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7624 Pécs, Szent István tér 17.
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Telefon/Fax: +36-72/315 679
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KIÁLLÍTÁS
GEbAuEr GALÉrA
• �007. szeptember 11-től október 8-ig Lengyel képzőművészek 

Magyarországon. 
• �007. október 1�-től november �-ig Szalai Dániel, nyitrai képző-

művész kiállítása. 
Megnyitó: október 12-én, pénteken 18 órakor

HALÁSZ rEZSŐ GALÉrIA
• �007. október 5-től a Klub jubileuma alkalmából 

a Mecseki Fotóklub tagjainak kiállítása.

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

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA 
OKTóbErI PrOGrAMJA

Minden hétfőn 14.30 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok bArÁTSÁG KóruSÁNAK 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 foglalkozása 
Vezeti: Keszthelyi Sándor

Minden kedden 18.30 órakor
MECSEKI FOTóKLub

Kéthetente keddenként (szeptember �5-től) 16 órakor
bArANYA FOLT foltvarró kör foglalkozása

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

Minden pénteken (szeptember 14-től) 15 órakor
FÜSTI-MOLNÁr ÉVA SZÍNI STÚDIó
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai-díjas művész

Minden pénteken (szeptember �8-tól) 16.30 órakor
FINN TANFOLYAM haladóknak
Vezeti: Anja Haaparanta, lektor

Október 1-én, hétfőn 16 órakor
Irodalmi délután – A NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA 
szervezésében
Megemlékezés Kodály Zoltán születésének 1�5. évfordulójáról, mely-
nek keretében Ivasivka Mátyás, karnagy, tanár „Serkenj fel kegyes 
nép” címmel tart előadást és vezeti a műsort. 
Közreműködik a Berze Nagy János népdalkör. 

Október �-án, kedden 15 órakor
ÖrÖKIFJÚ NYuGDÍJASOK Klubja

Október 5-én, pénteken 10 órakor
A jelenlévő tudás – kerekasztal konferencia a kreatív írásról és az alter-
natív irodalomtanításról
Bővebb információ: V.Gilbert Edit gilbert@btk.pte.hu 

Október 5-én, pénteken 18 órakor
50 éves a MECSEKI FOTóKLub – ünnepi fogadás

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA OKTÓBERI PROGRAMJA
Október 9-én, kedden 18 órakor 

Parragh Tibor: Élet a barlangokban
A biológiai sokféleség nem csak a földön, vízen, levegőben tapasztalható, 
hanem a föld alatt is. Ezekről mesél nekünk a téma avatott szakértője, a 
biológus és barlangász. 
MAGYAr MADÁrTANI ÉS TErMÉSZETVÉDELMI EGYESÜ-
LET rendezvénye

Október 10-én, szerdán 17.30 órakor
„Az Európai unió és Oroszország kapcsolata napjainkban”
Laczkóné Tuka Ágnes a PTE BTK Politológia Tanszékvezetőjének előadása. 
A PÉCSI MAGYAr-OrOSZ TÁrSASÁG rendezvénye

Október 16-án, kedden 17 órakor 
A Littke Pezsgőgyár története 
Előadó: Trebbin Ágost, várostörténet-kutató
A PÉCSI VÁrOSSZÉPÍTŐ ÉS VÁrOSVÉDŐ EGYESÜLET 
rendezvénye.

Október 17-én, 15 órakor
A VErSMONDó PEDAGóGuSOK MŰVÉSZETI MŰHELYÉ-
NEK összejövetele
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Október 17-én, szerdán 17 órakor
„Kedvenc verseim” – versmondó est
Előadó: Hernádi László Mihály – a VERSMONDÓ PEDAGÓGU-
SOK MŰHELYÉNEK tagja

Október �0-án, szombaton 6.30 órakor
„Szláv és magyar emlékek nyomában”
A PÉCSI MAGYAr-OrOSZ TÁrSASÁG autóbuszos kirándulása 
Zala, Buzsák, Zalavár, Tapolca útvonalon. 

Október �6-án, pénteken és �7-én szombaton
Civil társadalom… amit az idősebbektől megtanulhatunk – szemi-
nárium
Bővebb információ: dr. Pavluska Valéria, programfelelős 
7�/510-500/�508; valeria_pavluska@human.pte.hu 

Október �7-én, szombaton
A budapesti Orosz Kulturális Központban: Az orosz egyesületek kö-
zös ünnepsége a Népi egység napja alkalmából. Közös műsor.
A Russzkoje zarubezsje kiadó kiállítása.
A PÉCSI MAGYAr-OrOSZ TÁrSASÁG rendezvénye 

Október 30-án, kedden 16.30 órakor
Megemlékezés a spanyol-magyar diplomáciai kapcsolatok helyre-
állításának 30. évfordulójáról
Előadó: dr. Harsányi Iván, történész
A PÉCSI MAGYAr-SPANYOL TÁrSASÁG rendezvénye

November 6-án, kedden 17.30-kor
Adalékok a pécsi magyar-finn kapcsolatok történetéhez – könyvbemutató
Díszvendég: Jari Vilén, finn nagykövet
A PÉCSI MAGYAr-FINN TÁrSASÁG rendezvénye
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A Mecseki Fotóklub létrejötte és ötven 
éves múltja is igazolja, hogy mintha Pécs 
vizuális művészetében vagy száz eszten-
deje munkálna valamilyen több forrás-
ból táplálkozó, formális intézményekhez 
lazán tapadó és immár legalább négy-öt 
nemzedék munkálkodását tartalmazó 
áramlat, amit nem nevez meg senki se-
hogyan sem, különösen Pécsi Iskolaként 
nem. Különben is rettenetesen nehéz len-
ne ma néhány semmi mással össze nem 
téveszthető stílusjegyet kimutatni a klub-
ban és körülötte tevékenykedő nemzedé-
kek egymásra épülő munkálkodásában. 
De van néhány körülmény, ami mégis 
alátámasztani látszik a feltételezést, hogy 
a történeti folyamat kisebb egységei, dif-
fúz személyes kitörési kísérletei, prog-
resszív és hagyományos alakzatai, vagy 
éppen a másutt kiteljesedő életművek 
mégis ide kapcsolódó kontúrjai nagyobb 
távolságból kirajzolnak egy laza és még-
is értelmezhető jelhalmazt. Ami legalább 
itt, Közép-Európában, legalább az itt 
élők számára akár önmegerősítésként is 
feltétlen nagyobb figyelmet követelhet-
ne magának. Amely jelhalmaz tartalmát 
most a megszokottnál fölényesebben le-
hetne a couleur locale valamiféle összeg-
zett értékeként kezelni. Nem szükséges 
még ma sem fenntartásokat megfogal-
mazni az említett nemzedékekhez tarto-
zó vezéralakokkal kapcsolatban. Ellenke-
zőleg! Teljes elismeréssel kell adóznunk 
azoknak az alkotó személyiségeknek, 
akik ebben a minden kétséget kizáróan 

– ugyanakkor jellem-
zően – kissé vidékies 
légkörben korszakról 
korszakra vezéralakok 
maradtak. Jelentős sú-
lyú helyben maradók 
és nagy emigránsok. 
Visszatérők, vagy ép-
pen most távozók. A hatvanas-hetvenes 
években kevésbé, mostanában több ok 
miatt veszélyeztetettebb formában (van 
ebben önveszély, és külső nyomás is…), 
de a Mecseki Fotóklubban létezik a sze-
mélyeknek és teljesítményeknek olyan 
folyamatossága, az intézménynek olyan 
presztizse, amelyek megkövetelik az ál-
talánosítás nagyobb formátumában is az 
elismerést. Talán éppen ebben a nagyobb 
léptékű áttekintésben lesz igazán észreve-
hető, hogy a Mecseki Fotóklub ténylege-
sen mit jelentett az elmúlt fél évszázad vi-
zuális kultúrájában. Itthon és máshol is. 

Ebben a közösségben most az ötven 
évvel ezelőtt még nem is sejtett látásmó-
dok, technológiák és társadalmi beállító-
dások szemléjét is el kell végeznie annak, 
aki a fotóval bárminő közösséget kíván 
vállalni. De hihetetlen mégis, hogy egy 
közösség, amelynek létrejöttét nem hi-
vatalos szándék, vagy politikai megfon-
tolás, hanem a közakarat sürgette, mind-
máig úgy és azért létezik, ahogy és amiért 
megteremtői létrehozták.

Aknai Tamás
művészettörténész
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Október már közelít az év legsötétebb hó-
napjához, nem csoda hát, ha a boszorká-
nyok is egyre többször röppennek fel képze-
letünkben, s a boltok polcain is.

A Mondák könyve egyik fejezetében Dé-
libáb mostohája a Kalamona elől bújtatja lá-
nyait egy szuszékba, s elrettentésül maga is a 
bútor tetejére pattan. Az akció nem marad 
hatástalan, a lányok megmenekülnek. Csak 
a szépséges Délibáb lakodalmán derül ki, 
hogy az öreg Puszta felesége valójában bo-
szorkány; seprűn kénytelen viharos gyorsa-
sággal távozni a mulatságból.

A magyar mitológia világfelépítése sze-
rint a világ három részből áll. A felső világ 
a jó szellemeké, az alsó a rosszaké. A köztük 
lévő középső világ az általunk ismert fizikai 
valóság, melyen az emberek és más termé-
szetfeletti lények osztoznak. Ez utóbbiak 
egyike a rosszindulatú, idős asszony, akit 
boszorkánynak nevezünk. „Őnagysága” 
vasorrú bábaként is szép karriert futott be 
népmeséinkben, s a gonosz mostoháról is 
szinte mindig kiderül, hogy seprűre szól a 
jogosítványa. 

A szó a török nyelvek azonos jelentésű 
baszargan, baszirgan kifejezéséből szárma-
zik. E szavak az ótörök „basz” (nyomni) ige-
tő származékai. A boszorkány tehát eredeti-
leg olyan lény, aki rátelepszik az alvó ember 
mellére, megnyomja, és ezzel kínzó álmokat 
idéz elő.

A bűbájos kifejezést ma már általában po-
zitív értelemben használjuk, pedig a szótő 
– a bű- jelentése fertelmes, borzalmas. Idő-
vel azonban a pejoratív értelmezés kikopott. 
Hasonlóan járt a bájos szavunk is, melynek 
mára csupán „lebilincselő” átvitt értelme 
maradt meg. Vagyis a boszorkány jelentésű 
bűbájos igéző, rabul ejtő személy.

A magyar boszorkányhit több rétegből 
tevődik össze. A paraszti élet mindennap-
jaiban előforduló boszorkány élő személy, 
aki gyógyító és ártó, rontó tevékenységet 
folytat, akinek azért bizonyos természetfe-
letti képességeket is tulajdonítottak. A ma-
gyar hitvilágban élő boszorka csúnya, öreg, 
összenőtt szemöldökű asszony, ritkábban 
férfi. Előszeretettel tartották annak a ren-
dezetlen életű vagy elmebeteg egyéneket, a 
bábákat, valamint a gyógyítókat. Az ember-
feletti képességet a hit szerint örökli vagy 
tanulja. Leggyakrabban anya lányára, illetve 
apa a fiára hagyja a tudományt. Addig nem 
is halhat meg, míg képességeit át nem adta 
valakinek. Ez az átadás leginkább kézfogás-
sal történik. 

Úgy is boszorkánnyá válhat valaki, hogy 
Szent György, ritkábban karácsony éjjelén, 
esetleg újhold péntekén a jelölt a kereszt-

úton szentelt krétával bűvös kört húz maga 
köré, melyben állva nem szabad megijednie 
a megjelent ijesztő alakoktól, vagy a feje fölé 
hajszálon ereszkedő malomkőtől. Feltétel 
Isten megtagadása, illetve az ördöggel való 
szövetkezés. (A boszorkány lelke az ördö-
gé.) 

Felismerése a legelterjedtebb hit szerint 
lucaszék segítségével történik. 

Halála a hit szerint nehéz, mert megkí-
nozzák társai. Halála után vihar támad, ko-
porsója nehezebb vagy éppen könnyebb a 
rendesnél. Képességei közül a legjellemzőbb 
az átváltozás; számos állatfajta bőrébe köny-
nyedén belebújik, de megjelenhet tök- vagy 
szederinda képében is. Láthatatlanná tud 
válni, lát a sötétben is, sőt még a kulcslyu-
kon is be tud surranni. 

Jellegzetes időpontokban tevékenykedik: 
Szent György és Luca napján, karácsony éj-
jelén, újhold péntekén vagy vasárnapján, 
kedden és pénteken, és általában éjjel.

Hatalmát minden esetben ártó szándék-
kal használja. Számos képessége közül is-
merkedjünk meg néhánnyal.

Az igézés a leggyakoribb ártás. Ezt más-
ként szemmel verésnek is nevezték. A bo-
szorkány gonosz tekintetétől annyira tartot-
tak, hogy a nagy perek idején a vádlottnak 
hátat kellet fordítania a bíróságnak. Az igé-
zést ráolvasással lehetett kivédeni. Ezzel jó 
dolgokat kívántak egymásnak az emberek. 

A boszorkány egy másik gonosz prak-
tikája a kötés. Az ördöggel cimboráló egy 
csomót készít mindenféle anyagból (fon-
tos eleme a só), és azt a megátkozni kívánt 
személy közelében helyezi el. Ezzel a rontás 
megköttetett és azt csak maga a kötő old-
hatja fel. Sokszor mondjuk ma is: meg van 
kötve a kezem, azaz nem tehetek semmit. 
A szólás pontosan erre a boszorkányprakti-
kára utal. A kötés feloldására a csomót meg 
kell ereszteni, oldani, tágítani. Hogy ez nem 
mindig lehetett sikeres, arra a „nem tágít” 
kifejezés utal.

Elsősorban saját erejének növelésére hasz-
nálta a megevést. Ekkor ellenségének belső 
szerveit, egyes testrészeit falta fel. Ha azon-
ban a befolyását akarta növelni valakin, 
megszerezte annak egy ruhadarabját, s azt 
fogyasztotta el főzve.

A megfüvelés már valódi bájitaltan isme-
reteket kívánt. Babból, füvekből, kígyókból, 
békákból kotyvasztottak különféle italokat. 
Ha valakire kígyót-békát kiáltottak a közép-
korban, azt tulajdonképpen boszorkányság-
gal vádolták.

Mestere volt a tehéntej kiszopásának, a 
szőlőtőke megfejésének illetve a ház körül 
fellelhető javak megszerzésének.

 A hit szerint gyógyító képessége sem tisz-
ta; az ördög segítségével valamilyen haszon 
érdekében végzi. 

Egy valamirevaló boszorkány természete-
sen állatalakot is tudott ölteni. Az ebadta és 
a kutya teremtette kifejezés őrzi ezt a hiedel-
met. Azonban nemcsak kutyává, hanem far-
kassá is át tudott alakulni. Az embertársai 
jószágát farkas képében pusztító banya kül-
dött farkas. A feladó pedig maga az ördög. 

Az nyilván nem ismeretlen az olvasó előtt, 
hogy a boszorkányok az ördög cimborái, 
szeretői, leszármazottai, gyakran mindegyik 
egyszerre. Akit ördögadtának tituláltak, 
kezdhette a rőzsegyűjtést a máglya alá.

Minden boszinak van egy saját, személyes 
szolgálatra küldött ördöge, akivel szerződést 
kötött, s aki ezt követően mindenben segíti 
őt. Ez a szerzet a küldött ördög. Göcsejben 
ismernek fődi ördögöt is, ez inkább manóra 
vagy koboldra hasonlít. Segít a házimunká-
ban, vigyáz az állatokra. Az ilyen „cseléd-
del” bíró emberre mondták, hogy ördöge 
van. Manapság már a szerencsés emberé ez 
a megtisztelő cím. 

Érdemes eltöprengeni azon, hogy eny-
nyi rossz tulajdonság ellenére miért válik 
manapság egyre inkább pozitív csengésűvé 
a boszorkány szó. Természetesen nagy sze-
repe van ebben olyan alkotásoknak, mint a 
Harry Potter vagy a Bűbájos boszorkák. 

Pedig talán csak fogalmi keveredésről van 
szó. Nemcsak a magyar mitológiában lé-
teznek tündérek, szépasszonyok. Előbbiek 
csodálatosan szép, túlvilági lények. Nevük 
valószínűleg a tündököl, elcsábít szavakból 
ered. Élhetnek túlvilági helyeken, többek 
között víz alatti palotákban. A tündérek 
„népsűrűsége” hazánkban a Csallóközben 
a legnagyobb. Varázslataik többnyire jó célt 
szolgálnak. 

A boszorkák vonásaival inkább roko-
níthatók a szépasszonyok, akik hol jó, hol 
rosszindulatúak. A velük való találkozás 
veszélyes. A néphit szerint csecsemőket ra-
bolnak, férfiakat csábítanak el, az ördöggel 
hálnak. Kísértet- és szellemszerű vonásaik is 
vannak; délben vagy éjféltől hajnalig járnak 
láthatatlanul. Néhol azt tartották, hogy ha-
sadékokban, barlangokban laknak, s az átok 
alatt lévő kincset őrzik. 

Függetlenül az eddig leírtaktól, úgy gon-
dolom, a sok nőtársam eljátszott már a 
gondolattal: mennyivel egyszerűbb lenne a 
dolgainkat seprűn lovagolva, varázsigéket 
mormolva intézni! S vajon miért van az, 
hogy a körülöttünk élő férfiak szentül meg 
vannak arról győződve: nemcsak ábrándo-
zunk, hanem tudjuk, merjük, tesszük?

Egy csipetnyi boszorkányság…

V. Tarr Judit
„Jövünk az idők kezdete óta, jövünk a fékezhetetlen förgeteg hátán, jövünk az 
öreg Puszta honából, Szépmező Szárnya és Jószél Fúvása honából, Hunor és 
Magor birodalmából, jövünk örökkön örökké, és általunk a múlt üzen!”

Boszorkányéj
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Bárdos Deák Ágnes: Mit jelentett neked 
Dixi? Miért róla csináltál filmet?

Oláh Lehel: Dixi számomra rendkívül 
ellentmondásos figura volt. Ez nem tudom 
mennyire jön le a filmemből, mindenesetre 
szándékomban állt, hogy ez is kiderüljön. 
Egyrészt szerettem volna bemutatni azt a 
különös életformát, amit ő hozott és mind-
azt, ami ezzel járt, másrészt pedig azokat 
az alkotói folyamatokat, amelyekben ő 
részt vett. Erre ugyan részletesen nem tér 
ki a film és ebben az értelemben nem is 
hagyományos portréfilmet csináltam. Szó 
sincs arról, hogy például bemutatnám Dixi 
munkásságát vagy azt, hogy milyen cso-
portokkal dolgozott együtt...

– Akiket megszólaltattál a filmben – 
Demszky Gábor, ef. Zámbó István, Müller 
Péter, Víg Mihály, Xantus János, Wahorn 
András és a többiek –, mindannyian Dixi 
kortársai voltak, azokhoz a körökhöz tartoz-
tak, amelyekben Dixi is mozgott annak ide-
jén. A filmed azonban már jóval a rendszer-
váltás után készült és egy másik történelmi 
korszakban játszódik, mint amelyikben ezek 
az emberek kultfigurák lettek. Hisz Müller 
Péter, Víg Miska vagy ef. Zámbó Öcsi nem 
csak a Sziámi, a Balaton vagy a Bizottság 
zenekaroknak voltak a meghatározó egyé-
niségei. Ők azon kevesek közé tartoztak, 
akiknek sikerült kiharcolniuk a maguk sze-
mélyes szabadságát és a magatartásukkal ez-
által egyszersmind azt a politikai időszakot 
is meghatározták. Dixi közéjük tartozott 
és nagy tiszteletet vívott ki magának akko-
riban. A te filmedben azonban már érezni 

Dixi, a helyzetek médiuma
A Pécsi Kulturális Központ IDŐMOZaIK DOKuMENTuMfilm-
klubjának vendége májusban Oláh Lehel  filmrendező volt, aki  a Dixi, 
a Gubera és a Természetfilm című filmjeit hozta el Pécsre. A rendező-
vel bárdos Deák Ágnes, a legendás Kontroll Csoport énekesnője be-
szélgetett.

rajta, hogy megöregedett és csak átszellemült 
mása önmagának. Valamiféle emléket akar-
tál állítani Dixinek, mert érezted, hogy ha-
marosan meg fog halni?

– Nem, erről nincs szó. Dixi, polgári ne-
vén Gémes János, meghalt mielőtt a filmet 
befejeztük volna. Én még további forgatá-
sokat is terveztem, miután viszont meghalt, 
leálltunk és végül azt az anyagot vágtam 
össze, amit addig felvettünk. A filmemből 
tényleg nem derül ki, hogy milyen volt ő, 
úgymond ereje, avagy költészete teljében. 
Archív anyagokat sem akartam használni, 
mindössze az elején és a végén van két ilyen 
rész. Szirtes András Lenz (1986) című 
filmjéből egy snitt, aminek éppen ott volt 
a helye, a végén pedig egy olyan részlet sze-
repel Müller Péter Ex-Kódexéből (1983), 
amiben Dixi pont azt mondja, hogy „mit 
érdekel engem a múlt, bármiféle elhagyott 
part – csak a jövő”. Úgyhogy már csak ezért 
sem volt és nem is le-
hetett visszatekintés az 
én filmemben sem. Lé-
tezik egyébként Dixi-

ről számos felvétel, ami Dixi „hőskorában” 
készült. Nyilván nem láthattam mindegyi-
ket, azonban szerintem egyiken sem jelenik 
meg, mert nem jelenhet meg felvételen az a 
fajta nagyon erőteljes improvizatív és az élő 
beszédben, az aktuális helyzetekben, pil-
lanatnyi szituációkban élő és érvényesülő 
jelenlét, az a különleges képesség az azon-
nali reagálásra, amiből a művészete fakadt 
és amitől ő legendássá vált.

– Dixinek valóban volt egy olyan képes-
sége, hogy hihetetlen feszültséget tudott te-
remteni maga körül. Azok, akik ennek tanúi 
voltak néha úgy élték át, hogy Dixi egy ha-
talmas játékos, aki képes arra, hogy egyik pil-
lanatról a másikra egy fantasztikus szépségű 
metafora-rengetegbe vigye magával a hall-
gatóságát, néha pedig úgy, hogy Dixi egy ag-
resszív ember, aki puszta szavaival ostorozza 
a környezetét. Akárhogy is, mindenesetre ki-
vételes figyelmet volt képes kiprovokálni az 
emberekből és mindig volt körülötte egy kis 
udvartartás, amelynek a tag jai tátott szájjal 
hallgatták vagy jókat röhögtek mindazon, 
amiket Dixi mondott. Ezek jobbára kocsmai, 
utcai vagy házibuli-helyzetek és társaságok 
voltak, Dixi akciói és a közönség reakciói 
például elválaszthatatlanok voltak attól is, 
hogy mennyire volt berúgva a társaság. Dixi 
rabul ejtette mindazokat, akik köréje sereg-
lettek. Sokan a tanítványaivá váltak, de nem 
úgy követték, hogy eltanultak tőle valamit, 
hanem egyszerűen csak itták a szavait...

– …és nem csak a szavait. Furcsán érzem 
magam, mert megnéztünk egy filmet, most 
pedig elmondjuk azt, ami nincs benne a 
filmben.

– Mert mindaz, amit te rögzítettél és ösz-
szeraktál a magad gondolatai és érzései sze-

DIXI – Gémes János (1943–�00�). Ki ne ismerte volna ezt a ne-
vet, ki ne találkozott volna vele? DIXI. Mindenki tudta, ki volt, aki 
a hatvanas évek elejétől az új évezred elejéig valaha is ellátogatott a 
budapesti éjszaka frekventált szórakozóhelyeire. Budapest Harle-
kinje, Szókratésze volt, vándorprédikátor és expresszionista költő, 
akiről csak most kezd kiderülni, milyen pótolhatatlan űrt, mennyi 
titkot, megválaszolatlan kérdést hagyott maga után. Ki tudja, talán 
legenda lesz, akiről ötven év múlva többet beszélnek, mintha az idő 
valami előhívó folyadék lenne, mely az egykor közöttünk botlado-
zó hús-vér emberből fényből ragyogó holografikus szellemképet 
varázsol. A filmről a rendező ajánlásként annyit mondott, hogy 
„sokat pofáznak benne, meg asszociatív, olyan, mint Dixi volt.” 
„Extatikus, boldog, mennyei állapotokban gondolja azt, hogy ennek 
az állapotnak minél hamarabb véget kell vetnie. Le kell jönnie a Föld-
re. Vissza kell térnie a városba. Blokkolnia kell a gyár ajtajánál. Gon-
doljon a kötelességére! A családra! Szálljon alá! Szabaduljon! Jöjjön 
le! Keresse ki gyári blokkoló céduláját! Ha ezt nem teheti meg, kép-
zelete megcsinálja. Blokkoljon! Ugyebár öt óra ötvenkilenc perc van. 
Nem késett el. Ön nem késhet el többé. 1984 van.” (Dixi: Moebius 
Magica Light Show És Életképek. 1984.)
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rint, azok számára, akik Dixit nem ismer-
hették, csak a filmet látták, nyilvánvalóan 
egész mást jelentenek, mint nekünk, akik 
közelről ismertük őt...

– Engem nagyon érdekelne például az is, 
hogy aki most megnézte a filmet, de Dixit 
nem ismerte személyesen, hogy tüdőzte le 
magának a filmet. De ha már itt tartunk, 
akkor valamiképpen a Dixi lényegéhez 
tartozott az is, hogy mindenhol, minden 
eseményen jelen volt. Például egy ilyen ve-
títésen, ahol most vagyunk. És teljesen vá-
ratlanul tudott felbukkanni.

– Igen, és mindig mindent azonnal kom-
mentált.

– Dixi költészete ezért nem is olyan 
képződmény, ami leírt formában létezett 
volna vagy képes lett volna hagyományos 
módon is érvényesülni. Fennmaradt ugyan 
egynéhány alkotása lejegyzett formában 
is, de az a filmemben is benne van, hogy 
Dixi mondatainak, vagy a róla szóló törté-
neteknek micsoda változatai terjedtek el. 
Amikor például Dönci, az Európa Kiadó 
és a Balaton gitárosa elkezdte leírni Dixi 
néhány szövegét, mert akart csinálni Di-
xivel egy lemezt (nemrégiben jelent meg), 
akkor kiderült, hogy ezek a szövegek néhol 
már-már banálisak. De elhangzásuk pilla-
natában, ott és akkor, hihetetlenül erősek 
tudtak lenni. Ezért is mondom, hogy Dixi 
mindenekelőtt előadó volt, nagyon erőtel-
jes gesztusokkal.

– A hetvenes-nyolcvanas években pedig 
ezért is vált rendkívül fontossá számunk-
ra. Dixi egy olyan szabadságélményt, egy 
olyan kivételes szabadságtudatot testesített 
meg, ami példa nélkül állt abban a közeg-
ben. Ezt nemcsak mi, hanem a rendszer is 
felismerte. Dixi, akármennyire is nem szólt 
adott esetben úgymond semmiről, tehát nem 
mondott soha semmi olyasmit, hogy „utálom 
a rendőrt”, mégis az a hihetetlen szabadság, 
ahogy ő meg tudott jelenni, ahogy pusztán 
a jelenlétével is azt sugározta, hogy minden 
rendszert szétzúz és egyetlen rendszert sem 
tisztel, mert neki megvan a saját rendszere, 
különleges volt. Dixi a mi bátor hősünk lett 
ettől és soha nem gondoltuk azt, hogy ő most 
részeg és azért beszél ilyen furcsán össze-visz-
sza. Úgy éreztük, hogy nagyon is tudatában 
van mindannak, amit mond. Hiszen az a 
különös nyelv, amit Dixi használt, magát a 
szabadságot jelentette és ezt jelentené ma is. 
Még a neve, ez a furcsa név, a Dixi is azt je-
lenti, hogy „beszélő”...

– Egyébként, ha a nevével kapcsolatban 
kérdezték, akkor mindig csak mellébeszélt. 
Nem került bele a filmbe, de például ami-
kor én feltettem neki ezt a kérdést, hogy 
„miért vagy te Dixi?”, akkor a következő 
válaszba kezdett: „nagyon szeretem én, a 
dezoxiribonukleinsav az élet csírája...”, és 
amikor itt tartottunk, akkor kifutottunk 

a filmszalagból. Szóval 
mellébeszélt. Azt, hogy 
ő miért, illetve miként 
lett Gémes Jánosból 
Dixi, nem lehet ponto-
san tudni.

– Legendák persze 
vannak, miszerint Be-
reményi Géza nevezte el 
őt Dixinek... Dixi együtt 
kocsmázott már ezzel a 
minket megelőző generá-
cióval is, Bódy Gáborék-
kal, Cseh Tamással...

Kérdés a közönség soraiból: Az akkori 
rendszer igazi ellenségének tartotta-e Dixit 
vagy inkább csak amolyan kultikus figurája 
volt ő az éjszakai életnek, aki nyíltan nem 
ment szembe az uralkodó ideológiával?

– Az egy bizarr rendszer volt, tele bi-
zarr helyzetekkel. Amikor például Dixi egy 
Amnesty International felirattal, rabruhá-
ban végigment a városon, akkor az most 
rendszerellenes volt vagy sem? Nem kapták 
el, végül odaért arra a koncertre, amelyikre 
igyekezett. Performansz volt, ám a perfor-
mansznak abban a rendszerben nem volt 
létjogosultsága.

– Abban a rendszerben katonás rend ural-
kodott. Aki kilógott a sorból, azt a rendszer 
az ellenségének tekintette. Akkor a hazugság 
volt maga a nyelv, és ezért minden jelentés, 
még a leginkább magától értetődő dolgoknak 
a jelentése is gyanússá vált. Állandóan is-
métlődő kérdés volt, hogy ez és ez mit jelent? 
Amit nem tudtak értelmezni, azt veszélyes-
nek tartották még akkor is, ha az utalások 
szintjén sem hordozott azonosítható politi-
kai tartalmakat. Például a Kontroll Cso-
portot egyáltalán nem támogatták, sőt, néha 
még tiltották is, hiszen az olyan szövegeink-
kel nem lehetett mit kezdeni, hogy például 
„egy kis piros bombázógépet akarok én, de 
nagyon szépet” –  mindez alapvetően gyanús 
volt. Betiltani nem tudták, de mégsem volt 
egyértelmű, hogy szabad-e ilyeneket mon-
dani. A Dixi pedig a mindennapitól vagy 
az elfogadottól olyannyira különböző nyel-
vet használt, hogy ha azok akiknek az volt 
a dolguk, hogy ezt figyeljék, nagyon paranoi-
ásak – márpedig minden elnyomó rendszer 
nagyon paranoiás – akkor volt arra lehető-
ségük bőven, hogy mindenfélét belelássanak, 
belemagyarázzanak. Nem értették. Dixi fő 
megjelenési formája – és ezt ma már keve-
sebben tudják – eleinte egyébként is a szín-
padi jelenlét volt. Amikor például az URH 
zenekar megalakult, az URH első koncert-
jén a Dixi szövege, az Atommagömlés már 
rögtön megjelent és minden bizonnyal maga 
Dixi is ott volt ezen a koncerten. Dixi olyan 
figura volt, akinek megvolt a maga titkos 
vagy teljesen világos szerepe azokban a pil-

lanatokban, amikor történt valami lényeges, 
amikor megváltozott valami az emberekben. 
Dixi nem csak, hogy jelen volt az ilyesfajta 
fordulatoknál, hanem a maga módján mo-
tiválta is ezeket a történéseket. Meg tudta 
változtatni az emberek látásmódját. Ebben 
az értelemben volt ő nagy művész, mert sze-
rintem elsősorban ebben áll a művészek és 
a művészet igazi hatékonysága. A művészet 
mindig valami olyasmi, ami megváltoztatja 
az emberek látásmódját.

– Én egy Sziámi koncertfelvételen hal-
lottam először Dixi nevét, valamikor a 
nyolcvanas évek végén. Ezt a koncertet 
Müller Péter, a Sziámi énekese szabályosan 
végigpofázta, hosszan konferált, a számok 
között a szövegeit elemezte, és így tovább. 
Fütyültek, kiabáltak közben az emberek. 
Ezen a felvételen volt egy szám, ami előtt 
a Müller elmesélte azt a kis anekdotát, mi-
szerint egy bizonyos Dixi hozott nekik egy 
szöveget a próbájukra, ami nagyon meg-
tetszett nekik és csináltak is belőle egy szá-
mot. Azonban a következő próbára a Dixi 
már nem jött el és így a szöveg elveszett, 
ezért aztán a számot szöveg nélkül játsszák. 
A történet után pedig egy instrumentális 
szám következett. És még ebben a kis törté-
netben is van valami olyasmi, amiről az Ági 
beszél, hogy Dixi megváltoztatta a dolgo-
kat maga körül, hogy éppen Dixi, aki ugye 
a beszélő, fogja be a Müller száját a koncer-
ten, amit az egyébként végigpofázott. De 
érdekes az is, hogy amikor Müllerrel for-
gattunk és én erre a sztorira rákérdeztem, 
akkor ő nem emlékezett. Gasner János-
nak, a basszusgitárosnak viszont beugrott: 
„igen, és az egy instrumentális szám volt...” 
Szóval én így hallottam először a Dixiről 
– egyébként pedig mindig áttekertem azt a 
számot a kazettán, mert nagyon szerettem, 
ahogy a Müller beszél... Egyébként amikor 
először találkoztam személyesen a Dixivel, 
akkor a következőket mondta nekem: „vol-
tál te is szerelmes, jártál te is oviba.”

Kérdés a közönség soraiból: A filmben 
Müller Péter utal Dixi és Bódy Gábor kap-
csolatára. Erről mit lehet tudni? 
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A jelenség ismert: gagyi színfalak és élettér 
ketrecébe zárt szerencsétlen, megvezetett, 
ámde olykor szemnek igen csinos leánykák 
és legénykék teszik fel a pszeudo-élet nagy 
kérdéseit és a maguk vaskos, vagy éppen pri-
mitív módján keresik rájuk a választ. Nem 
lenne itt semmi hiba, ha nem érezném úgy, 
hogy ennek valamilyen nagyon ostoba, de 
ugyanakkor aljas célja van – a mindenna-
pi életbe nem is túl nagy óvatossággal be-
csempészett és mesteri szintre fejlesztett 
népámítás, parasztvakítás. Hiszen emléke-
zünk rá jónehányan: az orosz tankönyv-
ben, példát statuálandó, a szereplők vagy 
traktorosok, vagy gyári munkások, legjobb 
esetben „inzsenyérek”, (gy.k.: mérnökök)  
voltak, hiszen hogyan is képzelhetnénk, 
hogy tudósok, művészek, tanárok, orvo-
sok viszik előre a világot a kétesen vereslő 
csillagzat alatt? A gond csupán az, hogy 

Dr. Kanizsai Péter

Magyar celebritások
Hogy alkalmakként barátommal olyannak tűnünk, mint a Muppet-
show két örökké elégedetlen öregura, annak bizony nyomós oka van. 
Amúgy cizellált lelkületünket időnként feltüzeli egy-egy blőd jelenség, 
ezúttal a semmiből jött, semmit mondó és sehova sem tartó „celebek” 
borzolták kedélyeinket, így határoztam e rövid szösszenet mellett.

nem nehéz meglelni az analógiát. A nép 
egyszerű fiai egy fedél alá kerülnek, jóban-
rosszban, hidegben-melegben és fesztelen 
viselkedésük iriggyé teszi a létminimum 
környékén életét élő (tengető?) honpol-
gárt. Izgi, nem? A bökkenő csak ott van, 
hogy ebben a csili-vili valóságtalanságban 
hajlamosak leszünk elfeledni kik is azok a 
szerencsétlen agyonajnározott csillagocs-
kák. Felsorolni persze semmi értelme mi-
féle viselkedésmintákkal szembesülünk, 
annál sokkal érdekesebb a hazai (és per-
sze más országokbéli) médiában betöltött 
szerepük boncolgatása. Ikonok lennének? 
Követendő példák? Ugyan kérem, hiszen 
már a műsorvezető is legtöbbször önma-
gában vicc. Gyerekként emlékszem az ak-
kori sztárokra. Érdekes, hogy akiket akkor 
tenyerén hordott a publikum köztük ma 
is sok a neves ember, teljesítményük időt-

álló. De hogy a csudába vési kőbe a nevét 
az, aki úgy válik híressé, hogy valamilyen 
egzotikus országban iszonytatóan gyen-
ge kunsztokat csinál. Vagy az, aki a Nagy 
Testvér előtt hülyére izgulja magát, vajon 
ki lesz a következő, aki repül a show-ból? 
Őszintén szólva nem nagyon követtem 
nyomon a fenti műsorokat, egyes szerep-
lők nevére is csak azért emlékszem, mert 
elég idiótának hangzottak. Ami inkább 
zavar az, hogy a hullócsillagok követőkre 
lelnek. A TV-csatornák pedig valószínű-
leg jót röhögnek a markukba. Nem elég, 
hogy sikerül elterelni az emberek figyel-
mét a valós értékekről, még egy halom 
pénzt is hoz a konyhára a „beszavazós” 
sms. Persze ne legyünk igazságtalanok: 
születnek ma is időtálló értékek és az ilye-
neket képviselők előtt magam is fejet haj-
tok. A baj csak az, hogy egyre nehezebb 
kibogarászni a sok sallang közül az igazi 
tehetséget. Azért a kérdés természetesen 
megfogalmazódik bennem: a műsorszer-
kesztők vannak olyan imbecilek, hogy 
elhiszik, jót csinálnak? Vagy akarva bu-
títják a népet? Az első orvosi eset, a má-
sodik inkább tárgyalótermi. Szerintem.

– Dixi játszotta volna Bódy Gábor Ku-
tya éji dala (1983) című filmjében a papot. 
Bódy ezt nagyon szerette volna, mintegy 
médiumként akarta használni Dixit, aztán 
valami miatt mégsem így alakult. De Dixi 
szerepel például Xantus Jánosnál a Rockté-
rítőben (1988) és Müller Péter már említett 
Ex-kódexében is...

– Az Ex-kódex egyébként mindazok szá-
mára érdekes lehet, akiket mélyebben is ér-
dekel Dixi megfejtése. Az Ex-kódex ugyanis 
bemutatja azt is, amikor Dixi még az ele-
mében volt. Lehel filmjében már azt az élete 
vége felé járó Dixit látjuk, aki pontosan tud-
ja, hogy már nincs sok hátra és egy kicsit má-
son gondolkodik. Nem arról beszél ami van, 
hanem amint nem sokkal ez előtt elhangzott, 
a jövőbe néz és ugye egy idős ember számára 
a jövő nem lehet más, mint maga a halál, az 
elmúlás. Én ezt nagyon érzem Lehel filmjé-
nek hangulataiban. Az Ex-kódexben viszont 
még azt a középkorú férfit látni, aki minde-
nestül jelen van és a jelenben van. Különösen 
emlékezetes számomra az Ex-kódexnek az a 
jelenete, amelyben Dixi virágot vásárol. Fon-
tos, hogy az Ex-kódex bizonyos értelemben 
dokumentarista módszerekkel készült, tehát 
odamentünk egy igazi virágárusasszonyhoz 
és elmondtuk neki, hogy hamarosan érkezik 
egy színész, Dixi, aki virágot fog vásárolni. 

Nos, úgy festett a dolog, hogy megérkezett 
Dixi, a fél szeme bekötve – a filmben titok-
zatos spirituális ufót játszott, akinek nincse-
nek emberi emlékei –, megállt a virágárusnő 
előtt és rámutatott a vadrezgő nevű virágra 
és megkérdezte, hogy mi az. Amikor a virág-
árusnő kimondta a nevét, hogy „vadrezgő”, 
Dixi egy gyönyörű himnuszba kezdett a 
vadrezgőhöz, és levágott a nőnek egy olyan 
dumát, egy olyan gyönyörű szóáradatot, 
hogy az csak nézett és őszinte élvezettel, bár 
döbbenten hallgatta. Ilyen volt Dixi és ilyen 
volt az ő világhoz való viszonya. Médiuma 
tudott lenni a helyzeteknek. 

De, hogy a ma este látott többi filmedről is 
beszéljünk, a Természetfilmben (2006), eb-
ben a kis lírai etűdben is egy ilyesfajta furcsa 
viszony és a helyzeteknek ez a különös költői-
sége jelenik meg... Ha már a Természetfilm-
nél tartunk, akkor fontos megjegyezni, hogy 
te úgy kezdted a filmes pályafutásodat, hogy 
egyrészt jelentkeztél a filmművészetire, aho-
va nem vettek fel, de közben már elkezdtél 
filmezni kölcsönkamerával, baráti alapon, és 
csak azután jött az Inforg Stúdió, ami segí-
tett a produceri feladatokban. Ez a rövidke 
Természetfilm, azonban megint csak úgy ké-
szült el, hogy már régóta nem kaptál pénzt 
az ötleteidre, de nem hagytad annyiban, ha-
nem csak azért is megcsináltad, úgy ahogy 

régen: kölcsönkamerával, kölcsönidőkből... 
E tekintetben most visszajutottál oda, ahon-
nan elindultál annak idején. Meddig lehet 
azt bírni, hogy akár nulla forinttal is neki 
kell veselkedni, ha filmet akar csinálni az 
ember?

– Azt, hogy meddig bírja az ember, nem 
akarom megtudni. Az tény, hogy amióta 
a Guberával megnyertem a �004-es Film-
szemle legjobb kísérleti-dokumetumfilm 
díját, azóta egyetlen pályázatomat sem 
fogadták el. De ezt most hagyjuk is, mert 
én utálom, amikor valaki azon nyavalyog, 
hogy mennyire nehéz... Volt aki azt kérdez-
te, hogy pénz nélkül nem lehet filmet csi-
nálni? De lehet, régen is úgy csináltam, és 
most is tudok, csak jelenleg éppen nem az 
volna a szándékom, hogy aki éppen ráér az-
zal csinálgassam a magam kis etűdjeit...

– Hol lehet megnézni, megszerezni a film-
jeidet? Csak Budapesten?

– Nem, még ott sem. Akkor talán kül-
földön? ... Komolyra fordítva a szót, csak 
ritkán adódik erre alkalom. Például én 
most elég sok barátomnak szóltam, hogy 
itt lesznek a filmjeim Pécsett, gyertek el 
megnézni. Örülök neki, hogy akik ráértek, 
eljöttek. Ilyen alkalmak vannak…

Szerkesztette: Fenyvesi Kristóf
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Tálos András
Kritikus Tömeg
Avagy: mindenki dobja el, ami a kezében van!
Legfőképp az autóját! Erre szeretné rá-
venni a drótszamáron közlekedők egy-
re népesebb tábora mindazokat, akik 
egy kényelmes, többnyire fém és kő-
olajszármazék, azaz műanyag keveréké-
ből álló, börrögő és füstülő dobozban 
ülnek; nevezetesen egy gépjárműben. 
Több kerékpárutat, több kerékpártá-
rolót, kevesebb autót és több jó levegőt 
szeretnének szívni magukba a Kritikus 
Tömeg kerékpáros felvonuláson részt-
vevők.

– Kezdjük az elején! Mit jelent a 
Kritikus Tömeg? Teszi fel a kérdés a 
mindenre kíváncsi korunk senkije. És 
mielőtt elvesznénk az atomfizika 2s 
2p elektronhéj szerkezetben, segítsé-
gül hívjuk Mező Jánost a Lehet Más a 
Világ! pécsi Aktivista Klubjának ala-
pítóját, a zöld mozgalom aktív tagját 
a pécsi Kritikus Tömeg civil kezdemé-
nyezés egyik főszervezőjét.

– A Kritikus Tömeg az angol Critical 
Mass (röviden CM) szószerinti fordítá-
sa és csak Pécsett hívják így ezt a bicik-
lis felvonulást. A kifejezés annak a je-
lenségnek az elnevezéséből származik, 
amikor a nem motorizált közlekedők 
(értsd ezalatt a gyalogosokat, a kerék-
párosokat, a babakocsit toló kismamá-
kat, görkorisokat stb.) szeretnének 
átkelni egy forgalmas úton, a zebrán, 
de az összefüggő és folyamatosan höm-
pölygő kocsisortól ezt csak egy bizo-
nyos létszám után, egy bizonyos tömeg 
felett tudják megtenni, mert az egye-
sével átkelni szándékozókat egyenesen 
semmibe veszik az autósok. A kritikus 
tömeg elérésekor már – mondjuk így 
– kiegyenlítődtek az erőviszonyok.

– Ez az eredete a kifejezésnek, de 
ma már egy kicsit többet jelent ennél.

– Így van. Ted White használta elő-
ször ezt a kifejezést az 199�-ben készült 
Return of the Scorcher című dokumen-
tumfilmjében. De ma már inkább arra 
használjuk, hogy a kerékpárosokból 
álló felvonuló tömeg segítségével meg-
mutassuk az adott város vezetésének, 
hogy mekkora igény van kerékpárutak-
ra, rendezett, biztonságos közlekedésre 
és nem csak a motorizált járművekre 
értve ez utóbbin.

– Óriási igény mutatkozik.
– Ó igen. Vannak előrelépések, de ez 

még koránt sem az általunk és sokak ál-
tal óhajtott paradicsomi állapot. Bár ha 
belegondolunk maga a CM kezdemé-
nyezés is csak 199�-ben indult – ekkor 
volt az első Critical Mass felvonulás 48 
fővel San Franciscóban, tehát alig 15 
éve viszik ki az emberek a kerékpárutak 
és a tisztább városi levegő iránti igényü-
ket – mégis nem egy nyugat-európai 
kis és nagyváros fényévekre tart előrébb 
a kerékpáros közlekedés tekintetében 
bármely magyarországi településnél. 
Természetesen nem akarom Amster-
damhoz vagy Stockholmhoz hasonlí-
tani városainkat. Sőt, Budapest igen in-
novatív kezdeményezéseket visz és vitt 
végbe az elmúlt időszakban. Gondolok 
itt a már megépült kerékpárutakra vagy 
a biciklis civil szervezetek véleményé-
nek kikérésére és figyelembevételére 
a megépítendő további kerékpár kilo-
méterekhez és megjegyzem ez Pécsett 
is így van. Próbálunk partneri viszonyt 
ápolni Pécsi Önkormányzattal, a Váro-
si Rendőrkapitányság munkatársai is 
készséggel segítenek az útvonal bizto-
sításban a Kritikus Tömeg felvonulás 
idején. A pécsi bringásoknak és kör-
nyezetvédőknek saját lapjuk is van: a 
Kerékváros, melyet a Pécsi Túrakerék-
páros és Környezetvédő Klub ad ki 
kéthavonta. A kerékpáros városnézés 
is igen népszerűnek mondható, azon-
ban egyelőre sajnos csak Budapesten 
létezik ilyen. �000-ben viszont meghir-
dették a „�000 km kerékpárút Magyar-
országon” kezdeményezést.

– Hol tartunk most?
– A legtöbb kerékpárúttal, összefüg-

gő városi hálózattal természetesen Bu-
dapest rendelkezik. A közel 150 km-es 
kerékpárútból 114 km összefüggő há-
lózat. Pécsett az épített kerékpárutak 
hossza 6.� km, de ehhez további közel 
7 km kerékpározásra kijelölt kerékpár-
barát utca is kapcsolódik. Ez hihetetlen 
kevés a város nagyságához, az igények-
hez képest. Sok biciklis csak a kiépí-
tett kerékpárúton érzi magát teljesen 
biztonságban. Ráadásul tíz éve semmi 
nem történt, a helyzet csak romlott 

az autók száma megkétszereződött, a 
bringautak (az a kevés) minősége pedig 
alaposan leromlott. Minderre már csak 
hab a tortán, hogy a pécsi városvezetés 
szerint: „Pécsnek nincs jó adottsága a 
kerékpáros közlekedésre”, mindenki ezt 
a szemléletet tudja magáénak. Holott 
ez nem feltétlenül van így csupán azért 
mert a város kúszik fel a Mecsek oldalra 
(ennek káros környezet– és természet-
védelmi hatásáról majd egy külön alka-
lommal), gondoljunk csak a Kertváros-
ra. Sajnos még nem tartunk ott, hogy 
a döntéshozók cselekedetei valóban az 
emberek, a bringások véleményét tük-
röznék.

– Ezeken szeretnétek változtatni a 
Kritikus Tömeg felvonulással?

– Alapjában véve igen. Egy olyan 
forró és száraz nyár után, mint az idei 
volt, amikor sorra dőltek meg a meleg-
rekordok, mindenki izzadt és fullado-
zott a városban, egyre könnyebben ér-
tetjük meg az emberekkel, hogy nem 
a közeljövőben van szükség a városi 
közlekedés megreformálására, hanem 
most! És azt is egyre többen fogadják 
el, hogy a kerékpározás a tömegköz-
lekedés mellett a legjobb alternatíva a 
városi közlekedésben felváltva ezáltal 
az autós közlekedést. Kerékpárral nincs 
dugó, nincs kipufogógáz, nincs félórás 
parkolóhely keresés a belvárosban, par-
kolási díj sincs, sőt még jegyet sem kell 
rá venni! 

– Mi lehet a baj? Miért nem pattan 
a sok autós gyorsan a bringákra?

– Ugye alapvetően nincsenek meg 
a kerékpáros közlekedés feltételei Ma-
gyarországon. De van még itt szerin-
tem egy másik, annál érdekesebb jelen-
ség is! Ma Európa keleti felében a volt 
szocialista országokban a hedonizmus 
korszakát éljük: mindenki fogyasztani 
akar, mintha attól boldogabb vagy fel-
szabadultabb ember lenne, ha még egy 
számmal nagyobb kocsit vesz. Persze 
arról órákig lehetne vitatkozni, hogy 
erre még mennyivel tesznek rá a feltur-
bózott fogyasztást gerjesztő reklámok 
és a mögöttük álló érdekcsoportok. 
Egy biztos, mi magyarok iszonyú gyor-
san akarjuk elérni legalább azt az élet-
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színvonalat, amint mondjuk Ausztria 
tudhat magáénak. Ezt sokan érzik, csak 
kevesen merik bevallani maguknak, és 
még kevesebben vannak azok, aki fel 
merik emelni a hangjukat ez ellen az 
egész folyamat ellen. Két métert is ko-
csival teszünk meg, ha a szomszédba 
megyünk, utána meg súlyos összegeket 
fizetünk, hogy egy zárt helyen félórát 
gyalogoljunk a futógépen vagy spin-
ningeljünk egyet egy csúfos eszközön: 

a szoba(!)biciklin! Nem fura és gro-
teszk ez az egész, úgy hogy a fent em-
lített folyamat gerjesztette környezet-
szennyezésről még nem is szóltunk?

– De az…
– Jó. Hagyjuk ezt a mélyfilozófiát, 

mert közben, mint már előbb is emlí-
tettem, történnek jó kezdeményezések 
is. Például Budapesten nyugati mintára 
a RABIC tagjai és barátaik �007. július 
4-én üzembe helyezték az első Közb-
ringát!

– Az micsoda?
– Egy bárki által ingyen használható 

kerékpár, amelyet a BKV-vel megegyez-

ve a forgalmasabb BKV állomásra he-
lyeztek ki. Felpattansz a bringára a Kál-
vinon és a Blahán hagyod, hogy majd 
más menjen vele tovább valahova más-

hová! Teljesen ingyen és 
bérmentve! Érdekes kez-
deményezés ez egy olyan 
országban ahol még a ma-
gánszemélyekhez tartozó 
kerékpárokat sem tiszte-
lik. Szegeden és persze a 
fővárosban köztudottan 
igen népszerű a biciklilo-
pás. (Sajnos a pont a Kriti-
kus Tömeg felvonulás előtti 
éjszakán léptek akcióba a 
pécsi tolvajok, így sokan 
nem tudtak mivel kimen-
ni a felvonulásra. Igaz a 
bringás sor így is több mint 
egy kilométeren keresztül 
kanyargott. – T.A.) Ami-
kor beindult ez az egész 
Közbringa „szolgáltatás” 
fogadások érkeztek, hogy 
mennyi idő alatt lopják el 
a bringákat. Tippek érkez-
tek egy másodperctől (!) 
pár hétig. Elmondások-

ból tudom, hogy a tapasztalatok alap-
jában véve pozitívak. Nem úgy, mint 
Pécsett! Itt egyre több helyről tiltják ki 
a bicikliket, ha valahová le szeretnénk 
zárni vagy valamihez odalakatolni a 
bringákat. Nemrég a Dantéból kellett 
kitolni a bringákat, mert kifestették 
a lépcsőházat. De akkor kérdezem: az 
utcán mihez zárjam a bringát, a más-
fél méteres fatörzshöz? De ugyanez a 
megoldatlan helyzet itt nálatok is a Pe-
riszkóp Rádióban, azaz a TESZ szék-
házban: kifestettek, a bringákat meg 
kint kell hagyni az utcán. De csak egy 
kuka van, amihez oda lehet láncolni a 
kerékpárt. És ott is legfeljebb egy darab 
fér el. Szóval a váltón kívül van még mit 
finomra állítani. És ezen tényleg komo-
lyan el kell gondolkodnunk, nemcsak 

a fent említett környezeti vagy közle-
kedési problémák miatt, hanem azért 
is mert a magyarországi Critical Mass 
felvonulások történetében először, ta-
valy április ��-én Budapesten maga a 
köztársasági elnök, Sólyom László is 
felpattant a drótszamárra és végig ke-
rekezett a kijelölt útvonalon a Kritikus 
Tömeggel együtt…

A cikk a pécsi Periszkóp Rádió (www.
periszkopradio.hu; Pécs fm 97.1) Civil 
Kreatív műsorában �007 szeptember 
18-án elhangzott interjú szerkesztett 
változata.

További információ: 
www.kritikustomegpecs.hu

http://criticalmass.hu
Kerékváros: http://ptkk.baranya.

com/kerekvaros.html
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A Mecseki Fotóklub jubileumára
50 év.
Az ember életkorában az a pont, amikor ránéz addigi életé-
re, számvetést készít, fölméri, mi az, ami álmaiból, vágyaiból, 
terveiből még előtte van. Végiggondolja, utódainak mit adott 
át, lesz e majd nyoma ebben a világban. Nagy tervekkel vág 
neki a következő évtizedeknek. Elég tapasztalt , hogy ne az 
összes hibáját kövesse el újra, elég bölcs, hogy a fiatalabb gene-
rációt ne erőszakkal vezesse az általa vélt igazság felé. Tudja, 
hogy a talmi sikerek nem helyettesítik a lélek gazdagságát, az 
anyagiak az egészséget. Van esélye, hogy ebben az érték-kava-
rodott világban elválassza az ocsút a búzától, a felszíni mázat 
a valódi tartalomtól. A Képet a blöfftől.

Egy alkotó közösség 50 éve akár ezzel a megközelítéssel is 
értelmezhető .

A benne megfordult több száz tag értékeinek, bölcsességé-
nek, tehetségének rezgése a fizika törvényszerűségeit követve 
interferál. Időnként a hullámhegyek azonos fázisban érkezve 
erősítik egymást, utólag lazán azt állapítjuk meg: az volt ám a 
Klub fénykora. Máskor kisebbek a hullámok, vagy épp kiolt-
ják egymást, ekkor fanyalgunk: ráfogjuk a társadalmi változá-
sokra, a világerkölcs romlására, időhiányra, elszegényedésre a 
pillanatnyi gyengébb teljesítményt. Majd Münchausen báró-
ként saját hajunknál fogva kihúzzuk magunkat a „mocsárból” 
és megint szépnek látjuk a fényeket, komponáltnak képein-
ket. A Világ kisimul.

A Mecseki Fotóklub itt van, mindenkori tagjai teszik a dolgu-
kat, hogy saját maguknak, egymásnak és a közönségnek – akár 
elmúlt 50 éves, akár ezután lesz 50 éves, akihez képeivel szól-
nak – megmutassák, hogyan tükröződik bennük az Univerzum. 

Hámori Gábor
A Mecseki Fotóklub elnöke

TILLAI ERNŐ: Halász utca, 2001

KALMÁR LAJOS: Törésvonal, 2007
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DR. GYURÓ BÉLA: Hózápor, 1958HÁMORI GÁBOR: Siva, 1992

 MARSALKÓ PÉTER: Utcákról álmodtam, 1981

HALÁSZ REZSŐ: Etüd, 1970HARNÓCZY ÖRS: Lágy házak, 1982
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– Először citerázott. Miért váltott át hegedűre?
– A citera egy nem annyira mozgékony 

hangszer. Nem lehet rajta másféle zenét 
játszani, például népzenét, vagy improvizá-
ciókat, amiket én szeretek. Hiányzott még 
egy hangszer.

– Szeretett gyerekkorában gyakorolni, 
vagy inkább noszogatni kellett?

– Szerettem, persze. A hegedűt nem any-
nyira szereti az ember először, mert nagyon 
nehezen szólal meg. Az első három-négy év 
inkább szenvedés, mint élvezet.

– Gyerekkorában milyen zenéket hallgatott?
– Minden félét, főleg klasszikusakat, 

Mozart, Beethoven, Bach. Ezen kívül ma-
gyar és külföldi népzenét is. Meg persze a 
szokásos, a disco.

– Nem kottából játszik, hanem improvi-
zál. Eljátssza kétszer ugyanazt, vagy a szín-
padon alakít még rajta?

– Hasonlót igen, de ugyanazt soha. 
Megvannak a számok, hogy miket fogunk 
a koncerten játszani, azokon belül improvi-
zálunk. Néha fejből játsszuk, de általában a 

Hajnal Zsófia

Szűxavú Félix
Lajkó Félix ittjártakor megpróbáltam egy rövid interjút készíteni vele, 
ami sikerült is, bár rövidebbre mind szerettem volna (összesen három 
„hosszú” perc lett). bármennyire is próbáltam válaszokat „kiszedni” 
a hegedűművészből, ez nem volt egy egyszerű feladat. A válaszok egy 
részét a világhírű zenésztől személyesen hallhattam, de, hogy a meg-
felelő karakterszám meglegyen, egy kicsit még kutatnom kellett.

helyszínen találjuk ki, ezért előfordul, hogy 
elég sokáig tartanak a próbák. Előfordul, 
hogy szinte egész nap dolgozunk. Havonta 
egyszer-kétszer van koncertünk, nem sze-
retem túlzásba vinni. Föl lehetne vállalni, 
hogy bejelentkezünk egy koncertirodához, 
akkor 365 koncert lenne egy évben, de azt 
nem szeretném.

– Merít ihletet más mai zenéből?
– Nem tudom, szerintem igen, persze. 

De úgy nem merítek ihletet semmiből sem, 
hogy ha megtetszik valami, arra hasonlít-
son, hanem ami jön. Nincs előre átgondol-
va az egész. Általában adott egy téma, azt 
rakjuk körbe a zenekarral.

– Sokat játszik külföldön. Van különb-
ség más nemzetek hallgatóságai között? 

– Vannak nüanszok, de nincs lényeges 
különbség. Amikor játszom, csak a hang-
szer létezik, de vannak a számok között 
szünetek, amikor kiderült, hogy mennyire 
fogadták szívesen, de a végére úgy csinál-
juk, hogy tetsszen.

– A mai fiatalok inkább a modern zenét 
szeretik. Ön szerint, hogyan lehet megked-
veltetni a klasszikus hangszereken játszott 
zenét?

– Sehogy. Akinek tetszik az úgy is ezt 
fogja hallgatni. Szerintem elég ember van a 
Földön, hogy legyen közönsége.

Hagyományosan a 1�. Eger Ünnepe prog-
ramsorozat keretében került megrende-
zésre szeptember 14 – 16 „Fókuszban a 
hálózatok” címmel az a nemzetközi kon-
ferencia, melynek szervezője az egri Életfa 
Környezetvédő Szövetség mellett a proHá-
ló országos hálózat volt.

A konferencia legfontosabb célja a meg-
hívott országok civil hálózatainak bemuta-
tása, azok működésének, működtetésének 
körüljárása volt. 

A háromnapos tanácskozás pénteken 
a Dobó téren, az Eger Ünnepe program-
sorozat nyitásával indult. Ezt követően a 
jelenlévők az Egri Civil Házban két fel-
vezető előadást hallgathattak meg. Bárdos 
Ferenc a hálózatok építéséről, működésé-
nek problémáiról beszélt, majd Groskáné 
Piránszki Irén egy konkrét, működő háló-
zaton – a proHálón – keresztül ismertette 
az érdeklődőkkel a hálózat építés módszer-
tanát.

Szombati programnak a Helyőrségi Mű-
velődési Klub adott helyet. A délelőtt fo-
lyamán előadások hangzottak el külföldi 
és határon túli magyar hálózatok munká-
járól.

Előadás hangzott el a Lengyelországban 
működő diabéteszes betegeket segítő szer-
vezetek hálózati munkájáról, majd meg-
ismerhették a jelenlévők a Dél-Szlovákiai 
Civil Információs Hálózat működését. A 
Felvidékről érkezettek beszéltek az internet 
adta lehetőségekről a non-profit szerveze-
tek képzésében, valamint egy új kezdemé-
nyezésről a közösségi internethálózatról. 
Komoly problémaként említették a kultú-
ra és közművelődés helyzetét Dél-Szlová-
kiában. 

Erdélyből két partnerségben együtt-
dolgozó szervezet,  a  Magyar Civil Szer-
vezetek Erdélyi Szövetsége és az Erdélyi 
Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány 
képviselője volt a nemzetközi konferen-

cia vendége. Az előadásukban hallhattak 
a jelenlévők a kisebbségek és a közösségi 
lét kapcsolatáról, taglalták a „Mitől ma-
gyar egy civil szervezet?” kérdéskörét. 
Beszéltek egy mindannyiunkat érin-
tő demokratizációs dilemmáról a civil 
szervezetek és a politika között húzódó, 
vagy helyenként nem húzódó határról. 
Elmondták, hogy Romániában nem ál-
líthat civil szervezet jelöltet, kivéve, ha 
kisebbségi szervezet.

Szerbiából, a Vajdaságból érkező, az ott 
működő Rákóczi Szövetség képviselője a 
magyarságról, mint kisebbségi karakterről 
beszélt nagyon irodalmian és gyönyörű, 
általunk már nem használt magyarsággal. 
(Lenne mit tanulnunk tőle!)

A Magyarországon működő hálózatok 
közül a társrendező proHáló került bemu-
tatásra.

A délután folyamán négy szekcióban 
folyt tovább a munka. A szekcióüléseken a 

Fűri Ildikó

Hálózatokról „Eger csillagai alatt”
– nemzetközi konferencia Egerben –
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jelenlévő szakemberek megvitatták a háló-
zatok működésének finanszírozási lehető-
ségeit, koordinálását, beszéltek a belföldi 
és külföldi együttműködések lehetőségei-
ről, nehézségeiről, formáiról. Javaslatokat 

tettek képzési és fejlesztő programok ki-
dolgozására és indítására.

Az este folyamán informális keretek 
között, az Excalibur Középkori Lovagi 
Étteremben épültek a kapcsolatok, erő-

Tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Civiliádát, a magyaror-
szági civil szervezetek éves találkozóját. Az idei rendezvény mot-
tója: Esélyt a civileknek!

Nem véletlen a címválasztás, hiszen az Európai Unió a �007-t 
az Esélyegyenlőség Európai Évének nyilvánította. Olyan kérdések 
megvitatását teszi ez lehetővé, melyek valamennyiünket érintenek: 
közös érdekünk, hogy olyan összetartó és nem megosztó társada-
lomban éljünk, ahol természetes dolog a szolidaritás, a megkülön-
böztetés-mentesség, a társadalmi életben való aktív részvétel és a 
kirekesztettség elleni fellépés vagy a leszakadók segítése. Mind-
ezekről a Civiliádán nem az általánosságok szintjén kívánunk be-
szélni, hanem konkrét példákon, érdemi párbeszéden keresztül be-
mutatni a jó és előrevivő gyakorlatot. Ebben a reményeink szerint 
össztársadalmi folyamatban természetes, megkerülhetetlen részt-
vevők a civil szervezetek.

A Civiliáda előzményeiről érdemes felidéznünk azt, hogy az 
Európa Ház 1996-ban indította útjára a rendezvényt azzal a 
céllal, hogy minden évben találkozzanak a civil társadalom hazai 
szereplői és lehetőségük legyen a társadalmi nyilvánosság előtti 
bemutatkozásra, tapasztalat- és eszmecserére. Az elmúlt tizenegy 
év alatt több száz szervezet, civil kezdeményezés élt a megjelenés 
lehetőségével és számos kiadvány bemutatásának, program be-
indításának lehettünk tanúi és szakmai  
eszmecserének részesei. A rendezvénynek hagyományosan nem-
zetközi résztvevői is vannak és fontos szerepe van az európai 
kérdések megvitatásának. 
  
 Szakmai programok  ízelítőül:

- Eltelt egy év: eszmecsere a kormányzat civil politikájáról
- Csak pénzről lenne szó? Az operatív programokról civil szemmel
- Sohasem késő: eszmecsere az élethosszig tartó tanulásról
- Merre és hogyan tovább? górcső alatt a Nemzeti Civil Alap-

program
- A mi Európánk: közérthetően és mindenkinek az Európai 

Unióról
- Civil szemmel az átláthatóságról európai kitekintésben
Valamennyi szakmai rendezvény nyitott, azokon előzetes be-

jelentkezés nélkül részt lehet venni.
A rendezvény helyszíne a budapesti Aranytíz Művelődési Köz-

pont. (Budapest, V. ker., Arany János u. 10.
A Civiliáda �007 rendezvényeire a belépődíj 100 forint (kétna-

pi jegy 150 forint, mely teljes értékben levásárolható a helyszínen 
működő Nonprofit Könyvesboltban).

Nyitva tartás: �007. október 18.: 13.00-18.00 óra, �007. októ-
ber 19.: 10.00-16.00 óra 
Helyszín: Aranytíz Művelődési Központ (Budapest, V. ker., 
Arany János u. 10., legközelebbi metrómegállók: Arany János u. 
(M3), Kossuth tér (M�)) 
Szervező: Európa Ház 
További információ: Európa Ház, Cím: 1389 Budapest 6�., Pf. 113. 
Tel.: (1) 356-8440, Fax: (1) 356-8499, E-mail: info@european-
house.hu 
Internet: http://www.civiliada.hu

Közösségi Technológiai Központ infrastrukturális hátteret biztosít 
azon civil szervezeteknek, amelyek nem rendelkeznek megfelelő in-
formatikai eszközökkel a napi munkájuk elvégzéséhez. Az eszközhasz-
nálaton kívül a központ munkatársai személyes segítséget, tanácsadást 
nyújtanak annak érdekében, hogy a civil szervezetek a számítógép és 
az internet adta lehetőségeket minél jobban hasznosítsák munkájuk-
ban. (A programot a Microsoft támogatja.)

Civil Szolgáltató Központ 1999 óta segíti a megye civil szerveze-
teinek munkáját.Folyamatos szakmai tanácsadást biztosít jogi, pénz-
ügyi, könyvelési, adózási kérdésekben, pályázati módszerekben és 
technikákban. Rendelkezik adatbázissal a megye civil szervezetiről, 
szakértőiről, ernyőszervezeteiről, valamint non-profit tanácsadókról. 
(A progaramot a SZMM támogatja.)

A Nevelők Háza Egyesület új szolgáltatása az Eu-s tanácsadó szol-
gálat működtetése a régióban. A program keretében tanácsadó, szak-
mai napok kerülnek megrendezésre a régió három megyei jogú városá-
ban, ahol aktuális pályázati lehetőségekről, pályázat írási technikákról 
illetve a hatékony projekt menedzselésről hallhatnak az érdeklődők, 
valamint egyéni konzultációra is lehetőséget biztosítanak a szervezők. 
Pécsett a Civil Közösségek Házában konzultációs napokon tehetik fel 
kérdéseiket a szervezetek. A www.civilhaz-pecs.hu honlapon keresztül 
is elérhetők a tanácsadók. 

A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával az Ifjúsági Unió Szek-
szárd Egyesülettel partnerségben regionális Tanácsadó Szolgálat 
működtetése a Dél-Dunántúlon.

Megvalósuló programok:
Ifjúsági Unio Szekszárd Egyesület Nevelők Háza Egyesület

• Előadások, csoportos tanácsadások, szemé-
lyes konzultációk szervezése számadó (szám-
viteli, közhasznúsági, adózási, ügyviteli és pénz-
ügyi) témában a régió valamennyi kistérségében 
tájékoztatás, figyelemfelkeltés, igényfelkeltés 
céljából. Gyakoriság: a megvalósítás időszaka 
alatt kistérségenként legalább kettő alkalom-
mal, hátrányos helyzetű kistérségekben négy-
négy alkalommal. 
• Személyes és telefonos konzultációk, fogadó-
órák egyesületünk szekszárdi irodájában, Pécsett 
és Kaposváron kihelyezett helyszíneken előre meg-
hirdetett időpontokban.
A „Civil Számadó Portál” elkészült, jelenleg is 
működik. A portált a kutatásban feltárt igények 
alapján állítottuk össze. Jelen pályázat keretében 
a dél-dunántúli civil szervezetek számára egysze-
rű, díjmentes regisztráció után elérhetővé tesszük 
a portál tanácsadó rendszerét: 24 órában ren-
delkezésre áll és a szervezetek szakértőinktől 48 
órán belül választ kapnak kérdéseikre. Fontosnak 
tartjuk, hogy az EU szabványainak megfelelően 
akadály mentesítsük a portált. (V3C és CSS szab-
ványosítás, táblamentesítés, szemantikai és ergo-
nómiai szempontok figyelembevétele, nyomtatha-
tó verzió, karakteres módú megjelenítés.)

• alap-tanácsadásokat biztosít az egyes 
megyék szervezeteinek: jogi-, projektterve-
zési-, szervezetfejlesztési-, stb. Ezek formája 
elsősorban egyénre szabott, szükségletalapú, 
személyes. (Átjárható rendszer, standard 
szolgáltatások, online és telefonos tanács-
adás.) 
• Rendszeres, összehangolt fórumok kere-
tében, rotáció-szerűen látogatható kínálat. 
(Amely szervezet lemarad saját megyéje 
tájékoztatójáról, vagy földrajzilag közelebb 
esik, legyen lehetősége a másik megyében 
ugyanazon tartalmú fórumon részt venni.
• Lehetőséget kell biztosítani bizonyos spe-
ciális területeken felmerülő kérdésekkel 
kapcsolatos tanácsadásra. Ezt kiközvetítés-
sel, egyéni tanácsadás formájában, civil 
szervezeteknek megfelelő díjszabással kí-
vánjuk biztosítani, együttműködve az adott 
szakterületen kompetens szervezetekkel.
• Kistérségekkel partnerkapcsolat kiala-
kítása, az adott térség hiátusait közösen fel-
mérve, egyeztetve „testre szabott” képzések 
megszervezése, különös tekintettel a hátrá-
nyos helyzetű kistérségekre.

A Nevelők Háza Egyesület a non-profit szektorban működő, kultu-
rális és közművelődési tevékenységet folytató szervezetek számára 
szervez képzést. Ezen a területen dolgozó szervezetek képviselőinek és 
önkénteseinek indítjuk a képzést, amely – szándékunk szerint – jelentős 
segítséget nyújthat a szervezeteknek egyrészt a mindennapi működésben, 
másrészt olyan új és praktikus ismereteket nyújt, melynek segítségével to-
vább bővíthetik és tehetik hatékonyabbá tevékenységüket.

A képzés során a résztvevők non-profit, PR és marketing és munka-
erő-piaci ismereteiket gyarapíthatják, gyakorlati tudnivalókat kapnak 
az önkéntes menedzsment lehetőségeiről, valamint naprakész infor-
mációkat szerezhetnek a pályázati forrásokról és pályázati technikák-
ról. A képzések ingyenesek, Pécsett és várhatóan még két kistérségben 
kerülnek megrendezésre. (A programot a Nemzeti Kulturális Alap és 
a proHáló program keretében Charles Mott Alapítvány támogatja.) 

A Nevelők Háza Egyesület futó, illetve 
az ősz folyamán induló programjai

Civiliáda október 18-19-én
…ahol a civilek találkoznak

södtek a hálózati együttműködések.
Vasárnap délelőtt lehetőség nyílott is-

merkedni a város nevezetességeivel, vala-
mint elvegyülni az Eger Ünnepe forgata-
gában.



Ba
ra

ny
ai

2007. október14

ha
tá

rt
al

an
ul

Alapítóink / Kuratórium

Alapítványunkat 1999 őszén az Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos Társaság 
(EMT), a Kolozsvári Magyar Diákszö-
vetség (KMDSZ) és a Romániai Magyar 
Közgazdász Társaság (RMKT) hozta lét-
re. A kuratóriumban minden alapító szer-
vezetet két személy képvisel.

Küldetésünk, céljaink
Segíteni az erdélyi magyar civil szerve-

zeteken a következő feladatok felvállalá-
sával:

- civil szervezetek kapcsolatrendszeré-
nek kiépítése és az együttműködés feltéte-
leinek megteremtése;

- civil integrációs folyamat támogatása;
- szakmai segítségnyújtás képzésekkel és 

tanácsadással;
- fórum teremtése és nyilvánosság bizto-

sítása a civil szférának;
- információáramoltatás.

Célkitűzéseinket a következő tevé-
kenységekkel igyekszünk magvalósíta-
ni:

- Civil Fórum konferencia
- Civil Fórum folyóirat
- ERMACISZ levelezőlista
- Képzések

Elérhetőségek

ErMACISZA Kolozsvár
Székhely: 400196 Kolozsvár (Cluj), 

Aviator Bădescu u. 35 sz.
Postacím: Cluj-Napoca, OP. 1, CP. 

1004
Telefon/fax: +40 �64 450�30
E-mail: ermacisza@gmail.com

Csáki rozália – a Civil Fórum lap fő-
szerkesztője

Feladatkör: Civil Fórum lap szerkesztése
535600 Székelyudvarhely (Odorheiu 

Secuiesc), Bethlen Gábor u. 43 sz.
Telefon: +40 �66 �11755
Fax: 40 �66 �18481
Mobil: +40 760 151570, 

+40 741 655773
E-mail: csaki.rozalia@gmail.com

Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért
 Alapítvány – ERMACISZA

Egri István – elnök
Mobil: +40 7�3 �07516
E-mail: egri_istvan@yahoo.com

Jakab Vilma – programfelelős
Feladatkör: Civil Fórum konferencia és 

képzések szervezése
E-mail: jakab_vilma@ermacisza.ro, jvil-

ma�000@yahoo.com, 
Mobil: +40 74� 36��89

Kolumbán Éva – programfelelős
Feladatkör: önkéntes programok szer-

vezése
(Európai Önkéntes Szolgálat keretében 

önkéntesek küldése és koordinálása)
E-mail: evakolumban@gmail.com
Mobil: +40 7�� 387915

bankszámla

Fundaţia pentru Organizaţiile Civile 
Maghiare din Transilvania

RO6�RNCB01060�6606590001 
RON

RO35RNCB01060�660659000� 
EUR

RO08RNCB01060�6606590003 
HUF

Banca Comerciala Română (BCR) 
– Sucursala Cluj

Civil Fórum lap
Az erdélyi magyar civil társadalom sza-

kmai folyóirata negyedévente, A4-es for-
mátumban jelenik meg. Tematikus lapszá-
mainkban elsősorban szakmai kérdésekre 
kap választ az olvasó, ugyanakkor lapunk 
tájékoztatni kívánja a civil szervezeteket a 
rájuk vonatkozó aktuális történésekről, a 
civil szféra életének eseményeiről. Segít-
ségével a szervezetek ismertethetik tevék-
enységeiket és véleményeiket, valamint 
patnereket is kereshetnek. A kidolgozott 
témákkal igyekszünk a civil szervezetek 
számára kínálkozó lehetőségekre felhívni 
a figyelmet.

Civil Fórum konferencia – ahol a civi-
lek összefognak

1999-től minden évben megszervezzük 
az erdélyi magyar civil szervezetek fóru-
mát. A Civil Fórum lehetőséget ad az er-

délyi magyar társadalom hasznát szolgáló 
ismeretek, gondolatok és elképzelések köz-
tudatba kerülésére, a rendezvényen a civil 
szervezetek kapcsolatba kerülhetnek egy-
mással, összehangolhatják erőfeszítéseiket 
fejlődésük és közös gondjaik megoldása 
érdekében. A konferencia munkálatai ple-
náris előadások, nyilvános vitafórum és 
a fő témát részleteire kibontó tematikus 
szekcióülések keretében zajlanak.

ErMACISZ levelezőlista

A �001-ben létrehozott levelezőlistánk 
célja olyan fórumot teremteni, amely lehe-
tővé teszi a gyors és naprakész tájékoztatást, 
illetve az erdélyi magyar civil társadalmat 
érintő kérdések megvitatását. A levelező-
lista a civil szervezetek együttműködésé-
hez is jelentős mértékben hozzájárul.

Bárki feliratkozhat a levelezőlistára, ha 
üres levelet küld az ermacisz-subscribe@
yahoogroups.com címre. Feliratkozás után 
a listára szánt leveleket ermacisz@yahoog-
roups.com címre kell küldeni. 

�006. október 1-én a listának 1087 tagja 
volt. A napi forgalom 5-10 levél.

Támogatóink
Communitas Alapítvány
Nemzeti Kulturális Alap

Nemzeti Civil Alapprogram
Szülőföld Alap

Szponzoraink
Antenna Hargita Kft, Dennver Kft, Elect-

rosigma Rt, Inoxriv Romania Kft, MOL Ro-
mánia Kft, Quantumpaharm Kft

Partnereink
Báthory István Alapítvány
Civitas Alapítvány
Civitalis Egyesület
CREST Forrásközpont
Erdővidék Egyesület
Közösségi Kapcsolatokért Alapítvány
Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szö-

vetsége
Non-profit Információs és Oktató Köz-

pont Alapítvány
Areopagus Alapítvány
Magyar Ifjúsági Tanács 
Romániai Magyar Közgazdász Társaság
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Október 18. Csütörtök 

16.00 – �0.00  Regisztráció

Október 19. Péntek

09.00 – 09.40  Megnyitó, köszöntők
 Egri István, az Erdélyi Magyar Civil
 Szervezetekért Alapítvány elnöke, Kolozsvár
 ráduly róbert, Csíkszereda
 polgármestere, Csíkszereda
 bunta Levente, a Hargita Megyei Tanács
 elnöke, Csíkszereda
 boros Károly, Felcsíki főesperes,
 Csíktapolca plébánosa

09.40 – 13.00 A konferencia fő témájával kapcsolatos 
 szakmai előadások. 
 bonfig Ági, OFA szakmai igazgatója,
 Budapest
 Strukturális Alapok budapesti szemmel
 Horváth Anna, Régiófejlesztési
 Minisztérium államtitkára, Bukarest
 Strukturális Alapok bukaresti szemmel
 Brüsszeli szakember előadásában:
 Eddigi tapasztalatok a strukturális
 alapokkal kapcsolatosan
 Márkus Eszter, Nemzeti Fejlesztési
 ügynökség partnerségi menedzsere, Budapest
 Partnerség az EU-ban
 Farkas András, Pályázati tanácsadó, Bukarest
 Civilek pontos szerepe a térségfejlesztésben
 és az uniós alapok felhasználásában
 Mara Diaconu, OPCP PR szakembere, 
 Bukarest

 Az EU-s projektek PR követelményei
 OTP Bank küldöttje
 Nyertes EU-s projektek meghitelezése.
 Kolumbán Gábor, a Civitas Alapítvány
 elnöke, Székelyudvarhely
 Civil küldetés az EU-ban

13.00 – 14.30  Ebéd

15.00 – 16.30  Tematikus szekciók munkálatai
 Párhuzamosan a következő két szekcióban
 zajlanak munkálatok:
 Operatív Programok, Partnerség.

16.30 – 17.00 Szünet
17.00 – 18.30 Tematikus szekció munkálatainak folytatása
19.00 – 19.30 Árvácska együttes fellépése, Csíkszereda
19.30 – �1.00 Állófogadás

Október 20., szombat – Szekciótanácskozások 

09.00 – 11.00 Szakmai szekciók munkálatai
 Párhuzamosan a következő három
 szekcióban folynak a munkálatok: 
 Alternatív finanszírozások
 Közösségi részvétel
 Civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon

11.00 – 11.30 Szünet
11.30 – 13.00  Szakmai szekciók munkálatainak folytatása
13.00 – 14.30  Ebéd
15.00 – 16.00  Szekciómunkálatok plénum előtti
 kiértékelése
16.�0 – 18.00 Vitafórum
19.00 – �0.00 Vacsora

IX. CIVIL FÓRUM 2007.
Ahol a civilek összefognak

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

TÁrSSZErVEZŐK
Hargita Megye Tanácsa , Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, Areopagus Alapítvány, Magyar Ifjúsági Tanács

Civitas Alapítvány, Polgártárs Alapítvány, Impuls Consulting Kft., Romániai Magyar Cserkészszövetség

Csíkszereda – Jakab Antal Tanulmányi Ház
�007. október 19–�0.

PROGRAMTERV
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Pályázati ajánló
A legjobb vidéki kezdeményezések támogatása a felzárkózás 
érdekében (brIDGE)

Kiíró: Kárpátok Alapítvány
beadási határidő: 2007. december 31.
Pályázók köre: olyan szervezetek, amelyek pályázatot kívánnak 

benyújtani az Új Magyarország Fejlesztési Terv �007-�013 prog-
ramjaira

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy adományozói, támo-
gatási és technikai segítségnyújtási programot indít Carpathian 
Best Rural Initiatives for Development and Gateway to Europe 
(BRIDGE) Program - A legjobb vidéki kezdeményezések támo-
gatása a felzárkózás érdekében címmel.

A BRIDGE program keretén belül a Kárpátok Alapít-
vány-Magyarország komplex technikai támogatást - szük-
ség esetén pénzügyi hozzájárulással egybekötve - ajánl olyan 
szervezeteknek, amelyek pályázatot kívánnak benyújtani az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv �007-�013 programjaira. 
A Kárpátok Alapítvány-Magyarország az alábbi lehetőségeket 
kínálja fel a programban résztvevő szervezetek számára:

1. Projekt előkészítés - ingyenes szakmai és technikai segítség-
nyújtás a programban résztvevő szervezetek számára az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv �007-�013 Operatív Programjai kere-
tében kiírásra kerülő pályázatok előkészítéséhez és elkészítéséhez.

�. Önerő hozzájárulás - a pályázótól elvárt önerő �5-75%-ának 
biztosítása, maximum �0 000 USD értékben.

3. Projekt minőség-biztosítás - a Kárpátok Alapítvány-Magyar-
ország közreműködik a nyertes, támogatott projektek megvaló-
sításában projekt minőség-biztosítási feladatok ellátásával (előre-
haladási és pénzügyi jelentések elkészítése, monitoring és egyéb 
minőségbiztosítási feladatok).

A pályázóknak �007. december 31-ig kell benyújtani kérelmü-
ket a Kárpátok Alapítvány-Magyarországhoz a projekt előkészítés 
szakmai támogatására és az igényelt önerő hozzájárulásra. A je-
lentkezéseket a jelen pályázati felhívás útmutatójában található je-
lentkezési lapon várjuk, a projekt ötlet rövid leírásával, a tervezett 
költségvetéssel és az igényelt önerő hozzájárulás megjelölésével. 
A BRIDGE pályázati útmutató, jelentkezési lap, prioritások és ér-
tékelési szempontok letölthetők a Kárpátok Alapítvány honlapjá-
nak magyar nyelvű oldaláról: http://www.karpatokalapitvany.hu 
További információk: Kárpátok Alapítvány-Magyarország - 3300 
Eger, Szarvas tér 1. 

Tel: +36 36 516-750; Fax: +36 36 516-751; 
E-mail: boglarka.bata@cfoundation.org ; Web: http://www.

karpatokalapitvany.hu
 

A kultúra területén európai szinten tevékenykedő szervezetek 
támogatása / EACEA/22/07

Kiíró: Európai Bizottság
beadási határidő: 2007. november 5.
Pályázók köre: legalább két éve fennálló, nonprofit szervezetek. 

Ezen túlmenően olyan, az állami vagy magánszektorban működő, 
jogi formával rendelkező független kulturális szervezeteknek kell 
lenniük, amelyek fő tevékenysége a kulturális szférába tartozik

Célkitűzések és leírás: A Program része az Európai Unió 
hosszú távú kötelezettségvállalásának, amelynek értelmében az 
alkotók, a kulturális élet szereplői és a résztvevő országok kultu-
rális intézményei közötti kulturális együttműködés fejlesztésével 

hozzájárul az európai polgárok közös kulturális örökségen ala-
puló kulturális térségének előmozdításához, annak érdekében, 
hogy elősegítse az európai polgári azonosságtudat kialakulását. 
A Program közösségi beavatkozást ír elő az olyan, kulturális együtt-
működésért dolgozó szervezetek támogatására, amelyek közösségi 
szintű képviseletet biztosítanak, információt gyűjtenek vagy ter-
jesztenek a transzeurópai közösségi kulturális együttműködés elő-
segítése érdekében, európai szintű hálózatot szerveznek a kultúra 
területén működő szervezetek számára, kulturális együttműködési 
projektekben vesznek részt vagy az európai kultúra nagykövetei-
ként lépnek fel.

További információk: az EACEA/��/07 ajánlattételi felhívást 
kiegészítő követelmények a felhívás szerves részét képezik. A pá-
lyázatoknak eleget kell tenniük a teljes szövegben megállapított 
követelményeknek, és azokat az erre a célra biztosított forma-
nyomtatványon kell benyújtani.

A követelmények, a pályázati dosszié és az összes vonatkozó for-
manyomtatvány megtalálható az Oktatási, Audiovizuális és Kul-
turális Végrehajtó Ügynökség internetes oldalán: http://eacea.cec.
eu.int/index.htm

Európa a polgárokért / Aktív állampolgárok Európáért - Test-
vérvárosi találkozók

Kiíró: Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
beadási határidő: 2007. december 1.
Pályázók köre: Pályázatot testvérvárosi kapcsolattal rendelkező 

önkormányzatok, vagy ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi 
egyesületei, bizottságai nyújthatnak be. A pályázatot az a település 
nyújtja be, amely a találkozó helyszíne lesz.

Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának ke-
retében megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, hogy össze-
hozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az ön-
kormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes 
kapcsolatok alakuljanak ki közöttük. 

Ezeknek a találkozóknak fontos összetevője:
- az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió 

alapgondolatának, jövőjének és értékeinek megvitatása, az EU de-
mokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere 
az európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztal-
ható előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a test-
vérvárosok között stb.;

- a résztvevők között szövődő barátság: személyes kapcsolatok 
kialakulása a testvérvárosok lakói között, egymás mindennapi éle-
tének megismerése, a kulturális sokszínűség és az európai közös 
kulturális örökség megtapasztalása és megosztása egymással stb;

- az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek, iskolák, ön-
kéntes szervezetek stb.) bevonása a projekt megtervezésébe és vég-
rehajtásába, a résztvevők aktív szerepvállalása (műhelyfoglalkozá-
sok, közös kulturális előadások, sportesemények) stb.

További információ: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/
index_en.htm, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/acti-
vecitizenship/index_en.htm

Hagyományos közművelődési tevékenységek támogatása, he-
lyi kulturális előadások, képzések

Kiíró: Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
beadási határidő: 2007. október 14.
Pályázók köre: civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, 
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Az oldalt összeállította: Megyesi Schwartz Éva

Az Alapítvány a Nemzetközi Kulturális Együttműködé-
sért �006. évi közhasznúsági jelentése megtalálható 

az alapítvány holnapján: http://ficc.fpn.hu

könyvtárak, faluházak, községi szintű művelődési intézmények. 
Határon túli civil szervezetek csak magyarországi partnerszerve-
zetekkel együtt pályázhatnak

A pályázat célja: olyan hagyományos közművelődési tevékenysé-
gek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság kulturális alap-
ismereteinek a bővítését szolgálják előadások, képzések formájában. 
Pályázni lehet:

- művészeti és közművelődési programok megvalósítására,
- a kultúra területén tevékenykedő szervezetek, alkotócsoportok 

működésének támogatására,
- ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely hozzájárul a telepü-

lés helytörténetének, kulturális értékeinek a bemutatásához, 
- a humán műveltség, a művészettörténet, a zenekultúra, az iro-

dalom és a tánckultúra alapismereteinek a megismertetésére. 
- Figyelembe véve, Kodály Zoltán születésének 1�5-ik évfordu-

lóját.
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. 

A pályázat keretében adható támogatás legmagasabb ösz-
szege általában a 300 000 Ft-ot nem haladhatja meg.  
Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, 
amely az alapítvány honlapjáról (http://www.vigado.hu) letölt-
hető, vagy levélben igényelhető a Művészeti és Szabadművelődési 
Alapítvány címén (1035 Budapest, Miklós tér 1.) felbélyegzett vá-
laszboríték megküldésével. 

A pályázat részvételi díja 4000 Ft, melyet postai utalvánnyal 
vagy átutalással lehet befizetni az alapítvány 10404065-49565754-
56531003 sz. számlájára.

Az adatlap beszerezhető és a pályázatokkal kapcsolatban in-
formáció kérhető az alapítvány titkárságán: Művészeti és 
Szabadművelődési Alapítvány, 1035 Budapest, Miklós tér 1. 
Tel.: 354-3750, 354-3755, fax: 354-375� E-mail: iroda@msza.hu 
http://www.vigado.hu

Táncház-Népzene 2008
Kiíró: Hagyományok Háza
beadási határidő: 2007. október 30.
Tárgymutató: népzenei CD-készítés
Pályázók köre: hivatásos és műkedvelő népzenei együttesek, 

hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek
A Hagyományok Háza Népművészeti Műhelye a Magyar 

Művelődési Intézet „Táncháztalálkozó” sorozatának folytató-
jaként hetedszer ír ki lemezpályázatot hivatásos és műkedve-
lő népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve 
énekegyüttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei moz-
galom különféle előadóinak színvonalas produkciói egy igé-
nyes válogatás keretében CD-lemezen megjelenhessenek.  
Pályázni hagyományhű népzenei felvétellel lehet. A bekül-
dött pályázati anyag időtartama együtteseknél legfeljebb ösz-
szesen 15 perc, szólistáknál legfeljebb összesen 10 perc (maxi-
mum 3-3 műsorszám) legyen. Egy-egy műsorszám időtartama 
lehetőleg ne haladja meg az 5 (öt) percet. A pályázatban csak 
olyan összeállítások szerepelhetnek, amelyeket az előadók ko-
rábban CD-n még nem jelentettek meg, illetve párhuzamosan 
futó pályázatra (pl. Új Élő Népzene) a tárgyévben nem adtak be. 
További információ: http://www.hagyomanyokhaza.hu

Telekom Adományvonal
Kiíró: Magyar Telekom Nyrt.
beadási határidő: 2007. október 26.
Pályázók köre: társadalmi szintű problémák megoldásán fára-

dozó közhasznú szervezetek
A Telekom Adományvonal egyszerűen és átlátható módon 

szervezi a rászorulók megsegítését. A 1788-as szám hívásával 
bárki 100 forintot tud adományozni a meghirdetett támogatási 
célra, minden esetben társadalmi szintű problémák megoldásán 
fáradozó közhasznú szervezet munkájához segítséget nyújtva.  
A vállalat a szolgáltatást térítésmentesen, a teljes adományozott 
összeg átutalásával, tehát bevételi törekvés nélkül, a költségek 
átvállalásával biztosítja, és jelentős segítséget nyújtunk a szer-
vezeteknek a gyűjtési időszak kommunikációs kampányához is 
(pl. TCR film elkészítés, televíziós és egyéb sajtómegjelenések 
szervezése). �006. december 31-ig az Adományvonal segítségé-
vel �8 nonprofit szervezet jutott több mint �00 millió forinthoz. 
A Telekom Adományvonal arca, szóvivője Katona Klári, egyé-
niségével, szívével és gondolataival segít abban, hogy az alapít-
ványok minél több pénz gyűjthessenek munkájukhoz. Katona 
Klári �005. március 15-én karitatív munkájának elismerésekép-
pen miniszteri elismerésben részesült: Pro Caritate díjat kapott.  
A Telekom Adományvonalra egy évre előre lehet pályázni. A Ma-
gyar Telekom kuratóriuma a pályázati adatlap szerint megküldött 
pályázatot tekinti érvényesnek.

A pályázatok elbírálásáról a pályázók �007. december 15-ig 
kapnak értesítést.  Csak T-Com és T-Mobile hálózatból hívható, 
Dominó előfizetésről kezdeményezett hívás kivételével áfamentes. 
Internetcím: http://www.magyartelekom.hu

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap
A Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2008. janu-

ár 1–2008. december 31-ig terjedő időszakra az alábbi témakör-
ben:

1. Professzionális képzőművészek részére vissza nem térítendő, 
alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására. 

Altéma kódszáma: 160�
Pályázni lehet:
a) maximum 500 000 Ft-ra/év
b) kiemelt támogatás havi �00 000 Ft-ra (� 400 000 Ft/év)
Az utóbbi támogatást (b pont) maximum 3 fő nyerheti el.
Egy pályázótól vagy az „a”, vagy a „b” pontra fogadunk el pályá-

zatot!
Az altémára felsőoktatási hallgatói jogviszonyban állók nem 

pályázhatnak! (Kivétel a költségtérítéses DLA képzésben résztve-
vők.)

A pályázatokra kiosztható keret teljes összege: 43 millió Ft 

Alkotói támogatás igénylése esetén a pályázónak minden eset-
ben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie. A lebonyolító kizárólag 
magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kö-
telesek az elkészült új mű (művek) – papír alapú – dokumentáció-
ját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A szöveges szak-
mai beszámoló maximum 1 oldal terjedelmű lehet.

beérkezési határidő: 2007. október 25.
További információ: www.nka.hu
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A Pécsi Magyar-Spanyol Társaság
(76�4 Pécs, Szent István tér 17.)
Adószáma:  18304031-1-0�
Ezúton köszöni tagjainak és támogatóinak a 
135.505,- Ft összegű a �005. évi SZJA 1% át-
utalását, melyet klubdélutánjaink nyomda- és 
postaköltségére, valamint előadóink tisztelet-
díjára fordítottunk.

A baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Köz-
alapítvány 
(76�1 Pécs Megye u.�1.) 
Adószám: 19030957-�-0�
Az �005. évi SZJA 1%-át – 8� 151,-Ft – hátrá-
nyos helyzetű gyermekek üdültetésére és a szá-
mukra szervezett programok megvalósítására 
használta fel, valamint a kórháziskola program 
fejlesztéséhez használta fel.
Köszönjük, hogy támogatták közalapítvá-
nyunkat.

Tasnádiné Hardy Judit
   Alapítványi titkár

Pécsi Magyar-Orosz Társaság
(Pécs, Szent István tér 17.)
Adószám:183111�3-1-0�
A Társaság vezetősége ezúton köszöni tagjai-
nak és támogatóinak, hogy a �005. évi személyi 
jövedelmi adójuk 1%-ával társaságunkat támo-
gatták. A kapott 64.937 Ft-ot kulturális és ha-
gyományőrző rendezvényeinkre fordítottuk.

H. Szemerédi Mária alelnök

Az Alapítvány a Nemzetközi Kulturális 
Együttműködésért 
(763� Pécs, Kodolányi J.u.�9) 
Adószám:183�3014-1-0�
Az Alapítvány ezúton köszöni meg a �005-ös 
1% felajánlásokat. Az összeget, �97.554,-Ft-ot, 
tárgyi eszközvásárlásra (fax, nyomtató, számí-
tógép) fordítottuk.

A Vadvirág Egyesület 
(76�4 Pécs, Szetnt István tér 17.)
Adószám: 183���19-1-0�
Ezúton köszönjük meg minden támogatónk-
nak az 1%-os felajánlást a �006-os évre. Az 
összeg 18 353 Ft-ot tett ki, melyet az egyesület 
működésére fordítottunk.
Előre is megköszönjük a jövőbeni felajánlásokat.

Ciszterci rend Nagy Lajos Gimnáziumának 
Pro Ludovico Alapítványa
(76�1. Pécs, Széchenyi tér 11.)
Adószám: 180069-1-0�
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
�005.évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át ja-
vunkra ajánlották fel. Az 1 %-os felajánlások-
ból számlánkra �.08�.856.- Ft érkezett.
Ezt az összeget dísztermi székek vásárlására, 
külföldi testvérkapcsolataink és rászoruló diák-
jaink támogatására fordítottuk, és döntöttünk 
az összeg egy részének lekötéséről.

Magyarországi Ciszterci rend Incipit Vita 
Nova Alapítványa 
(76�1. Pécs, Széchenyi tér 11.)
Adószám: 1903�38�-1-0�
Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita 
Nova Alapítványának kuratóriuma hálásan kö-
szöni a �005.évi személyi jövedelemadókból 
részére felajánlott 1 %-ot.
A felajánlott  1.017.377.- Ft összeget 
- a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma diák-
újságjának előállítási költségeihez (tavaszi és év 
végi számok): �x135600.-Ft = �71.�00.- Ft
- Diákzarándoklatok zászlója a gimnázium ré-
szére 90.000.- Ft
- Falitérkép hitoktatáshoz és történelemokta-
táshoz 76.416.- Ft
- Horvát Adolf Emlékterem és természetrajzi 
előadó felújítása és átadási ünnepségének költ-
ségei 61�.�18.- Ft
A felhasznált összeg mindösszesen:                                  
 1.049.834.- Ft

Napjainkban egyre több nonprofit kutatás születik, vizs-
gálva a szektor történéseit, változásait. Ez örvendetes tény, 
hiszen ahhoz, hogy tiszta képet kapjunk magunkról, vala-
mint, hogy lehetőséget adjunk a hatalmi és gazdasági szféra 
szereplőinek a civil szervezetek helyzetének megismerésé-
hez, fontosak az elemzések, empirikus kutatások, a feltáró 
munkák.

Több alkalommal kapunk azonban mostanában olyan 
megkereséseket, amelyek arra bíztatnak, hogy olyan adato-
kat szolgáltassunk, amelyek megkérdőjelezik: valóban a fen-
tiek elérésre törekednek a kutatást végzők! Sokszor az sem 
derül ki a hozzánk küldött több oldalas kérdőívekből, hogy 
milyen célból kellene kitölteni, ki végzi a kutatást, kinek a 
megbízásából.

Előző számunkból Tálos András: Beszél-
jük meg c. írásából kimaradt a forrás és a fel-
használt irodalom jegyzéke, melyet ezúton 
pótolunk

Forrás és felhasznált irodalom

A posztfeminizmusról:
Csejk Miklós: A posztfeminizmus és előz-

ményei: Anya fürdik, apa főz, együtt 
lenni jó - Magyar Narancs XVIII. évf. 
48. szám (�006. november 30.)

Csejk Miklós: Anya megfürdött, apa fő-
zött, és utána? (A posztfeminizmus 
problémái) - Magyar Narancs XIX. évf. 
31. szám (�007. augusztus �.)

Sylviane Agacinski (�001): Politique des 
sexes, Seuil, Paris

A magyarországi feminizmusról:
Fekete Vali: Elvetélt feminizmus? �006. 

május 04. Tűsarok.org
Bozzi Vera és Czene Gábor (�006): Elsik-

kasztott feminizmus - Osiris, Bp. 194 
oldal, �480Ft

Az Erőszakmentes Kommunikációról bő-
vebben: www.emk.hu

Magyar női szervezetek, portálok: 
Tűsarok - www.tusarok.org
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 

(NANE) - www.nane.hu
MONA - www.mona-hungary.org
MINők, Magyar Internetező Nők Egye-

sülete - www.minok.hu
Nők a munka világában Egyesület - www.

nokvilaga.hu

A Gender Studies-ről bővebben:
http://gender.lap.hu/

A proHáló országos hálózat állásfoglalása 
a nonprofit kutatásokról

Ezért:
Elutasítunk és sérelmesnek tartunk minden olyan kuta-

tást, melynek  küldetését titkolják előlünk, kutatási módsze-
rei tisztázatlanok, és amelyeknél valószínűsíthető, hogy csak 
a hosszú évek alatt összegyűjtött tudástáraink tartalmának 
megszerzése a cél, sértve ezzel a szellemi termékek védel-
mét! 

Egyetértünk viszont minden olyan tisztázott és egyezte-
tett célkitűzéssel létrejövő szektor-kutatással, amely az adat-
szolgáltatók részére megfogalmazható, kölcsönös eredmény-
nyel zárul, és publikálhatóan hozzájárul a nonprofit szféra 
fejlődéséhez!

A proHáló országoshálózat tagszervezetei 
www.prohalo.hu
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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  
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Adding quAlity to life 
through inter-generAtionAl leArning 

viA universities

sZeMinÁriuM

Civil társadalom  
… amit az idősebbektől  
megtanulhatunk

Információ és jelentkezés
Pécsi Tudományegyetem
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás  Fejlesztési Kar
7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
http://www.feek.pte.hu

dr. Pavluska Valéria programfelelős
tel: 72/510-500/2508
e-mail: valeria_pavluska@human.pte.hu

dr. Kleisz Teréz
tel: 72/510-500/2522
e-mail: kleisz@human.pte.hu
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With the support of the European 
Union within the framework of the 
Socrates Grundtvig  
programme.
Grundtvig 1 - project
No: 229596-CP-1-2006-1-AT-
GRUNDTVIG-G1

Pécsi Tudományegyetem

Együttműködő partnerek:
è	 Nevelők Háza Egyesület – Civil Közösségek Háza
è	 Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
è	 Baranya Ifjúságáért Kht
è	 Pécsváradi Teleház


