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Minden hétfőn 14.30 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok BARÁTSÁG KÓRUSÁ-
NAK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái
Karnagy: Tillai Aurél

Minden hétfőn 18 órakor 
ASTRA PÉCSI CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET foglal-
kozása 
Vezeti: Keszthelyi Sándor

Minden kedden 18.30 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Kéthetente keddenként 16 órakor
BARANYA FOLT foltvarró kör foglalkozása

Minden szerdán 16 órakor
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓ MŰHELY foglalkozása
Vezeti: Miklya Gábor, szobrászművész

Minden pénteken 15 órakor
FÜSTI-MOLNÁR ÉVA SZÍNI STÚDIÓ
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 16.30 órakor
FINN TANFOLYAM haladóknak
Vezeti: Anja Haaparanta, lektor

December 5-én, kedden 15.00 órakor
Önkéntesek Nemzetközi Hete-Gála

December 7-én, pénteken 17.30 órakor
A Pécsi Művészeti Szakközépiskola zongora szakos növen-
dékeinek hangversenye
Közreműködik: Bajnok Ádám, Zsoldos Benjámin, Menyhei 
Ádám, Bosnyák Málna
Felkészítő tanáruk: Petőcz Zsuzsanna

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA DECEMBERI PROGRAMJA

December 7-én, pénteken 18 órakor
A BARANYA MEGYEI REPÜLŐ ÉS EJTŐERNYŐS 
KLUB összejövetele

December 8-án, szombaton 15.30 órakor
Gyed Moroz Fenyőünnepély
A PÉCSI  MAGYAR-OROSZ TÁRSASÁG karácsonyi 
rendezvénye

December 10-én, hétfőn 14-18 óráig
A Nevelők Háza Egyesület képzése kulturális célú civil 
szervezetek számára

December 11-én, kedden 18 órakor
Kiefer Béla mutatja be kedvenc természetfotóit
Kötelező program mindenkinek, aki a természetfotókat sze-
reti!
A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDEL-
MI EGYESÜLET rendezvénye

December 11-én, kedden 18 órakor
Spanyolország építészetének története. Előadó: Szigetvári 
Krisztián, építészmérnök
A PÉCSI MAGYAR-SPANYOL TÁRSASÁG rendez-
vénye 

December 11-én, kedden 18.30 órakor
dr. Antos Árpád Adriai utazások című diaporáma estje
A MECSEKI FOTÓKLUB rendezvénye

December 1�-én, szerdán 17 órakor
Kiskarácsony – Pikkujoulu
A PÉCSI FINN-MAGYAR TÁRSASÁG rendezvénye

December 14-én, pénteken 17 órakor
A LENGYEL KLUB karácsonyi ünnepsége

December 18-án, kedden 17.30 órakor
Karácsonyi piknik
A BASTEI rendezvénye

KIÁLLÍTÁS
GEBAUER GALÉRA
•	 �007. december 4-től az Alkotó Pedagógusok Képző-

művészeti Műhelyének kiállítása. 
Megnyitó: december 4-én, 18 órakor. A kiállítást meg-
nyitja: Méhes Márton

A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 
9 órától 19 óráig,  a belépés díjtalan.

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA 
DECEMBERI PROGRAMJA
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December 16-án lesz az évforduló. És éppen 
száz éve, hogy elkezdi tanítani a Zeneaka-
démián első zeneszerző növendékeit. Csak 
most fejezte be egyidejű tanulmányait a bu-
dapesti egyetemen, és a Zeneakadémián,  pá-
rizsi útján most ismerkedik meg az új, imp-
resszionista francia zenével, ideje nagy részét 
mégsem csupán a zeneszerzésre fordítja. Egy 
váratlan fölfedezés nyomán népdalgyűjtő 
utak sorozatát kezdi el. Egyedül, vonattal és 
főleg gyalog, a hátizsákban a nehéz fonográf. 
És nem ám ösztöndíjjal, kiküldetéssel, csak 
küldetéstudattal és saját költségen. De vissza 
kell adni a magyar nép számára az elveszett 
�-3000 éves népdalkincset. Kodály egymaga 
tízezer népdalt gyűjt saját útjain. Aztán köz-
bejön az I. világháború, Trianon. De az elve-
szett kincs nagy része egybegyűlt. 

A felfedezett ősi zene nemcsak zeneszerzői 
nyelvébe ívódik. Az egész eljövendő társada-
lom zenei anyanyelvévé kívánja tenni. Ennek 
kialakítására az óvoda és az iskola való. Nagy 
tanítási reformját éppen Pécsett, 1945-ben a 
Nemzeti Színházban hirdeti meg  Azt szeret-
né, ha „a zene mindenkié” lenne. „Száz éves 
terv”-e hogy eljussunk oda, hogy éppúgy ol-
vassunk kottát, mint könyvet. Nehéz idők-
ben is keresztülviszi, hogy másfélszáz zenei 
általános iskola működjön. Pécsett és Kom-
lón is személyes közbenjárása révén jön létre 
a zenei általános, és a később Kodály nevére 
keresztelt énekes gimnázium. Az új módszer 
egész emberre kiterjedő nevelési hatását tu-
dományos vizsgálatok igazolják, s Japántól 
Kanadáig jönnek csodálni és eltanulni… És 
ma? Lehet, hogy nem is oly sokára a Föld túl-
só oldaláról fogjuk majd visszaimportálni a 
„magyar módszert”?

Kodály gondolkodásmódját a test és lélek 
harmóniájára alapozza, s ezt példázza élete 
is. Teniszezik, korcsolyázik, még 84 évesen 

is reggelente a Lukács 
fürdőben úszik. De 
mindenekelőtt nagy 
turista. Olykor nappal 
és éjszaka is egyedül 
barangol a Mátrában, 
vagy az Alpok csúcsait 
mássza meg. 1908-ban írja Genfbe újdonsült 
barátjának, Bartóknak: „Ölts szandált, dobd 
el a kalapot, és vetkezz le. Kezdjünk új életet 
ezen a földön. Ép testben kell, hogy ép ma-
radjon a lélek és a szellem is. 84 évesen görög 
szerzőket fordít gyóntató atyjával, s az utolsó 
időkig alkot, komponál. Halálos ágyán is ott 
egy Ady kötet,  „Az Isten harsonája” c. verset 
szerette volna még feldolgozni.

Mint költőink sora, ő is nemzetféltő sze-
retettel fordul népéhez nagy költőink buz-
dító szavaival. 1936-ban Vörösmarty soraival 
biztat: Állj közénk és mondjuk: hála égnek, 
van még lelke Árpád nemzetének!:1944-ben: 
Isten csodája, hogy még áll hazánk – énekli 
Petőfivel…  1955-ben Zrínyi szavaival kiáltja: 
Ne bántsd a magyart! , s 56 előestéjén Petőfi-
vel rázza föl nemzetét: Talpra magyar… Itt az 
idő, most, vagy soha!

Új Széchenyiként nemzetéért élt és mun-
kált. Egymagában három óriás életművét 
végezte el, mint világhírű zeneszerző, mint 
népdalgyűjtő zenetudós és népének nagy 
tanítómestere. Hogy volt mindehhez ideje, 
ereje? És hogy tudta megőrizni nemzetének 
példaképeként – gonosz időkben is – emberi 
tisztaságát, európaiságát, magyarságát? Pró-
féta volt.

40 éve már, hogy eltávozott. Roppant fel-
adatot hagyott ránk, utódaira. Lesznek-e, 
akik megbirkóznak vele?

Ah, hol vagy magyarok tündöklő csilla-
ga? – Hol?

Tillai Aurél

Minden kedves olvasónknak 

áldott, békés karácsonyt 

és boldog újévet kívánunk!



Ba
ra

ny
ai

2007. december4

re
gé

lő
V. Tarr Judit

„Jövünk az idők kezdete óta, jövünk a fékezhetetlen för-
geteg hátán, jövünk az öreg Puszta honából, Szépmező 
Szárnya és Jószél Fúvása honából, Hunor és Magor bi-
rodalmából, jövünk örökkön örökké, és általunk a múlt 
üzen!”

„Bűvös erőd bontsd ki menten, 
szárnyalj szélnél sebesebben”
A címadó mondat tulajdonképpen egy 

„használati utasítás”. A Napkirálynak, 

Szélkirálynak, Szépmező Szárnyának, s 

a többi mondai és mesehősnek mindig 

ezt kell paripája fülébe súgnia, ha azt 

szeretné, hogy az táltossá változzon.

Gyerekként mindannyian megismer-

kedünk népmeséink csodálatos képes-

ségekkel bíró, a hősöket feltétel nélkül 

segítő állattal, a táltoslóval. Nélküle a 

főszereplő nem tudná teljesíteni külde-

tését, mely rendszerint valamilyen sár-

kány legyőzése, s a királylány kiszabadí-

tása. A táltosló emberi nyelven beszél, 

segít eltűnni, átváltozni, jelentős va-

rázserővel rendelkezik, bölcs tanácsait 

mindig érdemes megszívlelni. 

Amikor később a magyar mondavi-

lág fejezeteit kezdjük olvasgatni, ismét 

feltűnik a táltos, de most már emberi 

alakban is.  Ki ez, mi ez a táltos, hogy 

ilyen fontos szereplője ősi történe-

teinknek?

Az eddig elmon-

dottakból is egyér-

telműen kiviláglik, 

hogy a táltos termé-

szetfeletti képességű 

személy, aki nem evi-

lági elrendelés következtében lesz tál-

tossá. Az elrendelés már születésekor 

megnyilvánul, mert jellel jön a világra. 

Ez a jel általában fölös számú csont: egy 

kezén hat ujja van, vagy foggal születik. 

Csillag alakú anyajegye is csak egy tál-

tosnak lehet. Viselkedése már gyerek-

korban sem átlagos. Nagyon sokáig 

szopik; a hagyomány szerint hét évig, 

mert a tej az élet vize, a halhatatlanság 

itala. A tejben vagy tejtóban gyakran 

meg is fürdik. Csendes, szótlan, zárkó-

zott, félrevonuló, sőt néha búskomor, 

de korához mérten rendkívül erős 

gyermek. Már ekkor meg tudja jósolni 

a vihar közeledtét. Kalapját szög nélkül 

is képes a falra akasztani. 

A hetedik év jelentős az életében, hi-

szen addig ellophatták a fogát, és akkor 

nem fejlődtek tovább képességei. Tál-

tossá avatása is életének abban az évé-

ben történik, amelynek száma héttel 

osztható.

Az avatás próbatétel: egy ágas-bogas 

fa vagy egy hét fokú létra megmászása. 

Ez a fa az égig érő fa – a táltosok szent 

fája – jelképe, mely útként szolgál a fel-

ső világba. Ezen az úton járnak fel az 

égiekhez lovukon a táltosok. Menet 

közben csatákat vívnak félelmes sárká-

nyokkal, gonosz boszorkányokkal, ki-

szabadítják Hold királylányt… S mind-

ezek után helyet foglalnak Anyácska 

napfényes asztalánál, hogy ott Atyács-

kával vagy a Hadak Urával tárgyalja-

nak. Pontosan ismerik a jövendőt, s a 

föld mélyén rejtőző kincs helyét.

A viaskodás a táltos jellemző tevé-

kenysége. Kerekek, különböző színű 

lángok, csődörök vagy bikák alakjában 

viaskodtak. Ennek célja az időjárás jóra 

illetve rosszra fordítása. Azt, hogy mi-

kor, kivel kell megvívniuk, előre tudják. 

Mint ahogy haláluk helyével és idejével 

is tisztában vannak.

Az ősi magyar hit-

világ táltosai a termé-

szettudományokban 

jártas, gyógyító ké-

pességekkel rendelke-

ző papok. Rendkívül 

nagy tudás birtokában voltak. A törzs, 

nemzetség legszűkebb vezető rétegéhez 

tartozva módjukban állt más kultúrák 

vallásaiból, tudásából a legtöbbet magu-

kévá tenniük. Szerepük Európába érve 

fokozatosan halványodott, de a hagyo-

mány gyökerei olyan mélyek, hogy bi-

zonyos formában máig fennmaradtak. 

A táltosok egy-egy részfeladatát viszik 

tovább a javasasszonyok, füvesasszo-

nyok, jövendőmondók. Asztrológiai 

ismereteiket az Alföld pásztorai hasz-

nosították, termékenység rítusuk pedig 

néphagyománnyá vált. Tevékenységük 

elemeit legmarkánsabban a regösök rit-

mikus ütemű énekei, a busó táncok és 

a garabonciás diák körüli hiedelmek 

őrzik. Sokat jelentő szimbólumaikkal 

népművészetünk motívumkincse gaz-

dagodott (pl.: archaikus tojáshímek).

Rendkívüli jelentőségüket jól mutat-

ja, hogy egyes hiedelmek szerint táltos 

volt az összes magyar király és fejede-

lem, Koppány, Mátyás király, II. Rákó-

czi Ferenc is.
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A Jutalomutazástól Márai Sándor
utolsó naplójáig
– a Budapesti Iskola harminchárom éve -
Beszélgetés Dárday Istvánnal és Szalai Györgyivel, I. rész

Fenyvesi Kristóf

– Fenyvesi Kristóf: Dárday István és 
Szalai Györgyi Jutalomutazás című film-
je 1974-ben készült. Egy évbe telt, amíg 
a filmet a cenzúra elfogadta, 1975-ben 
mutatták be a pécsi Filmszemlén. Ezzel 
megszületett egy a magyar film történeté-
ben addig ismeretlen műfaj: a dokumen-
tum-játékfilm. Kibontakozott egy újfajta 
művészi-dokumentarista attitűd és a Bu-
dapesti Iskola, mint filmes irányzat, illetve 
alkotói módszer létrejöttét azóta is a Ju-
talomutazáshoz köti a nemzetközi filmes 
szakirodalom. A Jutalomutazás a párt-
állami apparátus funkcionáriusai elé tart 
tükröt, amely tükör egy cseppet sem torzít, 
ám mégis torz az a kép, amivel szembesít. 
Ugyanakkor Balogh Tibi, a kiválasztott 
úttörő története napjaink nézőit is képes 
megszólítani. A film szerkezetéből is adó-
dó, már-már önkéntelen irónia és az egyes 
jeleneteket átható groteszk komikum a ha-
talomnak való kiszolgáltatottság általános 
érvényű leleplezőjévé válik. A filmben fel-
dolgozott eset megtörtént. Hogy szerezte-
tek tudomást Tibi történetéről?

– Szalai Györgyi: Elsősorban doku-
mentumfilmeket csináltunk már akko-
riban is. A Küldöttválasztás (197�) című 
filmünkön dolgoztunk és éppen Pápán, 
a járási KISZ-titkárral forgattunk, aki 
a nap végeztével meghívott bennünket, 
bort töltött és elkezdett történeteket me-
sélni. Az egyik története arról szólt, hogy 
nemrégiben egy tudatlan falusi házaspár 
gyereke elutazhatott volna Angliába, ám 
a szülei végül nem engedték, s így ő és 
kollégái igen kellemetlen helyzetbe ke-
rültek. Szöget ütött a fejünkben mind-
ez, sejtettük, hogy valami nincs rendben 
ezzel a történettel. Persze a KISZ-titkárt 
empatikus tekintettel végighallgattuk, 
de utána rögtön, még a Küldöttválasztás 
forgatását is félbeszakítva, két nap alatt a 

A Pécsi Kulturális Központ IDŐMOZaIK DOKUMENTUMFILM-
klubja Dárday Istvánt és Szalai Györgyit, a filmes Budapesti Iskola 
immár több mint harminc éve közösen alkotó alapítóit látta vendé-
gül ez év áprilisában. A rendezőpáros Márai Sándor utolsó naplójából 
készült legutóbbi játékfilmje Az emigráns címmel került a mozikba 
nemrégiben. Pécsi látogatásuk alkalmával első mozisikerük, a Juta-
lomutazás megtekintését követően beszélgettünk.

történet összes szereplőjét végigjártuk. 
Megírtuk a szinopszist és pont amikor 
beadtuk, egy cikk is megjelent a Nép-
szabadságban az esetről. Maga a cikk már 
nem tetszett az apparátusnak, úgyhogy a 
továbbiakban velünk sem voltak hajlan-
dók szóba állni. Mi viszont úgy éreztük, 
hogy mindez annyira kerek és túlmutat 
önmagán, hogy érdemes lenne megcsi-
nálnunk. Ez a történet egyáltalán nem 
arról szól, hogy egy parasztházaspár nem 
engedi el a gyerekét Angliába. Hanem 
arról, hogy mi történik, amikor beindul 
az apparátus. A KISZ-titkár, mert jó ha-
ver, megkapja azt a kitüntetést, hogy ő 
választhatja ki azt a gyereket, aki egy út-
törő-találkozóra Angliába utazhat. És 
akkor a titkár veszi a vaskalapját, elindul, 
és elkezdi „teljesíteni a feladatot”. A kivá-
lasztott legyen munkás szülők gyermeke, 
legyen jóképű, ne legyen túl nagy a hang-
szere, hogy azt a repülőgépen is magával 
tudja majd vinni, és más hasonlóan mély 
és lényegi szempontok esnek itt latba. Te-
hát szó sincsen arról, hogy egy gyereket 
megjutalmaznának valamiért, csak arról, 
hogy az apparátus ezt a szép kis feladatot 

végre akarja hajtani. Mindössze azt hagy-
ják figyelmen kívül, hogy emberekkel 
van dolguk. Lényegében ezt érzékeltük 
mi, és különösen árulkodónak tartot-
tuk az apparátus és az egyén viszonyára 
vonatkozóan még azt is, ahogyan a pápai 
KISZ-titkár ezt a történetet előadta.

– Az apparátus végrehajtói egy bizonyos 
célra keresnek valakit, azonban ezt a célt 
elég, ha azok ismerik, akik kiadták a di-
rektívákat. Már csak a perspektívák külön-
bözőségének érzékeltetése végett is nagyon 
érdekes, ahogyan a filmben az „anya” és 
a „párt-aktíva”, mint a történet két leg-
befolyásosabb karaktere szembekerülnek 
egymással. Ez már a dramaturgia, a fi-
gurateremtés része, és kétségkívül sokré-
tűen ábrázolódik ebben a jutalomutazás 
gerjesztette konfliktus kibontakozása. De 
miért gondoltátok, hogy Balogh Tibi ott-
honmaradásának történetét újra kell ját-
szatni más szereplőkkel, és nem mondjuk 
a történet felkutatása során keletkezett in-
terjúkból megcsinálni egy „hagyományos”, 
a dokumentumfilmes konvenciókat tisz-
teletben tartó dokumentumfilmet? Miért 
erre a sajátos határműfajra, a dokumen-
tum-játékfilmre esett a választásotok?

– Dárday István: Megsejtettük, hogy 
ebben a történetben a legalsóbb szintek-
től a legmagasabbig megmutathatjuk a 
teljes struktúrát. Ebből valóban lehetett 
volna csinálni az eredeti szereplőkkel egy 
konvencionális dokumentumfilmet is, de 
az egy visszaemlékezés lett volna arra, ami 
történt. Legjobb esetben is csak oknyo-
mozás. Úgy éreztük, hogy egy ilyesfajta 
oknyomozó film, még ha jól is sikerül, 
kevesebbet mutathat meg, másrészt sok-
kal kisebb hatást tesz majd a befogadókra 
is. A feladatunkat inkább abban láttuk, 

Dárday István-Szalai Györgyi: Jutalomutazás (1974)

Fenyvesi Kristóf, Dárday István, Szalai Györgyi
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hogy a múltat minél jobban kikutassuk 
és mintegy azt rekonstruálva, hogy „mi 
volt”, dokumentumfilmes eszközökkel 
próbáljuk meg ábrázolni. Ráadásul a 
formakeresésben befolyásolt bennünket 
az is, hogy már a főiskolán, sőt, azt meg-
előzően is, elsősorban a játékfilm irányá-
ban gondolkodtunk. Játékfilm-forgató-
könyveket írtunk, a játékfilm számunkra 
olyasvalami volt, mint egy szerelem…

– Sz.Gy.: Egy játékfilm a mozin ke-
resztül sokkal több emberhez juthatott 
el, mint például egy dokumentumfilm, 
amit esetleg be is tiltottak. Akkoriban 
a televízió szerepe is más volt, mint ma, 
hiszen egyetlen tévécsatorna működött, 
és hétfőnként nem is volt tévéadás, ám 
a filmekre nagy igény volt, sokan jártak 
moziba.

– D.I.: A be-
fogadói oldallal 
és a nyilvánosság 
szintjeivel kapcso-
latban nem szabad 
figyelmen kívül 
hagynunk, hogy 
akkoriban a társa-
dalmi nyilvánosság 
is egész más szerkezet szerint épült fel, 
mint most. Úgy láttuk, hogy a megszo-
kott dokumentumfilmes rekonstrukció 
nem lehet elég hatékony, nem szólhat 
olyan mélyen az emberekhez, és nem is 
feltétlenül jelenhet meg benne az a fajta 
irónia, amit mi szintén rendkívül fontos-
nak tartottunk. Egy dokumentumfilm-
nél feltétlen tisztelet kell övezze magát a 
szereplőt. Ez a dokumentumfilm legfon-
tosabb etikai szabálya. Azok az emberek 
akik egy hagyományos dokumentum-
filmben megnyilatkoznak, ugyanis az 
azonosságukat megőrizve élnek tovább, 
és ha a filmet levetítik, akkor abból nekik 
különböző konfliktusaik támadhatnak. 
Akár olyanok is, amelyekért mi, filmal-
kotók, a továbbiakban nem vállalhatunk 
felelősséget. Mi az egész történetnek azt 
az ironikus szintjét tartottuk a legfon-
tosabbnak, ami a nézőket megnevetteti, 
és ugyanakkor elővezettünk egy szo-
ciológiailag nagyon komolyan vett és 
nagyon alaposan végiggondolt struktu-
rális elemzést is. Ha mindez egy száraz 
tanulmány lenne és nem lehetne nevetni 
rajta, vagy ha például nem hiteles az amit 
megmutatunk, miközben mégis egyfajta 
játékosság uralja az egészet, akkor sok-
kal kisebb hatást tesz a film az emberek-
re. Így viszont a Jutalomutazás látszólag 
nem más, mint egy ártatlan kis filmecske. 

Azonban ez az ártatlanság – a szocioló-
giai feldolgozottság és az irónia együttes 
jelenlétének köszönhetően – nagyon bo-
nyolult jelenségeket is színre visz. Például 
leleplezi, hogy a hatalom, azért, hogy 
szert tegyen a legitimációs programjában 
szereplő tényezőkre, a következmények-
re való tekintet nélkül végrehajt ilyen és 
ehhez hasonló önigazoló beavatkozáso-
kat. Mivel azonban mi egy „ártatlan tör-
ténetet” forgattunk ebből az anyagból, 
ezért sokan megnézték a filmet, akik jól 
szórakoztak, és közben egy nagyon bo-
nyolult, lépcsőzetes rendszeren keresztül 
megérthették a lényeget is. Eszerint egy a 
magyar társadalom többségét megjelení-
tő falusi házaspár – a házasságon belüli 
pszichológiai viszonyokat, konfliktu-
sokat, drámákat most nem is elemezve 
– ellent mert mondani a hatalomnak. 
Ki merik mondani, hogy „a gyerekemet 
nem adom”. Tulajdonképpen a film azt 
állítja, hogy amit ez a hatalom ránk akar 
kényszeríteni, azt mi nem akarjuk, az ne-
künk nem kell. És adódik egy nagyon 
furcsa párhuzam is az elmondottakkal 
kapcsolatban, miszerint, amikor mi a fil-
münkhöz szereplőket kerestünk, akkor 
teljesen eltérő szándékkal és védhető po-
zícióból ugyan, de csaknem ugyanabban 
a motívum-környezetben találtuk ma-
gunkat, mint amelyet a filmünkben is be 
akartunk mutatni. Tudniillik: mi, mint 
filmesek, mit is csinálunk? Kiemelünk 
a környezetéből egy gyereket, akiből 
film-főszereplőt faragunk, de azt nem 
tudjuk biztosítani számára, hogy színész 
legyen… Tehát itt egy más jellegű, de leg-
alább annyira súlyos etikai kérdés merült 
fel. Ez az oka, hogy a mi módszerünk 
legfontosabb eleme deklaráltan is az lett, 
hogy a film az emberekre épít. Mert em-
berekkel mindig csak úgy szabad dolgoz-
ni, ha megtanuljuk abszolút egyenrangú 
félként kezelni egymást. A filmrendezés 
egy hierarchikus feladat, mostanság már 
például nem is a rendező, hanem a produ-
cer mondja meg, hogy mi az, amit végre 
kell hajtani. Ellenben az a fajta filmezés, 
amit mi csinálunk, sokkal inkább arról 
szól, hogy a szereplőkhöz fűződő viszo-
nyunk a legmesszebbmenőkig demok-
ratikus és egyenrangú viszony legyen. 
Megtartottuk magát az alapstruktúrát, 
miszerint kitaláljuk, pénzt szerzünk rá és 
megvalósítjuk. Viszont ha mi ott bárki-
nek is ezek közül a nem-színész emberek 
közül elkezdtünk volna parancsolgatni, 
akkor egyikük sem játszotta volna el az 
adott jelenetsort, amire kértük.

– Ha már itt tartunk, akkor fontos lehet 
az is, hogy például a kövérkés úttörővezető 
bácsi szerepére éppen egy kövérkés úttörő-
vezető bácsit kerestetek, vagy a látottak hi-
telességére vonatkozó megjegyzést nem így 
kell érteni?

– Sz.Gy.: A módszernek éppen az volt 
a lényege, hogy mindenki a saját életé-
nek megfelelő helyzetben alakítson. Így 
a Jutalomutazásban is csaknem minden 
olyan elem megtalálható, ami egy do-
kumentumfilmben, de mivel mindenki 
más néven és nem a saját történetében 
szerepel, ezért nyugodtan megnyilvánul-
hat úgy is, ahogy egy kamera előtt nem 
valószínű, hogy megkockáztatná, ha a 
saját történetében játszana. Itt minden-
ki az, aki. A filmben megjelenő kövérkés 
úttörővezető bácsi a valóságban is egy 
nagyon kedves, kövérkés úttörővezető 
bácsi. A parasztházaspár is egy paraszt-
házaspár: a magtáros és a felesége. Ebben 
az értelemben nem is szerepet játszanak. 
Például nem is láttak forgatókönyvet. 
Úgy forgattunk, hogy mindig csak egy 
adott szituációról beszélgettünk velük. 
És arról is szigorúan külön-külön. Meg-
esett az is, hogy nagyon hosszas meg-
beszéléseket igényelt egy-egy szituáció 
kidolgozása. Volt olyan eset, hogy állt 
a stáb és mindenki azt hitte, hogy vége 
a világnak, mert már dél volt és mi még 
egy centit sem forgattunk, csak beszél-
gettünk. Ugyanis előttünk így még senki 
nem csinált filmet Magyarországon. A 
szereplő tudta, hogy honnan hová kell 
neki eljutni a másikkal, vagy akár töb-
bekkel történő dialógusban, azt viszont 
nem tudta, hogy a másik hogyan reagál 
rá és mit fog mondani. Ebben az értelem-
ben a kamera a háttérbe szorult, mert a 
szereplők nem a kamerával, hanem egy-
mással kerültek kontaktusba. Szabadon 
beszéltek és szabadon használták a saját 
szókincsüket, gesztusaikat.

– Milyen rendezői, színházi vagy fil-
mes előképek szolgáltak számotokra mo-
dellként, miből merítettetek inspirációt 
amikor az új műfajhoz új módszert kellett 
kidolgoznotok? Voltak-e ennek a korábbi 
munkáitokban előzményei?

– D.I.: A főiskolás vizsgafilmjeimben 
már valóban elkezdtem ebben az irány-
ban is tájékozódni. Például civil szerep-
lőkkel dolgoztunk fikciós helyzetekben. 
De igazi inspirációnak és előzménynek én 
azt a visszatérő tapasztalatunkat tekinte-
ném, amellyel még a Jutalomutazás előtt 
elkészített rengeteg dokumentumfilmünk 
forgatása során szinte kivétel nélkül szem-

Dárday István
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be kellett néznünk, miszerint: egy-egy té-
mát feldolgozva, mindig adódik egy pont, 
amin nem lehet továbbmenni. Amikor 
sorra csak falakba ütköztünk, akkor kez-
dett el érlelődni bennünk az az ötlet, hogy 
mi lenne, ha áttennénk a történeteinket 
fikcióba és játékfilmet csinálnánk belőlük, 
de közben megőriznénk a dokumentum-
film-jelleget is úgy, hogy hasonló élet-
helyzetekben lévő embereket választunk 
szereplőinknek. Ezzel a műfogással aztán 
meg tudunk mutatni bármilyen szituációt, 
ad absurdum, akár a párt elsőtitkárát is. Ily 
módon át tudtuk lépni a tabukat. 

– Ráadásul nektek sikerült direkt poli-
tizálás, vagy egyértelműen politikai orien-
tációjú véleményalkotás nélkül, úgymond 
forradalmat csinálni. A Jutalomutazás 
meglehetősen heves vitákat váltott ki: egy-
részt ismertek lettetek, másrészt az Úttörő 
Szövetségben nem győzték fogalmazni fel-
jelentéseket ellenetek. Miféle lavinákat in-
dított el ez a film?

– Sz.Gy.: Egy teljes évig tartott a 
film elfogadása. Bár ez nem volt akko-
ra újdonság, hiszen az összes többi nagy 
munkánkkal is hasonlóan indultunk. 
Egy darabig az Úttörő Szövetség vezetői 
azt hitték, hogy eldönthetik, hogy ezt a 
filmet be lehet-e mutatni vagy sem. Ha 
rajtuk múlt volna, akkor természetesen 
nem mutatják be. Volt egy gyönyörű ese-
mény: Zánkán az ország összes úttörőve-
zetőjét összehívták és levetítették nekik a 
filmet, akik annak tudatában értékelték a 
látottakat, hogy majd rajtuk múlik a film 
sorsa. Természetesen – a sötétség lep-
le alatt – mi is beosontunk a vetítőbe és 
azt tapasztalatuk, hogy az úttörővezetők 
ugyanolyan jól szórakoznak saját magu-
kon, mint bárki rajtuk, de amint felgyul-
ladt a villany, akkor mindenki rendkívül 
komoly lett. Ők voltak vagy háromszá-
zan, mi pedig az akkori stúdióvezetőnk-
kel, aki meg sem mert szólalni. Leültettek 
bennünket egy piros terítővel letakart 
asztal mögé, a háromszáz, részben már 
élemedett korú úttörővel szembe. Nos, 
ezen a szürreális közönségtalálkozón az-
tán olyasmik történtek, hogy egy idős, 
nagydarab úttörővezető elmondta, hogy 
olyan úttörővezető márpedig nem léte-
zik, amilyet mi a filmben ábrázoltunk. 
Nos, ő pont olyan volt, csak nem volt 
annyira szimpatikus. És hozzátette azt is, 
hogy olyan sincs, ami a filmben, hogy vö-
rös asztalnál ülnek – miközben minket 
is egy vörös asztalhoz ültettek le. Aztán 
odakönyökölt elénk, hogy nem félünk-e 
attól, hogy megvernek bennünket? Te-

hát afféle vidám, bensőséges lincshangu-
lat uralkodott. De ebben a történetben 
még Benke Valéria, akkori komoly poten-
tát, a Pártközpont lapjának, a Társadalmi 
Szemlének a főszerkesztője is szerepet 
kapott. Végül ő volt az, aki úgy nyilatko-
zott, hogy az Úttörő Szövetségnek szem-
be kell néznie saját magával. Ezért aztán 
nem az úttörővezetők döntöttek a film-
mel kapcsolatban.

– D.I.: Ez egy nagyon bonyolult tár-
sadalmi helyzet volt, mivel egy monolit 
egypártrendszer uralkodott, de – amint 
az később már világosan is körvonalazó-
dott – valójában nem volt teljes az egység 
a párton belül sem. Különböző irányza-
tok, amelyeket később már platformok-
nak neveztek, felváltva jutottak szerephez 
és az Úttörő Szövetség volt az egyik leg-
konzervatívabb része az egész apparátus-
nak. Innen nézve válik érthetővé, hogy az 
úttörők azért támadták annyira ezt a fil-
met, mert számukra az felért egy az Úttö-
rő Szövetség elleni feljelentéssel. A Juta-
lomutazás bemutatása annak köszönhető, 
hogy éppen az a csoport volt nyerő hely-
zetben, amelyik valamiféle nyitást akart. 
Nyilvánvaló azonban, hogy a rezsimnek 
voltak olyan periódusai, amikor még a 
Jutalomutazást sem lehetett volna bemu-
tatni. És voltak olyan filmek amelyeket a 
Jutalomutazás idejében sem engedtek a 
közönség elé. De ha azon gondolkodunk, 
hogy mit engedtek és mit nem a hetvenes 
évek világában, akkor a történet csak még 
érdekesebbé válik. Mindezekről a mozgá-
sokról, vitákról persze a társadalom nem 
tudott, mert a nyilvánosság pedig úgy 
épült fel, hogy létezett egy szigorúan kis 
példányszámú, belső párt-információs 
lap, amit csak a párttitkárok kaphattak 
meg, illetve a  nagyon magas pozícióban 
lévők. Ennek volt egy másik fajtája, ame-
lyet minden párttag megkapott, viszont 
abból már rengeteg információt kiszűr-
tek. Ezután következett a napilapok szint-
je, de azokban már a pártlaphoz képest is 
más információk szerepeltek. Végső so-
ron, mivel a legszélesebb nyilvánosságot 
mégiscsak a televízió biztosíthatta volna, 
ezért ott volt a legerősebb a cenzúra. Ne-
künk, filmeseknek, ebben a nyilvánosság-
szerkezetben kellett viaskodnunk.

– Sz.Gy.: Szóba került, hogy a Juta-
lomutazás dokumentumfilm, vagy nem 
dokumentumfilm. El kell mondjam, 
hogy készült egy hagyományos doku-
mentumfilm is a történetből, Az egyedi 
eset természetrajza (1975) címmel.

– Azt a filmet is együtt készítettétek?

– Sz.Gy.: Mi minden filmet együtt csi-
nálunk, csak vannak olyan filmek, ame-
lyek készítésében nem fele-fele arányban 
veszünk részt. Ez utóbbi filmet például én 
találtam ki, én rohantam rá, tehát ez na-
gyobb részt az én dokumentumfilmem. 
Istvánnak is vannak olyan filmjei, ame-
lyekben nekem kisebb volt a szerepem.

– Hogyan indult a kapcsolatotok?
– D.I.: Együtt jelentkeztünk a Főis-

kolára, Györgyit felvették, engem nem. 
Aztán Györgyit kirúgták, engem pedig 
felvettek. Tehát meglehetősen bonyo-
lult módon indult. Mindenesetre együtt 
kezdtünk el filmezni.

– Sz.Gy.: Én is rendező szakra jártam, 
és azért rúgtak ki, mert a második év végén 
kiderült, hogy a minisztérium két hallgató 
támogatásának összegével csökkenti a főis-
kolai keretet. A vezetőség akkor nagy böl-
csen arra jutott, hogy én, mint nő, milyen 
jó kis dramaturg lehetnék, ahelyett, hogy 
rendezőnek tanulok. Így lettem én a Fő-
iskola egyetlen dramaturgia szakos hallga-
tója. Ezt nagyon nehéz volt elfogadnom, ki 
is jelentettem: olyan, hogy dramaturg, szá-
momra nem létezik. Ráadásul talán, hogy 
ez irányú véleményemben meg is erősítse-
nek, kaptam egy egészen őrületes felada-
tot. Móricz Zsigmond Sáraranyból írott 
filmforgatókönyvét kellett volna 1963-ra 
aktualizálnom. Ezzel a feladattal mindösz-
sze két problémám adódott. Egyrészt az, 
hogy Móricz a Sáraranyból borzalmasan 
rossz forgatókönyvet írt, másrészt pedig az, 
hogy mihez kezdjek én Túri Danival és a 
többiekkel 1963-ban? Ehelyett én kiválasz-
tottam inkább egy Sánta Ferenc novellát, 
amin alig kellett változtatnom, hogy abból 
kész filmforgatókönyv legyen. Írtam mellé 
egy kisebb tanulmányt is, ami arról szólt, 
hogy véleményem szerint, milyen az az iro-
dalmi mű, amiből érdemes filmet csinálni.

– És mire jutottál a tanulmányban? Ha 
össze lehet foglalni…

– Sz.Gy.: Hogy a lehető legrövidebben 
összefoglaljam és egyben legutóbbi, Az 
emigráns című filmünkre is utaljak: olyan, 
mint Márai Sándor utolsó naplója.

Balsai Mónika, Dárday István, Szalai Györgyi: 
Az Emigráns (2006)
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Október 19-�0. között az Erdélyi 
Magyar Civil Szervezetekért Ala-
pítvány (ERMACISZA) és Hargita 
Megye Tanácsa közös szervezésében 
IX. Alkalommal került sor az erdé-
lyi magyar civil szervezetek éves nagy 
fórumára. A több mint �50 erdélyi 
és magyarországi résztvevőt számlá-
ló rendezvénynek a csíkszeredai Jakab 
Antal Tanulmányi Ház adott otthont, 
amelyet valósággal megszálltak a civil 
szervezetek képviselői. 

Konferenciáink mindig egy adott 
témára összpontosítva szerveződnek, 
mely téma az éppen aktuális társadalmi 
kérdéseket, ezeknek a civil szervezetek 
számára releváns felvetését helyezik 
előtérbe, így az idei fórum az Európai 
Uniós források témakört járta körül, 
ugyanis Románia �007-es csatlakozása 
az Európai Unióhoz új távlatokat nyi-
tott a civil szféra előtt. 

A �007-�013  fejlesztési periódus-
ban a civil szervezetek számára jelen-
tős források, lehetőségek nyílnak meg, 
közel 19 milliárd euró áramlik majd az 
ország felzárkóztatására szolgáló struk-
turális és kohéziós alapok által, de csak 
abban az esetben lesznek elérhetőek a 
nonprofit szektor számára, ha képesek 
lesznek alkalmazkodni a megváltozott 
körülményekhez, az EU támogatási 
rendszeréhez.

A konferencia munkálatai ez évben 
is plenáris előadások és tanácskozá-
sok, illetve tematikus szekcióülések és 
vitafórum keretében zajlottak. A plé-
num keretében Lehel Andrásné, az 
Országos Foglakoztatási Közalapít-

IX. Civil Fórum 2007 –
  Ahol a civilek összefognak
 Mire jó az Európai Unió a civileknek?

vány irodavezetője, megosztva velünk 
a magyarországi strukturális alapokkal 
kapcsolatos tapasztalatokat, hangsú-
lyozta, hogy nem megnyerni nehéz egy 
EU-s pályázatot, hanem azt levezetni, 
az önrészt előteremteni, és mivel utóla-
gos támogatásról van szó, meghitelezni 
a projektet. Takács Emőke, az OTP 
Bank Románia munkatársa beszámolt 
arról a programról, amellyel a pénzin-
tézmény támogatni 
próbálja a civil szer-
vezeteket a pályázás 
során. Mint mondta, 
nem csupán hiteleket 
biztosítanak, hanem 
pályázati tanácsadást, 
az iratcsomó átte-
kintését is vállalják. 
Márkus Eszternek, a 
Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség partner-
ségi menedzsere elő-
adásának „Egyedül 
nem megy…” volt a 
központi gondolata a partnerség az 
EU-ban témát boncolgatva. Elmondá-
sa szerint a civil szervezetek működési 
feltétele (jogi környezet, finanszírozás, 
adminisztráció, partnerek keresése), 
a társadalmi részvétel és az érdekérvé-
nyesítés területén való szerepvállalá-
sa változott meg az EU-s csatlakozás 
után. A fent említettek mellett elő-
adást tartott még Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának alelnöke, Civil 
szervezetek Együttműködése címmel, 
Farkas András a FatimexROConsul-
ting kft. pályázati tanácsadója, Civil 

partnerség és hálózatépítés 
témában, valamint Korodi 
Attila a Környezetvédelem 
és Fenntartható Fejlődés 
Minisztériumának minisz-
tere ismertette a zöld támo-
gatásokat civil szervezetek 
számára.

A plénum keretében el-
hangzott szakmai előadá-
sok rendre hangsúlyozták, 
hogy az EU-s pályázatok 

már nem finanszíroznak egy-egy ap-
róbb egyedi megmozdulást, elképze-
lést, hanem csak partnerségre, együtt-
működésre alapozott, sokszereplős 
projekteket. Tehát a civil szféra szerep-
lői számára elérhetetlenek maradnak 
az EU-s pénzek, ha nem alakítanak ki 
partnerségi viszonyt önkormányzatok-
kal, hazai vagy külföldi civil szerveze-
tekkel.

Az előadások többségétől eltérő vé-
leményt fogalmazott meg Kolumbán 
Gábor, a Civitas Alapítvány elnöke, aki 
a civil szervezetek szerepét és helyét la-
tolgatta az EU-ban, a globalizálódó vi-
lágban.

A plénum munkálatait követően, a 
rendezvény második felében a részt-
vevők tematikus szekcióüléseken ve-
hettek részt, amelyek a következő 
témákban való elmélyülésre adtak lehe-
tőséget: Operatív programok, Partner-
ség, Alternatív finanszírozások, Közös-
ségi részvétel, Civil szervezetek szerepe 
a munkaerőpiacon.

A civil fórum keretében a szakmai 
előadások mellett, a szünetekben zajló 
beszélgetések és kapcsolatépítések is je-
lentős hasznossággal bírnak. Ilyenkor 
lehet ismerkedni, tapasztalatokat cse-
rélni.

A rendezvény végén a fórumon részt-
vevők megfogalmazták abbéli igényüket, 
hogy az elkövetkezőkben a civil fórum 
partnerségi fórumnak is adjon otthont,  
belátva „Egyedül nem megy…”
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„A szeretet az, ami karácsonykor a szobában van. Ha egy 
pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, ak-
kor lehet meghallani.”

Az imént egy hétéves kisfiú szavait idéztem, akinek 
egy röpke percre sikerült megragadnia azt, ami manap-
ság néha elsikkad a díszes csomagolópapírok, színes 
szalagok, a lázas készülődés és rengeteg tennivaló kö-
zött. Álljunk meg egy pillanatra, és emlékezzünk vissza 
gyermekkorunk karácsonyaira! Összegyűlt a család, 
a rég nem látott rokonok, és az egész házat a fenyő, a 
karácsonyi sütemények illata töltötte be. Eszembe jut 
kislánykori önmagam, a régi adventek, a közös gyertya-
gyújtások, mesék, melyek napról napra közelebb vittek 
a várva várt ünnephez. Emlékszem a december �4.-
ékre, melyek már reggeltől kezdve az örömteli várako-
zás jegyében teltek. Aztán amikor besötétedett, és a fenyőfa 
már állt, szívdobogva vártam, hogy megszólaljon a csengő, 
és felcsendüljenek a már jól ismert karácsonyi dallamok.

Azt hiszem, ilyenkor, az adventi időben valahol, a szívünk 
mélyén újra feléled a kisgyermek, aki izgatottan készül meg-
élni az ünnep minden varázsát. Az advent felkészülés. Felké-
szülés, mind az égi kegyelem befogadására, mind  szeretteink 
megajándékozására. Azonban nem elég ajándékot venni, az 
ajándékot adni is kell. Adni hittel, jó szóval, szeretettel, oda-

Vincze Réka

Kívánj igazi ünnepet!
  „… gondolkodtam, mit is adhatnék neked…”

figyeléssel, akár csak egy mosollyal, de adni, mindig adni!
 Mert „ ... amit a pásztor látott, azt mi is megláthatjuk, mert 

az angyalok minden karácsony éjjel fent lebegnek az égben, 
csak észre kell vennünk őket.

És nem a gyertyáktól, nem a lámpáktól függ, nem a holdvi-
lágtól, avagy a napfénytől függ, hanem az a legfontosabb, hogy 
olyan szemünk legyen, amely meglátja az Úr dicsőségét.”

Fotó: Nedjalkov Iván
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Irány Franciaország! Habár ez a ki-
jelentés nagyon jól hangzik, azért az 
út busszal mégsem olyan kellemes, de 
így legalább láttunk más városokat is, 
nem csak uticélunkat. 17 óra buszozás 
után megérkeztünk Strasbourgba, első 
megállónk színhelyére. Két és fél na-
pot töltöttünk itt, ezalatt az idő alatt 
volt alkalmunk körbejárni a várost és 
megnézni a nevezetességeket. Érkezé-
sünk utáni napon nyakunkba vettük 
a várost, egy idegenvezető és a busz 
(na meg persze a sofőrök) segítségével. 
Busszal gyorsan körbenéztük a város 
távolabbi pontjain lévő színházakat, 
operát és sok más kulturális kötődésű 
építményt, majd gyalogszerrel folytat-
tuk tovább utunkat. Először az Európa 
Tanács épületéhez érkeztünk, aminek 
a kertjében megtekintettük néhány 
ország ajándék szobrát. Séta közben 
sok német stílusban készült épületet 
láttunk, majd következett a város szí-
vében található katedrális, melynek 
belsejében található a Világ Órája. Ez 
a hatalmas szerkezet minden nap dél-
után fél egykor „zenés-mozgós műsor-
ral” szórakoztatja az érdeklődőket. Itt 
a főtéren rengeteg árus próbálja „rá-
derőltetni” termékeit, de ez is hozzá-

tartozik a város hangulatához, hason-
lóképpen, mint az utcai zenészek, a 
gesztenyesütő árusok és a plüss gólyák 
(Elzász jelképe). Másnap jelenésünk 
volt az Európai Parlamentben, ahova 
– szokásunkhoz híven – késve érkez-
tünk. Az Ille folyó partján fekvő hatal-
mas üveg építmény lenyűgöző látványt 
nyújtott. Persze nem lehet ott csak úgy 
kényünk-kedvünk szerint nézelődni, 
csakis előre bejelentkezve, csoporto-
san és idegenvezetővel lehet körbenézi. 
De még ezek a feltételek sem elegen-
dőek, ugyanis átvilágítják a táskákat, 
és fémdetektoros kapun kell áthaladni, 
bár nem tudom mennyire gondolják 
komolyan a biztonságot, én ugyanis 

bennfelejtettem a késemet a táskám-
ban, mégis szó nélkül átengedtek. Na, 
ennyit a biztonságról! Strasbourgtól 
elköszönve elindultunk a Bretagne fél-
sziget alatt fekvő St-Nazaire-be. Ott 
egy felejthetetlen hetet töltöttünk el, 
családoknál elszállásolva. Többségé-
ben az osztály együtt látogatta meg a 
nekünk szervezett programokat, oly-

kor egy-egy cserediák kíséretében. 
Nehéz lenne pontosan felidézni, hogy 
napra pontosan mikor mit látogattunk 
meg, nem is próbálkozom vele, de 

azért mindent megkísérlek 
leírni. Egy teljes napot Nan-
tes-ban töltöttünk, ami egy 
nagyon kellemes város. Be-
mehettünk és körbecsodál-
hattuk az Operát. Láttuk 
XIV. Lajos páholyát – bár 
sajnos nem várt meg min-
ket – és megtudhattuk, ho-
gyan utánozzák a szél, eső 
és a mennydörgés hangját. 
Körbejártuk az egész épüle-ha
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Hajnal Zsófia

10+1 éjszaka és nappal meséje I.
2007. október 20-án hajnalban 38 gyerek és szüleik gyülekeztek a par-
kolóban. A Leőwey Klára 10.F, francia tagozatos osztálya volt, akik 
nagy utazásra készülődtek, mégpedig, hogy átszelve fél Európát, el-
jussanak a 2200km-re fekvő Saint-Nazaire-be, ahol létrejött a csere-
kapcsolat a két iskola között.
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tet a padlástól a színpadig. Kicsit furcsa 
volt a kék kárpit, de mint megtudtuk, 
az akkori női divat miatt van, hiszen 
évszázadokkal ezelőtt a sápadt bőr-
szín volt a divat, amit a piros bársony 
torzított volna. Láttunk továbbá egy 
múzeumot, ahol gépből és fából készí-
tett életnagyságúnál nagyobb állatok 
találhatóak, majd mikor kimentünk az 
épületből szembe találtuk magunkat, a 
- szintén gép - városnéző elefánttal, ami 
valósággal fölénk magasodott a maga 
1� méterével és hidegzuhanyként ért 
miket, mikor az ormányából vizet lo-
csolt ránk. Vennes-tól nem messze ta-
lálható az Océárium du Criosic, ahol 
rengeteg tengeri és óceáni élőlénnyel 
találkozhatunk egészen közelről, hi-
szen a cápáktól is csak egy üvegfal vá-
laszt el. Olyan különleges állatokat 
láthatunk, mint a skorpió elődje, két 
hatalmas teknős, polipok, medúzák és 
még sok más, de talán a legérdekesebb a 

kistestű pingvinek etetése. Ha már ott 
járunk, természetesen muszáj elmenni 
Vennes városába, ami egy valóságos 
ékszerdoboz, bár mi időszűkében nem 
tudtuk megnézni, de aki teheti szánjon 
rá legalább egy teljes napot. A város-
tól nem messze található a Faïencerie 
de Pornic, ami a magyar Zsolnay-nak 
felel meg. Itt nyomon követhettük a 
porcelánkészítés különböző fázisait 
az első égetéstől, a festésen és felirato-
záson át a cégér felragasztásáig. Habár 
St.-Nazaire-t nem gyakran választják a 
turisták utazásuk célpontjának, azért 
tartogat érdekességeket. A várost a 
világháborúk alatt szinte teljesen le-
bombázták a német tengeralattjáró 
bázis miatt. Ebben a városban építik az 
Airbusokat és sok luxus hajót is. Azért 
számomra - és még sok más osztálytár-
samnak is - a leglenyűgözőbb az óceán 
volt. Csodálatos, főleg naplementénél. 
A parton elhelyezett tájoló segítségé-
vel megtudhattam, merre felé kell for-
dulnom, hogy „ellássak” New Yorkig 
vagy Moszkváig. Hosszabb sétát pont 
apály idején tettünk, így a nap végén 
sárosan és átfagyva, de élményekkel 
és kagylókkal megrakodva térhettünk 
vissza a családhoz. Végül eltelt az egy 
hét és tovább kellett indulnunk – Pá-
rizsba!!! –, de még így is maradt sok 
– számunkra megnézetlen – gyönyörű 
táj, hiszen a Bretagne-félsziget nagy és 
csodálatos. Érdemes hajóval kiutazni a 
kis szigetekre és különböző kisvároso-
kat felfedezni. Megérte-megéri.
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– A fast food után egy másik angol ki-
fejezéssel kell megismerkednünk, ez pedig 
a Slow Food. Mit jelent ez utóbbi?

Alvári Károly, a Baranyai Ízek Asz-
taltársaságának vezetője:

– Ez egy Mozga-
lom, amely a hagyo-
mányos, a tájra jel-
lemző hagyományos 
ételek fogyasztását 
helyezi előtérbe. Még-
pedig nem is akár-
milyen fogyasztását: 
az élvezettel történő, 
mondjuk így ráérős, komótos fogyasz-
tását. Az olasz Carlo Petrini gasztronó-
miai szakértőtől származik az elképzelés 
és a Mozgalom elindítása is. A legenda 
szerint akkor lett elege a gyorsétkezdék-
ből, amikor az egyik kedvenc helyén 
épp egy multi kezdett el gyorséttermet 
nyitni. Ezért 1989-ben Párizsban meg is 
alapította a Slow Food vagy magyarul a 
Komótos Étkezés Mozgalmát. Szimbó-
lumként pedig nem véletlenül a csigát 
választotta. Tehát azokon az éttermek-
ben, teázókban, ahol ezt a csigát látjuk, 
biztosak lehetünk abban, hogy az ott 
felszolgált ételek a komótos étkezés elvei 
alapján készültek.

– Mit jelent ez, milyen elvekről van itt szó?
– Tulajdonképpen, ha úgy vesszük két 

dolgot kötött össze Petrini, nem biztos, 
hogy teljesen tudatosan. Az alapgondo-
lat ugye az, hogy a gyorséttermeknek és 
a tömegtermelésnek köszönhetően éte-
leink egyre sivárabbá váltak, hagyomá-
nyos ízek tűnnek el, illetve mestersége-
sen, kemikáliák segítségével állítunk elő 
az eredetire csupán emlékeztető ízeket. 
Mindenki jól ismeri az eper ízű joghurt 
történetét, ahol az eper ízt a városi le-
genda szerint egy fából nyerik. De lassan 
tényleg elérkezünk oda, hogy különböző 
ízt produkáló spray-k lesznek, amelyek-
kel a standard alapanyagot, mondjuk a 
tésztát kívánság szerint befújuk, és on-
nantól kezdve dől el, hogy pizzát, lasag-
ne-t, mákos tésztát vagy éppen káposztás 
tésztát eszünk. Ez az egyik vonatkozása 

Tálos András

Komótos Étkezés: le a gyorsérleléssel!
A nagy rohanásban mindenki csak bekap valamit. Így van ez akkor 
is, ha nem az étkezésről van szó. A pécsi Periszkóp rádiójának Civil 
Kreatív műsorában a gasztro szokásainkról, valamint a Slow Food-
ról, azaz a fehér abrosznál történő komótos étkezésről beszélgettünk.

a Slow Foodnak, tehát előnyben része-
síti a veszendőbe menő régi recepteket 
és hagyományos, tájjellegű ízeket, mint 
gasztronómiai értékeket. A másik, amely 
természetesen szorosan kötődik ehhez, 
az az, hogy lehetőleg a helyi kispiacon 
szerezzük be a dédmamánk receptjéhez 
az étel alapanyagokat. Méghozzá attól az 
öreg nénikétől, őstermelőtől, akivel már 
régóta jó kapcsolatban vagyunk és tud-
juk: a terménye tényleg a saját kertjéből 
származik, a burgonya pedig tényleg a sa-
ját keze munkájának eredménye. Így két 
legyet ütünk egy csapásra! Életben tart-
juk a helyi kistermelőket, és életben tart-
juk magunkat is, abban az értelemben, 
hogy nem mérgezzük szervezetünket a 
8000 kilométeres út során érlelt, perme-
tezett, génmanipulált, szépen csillogó, 
hipermarketekben kapható tengerentúli 
almával. Tehát ez egészség– és környe-
zetvédelem is egyben, mert a termékek 
utaztatása során kibocsátott széndioxid 
problémája is mindenki által ismert.

– Van-e ennek a Mozgalomnak ma-
gyar követői?

Nőth Lenke az ormánysági ételek 
királyi mesterszakácsa, a nagyszaká-
csi Királyi Szakácsok versenyének he-
lyezettje:

– Igen, Magyarországon már több 
asztaltársaság van, aki a komótos étke-
zést tűzte zászlajára: Budapesten, Deb-
recenben, Kiskunságban, Szatmárban és 
Pécsett is működnek úgynevezett kon-
víviumok. A magyarországi Mozgalom 
koordinátora pedig Erdős Zoltán. Bara-
nyában Alvári Károly vezetésével műkö-
dik a helyi konvívium, azaz a Baranyai 
Ízek Asztaltársasága. Célunk a helyi 
gasztronómia értékek felmutatása, akár 
a különböző megyei vagy régiós ver-
senyeken (Nagyszakácsi, Babócsa pél-
dául) vagy a komótos étkezést felkaroló 
éttermekben. Régi, az adott településre 
jellemző, kicsit talán már feledésbe is 
merült ízeket szeretnénk az érdeklődők-
nek megmutatni.

– Hogyan kell elkészíteni egy a komótos 
étkezés elveinek megfelelő ételt?

Erdei Sándor sajtkészítő Gyűrű-
fűről:

– Szívvel és szívből! Ez az egésznek a 
kulcsa. Élvezettel, teljes odaadással kell 
nekiállni az étel készítésének. A rohanó 
világot kívülre zárni, baráti társaságban 
úgy, hogy az étel készítésének varázsla-
tos folyamatában mindenki örömét lel-
je. És természetesen az alapanyagokra is 
odafigyelve. Én például kecske-, és juh-
sajtkészítéssel foglalkozom Gyűrűfűn, 
amely település nem véletlenül viseli az 
ökofalu elnevezést. Az a baj Magyaror-
szágon, de az egész nyugati kultúrkör-
ben, hogy túlszabályozunk mindent, túl 
sterillé akarunk tenni mindent. Az egész 
eltolódott abba az irányba, hogy megfe-
lelünk-e a szigorú EU-s szabványoknak, 
előírásoknak, miközben az igazi ízre 
vagy arra, akinek az ételt készítjük, már 
oda sem figyelünk. Én amondó vagyok, 
hogy inkább legyen egy étel egészséges 
és ízletes, amely esetleg nem 100 %-osan 
felel meg a szabványoknak, mint gyor-
sérlelésű, laboratóriumban előállított, 
adalékanyagokkal megspékelt, hosszú 
távon emberi fogyasztásra alkalmatlan 
mondjuk így: nem is étel, hanem egy 
egyszerű „termék”.

– Ezek a gondolatok igen messzire ve-
zetnek… De ha már itt tartunk, mitől lesz 
egy bor igazán a Slow Food elveinek meg-
felelő? Netán visszanyúlunk a régi techno-
lógiákhoz?

Kovács László versendi borász:
– A bor esetében nem erről van szó. 

Hiszen a minőségi borkészítést az új 
technológiai eszközök csak elősegítik 
semmiképpen sem hátráltatják. Arról 
van szó, hogy a nagy, nemzetközi szőlő 
fajták mellett jelenjenek meg a hazai tá-
jakra, vidékre jellemző kevésbé preferált, 
de szintén szép bort adó fajták, mint 
például a juhfark, amely a versendi kör-
zet jellegzetes bort adó szőlője vagy az 
egri királyleányka, amely például Kárpát 
medencei eredetű, és a mai napig is csak 
nálunk és Erdélyben termesztik.
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– Sokan a Komótos Étkezés Mozgalom 
kritikáját úgy fogalmazzák meg, hogy 
ez tulajdonképpen csak egy „úri muri”, a 
kiváltságosok kedvtelése, akik pénzüknél 
fogva kizárhatják az életükből a tömeg-
termeléses ételeket, csak egy dolguk van. 
Hátradőlni és élvezni az életet, az ízeket, 
a borokat stb. Mi a helyzet Magyarorszá-
gon ha a fogyasztók oldaláról vizsgáljuk a 
dolgot, milyen igények vannak és valóban 
igaz-e ez a kritika?

Havasi István a mohácsi Veli Aga 
Étterem tulajdonosa:

– Rögtön leszögezném, hogy ez nincs 
így! Miért lenne az az étel drágább, amit 
mondjuk egy régi magyar recept alapján 
készítünk el, mint mondjuk egy olyan 
amelyhez ananászt vagy olajbogyókat 
kell használnunk? Pontosan ez a lé-
nyeg, hogy a komótos étkezés nem arról 
szól, hogy luxus, egzotikus ételkülönle-
gességet szolgáljunk fel, hanem ahogy 
azt már az előttem szólók is többször 
hangsúlyozták: helyi jellegzetes étele-
ket, amelyekhez az alapanyagokat a he-
lyi kispiacról szerezzük be. Miért lenne 
ez drágább? Viszont sajnos az már in-
kább jellemző, hogy ha egy magyar csa-
lád beül egy étterembe, akkor az esetek 
többségében rántott húst vagy rántott 
sajtot kérnek, húslevessel. Hiába van az 
étlapon több helyi specialitás is, amely 
hangsúlyozom nem drágább a rántott 
húsnál, mégsem azt kéri. Mintha félne 
az újtól, ami tulajdonképpen régi. Nincs 
meg az emberekben a vállalkozási kedv 
és ez az étkezési szokásaikról is levonha-
tó. Inkább biztosra mennek. Még akkor 
is, ha veszi a fáradtságot, felkerekednek 
és beülnek egy étterembe. Pedig ez egy 
különleges alkalom lenne. Mert az em-
berek nem sűrűn járnak étterembe. Sőt, 
sajnos egyre ritkábban. Mint ahogy 
egyre ritkábban ül le az egész család leg-
alább egyszer egy héten, vasárnap a fehér 
abroszhoz, ahol az ízletes falatok komó-
tos fogyasztása mellett megjönne a ked-
vük a beszélgetéshez is. Ezen szeretnénk 
javítani…

Aki csatlakozni szeretne a Mozgalom-
hoz Alvári Károlynál, a Baranyai Ízek 
Asztaltársaságának elnökénél ezt meg-
teheti: alvarik@citromail.hu

A cikk a Periszkóp Rádió Civil Kreatív 
műsorában 2007 október 16-án elhang-
zott interjú szerkesztett változata.

Az egész interjú meghallgatható a Pe-
riszkóp Rádió honlapján: www.perisz-
kopradio.hu.

Azt hittem nem lesz nehéz pár gondola-
tot összeszednem a fenti párosításról, de 
belátom, tévedtem. 

Kodály szellemisége gyakorlatilag 
gyerekkoromtól ölel körül – néhai 
Édesanyám egyik maradandó hagya-
téka kórusmuzsikájának ismerete, sze-
retete és művelése. Körülöttem éltek 
olyanok, akik tanítványai voltak, a Ko-
dály-módszerrel kisiskolásként ismer-
kedtem meg: Péczely Sárika néni taní-
tott szolmizálni. Arra azonban, hogy 
milyen komolyan gondolta ő azt, hogy 
magyarnak lenni keserédes hitvallás, 
csak felnőtt fejjel jöttem rá, akkor is 
csak összefüggésekből. Így bontakozott 
ki az a tézis, miszerint hazafinak lenni 
nem egyenlő a konvencionális hősies-
séggel, sokkal inkább a kitartás, a ma-
gyar népzenébe vetett töretlen hit és a 
múló idők leginkább feledésbe merülő 
senkijeinek véleményét ignoráló gon-
dolkodás az, ami igaz magyar emberré 
tehette őt. Márpedig ez utóbbi kategó-
ria képviselői olvasatomban igencsak 
kis létszámban voltak, vannak jelen 
vérzivataros történelmünkben. Ő ko-
molyan gondolta azt, miszerint „Min-
den népnek van egy sereg népdala, amely 
oktatásra kiváltképpen alkalmas. Ezeket 
jól kiválogatva, a népdal lesz a legmegfe-
lelőbb tananyag, hogy rajta a gyermekek-
nek az egyes zenei elemeket bemutassuk 
és tudatosítsuk ezeket... Mielőtt más né-
peket akarunk megérteni, magunkat kell 
megértenünk. Semmi sem alkalmasabb 
erre, mint a népdal…” (A népdal szerepe 
a zenei nevelésben, 1966). Valóban nem 
lehetett könnyű hátat fordítani előbb a 
wagneri hagyatéknak, majd később po-
litikai irányvonalak mentén masírozó 
zenei áramlatoknak. Ember s magyar 
maradt ő a századfordulón, a dicstelen 
Tanácsköztársaság ideje alatt, a Horthy-
korszak ambivalens világában és a szov-
jet uralom sem tudta megváltoztatni a 
szent célt: „Mindenkinek hozzáférhető a 
zene megismerésének útja: a zenei írás-ol-
vasás. Ennek birtokában mindenki része-
se lehet nagy zenei élményeknek.” (Mire 
való a zenei önképzőkör, 1944) Érdemes 
elgondolkodni egy kicsit ezeken a gon-
dolatokon, hiszen annyit nyavalyogtam 
már újságunk hasábjain is értékvesztett 
világunkról. Mennyivel könnyebben 

Dr. Kanizsai Péter

Kodály, a magyar
kerülhetnek helyükre 
dolgok, ha valóban a 
zenei élmények ré-
szeseként természe-
tesebben találjuk meg a harmóniát ön-
magunkkal és környezetünkkel ? Aktív 
zenészként tudom mit jelent a zene gyó-
gyító ereje, ehhez már csak adalék, hogy 
megismerkedhettem először szkeptikus 
kívülállóként, majd „megtérített hí-
vőként” a zene- és művészetterápiával. 
Kodály módszere és szellemisége itt is 
visszaköszön, hiszen a gyógyítás alapja 
kétségkívül az, hogy a beteg emberhez 
közel vigyük a muzsikát, művészeteket.

Gondolataival az aktuális Kodály-év 
kapcsán megrendezett Kodály verseny-
re való felkészülés során (melyre Fiaim 
„neveztek be” s maradtak tisztes szem-
lélői apjuk nyüglődésének..) kerültem 
közeli kapcsolatba, amikoris művei ta-
lán némileg érettebb koromban talál-
tak rám. Ennek kapcsán, a világhálónak 
hála, összehasonlíthattam számos honi 
és külföldi együttes által előadott Ko-
dály darabot. Hogy miért írtam gondo-
latot s nem zenei hagyatékot? Elsősor-
ban azért, ami a külföldi előadók által 
megszólaltatott művekből nem, vagy 
csak kevésbé érintett meg, szemben a 
magyar kórusok, zenekarok ab ovo ér-
telmezésével az a nyilvánvaló üzenet: az 
ő szellemi hagyatéka az is, hogy magyar 
fül az, ami hallja azt a magyar dallamot, 
amire kalibrálva van. Tisztelet a külföl-
di kórusok gigászi erőfeszítéseiért, ami-
vel időt s energiát nem kímélve tanulták 
meg magyarul a Mester műveit, de a ve-
rejték, ha látszik, úgy akármilyen szépen 
is csillog a remekmű, csak magán viseli 
a nehéz szülés kórjeleit. Hátborzongató 
és felemelő az „Ének Szent István király-
hoz”, vagy az „Isten csodája”, ahogy azt 
a számomra oly kedves Bartók férfikar 
énekli. Valószínűleg, mert Kodály pon-
tosan ugyanígy szánta azokat az utó-
kornak, a tisztességes rend, az oly sok-
szor viharos és mégis megújuló magyar 
lét nyűgén át is egyértelmű üzenetét: 
maradjunk meg magyarnak, s ennek 
gyökereit ne valóságtól elrugaszkodott 
hamis tanokban keressük, hanem az 
igazgyöngy-szerű, füleinknek s lelkünk-
nek oly könnyen értelmezhető magyar 
népdalban.
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A Terv, Operatív Programok és különösen a leendő pályá-
zatokat előrevetítő Akciótervek olvasása közben az alábbi 
praktikus szempontokat javasoljuk szem előtt tartani:

 Sokaknak a jogosult pályázók köre (jogi forma) tűnhet 
az első logikus szempontnak. Valójában számos civil szer-
vezet vagy szakértőszámára csak az vállalható – leginkább 
az adminisztratív és pénzügyi-likviditási szempontok miatt 
- ha a pályázat során inkább háttérben marad és eleve az 
alvállalkozó vagy együttműködő partnerszervezet szerep-
körét vállalja fel. Ez nem csak a nyílt pályázatokra, hanem 
a kiemelt központi programokra is igaz: megpróbálhatunk 
bejelentkezni külső szakértőnek vagy helyi partnerszerve-
zetnek, esetleg civil monitoring feladatok ellátására.

1. Az első szempont tehát a támogatás célja, a támogat-
ható tevékenységek köre. Ez határozza meg, hogy milyen 
jellegű konkrét tevékenységeket végezhetünk el egy-egy 
támogatási konstrukció keretében. Civil szervezetek infra-
struktúra-fejlesztésben aligha vehetnek érdemben részt, de 
szakértői vagy képzési programokban annál inkább. Ne ke-
rülje el a figyelmünket egyes kiírások területi vagy szocioló-
giai korlátozása.

�. Ne úgy nézzük tehát az akcióterveket és pályázatokat, 
hogy mi tudunk-e pályázni, hanem hogy ismerünk-e bár-
mely szervezetet, amely tud és akar pályázni. Ugyanez 
vonatkozik a kiemelt, nyilvános pályáztatásra nem kerülő 
projektekre is.

3. Érdemes összefüggéseiben megvizsgálni rendelkezésre 
álló forrás nagyságrendjét, a támogatás formáját (vissza-
térítendő-e vagy sem, egy-vagy kétfordulós a pályázat), az 
egy pályázatra jutó támogatás mértékét, az esetleges mini-
mális vagy maximális elfogadható, ill. elvárt projektméretet 
és a támogatandó projektek számát. Sajnos számos, jogi 
értelemben nyílt, de a lehetséges nyertesek körét tekintve 
lényegében szervezetre szabott és de facto címkézett, „gya-
núsan egyértelmű” pályázati kiírás is várható. Itt azt kell 
megtippelnünk, hogy melyik szervezet rúghat valójában 
labdába, aztán eldönthetjük, hogy igyekszünk-e külsős szak-
értőként beállni a csapatba.

4. A kiválasztási kritériumok elolvasása ugyancsak sok 
fölösleges bosszúságtól óvhat meg bennünket. Nem elsősor-
ban a formai elvárásokra, mellékletekre és határidőkre gon-
dolunk, hanem a szakmai szempontokra.

5. Egy egészen alapvető szempont: a pályázat benyújtá-
sának módja, helye és határideje. Ne pályázzunk lejárt ki-

Az Uniós források hatékony kihasználása
Új rovatot indítottunk újságunkban EU-s típpek címmel. Célunk, hogy az olvasókat információkkal lás-
suk el az EU támogatási politikájáról az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott fejlesztési 
irányokról és területekről. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális pályázati lehetőségeket, kiírá-
sokat. A havonta megjelenő rovatban hasznos és praktikus tanácsokkal szeretnénk ellátni az olvasókat. 
A programot, melynek része ez a rovat a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja. A program keretében 
tanácsadó, tájékoztató napokat szervezünk a régióban, valamint lehetőséget biztosítunk egyéni konzultá-
ciókra is.

írásra, és reálisan becsüljük meg, hogy az adott határidőig 
össze tudjuk-e állítani. (Megjegyzés: nem tudjuk! Ponto-
sabban a pályázat megjelenésekor már késő elkezdeni, abból 
csak kapkodás lesz! Tessék már MOST elkezdeni írni a szö-
vegeket, gyűjteni a partnereket az Akciótervek alapján!)

6. Végül, de nem utolsósorban: a projekt mérföldkövei. 
Milyen ütemezéssel, elő- vagy utófinanszírozással, milyen 
adminisztratív kötelezettségek betartásával kell megvalósí-
tanunk a programot?! Biztató, hogy az uniós alapok felhasz-
nálásról szóló 16/�006. (XII.�8.)  MeHVM-PM együttes 
rendelet és a

�55/�006. (XII. 8.) Kormányrendelet sokkal gyorsabb, 
átláthatóbb és kiszámíthatóbb ügyintézést ígér és ír elő. 
Ugyanakkor az előző körben több szervezet jutott csődkö-
zei állapotba a kifizetések csúszása és a bürokratikus követel-
mények miatt. Jobb tehát azt végiggondolni, hogy bírjuk-e 
erőforrással abban az esetben is, ha „minden a legrosszabb 
lehetséges forgatókönyv jön össze”. Ha mindezt összefüggé-
seiben sikerült mérlegelnünk, akkor és csak akkor állunk ké-
szen az Új Magyarország Fejlesztési Terv projektekben való 
részvételre.

A támogatások túlnyomó részét már eddig is utakra, épü-
leteke és eszközökre allokálták, nem az emberekre. Számos 
civilek által elérhető környezetvédelmi és szociális intézke-
dést megkurtítottak, vagy teljesen töröltek az utóbbi hó-
napokban – úgyhogy „nagyító és sűrű fésű” kellett a civil 
lehetőségek megtalálásához. 

Ami maradt, annak jó része „de jure civil, de facto állami 
jellegű” szervezeteknek címkézett forrás.

A civileknek már eddig is nagyon észnél kellett lenniük. 
Egyrészt azért, hogy a „versenyképességet” és „gazdasági 
növekedést” gerjesztő beruházások mellett emberléptékű, 
minőségi programok, a szó nemes értelmében értett „fej-
lesztések” is megvalósulhassanak. Még inkább azért, hogy a 
sikeres pályázatok ne pirruszi győzelmek legyenek, amely-
nek adminisztratív és pénzügyi terhei alatt a nyertes szerve-
zet végül összeroppan.

A sikeres pályázó tízparancsolata

Dan Swartz szerint

1. Ragadd meg a figyelmet és tartsd is meg!
�. Használd a támogató nyelvezetét!
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3. Legyél magabiztos, kerüld a feltételes módot! (írd úgy: 
„fogjuk”, „tesszük”, „csináljuk”)

4. Érthetőség
5. Kezelhető méret, reális program („Aki sokat markol, ke-

veset fog!”)
6. „Falatka-elmélet” és világos stratégia („rész-egész” viszo-

nya)
7. Alaposan értelmezd és kövesd a támogató kiírását!
8. Lényegre, lényegre, lényegre!
9. Hitelesség
10. Teljesség

TÁMOP–TIOP: Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv alcíme „Foglalkozta-
tás és Növekedés”. A TÁMOP és TIOP az első �004-�06-os 
Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Operatív Prog-
ramjának „szebb nevű” folytatásai.

Céljait tekintve azért még mindig inkább van szó gazda-
sági szempontból értelmezett „humánerőforrásokról”, mint 
emberekről.

A Társadalmi célú operatív programok célja elsősorban 
munkáltatás és munkavállalás segítése, közvetlen beavat-
kozásokkal a munkaerő-piacon, áttételesen, az oktatás és 
egészségügy fejlesztésével, de a majd minden „civil” társadal-
mi aktivitást és részvételt segítő támogatás is ezen Operatív 
Programok költségvetésében található.

Mi a különbség a kettő között? A TÁMOP az Európai 
Szociális Alap (ESZA) forrásaira támaszkodik és humán jel-
legű fejlesztéseket valósít meg, míg „testvére”, a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozza a kapcso-
lódó infrastrukturális fejlesztéseket. 

TÁMOP 1. prioritás: A foglalkoztathatóság fejleszté-
se, a munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése 
– Akcióterv 2007-08

„Ez a prioritás azokat a szolgáltatásokat és intézkedéseket 
támogatja, amelyek célja a munkanélküli

és inaktív emberek foglalkoztathatóságának javítása olyan 
programokon keresztül, amelyek igazodnak:

• az egyes munkavállalói csoportok sajátos helyzetéhez, 
speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, kész-
ségekhez és

• a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági le-
hetőségekhez.”

1.4.1. Alternatív munkaerő-piaci programok támogatása 

Nagyságrendileg 100 darab, egyenként 35-50 milliós, 
100%-os támogatású projektet valósíthatnak meg olyan fog-
lalkoztatási célú non-profit szervezetek, amelyek korábban 
már főpályázóként valósítottak meg OFA vagy HEFOP6 
projekteket. A cél az akciótervben foglaltak szerint e konst-

rukció célja az, hogy az állami feladatokat és szolgáltatáso-
kat átvállaló civil szervezetek „kiszerződéses” formában, 
azaz érdemi pályázat benyújtása és elbírálása nélkül, pusztán 
jogosultsági papírok alapján, kvázi normatív alapon kapja-
nak rendszeresen forrásokat. Már amíg vannak források. Ez 
esetben ugyanis az „első 100” beérkezett pályázat kaphat 
automatikusan támogatást, tartalomtól és minőségtől füg-
getlenül. Nem vádoljuk persze ezen civil szervezeteket, hogy 
rossz munkát végeznének vagy netán „nyúlják” a pénzt, épp 
csak a közvetlen normatív támogatás egyetlen esetben mű-
ködhet jól: ha van elegendő forrás mindenkinek. Jelen eset-
ben nincs, úgyhogy lehet készülődni a versenyfutásra…

TÁMOP 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása

„A gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos al-
kalmazkodást kíván meg a munkavállalóktól és a vállalko-
zásoktól egyaránt. A változásokhoz való alkalmazkodás 
elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének 
legfontosabb eszköze a képzés. Az alkalmazkodóképességet 
tágan értelmezve emellett azokat a programokat is támogat-
ni fogjuk, amelyek a különböző szervezeteknek (köztük a 
civil szervezeteknek) és intézményrendszereknek a változá-
sokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívások-
nak megfelelését szolgálják”

A kulcsszó: képzés! Oktatási, át-, tovább- és szakképzési 
programok összesen 1� konstrukcióban, amelyből 6 kiemelt, 
3 nyílt pályázat, egy kétfordulós pályázat, egy közvetett tá-
mogatás és egy automatikus támogatás. Jobbára a Szociális 
és Munkaügyi Minisztériumhoz kapcsolódó és háttérintéz-
ményeinek félretett támogatások. 

2.1.4. Munkahelyi képzések támogatása – ernyőszer-
vezeteken keresztül

Nyílt pályázat, amelyben vállalkozásfejlesztési vagy okta-
tási tevékenységet folytató országos vagy regionális hatókö-
rű szervezetek vehetnek részt. Ők végzik el a képzési igények 
feltárását és a tananyagfejlesztést, míg a leendő „tanulók és 
haszonélvezők” részvétele kevésbé szigorú feltételekhez kö-
tött, mint egy pályázati részvétel. A szűk keresztmetszet az, 
hogy összesen 10 darab 100-300 millió forint közti projek-
tet kívánnak finanszírozni, így a lehetséges pályázó esernyő-
szervezetek köre eléggé szűk és meghatozott.

DDOP �007-/�.1.1/�F 
Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

Beadási határidő: �008. február �1

DDOP-�007-/�.1.1/S 
Helyi jelentőségű egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése

Beadási határidő: �008. február 1.

DDOP-�007-3.1.�./�F 
Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok 

és központjaik fejlesztése
Beadási határidő: �008. január �.
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Pályázati ajánló

A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és In-
formációs Kollégiuma pályázati kiírása a civil szervezetek 2007. 
évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó megyei, vagy 
országos szintű kampányának kidolgozására és megvalósítására 

NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pá-
lyázatot hirdet civil szervezetek �007. évi jövedelemadó bevallásá-
hoz kapcsolódó megyei, vagy országos szintű kampányának kidol-
gozására és megvalósítására.

A pályázat célja: a civil szervezetek működését segítő alábbi köz-
hasznú tevékenységek támogatása: a �007. évi személyi jövedelem-
adó-bevalláshoz és 1% felajánláshoz kapcsolódó megyei, illetőleg 
országos szintű kampányok lebonyolítása, amelyek:

- mozgósítják az adóbevallókat az 1%-os felajánló nyilatkozataik 
szabályos megtételére, függetlenül attól, hogy adóbevallásukat 
mily módon készítik el;

- támogatják a felajánlókat abban, hogy felajánlásaikat hibátla-
nul tegyék meg;

- felhívják a munkáltatók figyelmét arra, hogy kellő időben és az 
ügyet támogatóan tájékoztassák a munkavállalóikat az adóbe-
vallás és az 1%-os felajánlás megtételének változó jogi szabályo-
zásairól;

- felhívják az adóhatóság által készített adóbevallást (ADAM) el-
fogadók, valamint az adóbevallásukat elektronikusan vagy ha-
gyományos űrlapon elkészítők és beküldők figyelmét arra, hogy 
ők is megtegyék felajánlásaikat

- tudatosítják az adózókban az 1% felajánlására vonatkozó szabá-
lyozás változásait;

- szorosan illeszkednek az SZJA bevallás és 1% felajánlás tör-
vényben foglalt, adózó-csoportonként eltérő határidejéhez  

A pályázat benyújtására két kategóriában van lehetőség:
H/1 kategória: Magyarország egy meghatározott megyéjére kiter-

jedő kommunikációs kampány kidolgozása és megvalósítása
H/2 kategória: Országos szintű, speciális célcsoportot magszólí-

tó, vagy célzott tömegkommunikációs eszközt alkalmazó kommuni-
kációs kampány kidolgozása és megvalósítása

A pályázat kódja: NCA-CIV-07-H
Támogatási keretösszeg: 88. 376. 815,- Ft 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. december 27. 

24:00 óra
Pályázók köre: mindazon társadalmi szervezetek és alapítvá-

nyok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősí-
téssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság �006. január 1. előtt nyil-
vántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak 
megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint megfe-
lelnek a pályázati kiírásban foglalt további előírásoknak. Pályázhat-
nak a fenti feltételeknek megfelelő, a pályázat kiírásának évében köz-
hasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert szervezetek is.

További információk: a pályázati kiírás és a pályázati adatlap 
elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esf.hu 
honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen, 
9.00–15.00 óra között hívható 80/�04-453 telefonszámon, vala-
mint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

„Civilek a Weben” PW 07.2.1 

A támogatás célja: a pályázat célja a civil szervezetek Interneten való 
megjelenésének támogatása, illetve teljes körű ügyintézése, fenntartása. 
Ennek keretében a nyertesek saját domain név regisztrációban, egyedi 

webes megjelenés elkészítésében és karbantartásában részesülnek.
Pályázatot nyújthatnak be: társadalmi szervezetek (kivéve pár-

tok, szakszervezetek); köztestületek; alapítványok; közalapítványok; 
egyházak; egyházi fenntartású intézmények; szociális, egészségügyi, 
oktatási intézmények; önkormányzatok és fenntartásukban műkö-
dő egyéb intézmények 

A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege: a nyer-
tes pályázók weblapjának elkészítését,  igény szerinti frissítését, (1 db 
„.hu” ) domain név regisztrációját, domain hostingot, saját e- mail 
címet 5 MB tárhellyel 100%- ban támogatjuk. 

A weblap tartalmazhat 5- 6 menüpontot, animált egyedi megjele-
nést, levélküldő felületet, üzenőfalat.

Támogatható: 30- 35 szervezet
A támogatás feltételei:

1. A Támogatott 1 éves szerver fenntartási kötelezettséget vállal, 
melynek mértéke 6000 Ft +ÁFA/hó.

�. A Támogatott biztosítja a weblap elkészítéséhez szükséges anya-
gokat és adatokat a pályázat elbírálását követő egy hónapon be-
lül. 

3. A Támogatott vállalja, hogy a weblapjának főoldalán olvasható-
an megjelenik: „A honlap a PW Studio támogatásával készült” 
felirat, valamint emblémája.

Néhány weboldal elérhetősége, melyek a pályázat keretében 
készültek el: www.tudosok.hu ; www.ziccerkosarsuli.hu; www.
msmba.hu 

Beadási határidő: a keret kimerüléséig folyamatos
A pályázatnak tartalmaznia kell: adatlap, a szervezet bejegyzé-

séről, nyilvántartásba vételéről hozott bírósági végzés másolata egy 
példányban.

A pályázati felhívással kapcsolatban felvilágosítás kérhe-
tő az info@palyazatlesen.hu e-mail címen és a 06-�0-483-
7�39–es telefonszámon munkanapokon 10 – 16h –ig. 
PW STUDIO

Kábítószer-prevenciót célzó kommunikációs kampányok meg-
valósítása

Kiíró: Deloitte Magyarország
Beadási határidő: 2008. január 11.
Pályázhatnak: egyesületek, alapítványok illetve ezek konzorciu-

mai melyek alapító okiratában kábítószerrel kapcsolatos prevenciós 
tevékenységi kör szerepel.

A pályázat célja: olyan - Magyarországon megvalósuló – fi-
gyelemfelhívó prevenciós kommunikációs kampány, esemény, 
mozgalom, akció indítása, mely széles rétegek számára felhív-
ja a figyelmet a kábítószer-használat ártalmaira, veszélyeire. 
A megvalósult projektnek nem lehet tárgya a kábítószer legalizálásá-
val kapcsolatos állásfoglalás.

A program várt eredményei: innovatív módon történő figyelem-
felhívás, széles rétegeket megszólító program, a program hozzájárul 
a drog-prevencióval kapcsolatos ismeretek elterjedéséhez A kom-
munikációban jártas egyéb szervezetek is pályázhatnak konzorciu-
mi partnerként. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, akár 
konzorciumi partner akár főpályázó.

A program keretében támogatás nyújtható az alábbi tevékenysé-
gekhez:

- televíziós és rádiós műsorok készítéséhez és sugárzásához
- széles rétegeket megmozgató, bevonó akciókhoz, események-

hez
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Az oldalt összeállította: Megyesi Schwartz Éva

A Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány �006. évi 
közhasznúsági jelentése megtalálható 

a www.kerekvilag.sulinet.hu honlapon.

- a drogokkal rendhagyó módon foglalkozó kiadvány megjelen-
tetéséhez

- társadalmi célú reklámok készítéséhez és sugárzásához
- vetélkedő-, képregény-, plakát-, fotópályázat lebonyolításához, a 

pályázat eredményeinek bemutatásához
- gerilla marketinghez
A támogatási forrás mértéke: a teljes projekt költség 100%-a, a 

pályázó biztosíthat önerőt, de nem kötelező. A Deloitte Magyar-
ország egyéb forrásból támogatott programhoz is nyújt támo-
gatást, de ez a forrás nem származhat más könyvvizsgáló cégtől. 
A támogatás felső határa 1 000 000 Ft, (azaz egymillió), mely 
teljes keretösszeget a Deloitte egy nyertes pályázónak ítél oda. 
A projektek megvalósításának időtartama: a támo-
gatás a �008. március 1. és �008. június 30. közöt-
ti időszakban megvalósuló program megvalósítására szól. 
Beadási határidő: �008. január 11. 
Bővebb információ: Paulik Mónika +36-1-411-0940 http://www.
deloitte.com 
 

Asztali kultúra napja 2007

Kiíró: Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
Beadási határidő: 2007. december 31.
Pályázhat: bárki
A pályázat célja és díjazása: a Zsolnay Porcelánmanufaktúra 

Zrt. az „ASZTALI KULTÚRA NAPJA �007” címmel pályá-
zatot hirdet. Mivel az étkezés mindennapi életünk szerves ré-
sze az asztali kultúra ápolására nagy hangsúlyt kellene fektetni. 
A pályázat célja, hogy felhívjuk a figyelmet az étkezések kulturált-
ságára, az ehhez tartozó ismeretek elmélyítésére, igényt azok ápolá-
sára.

Nevezni az alábbi kategóriákban lehet:
- ISKOLAI - Általános iskolások és középiskolások részére: a terített 

asztal és az otthoni asztali terítéshez kapcsolódó rajzokat, fogal-
mazásokat illetve fotókat, novellákat várunk.

- OTTHON - Otthoni terítési verseny: melyre elsősorban há-
ziasszonyok jelentkezését várjuk, akik fényképet készítenek az 
általuk terített karácsonyi ünnepi asztalról vagy egy csendes es-
tére készített terítésről.

- FOTÓ - A terített asztal hangulatát bemuta-
tó fotók, melyeken az ízlés, a harmónia, a han-
gulat művészi képi megjelenítése a fő szempont. 
További információ: www.zsolnay.hu; www.asztalikultura.hu 
Amennyiben kérdésük lenne, keressék Bencsik Kata marketing-
menedzsert a 7�/507-658-as számon.

Szellemi kulturális örökség védelméről szóló Egyezmény emblé-
májának elkészítése

Kiíró: UNESCO
Beadási határidő: �008. február 15.
Pályázók köre: professzionális és amatőr grafikusok, művészek és a 

szellemi kulturális örökség területén dolgozók a világ minden részéről 
Nemzetközi pályázatot írt ki az UNES-
CO a Szellemi kulturális örökség védelméről szó-
ló Egyezményt megjelenítő grafikus embléma készítésére. 
A verseny mindenki számára nyitott. A szervezők olyan embléma-
terveket várnak professzionális és amatőr grafikusoktól, művészektől 
és a szellemi kulturális örökség területén dolgozóktól a világ minden 
részéről, amely hűen tükrözi az Egyezmény célját és szellemiségét.

A pályázat kiírása és feltételrendszere a http://www.unesco.org 
internetcímen érhető el.

Pályázat az összetartó közösségekért

Kiíró: Egészséges Településekért Alapítvány
Az Alapítvány hosszú távú célja, hogy növekedjen az egészségter-

vet készítő és azt megvalósító kistelepülések száma, amely folyamat 
keretében a jövőben a kisközösségekben élő emberek öntevékenysé-
gének, kezdeményező-, cselekvő-, és közös problémamegoldó képes-
ségének, ezáltal életminőségének javulása elősegíthető.

Pályázók köre: Település képviseletében pályázhat az a szervezet, 
amely az alábbi kritériumok mindegyikének megfelel:
•	 Magyarországon bejegyzett önkormányzat, önkormányzati 

működtetésű intézmény, civil és/vagy nem-kormányzati szerve-
zet, közhasznú társaság, egyházi és egyházi működtetésű intéz-
mény, amely 

•	 olyan településen tevékenykedik, amely legfeljebb 5000 fő la-
kosságszámmal rendelkezik.

•	 Szándékában áll a helyi közösségek bevonásával elkészíteni vagy 
aktualizálni a település egészségtervét, és a szomszédos telepü-
lés(ek) képviselőivel közös programokat tervezni és megvalósí-
tani.

Pályázható támogatás: 
- Települési pályázatban: max. 1 millió Ft
- Közös pályázatban: max. � millió Ft
Beadási határidő: 2008. március 20.
További információ: www.egeszsegterv.hu 

Civil szervezetek európai uniós tevékenységének civil újságírás 
formájában történő megjelenésének támogatása / KÜM-2007-
KKF-3

Kiíró: Külügyminisztérium
Beadási határidő: �007. december �7.
Pályázhat: Civil szervezetek

- amelynek céljai összeegyeztethetőek a pályázati kiírás céljaival,
- amelyet Magyarországon vettek nyilvántartásba �005. szeptem-

ber 1. előtt,
- amely az alapszabályának, alapító okiratának megfelelő tevékeny-

séget ténylegesen folytatja. 
A pályázat keretében olyan, a civil szervezet számára új on-line kom-

munikációs megjelenési forma alkalmazását/kialakítását támogatjuk, 
amelynek segítségével a pályázó uniós tematikája szélesebb ismertséget 
szerezhet, emellett a kommunikációs eszköz által közvetítendő, kellően 
újszerű tartalom is elősegíti, hogy a téma komolyabb nyilvánosságot 
kapjon. A nyertes projektekhez a Külügyminisztérium szakmai se-
gítséget és pénzügyi támogatást ad. A projekt megvalósítása teljes 
mértékben a pályázó és esetleges együttműködő partnerei feladata. 

A projekt megvalósításának időtartama �008. január 11. és 
�008. május 30. között.

Támogatási összeg: minimálisan 500 000 forint, maximálisan 
l millió forint vissza nem térítendő támogatás ítélhető meg, amely 
utófinanszírozás. A pályázónak minden esetben rendelkeznie kell 
saját forrással. 

További információ: www.kulugyminiszterium.hu; A pályázat-
tal kapcsolatban kiegészítő információkért kizárólag írásban lehet a 
Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Főosztálya 
Titkárságához (fax: 06-1-458-1901, e-mail: kkfo@kum.hu) fordul-
ni.
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Nagy örömmel és jó szív-
vel ajánlom figyelmébe 
időszaki kiadványunkat, 
a proHáló szellemi mű-
helyének legújabb gyü-
mölcsét.

Kiadványunkban a proHáló háló-
zatban jelen lévő szemléletet, hálózat-
fejlesztési törekvéseinket, elért ered-
ményeinket mutatjuk be. Az a célunk, 
hogy tevékenységünket megismertes-
sük a nonprofit szervezetek mind széle-
sebb körével, más részről, hogy együtt-
működő partnert találjunk Önökben.

Terveink között szerepel az is, hogy 
időről időre olyan témákat is felvetünk, 
amelyekről úgy véljük, hogy azt érdek-
lődés övezi a civil szektorban. 

A proHáló hálózat – amelyet mi közös 
tudásunk tárházának is tartunk – �003-
ban alakult.

Létrejöttét, 18 civil szervezeteknek 
szolgáltatásokat nyújtó, megyeszék-
helyen működő nonprofit szervezet 
kezdeményezte, és nem formalizált há-
lózatként, működteti napjainkban is. 
Jelenleg 15 tagja van.

Tagjaink szolgáltató-fejlesztő tevé-
kenységük végzéséhez a hálózati forrá-
sokon túl állami, helyi önkormányzati 
és pályázati forrásokat is bevonnak, 
többen más hazai hálózatok tevékeny-
ségében is részt vállalnak.

Tevékenységünkben a szolgáltató és 
fejlesztő elemek egyaránt jelen vannak, 
és ezek az információszolgáltatástól a 
képzésekig széles skálán mozognak. 

Küldetésünk lényege, hogy igényes 
szolgáltatásokkal, fejlesztő szemlélettel, 
a valós szükségletekre alapozott, rugal-
mas és gyors reagálással, elősegítsük a 
hazai nonprofit szektor fejlődését. Elkö-
telezetten bátorítjuk az önszerveződést, 
segítjük elő közösségek létrejöttét.

Közösségünk azonban több ennél, 
olyan szakmai műhely, ahol fontosak a 
személyes kapcsolatok, súlya van az adott 
szónak, hiszen ezek képezik az alapját a 
szakmai együttműködésünknek. 

Kedves
Olvasó!

Munkánk fókuszában az önként vál-
lalt feladataink megvalósítása mellett, 
a folyamatos önképzés, az egymás ta-
pasztalataiból történő építkezés, és ta-
nulás áll.

Tudatosan, és elkötelezetten mű-
ködtetjük és fejlesztjük hálózatun-
kat, amelyben alapérték a Szakmai-
ság, a Megbízhatóság, a Hitelesség, az 
Együttműködés, Nyitottság, Függet-
lenség, és Folyamatosság.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy 
szükséges ösztönözni a partnerség épí-
tést helyi, kistérségi és régiós szinteken, 
valamint a társadalom szektorai kö-
zött.

Hisszük, hogy az önkormányzó helyi 
társadalom nem létezik helyi ügyekért 
tenni tudó és akaró állampolgárok, va-
lamint azok közösségei nélkül.

Valljuk, hogy bátorítással, informáci-
ókkal, kapcsolatépítéssel a helyi közös-
ségekben megfogalmazott és kiérlelt 
törekvések életre kelhetnek.

Megtapasztaltuk, és nap, mint nap 
átéljük, hogy közösséghez tartozni, kö-
zösséget alkotni jó. 

A proHáló hálózatban van lehetősé-
günk együttműködni, segíteni, segítséget 
kérni, a „valahová tartozás érzését meg-
élni”, részt venni a közösség életében úgy, 
hogy közben alakíthatjuk is azt.

Remélem, hogy a közreadott írások 
révén megérinti Önöket a proHáló 
szellemisége, új információkat szerez-
nek tevékenységünkről, és megerősítést 
nyernek mindennapi munkájukhoz.

Kívánom, hogy olvassák érdeklődés-
sel és haszonnal kiadványunkat. 

Groskáné Piránszki Irén 
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A Baranya megyei civil szolgáltató központ működtetéséhez kapcsolódó feladatok

1) Elősegíti a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttmű-
ködését, a civil szervezetek közreműködését az önkormányzati döntés-előkészítésben, döntésho-
zatalban. Pl. rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának 
ösztönzése; a közfeladat-kihelyezés gyakorlatának szorgalmazása, elősegítése; helyi önkormányzati 
civil referensi státuszok kialakításának ösztönzése.

�) Folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszer megvalósítása:
a. jogi, közhasznúsági,
b. pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben,
c. pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan,
d. Közösségi Technológia Központ működtetése.

3) Képzések megvalósítása, a helyi civil szervezeteket leginkább érintő témákban (pl. szervezeti, me-
nedzselési kérdések, kapcsolatépítési, szponzorszervezési technikák, pályázatkészítési tudnivalók, 
EU-s témakörök stb.).

4) Folyamatos információszolgáltatás biztosítása: adatbázis építése, rendszeres aktualizálása és ren-
delkezésre bocsátása (együttműködve a többi civil szolgáltató központtal az erre a célra fenntartott 
intraneten, valamint a civil szolgáltató központ honlapján), különösen a következő területeken:
a. a megye civil szervezeti regisztere,
b. pályázati lehetőségek, kiírások, űrlapok biztosítása,
c. megyei ernyőszervezeti nyilvántartás,
d. megyei szakértői, előadói lista.

5) Civilszakmai dokumentációtár építése: könyvek, segédanyagok, audiovizuális anyagok gyűjtése, 
kölcsönzése, valamint az elektronikusan rendelkezésre álló, szabadon terjeszthető anyagok bemu-
tatása a civil szolgáltató központ honlapján.

6) Rendszeres kapcsolattartás a civil szervezetek széles körével elektronikus vagy nyomtatott hírlevél 
kiadása keretében.

7) Az információ-szolgáltatás keretében a civil szolgáltató központ tevékenységével összefüggő infor-
mációk közzététele érdekében internetes honlapot szerkeszt, illetve azt folyamatosan aktualizálja. 
A honlapon fel kell tüntetni a programmal kapcsolatos leglényegesebb informácókat, az igénybe 
vehető szolgáltatásokat, azok helyét, idejét, módját, ellenértékét, egyéb feltételeit.

8) Konkrét tevékenységi együttműködést alakít ki az adott terület egyéb közösségi szolgáltatóival, pl. 
esélyek háza, regionális ifjúsági szolgáltató irodák, teleházak, kistérségi megbízottak és menedzse-
rek, falugondnokok, európai információs pontok.

9) Hálózati funkció: együttműködik a feladatmegvalósításban a megye hasonló vagy részben hasonló 
célú civil szervezeteivel, más szolgáltató-fejlesztő szervezeteivel, valamint a többi megyei civil szol-
gáltató központtal.

A Nevelők Háza Egyesület 
szolgáltatásai

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel./Fax: 72/ 315-679, 215-543

E-mail: nevhaz@t-online.hu , civilhaz@civilhaz-pecs.hu 
Web: www.civilhaz-pecs.hu  



„Harang csendül,  
Ének zendül,  

Messze zsong a hálaének,  
Az én kedves kis falumban  

Karácsonykor  
Magába száll minden lélek.”

(Ady Endre: Karácsony)

Fotó: Hámori Gábor


