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Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMArAKórUS próbái

Minden hétfőn 14.30 órakor 
NYUGDÍJAS PEDAGóGUSOK „BArÁTSÁG” KórUSÁNAK 
próbája

Minden hétfőn 18 órától 
ASTrA PÉCSI CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET foglalkozása 

Minden kedden 18.30 órától
MECSEKI FOTóKLUB

Minden szerdán 16 órától  
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTó MŰHELY foglalkozása
Vezeti: Miklya Gábor, szobrászművész

Minden csütörtökön 16–16.30-ig 
rINGATó – zenei képességfejlesztő foglalkozás az óvodát megelőző 
korosztálynak a kodályi elvek alapján. Vezeti: Megyesi Zsófia, óvónő

Minden csütörtökön 18-�0 óráig
BLUE SKY SIKLóErNYŐS SPOrT EGYESÜLET összejövetele

Minden pénteken 15 és 17 óra között 
FÜSTI-MOLNÁr ÉVA SZÍNI STÚDIó
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 16.30- 18.00 óra között
FINN TANFOLYAM HALADóKNAK

Február 1-jén, csütörtökön 17 órától  
PEOPLE TO PEOPLE INTErNATIONAL 
PÉCSI BArÁTI KÖr összejövetele

Február 6-án, kedden 15 órától 
ÖrÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK KLUBJA 

Február 6-án, kedden 18.30 órától
A MECSEKI FOTóKLUB összejövetele 
„Első bál” az új Galériában – évi rendes közgyűlés a Fotóklub új ottho-
nában, a Halász Rezső Galériában. A felújított Civil Közösségek Háza 
körbejárása, megtekintése. Házigazda: Hámori Gábor                                                       

Február 9-én, pénteken 8-14 óráig
Véradás a Nevelők Háza Egyesület szervezésében
Helyszín: Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Dischka Gy. u. 7.

Február 9-én, pénteken, 17 órakor
A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA HIVATALOS 
(ÚJrA-) MEGYNYITÁSA

Február 13-án, kedden 18.30 órától
A MECSEKI FOTóKLUB összejövetele
A PTE Földrajzi Intézet munkatársának diavetítéses előadása. 
Házigazda: Mánfai Zoltán

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA FEBRUÁRI PROGRAMJA
Február 14-én, szerdán, 16 órától

BELESZóLHATUNK-E? A Civil Fórumok Szerepe a Dél- Dunán-
túli Operatív Program Akcióterveinek alakításában és az elkövetkező 
időszak fejlesztési terveiben. 
Előadó: Farkas Tamás, 
a Dél-Dunántúli Regionális Civil Egyeztető Fórum elnöke
A Kistérségi és a Regionális Akciótervek jelenlegi állásának ismertetése
Előadók: a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
munkatársai

Február 14-én, szerdán 17.30 órától
PÉCSI MAGYAr-OrOSZ TÁrSASÁG összejövetele
„Palacsintás” farsang”

Február 15-én, csütörtökön, 13-16 óráig
Interprofesszionális esetmegbeszélő konferencia
A Támasz Alapítvány szervezésében 

Február 18-án, vasárnap 16.30 órakor
A PÉCSI KAMArAKórUS műsoros teadélutánja
Közreműködnek a kórus tagjai

Február �0-án, kedden 18.30 órától
A MECSEKI FOTóKLUB összejövetele
Tóth József „Füles” fotóművész „A hegedű mosolya” 
c. kiállításának megnyitója.
Házigazda: Tillai Ernő

Február �1-én, szerdán, 15 órától
„CSELLENGŐ FIATALOK” – képzés
Szervező: Baranya Ifjúságáért Kht.

Február �1-én, szerdán 15 órakor
VErSMONDó PEDAGóGUSOK MŰHELYE 
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Február �3-án, pénteken 17 órától
LENGYEL KLUB 
Hagyományőrző lengyel Zsíros-csütörtök

Február �4-én, szombaton 16 órától
FArSANG, a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány szervezésében

Február �7-én, kedden 17 órától
A PÉCSI VÁrOSSZÉPÍTŐ ÉS VÁrOSVÉDŐ EGYESÜLET 
összejövetele
Emlékezés Zichy Gyula pécsi munkásságára.
Előadó: dr. Kövecs Ferenc

Február �8-én, szerdán 17 órakor 
PÉCSI MAGYAr-FINN TÁrSASÁG összejövetele
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1998 óta február 1. a Civilek Napja Magyaror-
szágon. A Civil Parlament jelölte meg így ezt a 
napot 1997-ben azzal a céllal, hogy felhívja a fi-
gyelmet a civil szervezetek működésének szük-
ségességére. A kitüntetett nap mindig alkalom 
arra, hogy az adott kérdésről kicsit eltűnődjünk. 
Egy civil újságnak a Civilek Napján pedig ez 
szinte kötelessége.

A civil szervezetek a civil társadalom forma-
lizált szereplői. Hatalmas irodalma ellenére a 
civil társadalom nem egy letisztult fogalom, mi-
benléte, szerepe vitatott, néha zűrzavaros. A mai 
nézetek összegzéseként azt mondhatjuk, hogy a 
modern civil társadalom a család, az állam és a 
piac között elhelyezkedő intézmények, szerve-
zetek és egyének együttese, amelyben az embe-
rek önkéntesen társulnak különböző közös érde-
kek, célok elősegítése, elérése érdekében. A civil 
szervezetek megítéléséhez támpontot adhat ez a 
meghatározás, ami két ok miatt is fontos. Egy-
részt a köznyelvben gyakran, ám pontatlanul, 
szinonimaként használják a nonprofit szerve-
zetek megnevezést, amelyek egy részének (köz-
alapítványok, kht-k) semmi köze a civilséghez. 
Másrészt jónéhány formálisan civil szervezet 
ugyancsak távol van a civil eszményektől.

A hivatalos statisztikák tükrében a hazai ci-
vil szféra egyszerre mutat kedvező és kedvezőt-
len képet. A szervezetek száma ma hatszorosa 
(kb. 50 000) a rendszerváltozás előttinek, bár 

10 éve alig van számszerű növekedés. Egyre 
sokszínűbb a tevékenységszerkezet, amely már 
jobban tükrözi a társadalom pluralizmusát, de 
az egyesületek körében még mindig túlsúlyban 
van a szabadidős tevékenység és a sport, és egy-
re szövevényesebb a civil szervezetek és a poli-
tikai pártok nyílt és rejtett kapcsolatrendszere. 
Összességében �004-ben is töretlen a bevételi 
források növekedése (kb. 450 milliárd Ft), bár a 
bevételi struktúra rendkívül egyenetlen. Az ala-
pítványok fő forrását a támogatások (75%), az 
egyesületekét az alaptevékenység bevétele (50%) 
jelenti. Örvendetes, hogy az SZJA 1%-ának fő 
kedvezményezettjei a civil szervezetek, bár az 
egyesületek 9%-a pénz nélkül működik. A civil 
szférát fémjelző önkéntes munka a szervezetek 
�/3-át jellemzi, ami kb. 460 000 önkéntes segí-
tőt és közel 80 millió becsült munkaórát jelent. 
A tagsággal rendelkező civil szervezetekben kb. 
4,3 millió a tagok száma. Mégsem lehetünk 
elégedettek a civil aktivitás mértékével. Egy 
egészen friss, nem reprezentatív kutatás szerint 
például 50 egyetemistából mindössze egy vesz 
részt civil szervezetek munkájában.

Nem meglepő ez az eredmény. Ismert tény, 
hogy a civil aktivitást az egyének társadalmi-
gazdasági státusza és a tágabb környezet számos 
eleme befolyásolja, alakulására döntő hatást 
azonban az egyén személyiség jellemzői (identi-
tás, értékek, attitűdök, viselkedésminták, kom-
petenciák) gyakorolnak. A civil aktivitás ugyan-
is nem velünk született adottság, hanem egy 
sajátos viselkedési forma, az egyén élete során 
kialakuló szokás és képesség, vagyis alapvetően 
tanult magatartás, ha a tanulásnak megvannak 
a lehetőségei. A nélkülözhetetlen személyi-
ségjegyek formális, informális és legfőképpen 
nonformális (különböző élethelyzetekben elsa-
játítható) tanulási folyamatokban alakulnak ki, 
amelyek egyik fontos terepét éppen a civil szer-
vezetek jelentik.

Dr. Pavluska Valéria

A Civilek Napja tartalom
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Összes ünnepünk közül talán – sihe-
derkorának is köszönhetően – ez a 
legellentmondásosabb. Azt már meg-
szoktuk, hogy Karácsonykor mindenki 
kap ajándékot, kivéve az ünnepelt; azt 
is, hogy Húsvétkor két csepp kölni felér 
egy vödör vízzel, de az még új nekünk 
– vagy tán nem is tudjuk –, hogy egy 
termékenységünnepből miért éppen az 
erre utaló, sőt, ezt elősegítő – de leg-
alább szimbolizáló – rítusok hiányoz-
nak. Hiszen arra is lehet ipart építeni, 
sőt egy egész országot is, ha kicsit gya-
rapodna a – keresetlen kereső – népes-
ség. Persze lehet, hogy ahhoz inkább 
egy új nemzeti ünnepre lenne szüksé-
günk… De minek is fürkésszük a jövőt, 
míg azt sem tudjuk, hogy kinek, miért 
és mennyiért valljunk szerelmet? És 
egyáltalán mi köze van a Vatikán által 
nyilvántartott �7 Szent Valentin közül 
egynek is a szerelemhez vagy a termé-
kenységhez? Ez utóbbira egyszerű a vá-
lasz: semmi.

Az egyszerűnek tűnő válaszok mö-
gött mindig valami szövevényes, ösz-
szetett dolog lappang (pl.: E=mxc�), 
amit az utókor, a fejlődés vagy az igaz-
ság nevében időnként megcáfol. Jelen 
esetünkben sincsen ez másképp. For-
dulatokkal teli történetünk első írásos 
emlékei az ókori Rómába kalauzolnak 
bennünket, abba a korba, ahol a szen-
tek helyeit még istenek foglalták el a 
naptárban. Az információs társadalom 
korával ellentétben, akkor még jól em-
lékeztek arra, hogy az év egyes napjain 
kit, miért és hogyan kell megünnepel-
ni, főleg ha az adott hónap elnevezése 
is onnan származik.

E napot nem lehet elfelejteni! Sokkal több embert érint, mint a ró-
zsák Háborúja és több szívet dobogtat meg, mint a tiszavirág életű 
Őszirózsás Forradalom. A globa(merika)lizálódott világ ünnepi ál-
ruhába öltözött üzleti alakulatai a 90-es évek elején érték el hazánk 
partjait és egy ünnepnek álcázott üzleti fogással bevettek egy addig 
kiaknázatlan piacot: Ámor kezében megpendült az automata sorozat-
nyilazó húrja, mellyel kezdetét vette az Interkardiális Virágháború, 
vagyis a V (mint Bálint) –nap. Azóta ezen a napon hazánkban is évről-
évre sokkal több virág hullik el, mint amennyi élet eliramlik, méghoz-
zá úgy, hogy azt sem tudjuk, mit ünnepelünk február 14-én. Hacsak 
nem a névnapunkat.

Február 14-e Juno Februa(ta), vagyis 
Februatio fesztiválja volt. Mint minden 
magára valamit is adó fesztivál, ez is két 
napig tartott. Amit magukra adtak 
– a beavatott férfiak – az frissen nyú-
zott kecske bőréből készült tanga volt, 
melynek elengedhetetlen kellékével, az 
áldozati kecske bőréből hasított szíjjal 
gyógy-ostorozták, vagyis „fertőtelení-
tették”, megtisztították és termékennyé 
tették az ünnepi körfutáson útjukba 
kerülő fehérnépet. Az ünnepség nőket 
– finomabban – is érintő része ezután 
következett. A hajadon nők un. bilé-
tára írták és egy urnába dobták nevü-

ket, majd az arra 
érdemes egye-
dülálló férfiak 
kihúzták annak 
a nevét, akivel 
aztán együtt ma-
radtak a fesztivál 
idején. Sőt, ha az 
ismerkedés nem 
ütközött aka-
dályokba, akár 
egész évben vagy 
életük végéig. Ha 
mélyebbre ások e 
fesztivál névadói-

nak – hiszen a tudományos szakiroda-
lom 15-re már más isteneket is említ, 
ugyanazokat a ceremóniákat párosítva 
hozzájuk –, szimbolikájában, akkor ki-
kerülve a „parádé” lényegi elemeinek 
virágnyelven történő ecsetelését, meg-
érthetjük azt is, hogy az egyháznak mi-
ért volt szüksége egy Szent Valentinra.

Junonak – az asszonyok és a házas-
ság – istennőjének Februa(ta) előneve 

lázasat vagy heveset jelent, mely egy-
ben jelöli magát a megtisztítási szertar-
tás módját (a februare-t, a láz vagy hév 
– febris – által való megtisztítást) és 
eszközét (a februumnak nevezett, kecs-
kebőrből készült, hevítő hatású gyó-
gyászati segédeszközt) is. Más források 
szerint Februatio csupán Lupercalia 
előestéje volt, viszont ez nem koptatja 
meg az előző fényét, hiszen mindkettő 
ugyanarról szól. A Lupercalia eredeti-
leg Róma védő totemjének – Luper-
cusnak –, a városalapító Remust és 
Romulust tápláló nőstényfarkasnak az 

ünnepe volt, mely egybefonódott egy 
ősibb, pogány termékenységistennek, 
Faunusnak szentelt – fentebb már em-
lített – kecske és kutyaáldozatokkal. 
Mint tudjuk, a rómaiak isteneiket a 
görög mitológiából „kölcsönözték”. 
Itt sem véletlen, hogy Faunus, a görög 
Pán – a juhászok, nyájak, legelők kecs-
kelábú és –szarvú istenének – római 
megfelelője. Valószínűleg, ha az utcán 
összefutnánk egy ünneplő, bortól má-
moros, szemérmetlen bőrtangában 
vigyorgó Lupercivel, az első gondola-
tunk, mely sikolyba torzítja arcunkat, 
az lenne, hogy: „Szatír!” Kétségtelen, 
hogy kevés nő szívét hevítené fel és a 
termékenység is csak mint páni féle-
lem, vagy kósza rettegés fordulna meg 
a fejünkben.

El is érkeztünk az ókorba belefáradt 
Római Birodalom utolsó évszázadai-
hoz, vagyis II. Claudius császár uralko-
dásának idejéhez. „Hitegetős” források 
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szerint legalább három Valentin élt e 
korban, melyek közül kettő biztosan 
Rómában vált a keresztényüldözés ál-
dozatává. Egy hitelesebb forrás szerint 
a mártírhalált halt Szent Valentinról 
szóló történetek a kora középkor sötét 
bugyraiból kerültek napvilágra, azzal a 
leplezett szándékkal, hogy a Szentszék 
és a karóba húzás árnyékában vissza-
lopjon a sivár keresztény világba egy ál-
ruhába bújtatott ősi tradíciót és egy kis 
romantikát. Hiszen a néphagyomány a 
mai napig őrzi azt a babonát (megfigye-
lést?), hogy a madarak (néhány ország-
ban csak a galambok) február idusán 
választanak egy életre párt maguknak, 
vagy hogy Valentin napján különféle 
mágikus praktikákkal meglelhetjük 
életünk párját. De ki is volt ez a Szent 
Valentin? Mit mond a legenda?

II. Claudius �69-ben betiltotta a há-
zasságot, mert úgy vélte, katonái lelki 
állapotára negatív hatással van, s ezzel 
harcbéli teljesítményüket is csökken-
ti. Valentin – a kettő római vértanú 
közül a rangosabb – Terni püspöke 
volt, aki ellenszegülve e törvénynek, 
fiatal párokat adott össze. Engedet-
lensége és megingathatatlan hite mi-
att tömlöcbe vetették, ahol bensősé-
ges kapcsolatba került a börtönőr vak 
lányával. Az általa összeesketett ifjú 
házasok virágokat dobáltak a börtön 
ablakába – innen eredeztetik a virá-
gok ajándékozását –, mígnem egy feb-
ruári napon kivégezték. Eddig tart a 
hihető rész. Persze a későbbi tradíciót 
alátámasztandó és a „hiteles szentség” 
kedvéért még tartozom egy apró rész-
lettel. Mielőtt Valentint kivégezték 
volna, a hite erejével visszaadta a vak 
lány látását és üzenetet hagyott neki, 
melyet úgy írt alá, hogy „a te Valenti-
nod”. (Mindezek előtt persze olvasni 
is megtanította, hiszen ez akkoriban 
még nem szerepelt a Life Long Lear-
ning programjában.)

Az eredeti pogány ünnep „keresztény 
hitre térítése” Galesius pápa nevéhez 
fűződik, aki 496-ban száműzte a szent 
kalendáriumból Juno és Lupercus tivor-
nyázó termékenységünnepét és helyére 
a szelídebb keresztényi és plátói szere-
lem kimutatásának is méltó alkalmául 
szolgáló Szent Valentin napját tette.

A sors iróniája, hogy időközben e Va-
lentin alakja összemosódott egy később 
élt német püspök alakjával, aki a nyava-

lyások – vagyis epilepsziások – gyógyí-
tásával vált híressé és azok védőszentjé-
vé avatták. Ezért február 14-e egyben az 
ő, és 1997-től az Epilepsziával Élők Vi-
lágnapja is. A katolikus naptárban így 
sem állta meg a helyét, mert 1969-ben 
áldozatul esett egy olyan szelekciónak, 
mely törölte a csupán legendákban sze-
replő szenteket az egyházi kalendárium 
ünnepeltjeinek köréből.

Térjünk vissza kicsit a középkorba. 
Az ősi rítusok lassan valóban vissza-
szorultak, majd el is tűntek – bár a 
„tombolán nyert szerelem” viszonylag 
sokáig fennmaradt Franciaországban -, 
mígnem az 1400-as években már csak 
a keresztény hagyomány élt tovább, ré-
szint kijátszva a kor társadalmi normá-
it. Mit értek ezen? Az ismerkedés kon-
vencionális formái oly’ merevek voltak, 
hogy egy spontán, romantikus ismer-
kedést teljességgel lehetetlenné tettek. 

Valentin napon viszont bárki írhatott 
– ha tudott – titkon üzenetet szíve 
választottjának. Bonyodalmat csupán 
az okozhatott, hogy rendszerint e sze-
relmes, verses leveleket úgy szignálták, 
hogy „a te Valentinod”, így a hős lovag 
kiléte lehet, hogy örökre homályba me-
rült.

Az 1700-as években divatossá vált 
„valentájn”-verseket tartalmazó köny-
vek és a kézzel írott szerelmi vallomá-
sok korszakát a nyomdaipar térhódítá-
sa zárta le. A XIX. században már előre 
gyártott üdvözlőlapokat küldtek egy-
másnak az emberek, fellendítve ezzel 
az egyre olcsóbbá és népszerűbbé váló 
posta forgalmát is. Napjainkban csak a 
Karácsonykor feladott levelek mennyi-
sége előzi meg a statisztikák szerint.

E napot nem lehet elfelejteni! Élénk-
vörös színű szívecskékbe és kerekded 
Cupidókba ütközik az ember tekin-
tete már hetekkel az ünnepnap előtt. 

Az édességipar felvirágzik, szintúgy az 
addig kihaltnak tűnt virágboltok kira-
katai is. Szent Valentin-ipar. Vajon me-
lyik Valentin volt édesség-gyáros vagy 
virágkötő? Mintha elvesztené az ünnep 
az intimitását, az egyediségét – a lelkét. 
A helyzetet nem csak a kommercializá-
lódott világ marketing-stratégái teszik 
lehetetlenné, hanem az érzelmek vir-
tuális utakra terelése is. Az egykor kéz-
zel írt levelek internetes képeslapokká, 

sablonos SMS-ekké silányultak. Ez 
sem a romantikára, sem pedig a termé-
kenységre nincs jó hatással. Az üzletre 
viszont annál inkább, hiszen ha már 
jegyzik a naptárban, a „mindenkik” so-
rából csak kevesen szeretnek kilógni. 
Csak néhány adatot szeretnék kiemelni 
az eladási statisztikákból, hogy lássuk, 
milyen arctalan, jellegtelen tömegter-
melés van a „Szerelmesek ünnepének” 
hátterében. E napon – a Greeting Card 
Association becslése szerint – kb. egy-
milliárd üdvözlőlapot küldenek világ-
szerte, melyből megközelítőleg 19� 
milliót csak Amerikában. Az angol 
férfiak 73 százaléka lepi meg kedvesét 
virággal, míg Grazban kb. �0 millió 
szál vörös rózsát adnak el. És még sorol-
hatnám… Én egy tucat szőkét kérnék. 
Vagy barnát. Mindegy.

Mit lehet tenni? Varnus Xavér el-
gondolását tovább fejtegetve, a leg-
jobb az lenne, ha az év minden napját 
Valentin napnak, vagy Karácsonynak 
élnénk meg és kijelölnénk egy napot 
az „Utálat” vagy „Gyűlölet” napjának, 
hogy emlékezzünk, mit kell elfelejte-
nünk. Ha ez mégsem sikerülne, a gyö-
kerekhez való visszatérés esetleg lop-
hat némi színt az életünkbe. Itt nem 
az ókori tradíciók ápolására gondolok 
– mely részben, ha el is pirulunk, ma is 
érvényesül –, hanem a népi babonákra, 
megfigyelésekre. „Bálint napján jó tyú-
kot ültetni, mert akkor a háznak sze-
rencséje lesz…” ( Jung Károly: Régiek 
kalendáriuma) És Húsvétkor lekaszál-
hatjuk a termést a nyulak elől.
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– Andor Tamás operatőr képeit, látás-
módját a magyar filmtörténet számos 
jelentős darabjából megismerhettük, hi-
szen a hetvenes évektől kezdve Gazdag 
Gyula, Simó Sándor, Mészáros Már-
ta, Makk Károly, Koltay Gábor és Ba-
csó Péter alkotótársaként meghatározó 
szerepet játszik a hazai és nemzetközi 
koprodukciókban készülő játékfilmek 
látványvilágának megteremtésében. Azt 
azonban kevesebben tudják, hogy An-
dor Tamás – kezdetben a Balázs Béla 
Stúdió tag jaként – a magyarországi 
dokumentarista filmezés megújításában 
is komoly érdemeket szerzett. Schiffer 
Pál rendezővel kidolgozott, mind a mai 
napig úttörőnek számító programjuk je-
gyében az elsők között forgattak „filmes 
szociográfiát”, a korszerű társadalom-
tudomány módszertani alaposságával 
tárva fel a hetvenes-nyolcvanas évek ál-
lamszocialista Magyarországának olyan 
mélyrétegeit, amelyekről eladdig beszélni 
nem, csak hallgatni volt szabad. A Schif-
fer Pál és Andor Tamás filmjei által meg-
teremtett második nyilvánosság képet ad 
mindazokról, akiket a hivatalos statisz-
tika ívein megnyilvánuló igyekezet is 
inkább eltüntetni, mintsem feltüntetni 
szándékozott, és hogy a film szemének, 
a kamerának az éberségét se lehessen 
többé kijátszani: alkotásaikban az esély-
telenek, Lányi András kifejezésével élve 
„a szociális némák” lépnek a közönség 
elé... Az 1970-ben készült és napjaink-
ra a magyar dokumentumfilm történe-
tének meghatározó darabjaként értékelt 
Fekete vonat című film a Szabolcs megye 
és Budapest között ingázó munkások ki-
látástalan helyzetébe nyújt drámai erejű 

bepillantást. A pártfogolt című alkotás 
1981-ből, pedig egy tizenhét évesen a fia-
talkorúak börtönéből szabadult kamasz 
beilleszkedési kísérletének és kudarcának 
a történetét mutatja be. A két film közöt-
ti kapocs: ifjú Kitka János személye, akit 
még a Fekete vonat gyerekszereplőjeként 
ismerhettünk meg, s aki tizenegy évvel 
később, mint „pártfogolt”, azaz a hetve-
nes évek végén kidolgozott ifjúságvédel-
mi rendszer alanya került ismét Schiffer 
Pál és Andor Tamás látóterébe…

– Tisztelegnünk kell az öt éve el-
hunyt Schiffer Pál emléke előtt. Mind 
a Fekete vonat, mind pedig A pártfogolt, 
életművének nagyon értékes darab-
jai. Fontos kiemelni, hogy a két film 

elkészítésének módszerében van egy 
alapvető különbség. Míg a Fekete vonat 
a szó hagyományos értelmében vett 
dokumentumfilm, addig A pártfogolt, 
a későbbiekben forgatott Cséplő Gyu-
ri című munkánkhoz hasonlóan, az 
úgynevezett „szituációs dokumentum-
filmek” műfajába sorolható. Ugyan a 
szereplőknek a szituációs dokumen-
tumfilm esetében is a saját élethely-
zeteikben kell helytállniuk, azonban 
a rendezői és a szociológiai felderítő 
munka már jóval a forgatás előtt kez-
detét veszi. A film szereplői elmondják, 

hogy mi történt velük, vagy éppenség-
gel mik a terveik, a stábnak ebből kell 
felkészülnie és felvételre gyakorlatilag 
ezeknek az előzetesen egyeztetett hely-
zeteknek a rekonstrukciója kerül. A 
módszer lényege, hogy az alkotási fo-
lyamat során mindazok akikről a film 
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Névjegy: Andor Tamás – operatőr. 
Született: 1937. december �0-án. 
Tanulmányok: Színház- és Filmművészeti Főiskola, operatőr, 1961-65. 
Életút: Nemzeti Színházban világosító, 1958-61 az Iparművészeti és Kép-

zőművészeti Kivitelező Vállalat modellezője, makettkészítő iparművésze, 
1965- a Mafilmnél rövidfilmek, 1970- játékfilmek operatőre. 

Főbb művek:
Schiffer Pál – Fekete vonat (1970); Kenyeres Gábor – Végre hétfő (1971); Gaz-

dag Gyula – Sípoló macskakő (1971); Simó Sándor – Apám néhány boldog 
éve (1977); Schiffer Pál – Cséplő Gyuri (1978); Bacsó Péter – Áramütés 
(1979); Mészáros Márta – Anna (1981); Schiffer Pál – A pártfogolt (1981); 
Simó Sándor – Viadukt (198�); Makk Károly – Egymásra nézve (198�);  
Bacsó Péter – Te rongyos élet (1983); Koltay Gábor – István, a király (1984); 
Dobray György, Horváth Péter – Szerelem első vérig (1985); Bacsó Péter 
– Hány az óra, Vekker úr? (1985); Bacsó Péter – Banánhéjkeringő (1986); 
Dobray György – Szerelem második vérig (1987); Simó Sándor – Isten ve-
letek barátaim (1987); Bacsó Péter – Sztálin menyasszonya (1991); Bacsó 
Péter – Megint tanú (1994); Bacsó Péter – Hamvadó cigarettavég (�001); 
Bacsó Péter – De kik azok a Lumnitzer nővérek? (�005)

Díjak, elismerések: Ernest Artaria Prize (Locarno) (1978), Balázs Béla-díj 
(1979), Merited Artist (1985), érdemes művész (1985).

Fenyvesi Kristóf
A befogadó kamera
 – Beszélgetés Andor Tamás operatőrrel –
A Pécsi Kulturális Központ Dominikánus Házában zajló IDŐMOZaIK 
DOKUMENTUMfilmklub első évfolyamában nyolc filmest és tizen-
öt dokumentumfilmet mutattunk be közönségünknek. A 2007-es új 
évadot az „Elszállt egy hajó a szélben” című filmmel nyitjuk február 
20-án, melyet Kisfaludy András, az 1968-tól 1971-ig fennálló Kex 
együttes egykori dobosa, jelenleg filmrendező készített a legendás 
zenekar és frontembere, Baksa-Soós János (jelenleg Január Herceg) 
szellemét megidézendő. A vetítést Kisfaludy András és Koszits Attila 
klubbeszélgetése követi. Addig is, a 2006-ban  beszélgetések közül, az 
Andor Tamás operatőrrel 2006. november 8-án készült interjút ajánl-
juk olvasóink figyelmébe.

Részlet a „Feket vonat” című filmből
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Jánosról szóló filmet, A pártfogoltat ti-
zenegy évvel később megcsináltuk. Az 
a sajátos szabadság, amit az új kamera 
biztosított, tette lehetővé mindezt, és 
részben ennek is köszönhető, hogy a 
Fekete vonat a maga korában elég nagy 
feltűnést keltett. Soha nem felejtem el, 
hogy Bódy Gábortól ezért a filmért 
kaptam életemben a legnagyobb dicsé-
retet. Azt mondta, hogy azért szereti 
ezt a filmet, mert „mindenre nyitva van 
a kamera, végig csak befogad és nem 
erőszakol meg semmit.”

– Ezek a filmek betöltik azt a nehezen 
kivihető és talán minden dokumentum-
filmre egyaránt vonatkozó küldetést, 
hogy sorsokat, mégpedig hiteles emberi 
sorsokat tegyenek hozzáférhetővé. Azon-
ban mi az, amit maguknak a dokumen-
tumfilmeknek a sorsáról elmondhatunk?

– Rendkívül fontosnak tartom, hogy 
olyan körök működjenek, mint amilyen 
például ez is, amelynek keretében most 
beszélgethetünk. Fontos, hogy legyen 
érdeklődő, aki egy-egy ilyen filmet meg-
néz, az emlékei között megőriz és a film 
által tudomására jutott információkat 
továbbadja. Ugyanis a dokumentum-
film sorsa azon múlik, hogy van-e alkal-
ma arra, hogy találkozzon a közönség-
gel. A televíziók által biztosított, egyre 
szűkülő ilyen irányú nyilvánosság, ehhez 
jelenleg kevésnek tűnik. Pedig nem sok 
érdekesebb dolgot lehet elképzelni an-
nál, mint hogy az ember a saját szemével 
láthatja, hogy teszem azt húsz évvel ez-
előtt mi történt, hogyan éltek az embe-
rek. Példának okáért még a legaljasabb 
hazugságokra épülő, legsematikusabb 
ötvenes évekbeli dokumentumfilmek 
is magukban rejtik a valóságot: a hátte-
rekben, a tárgyakban, az emberek visel-
kedésében benne van mindaz, ami arra 
a korra jellemző volt. Mindenki, aki el-
szánja magát, hogy dokumentumfilmet 
csináljon, vagy akárcsak dokumentum-
filmet nézzen és beszéljen róla, nagyon 
fontos feladatot teljesít…

szól, annyira hozzászoknak a kamera 
és a forgatócsoport jelenlétéhez, hogy 
amikor egy későbbi forgatási szakasz-
ban a filmes stáb már váratlanul ér-
kezik, a saját, valós élethelyzeteikben 
természetesen tudnak viselkedni. És ez 
nem csak abban áll, hogy nem néznek 
bele a kamerába. Hanem minden szí-
nészt felülmúló természetességgel ké-
pesek megnyilvánulni. Kendőzetlenül 
jelennek meg előttünk a szorongásaik, 
kíváncsiságuk, és sokszor az a tragikus 
értetlenség, ahogyan ezek az emberek 
mindennapi környezetükhöz, tulaj-
donképpeni életszituációikhoz viszo-
nyulnak.

 – A módszer sikerességéhez, a hiteles-
ség elmélyítéséhez nyilván bizonyos „cse-
lek” alkalmazása, a stáb leleményessége 
is hozzátartozik. Például nem biztos, 
hogy szerencsés, ha a filmre vett jelenet 
minden egyes szereplője tud arról, hogy 
mire megy ki a játék, miről is szól tulaj-
donképpen az adott szituáció, amit ép-
pen rögzítenek…

 – Pontosan. Például a Cséplő Gyuri-
ban és A pártfogoltban is volt egy-egy 
olyan jelenet, amikor a gyári munka-
felvételt irányító ügyintéző nem tudott 
arról, hogy melyik munkáért folyamo-
dó lesz az, akiről filmet csinálunk. Csak 
annyit tudtak, hogy a munkafelvétel 
processzusát szeretnénk lefilmezni...

– Nincs egyszerű dolga tehát az opera-
tőrnek sem, hiszen ezeknek a jeleneteknek 
a lényege, hogy nyitott helyzetek, a lehe-
tő legváratlanabb eseményekre is fel kell 
készülni. Folyamatosan résen kell lenni, 
nem szabad lemaradni az akcióról.

– A legizgalmasabb dolgok valóban 
akkor jönnek létre, ha valami a kame-
ra előtt spontán módon történik. Az 
előre kiszámíthatatlan szituációk meg-
ragadásában kiemelt szerepe van a fi-
gyelem mellett a gyorsaságnak, a moz-
gékonyságnak is, amire egyébként egy 
technikai újdonságnak köszönhetően 

nyílt lehetőség. Ekkor jelentek meg 
ugyanis az első vállra vehető kamerák. 
Már a Fekete vonatot is ilyen eszközzel 
forgattuk.

– A képek intenzitását, a kamera ak-
ció-éhségét figyelve lehet, hogy nem csak 
nekem támadt az az érzésem, hogy An-
dor Tamás már a hetvenes években Dog-
ma-filmeket forgatott…

– A pártfogoltnál még „lesett jelene-
teket” is sikerült elkapnunk. A filmbe 
több olyan felvétel is bekerült, amikor 
a szereplők nem tudták, hogy a kame-
ra éppen be van kapcsolva. Egyébként 
a játékfilm-forgatásokon, vagy akár a 
hagyományos dokumentumfilmek for-
gatásán szokásos stábtól eltérően mi 
mindig egyfajta szűkített stábbal dol-
goztunk. Csak a szigorúan professzio-
nális szakemberekből álló hat-nyolc fős 
gárda, két Zsigulinyi ember volt az, aki 

részt vehetett egy ilyen munkában. Az 
első filmjeinknél, a vállra vehető kame-
ra magyarországi megjelenése előtt, 
a technikai feltételekkel még külön is 
meg kellett küzdenünk. Ahhoz, hogy 
hasonlót tudjunk csinálni, mint amit 
például akkoriban a Jean Rouch-ék 
filmjeiben is láttunk, nekem egy vascső-
vel kiegészített és két óriási réz súllyal 
kiegyensúlyozott huszonöt kilós mű-
termi kamerát kellett a vállamra ven-
nem. Mindezt azért, hogy akár közeli 
felvételeket is tudjak csinálni egy moz-
gásban lévő – természetesen viselkedő, 
nem pedig a kamera elé beültetett – 
szereplő arcáról. Aztán szerencsére a 
technika is utolért bennünket. Hogy 
kamerával a kézben fel lehet szállni egy 
vonatra, és lehet az emberekkel beszél-
ni úgy, hogy a gép nem zörög a kezem-
ben – ez maga volt a csoda. A Fekete 
vonat egy oda-vissza vonatút során, 
egyetlen hétvége alatt készült. A vona-
ton, a forgatás közben ismerkedtünk 
meg mindazokkal, akiket megérkezvén 
az otthonukban is felkerestünk. Így 
akadtunk rá a főszereplőnkre, Kitka Já-
nosra is, akinek aztán a fiáról, ifjú Kitka id
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IDŐMOZaIK 
DOKUMENTUMfilmklub 

Programinformáció:
Pécsi Kulturális Központ 

(Pécs, Színház tér �.)
Tel.: 7�/510-644 (Fenyvesi Kristóf )

E-mail: idomozaik@freemail.hu
Web: www.pkkinfo.hu

Részlet a „Cséplő Gyuri” című filmből

Elbert Márta, Schiffer Pál és Andor Tamás
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Lássuk a medvét! Február 2-án bújik elő 
barlangjából a medve a néphit szerint. Ha 
napos idő van, és meglátja saját árnyékát, 
visszabújik a barlangjába, mert rossz időt 
vár, hosszú lesz még a tél. Egyes vélekedé-
sek szerint mackó úr nem fényes nappal, 
hanem még éjszaka tekint fel az égre. Ha 
ugyanis telihold van, messze esik a böjt vé-
gét jelző tavaszünnep, a húsvét. 

Ez a nap jeles egyházi ünnep is egyben; 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napja, s Má-
ria megtisztulásának ünnepe. Ekkor emlé-
kezünk a gyermek Jézus templomi bemu-
tatására is.

A gyertyaszentelő név valószínűleg ab-
ból a szokásból ered, hogy ezen a napon a 
tűzhelyek tüzét kioltották, s azzal a gyer-
tyával gyújtották újra, melyet a pap ezen a 
napon szentelt meg a misén. 

A torokfájósok, énekesek, kikiáltók vé-
dőszentje Szent Balázs, névünnepe 3-án 
van. A hagyomány szerint örmény püspök 
volt, aki egy halszálkától fuldokló gyerme-
ket mentett meg. A néphit úgy tartja, hogy 
e napon lehet védekezni a torokfájás ellen; 
ez a balázsolás. Általános volt a templomi 
Balázs-áldás. Akik ebben részesültek, az 
otthon maradottak torkát megsimogatták, 
hogy őket is elkerülje a torokfájás. 

Sok emberöltőre visszanyúló szokás volt, 
hogy ezen a napon a diákok újabb tanuló-
kat verbuváltak. Házról házra járva hívo-
gatták a megfelelő korú gyerekeket, ugyan-

A karnevál elnevezés az egyik magyarázat sze-
rint a középkori latin carne levare, „a hús elha-
gyása” kifejezésből alakult ki. Ez nem csak a 
keresztény ünnep böjtmegelőző jellegére utal, 
hanem a farsangi eszem-iszomra is. Egy másik 
verzió szerint carrus navalisnak nevezték azt 
a kerekeken guruló, hajó formájú szekeret az 
ókori Rómában, amelyet a február 15-én tar-
tott Lupercalia-ünnepen álarcos tömeg hú-
zott végig az utcákon – a termékenység, bőség 
szimbólumaként – a természet újjászületését 
köszöntve. Ez az eredetmagyarázat azonban 
valószínűleg téves, ugyanis a „carrus”, azaz ko-
csi szó az olasz nyelvben megőrizte a két r-es 
alakot, a carneval szót pedig egyik későbbi 
változatában sem írják két r-rel.

Az ókori Görögországban volt egy olyan 
Dionüszosz ünnep, ami éppen a mai farsangi 
időszakkal esik egybe. Ezeket a vidám mulat-
ságokat hangos, álarcos felvonulások kísérték. 
Ezekből alakult ki később az athéni vígjáték. 

A Saturnaliák ősrégi latin népünnep. An-
nak a boldog aranykornak az emlékezetét 
rejtette, mely Saturnus uralkodása alatt volt 
a világon. A gazdagok rózsával koszorúzták 
fejüket, megvendégelték a szegényeket, le-
szedték a rabszolgák láncait, a cselédeket sa-
ját asztalukhoz ültették, a családtagok pedig 
apró ajándékokkal kedveskedtek egymásnak. 
Cirkuszi versenyek, gladiátorjátékok és ala-
kos felvonulások követték egymást, melyek a 
bolondok ünnepe, karnevál és más ünnepek 
ősképéül tekinthető.

A középkorban is tovább éltek az álarcos, 
állatjelmezes felvonulások. Ezeket a régi, po-
gány ünnepeket később az egyház megtöltöt-
te keresztény tartalommal. Európa legtöbb 
országában mindig újra várt esemény volt az 
álarcos felvonulás, amikor a hajó formájú ko-
csik tetején, vagy más feldíszített szekereken 
óriási maszkos, jelmezes alakokat hordoztak 
körül. 

Ekkor alakult ki a vízkereszttől hamvazó-
szerdáig tartó időszak farsang elnevezése (a 

V. Tarr Judit

Jeles napokról álmodom
Február az utolsó téli hónap. Vidámabbá teszi a közelgő tavasz tudata, 
a megkönnyebbülés, hogy már csak 28 nap a kikeletig. 
A hónap régi magyar neve Böjtelő hava. A csillagászati naptár szerint 
Halak hava.
A latin elnevezés valószínűleg a „februm”, tisztulás szóból ered. De 
Februa, azaz „Engesztelő” volt Mars isten anyjának, Junónak az egyik 
mellékneve. Ahogy Februa adott életet Marsnak, úgy ad helyt február 
Mars havának, márciusnak. 
A hónapot esőszínű ruhába öltözött, repülő alakként ábrázolták, 
jobbjában a Halak jelével. A mezei tennivalók alapján gyümölcsfáit, 
szőlőtőkéit metsző érett férfi jelképezte. 

akkor ajándékokat is gyűjtöttek tanítójuk 
számára. Ez a szokás a Balázs-járás.

Február 6-án Dorottya napján virágot és 
almát szenteltek a templomokban, mivel ő 
a kertészek és virágárusok védőszentje. 

A középkor végétől diákok, céhek adták 
elő a vértanú dramatizált élettörténetét. 
Később farsangi elemekkel bővült a Do-
rottya játék. 

A néphit szerint ha ezen a napon hideg 
van, Julianna napjára megenyhül az idő 
(Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja).

Igazi farsangi szent Bálint vagy latin ne-
vén Valentin 14-én. Lelkibetegség nyava-
lyatörés, szédülés esetén hívták segítségül. 

Régi szokás szerint a farsang a párválasz-
tás ideje Európa-szerte. Így válhatott ez a 
nap a szerelmesek „ünnepévé”. ( Mára pe-
dig elsősorban az élelmes kereskedők jeles 
napjává.)

Hazánkban ezen a napon szokták meg-
ültetni a kotlósokat, hogy �1 nap múltán 
kikeljenek a tojásból a kiscsibék.

Ha megszólal a pacsirta, hangja is jelzi, 
egyre közelebb a tavasz. A fű is növekedés-
nek indul a napos domboldalakon. Zsu-
zsanna napján, 19-én történik mindez.

Hangos mulatság zajlott húshagyó ked-
den is: a pártában maradt lányokat csúfol-
ták cseppet sem kíméletes módon.

Ebben az évben hamvazószerda február 
�1-re esik. Az ezt megelőző hét vége a far-
sang farka. Ekkor van a mohácsi busójárás 
és a velencei karnevál is. 

��-én egyetlen napra felmentést kapunk 
a böjt alól. Zabálócsütörtökön el lehet fo-
gyasztani a farsangi mulatságból megma-
radt zsíros falatokat.

Idén jégtörő Mátyás napját már a nagy-
böjt csendje fogadja. �4-én az időjárást fi-
gyeljük újra, hiszen ha Mátyás nem talál 
jeget, akkor csinál. 

S bár ez a tél eddig nem mutatta ki mé-
regfogát, azt hiszem, mindannyian szívsza-
kadva várjuk már a tavaszt.

Balázs-járás

A Velencei 
Karnevál
története
A maszk kétségtelenül a karnevál 
jelképe – és Velence szimbóluma.
Ez a lehetetlenre építkező város a 
lehető legalkalmasabb rá, hogy a 
fantázia birodalmának fővárosa 
legyen. A karneválról sokunknak 
Velence jut az eszünkbe. De vajon 
miért is?
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német fasen, faseln – mesélni, pajkosságot 
űzni – szóból), amely – főként az utolsó há-
rom napban – a szabados mulatozás, kicsa-
pongás, böjtök előtti népünnepélyek ideje is. 
Az egyébként szigorúan vallásos, hétköznapi 
életet a féktelen örömünnep váltotta fel.

A farsang hazája Olaszország, ahol ez a 
régi római Saturnália ünnepekből szárma-
zott, melyeket a keresztény egyház nem bírt 
a nép tudatából kiirtani. Így kénytelen volt e 
régi pogány ünnepeknek némi vallásos színe-
zetet adni.

Korábban nemcsak álarcos felvonulásokat 
tartottak, virág és confetti dobálással (ez ak-
kor még gipszből vagy cukorból készült go-
lyócskákat jelentett). A velencei karnevál hí-
res volt még állatviadalairól, valamint a római 
kori lóversenyeiről is. Történelmi érdekesség 
pedig: a Köztársaságnak a császárhű Ulrico 
pátriárka felett aratott győzelme óta tartanak 
ünnepséget „Húshagyó Csütörtökön”, a Pia-
zetta San Marco-n.

Az első írásos emlékek, melyek megemlítik 
a karnevált, 1094-ből származnak. Ez időben 
Velence nagy és félelmetes mediterrán tengeri 
hatalom volt, s győzelmeit meg is ünnepelte, 
de mindig is a karnevál volt a legkedveltebb 
mulatságok egyike.

A XIII. század végén nyilvánították hi-
vatalos ünnepnek a húshagyókeddet, és a 
maszk-készítőknek már a középkorban saját 

alcsoportjuk volt a festők céhén belül. Európa 
több országába eljutottak az itt készült masz-
kok, Magyarországra is innen hozatták az ál-
arcokat és ruhákat Mátyás király korában.

Velence a XVIII. században elnyerte a 
karneválok városa címet. Ekkor már Európa 
nemesei százával özönlötték el, hogy jól ki-
mulassák magukat a város terein és utcáin, a 
kaszinókban és színházakban. 1869-ben Fe-
renc József is részt vett – inkognitóban – a 
karneválon. 

Az Adriai Köztársaság idejében minden ti-
lalmat feloldottak a karneváli időszak idejére. 
Az utcákat, tereket az álarcokba, álruhákba 
öltözött nép vette birtokába. A szalonokból, 
kávéházakból a hangos és féktelen mulato-
zás zaja szűrődött ki. Kötelező volt az álarc 
viselése, amelyet már akkor is papírmaséból 

készítettek és díszesen dekoráltak. Az álarcot 
azonban nemcsak szórakozásra használták. 
Hiába korlátozták viselését törvények, az ál-
arc lehetőséget nyújtott a fegyverviselésre 
anélkül, hogy bárki felismerhette volna az 
éjszakai randalírozót vagy szerencsejátékost. 
De alkalmas volt a maszk a polgárok számára 

a hitelezők előli rejtőzésre is, emiatt a kaszi-
nók nem engedélyezték játékosaik számára 
viselését.

Amikor a köztársaság megbukott, a város 
fejlődése alábbhagyott, a karneválról is meg-
feledkeztek. 

1980-ban, kétszáz év Csipkerózsika-álom 
után újították fel a Velencei Karnevált. Ma 
már a Szent Márk téren és a szűk utcákon ál-
arcos látogatók serege hömpölyög. Aki ilyen-
kor ellátogat Velencébe, megismerheti ennek 
az elvarázsolt, romantikus városnak farsan-

gi, nagyvilági szalonokat utánzó arculatát, 
amely ma a világ legrangosabb eseményeinek 
egyike. A farsang ideje alatt félmillió turista 
keresi fel a várost. Amióta ez a szép hagyo-

mány újra életre kelt, a látogatók száma évről 
évre nő. Főleg az ünnepségsorozat utolsó hét-
végéje zsúfolt. Nem ritka, hogy sokan csak a 
várostól 10 kilométerre találnak szállást.

Oscar Wilde szerint: „Egy szép maszk sokkal 
többet árul el a gazdájáról, mint maga az arca.” 

És hogy mit árulhat el egy csodás álarc a vi-
selőjéről? Például a következőket:

Arany szín – hűség és őszinteség
Fekete szín – kegyetlenség

Fehér szín – közönséges jellem
Hajlott orr – szemtelenség

Ráncos arc – öregség
Nagyívű szemöldök – gőg, hencegés

összeállította: Pusch Gizella
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Megszépült a Civil Közösségek Háza
Nedjalkov Iván

Ezév január közepén nyitotta meg ismét kapuit a Civil Kö-
zösségek Háza, melynek felújítása a ROP 1.1 „Turisztikai 
vonzerők fejlesztése” intézkedés keretében megvalósult „Pécs 
világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése” projekt kapcsán 
jöhetett létre.

A Ház ünnepélyes megnyitójára február 9-én kerül sor, az 
alábbi program szerint:

17.00 A vendégeket köszönti:
 Tasnádi Péter, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

17.05 A Civil Közösségek Háza – múlt, jelen, jövő
 Gondolataikat elmondják:
 Groskáné Piránszki Irén közösségfejlesztő, 

 Kelet-magyarországi Közösségfejlesztő Szolgálat - 
 Debrecen (ProHáló)

 Gerencsér Balázs igazgató, NIOK Alapítvány – 
 Budapest (CISZOK)

 Balogh Anikó elnök,  
 Magyar Teleház Szövetség Dél-Dunántúli 
 Regionális Tagozata

17.35 Köszöntőt mondanak:
 Dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke
 Dr. Herczog László, a Szociális és Munkaügyi 

 Minisztérium szakállamtitkára
 Dr. Hargitai János, a Baranya Megyei Közgyűlés 

 elnöke
 Dr. Ujvári Jenő, a Pécs/Sopianae Örökség Kht. 

 ügyvezető igazgatója

18.00 Fogadás – pohárköszöntőt mond:
 Tillai Aurél, a Nevelők Háza Egyesület elnöke
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Matematikus-fizikus berkekben egyre 
kevésbé hangzik szokatlanul a „spidron” 
kifejezés, különösen mióta a világ egyik 
legjelentősebb tudományos folyóirata, 
a másfél millió példányban megjelenő 
Science News, 2006 októberében a cím-
lapján adott hírt a hazai felfedezésről. 
Erdély Dániel, a spidron-rendszer kidol-
gozója, még a hetvenes évek végén foly-
tatott grafikusi-formatervezői tanulmá-
nyai során, egy olyan különleges mértani 
struktúrát állított elő, amelynek a való-
di jelentősége, még az ő számára is csak 
hosszú évekkel később, egy kristályfizi-
kussal való véletlen találkozása folytán 
vált világossá. 

A spidron története a Magyar Ipar-
művészeti Főiskola „Formatan” kurzusán 
kezdődött 1979-ben, amikor a bűvöskoc-
ka megalkotója, Rubik Ernő a következő 
feladvánnyal lepte meg növendékeit: haj-
togassanak össze egy papírlapot úgy, hogy 
az utána harmonika-szerűen szétnyitható, 
majd újra összecsukható legyen. Az egysze-
rűnek tűnő feladat kivitelezésében a hallga-
tóknak kerülniük kellett a szokványos meg-
oldásokat, de ez a feltétel voltaképpen csak 
lendületet adott Erdély Dánielnek ahhoz, 
hogy egy olyan szisztéma alapján fogjon 
neki a szerkesztésnek, amellyel őelőtte még 
soha senki nem kísérletezett. A kizárólag 
egyenlő oldalú és egyenlő szárú, 1�0 fokos 
csúcsszögű háromszögek összekapcsolásá-
ból spirálisan kibontakozó szerkezet láttán 
– amely pókhálószerűségére és mértani sa-
játosságaira utalva, az angol pók („spider”) 
és a „poligon” szavak összeolvasztásából 
nyerte később a „spidron” nevet –, még 

maga a mester, Rubik Ernő is meghökkent. 
A következetesen érvényesített geomet-
riai minimalizmusból előálló, magas fokon 
szervezett konstrukció fokozatosan napvi-
lágra kerülő rendkívüli tulajdonságai pedig 
egyre sokrétűbb kutatásra és az alapötlet 
továbbfejlesztésére ösztönözték Erdélyt. 
Mára a szellemi játékból tudományos szen-
záció, egy eleddig példátlan adottságokkal 
rendelkező térkitöltő rendszer jött létre, 
amely a nanotechnológiától az építeszeten 
át az űrkutatásig, számtalan alkalmazási te-
rülettel kecsegtet. A spidron technikai kar-
rierjétől függetlenül, azonban nem kevésbé 
figyelemre méltóak Erdély Dániel és kollé-
gái azon törekvései sem, hogy a kutatások 
során kifejlesztett, lélegzetelállító szépségű 
alakzatok dekorációs elemként, műalko-
tásként vagy pedagógiai célú prezentációk 
modelljeiként jussanak szerephez. Erdély 
Dániellel a virtuális térben, elektronikus 
leveleket váltva beszélgettünk, érintve több 
olyan területet is, amelyek mindeddig vi-
szonylag ritkán kerültek előtérbe a felfede-
zést bemutató, korábbi közleményekben.

– 1994-ben találkoztál Cristiana Grigo-
rescu román optikai kristályfizikusnővel, aki 
elsőként hívta fel a figyelmedet az általad 
kidolgozott rendszer tudományos relevanci-
ájára. A spidron, az ezt megelőző csaknem 
tizenöt éven keresztül mindössze a fejedben, 
illetve azokon a fáradhatatlanul hajtogatott 
papírlapokon létezett, amelyeket a kifejlesz-
tésére áldoztál. Felfedezésed jelentőségének 
felismerése és nyilvánosságra hozatala után, 
azonban a spidronnal kapcsolatos kutatáso-
kon már egy nemzetközi gárda munkálko-
dik. A szakemberek között van elméleti ma-

tematikus és képzőművész is, te magad pedig, 
a Pécsi Tudományegyetem PhD-hallgató-
jaként, kultúratudománnyal is foglalkozol. 
Kire milyen feladat hárul a spidron-csapat-
ban, és mit gondolsz, miért szegődtek melléd 

ezek az emberek?
– 1979-ben készítettem el az első spid-

ron-reliefet, amely már majdnem „min-
dent tudott”, azaz a legizgalmasabb olyan 
tulajdonságokkal rendelkezett, amelyek 
lehetővé tették a különböző későbbi válto-
zatok megtalálását. Azt hiszem, azok az öt-
letek és hozzáállásbeli attitűdök segítették 
sikerre a spidront, amelyek nem magának 
a megvalósításnak vagy a tervezésnek kö-
szönhetőek, hanem sokkal inkább annak, 
hogy el szerettem volna kerülni rutinokat, 
bevett fogásokat, logikusnak tűnő megkö-
zelítéseket és következtetéseket. Ebben se-
gítségemre voltak azok a magatartás és gon-
dolkodásbeli „edzések”, amelyeket apám, 
Erdély Miklós kreativitási gyakorlatain 
gyakoroltunk, amikor kimutattuk, hogy a 
problémamegoldások és a problémaelke-
rülések hasonló rutinokat követő cselekvé-
sek, mentális gesztusok, és azt is, hogy ezek 
a műveletek állandóan újratermelik saját 
magukat. Tudatosan helyeztem olyan alko-
tói pozícióba magam, amely előidézhette a 
meglepő eredményt. Hogy mik ennek a bi-
zonyos pozíciónak a jellegzetességei? Sokat 
gondolkoztam, hogy vajon miért nem jött 
rá senki előttem arra, hogy egy papírlapot 
úgy is meg lehet hajtogatni, hogy a hajtá-
sok apró, egyre rövidebb szakaszokból fel-
épülő spirálkarokat formáljanak. A munka 
precíz végrehajtása érdekében az összes 
szerkesztést a papírlap mindkét oldalán el-
végeztem és csak a legfontosabb pontokat 
vittem át a túlsó oldalra tűszúrás segítsé-
gével. Tudatos megfontolások eredménye 
volt, hogy a remélt térbeli relief hálóját 
egymásba helyezett hatágú csillagok rend-
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A minta belül van I.
 – Beszélgetés a spidronokról –

Fenyvesi Kristóf – Erdély Dániel

A 2,5 méter átmérőjű spidron-plasztika Wijk van Aalburg-ban (Hollandia)  Fotó – Ulyana Vankovych

Spidron-mintázat. Erdély Dániel és Rinus Roelofs 
szobrász és matematikus közös munkája
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szeréből szerkesztettem ki. Mindig tetszett 
a hatágú csillag szimmetriája: tudjuk, hogy 
a kör sugarát is pontosan hatszor lehet a ke-
rületre rámérni. Mégis valamiféle gátlással 
párosult ez a szimpátia. Biztos vagyok ben-
ne, hogy a csillag vallásos szimbólumként 
való használata, az antiszemitizmustól való 
látens szorongás is közrejátszott abban, 
hogy nem volt meg az a jóleső, triviális ma-
gától-értetődőség, amikor a Dávid-csilla-
gok méhsejtek mintázataiba rendezett há-
lózatát kiszerkesztettem, ami a felszabadult 
tervezőmunkához kellett volna. Ugyan 
egy pillanatra sem álltam meg, de éreztem, 
hogy egy belső gátat kell átszakítanom, és 
arra gondoltam, hogy másokban is mun-
kálhatnak ilyen ambivalenciák, és esetleg 
be sem vallott szorongások miatt, inkább 
más alapmotívumot választanak. Emlék-
szem, hogy például a hetvenes években az 
egyetlen magyar hanglemezgyárban ha-
tározottan megmondták, hogy ne tervez-
zünk a lemezborítókra semmiféle csillagot, 
mert arra – ideológiai felhangjai miatt – 
„háklis” a zsűri! Ez a használatra vonatkozó 
belső gát, több vallás és a történelem kü-
lönböző szereplői által kisajátított jelképre 
is igaz volt, és részben, máig az is maradt. 
Például egy horogkereszthez hasonló for-
mai megoldás esetén szinte biztosak lehe-
tünk abban, hogy a „megjegyzés” nem ma-
rad el, ezt a lehetőséget zsigerileg próbálja 
elkerülni az ember. Tudniillik, akkor már 
nem arról van szó, amit csináltunk, hanem 
egy megfoghatatlanul bonyolult jelentés-
hálózatról, amelybe sokszor belegabalyo-
dik az a tartalom, amelyet meg szerettünk 
volna fogalmazni a munkánkon keresztül. 
Később a Dávid-csillag miatt is valóban 
„megkaptam” azt az idétlenül szellemes-
kedő beszólást, hogy „Biztos sikered volt 
vele Jeruzsálemben!”. Teljesen véletlenül, 
valóban  a Jeruzsálemben megrendezett 
XII. Kristálynövesztési Világkonferencián 
mutattam be először tudományos közön-
ség előtt a spidronokat. Szerintem nem 
szabadna a formákat, jeleket és jelképeket 
engedni kisajátítani senkinek, azaz, termé-
szetesen lehet használni minden formát, de 
nem szabadna lemondani sem róluk, ahogy 
az anyagokról, a méretekről, a szabadságról 
és a véletlenről sem. Ezekhez a dolgokhoz 
joga van az embereknek, ahogy a levegő-
höz, a munkához és az élethez. A szabad 
véleménynyilvánításhoz, mozgáshoz és hit-
hez. De a jog, az érdem és a méltányosság 
egyáltalán nem játszott szerepet a spidron 
sikerében. Inkább az, hogy tényleg van va-
lami követelően és örvényszerűen magával 
ragadó ebben a formavilágban. Én legalább-
is ennek, és talán a kitartásomnak tulajdo-
nítom a legnagyobb eredményt, nevezete-
sen azt, hogy körülbelül egy tucat ember, 
művész, tudós, és műkedvelő önként és ki-
tartóan dolgozik a projekten. Nem tudom 
igazából, hogy alakult ez így, de az biztos, 

hogy nagyon megbecsülöm a segítségüket. 
Nem tudom, mi lesz akkor, ha ez az önkén-
tes és lelkesedésből végzett kutatómunka 
intézményesül, esetleg gazdasági haszonnal 
járó projektté válik. Lehet, hogy ennek a 
változásnak, minden kísértés ellenére, gátat 
kellene vetni. Az a tudás, amit a spidronok 
tanulmányozása kapcsán felhalmozunk, 
mindenképpen egyfajta eredmény, amely 
alkalmassá tesz minket még több tudás 
megszerzésére. Emiatt egyszerűen értelmet 
találunk a spidronokkal való foglalkozás-
ban. Ez bizonyára azért is így van, mert a 
legkülönbözőbb kutatási területeken hasz-
nálható „partnert” találnak benne. Szép és 
látványos munka az évezredek alatt annyi-
szor felhasznált, megszokott, kissé merev, 
zárt és szigorú geometriai formákat ilyen 
virágszerűen mozgalmas, burjánzó motívu-
mokkal kiváltani, méghozzá úgy, hogy ez 
az egész transzformáció algoritmizálva van, 
tehát magát a kutatást is ezek a matemati-
kai formalizmusok támogatják. Újabban 
azt szoktam mondani, hogy „a minta belül 
van”. Olyan, mintha az emberi díszítőkedv 
formálná az újabb és újabb spidron-objek-
tumokat, miközben azok szinte tökélete-
sen determinált alakzatok.

Általában nincs kiosztott feladat, min-
denki azt csinálja, ami érdekli, amit szeret-
ne, amiben izgalmat talál, de ha bármelyi-
künknek problémája akad a spidronokkal 
kapcsolatban, akkor a többiek készséggel 
segítenek. Egymás tudását kiegészítjük. Ba-
rátok vagyunk. A csapatban több műked-
velő matematikus is van, akik ezzel a mun-
kával egyből fejest ugranak a tudományos 
életbe. Mások nagy tudással, szinte látnoki 
erővel jósolnak meg egyes alakzatokat. Ez 
kicsit olyan, mint a Mengyelejev-féle perió-
dusos rendszer. Ha valamit meg tudunk al-
kotni, abból már következik sok más dolog 
létrehozásának lehetősége is, csak egy kicsit 
rá kell látni a geometria, a krisztallográfia, 
és a fizika világára. 

– „Nem kell kontextusba helyezni, azaz 
van egy kontextusa, amely kicsit tudomá-
nyos, kicsit matematikai, de mégis emberi, 
hozzáférhető, sőt akár mondhatnánk intim-
nek is. [...] Tiszta, mint egy ékszer.” – írod 
a háromszögek természetén elmélkedve, a 
spidron-struktúra születésének körülményeit 
dokumentáló „Spidron jegyzetlapok” címmel 
megjelent írásaid egyikében. Ehhez nagyon 
hasonló érzés kerített hatalmába engem is 
Walt van Ballegooijen birtokán Hollandi-
ában, amikor az ott felállított nagy mére-
tű spidront személyesen is alkalmam volt 
körbejárni. De aki ellátogatott 2005-ben 
a Budapest Galériában megrendezett ki-
állításodra, vagy akár csak megnézte már a 
spidron-honlapon (www.spidron.hu) gyűj-
tött anyagot, szintén ilyesféle élményekkel 
gazdagodhatott. Úgy tűnik, hogy a spidron 
nem csupán világraszóló felfedezés és sokré-
tűen alkalmazható találmány, hanem képes 

művészi produktumként is megnyilvánulni. 
Mi lehet ennek a valóban lenyűgöző együtt-
állásnak a mélyén lappangó titok?

– Ennek a kérdésnek nagyon örülök, 
mert ezt eddig még nem volt alkalmam 
rendesen kifejteni. A kérdésed lényege vé-
gül is az, hogy mi az oka annak, hogy ez 
a formarendszer egyszerre tudományosan 
is figyelmet érdemlő stúdium, miközben 
szépsége és alakíthatósága folytán számta-
lan műalkotás megvalósítását is lehetővé 
teszi. A spidronok hihetetlenül intelligen-
sen képesek követni egy rakás befoglaló-
formát, felületet, de ez még mind nem elég. 
Mozgathatósága révén átmeneti formák 
képzésére is alkalmas, sőt, különböző cé-
lokra tervezett mobil szerkezetek meg-
valósítását is lehetővé teszi. Ami pedig a 
legdöbbenetesebb az az, hogy mindez úgy 
valósulhat meg, hogy az alkotóelemei me-
revek és állandóak maradnak. Egyszóval 
semmi trükk vagy torzítás nem kell, hogy 
ugyanaz a térbeli formakomplexus a legkü-
lönbözőbb funkciókban megjelenhessen. 
Egyszer szabályos és félszabályos testeket 
vagy nyeregfelületek vázait tölthetünk ki 
velük, másszor kettévághatjuk vele a pla-
tóni vagy az archimédeszi testeket, priz-
mákat, rácsokat és térbeli labirintusokat 
képezhetünk belőlük. Ez a különleges ala-
kíthatóság azzal is tovább bővíthető, hogy 
magukat az alapháromszögeket módosít-
juk. Nem kétféle, hanem például négyféle 
háromszögből épülő formációk esetén, a 
spidronoknak ez az „alkalmazkodóképes-
sége” meghatványozódik. Így sikerült né-
hány hete spidronokkal burkolt platóni és 
archimédeszi testeket létrehoznunk, még-
hozzá a teljes 5+13-as sorozatot. Ebből 
is úgy tűnik, hogy a változatok, és ebből 
következtethetően később majd az alkal-
mazások száma is jelentős lesz. Az ilyesféle 
formai intelligencia, amelyet a térben meg-
hajtott szabályos és félszabályos sokszögek 
lehetővé tesznek, ideális alkotóeleme lehet 
a nanotechnológiának is, ahol atomi mére-
tekben lehet majd különböző igényeknek 
megfelelő tulajdonságokkal rendelkező 
anyagokat és később önépítő szerkezete-
ket tervezni és kivitelezni. A lehetőségek 
beláthatatlanok és forradalmian újszerűek. 
A nanofizikusok maguk beszéltek olyan, a 
tudományos-fantasztikus irodalomba illő 
alkalmazásokról, amelyek lehetővé teszik 
például azt, hogy nano-szinten beprogra-
mozott csírákból városok nőnek majd ki a 
földből. Olyasmit találtunk, ami nem csak 
az anyag belső lényegéhez vihet közelebb, 
hanem az anyagokat szervező geomet-
riai térhez is. Mindezt tovább általánosítva 
megtehetjük akár többféle geometriában 
és akár több dimenzióban. Ebbe szédítő 
belegondolni, de a tudósok egyre szélesebb 
csoportja már tényként kezeli ezeket a szá-
munkra sokszor felfoghatatlan dolgokat.

( folytatás a következő számban)
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Régióban gondolkodunk
Fűri Ildikó

�007. január �3-án a budapesti Gresham 
Palotában Brad Smith, a Microsoft Corpo-
ration alelnöke és jogi vezérigazgatója 130 
ezer dollárról kiállított csekket nyújtott át 
a NIOK/CISZOK civil hálózat részére 
a Microsoft Korlátlan Lehetőségek (Un-
limited Potential – UP) elnevezésű prog-
ramjának keretében. A hároméves projek-
tet a Microsoft több részletben, összesen 
félmillió dollárt meghaladó támogatásban 
részesíti, mely elsősorban pénzbeli, vala-
mint szoftver- és tananyag támogatásból 
tevődik össze. Az adományt Brad Smith 
Csizmár Gáborral, a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium államtitkárával közös 
sajtótájékoztatóján jelentette be, azt is ki-
fejezve, hogy a projekt és a Microsoft to-
vábbi, informatikai tudást és készségeket 
fejlesztő programjai szervesen illeszked-
nek Magyarország munkaerő fejlesztési 
és munkahelyhez jutási esélyeket növelő 
programjaihoz.

A Nonprofit Információs és Oktató 
Központ (NIOK) és a Civil Szolgáltató 
Központ (CISZOK) hálózat pályázata sze-
rint, a hároméves projekt folyamán a CI-
SZOK-hálózat tagjai számára 19 közösségi 
technológiai központot kíván létesíteni. A 
cél nemcsak az informatikai infrastruktúra 
létesítése, hanem a professzionális támoga-
tások (tréning, tanácsadás, mentori prog-
ramok) elektronikus civil szolgáltatások 
formájában való elérhetősége is.

A program kezdetben három fő pillére 
épül: cél a civil szervezetek IT-műveltségé-
nek fejlesztése a hatékonyabb mindennapi 
munkához ; a megnövekedett feladatok ál-
tal további munkalehetőségek biztosítása. 
Illetve mindezek által a megszerzett – első-
sorban informatikai – tudás átadása a civil 
szervezetek célcsoportjainak, a hátrányos 
helyzetű közösségeknek.

A fórumok helyszíne Kaposváron a Pártok 
Háza, Szekszárdon a Tolna Megyei Gyer-
mek-és Ifjúsági Közalapítvány Tanácster-
me, Pécsett a Civil Közösségek Háza volt. 
A témák megválasztásakor elsősorban a 
szervezetek igényeit próbálták figyelembe 
venni a szervezők. 

Az első téma az Európai Unió volt, ezút-
tal nem általános uniós ismereteket szerez-
hettek a jelenlévők, hanem összefoglalót 
hallhattak a csatlakozás óta eltelt időszak 
pályázatairól. Az előadó Dr. Kovács Kata-
lin, akinek a neve az ISPA projekt mellett 
a ROP 1.1 kapcsán is ismerős, a számszerű 
adatok mellett, olyan hasznos informáci-
ókkal is szolgált, mint például, mit jelent 
egy projektben a fenntarthatóság, vagy az 
esélyegyenlőség. Milyen buktatói lehetnek 
egy uniós pályázatnak, mire figyeljünk a 
projektek menedzselésekor. Mit szeret-
nek olvasni a pályázatban a bírálók, milyen 
kulcsszavakat ajánlatos beleírni a pályázati 
beszámolóba. 

A fórum második előadója Puxler Eszter 
volt, aki az uniós pályázatokat pénzügyi 
oldalról igyekezett megvilágítani. Bemu-
tatta a költségvetés készítés módszertanát, 
felhívta a figyelmet az apró, rejtett bukta-
tókra és azok megoldásaira. Beszélt az uni-
ós pályázatokban bekövetkezett pénzügyi 
változásokról.

Az uniós téma harmadik előadója Vincze 
Csaba volt, aki a pályázatokat a praktikum 
oldaláról közelítette meg. Beszélt a projekt-
menedzselés, a finanszírozás napi problé-
máiról és ezek megoldási lehetőségeiről. A 
jelenlévőknek alkalmuk nyílt kérdéseket 
feltenni, valamint ezeket közösen megvi-
tatni, egyúttal lehetőséget biztosítottak a 
szervezők az egyéni tanácsadásra is.

A fórumsorozat második témája a pénz-
ügy és a számvitel volt. Az előadó mind-
három helyen Győrfi Gyula, a szekszárdi 
Ifjúsági Unió Civil SzámAdó Szolgálatá-
nak program vezetője volt. Előadásában 
érintette a pénzügy és számvitel területén 

A Microsoft támogat-
ja a NIOK és a Civil 
Szolgáltató Közpon-
tok közös pályázatát A Nevelők Háza Egyesület fórumsorozatot rendezett a Dél-Dunán-

túlon. A program keretében a régió három megyéjében három külön-
böző témában hívták párbeszédre az érdeklődő civil szervezetek kép-
viselőit. A szervező Nevelők Háza Egyesület 2006-ban Nemzeti Civil 
Alapprogram Civil Szolgáltató és Fejlesztő Kollégiumához adott be 
pályázatot regionális tanácsadó szolgálat működtetésére, illetve re-
gionális szintű szolgáltatások fejlesztésére. A pályázati program egyik 
eleme a januárban lezajlott program.

bekövetkezett civil szervezetekre is érvé-
nyes változásokat. Nagy érdeklődés kísér-
te az un. telefonadóról, illetve annak ki-
számításáról szóló előadását. Legnagyobb 
figyelem azonban mindhárom helyszínen 
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló be-
számolót kísérte. A szervezetek találkoz-
hattak a regionális kollégium tagjaival is, 
akik a helyszínen válaszoltak a felmerülő 
kérdésekre.

A harmadik téma a szervezetek minden-
napjait érintette. Dr. Kákai László a Pécsi 
Tudományegyetem politológia tanszé-
kének adjunktusa a civil szervezetek kap-
csolati hálójáról tartott előadást, melynek 
alapját egy a dél-dunántúli régióban zaj-
lott, illetve jelenleg is zajló kutatás adta. 
A kutatásból kiderült, hogy a szervezetek 
település nagyságtól függően alakítanak 
ki, de jellemzőbben nem alakítanak ki 
kapcsolatokat. A kisebb települések szer-
vezetei elsősorban vertikális szintű kapcso-
latokat alakítanak ki, a horizontális szintű 
partneri viszony inkább a megyei jogú vá-
rosokban működő szervezetekre jellemző. 
Problémaként felmerül, és ez a kutatásból 
is egyértelműen kiderül, hogy a szerve-
zetek finanszírozása kisszámú csatornán 
történik, és ez gyakran okoz likviditási 
problémákat. A szervezetek nagy része 
finanszírozási oldalról erősen függ az ön-
kormányzatoktól. Kevés szervezetnek van 
feladat-ellátási szerződése. Folytatásként 
jelenleg futó és aktuális hazai pályázatokat 
ismerhettek meg a jelenlévők.

A fórumsorozat keretében a szervező 
Nevelők Háza Egyesületnek lehetősége 
nyílott megismerni a régió másik két me-
gyéjének civil szervezeteit, problémáit, va-
lamint egy kérdőív segítségével igyekeznek 
feltérképezni a fejlesztésre szoruló terüle-
teket.

A rendezésben partnerek voltak: Nagy-
családosok Kaposvári Egyesülete, Ifjúsági 
Unió Szekszárd, valamint a Tolna Megyei 
Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány.



2007. február 15

Ba
ra

ny
ai

Előző számunkban azt hittem kellően kifüstölögtem magam az esze-
ment romboláson, ami az egészségügyben végbemegy. Azóta beszél-
gettem pár kollégával és baráttal, akik abban bíznak, hogy a rendszer 
így valójában atomjaira hullik szét és lehet valami újat, valami jót 
csinálni. Minthogy azonban kétkedő típus vagyok, és hiszek a turáni 
átokban, nem tartom én azt olyan biztosnak, hogy a „megreformált” 
egészségügy nem valami kificamodott lábú, háromfejű, hímnős ször-
nyeteg lesz…

Mert a gyógyszerek terén ám minden jó lesz! Kígyózó sorok jelzik a jól 
átgondolt támogatáscsökkentés és egyes szerek vénykötelessé tételének lo-
gikáját. 

Algopyrin. Szinte már hungarikum. A benne lévő hatóanyag valóban 
nem a legfrissebb fejlesztés, de gyógyító orvosként bizton állíthatom, ke-
vesebb veseelégtelenséget idéz elő, mint májelégtelenséget a rosszul ada-
golt paracetamol. Pedig én „hivatalból” paracetamol hívő vagyok, mivel 
az angolszász országokban ez a szer kapható csak. (Épp ezért vittük ma-
gunknak bőröndben az Algopyrint arra az eshetőségre, ha a paracetamol 
kutyagumit sem ér.)

Dobozdíj. Az meg mi? Kis dobozra kis díj, nagy dobozra nagy, a társa-
dalmi igazságosság jegyében. Fityfenét! Nem más, mint az eltüffentett és 
rosszul kezelt gyógyszerkassza lyukas büdzséjének befoltozására szánt sze-
rényebb összeg. Attól meg aztán végképp falnak megyek, ha azzal jön bárki, 
főként vezető beosztású politikus, hogy Európa más országaiban is… Hát 
ilyenkor szeretném elmeorvossal megvizsgáltatni az ilyen eszement alakot, 
hogy felnőtt emberként van-e fogalma a kinti és a hazai keresetek közötti kü-
lönbségről. Ha nem, akkor mit beszél? Ha igen, akkor miért nem hallgat?

Az azonos hatóanyagtartalmúak közül az olcsóbbat. Ez a legnagyobb át-
verés, kérem tisztelettel. A minisztériumi szóvivő – feltételezve, hogy nem 
direkt vezeti félre a jónépet – enyhén tapasztalatlan e téren. (Tán a minisz-
ter is, de hát ilyet csak zárójelben merek megjegyezni.) A helyzet ugyanis 
az, hogy tény és való, mindkét, három, vagy akár több szerben is ugyanaz 
a hatóanyag, milligrammra pontosan, még a molekulaszerkezet is stimmel. 
Hát akkor mi a baj? – merülhetne fel jogosan a kérdés. Csupán csak annyi, 
hogy egészen más a vivőanyag, a vehikulum. Ez az, ami a szer felszívódását 
szabályozza, adott esetben előfordulhat az is, hogy a hatóanyagból épp a ve-
hikulum miatt kevesebb szabadul fel, lassabban fejti ki a hatását. Tehát az, 
hogy az azonos hatóanyagú szerek ugyanazok, nem igaz. És gyalázatosnak 
tartom, hogy ennek az ellenkezőjét állítják. 

A tb járulékot nem fizetők 
kiszűrése. Végre valami jó! 
Mert erre már szükség volt, 
mint egy falat kenyérre! De 
miért csak most? Kinek 
kellett volna ezt már az első 
percben ellenőrizni? Hol 
vannak azok a nagyhangú, 
magabiztos „szakemberek”, 
akik eddig is tudtak erről 
az anomáliáról, de nem be-
széltek róla? Van egy foga-

dásom. Sosem tudjuk meg kik ők. Minthogy arra is van fogadásom, meg-
lelhető ez alól is a kibúvó. Régi jó szokásunk ez. És még persze sikk is itt-ott 
átverni Állam bácsit, hiszen megtehettük, mi több jót röhöghettünk eddig 
is az ügyeskedőkön. Egészséges társadalom kiveti az olyant, aki más kárán 
hajt hasznot. Mi még tán vállon is veregetjük a fifikás cimborákat…

Én most a kivárásra játszom. Közben oktatom a jövő orvosgenerációját 
szigorúan szakmai alapon, altatok itt-ott szigorúan szakmai alapon, és dü-
hös, kilátástalan helyzetben lévő, lassan középkorú polgárnak látom magam 
fénytelen jövőképpel – szigorúan szakmai és érzelmi alapon. sz
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2006. februárjában a pécsi Nevelők Háza Egyesület 
gesztorságával alakult nemzetközi konzorcium pályá-
zatot adott be az INTErrEG III A Közösségi Kez-
deményezés Uniós alapra, „Tudásbástyák Baranyá-
ban” – az online munka és online tanulás fejlesztése 
és alkalmazása technikai és emberi erőforrásbéli fel-
tételeinek megteremtése a magyar és horvát Baranya 
tíz pontján címmel.

A kidolgozott projekt Horvátország baranyai részén 
– Bilje, Beli Manastir, Knezevi Vinogradi, Ugljes – , illet-
ve Baranya megyében öt település: Dunaszekcső, Dráva-
fok, Magyarbóly és Siklós bevonásával, pécsi központtal 
és helyszínnel valósult volna meg. A projekt általános cél-
ja a határmenti területek munkanélküliségének csökken-
tése és a munkaerőpiaci esélyegyenlőség elősegítése volt. 
A projekt célcsoportja elsődlegesen a hátrányos helyzetű 
térség azon hátrányos helyzetű munkaerőpiaci szereplői 
– megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők, 
tartós munkanélküliek –  és a pályakezdő munkanélküli-
ek. A megvalósulás során lehetőség nyílt volna a civil és a 
gazdasági szervezeteknek, valamint az önkormányzatok-
nak közvetlen, vagy közvetett bekapcsolódni a projektbe. 
Az ötletgazda és a konzorcium vezetője a Nevelők Háza 
Egyesület volt és a beérkezett 170 pályázatból a legjobb 
tizenöt közé sorolták a pályázatot, kiemelve annak szak-
mai megalapozottságát., egyúttal értesítették az Egyesü-
letet, hogy forráshiány miatt a projekt tartaléklistára ke-
rült. �006. decemberében a horvát partner jelezte, hogy 
értesítették őket arról, hogy a program 77 ezer euró tá-
mogatásban részesül. �007. januárjában a Nevelők Háza 
Egyesületet viszont arról értesítették, hogy a pályázati 
forrás elfogyott, így az igényelt 113 ezer eurótól elesett 
az Egyesület. 

Ezek után több kérdés is felmerül: 
- hogyan lehetséges egy szakmailag egységes progra-

mot két Uniós forrásból pénzelni, hiszen a horvát 
partnereket mint nem EU tagot a PHARE, míg 
a magyar pályázókat az Európai Fejlesztési Alap 
(ERFA)  pénzügyi alap finanszírozza, ezáltal a szak-
mai programot kettéválasztani? 

- miképp valósulhat meg úgy egy projekt, hogy a kon-
zorcium ötletgazdája nem, míg a másik konzorciumi 
partner részesül támogatásban?

- miért részesül a konzorcium egyik tagja támogatás-
ban, míg a másik nem, hiszen a kiírás értelmében 
szakmai együttműködésről van szó, amiről ezek sze-
rint le kell mondani? 

- hogyan fog így megvalósulni a közösségi kezdemé-
nyezés és a határon átnyúló együttműködés, hiszen a 
projekt alacsonyabb kategóriába történő sorolásával 
az eddigi partner –  mely erre egyáltalán nincs fel-
készülve –  lép elő gesztornak? 

- miért sorolták az amúgyis nagy gazdasági potenci-
állal rendelkező hazai, állami szervezetek pályázatát 
egy non-profit szervezet szakmailag megalapozott 
pályázat elé?

Hajnal Zsolt

Egy pályázat
ellentmondásai

Dr. Kanizsai Péter

Gyógyszer-mizéria
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Pályázati ajánló

Az oldalt összeállította: Egyedné Megyesi Schwartz éva

Klebelsberg Kuno emlékére szakalapítvány pályázata
Kiíró: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Pályázat célja: az idegen nyelvi képzés és idegen nyelvű kiadványok készí-
tésének támogatása
Pályázni lehet az idei évben:

1. Az Európai Unió gondolatköréhez illeszkedő, a magyar kultúrát, va-
lamint a magyar és az európai kultúra kapcsolatát bemutató tudományos 
művek: tanulmányok, folyóiratcikkek, könyvek idegen nyelven való el-
készítésére, idegen nyelvre történő fordítására, illetve megjelentetésének 
előkészítésére.

2. A felsőoktatás területéről az idegen nyelvi tanszékek munkatársainak 
kutató és oktató munkájához ösztöndíjak biztosítására.
Pályázók köre: egyének, munkaközösségek, intézmények 

- Szakmai életrajzát, két elismert pályatárs ajánlását kérjük a pályázathoz 
csatolni.

- Kiadókat, kiadási költségeket, valamint technikai fejlesztéseket a kura-
tóriumnak nem áll módjában támogatni.
A támogatás összege: az egy pályázattal elnyerhető támogatás egyéni pá-
lyázat esetén maximum �00 000 Ft, kollektív pályázat esetén maximum 
300 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. február 23.
További információ: http://www.prof.iif.hu/prc illetve az alapítvány tit-
kárságán a 1/343-3913, 343-9706 számú telefonon hétfőtől csütörtökig 
10-15 óráig, pénteken 10-1� óráig.

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alapprogram – NKA
Beérkezési határidő: �007. február �6. 

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a fotóművészek 
alkotómunkájának támogatására, a fotográfiai kultúra értékeinek megőr-
zését és terjesztését célzó programok segítésére. Pályázni a 2007. január 
1.–2008. június 30. között megvalósuló projektekre lehet az alábbi té-
makörökben:

1.  Alkotói és kutatói támogatásra, új alkotások megvalósítására. Altéma 
kódszáma: 1802 

�. Egyéni és csoportos kiállítás megvalósítására, valamint a kiállítás ka-
talógusának, dokumentációjának elkészítésére. Altéma kódszáma: 1806 

3. A fotográfia szakmai rendezvényei – konferenciák, szimpozionok, 
szakmai továbbképzések, workshopok – támogatására. Altéma kódszáma: 
1808

4. Szakkönyvtárak könyvvásárlásának (fotóalbumok, fotóelmélet, fo-
tótörténeti és gyakorlati kézikönyvek) támogatására. Altéma kódszáma: 
1810

5. Kétnyelvű fotóalbumok megjelentetésének támogatására. Altéma 
kódszáma: 1812 

6. A fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok megjelen-
tetésére. Altéma kódszáma: 1821 
További információ: tel: 1/3�7-4300, web: www.nka.hu, e-mail: igazga-
tosag@nka.hu; info@nka.hu

Többéves együttműködési projektek és kulturális együttműködési te-
vékenységek támogatása / 1.1 terület, 1.2.1 terület
Kiíró: Európai Bizottság - KultúrPont Iroda

Az Európai Unió Bizottsága megjelentette a Kultúra keretprogram 
(�007-�013) �007. évi kiírásait Többéves együttműködési projektek (1.1. 
terület) és Kulturális együttműködési tevékenységek (1.�.1. terület) támo-
gatására.

A Kultúra keretprogram (�007-�013) az Európai Unió legfontosabb 
kultúrát támogató kezdeményezése.
Célja: egy közös európai kulturális térség kialakítása, amely elősegíti az eu-
rópai népek egymás iránti toleranciáját, kölcsönös megismerését.
Pályázók köre: a pályázaton jogi személyiséggel rendelkező kulturális 
szervezetek vehetnek részt, nemzetközi összefogásban, a tervezett időtar-
tamtól függően legalább 3-6 partnerország bevonásával megvalósuló pro-
jektekkel.
Beadási határidő: 2007. február 28.

A nyertes pályázatok között összesen kb. �7,5 millió eurót osztanak szét.
Támogatandó területek: valamennyi kulturális terület, az audiovizuális 
terület és a műfordítás kivételével.
További információ: a kiírás teljes szövege és az űrlapok több nyelven 
letölthetők a Kultúra keretprogram hivatalos magyarországi koordináto-
rának, a KultúrPont Irodának honlapjáról: http://www.kulturpont.hu/
k�007 Tel.: +36-1-413-7565 Fax: +36-1-413-7574

E-mail: info@kulturpont.hu Internet: http://www.kulturpont.hu

Kodály Zoltán emlékére szakalapítvány pályázata
Kiíró: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Pályázat célja: �007 Kodály Zoltán jubileumi éve: március 6-án lesz ha-
lálának 40., december 16-án pedig születésének 1�5. évfordulója A Szak-
alapítvány pályázatot hirdet a kettős évforduló megünneplésére rendezett 
események - iskolai kórustalálkozók, valamint hangversenyek, konferenci-
ák és más, méltó megemlékezések - támogatására.

A pályázatnak tartalmaznia kell az esemény helyszínét, időpontját, to-
vábbá műsorát, költségtervét és a résztvevők létszámát. A kuratórium kie-
melten értékeli, ha a rendezvény több megye vagy régió összefogásával jön 
létre.
Pályázók köre: A pályázaton egyének, munkaközösségek, intézmények 
egyaránt részt vehetnek.
A támogatási összeg: 150 000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. február 28.
További információ: http://www.prof.iif.hu/prc illetve az alapítvány tit-
kárságán a 1/343-3913, 343-9706 számú telefonon hétfőtől csütörtökig 
10-15 óráig, pénteken 10-1� óráig.

Az év akadálymentes épülete 2006
Kiíró: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
A pályázat célja: hogy feltárja, értékelje és közzétegye az épített környezet 
akadálymentesítésében elért kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítmé-
nyeket; s ezáltal elősegítse a mozgásukban, illetve a tájékozódásban korlá-
tozott emberek helyzetének lényeges javítását, valamint a jogszabályokban 
foglalt, ilyen célú követelmények további magas színvonalú teljesítését.
A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázatra olyan újonnan megvalósult vagy felújított közhaszná-
latú épületekkel, illetve azok példaértékű építészeti-műszaki részlet-
megoldásaival (pl. rámpák kialakítása, bejáratok megoldása, külön-
böző szintek közötti közlekedési biztosítása, egészségügyi helyiségek 
példamutató kialakítása stb.) lehet jelentkezni, amelyeknél az akadály-
mentes használat követelményét a jogszabályi követelményeknek meg-
felelően, kiemelkedő építészeti-kivitelezői színvonalon építették meg. 
Díjazásban az épületek építtetői, tervezői és kivitelezői részesülnek.
További információ: A „Pályázati Felhívás”-t az érdekelt minisztériumok 
hivatalos közlönyei teszik közzé, de hozzáférhető a www.vati.hu honlapon 
is letölthető formában.

XII. Peron Music Tehetségkutató Fesztivál
Kiíró: Peron Music Alapítvány
Pályázók köre:  a Magyarországon működő, feltörekvő rock és alternatív 
zenekarok
Pályázat célja: részvétel a XII. Peron Music Tehetségkutató Fesztiválon. 
A pályázat kétfordulós. Az első forduló díjmentes. A zenekarok � dallal 
(szerzeménnyel) pályázhatnak, amelyet CD-n küldhetnek be. Mellékelni 
szükséges a zenekar bemutatkozó leírását, egy zenekari fotót, illetve a ki-
töltött űrlapot.
Beadási határidő: 2007. február 15.
A beérkezett pályázatokat zsűri bírálja el. Ezekből 18 előadót a Peron meg-
hív a �007. március 17-én, a Tatabányán megrendezésre kerülő fesztiválra.
További információ: http://www.peronmusic.hu címről.
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A Noé Bárkája Egyesület �001-ben 
alakult, vegyes korosztályú kert és ter-
mészetbarátokból.

Motivációnk a gyógynövényvilág ve-
szélyeztetettsége, a régi parasztkerti kul-
túra feledésbemerülése, és ezzel együtt 
az öngyógyító képesség elvesztése.

Céljaink ezért a következők: a természet és az emberi egészség védelme,
A magyar parasztkertek vegyeskultúrás termesztésének feltámasztásával,
egészséges zöldség és gyógynövények együttes termesztésével,
ezzel az önellátás és  a (határokon belüli) öngyógyítás képességének megvalósí-

tása, a gyógynövények  hatásainak megismertetése, úgy a növényvédelem, mint az 
emberi egészség megőrzése terén.

A magyar kertkultúra öntudatának visszanyerése.

Programjainkkal megcélozzuk a kertművelőket, gyógynövények gyűjtése, ter-
mesztése, felhasználása iránt érdeklődőket, természetjárókat.

 Tevékenységünk ezért sokrétű: előadások a felnőttek számára, kézműves foglal-
kozások a gyermekeknek, ismertető túrák bárkinek.

Minden évben megrendezzük a  MAGYAR KERTEK VIRÁGAI című nép-
dalversenyt, az általános iskolák felső tagozatosai számára.

�005-ben pedig megkezdtük a NOÉ KERT  építését, a Havi hegy oldalában, az 
Alsó-havi Boldogasszony utcából nyíló, elvadult kert helyén.

A bozótirtás, teraszok építése után a  növények telepítése folyik.

Várjuk a tevékenységünk iránt érdeklődő önkénteseket, támogatókat.

Szükségünk lenne segítőkre a rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához, a 
növények begyűjtéséhez, telepítéséhez, ápolásához.

Nagy segítség lenne, ha vállalná valaki a könyvek folyóiratállomány gondozását, 
valamint az adminisztratív munka végzését.

Szakkönyvek és folyóiratok helyben olvashatóak.
Komposztáláshoz ágaprítót kölcsönzünk.
Adószámunk 183�10�9-1-0�, ahol az 1 %-os felajánlásokat is fogadni tudjuk.
Az érdeklődőket a 06/30/9o-��576-os telefonon, Bérces Viktória várja.

Március 4-én nép-
szavazás lesz Pécs Vá-
rosában arról, hogy 
módosuljon-e úgy 
a helyi építési sza-
bályzat, hogy Pécs 
területén ne épülhes-
sen meg a tervezett 
nagy hatótávolságú 
NATO-radar. A pécsiek tudják azt, 
hogy a Tubes nem Pécs közelében van, 
hanem Pécsett, tehát helyi népszavazá-
son dönthetnek ebben a kérdésben.

Ez az első alkalom, hogy Pécsett he-
lyi népszavazás lesz, ráadásul olyan 
népszavazás, amelyet állampolgári kez-
deményezésre írtak ki. Aki civilként 
népszavazást kezdeményez, tudnia kell, 
hogy 30 nap áll rendelkezésre, hogy a 
választópolgárok 10 %-ának aláírását 
összegyűjtse. Ez Pécs esetében több 
mint 1� 000 aláírást jelent. Több mint 
18 000-et sikerült összegyűjtenünk, 
ami sok-sok önkéntes folyamatos 
munkájának köszönhető. Az aláírások 
gyűjtésénél és hitelesítésénél a legtöbb 
nehézséget a más célra már rég nem 
használt személyi számok pontos meg-
adása jelentette.

A szavazás ügydöntő és véget vet a 
tubesi radar-ügy történetének, ameny-
nyiben március 4-én az arra jogosultak 
több mint fele adja le voksát, és a szava-
zók többsége IGENNEL szavaz.

A népszavazás az alkotmányban biz-
tosított közvetlen demokrácia intézmé-
nye, amelynek során az állampolgárok 
nem képviselőik útján, hanem szemé-
lyesen döntenek. 

Ahogy az aláírásgyűjtés során, úgy 
a népszavazás alkalmával is a politikai 
meggyőződéseken fölül álló állampol-
gári akarat fog megnyilvánulni.

Peták Péter
Istenkúti Közösségért Egyesület ci
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A napokban jelent meg egy hasznos módszertani kiadvány-
sorozat első kötete olyan civil szervezetek számára, amelyek 
kistérségi projektek megvalósítását tervezik. A kézikönyvet a 
proHáló kistérségi munkacsoportja állította össze. A proHáló 
programot 16 – civil szervezeteknek szolgáltatásokat nyúj-
tó – hazai nonprofit szervezet kezdeményezte.

A munkacsoport a civil szervezetek kistérségi szintű 
együttműködésének lehetőségeivel foglalkozik. A tagjai arra keresik a választ, ho-
gyan lehet a kistérségekben hálózatokat létrehozni? Hogyan lehetnek ezek a háló-
zatok később, amikor már megerősödtek, az önkormányzatok és vállalkozók part-
nerei? Hogyan kapcsolódhatnak be a civil szervezetek a kistérségi önkormányzati 
társulások tevékenységébe? 

A kötetben két és fél év kutató munkájának eredményeit összegzik a szerkesz-
tők olyan projektek bemutatásával, amelyek már megvalósultak és jól működnek 
az ország különböző területén.

A módszertani kiadvány ezer példányban jelent meg, beszerezhető Pécsett a Ci-
vil Közösségek Házában.

Népszavazás 
a tubesi radar 
ügyében

Bemutatkozik a Noé Bárkája Egyesület

A „Föld Barátai Magyarország” tag ja
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A CIVIL KOrZó előfizethető az alábbi megrendelő visszaküldésével (Nevelők Háza Egyesület, 76�4 Pécs, Szent István tér 17.) 
és a díj befizetésével (átutalással a 11731001-�0�01519 számlaszámra, csekken, vagy személyesen. Igény esetén csekket küldünk. 
Az előfizetési díj 1�50 Ft/év (10 szám)

Megrendelő
Számlázási cím

Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................
Irányítószám:  ...............................  Település: .............................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ....................................................... Fax: .......................................... Email: ..........................................................................................

Postázási cím (ha más mint a számlázási cím)
Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................
Irányítószám:  ............................. Település: ..........................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................
Telefon: ...................................  Fax:……………………… ..........  Email: ..............................................................................................................

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

In memoriam
Méhes Károly

Hálaadás. Ő kérte még életében, hogyha itthagyja az árnyék-
világot, szó sem lehet gyászmiséről, hanem adjunk köszöne-
tet azért a teljes életért, amit élhetett. Mint medikus, majd 
később orvos és nem utolsó sorban a tágabb család tagja, 
abban a kivételes kegyben részesültem, hogy ismerhettem 
Őt oktatóként, gyógyítóként és nagyapaként. Nem tudnám 
rangsorolni melyik volt legerősebb oldala, mert mindegyik 
feladatának maximálisan tett eleget, a szó szoros értelmében 
vett nemes egyszerűséggel. Mikor régmúlt idők nagyjai köl-
töznek el tőlünk óhatatlanul ott a kérdés, lesz-e utánpótlás? 
Méhes Károly erre volt a legszebb példa, hiszen vele élve lát-
tuk, amint kiemelkedik az önjelölt tudósok és oly kevély, 
rangkóros kortársai közül soha nem látott, de mindig tisztelt 
szerénységével és hihetetlen tudásával. 

A mai napig őrzöm azt a papírt, amit még medikusként 
kaptam tőle szinte ismeretlenül, miszerint látogathatom a 
gyermekklinika intenzív osztályát, amikor csak úri kedvem 
tartja. Ezt a papírt ő maga gépelte, aláírta és nyomta a ke-
zembe, szavak nélkül is buzdítva a kitartásra és az extra tel-
jesítményre.

Számtalan kitüntetés jelzi dolgos életútját, de számomra 
a legszebb pillanatok azok a balatoni kávézgatások voltak, 
ahol az unokák között mesélte életének nehezebb-köny-
nyebb szakaszait. A vizsgákon oly szigorú, de mindig igaz-
ságos Professzor közülünk való Apa és Nagyapa volt a nagy 
kőris árnyékában. 

A legnehezebb a véglegesbe való beletörődés, de vala-
hogy úgy vagyok én most, hogy ahova Ő ment, van még 
folytatás. Addig is körülvesz minket szeretete, emléke és 
az utódok vonásaiban öröklődő jósága és nagyvonalúsága. 
Nyugodjál békében, Károly bácsi!

Dr. Kanizsai Péter

F E L H Í V Á S

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
a Magyar Művelődési Intézet,

a Magyar Írószövetség,
a Magyar Versmondók Egyesülete,

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata,
a Magyary Zoltán Városi és Megyei Művelődési Központ, Tata,

Tatabánya Megyei Jogú Város,
a József Attila Megyei Könyvtár,

és A Közművelődés Háza Közhasznú Társaság
meghirdeti  a

„JÓZSEF ATTILA”
VIII. OrSZÁGOS  VErS-, ÉNEKELT VErS- ÉS 

PróZAMONDó VErSENYT

„Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
Jó szóval oktasd, játszani is engedd

szép, komoly fiadat!”
( József Attila)

A nevezés feltételei:
1. A versenyre amatőr vers- és prózamondók, verséneklők jelentkezését várjuk, 
akik betöltötték 14. életévüket, és befejezték tanulmányaik nyolcadik évfolyamát.
�. A jelentkezők hat verssel, megzenésített verssel, vagy prózával nevezhetnek az 
alábbiak szerint:

- három József Attila vers vagy próza, 
- egy vers vagy próza József Attila kortársaitól.
- egy vers vagy próza a 100 éve született Hajnal Anna vagy Dsida Jenő 
életművéből,
- egy vers vagy próza ma élő költők, írók műveiből választva,

Az egyenletesebb elbírálás érdekében kérjük az énekelt vers kategóriába jelentkezőket, 
hogy valamennyi nevezett mű énekelt vers legyen. 

A verseny rendezői örömmel fogadják az új megzenésített versek előadását!

3. A versenyzők más országos versenyen helyezést elért produkcióikkal nem ne-
vezhetnek.
A „József Attila” VIII. Országos vers-, énekelt vers- és prózamondó verseny le-
bonyolítása:

A verseny felmenő rendszerű. A megyei válogatóra március 9-én pénteken 
10.00 órától kerül sor a Pécsi Kulturális Központban.

A nevezéseket kérjük név, cím, elérhetőség, megjelölésével postán, vagy faxon 
(7�/510-644) juttassa el a következő címre:

Pécsi Kulturális Központ, 76�1 Pécs, Színház tér �.
E-mailen is jelentkezhet a pkk@externet.hu címen „szavalóverseny” megjelöléssel

A megyékből �-� fő jut a döntőbe.
Az országos döntő helyszíne:  Közművelődés Háza

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.
Időpontja. 2007. április 5-6-7.

Az országos döntőn a zsűri minden versenyzőtől három produkciót hallgat meg. 
Az egyes produkciók ideje lehetőleg ne haladja meg az 5 percet!
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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. számítógép-kezelés területén.

3) Minimum évi 3 képzés megvalósítása, a helyi civil szervezeteket leginkább érintő témákban (pl. 
szervezeti, menedzselési kérdések, kapcsolatépítési, szponzorszervezési technikák, pályázatkészíté-
si 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 Civil Közösségek Háza 
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  




