baranya megye hátrányos helyzetű kistér-
ségeibe is eljuttatja az egyesület, reméljük hasonló sikerrel!

Kosztics Laura
Projekt asszisztens

szére átfogó ismereteket nyújtson a civil ügyek működésé-
ről, az uniós pályáztatási rendről, az európai civil hálózatok 
programjairól, illetve arról, hogy Magyarországon ezek mi-
lyen formában, mely intézményeken keresztül érhetők el.

A fórumsorozat regionális rendezvényeinek időpontja: 
• �006. március 7. Debrecen  
• �006. március 18. Kecskemét 
• �006. március �1. Zalaegerszeg 
• 2006. március 23. Pécs
• �006. március 30. Miskolc 
• �006. április 3. Tatabánya 
A záró rendezvény időpontja: �006. április 5. Budapest
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Pályázati ajánló
Non-profit szervezetek humánerőforrás- fejlesztésének tá-

mogatása
Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány OFA
A pályázók köre: minden, magyarországi székhelyű, a bíró-

ság által legkésőbb �005. január 31-ig jogerősen nyilvántartásba 
vett alapítvány (kivéve közalapítvány, párt alapítvány), társadalmi 
szervezet (kivéve pártok, érdekképviseletek, biztosító egyletek), 
valamint a bíróság által legkésőbb �005. január 31-ig jogerősen 
bejegyzett közhasznú társaság, illetve ezek konzorciumai.

A pályázati felhívás hivatkozási száma: NHR/�006
A pályázat célja: Non-profit szervezetek által ellátott feladatok 

szakmai hatékonyságának növelése, a projektek megvalósításhoz 
szükséges ismeretek bővítése, a szervezet céljainak megvalósításá-
ban közreműködő humán-erőforrás munkahelymegtartó képes-
ségének növelése, szakmai kompetenciáik fejlesztésének támoga-
tásával.

Beadási határidő: 2006. március 17.
A pályázat keretében támogatás igényelhető az alábbi program 

elemekre:
A) A pályázó non-profit szervezet humán-erőforrásának saját 

szervezeten belül megvalósuló képzése (amennyiben a pályázó 
non-profit szervezet nyilvántartásba vett felnőttképzési intéz-
mény),

B) A pályázó non-profit szervezet humán-erőforrásának, akk-
reditált felnőttképzési intézménynél történő képzése (a felnőtt-
képzésről szóló �001. évi CI. tv. rendelkezései alapján)

C) A pályázó non-profit szervezet létesítő okiratában szereplő 
tevékenységi körökhöz illeszkedő szakkönyvek, kiadványok, kép-
zési segédanyagok megvásárlása.

Az a-c. programelemekre külön-külön, illetve több elemre 
együttesen is igényelhető támogatás. 

A pályázat letölthető: www.ofa.hu
További információ: A pályázattal kapcsolatban a pályázat be-

nyújtásáig felvilágosítás telefonon Molnár Eszter programvezetőtől 
kérhető az (1)555-�914-es telefonszámon, vagy a molnar@ofa.hu 
e-mail címen. A döntés-előkészítés ideje alatt az OFA Közalapítványi 
Irodája a pályázattal kapcsolatban információt nem ad. 

A Népművészeti Szakmai Kollégium Pályázati felhívása

A Népművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a szak-
terület programjainak és eseményeinek támogatására.

A Kollégium megkülönböztetett figyelmet fordít a hagyo-
mányos roma kultúra támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
1. Nemzetközi, országos és regionális, 2006. szeptember 1. 

és 2007. március 31. között megvalósuló rendezvények, kon-
ferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére. 

Altéma kódszáma 1907
2. Az élő népművészet (néptánc, népzene, tárgyalkotó nép-

művészet, stb.) országos és regionális hatókörű továbbképzé-
seinek támogatására, valamint népművészeti szaktáborok és 
rendszeres táncházak programjainak megvalósítására.

A pályázat megvalósításának időtartama a �006. év.
Altéma kódszáma 1904
3. Népművészeti közösségek tevékenységének szakmai tár-

gyi feltételeinek javítására.

Altéma kódszáma: 1931
4. Népművészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe so-

rolható 2007. március 31-ig megjelenő kiadványok
Altéma kódszáma: 191�
Beérkezési határidő: �006. március 8
Bővebb információ: www.nka.hu

A Táncművészeti Szakmai Kollégium Pályázati felhívása

A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot ír ki a 
�006.0�.01-je után megvalósuló,  magas művészeti- szakmai szín-
vonalú táncművészeti tervek megvalósításának támogatására. 

1. Hivatásos, független alternatív művészek és művészeti 
együttesek új produkciói megvalósítására. 

A megvalósítás végső határideje: �007.05.31.
Altéma kódszáma: 1517
Támogatás igényelhető: honoráriumra, tiszteletdíjra és annak 

járulékaira, jelmezre, díszletre, kellékre, fény- és hangtechnika 
tervezésére, promócióra. 

2. Hivatásos, független alternatív művészek és művészeti 
együttesek új és korábbi produkcióinak  forgalmazására. 

A megvalósítás végső határideje: �006.08.31.
Altéma kódszáma: 1518
Támogatás igényelhető: az alkotók és közreműködök, előadók 

tiszteletdíjára, szállásköltségre, útiköltségére, szállításra. 
3. Hazai hivatásos táncművész együttesek, szólisták, szak-

emberek nemzetközi fórumokon – versenyeken, konferenciá-
kon, tanulmányutakon való részvételére.

A megvalósítás végső határideje: �006.08.31.
Altéma kódszáma: 1503
Támogatás igényelhető: szállás- és útiköltségre, részvételi díjra, 

regisztrációra, nevezési díjra, standbérleti díjra, területfoglalási 
díjra.

4. Rendező szervezetek a fontos külföldi társulatok és szó-
listák hazai találkozókon, fesztiválokon való felléptetésére, 
külföldi szakemberek fogadására. 

A megvalósítás végső határideje: �006.08.31.
Altéma kódszáma: 1535
Támogatás igényelhető: honoráriumra, szállás- és útiköltségre, 

országos találkozók, fesztiválok esetében a külföldiek csoportos 
étkeztetésére. 

5. Művészeti közép- és felsőfokú oktatási intézmények tánc-
programjainak megvalósítására és forgalmazására. 

A megvalósítás végső határideje: �006.08.31.
Altéma kódszáma: 1504
Támogatás igényelhető: honoráriumra, díszlet, jelmez, kellék.  
6. Hivatásos független alternatív művészek és művészeti 

együttesek nagysikerű nemzeti és nemzetközi értékű táncmű-
veinek felújítására. 

A megvalósítás végső határideje: �007.05.31.
Altéma kódszáma: 1536
Támogatás igényelhető: honoráriumra, jelmezre, díszletre, 

kellékre, vendégművész szállás-, és útiköltségre, bérleti díjra, köl-
csönzési díjra. 

7. Határon túli hivatásos magyar művészek, hivatásos művé-
szeti táncegyüttesek produkcióik magyarországi bemutatására. 

A megvalósítás végső határideje: �006.08.31.
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Kedves Szülők!

A Légúti Osztályon és a Légúti Gondozóban folyó 
gyógyító munka feltételeinek javítása és az allergiás 

gyermekek nyári táboroztatása céljából létrehoztuk a

„Pécs – Baranyai Allergiás Gyermekekért”
elnevezésű alapítványt

Alapítványunkat támogatni lehet: személyi jövede-
lemadójuk 1%-ával és

közvetlen adományokkal

Számlaszám: 50700114-11019105

Adószám: 18323791-1-02

Bizalmukat és támogatásukat köszönjük!

A Légúti Osztály és a Légúti Gondozó dolgozói

Altéma kódszáma: 153�
Támogatás igényelhető: tiszteletdíjra, útiköltségre, szállásra, 

promócióra, reklám,- és propaganda költségekre, dokumentálásra.
8. Táncművészeti rendezvények, képzések, továbbképzések 

megvalósítására. 
A megvalósítás végső határideje: �006.08.31.
Altéma kódszáma: 1507
Pályázatot a rendezőszerv nyújthatja be. Magánszemély nem 

pályázhat.
Támogatás igényelhető: terembérleti díjra, kölcsönzési díjra, 

szállás-, és útiköltségre, csoportos étkeztetésre, tiszteletdíjra és já-
rulékaira, vagy számlás kifizetésére, reklám és propaganda költ-
ségre, dokumentálásra.  

9. Táncprodukciók folyamatos (legalább 5előadás/év) be-
mutatására. 

Pályázatot csak a befogadó intézmény nyújthatja be.
A megvalósítás végső határideje: �006.08.31. 
Altéma kódszáma: 1531
Támogatás igényelhető: kölcsönzési díjra, szállás- és útikölt-

ségre, csoportos étkeztetés, tiszteletdíjra, reklám és propaganda 
költségre. 

Beérkezési határidő: 2006.március 14.
További információ: www.nka.hu

Pályázat kistérségi ifjúsági érdekegyeztető érdekképviseleti 
fórumok létrehozására, meglévő fórumok működésének tá-
mogatására

Kód: IFJ-GY-DD-05-M1
Kiíró: Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács (DD-RIT)
Beadási határidő: �006. március 10.
Pályázat típusa: regionális 
A pályázat célja: Olyan ifjúsági szervezetek együttműködésé-

vel megvalósuló kistérségi érdekképviseleti fórumok létrejötté-
nek, működésének támogatása, melyek hozzájárulnak a kistérség 
ifjúságának legitim képviseletéhez, közös cselekvési tervek meg-
fogalmazásához és kivitelezéséhez.

Pályázatot nyújthatnak be: A dél-dunántúli régió többcélú kis-
térségi társulásai, kivéve a megyeszékhely központtal működő 
többcélú kistérségi társulások. 

Együttműködő partnerek lehetnek: a dél-dunántúli régióban 
működő

• társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek); 
• alapítványok (kivéve iskolai és óvodai alapítványok); 
• közhasznú társaságok; 
• egyházak ifjúsági szerveződései 
személyek egyéb közössége (pl. ifjúsági klub, közösség, ifjúsági 

önkormányzat stb.), amelyek:
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- a gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat 

biztosítanak; vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét 

vállalták fel létesítő okiratukban;
- vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű 

dokumentumban a gyermek és ifjúságügyet kiemelt célként 
jelenítik meg.

Pályázatkezelő 
Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda 
(DDRISZI) 
76�1 Pécs, Mária u. 9. 
Bővebb információ: www.mobilitas.hu

Bipolar német-magyar kulturális együttműködések 

Pályázat célja: hogy együttműködési projektek anyagi támo-
gatásával új lendületet adjon a német-magyar kulturális kapcso-
latoknak �006-�007-ben. 

Pályázók köre: németországi és magyarországi kulturális kez-
deményezések, egyesületek, szervezetek és intézmények

A Bipolar olyan kortárs művészeti és kulturális projekteknek va-
lamint civiltársadalmi kulturális kezdeményezéseknek nyújt támo-
gatást, amelyeket minden esetben legalább két szervezet - egy ma-
gyarországi és egy németországi - együttesen kíván megvalósítani. 
 A Bipolar elsősorban olyan újító művészeti együttműködéseket, 
társadalmilag elkötelezett kulturális projekteket és a kritikai refle-
xiónak teret adó fórumokat részesít támogatásban, melyek a prog-
ram futamidején túlmutató, hosszú távú együttműködés lehetősé-
gét is magukban rejtik. A fővárosokon és vonzáskörzetükön kívül 
működő szervezetek pályázatait különös érdeklődéssel várjuk. 
Kiemelt támakörök:

• Az utópia jövője
• Kollektív emlékezet és az emlékezés kultúrája
•  A normalitás utáni vágy
 A felsorolt témakörök ajánló jellegűek. A szakmai zsűri más 

projektjavaslatokat is figyelembe vesz, amennyiben azok össze-
egyeztethetőek a Bipolar általános céljaival.

Beadási határidő: 2006. március 31. 
Beküldési cím: Bipolar deutsch-ungarische Kulturprojekte c/

o relations e.V., Blücherstr. 37 A, D-10961 Berlin, Németország
Pályázati űrlap: Figyelem! pályázatokat a megfelelő adatlapo-

kon kell benyújtani. Kérjük, olvassák el figyelmesen a támogatási 
alapelveket! A pályázati dokumentumok letölthetők az interne-
ten: www.projekt-bipolar.net.

Bővebb információ: Bipolar program igazgató: Tálasi Flóra 
berlini szervezőiroda: Blücherstr. 37 A, D-10961 Berlin, Német-
ország tel.: +49-(0)30-600319-30, fax: +49-(0)30-600319-40, 
email: info@projekt-bipolar.net budapesti információs iroda (el-
érhető �006. március 31-ig) tanácsadó: Máté Péter, tel.: +36-30-
43993�1, email: posta@projekt-bipolar.net

Az oldalt összeállította:
Egyedné Megyesi-Schwartz Éva



Ba
ra

ny
ai

2006. március18

ku
lt

ur
ál

is
 a

já
nl

ó
Pécsi Tavaszi fesztivál
Március 15-én 19.00 Pécsi Nemzeti Színház

ÜNNEPI MEGNYITÓ
Köszöntőt mond: dr. Toller László polgár-

mester
A PANNON FILHARMONIKUSOK 

koncertje

Március 16. 18.00 Csontváry Múzeum
ELINDULTAM SZÉP HAZÁMBUL
A Pécsi Mecsek Kórus, a Pécsi Bartók Béla 

Leánykar és Körtesi András koncertje Bartók 
Béla születésének 1�5. évfordulója alkalmából

Március 16. 20.00 Ifjúsági Ház
HOBO BLUES BAND KONCERT

Március 17. 20.00 Ifjúsági Ház
CONTEMPORARY GREGORIAN
Dés László-Balázs Elemér Quartet és a Vo-

ches4 Ensemble lemezbemutató koncertje 
Egy négytagú énekegyüttes, valamint egy 

szabad zenét játszó jazz quartet két műfajból 
egy harmadikat hoz létre. Találkozik a közép-
kor, a reneszánsz és a �1. század zenéje, amely-
ben az előbbi inspirálja az utóbbit. 

Március 20. 19.00 Pécsi Nemzeti Színház 
STEEL – A FÉM LEGENDÁJA
Az ExperiDance Tánctársulat és a Bolzano 

Városi Színház közös produkciója
A fém szellemei egy barlang mélyén vannak 

megkötözve. Jó szándéktól vezérelve néhányak 
arra törekszenek, hogy kiszabadítsák őket. A 
kiszabadult két lélek különbözőségük miatt 
szétválva örök harcban áll egymással: míg egyi-
kük a jóra törekedne, a másik rossz célok szol-
gálatába állítja a fémet.

Március 22. 19.00 Dominikánus Ház
A BRAN EGYÜTTES (VESZPRÉM, 

BUDAPEST) ÍR, ÓSZIRMI MESÉKKEL 
TŰZDELT NÉPZENEI KONCERTJE

Március 22. 19.00  ZenePark
AZ AMADINDA ÜTŐEGYÜTTES 

KONCERTJE
Az 1984-ben alakult Amadinda Ütőegyüttes 

tagjai a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 
végezték tanulmányaikat. A megalakuláskor 
két alapvető célkitűzést állítottak működésük 
középpontjába. Az addig még Magyarországon 
ismeretlen ütőhangszeres kompozíciók bemu-
tatását, valamint a magyar zeneszerzők művei-
nek hazai és külföldi megismertetését. 

Március 24. 19.30 ZenePark
BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA ÉS 

CHARLIE KONCERTJE

Március 25. 19.00 Dominikánus Ház
A BAROKK TRIÓ KONCERTJE
„Ancor che col partire”
Zenei körutazás a XVII-XVIII. századi Eu-

rópában
A Barokk Trió ezzel a műsorával a reneszánsz 

korból a barokkba történő átmenet különböző 
útjait járja be, a vokális művek hangszeressé vá-

lásának állomásait érintve, s azt is reprezentál-
va, hogy ez a három hangszer mikor és milyen 
módon lett az európai instrumentális zene tör-
ténetében meghatározó szólóhangszer. 

Március 27. 19.30 Pécsi Nemzeti Színház 
Kamaraterem

FRENÁK PÁL TÁRSULAT: FIÚK

Március 28. 19.00 Dominikánus Ház
�50 ÉVE SZÜLETETT W. A. MOZART
Zongora-hegedű szonáta sorozat II. rész 
Keszthelyi Tamás – hegedű, Hargitai Imre 

– zongora
Mozart korának legkiválóbb hangszeres 

virtuóza is volt. Hegedű-zongora szonátáit a 
hangszerek tökéletes birtoklása mellett az a 
csodálatos invenció jellemzi, ami összetéveszt-
hetetlenül megkülönbözteti zenéjét a kortársa-
kétól. 

Március 29. 19.00 Palatinus szálló Bartók 
terme

BARTÓK BÉLA ÉS A KÁRPÁT-ME-
DENCE

Emlékest Bartók Béla születésének 1�5. év-
fordulója tiszteletére 

Az est folyamán azok a művek hangzanak el, 
melyekben egyértelműen tetten érhető a Kár-
pát-medence parasztzenéjének hatása, meg-
idézve a dallamok eredeti megszólalását is.

Március 28. 20.00 Ifjúsági Ház
A PEGE QUARTET KONCERTJE - 50 

éve pódiumon Pege Aladár

Március 30. 20.00 IH Billentyű
A HÉTRÉT EGYÜTTES KONCERTJE
A Hétrét, amely eredetileg tradicionális ír 

zenét játszott, a későbbiekben erdélyi, balkán, 
moldvai, sőt a finn dallamvilágából  vett zenei 
elemekkel is színesebbé tette repertoárját.

Március 31. 19.00 Dóm Kőtár
A BUDAPESTI BOLYKI BROTHERS 

KONCERTJE
A családi nevük után neveztetnek, testvérek. 

Képzett komoly (és könnyű) zenészek. Éveken 
át rótták egyedül az a cappella zene könnyed, 
de tartalmas változatával a hazai porondokat. 
Sajátos ízű humoruk, és önálló zenei stílusuk 
hamar barátokra, sőt követőkre talált.

fRANKOfON HÉT

Március 13-tól április 9-ig Café Zacc 
TEST ÉS ÁRNYÉK – fotókiállítás 
A fekete-fehér aktfotókat a fiatal tehetség, 

Klajkó Dóra készítette. Különös intimitást su-
galló képei a fény-árnyék játékának tanulmá-
nyozására irányuló kísérletek. 

Március 16. 19.00 Bóbita Bábszínház 
LE 8 RENVERSÉ – modern tánc
A Carla Fôris, Franciaországban élő magyar 

koreográfus által színpadra vitt darabok egyi-

kében magyar popzene kíséri utunkat a 60-70-
es évek, ’56 utáni Közép-Európájába. A másik 
táncelőadásnak Weöres Sándor versei illetve a 
magyar free-jazz és az erdélyi népzene keveréke 
adják alapját.

Március 16-tól 30-ig Művészetek Háza 
PÁRIZS KÉZMŰVESEI – fotókiállítás 

Március 17. 16.00-hajnalig Uránia Mozi 
Március 18. 16.00-�4.00-ig Uránia Mozi 
FILMFESZTIVÁL

Március 21. 20.00 Művészetek Háza
MIMI BLAIS KONCERT
Szellemes, színes, költői, energikus, roman-

tikus, különleges, hihetetlen... Ilyen és hason-
ló szavakkal próbálják leírni rajongói Mimi 
egyedülálló fellépéseit. A „ragtime királynője” 
címet vitathatatlanul kiérdemlő kanadai Mimi 
Blais, aki mesterien ötvözi a klasszikus zenét a 
modernnel, a folk, a jazz, a blues, a tangó és a 
ragtime elemeivel, a műfaj komikus sztárja is 
egyben... egy zongorista, akit látni kell!

Március 23-tól április 1-ig Ifjúsági Ház 
VERNE GYULA KÉPREGÉNYBEN

Március 23-tól 26-ig Ifjúsági Ház 
FRANCIA NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁS 

SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL

Március 23. 20.00 Pezsgőház Étterem 
PROVENCE-I VACSORA

Március 24. 21.00 Ifjúsági Ház 
SAYAG JAZZ MACHINE KONCERT
Az elektronikus zene és a jazz mesteri keveré-

két játszó Sayag Jazz Machine egyedülálló, kifi-
nomult, légies zenei egyveleget kínál, ami néha 
nem várt irányokat mutat: egy, a jazz, bossa 
nova, breakbeat, hip-hop, jungle, drum’n bass 
hangzásvilágát felidéző energikus koktélt. 

Március 25. 21.00 Ifjúsági Ház 
LA VARDA KONCERT
A hat zenész európai bolyongásai különféle 

hangszerekkel és ötletekkel gazdagította ze-
néjüket. Régi melódiák olvadnak össze a rock 
erejével, hogy helyet adjanak annak az egyve-
legnek, melyben régi és új hangszerek kísérik 
költői, több nyelven énekelt szövegeiket. Ez a 
kulturális keveredés adott teret egy új műfaj ki-
bontakozásának, az „alternatív folk”-nak. 
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Dómmúzeum Alapítvány, Pécs/Sopianae Örökség Kht., Pécsi Galéria
Pécsi Egyházmegyei Rendezvényszervező és Programiroda

rendezésében megtekinthető a

MAGYAR  KIRÁLYOK  PANOPTIKUMA
című kiállítás

a
Dómmúzeumban
március 11. – április 18.

(76�1 Pécs, Káptalan u. 8. 
Az ásatások miatt bejárat 

a Bazilika keleti oldalánál)

�006 a Pécs Európa Kulturális 
Fővárosa �010 projekt első felvezető 
éve és az „Örökség Éve“ nevet viseli, 
melynek indításaként nyílik meg a 

királyainkat életnagyságban bemutató 
kiállítás.

Miért érdemes megnézni?:
• Kuriózum

• Igazi látványosság 
(PANOPTIKUM)

• Rövid ideig látogatható
• Kihagyhatatlan élmény bárki 

számára

Iskolai csoportoknak külön fi-
gyelmébe ajánljuk ezt a csodálatos 

kiállítást, hiszen hasznos kiegészítése 
lehet az iskolában tanultaknak. 

Az egyedülálló élmény mellett mit 
kínálunk még?
• Tárlatvezetést

• A gyermekeknek rendhagyó órán 
való részvételi lehetőséget, ahol egy 

vetítés keretében megismerkedhetnek a 
középkor zenei és történelmi világával.

A tárlatvezetés állandó időpontokban, óránként zajlik 10:00 és 16:00 óra között, 
mely magában foglalja a Dómmúzeum és a galéria részen elhelyezkedő panoptikum bemutatását is.

Az utolsó vezetés 15.00-kor indul!

Belépőjegy árak:
 Csoportos: Egyéni:
 Diák/Nyugdíjas: �50 Ft Diák/Nyugdíjas: 300 Ft
 Felnőtt: 500 Ft Felnőtt:  600 Ft

Csoportokat kizárólag előzetes bejelentkezés alapján tudunk fogadni.
76�1 Pécs, Káptalan u. 8. (Bejárat a Bazilika keleti oldalánál.)

Tel.: 7�/513-057 • E-mail: programiroda@pphf.hu 




