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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

November 5-én, hétfőn 15.30 órakor
A VOSZ Baranya Megyei szervezetének alakuló ülése

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

November 6-án, kedden 18.30 órakor
A PTE Földrajztudományi Intézet vetítése
A MECSEKI FOTÓKLUB rendezvénye

November 6-án, kedden 18 órakor
A MAGYAR HÖLGYEK GASZTRONÓMIAI- és BORRENDJE össze-
jövetele

November 7-én, szerdán 9 órakor
MUNKAHELYTEREMTES.HU – konferencia
A régióban működő munkahelyteremtéshez kapcsolódó humánszolgáltatá-
sokról 
Alternatíva Egyesület és a Magyar Teleház Szövetség szervezésében

November 7-én, szerdán 17 órakor 
A Nevelők Háza Egyesület közgyűlése

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA noVEmbErI ProGrAmJA
November 13-án, kedden 18 órakor

Baumann József: A mecseki források kutatásának eredményei
Amikor egy erdei kirándulás során forrásra bukkanunk, természetesnek vesszük, 
hogy ott felfrissülhetünk. Hogy ezt ki(k)nek köszönhetjük, és mennyi munka van 
mögötte, az általában eszünkbe sem jut.
A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 
rendezvénye

November 14-én, szerdán 17.30 órakor
Beszélgetés Serbakov Tibor, orosz származású pécsi iparművésszel
A PÉCSI MAGYAR-OROSZ TÁRSASÁG rendezvénye

November 15-én, csütörtökön 15 órakor
5 éves a VADVIRÁG Egyesület – ünnepi közgyűlés

November 15-én, csütörtökön 17 órakor
A POLGÁRI-KÖZBIZTONSÁGI AKADÉMIA foglalkozása
Előadó: dr. Cserép Attila r. ezredes és dr. Dombay Péter nyá. r. alezredes

November 19-én, hétfőn 16 órakor
Nagy Ferenc József nyugdíjas mg. mérnök: Sáros kerék című könyvének be-
mutatója
A NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGÁNAK rendezvénye

November �0-án, kedden 17 órakor 
„Hol sírjaink domborulnak” a pécsi temetők története 
Előadó: Dr. Vargha Dezső, főlevéltáros
A PÉCSI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET rendezvénye.

November �0-án, kedden 17 órakor
A DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT BARANYÁBAN EGYESÜLET tag-
gyűlése

November �0-án, kedden 18.30 órakor
Tillai Ernő: A festői Adria mentén. Fotófestmények
A MECSEKI FOTÓKLUB rendezvénye

November �1-én, szerdán 15 órakor
A VERSMONDÓ PEDAGÓGUSOK 
MŰVÉSZETI MŰHELYÉNEK összejövetele
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

November �1-én, 17.30 órakor
Az egészségügyi reform eredményei ill. hatása
Moderátor: Dr. Schmidt László
A BARANYA-STEIERMARK BARÁTI KÖR rendezvénye

November ��-én, csütörtökön 17 órakor
A POLGÁRI-KÖZBIZTONSÁGI AKADÉMIA foglalkozása
Előadó: dr. Cserép Attila r. ezredes, dr. Csényi Attila r. alezredes és Pápai Balázsné 
r. százados

November �3-án, pénteken 17-19 óráig
A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat nyílt napja

November �3-án, pénteken 17 órakor
Tari Eszter előadása indonéziai élményeiről
A PÉCS-BARANYA MŰVÉSZEI TÁRSASÁGÁNAK rendezvénye

November �6-án, hétfőn 16.30 órakor
Lányi András előadása
Az ESZERGÁR LAJOS KONZERVATÍV KÖR rendezvénye

November �9-én, csütörtökön 9.30 órakor
„Szükségletek, előírások és a valóság” –  Esélyek Napja Baranya megyében
A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont, az Esélyek Háza és a Nevelők Háza 
Egyesület közös konferenciája.

November ��-én, csütörtökön 17 órakor
A POLGÁRI-KÖZBIZTONSÁGI AKADÉMIA foglalkozása
Előadó: dr. Nochta tibor, Fekete Tibor r. őrnagy és dr. Arató Attila r. alezredes 

KIÁLLÍTÁS
GEBAUER GALÉRA
•	 �007. október 1�-től november �0-ig Szalai Dániel, nyitrai képzőművész 

kiállítása.
•	 �007. november �1-30-ig a PTE – Művészeti Kar Lengyel András vezette 

Mobil kurzusának kiállítása
 Megnyitó: november �1-én 18 órakor
•	 �007. december 4-től az Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhelyének 

kiállítása
HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
• �007. október 5-től a Klub jubileuma alkalmából a Mecseki Fotóklub tag-

jainak kiállítása.
•	 �007. november 13-án 18.30 órakor A MAFOSZ szalon 2007 kiállítás 

megnyitója

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

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA 
NOVEMBERI PROGRAMJA
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 „Mi az a pár csepp vér? Neked szinte semmi, 
De másnak e néhány csepp az életet jelenti.
Kevésből a sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.

Láttad már haldokló, lázas gyermek arcát,
Ki életéért vívta reménytelen harcát?
Néztél már reménnyel teli ki szemébe?
Kezedet adta-e gyönge kis kezébe?”

(Náhóczki János: Ember vagy)

Földünkön emberek milliói köszönhetik életü-
ket olyan személyeknek, akikkel soha nem talál-
koztak, és akik mindenféle ellenszolgáltatás nél-
kül, önkéntesen nyújtják karjukat embertársaik 
érdekében.

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a 
véradásszervezésben, 1993-től pedig törvényi ke-
retek között, illetve a nemzeti vérellátásért felelős 
Országos Vérellátó Szolgálattal kötött együttmű-
ködési szerződés alapján, kiemelt tevékenységként 
végzi ezt a feladatot. A térítésmentes véradómoz-
galom 1959-ben indult.

November 27-e a Véradók Napja a Magyar 
Vöröskereszt jóvoltából: a Magyar Vöröskereszt 
VII. Kongresszusa 1987. decemberében határo-
zott úgy, hogy november �7-ét 1988-tól a Véradók 
Napjává nevezi ki. Annak oka pedig, hogy miért 
épp erre a napra esett a választás az volt, hogy elő-
ször 1954-ben november �7-én adományozott a 
legfelsőbb állami testület kitüntetéseket a sokszo-
ros véradóknak és a kiváló véradó szervezőknek.

Ez az a nap az évben, amikor köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik önkéntesen adnak vért 
- nem várva egyéb jutalmat, mint azt a jó érzést, 
hogy segítettek életet menteni -, különösen azok-
nak, akik rendszeresen, évente kétszer, háromszor 
vagy többször is adnak vért. 

Ez a nap arra is jó alkalmat ad, hogy megértes-
sük, az önkéntes, térítésmentes véradók jelentik a 
biztonságos vérellátás alapját, melyhez évente 500 
ezer egység vérre van szükség. A Magyar Vörös-
kereszt évente 450-460 ezer donort mozgósít az 
Országos Vérellátó Szolgálattal egyeztetett éves, 
illetve heti donortoborzó tervek alapján.

A véradás nagyszerűsége nem a tűszúrásban, 
nem a néhány perces vérlevételben, vagy az idő fel-
áldozásában van. A nagyszerűség az önzetlenség-

ben és a szolidaritásban 
rejlik, abban, hogy erre a 
vérre bármikor bárkinek 
szüksége lehet, és ez egy-
ben bármikor és bárki-
nek az életét jelentheti!

Ha a gyerekünkről, vagy családtagunkról van 
szó, segítünk, ahogyan és amilyen gyorsan csak tu-
dunk. De egy ismeretlennek segíteni: ez igazi em-
berséget jelent!

Aki vért ad önzetlenül, az példát is ad, és ezzel 
is segít. Befelé forduló társadalmunkban, ahol a 
közömbösség, a nemtörődömség számtalan jelen-
ségével találkozhatunk, érdemes felmutatni a vér-
adók példáját. 

Aki vért ad, életet ad. Véradással három embe-
ren segíthetünk, mert a vér a legnemesebb ado-
mány. Napjainkban egyre elterjedtebb, hogy nem 
teljes vért kapnak a gyógyulni vágyók, hanem kü-
lönböző vérkészítményeket, koncentrátumokat al-
kalmaznak a gyógykezelések során.

A véradás alkalmával a véradó egyúttal saját 
egészségéről is meggyőződhet, hiszen ez szűrővizs-
gálat is egyben. Aki vért adhat, büszke lehet, hiszen 
egészségesnek mondhatja magát.

E napon köszöntjük a szervezőket is, akik megtisz-
teltetésnek érzik, hogy ilyen nemes célt szolgálhat-
nak, s maguk is részesei lehetnek annak a hatalmas 
láncnak, amely jószándékú és előrelátó emberekből 
áll. Nélkülük ez a mozgalom nem létezne. 

A véradók tudják azt, hogy bárki bármikor le-
het rászorult, akár ők maguk is. Gyerek vagy fel-
nőtt, fiatal vagy idős, bárki.

A gyerekek – szüleiket kísérve – a minta révén 
válnak a felnövekvő nemzedék azon rétegévé, akik 
életének már szerves része lesz az, hogy rendszeres 
véradóként tegyenek számot emberségükről. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy az utóbbi években egyre 
több fiatalt sikerül megnyernünk e nemes célra.

Aki vérét adja, az saját magát adja, teljesen, hálát 
és köszönetet nem várva.

Aki önként a vérét adja, az biztosan látott már 
százéves gyermekarcot, reménybe és orvosi kö-
penybe kapaszkodó idős kezeket.”

Aki vért ad, életet ad! Köszönet érte mindenki-
nek!

Szücs Edit
megyei igazgató

Megjelent �007. október 31-én.
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„Jövünk az idők kezdete óta, jövünk a fékezhetetlen för-
geteg hátán, jövünk az öreg Puszta honából, Szépmező 
Szárnya és Jószél Fúvása honából, Hunor és Magor bi-
rodalmából, jövünk örökkön örökké, és általunk a múlt 
üzen!”

Napkirály hajfonata, 
hold mosolya, éjfél pillantása
Amikor Attila, a hun király meghalt, 
Csaba fia először ősi törvény szerint 
akarta örök nyugovóra helyezni. Eszé-
be jutott azonban édesanyja, Réka 
álma, melyet az a halálos ágyán mon-
dott el neki.

„Éjszaka az Aranyerdőn jártam, s egy 
pompás, napfényes asztal előtt égi kirá-
lyok vártak rám. Egy öreg, kinek őszes 
hajfonata az asztalra, mint a repkény 
aláfolyt, így szólított meg: - Ríka, már 
vártunk rád! Mondd meg jó fiadnak: 
Ha atyja végórája ütött, adja meg a vég-
tisztességet, mint ahogy nagy királynak 
illik. Légyen a koporsója Napkirály haj-
fonata, a Hold mosolya, éjfél szempil-
lantása. Úgy temettesse el, hogy még az 
se tudhassa, hol fekszik, aki eltemette.”

Az álmot Torda táltos így fejtette 
meg: „Attilának a föld alatt is palotát 
kell építeni. Koporsóba kell tenni. Hár-
mas koporsóba. Aranyba, ezüstbe és vas-
ba. Hogy meg ne tudják, hol nyugszik, 
a Tiszába temetjük egy kanyarodóban. 
Oda, ahol gyakran hallgatta velem a víz 
zúgását. Azt a Tisza-ágat rabszolgákkal 
elrekesztetjük, és a medrében ásatjuk meg 
a sírt. A vizet rá visszaengedjük. A sírásó 
rabszolgákat lenyilazzuk. Így aztán sen-
ki nem tudja majd, hol fekszik Attila.”

Így történt? A monda szerint igen. 
S teljesült az Aranyerdő öregjeinek kí-
vánsága is: a mai napig nem találta meg 
senki a nagy király nyugvóhelyét.

Attila temetése azonban nem volt 
mindennapos. A főemberek és közvité-
zek végső búcsúja másként történt.

A halál utáni élet ősi magyar elkép-
zelése abból az alapgondolatból indul 
ki, hogy míg az életet vesztő test lassan 
elporlad, a lélek vissza-visszajár belé, 
majd ismét eltávozik belőle, s éli a maga 
életét, mint mikor a testtel együtt élt. 
Mivel a test már mozdulatlan, halott, 
a lélek maga jár el övéi közé. A lélekre 
– útján a másvilág felé – számtalan ka-
land és megpróbáltatás vár. Hozzátar-
tozói már a temetéskor gondolnak erre, 
s ezért a test mellé adnak minden olyan 
tárgyat, melyre e nagy úton szüksége 
lehet. Ezek a sírba helyezett tárgyak 
pontosan tükrözik azokat a viszonyo-
kat, melyben az elhunyt élt.

A temetés a sírgödör tájolásával kez-
dődött. A halottat ugyanis mindig arc-
cal kelet, az őshaza felé helyezték el. A 
nagycsaládi temetőknél középen van 
a nemzetségfő nyughelye, tőle balra 
nyugszanak a fiúk és férfiak, jobbra pe-
dig a nők. Ez az elrendezés pontosan a 
fordítottja annak, ahogyan a jurtában 
helyezkedtek el a család tagjai. A sírba 
a halott használati tárgyait, fegyvereit 
is fordítva helyezték be, talán abból a 
megfontolásból, hogy ezeket más ne 
érinthesse. Az előkelők sírjának feltűnő 
jellegzetessége a bennük talált lócson-
tok és lószerszámok. Férfi és női sírok-
ban egyaránt előfordulnak, sőt a női 
sírokban talált lószerszámok általában 
még díszesebbek a férfiakénál. A lovas 
temetkezésnek több módját ismerték; 
volt, amikor a ló részeit és a lószerszá-
mokat egy csomóban a halott lábához 
helyezték, volt, amikor a kitömött ló-
bőrt felszerszámozták, és úgy fektet-
ték a halott mellé a sírba, és végül volt, 
amikor csak a nyerget és a lószerszámot 
temették a sírba. A halott vitéz kedves 
lovát valószínűleg feláldozták a sírnál, s 
húsát a halotti tor keretében elfogyasz-
tották.

A sírokat minden bizonnyal fejfák-
kal jelölték, ezek azonban nem marad-
tak fenn.

A fejfa általában a halottat képviseli. 
Vámbéry Ármin szerint a kopjafaállítás 
szokását őseink a türk népektől vették 
át, s tőlük ered az a gyakorlat is, hogy 
az elhunyt kilétére utaló jelekkel díszí-
tik. Orbán Balázs elgondolása szerint a 
„fejfa összeölelkezése a pogány és a ke-
resztény hagyományoknak.”

Minden kopjafa meghatározott je-
lentéssel bír. A székelyek úgy gondol-
ják, hogy a kopjafa őse egy dárdaféle 
fegyver volt, melyet az elhunyt harcos 
sírhantjába szúrtak. Ezt a szokást sze-
rintük a magyarok az ázsiai pusztákról 
hozták magukkal. Elképzelésük szerint 
a kopjafa négy fő istenség megtestesí-
tője: A Napé, a vízé, a földé és a tűzé. 
Az őselemek fő díszítő motívumként 
vannak jelen. Amennyiben tulipánt fa-
ragtak a fejfa végére, női temetésre utal. 
Ha az oszlopfő más forma, nem virág, 

akkor a sír férfié. 
Buzogány-, vagy 
szigonyvégző-
déssel gyalogos 
katona, lándzsás 
vagy sisaktaraj 
formánál lo-
vas, lámpásnál 
pedig vezér az 
elhunyt. A pap 
fejfájára kelyhet faragtak, a lányok sír-
ján tulipán, rügy vagy bimbó található. 
A nemes eredetű székely sírján pajzs 
van, amelyre társai ráfaragták a címert. 
Annyi rovást véstek a fába, ahány gyer-
meke volt az elhunytnak, és külön jellel 
jelezték, ha házas volt az illető. A gyer-
mekek kopjafája fele akkora méretű, 
mint a felnőtteké. 

A kopjafák elhelyezése a családi síron 
utal a halott családon belüli helyzetére, 
magassága és vastagsága, a díszítmény 
tagolása az elhunyt neméről, életkorá-
ról, társadalmi és vagyoni helyzetéről 
és foglalkozásáról beszél. Szokásban 
lehetett a kopjafák festése is. Ennek 
elsősorban gyakorlati célja volt: tartó-
sítás. Ezzel párhuzamosan azonban a 
felhasznált szín jelezte az elhunyt élet-
korát is. A középkorú és idős halottak 
fejfáját feketére, barnára, néhol lilára 
színezték. A kisgyerekeké kék, mivel az 
ég színe távol tartja a rontó szellemeket. 
Régi adatok szerint az erőszakos halált 
haltak kopjafája piros volt.

A kopjafák formája, díszítménye táj-
egységenként más és más. Ma már csak 
ezek utalnak őseink temetkezési szoká-
saira, s ha körülnézünk a temetőkben, 
egyre kevesebbet találhatunk belőlük.

A sírkertek képe a X. század táján 
kezdett megváltozni. Az egyház szigo-
rúan tiltotta a lovas temetkezést, s út-
ravalót is egyre kevesebb elhunyt mellé 
helyeztek el. A kopjafákat sok helyen 
felváltották az egyszerű keresztek. Ezek 
a megváltozott szokások eredményez-
ték azt, hogy őseink temetkezési szoká-
sairól olyan keveset tudunk ma. 

Felhasznált irodalom:
- Komjáthy István: Mondák könyve
- Kiszely István: A magyar nép ős-

története
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Nem lusta és nem hülye
A dyslexia kifejezést ma már talán mindenki ismeri. Horgas Tamásné 
szerint lassan olyan, mint a magyar foci: mindenki ért hozzá és min-
denki próbálja diagnosztizálni. 
Az olvasászavaros gyermekek a törvény szerint sajátos nevelési igényű-
ek. Részképesség-zavarról van szó, ami örökölhető, de a szülés folya-
mán fellépő oxigénhiányos állapot is eredményezheti. Akár vizuális, 
akusztikus vagy mozgáskoordinációs probléma áll is a hátterében, a 
baj forrása idegrendszeri eredetű. S ennek semmi köze az értelmi ké-
pességekhez! 
A Dyslexiás Gyermekekért Baranyában Egyesület elnöke avatott be a 
probléma részleteibe.

– Aránylag fiatal problémának tűnik a 
dyslexia. Régebben nem okozott ez ennyi 
gondot, vagy csak nem ismerték fel koráb-
ban?

– Amikor a 80-es évek végén a saját 
gyermekeim kapcsán elkezdtem szak-
folyóiratokban, továbbképzéseken kuta-
kodni, akkor találkoztam először a kife-
jezéssel. Aztán belemélyedve a szakmába 
megismertem azt, hogy a dyslexia prob-
lémakör már az 1950-es években megje-
lent a szakirodalomban, de nagyon szűk 
körben, szinte csak a publikációkban. Az 
elterjedése elég hosszas időbe telt a terá-
piás kísérletekhez képest. A köztudatba 
kerülés nehézségét az okozta, hogy az 
én időmben a pedagógusképzésben egy-
általán nem szerepelt, de sajnos ma sincs 
a helyén a szakmában ez a probléma. Ter-
mészetesen a mai pedagógusképzésben 
már hallani ezt a szót, de szinte csak a tü-
neteket sorolják, és ennyi.

– Mi lehet ennek az oka? Elzárkóznak a 
probléma elől?

– Az elmúlt évtizedben sok energiát, 
időt, hitet fektettem abba, hogy ez ne 
egy misztikum legyen, hanem egy olyan 
köztudatban lévő kifejezés, ami elől nem 
elzárkózni kell, hanem kezelni. Nem tu-
dom, mi lehet az oka, hogy a pedagógus-
képzésben ma sincs a helyén. Az, hogy 
mi a dyslexia, most már mindenki tudja. 
A tüneteit is tudják, mégis, amikor az 
osztályban ott ül minimum 1, de sokszor 
3-5 dyslexiás gyerek, akkor a pedagógus-
nak – merthogy módszertanilag nincs 
felkészítve – fogalma sincs, hogy a hús-
vér gyerekkel hogyan foglalkozzon. Erre 
semmiféle módszere nincs, pláne egy 
szaktanárnak, hiszen azt gondolja, hogy 
az írás-olvasás zavara általános iskola első 
osztályának a feladata – pedig ez nem így 
van.

Pusch Gizella

– A dyslexiás gyerekek között is vannak 
nagyon okosak, sokszor zsenik is. Mivel 
azonban probléma van velük, és nem tud-
ják, hogyan kezeljék őket, sokszor egyből 
leírják őket, hogy „hülyék”, nem lehet velük 
mit kezdeni. Milyen korban lehet először 
tapasztalni a tüneteket?

– Látszólag ellentmondás van az el-
sődleges tünetek és a megjelenési forma 
között. Az olvasászavar nyilván csak az 
iskolás korban tűnhet fel, ugyanakkor 
alapvetően születéstől meglévő, egyre 
erősebb jeleket mutató tünetcsoport. Az 
első jól érzékelhető tünetek az óvodás kor 
körül jelentkeznek. Tömbökben lehet 
ezeket felfedezni, például a mozgás köré 
csoportosuló, a beszédben megjelenő, és 
a percepciós (érzékelés, észlelés) tünet-
együttesekben. A mozgásfejlődésben az 
első jel, hogy általában nagyon ügyet-
len a mozgásuk. Gyakran kimarad a kú-
szás, mászás fázisa a mozgásfejlődésben, 
koordinálatlan a nagy mozgásuk: „elesik 
a saját lábában”, képtelen labdát elkapni, 
dobni, lépcsőn ügyetlenül szaladnak. 
Tehát a „két bal kezes”, „két bal lábas” 
meghatározás az első jel. A beszédben 
nagy hányadban megkésett beszédfejlő-
dés tapasztalható. Erre a tünetcsoportra 
mondják a szülők, hogy annyira édes, 
mert olyan kis lusta, hogy 3 évesen még 
mindig nem volt hajlandó megszólalni, 
pedig mindent megért, és tudna, ha akar-
na beszélni, csak lusta. Mivel egy fél-egy 
éves fejlődés-elmaradást nem lehet egy 
hónap alatt behozni, ezt az elmaradást 
cipelik magukkal éveken keresztül. Óvo-
dában szűk szókinccsel rendelkeznek, 
egy szavas válaszokat adnak, nem lehet 
mesehallgatással lekötni őket, nem tud-
nak egy 4 soros mondókát megtanulni. 
A percepciós tünetek minden olyan ér-
zékelés, észlelés, ami a hallás, látás elma-

radásai. Az egymással hasonló dolgokat 
nem tudják differenciálni, minden egy-
forma nekik. Nem tudnak apró részle-
teket megfigyelni, akusztikusan sem, az 
egymáshoz hasonló szavakat nem tudják 
differenciálni: ugyanaz számukra a gép-
kép, vagy a villamos és vimmalos – ami 
nagyon aranyos, de ezek a hangátvetések 
a hallási megkülönböztetés problémáját 
jelzik előre, ami aztán tünetként megje-
lenik az írás-olvasásban is.

– Melyik korosztálynak tudnak a leg-
jobban segíteni?

– Minél korábban felfedezzük, annál 
jobb az esély arra, hogy egy szakirányú 
terápiával jól rendezhető ez a probléma. 
Elsőben még nem tapasztalható, a máso-
dik osztály pedig egy átmeneti időszak, 
mert annyit felejtenek a nyáron, hogy 
ősszel szinte újra kell tanulniuk egy rövid 
időn keresztül. Az igazán látványos lema-
radás tünetei a harmadik, negyedik osz-
tályban mutatkoznak. Ekkor olyan mér-
tékű a tananyagban a mennyiségi ugrás, 
hogy már nem jegyzi meg egyszeri hal-
lásra az anyagot. Korábban úgy tud „ol-
vasni”, hogy emlékezetből szinte kívülről 
mondja, ezért ez másodikban még nem 
nagyon derül ki. Harmadikban viszont 
már olyan hosszúak az olvasmányok, 
hogy azt már nem tudja kívülről meg-
tanulni, és kiderül, hogy félreolvas, mást 
olvas, akadozik, és elkezd szenvedni.

– Ha későn derül ki a probléma, pl. egy 
nyolcadikos gyereknél, ott is lehet még se-
gíteni?

– Ilyenkor a terápia már nagyon kétesé-
lyes. A terápia harmadik-negyedik-ötö-
dik körül nagyon intenzív újratanítással, 
másfél-két év alatt eredményes lehet. 
Minél nagyobb a gyerek, annál nagyobb 
benne az ellenállás, annál kevesebb ideje 
van a napi gyakorlásra. Egyre nagyobb 
mennyiséget kell megtanulnia, ugyan-
akkor a „dedós” módszerű gyakorlás – a 
terápia – már nagyon derogál nekik.

– Mit jelent ez a „dedós módszer”?
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– Akárhány éves is, bizonyos betűpá-

rokat téveszt, nem tudja differenciálni 
a hasonlókat. Első lépésként rögzíteni 
kell ezeknek a betűknek az ismeretét. 
Ehhez szóoszlopokat olvasunk, és nem 
szövegeket, szókártyákat rakosgatunk, 
tehát nem a korosztályhoz, tananyaghoz 
kapcsolódó intellektuális képességeket 
igénylő feladatokat végzünk. Meg kell 
tanítani nekik azt, ami az első néhány év-
ből kimaradt. 

– Van-e olyan terület, amiben kárpótol-
ja őket a természet, és amiben sokkal többet 
tudnak nyújtani?

– Mivel a dyslexia nyelvi zavar, az ese-
tek 90 %-ában az idegen nyelv elsajátítás-
sal szenvednek leginkább. Tehát hatalmas 
hátrányban élnek ezek a fiatalok, hiszen 
pontosan attól vannak megfosztva, ami 
a tanuláshoz kell. Főleg a műszaki, vagy 
reál tárgyakban tudnak viszont jelesked-
ni. Számtalan olyan gyereket vizsgálok, 
aki mondjuk két óra alatt nem tud egy 
történelem leckét megtanulni, de mate-
matikából, fizikából nagyon kiváló. Mű-
szaki főiskolán, egyetemen nagy szám-
ban ülnek dyslexiás hallgatók, mert az 
agyuknak az a része, ahol a reál tárgyak 
rendeződnek, brillírozni tud.

– A szülők is segítségre szorulnak, hogy 
elfogadják ezt a helyzetet. Hogy tudnak a 
szülőknek segíteni ebben?

– Sokszor a szülőt kell elsősorban lel-
kileg megerősíteni. Az a család, ahol 
dyslexiás gyerek van, egy más életformát 
jelent. Itt, ha nem áldozza be a szülő a 
saját szabad idejét, és egyedül hagyja a 
gyerekét, akkor az a gyerek elveszett, és 
a poklok poklát járja. Hiszen folyamato-
san az a konfliktus helyzet, hogy tanulj 
már fiam, hülye vagy fiam, már megint 
nem tanultál. A szülőknek ezt próbáljuk 
elmagyarázni. Ez olyan képességhiány, 
ami nem tud magától rendeződni, csak 
a gyerek pechére, ez nem látható. Amit 
nem látunk, azt pedig nehéz elfogadni, 
és ekkor jön a hitetlenkedés. Ebben kell 
segíteni a szülőt, hogy ez nem az akarom-
nemakarom kérdése. A szülőnek itt ko-
moly feladata van, akkor tesz a legtöbbet 
a gyerekéért, ha naponta ott ül mellette a 
tanulásnál, akár helyette felolvassa a lec-
két, kiemeli a lényeget, elmagyarázza az 
idegen szavakat. A gyerek egyedül nem 
tud megbirkózni a nehézségeivel.

A cikk a pécsi Periszkóp Rádió (www.
periszkopradio.hu; Pécs fm 97.1) Civil 
Kreatív műsorában 2007. október 30-án 
elhangzott interjú szerkesztett változata.

Kérdezhetnénk, mégis mi baj az elkép-
zeléssel? Tán épp az, hogy nem más, 
mint elképzelés. Semmilyen modell 
nem támasztja alá a kormányzati álmo-
kat, illetve az így működő rendszerek 
iszonyatos állami dotációval tarthatók 
csak fenn (lásd Hollandia). Az ígéretek 
szerint persze mindenkinek jár alapel-
látás, sürgősségi ellátás és még ki tudja 
mi. Azt azonban megtanultuk, hogy 
az elmúlt pár év ígéreteit csak a hiper-
idealisták vagy gyengeelméjűek veszik 
komolyan. Erős kétségeim támadnak a 
járulékfizetéssel is. Azt már megismer-
tük, hogy a biztosítók nem leányne-
velő intézetek, még kevésbé jótékony 
és nagyvonalú működésükről híresek. 
Van úgy, hogy a biztosítási díj fizetése 
mellett a társaság mégis talál némi fo-
gást a delikvenseken, amiért például 
nem fizeti meg a kárt. Miért is ne for-
dulhatna elő ugyanez az egészségügy-
ben? Nincsenek továbbá kétségeim 
afelől sem, hogy az olcsó működtetés 
okán olcsó személyzetet is alkalmaznak 
majdan. Az erre tett első lépések egyike 
a kamarák jogkörének durva és vissza-
taszító megnyirbálása. Arra persze a 
biztosítók szakemberei is gondoltak, 
hogy az összes lyukat külföldi orvosok-
kal betölteni nem lehet (például azért 
sem, mert a nevetségesen alacsony bé-
reken az ukrán, román, arab, stb. kolle-
gák is csak mosolyognak). Hogy mi a 
megoldás, nem is sejtem. Mert abban 

Dr. Kanizsai Péter

A több-biztosítós
   egészségügyről 
Azt hiszem abban még a legorto-
doxabb kollega is egyetért velem, 
hogy az egészségügy mai rend-
szerén mindenképp változtatni 
kell. Nem tartható fenn egy pa-
raszolvenciából és ragtapaszból 
összetákolt, a hivatástudat kétes 
értelmezésén nyugvó szisztéma. 
Azonban a hogyan komoly prob-
lémákat vet fel.

valamiért egész biztos vagyok, hogy 
nem az orvos-, és nővérfizetések rende-
zése lesz a kezdeti cél. Ez esetben pedig 
marad minden a régi: kedvetlen, fruszt-
rált, alulfizetett személyzet fog tigrisvi-
csorítással mosolyogni reánk. Magya-
rosan sajátságos…

Sok a nyitott kérdés a kórházakkal 
kötött szerződésekkel kapcsolatban is. 
Mi a garancia arra, hogy a krónikus be-
tegeknek nem kell évente más és más 
kórházakba zarándokolniuk az amúgy 
derekasan lefejezett (szinonimaként 
alkalmazzák ilyen esetekben a raciona-
lizált kifejezést is) tömegközlekedést 
igénybe véve?

Milyen alapon dől majd el, melyek 
lesznek a kiváltságos, a biztosítók által 
kegyesen működtetett kórházak? Csak 
sejtéseim vannak, de azok elég setétek.

Nem kétlem: a piacközpontú szemlé-
lettől egyáltalán nem idegen az a tény, 
hogy akinek lehetősége van rá, hát fi-
zessen egy jobb, fényesebb és személyre 
szabottabb ellátást. De ezt nem szabad 
összekeverni az alapellátással. Annak 
véleményem szerint is állami kézben 
kell maradnia. De hát a mai világ már 
csak ilyen. Kicsit harapni nem érde-
mes, mert nem biztos, hogy holnapra 
is marad belőle. Minél nagyobbat kell, 
aztán ha nem tudjuk megrágni, vagy 
kiköpjük, vagy rosszul emésztjük. Az 
előbbinek szemétdomb, az utóbbinak 
trágyadomb a hozománya.

A problémák gyökerének persze azt 
érzem, hogy semmi, de semmi konkré-
tumot nem ismerünk a küszöbön álló 
rendszerrel kapcsolatban. Velünk, or-
vosokkal és nővérekkel senki nem ült 
még le, hogy elmondja mi várható az 
új rendszertől, mi változik és mi marad 
a régiben. De hát egy olyan országban, 
ahol a délelőtti tuti igazság délutánra 
már böszmeséggé avanzsál, s majdan 
másnap erénnyé válik, miért pont ezt 
ne szúrnánk el?
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A szerző az erdélyi Civitas Alapítvány 
elnöke.
A cikk az Erdélyi Magyar Civil Szer-
vezetekért Alapítvány kiadásában 
megjelenő Civil Fórum �007. évi júli-
us-szeptemberi számában jelent meg.

A múlthoz, vagy a jövőhöz alkalmaz-
kodjunk?

Korunkat minden túlzás nélkül ne-
vezhetjük a globalizáció kiteljesedése 
korának. A globalizáció nem újkori je-
lenség. A görög és római kereskedők, a 
spanyol és angol gyarmatosítok törek-
vései a Föld összes elérhető nyersanyag-
lelőhelyeinek, és árupiacainak megszer-
zését célozták. Ma is ezért küzdenek a 
vállalatóriások.

A korai globalizációtól azonban ko-
runkat az különbözteti meg, hogy a di-
gitális kommunikáció elterjedése rend-
kívül olcsóvá és ez által elérhetővé tette 
a világot mindenki számára. Egy nagy 
falu lett a világ, anélkül, hogy a szom-
szédoknak lett volna idejük megismer-
ni és megérteni egymást.

David C. Korten szerint elérkeztünk 
a nagy fordulathoz, a Birodalomtól a 
Föld közösséghez1. A birodalmi logi-
kát felváltja, fel kell, hogy váltsa a Föld 
egészét átfogó társadalom, közösségi 
szemlélet. Azért szükségszerű ez, mert 
az életünket meghatározó jelenségek, 
mint a globális felmelegedés, környe-
zeti ártalmak és betegségek határokat 
nem ismerő terjedése, a távoli kultúrák 
közelsége, a gazdasági piacok integrá-
ciója, a médiák uralma, a terrorizmus 
mind, mind arra figyelmeztetnek, hogy 
világunk egyre összefüggőbb és töréke-

1 David C. Korten, The Great Turning, From Em-
pire to Earth Community, Berrett-Koehler Publis-
hers, Kumarian Press, �006

Kolumbán Gábor

A globális társadalom civil társadalma
Kelet Európa civil társadalma alig eszmélt újra és indult fejlődésnek, 
amikor az ezredforduló integrációs törekvései elérték a térséget. Be-
léptünk az Európai Unióba. Nehezen és talán megkésve is ébredünk 
rá, hogy ami velünk civilekkel történik, az tulajdonképpen egy új, erő-
teljes világrendhez való alkalmazkodási képességünk hiányából szár-
mazik. Nem tudott szinte egyik újonnan csatlakozott kelet európai 
ország civil társadalma sem megerősödni a nemzeti keretek közt. Nem 
alakulhatott ki ilyen rövid idő alatt a saját civil társadalmát áldozat-
észségével fenntartó polgárság, és késni látszik az önkéntesség kultú-
rájának meghonosodása is. A civil társadalmunk bennragadt a moder-
nizáció nemzeti keretei között, mintha a befejezetlen tizenkilencedik 
század szociális kérdéseire keresné a válaszokat, miközben a demok-
ráciát és az emberi jogokat, az emberi életet sokkal erőteljesebb törek-
vések veszélyeztetik, mint valaha: a multinacionális vállalatok önző 
profitéhsége és a hatékonyság iránti mindent elsöprő törekvése.

nyebb lesz. Nagy lehetőségek és nagy 
veszélyek kísérik életünket.

Soha nagyobb szükség és igény nem 
volt, mint korunkban az értékek által 
vezérelt civil szervezetekre. Olyan szer-
vezetekre van szükség, melyeket a globa-
lizációt vezérlő szellemi fejlődés mellé az 
eredeti kulturális értéket és az emberek 
számára az élet iránti morális elkötele-
zettséget jelenítik meg. A multinacinális 
vállalatok és érdekeik szerint alakított 
fogyasztói társadalom a vele járó környe-
zeti és emberi ártalmak miatt nem fenn-
tartható. Helyére egy új társadalomnak, 
az életet szolgáló rendnek kell felnöve-
kedni. Ehhez szükséges a birodalmi lo-
gikát meghaladni képes civil szervezetek 
megerősödése. Ez azonban csak akkor 
következhet be, amikor a civil szerveze-
tek is globálissá válnak. Ez nem jelenthet 
mást, mint azt, hogy az egyébként is erő-
teljes helyi társadalmi beágyazottságuk 
mellé kiépítik a nemzetközi befolyásolási 
képességhez szükséges világméretű háló-
zatos együttműködésüket. 

A globális korban fel kell, hogy is-
merjük, hogy a legégetőbb lokális 
problémáinkra csak globális megoldá-
sok léteznek. A „gondolkodj lokálisan 
és cselekedj globálisan” jelszó kellene, 
hogy kiegészítse a régebben a környe-
zetvédők által megfogalmazott „gon-
dolkodj globálisan és cselekedj lokáli-
san” jelszót.

Az Európai Uniós tagság minket is a 
globális világ részeivé tesz. Be kell kap-

csolódnunk a nagy globális civil háló-
zatokba. Ez nyilván erőforráshiányunk 
és kommunikációs gátjaink átlépését 
teszi szükségessé. A civil társadalom 
globalizációja elkerülhetetlen. Az 190� 
Rio-i civil fórum óta egyre erőteljeseb-
ben hallani a civilek új globális hangját, 
amikor a biodiverzitásért, az emberi 
jogokért, a fenntartható fejlődésért, a 
neoliberális kereskedelmi politika el-
len, a kihaló fajok védelmében lépnek 
fel globális együttműködésben. A glo-
bális közösség megszületéséhez, Korten 
szerint, alulról feltörő hiteles vezetésre 
van szükség, politikai többséget kell fel-
építeni, és fel kell szabadítani a kreatív 
energiákat. Kulturánkat, intézményein-
ket és szervezeteinket az emberi tudat 
és szellem olyan magaslataira kell vinni, 
amelyek a lehetőségeinkkel összemérhe-
tőek. Az együttműködés, demokrácia 
és az élet szeretete kell, hogy jellemezze 
életünket. Az új világot erőszakmente-
sen, önszerveződbe megélve lehet meg-
teremteni. A fogyasztói társadalomban 
elaltatott emberek szellemi, spirituális 
ébresztése, a gyerekek, családok, közös-
ségek és a természet védelme a feladat. 
Össze kell kapcsolni az összetartozó kö-
zösségeket és a nagy világcégek érdekei 
által meghatározott politikában más 
eszközökkel többségi befolyást kell sze-
rezni. A gazdaságban a neoliberális ura-
lom ellen kell fellépni, a fogyasztói sza-
badság erejével tudatos magatartással. 
A közösség által fenntartott egészséges 
élelmet előállító gazdálkodói hálóza-
toktól, a helyi gazdaságok támogatásáig 
nagyon sok a teendő, amire ma csak ci-
vil kezdeményezéssel lehet vállalkozni.

A globális kor társadalma most szü-
letik. Globális kihívásokra keresi a 
globális válaszokat. Vegyünk részt az 
újjászületésben, hogy magunk is ala-
kíthassuk a jövőnket. Ehhez kell minél 
előbb felkészülnünk és átalakuljunk.
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Változások az 1 %-os törvényben

A személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvényt (továbbiakban: Szftv.) az Or-
szággyűlés 1996. december 19-én fogad-
ta el. A törvény egy olyan új konstrukciót 
hozott létre, amelyet azóta számos kelet-
közép európai ország átvett és kisebb-na-
gyobb változtatásokkal ma is alkalmaz. A 
több mint tíz éves törvény egyik nagy ér-
deme, hogy első ízben adott lehetőséget 
az adózó állampolgárnak arra, hogy köz-
vetlenül „beleszóljon” a központosított 
javak újraelosztásába. Vagyis az adózó 
maga dönthessen befizetett adója egy ré-
szének felhasználásáról. A törvény másik 
nagy érdeme a civil társadalom fejlesztése. 
A bevezetett rendszer a kedvezményezet-
tek számára évről évre egy nagymérték-
ben kiszámítható állami forrást biztosít, 
továbbá az adományozás lehetőségének, 
fontosságának tudatosításával ösztönzi a 
magánadományozást.

A törvény többször módosult, ame-
lyek során többek között változott a 
civil kedvezményezettek várakozási 
ideje, a kedvezményezetti kör kibővült 
az egyházakkal, enyhültek a kedvezmé-
nyezetti jogosultság igazolásának fel-
tételei, bővült az APEH tájékoztatási 
kötelezettsége.

A törvény módosítását a megalkotása 
óta eltelt tíz év alatt a gyakorlati meg-
valósítás során felhalmozódott számos 
probléma, tapasztalat teszi szüksé-
gessé. Ezek megoldása, kezelése mind 
a rendelkező magánszemély, mind a 
kedvezményezettek, mind a rendszert 
működtető adóhatóság szempontjából 
sürgető feladat. Ezt bizonyítja APEH 
által készített átfogó módosítási terve-
zet mellett, hogy az Szftv. módosítását 
a civil szervezetek kérésének megfele-
lően „A kormányzati civil kapcsolatok 
fejlesztésének irányelvei �006-�010” 
című program (ún. civil stratégia) 
a megfogalmazott feladatok között 
hangsúlyosan tartalmazza. A törvény-
javaslat elkészítésének megalapozása 

érdekében a módosítást igénylő terü-
letekről a civil szervezetek és egyházak 
véleményének kikérésére is sor került. 
Az érintettek többségét pozitívan érin-
tő legfontosabb javaslatok beépültek a 
törvényjavaslat szövegébe. A törvény-
javaslat a leglényegesebb változást a 
személyi jövedelemadó 1%-áról tör-
ténő rendelkezés rendszerében hozza. 
Ennek lényege, hogy főszabályként 
megszűnik a jelenlegi ún. borítékos 
rendszer és a rendelkező nyilatkozat az 
adóbevallási nyomtatvány részét fogja 
képezni. A nyilatkozatnak a magánsze-
mély személyes adatait tartalmazó része 
perforáció mentén elválasztható a ked-
vezményezett adó-, illetve technikai 
számát tartalmazó rendelkező résztől. 
A módosítás a rendelkező nyilatkoza-
tok adóhatósági kezelésére vonatkozó 
– a magánszemély személyes adatainak 
védelmét szolgáló – rendelkezéseket 
nem érinti. Ez a változás várhatóan nö-
veli a felajánlók számát és csökkeni az 
érvénytelen nyilatkozatoknak az összes 
rendelkező nyilatkozathoz viszonyított 
arányát, így elősegíti az érvényes ren-
delkező nyilatkozatok számának növe-
kedését.

Ugyancsak a lehetséges 1%-ból a ked-
vezményezettekhez eljutó összeg növeke-
dését eredményezi a befizetési határidő-
vel kapcsolatos két módosítási javaslat. 
Az egyik lényege, hogy ha az adóbevallás 
adóhatósági javításakor többletfizetési 
kötelezettség keletkezik, az erre meg-
állapított határidőre történő teljesítés 
esetén az 1 %-os felajánlás érvényes ma-
rad. A másik javaslat azt az esetet kezeli, 
melynek során a kedvezményezettnek 
történt kiutalás után az 1% alapjául szol-
gáló adó összege növekszik. Ez esetben 
az önellenőrzés, adóhatósági ellenőrzés 
nyomán keletkező növekmény után járó 
1%-ot az adóhatóság, illetve az Oktatási 
ésKulturális Minisztérium pótlólagosan 
átutalja a kedvezményezettnek.

Egységesítésre kerül a rendelke-
ző nyilatkozatok benyújtási határ-

ideje. A határidő egységesen minden 
adómegállapítási mód esetén az ön-
adózó adóbevallásának benyújtására 
– az adózásrendjéről szóló törvényben 
meghatározott – határidőhöz igazo-
dik. (Ez a jelenleg hatályos szabályok sze-
rint május �0-a). Ez a kedvezményezett 
számára kiszámíthatóvá teszi a felajánlá-
sok időpontját, így tervezhetőbbé válik a 
felajánlások megszerzésére irányuló tevé-
kenység. Ugyanezt a célt szolgálja, hogy a 
törvényjavaslat az APEH által a honlap-
ján közzéteendő adatok körét kibővíti.

A törvényjavaslat a köztartozás-fel-
halmozás csökkentésének érdekében 
megszünteti a felajánlott összeg köz-
tartozás-törlesztésre történő felhasz-
nálásának lehetőségét. Ennek indoka, 
hogy nem célszerű azon szervezetek 
részére állami közreműködéssel forrást 
juttatni, amelyek közteherviselési kötele-
zettségüket nem, vagy csak részben telje-
sítették. E szervezeteknek is lehetőségük 
van azonban – számítva arra, hogy része-
sülni fognak 1 %-os támogatásban – a 
köztartozást megfelelő időben rendezni. 
A javasolt módosítás ugyanakkor – tevé-
kenységtől függően differenciált mérté-
kig – lehetővé teszi működési költségek 
közcélú kiadásként történő figyelem-
bevételét. A törvény 4.§-ában felsorolt 
ún. civil kedvezményezettek számára je-
lentős könnyítést jelent, hogy a kapott 
összeg felhasználásáról készített beszá-
molót nem költséges sajtóközlemény-
ként kell közzétenniük. A jövőben a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
honlapján ingyenesen közzéteszi a be-
számolókat.

A jogkövető magatartás ösztönzése ér-
dekében a közzététel elmulasztása, illet-
ve a közleményben valótlan adat közlése 
esetén az adóhatóság egy évre kizárja a 
kedvezményezett a felajánlott összegek-
ből. Szintén a közpénzekkel való szi-
gorúbb elszámoltatás érdekében kerül 
meghatározásra a közlemény tartal-
ma. Így el kell különíteni a közcélú, 
és a működési költségeket és összeg-
szerűen meg kell határozni azokat. A 
törvényjavaslat legfeljebb kettő olyan 
kiemelt előirányzat megnevezését teszi 
lehetővé, amelyek javára adott évben 
rendelkezni lehet. Ezzel a kiemelt célok 
száma korlátlan növelésének kívánunk 
gátat szabni.

A Magyar Országgyűlés 207 igen, 47 nem és 23 tartózkodik szavazat-
tal elfogadta az 1%-os törvény módosítását, mely 2008. január 1-től 
lép hatályba, így a 2007. évi adóbevallásokat már érinti. Az alábbi ösz-
szeállítás természetesen nem mentesíti a szervezeteket a törvény teljes 
szövegének megismerésétől, azonban előzetesen néhány fontos válto-
zást tartalmaz.
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Európa egyesítése 
nem csupán a poli-
tikáról és a gazdaság-
ról szól – az egyesítés 
kulturális jelentősége is kiemelkedő. A 
„Soul for Europe” (Lelket Európának) 
elnevezésű alulról jövő kezdeményezés 
figyelmének előterében az európai egy-
ség kulturális dimenziója áll. A cél: az 
intézmények Európájával szemben az 
„emberek által az emberekért” műkö-
dő Európa létrehozása.

Az európai népek összefogásában, az 
Európával szomszédos államokkal és a 
világ többi részével fennálló kapcsola-
tok fejlesztésében egyre fontosabb sze-
repet játszik Európa kulturális „lelke”.  
A �004-ben útnak indított Soul for 
Europe (Lelket Európának) kezdemé-
nyezés célját José Manuel Barroso így 
fogalmazta meg: „Az EU elérte törté-
netének azt a szakaszát, amikor kultu-
rális dimenzióját már nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül”. A tanácskozás kereté-
ben a civil társadalom tagjai, tudósok, 
oktatók, valamint a kultúra, a politika 
és a gazdasági élet képviselői vitatják 
meg az európai kulturális erőforrások 
hatékony és fenntartható kiaknázásá-
nak lehetséges módjait.

A berlini majd belgrádi helyszín után 
2007. november 10-én Pécsett a Ho-
tel Palatinusban folytatódik az eszme-
csere.

A konferencián 
jelen lesznek töb-
bek közt Doris 
Pack, Európa Par-
lamenti képviselő, 
Marschall Mik-
lós a Transparen-
cy International 
regionális Európa 
és Közép-Ázsia 
igazgatója, Kon-
rád György író, 
Szili Katalin az 
Országgyűlés el-
nöke, Tasnádi Péter Pécs polgármes-
tere.

A fórum egy valós társadalmi kezde-
ményezés,a  Soul for Europe (Berlin) 
és a Felix Meritis Alapítvány (Ams-
terdam) szervezésében valósul meg, 
amelyek szorosan együttműködnek a 
szervezői a helyi civil szervezetekkel 
és a Pécs 2010 Menedzsment Köz-
ponttal.

Fórum Pécs – “Európának lelket 
adni” konferencia a következő témákat 
érinti: 
•	 Kultúra a strukturális fejlődés 

érdekében
-	 Európának lelket adni – a 

civil társadalom és politikai 
döntéshozók közötti dialó-
gus

-	 Fórum X – Egy modell a ci-
vil társadalom és a politika 
közötti kommunikáció meg-
teremtésére 

-	 Kommunikáció és új munka-
módszerek a civil társadalom 
és a politika között

-	 Legjobb példák Dél-Kelet 
Európából

-	 Az infrastrukturális fejlődés 
lehetőségei

•	 A civil társadalom és a város 
szerepe Európa fejlődésében
-	 Kulturális fővárosok és vá-

rosfejlődés 
-	 A civil részvétel szerepe a 

városfejlődésben 
-	 Városfejlődés-politika

-	 Pécs: Kelet és Nyugat / Észak 
és Dél közvetítője 

-	 Isztanbul-kísérlet
-	 A kultúra, mint Európa „puha 

hatalmának” tartóoszlopa a 
21. században 

•	 Európa mint kulturális folya-
mat. 
-	 A kulturális szektor iránti fe-

lelősség: városi, regionális, 
nemzeti és európai szinteken

-	 Városok és Régiók, mint 
európai szereplők a kultúra 
eredményessége érdekében: 
A városok és a régiók pro-
jektje  

-	 Gyakorlati következmények
-	 „A kultúra, mint a strukturá-

lis fejlődés alapja” irányelv 
tartalma és címzettjei

A tanácskozások szervezésén kí-
vül a �008-ig tartó hároméves pro-
jekt munkatársai együttműködnek 
a Közel-Kelet és Európa kulturális 
kapcsolatainak fejlesztésével foglal-
kozó ügynökséggel, az ALEPH-fel. 
Céljuk, hogy ráirányítsák a figyelmet 
Európa szerepére a világ kulturális 
színpadán. A kezdeményezés továb-
bi kiemelt célja Délkelet-Európa kul-
turális erőforrásainak mozgósítása 
a régió fejlesztésének előmozdítása 
érdekében, illetve a játékfilmekben 
rejlő lehetőségek fokozottabb kihasz-
nálása az európai kultúra gazdagságá-
nak és sokszínűségének bemutatása 
céljából. ha
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A kultúráról, mint az európai egység megte-
remtésének eszközéről tanácskoznak Pécsett
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Reggel nyolc óra, 
őszies finn félho-
mály, útban a ter-
vezőjéről elnevezett 
Aalto Alvari, azaz a 
Jyväskylä-i Egyetem 
uszodája felé. A vá-
rosközponttól tizen-
öt, az egyetemtől tíz 

percre lakom, mégis mintha egy erdei 
kolónia, afféle rurális remeteközösség 
bátran kalandozó ellen-pionyírja vol-
nék, úgy közelítem az urbánus civili-
zációt. Nyír, tölgy és fenyő, fürge pa-
takocska, magányos biciklisták, s egy 
vízesés lesznek kirándulásom képei. 
Aztán egy északról délnek tartó, két 
mozdony húzta tehervonat. Rakomá-
nya ugyancsak egy erdő, több tonná-
nyi hántolt törzsű szálfa utazik lassan 
a végtelen vagonsoron. Hideg is van, 
esik is. A töltés mentén, súlyos fenyő-
illatban lépdelek. Jó, hogy a tanszéki 
értekezlet, péntek lévén, a szaunában 
is megrendezhető. Kitartó szabadúszás 
(gyors, mell, hát, vegyes) ékelődik a 
két gondoktól eloldott szauna-szeánsz 
közé. Mindez, mintha az élet példázata 
volna, gondolnám az uszodaépületből 
kilépve, de szerencsére nem gondo-
lom. Inkább meglepődöm egy kisfiún, 
aki gumicsizmájával, nagykabátjával, s 
a szakadó esővel elszántan dacolva, va-
dul hintázik a játszótéren, velem átel-
lenben, az iskola előtt. Hogy nem egy 
jövendő muszáj-Herkulest csodálok, 
hanem csak azt a finn gyereket, akinek 
kicsöngetéskor elsőként sikerült kisza-
badulnia a tanteremből, arról rögvest 
megvilágosít az a további kétszáz heve-
sen gesztikuláló kiscsizmás nagykabát, 
ami a következő pillanatban nagy ze-
nebonával és az esővel mit sem törőd-

ve elözönli a teret. 
„Friday is free-day” 
a finn múzeumok-
ban, és ha nekem 
már úgyis az Aal-
to uszodájában és 
Jyväskylä-ben ada-
tott kezdenem ezt 
a pénteket, nem is 
keverem a session-t 
a fashion-nel: irány 
tehát a Jyväskylä-i 
Alvar Aalto Mú-
zeum.

Jyväskylä kis város, nincs is ezer-
éves múltja – miként Finnországnak 
sincsen –, mégis sok minden van itt, 
ami jogos büszkeséggel táplálhatja a 
finn önérzetet. A kisbetűs magyar va-
lóságból idecsöppent peregrinus-deá-
kot – mert mire is eszmélne először a 
mentális hungaro-hendikepeken trení-
rozott tudat? – minden másnál előbb 
ejti zavarba a feléje áradó szeretet, és az 
általánosan tapasztalható tolerancia, 
melyet buszvezetők, eladólányok és 
egyetemi kollégák egyként és szokatlan 
egyenletességgel közvetítenek. Finnor-
szágban így a vendégszeretet nem csak 
az útikönyvekben, esetleg valamiféle 
királyi intelmek penészes kódex-má-
solataiban élő tradíció. Csak aztán, ha 
már túl van az ember a kontinentális 
normalitással történt találkozásból 
eredő kezdeti sokkokon, válik számára 
érdekessé az a néhány enciklopédikus 
tény-adat, amelyben Jyväskylä, mint 
a finn tóvidék fővárosa meghatározza 
helyét és szerepét a nagy finn egyete-
mesben. Mert Jyväskylä-ben járva ér-
demes megtanulni azt is, hogy a XIX. 
század közepén itt született meg a finn 
nyelvű közép- és főiskolai, majd egye-
temi szintű oktatás, s 16.000 diákjával 
mind a mai napig a Jyväskylä-i az egyik 
legnépszerűbb finn egyetem. És azt is, 
hogy a nyár örömére itt rendeztek az 
országban először szabadtéri fesztivált 
1881-ben. Aztán hamar kiderül az is, 
hogy alig több mint húsz évvel az első 
hetedhét tóra és szigetre (nem keve-
sebb mint 187.888 tavat és 179.584 
szigetet számoltak össze Finnország-

ban nemrégiben!) szóló finn fesztivál 
után költözik a városba családjával 
az akkor még gyerek Alvar Aalto, aki 
később – nevének kettős „a”-ja ré-
vén – rendszerint a második szócikket 
kapja a világ építészetének és design-já-
nak alfáit és omegáit összefoglaló jobb 

lexikonokban. (Mert az első cikk Aino 
Aalto mérnök és designer asszony, Al-
var első feleségének birtoka: így kíván-
ja az ábécé, s így az etikett.) A legújabb 
kori örökségéhez hű Jyväskylä-ben és 
környékén a mai napig húsz épület őrzi 
Alvar Aalto körzője, vonalzója meg-
határozó nyomait, köztük az egyetem 
központi épületei, az uszodával, vagy 
nem messze mindezektől az Aalto-
múzeum.

Maga a múzeum kicsinek korántsem 
mondható: rendkívül sűrű és tartal-
mas anyagot vonultat fel, közel hétszáz 
négyzetméteren. Ám olyan bámulatos 
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Észak eszméje – Jyväskylä, Aalto és a finn design
Fenyvesi Kristóf riportja Finnországból
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szerénységgel és tömör áttekinthető-
séggel teszi mindezt, hogy órákat tölt-
het el benne komolyan tanulva bárki, 
ám mégsem tűnik fárasztónak a sok 
újdonsággal és érdekességgel való meg-

ismerkedés. Mintha a tudtán kívül ol-
vasna ki a látogató egy részletes Aalto-
monográfiát, aminek ismeretében már 
ez a múzeum-paradoxon is kommen-
tálható. Hisz miként Aalto munkássá-
gában fontos helyet foglal el az egyéni-
ség és az egyetemesség közötti érzékeny 
egyezség kikutatása, a kiállítás is úgy 
mutat be mindent, hogy közben min-
den ízében emberléptékű marad. És 
arra, hogy ezt a kettős játékot magától 
a mestertől, Aalto-tól leste el, bőven 
találni példát a kiállításon bemutatott 
anyagban is. Például a finn sport-kul-
tuszt és állhatatosságot, a „sisu”-t meg-
testesítő, kolosszális úszóbajnokként 
pózoló, vagy a hétvégi háza, „mökki”-je 
előtti öbölből a saját maga által épí-
tett hajón kivitorlázó Aalto, miköz-
ben nagyban hozzájárul a „finn álom”, 
mint univerzalitás reprezentációjához, 
valamiféle csak rá jellemző individuá-
lis iróniával szól ki a képekből. A vizet 
győzhetetlen izmozással, bajnokként 

fenyegető tóparti gesztusok komiku-
ma, vagy az, hogy hajójának a „Nemo 
Propheta in Patria” – „Senki sem pró-
féta a saját hazájában” nevet adja, egy-
szerre teszik finné és ugyanakkor ösz-

szetéveszthetetlenül 
Aalto-ivá ezt a gondo-
san dizájnolt imázst. 
„Az almafa minden 
virága egységes szab-
ványt követ, mégis 
mindegyik különböző. 
És ez az, ahogy nekünk 
is meg kell tanulnunk 
építeni.” – írja egyhe-
lyütt. Nem vitás, hogy 
az önmagát örökbe 
oltó esetlegességnek 
ezt a kikacsintását lát-

juk az Aalto és felesége által alapított, 
mind a mai napig működő design cég, 
az ARTEK (Art & Technology, 1935) 
termékein – a Breuer „szék-elméletét” 
is hasznosító Paimio 
széken, vagy a híres 
Savoy vázán, ami re-
mélem tetszeni fog 
majd Nikinek is –, és 
ez az, ami épületeit 
is különlegessé teszi. 
Ahogy a nehezen 
szerzett függetlensé-
get és nemzeti egy-
séget megtestesítő, 
Helsinkiben talál-
ható Finlandia Ház 
kongresszusi szárnyá-
nak fehér karéjai egy-
szerre védelmezőn és egyfajta finoman 
megszólító odafordulással hajlanak az 
épület mögött elterülő park fái köré 
(az ötlet Aalto egy korábbi épületénél, 
a Jyväskylä-i Egyetem könyvtáránál is 

felmerült, de akkor még 
kiborult tőle a tervet 
bíráló bizottság), vagy 
azok a meglepő ívek és 
a fény-árnyék játék ele-
ganciája az Essen-i Ope-
raház homlokzatának 
megoldásaiban… 

 De talán ennek a 
hatásnak a másik, a vé-
letlenszerűen előállót a 
véglegessel egybejátszó 
hangulata érintette meg 
Moholy-Nagy Lászlót, 
a jó barátot is, aki Aal-

to-nál tett finnországi látogatása során 
lenyűgözve a Hattula nevű vidéki kő-
templom tiszta formáitól, első lányá-
nak ajándékozta tovább a Hattula ne-
vet. És ha a barátoknál tartunk, talán 
érdemes szóba hozni Fernand Léger-t, 
a festőművészt is, aki olyan pofátlan la-
zasággal nyúlik el Aalto-ék kanapéján 
az egyik fotográfián, hogy egyáltalán 
nem hat váratlanul az az Aalto-nak 
címzett kérdése sem, miszerint „nem 
szerepel egy bisztró, esetleg mozi a 
terveid között, amit majd kidekorál-
hatok?” Mert Aalto-nak egyébként 
tényleg sok minden szerepelt a tervei 
között. Hétvégi háza kísérleti labora-
tóriuma is volt, különféle új anyagok, 
épületkerámiák tesztelésére szolgáltak 
az udvarát kerítésként határoló falak. 
Befejezhetetlen terv és hatalmas kísér-
let lett ennek jegyében maga az életmű 
is, amit Alvar Aalto 78 éves korában, 
1976-ban maga mögött hagyott…

Mindezekkel az élményekkel telve 
már nem akkora meglepetés, ám an-
nál nagyobb döbbenet, hogy Glenn 
Gould Kanadával kapcsolatos fixá-
ciójának kioltására is Jyväskylä-ben 
kerül sor. Tudniillik Gould legendás 
elbeszélő fúgájának, az „Észak esz-
méjének” (The Idea of North, 1967) 
kifejezhetetlenül jó ellenpontját 
kongja a Jyväskylä-i templom, a he-
lyi „Hattula” hármas nagyharangja 
minden nap dél körül. Ez a történet 
nélküli hang, ha csak néhány percre 
is, de mintha az Aalto-i észak eszmé-
nyi épületének belsejében helyezné el 
a várost (erdőstül, tavastul, utcástul, 
autóstul, járókelőstül). Ki- és vissza-
billenti az időt, érinti is meg nem is, 
miközben úgy tűnik: megváltoztatta 
a teret… ha
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Részletek az 1997.évi CXL Törvényből:
„A közművelődés helyi lakossági képviselete
82. § A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében 

településenként, fővárosi kerületenként legfeljebb hároméves 
időtartamra egy-egy Közművelődési Tanács (a továbbiakban: 
Tanács) alakítható. A Tanács elsődlegesen a lakossági igények 
megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a köz-
művelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rend-
szeres és folyamatos helyi fóruma.

83. § (1) A Tanácsot azok a közművelődési célú társadalmi 
szervezetek hozhatják létre, melyeknek bejegyzett székhelye az 
adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos határozat-
ban jelzi ez irányú szándékát.

(2) A Tanács megalakítását célzó határozatokat a település 
jegyzőjéhez kell benyújtani, aki azokat a helyben szokásos mó-
don kihirdeti. A kihirdetéstől számított 30 napon belül az (1) 
bekezdésben foglaltak szerint további szervezetek nyújthatják 
be a jegyzőhöz csatlakozási szándékot tartalmazó határoza-
taikat.

(3) A 30 napos határidő lejárta után a jegyző írásban szólít-
ja fel a (2) bekezdés szerinti határozatot benyújtó szervezeteket 
a Tanács megalakítására.

(4) A felszólítást követő 90 napon belül a határozatokat 
beküldő szervezetek mint alapító tagok kimondják a Tanács 
megalakulását, meghatározzák a Tanács szervezeti és műkö-
dési rendjét, megválasztják képviselőiket. Az erre vonatkozó, 
az alapító tagok képviselőinek eredeti aláírásával ellátott hatá-
rozatot benyújtják a jegyzőnek.

(5) A jegyző a Tanács működési idejének lejártát 30 nappal 
korábban, a helyben szokásos módon közzéteszi.

(6) A Tanács tag ja lehet minden jogi személyiséggel rendel-
kező, helyben működő közművelődési társadalmi szervezet, 
valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági vállalko-
zás képviselője.

(7) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő szervezetek 
csatlakozása a Tanácshoz nem utasítható el. Az alapító és csat-
lakozó tagok jogai egyenlők.

(8) A Tanács
a) véleményt nyilváníthat, illetőleg javaslatot tehet a tele-

pülés közművelődési tevékenységével kapcsolatos valamennyi 
kérdésben,

b) az önkormányzat által közművelődési célra biztosított 
pénzügyi támogatás felhasználását és a vagyoni eszközök cél-
szerű használatát a vonatkozó döntések, illetve az éves ön-
kormányzati költségvetési tervezet és a zárszámadás alapján 
figyelemmel kíséri, véleményezi,

c) elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együtt-
működését.

(9) A Tanács ülései nyilvánosak és a működése során keletke-
zett dokumentumokba bárki betekinthet és azokról - másolási 
díj ellenében - másolatot kaphat.

(10) A Tanács működési feltételeit tag jai biztosítják.
(11) A jegyző a Tanács tag jaira, szervezeti és működési 

rendjére, illetve megszűnésére vonatkozó dokumentumokat

Közművelődési „tanácstalanság”
a) a változás bejelentését követő 15 napon belül a helyben 

szokásos módon közzéteszi,
b) hivatali időn belül a település lakossága számára betekin-

tésre, rendelkezésre bocsátja.”

Miért ez a nagy csend és tanácstalanság? A CXL. törvény 
a civil oldalnak egyértelmű – bár részleteiben elnagyolt – ke-
retet és jogosítványokat adott. A közművelődési tanácsok, 
mint a részvételi demokrácia helyben megjelenő – egyik jel-
lemző – fóruma országos tapasztalat szerint hiányzik a dön-
tést előkészítő folyamatban.

Hiányzik?
A képviselő testületek nem szorgalmazzák – nem az ő 

dolguk. A közművelődési intézmények nem segítik létre-
jöttét – nem is hiányolják. A kulturális területen műkö-
dő civil szervezetek nem szövetkeznek – ez érthetetlen. 
Mi ez közömbösség, vagy tanácstalanság? 

Kérdés-e szakmai, etikai szempontból a civil szervezetek 
partnerségének elősegítése, a civil kontroll szervezett formá-
jának megjelenítése a helyi társadalomban?

…
A választ tudjuk. Lépjünk!

(Részletek a Közművelődési Tanácsok Fóruma, azaz a  
www.ktf.hu oldalról) 

Partnerség és a formális demokrácia – e fogalmak tar-
talmának értelmezése, kifejtése, meghatározzák nemcsak 
a civil szektor fejlődését, de a helyi társadalom demokrá-
ciaépítési folyamatát is. Rendelkezünk azzal a tudással, 
amely lehetővé teszi a partnerség és formális demokrácia 
jelenségeit tisztázó kérdések elemzését, a válaszok érvek-
kel és tényekkel árnyalt megfogalmazásához? A Nem-
zeti Civil Alapprogram lehetőséget kínál és ösztönzi a 
civil szakemberek képzését, ezért időszerű, sőt egyre 
sürgetőbb feladat, hogy ne csak tapasztalatcseréken, tré-
ningeken adjuk át a megszerzett tudást, de rendszerré 
szervezett, tudatos, hosszú távra tervezett civil felkészí-
tő programok induljanak a kistérségekben, megyékben, 
régiókban. Szükséges, mert tudáshiány jelenik meg a si-
kertelen pályázatokban, a szakmai, területi, valamint a 
többszektorú konzorciumi együttműködés gyakorlatá-
ban. Nincs lezárva a kérdések sora, nem kerülhetjük el, 
hogy a civil területen dolgozó szakemberek újra és újra 
kicseréljék gondolataikat, számot vessenek a szektor fej-
lődését befolyásoló tényezőkkel, meghatározzák a közös 
feladatokat.

(Részlet F. Gál Sándor: A partnerségről és a formális 
demokrácia jelenségéről c. előadásából. Folytatás a kö-
vetkező számban.)
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Napjainkban egyre több nonprofit kutatás születik, vizs-
gálva a szektor történéseit, változásait. Ez örvendetes 
tény, hiszen ahhoz, hogy tiszta képet kapjunk magunk-
ról, valamint, hogy lehetőséget adjunk a hatalmi és gaz-
dasági szféra szereplőinek a civil szervezetek helyzetének 
megismeréséhez, fontosak az elemzések, empirikus kuta-
tások, a feltáró munkák

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

Az Akadémia célja:
•	 a közbiztonsághoz, a szubjektív biztonságérzethez kap-

csolódó fogalmak, szerepek és feladatok a helyi lakosság 
minél szélesebb körben való megismertetése,

•	 a lakosság, a társadalmi és gazdasági szervezetek képvise-
lőinek támogatása, felvilágosítása a közbiztonsággal kap-
csolatos jogokról és kötelezettségekről,

•	 a bűnmegelőzés eszméinek terjesztése és a társadalom 
önvédelmi mechanizmusának alakítása,

•	 alkalomteremtés a rendőrség és a lakosság közti párbe-
szédre, a rendőri munka megismertetése, a rendőrség 
iránti bizalom erősítése.

I. nap �007. november 15. 17.00 – 19.30

Időpont Foglalkozás   Előadó

17.00 – 17.10 Megnyitó, tanfolyam 
ismertetés

dr. Cserép Attila 
r. ezredes

17.10 – 18.15 A közbiztonságról 
általában 

dr. Dombay Péter 
nyá. r. alezredes

18.15 – 19.30 Közösségi biztonság-
kezelés

dr. Cserép Attila 
r. ezredes

II. nap �007. november ��.  17.00 – 19.30

Időpont Foglalkozás  Előadó

17.00 – 17.50 Jogos védelem, mint 
állampolgári jog

dr. Cserép Attila 
r. ezredes

17.50 – 18.40
Rendőrség 
tevékenységének 
joghoz kötöttsége 

dr. Csényi Attila 
r. alezredes

18.40 – 19.30 Áldozat védelem, 
áldozatsegítés

Pápai Balázsné 
r. százados

A proHáló országos hálózat állásfoglalása
a nonprofit kutatásokról

Ezért:
Elutasítunk és sérelmesnek tartunk minden olyan ku-

tatást, melynek  küldetését titkolják előlünk, kutatási 
módszerei tisztázatlanok, és amelyeknél valószínűsíthe-
tő, hogy csak a hosszú évek alatt összegyűjtött tudástára-
ink tartalmának megszerzése a cél, sértve ezzel a szellemi 
termékek védelmét! 

Egyetértünk viszont minden olyan tisztázott és egyez-
tetett célkitűzéssel létrejövő szektor-kutatással, amely az 
adatszolgáltatók részére megfogalmazható, kölcsönös 
eredménnyel zárul, és publikálhatóan hozzájárul a non-
profit szféra fejlődéséhez!

A proHáló országos hálózat tagszervezetei
                  www.prohalo.hu

Polgári Közbiztonsági Akadémia Programja
Civil Közösségek Háza, 7624 Pécs, Szent István tér 17.

III. nap �007. november �9. 17.00 – 19.30

Időpont Foglalkozás Előadó

17.00 – 17.50 Birtokvédelem és tilos 
önhatalom dr. Nochta Tibor

17.50 – 18.40
Állampolgári és sértetti 
teendők bűncselekmény 
észlelése esetén

Fekete Tibor 
r. őrnagy

18.40 – 19.30 Sértett és tanú eljárásjogi 
helyzete

dr. Arató Attila 
r. alezredes

IV. nap �007. december 6. 17.00 – 19.30

Időpont Foglalkozás Előadó

17.00 – 17.50 Rendőri intézkedések, 
kényszerítő eszközök

Páter Attila 
r. százados

17.50 – 18.40

Állampolgári 
kötelezettségek a 
rendőr intézkedésével 
kapcsolatban  

dr. Böröcz Károly 
r. alezredes

18.40 – 19.30 Szabálysértési felelősség 
és felelősségrevonás

dr. Cserép Attila 
r. ezredes

IV. nap �007. december 13. 17.00 – 19.30

Időpont Foglalkozás Előadó

17.00 – 17.50
Együttműködés 
a közbiztonság 
fenntartásában

Schrancz Richárd

17.50 – 18.40

Pécs Megyei Jogú Város 
közbiztonságának 
helyzete, további 
teendők

dr. Schmidt József 
közbiztonsági 
tanácsnok

18.40 – 19.30

Programértékelő kérdőív 
kitöltése 
Tanfolyamzárás, 
értékelés. Emléklapok 
átadása

dr. Cserép Attila
r. ezredes
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 6 prioritást 
(stratégiai fontosságú fejlesztési irányt) határoz meg. 15 
Operatív Program (OP) részletezi az ágazati és regionális 
feladatokat, ~ 90 intézkedési területen, ún. prioritási tenge-
lyen belül ~ 500 támogatási konstrukció keretétében jutha-
tunk EU forrásokhoz a különféle fejlesztési programokhoz. 
A konstrukciók jelentős része kiemelt állami beruházás, de 
akadnak szép számmal kisebb léptékű, 1 vagy � fordulós, 
meghívásos és nyílt pályázatok is.

Aki hozzá szeretne férni valamilyen módon az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv keretében rendelkezésre álló uni-
ós forrásokhoz, és nem akar több lépés hátrányból indulni, 
az idejekorán el kell olvasnia a Tervet, az őt érintő Operatív 
Programokat, Akcióterveket és végül a Pályázati Kiírásokat.

Ehhez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján talál-
ható dokumentumokat kell letölteni.

www.nfu.gov.hu/ Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
önmagában 196 oldal, külön-külön a 15 Operatív Program 
és hozzájuk kapcsolódó 1-5 akcióterv-táblázat mindegyike 
is hasonlóan terjedelmes! Ezért először csak képernyőn ol-
vassunk bele, aztán csak a szükséges passzusokat nyomtas-
suk, ha ragaszkodunk a kényelmesebb papírhoz!  Jó sok van 
belőlük, többnyire PDF formátumban.

Mindenekelőtt tehát muszáj elolvasni magát az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Tervet. Nem kötelező egyetérte-
nünk az abban foglaltakkal, sem a helyzetértékeléssel, sem 
a célokkal azonosulnunk, avagy egyetértenünk, de meg kell 
értenünk. Olvasás közben egy sokkal praktikusabb szem-
pont vezéreljen minket! Pályázatírási alapelv, hogy a benyúj-
tott szöveg „tükrözze” a kiíró által megfogalmazottakat.

Márpedig maga az ÚMTF és dokumentumai tartalmaz-
zák az általunk készítendő pályázat érvrendszerét és „szó-
készletét” A támogatás érdekében az ott megfogalmazotta-
kat kell visszhangoznunk!

Nézegessük már most az Operatív Programokat és az 
Akciótervek táblázatait is!

Az ígéretek szerint �007 folyamán mindegy �00 pályázat 
kiírása várható.

Az akciótervek lényegében ezen pályázatok „előzetesei”. 
A  pontos forrásmegosztások, jogosultsági körök, keretösz-
szegek még nem véglegesek, de gyökeres tartalmi változások 
már nem várhatók. Az akciótervek arra mindenképp jók, 
hogy megkezdjük a felkészülését a pályázatokra!

Az Uniós források hatékony kihasználása
Új rovatot indítunk újságunkban EU-s tippek címmel. Célunk, hogy az olvasókat információkkal lássuk 
el az EU támogatási politikájáról az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott fejlesztési irá-
nyokról és területekről. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális pályázati lehetőségeket, kiírásokat. 
A havonta megjelenő rovatban hasznos és praktikus tanácsokkal szeretnénk ellátni az olvasókat. A progra-
mot, melynek része ez a rovat a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja. A program keretében tanácsadó, 
tájékoztató napokat szervezünk a régióban, valamint lehetőséget biztosítunk egyéni konzultációkra is.

Mit jelentenek a rövidítések?

GOP – Gazdaságfejlesztési Operatív Program
KÖZOP – Közlekedés Operatív Program
TIOP – Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
KEOP – Környezet és Energia Operatív Program
EKOP – Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
VOP – Végrehajtás Operatív Program
AROP – Államreform Operatív Program
TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program
DDOP – Dél-Dunántúli Operatív Program

DDOP – Dél-Dunántúli Operatív Program

Az operatív program hosszútávú átfogó célja (�0�0-ig) a 
Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb tér-
ségeihez. A �007-�013 közötti programozási időszakban 
reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének meg-
állítása fogalmazható meg. ennek értelmében jelen program 
stratégiai célkitűzése (�013-ig) a Dél-Dunántúli régió lesza-
kadásának megállítása, azaz a régiónak az országos növeke-
dési pályán való tartása annak érdekében, hogy a későbbiek-
ben elindulhasson egy felzárkózási folyamat.  A stratégia 
célok eléréséhez az alábbi specifikus célok megvalósulására 
van szükség:

• A természeti-és épített környezet megóvása a régióban.
• Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság meg-

teremtése.
• A régión belüli társadalmi különbségek növekedésének 

megállítása.

DDOP 2007-/2.1.1/2F Komplex turisztikai termékcso-
magok kialakítása

Támogatás célja:
A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termék-

kínálatának bővítése jelentős turisztikai keresletet teremtő, 
országos illetve nemzetközi jelentőségű termékek létrehozásá-
val, a meglévő vonzerők megújításával, a turisztikai termékek 
élményláncra fűzésével. Területileg és termék-alapon összehan-
golt fejlesztési elképzelések megvalósítása, a turisztikai szerep-
lők közötti hatékony együttműködés megteremtése.
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 Kedvezményezettek köre:
- költségvetési szervek és intézményeik 
- önkormányzatok
- non profit szervezetek
- gazdasági társaságok
- egyéni vállalkozó

Támogatási feltételek:
• Vízi turizmus
• Kerékpáros turizmus
• Ökoturizmus és aktív turizmus
• Borturizmus 
• Kisvasutak
• Kulturális turizmus

Beadási határidő: 2008. február 21.

DDOP-2007-/2.1.1/S Helyi jelentőségű egészségturisz-
tikai fejlesztések ösztönzése

Támogatás célja: 
A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adott-

ságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai prog-
ram mentén kisebb léptékű egészségturisztikai fejlesztések 
megvalósítása. 

Kedvezményezettek köre: 
• központi költségvetési szervek és intézményeik  

önkormányzatok
• önkormányzati társulások 
• non profit szervezetek
• gazdasági társaságok
• egyéni vállalkozó

Támogatási feltételek: 
• termál- és gyógyfürdők technológiai és infrastrukturális 

fejlesztése, medencék korszerűsítése, új medencék épí-
tése

• meglévő élményelemek korszerűsítése, új élményelemek 
kialakítása

• A meglévő kiszolgáló helyiségek korszerűsítése, új ki-
szolgáló helyiségek kialakítása (pl.: higiéniás helyiségek, 
öltözők)

• termál- és gyógyfürdők szolgáltatásainak fejlesztése és 
bővítése

• a meglévő szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések 
(pl.: kezelő helyiségek korszerűsítése)

• új szolgáltatások kialakítása (a meglévő szolgáltatások 
körének bővítéséhez szükséges fejlesztések)

Beadási határidő: 2008. február 1.

DDOP-2007-3.1.2./2F Integrált kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése

Támogatás célja: 
A közoktatási feladatellátás intézményintegráción alapuló 

infrastrukturális fejlesztése, célirányos támogatása a közok-
tatási reformfolyamatoknak és a �1. század iskolája zászlós-
hajó programnak megfelelően a minőségi oktatás megte-
remtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. 

Kedvezményezettek köre: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti 

alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és alko-
tott konzorciumaik: 
• óvoda;
• általános iskola;
• gimnázium
• szakközépiskola (az iskolatípus számára a Nemzeti 

Alaptanterv műveltségi területei között felsorolt fel-
adatellátáshoz kapcsolódó területeken); 

• alapfokú művészetoktatási intézmény
• gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-

oktatási intézmény;
• diákotthon és kollégium 
• többcélú intézmények 

Támogatási feltételek:
• energiatakarékos és korszerű közoktatási intézmények 

kialakítása, meglévő intézmények akadálymentes felújí-
tása, rekonstrukciója, bővítése, modernizációja, több-
funkcióssá és energiatakarékossá tétele. 

• A megújult tartalmi és módszertani programokhoz il-
leszkedő integrált, funkcionális intézményi belső terek 
kialakítása a méltányos oktatási környezet alapkövetel-
ményeinek figyelembe vételével.

• Az intézmények udvarának akadálymentes felújítása, 
balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekap-
csolása a nevelés-oktatás folyamatába (pl.: udvari játé-
kok, udvari utcabútorok, kerékpártároló). Mellékhelyi-
ségek, higiéniás létesítmények, konyha, szerverszoba, 
tornaterem, tornaszoba, orvosi szoba, szocializációt 
segítő helyiségek akadálymentes kialakítása (pl. játszó-
udvar, klubhelyiség, könyvtár) kialakítása, tanuszoda/ 
medence korszerűsítése. 

• Épület/rész akadálymentes építése, felújítása (fizikai ál-
lagjavítás), korszerűsítése (műszaki színvonal emelése), 
átépítése, bővítése. 

• Óvoda és bölcsőde (létesítés kizárólag többcélú intéz-
mény keretében történhet) új intézmény létrehozásá-
hoz kapcsolódóan új épület/épületrész akadálymentes 
építése.

Beadási határidő: 2008. január 2.
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Pályázati ajánló
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai In-
tegráció Kollégiuma pályázatot hirdet civil szerveze-
tek 2008. I. félévi szakmai programjainak támogatására 
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek nemzet-
közi szerepvállalásának segítését szolgálja.

A meghirdetett kategóriák:
• F/1: Lengyel és magyar civil szervezetek együttműködé-

sének kialakítását és továbbfejlesztését segítő közhasznú 
tevékenységek támogatása 

• F/2: Szlovák és magyar civil szervezetek együttműködé-
sének kialakítását és továbbfejlesztését segítő közhasznú 
tevékenységek támogatása 

(Pályázat kódja: NCA-NK-07-F)
Támogatási keretösszeg: 44. 7�6. 940,- Ft 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. november 30.
Pályázók köre: pályázatot nyújthatnak be mindazon társadal-

mi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kie-
melkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket 
a bíróság �006. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapsza-
bályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket 
ténylegesen folytatják, valamint megfelelnek a pályázati kiírásban 
foglalt további előírásoknak. Pályázhatnak a fenti feltételeknek 
megfelelő, a pályázat kiírásának évében közhasznúsági bejegyzést 
jogerősen elnyert szervezetek is.
A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek kö-
rét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek kö-
rét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pá-
lyázati kiírás tartalmazza.
További információk:
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölt-
hető a www.nca.hu, valamint a www.esf.hu honlapokról, illetve az 
ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil 
szervezetek számára.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen, 
9.00–15.00 óra között hívható 80/�04-453 telefonszámon, vala-
mint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.
  

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció 
Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek 2008. I. félévi 
szakmai programjainak támogatására
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek nemzet-
közi szerepvállalásának segítését szolgálja.

A meghirdetett kategóriák:
• G/1: Civil szervezetek együttműködése magyar vonatko-

zású köztéri műemlékek felállítása céljából
• G/2: Civil szervezetek együttműködése magyar nyelvű folyó-

iratok, kiadványok készítésében, terjesztésében
• G/3: Civil szervezetek együttműködése a 20 évnél fiata-

labb korosztály cserekapcsolata céljából
• G/4: Civil szervezetek határon átnyúló szakmai együtt-

működése
(Pályázat kódja: NCA-NK-07-G)
 Támogatási keretösszeg: 80. 000. 000,- Ft  
A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. november 30. 
Pályázatot nyújthatnak be mindazon társadalmi szervezetek és 
alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasz-
nú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság �006. január 
1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapí-
tó okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, 
valamint megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további elő-
írásoknak. Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelő, a pályá-
zat kiírásának évében közhasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert 
szervezetek is.

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek kö-
rét, a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek kö-
rét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pá-
lyázati kiírás tartalmazza.
További információk:
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölt-
hető a www.nca.hu, valamint a www.esf.hu honlapokról, illetve az 
ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil 
szervezetek számára.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen, 
9.00–15.00 óra között hívható 80/�04-453 telefonszámon, vala-
mint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

 

BRIDGE - A legjobb vidéki kezdeményezések támogatása a 
felzárkózás érdekében 
Kiíró: Kárpátok Alapítvány-Magyarország
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 tá-
mogatása a felzárkózás érdekében címmel. 
A BRIDGE program keretén belül a Kárpátok Alapítvány-Ma-
gyarország komplex technikai támogatást - szükség esetén pénz-
ügyi hozzájárulással egybekötve – ajánl olyan szervezeteknek, 
amelyek pályázatot kívánnak benyújtani az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv �007-�013 programjaira.
A Kárpátok Alapítvány-Magyarország az alábbi lehetőségeket kí-
nálja fel a programban résztvevő szervezetek számára:

• Projekt előkészítés - ingyenes szakmai és technikai segítség-
nyújtás a programban résztvevő szervezetek számára az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv �007-�013 Operatív Program-
jai keretében kiírásra kerülő pályázatok előkészítéséhez és el-
készítéséhez.

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

• Projekt minőség-biztosítás - a Kárpátok Alapítvány-Magyar-
ország közreműködik a nyertes, támogatott projektek megva-
lósításában projekt minőség-biztosítási feladatok ellátásával 
(előrehaladási 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: 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

Nemzetközi Jövőkutatás Verseny - Budapest 2007 
Kiíró: Budapesti Corvinus Egyetem
A verseny célja: Rávilágítani arra, hogy milyen szere-
pe van a (mai) gazdasági életben a megbízható  előrejelzé-
seknek; megismertetni a jövőkutatást mint tudományt, an-
nak fejlődését és technikáit többféle megközelítés alapján; 
Jövővel összefüggő empirikus vizsgálat eredményeit bemutatni; 
Alternatívákat készíteni a választott terület rövid, közép- és hosszú 
távú jövőjére vonatkozóan.
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Az oldalt összeállította: Megyesi Schwartz Éva

A versenyben résztvevő célcsoport: Pénzügyi Intézmények, ala-
pítványok, civil- és nonprofit szervezetek vezetői és munkatársai, 
közgazdászok, pedagógusok, egyetemisták, főiskolások, gazdasági 
társaságok munkatársai és vezetői.
A verseny napja: 2008. március 15.
Pályázni saját, önálló, eredeti, magyar vagy angol nyelvű jövőori-
entált tanulmánnyal lehet. A tanulmány terjedelme nem haladhat-
ja meg a 40 000 karaktert. A versenyre elkészült tanulmányokat a 
Budapesti Corvinus Egyetemen a Jövőkutatás Tanszéken Dr. No-
váky Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár részére (telefonszá-
ma: 48�-5319, e-mailcíme: erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu) 
lehet leadni, CD vagy DVD adathordozón, illetve papír alapon, 
könyvkötészeti eljárással beköttetve. Postai úton történő beküldés 
esetén: Hitelezés-Kockázatkezelés Újság Kft. 1148 Budapest, Ka-
lapács utca 06.
Jelentkezési Lap és a Részletes Versenykiírás az alábbi linken tölt-
hető le: http://www.nvo.hu/letoltesnew�.php?lang=hun
A határidőre beküldött pályázatok adatait a http://www.verseny.
nvo.hu web oldal címen tesszük közzé. A legjobb 3 pályamunkát 
díjazzuk. Jelentkezési Lap leadási határideje �007. december 31.
A Pályázatok leadási határideje 2008. február 1.
További információ: Ügyfélszolgálat, Hitelezés-Kockázatkeze-
lés Újság Kft, e-mail:  njv@nvo.hu; Tel: 06 �0 �5�-77�5. WEB: 
http://www.verseny.nvo.hu

Fénymásolók kiosztása
Kiíró: Biogreen Alapítvány
Beadási határidő: folyamatos, érvényes 2008. december 20-ig
Pályázók köre: nonprofit szervezetek, közhasznú társaságok, 
egyesületek, cégek, intézmények, önkormányzatok és egyéni vál-
lalkozók
Szponzorunk lévén lehetőségünk nyílt nagy mennyisé-
gű Canon típusú fénymásoló ingyenes kiosztására. A gé-
pek használtak, A4/A3 formátumúak. A gépek tökéle-
tesen alkalmasak irodai feladatok ellátására, teszteltek.  
Egy pályázó legfeljebb két fénymásoló gépre pályázhat. A pá-
lyázati díj: 3500 forint támogatás, mely összeget a BIOGREEN 
ALAPÍTVÁNY, Unicredit bank Szeged, 10918001-00000015-
37640004 számlájára kérünk átutalni.
A pályázók rövid bemutatkozása szükséges, hogy miért pá-
lyáznak és mire használják a fenti eszközöket. Pályázati adatlap 
nincs. A pályázatokat, és a befizetésről szóló igazolást, átutalást, 
postai csekket, az alábbi címre kérjük postai úton elküldeni:  
BIOGREEN ALAPÍTVÁNY, Szeged, Gáspár Zoltán u. �. (67�3). 
A pályázok a pályázat beadását követő 60 munkanapon be-
lül érdeklődhetnek a biogreen@tvnetwork.hu e-mailcímen.  
Tudnivalók a pályázatról: Pályázati űrlap nincs. Mindenkinek 
saját magának kell megfogalmaznia a pályázatot. A pályázat mé-
rete maximum 5 oldal lehet. Minimális méret 1 oldal. A pályázat-
nak tartalmaznia kell a pályázó eddigi tevékenységét, és azt, hogy 
a gépeket mire szeretné használni. Csatolni semmit sem kell, de 
a pályázat nyertesei csak alapító okiratuk, vagy cégkivonatuk, 
vagy vállalkozói igazolványuk bemutatásával vehetik át a gépeket. 
További információ: web: http://www.biogreenfoundation.org 

Az NKA aktuális pályázati felhívásai

A Táncművészeti Kollégium Pályázati Felhívása
A Táncművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet magas mű-
vészeti szakmai színvonalú 
pontnál sem kíván önrészt előírni.
A programok megvalósításának tervezett időtartama: �007. no-
vember 1.–�008. június 30.
Beérkezési határidő: 2007. november 26.

A Színházi Szakmai Kollégium Folyóirat-Pályázati Felhívása
A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar 
nyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy 
kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegy-
zésével.
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu hon-
lap (portál) „pályázatok” cím alatt található „pályázati adatlap ki-
töltése” címszónál lehet.
Beérkezési határidő: 2007. december 3.

A Színházi Szakmai Kollégium Pályázati Felhívása
A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet csereprogramok 
megvalósításának és szakemberek utaztatásának támogatására.

1. Magyar színházi együttesek külföldi, valamint külföldi együt-
tesek magyarországi vendégjátékára. 

�. Magyar színházi szakemberek külföldi, valamint külföldiek 
magyarországi tanulmányútjára. 

Beérkezési határidő: �007. december 3.

A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium Pályázati Felhívása
A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 
a műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, 
valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, 
szakkönyvek hagyományos formában, vagy elektronikus illetve di-
gitális adathordozón történő megjelentetésére vissza nem téríten-
dő támogatás formájában.
Beérkezési határidő: 2007. december 4.

A Képzőművészeti Kollégium Folyóirat-Pályázati Felhívása
A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó �008. január 
1. és �008. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és 
internetes folyóiratok megjelentetésének vissza nem térítendő tá-
mogatására. Új folyóirat alapítását a kollégium nem támogatja.
Beérkezési határidő: 2007. december 4.

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium Folyóirat-Pályázati Fel-
hívása
A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a �008. ja-
nuár 1.–december 31. között hagyományos formában megjelenő 
fotóművészeti szakfolyóiratok vissza nem térítendő támogatására, 
új lap indítására.
Beérkezési határidő: 2007. december 4.

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium Folyóirat-Pályázati Fel-
hívása
A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgyköré-
be tartozó �008. január 1. és �008. december 31. között kiadásra 
kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.
A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar 
nyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy 
kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegy-
zésével.
Beérkezési határidő: 2007. december 14.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága 
ügyfélszolgálatától kérhető 

(3�7-4444, 3�7-4445 telefonszámokon) 
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30–16 óráig; 

pénteken 8.30–13 óráig.
www.nka.hu 
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A Drávafok Községért Közalapítvány 
7967 Drávafok, Fő u. 1.
Adószám:  19034061-1-0�
Köszönetet mond mindazoknak, akik �005. 
évi. személyi jövedelemadójuk 1 %-át, 50.�87 
Ft-ot felajánlották közalapítványunk támoga-
tására. A befolyt összeget a dr. Csikesz Sándor 
emléknap lebonyolítására fordítottuk.

Unger Károly
elnök

A Szociális Kuckó Közhasznú Alapítvány 
Családsegítő Szolgálat 7773 Villány, Deák F. 
u. 48.
Adószám: 183��86�-1-0�
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
�005. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával 
támogatták alapítványunkat. A befolyt összeg 
10.465 Ft, amelyből karácsonyi csomagokat 
vásároltunk a rászoruló gyermekeknek.
Szokolovics István
Kuratóriumi elnök

A Drávafok Községért Közalapítvány 
7967 Drávafok, Fő u. 1.
Adószám:  19034061-1-0�
Köszönetet mond mindazoknak, akik �006. 
évi. személyi jövedelemadójuk 1 %-át, 44.867 
Ft-ot felajánlották közalapítványunk támoga-
tására. A befolyt összeget a közalapítvány mű-
ködtetésére fordítottuk.

Unger Károly 
Elnök

A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai 
Nemzetiségi Köre 
76�� Pécs Nagy Lajos király útja 9., 
Adószám: 19031�0�-1-0� 
Köszönetet mond mindazoknak, akik a sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták 
az egyesületet. �006-ban ezen felajánlások-
ból 67.131 Ft folyt be, melyet az ország négy 
pontján megszervezett civil hálózatépítő és -
fejlesztő tréningünkre, a szervezés kapcsán fel-
merülő működési költségekre fordítottunk. 

Matkovits Kretz Eleonóra
Elnök

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 
7635 Pécs, Közép-Deindoli út 66.
 /adószám:18304608-1-0�/ 
Köszönetet mond mindazoknak, akik �005. 
évi adójuk 1%-át, 159.700 Ft.-ot az egyesület 
javára ajánlották fel. Az egyesület a felajánlott 
összeget a Fadd-Dombori közös nyári nyara-
lásra és a Családi Játszódélután megrendezé-
sére fordította.

Az Asztmások, Allergiások Baranyai Egyesülete 
Pécs, dr. Veress Endre utca 6. 
Adószám: 18307759-1-0�
Ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 
�006. évben az adójuk 1 %-át az Egyesületünk 
részére felajánlották. a 180.933 Ft-ot.
A befolyt 180.933 Ft-ból mintegy 150.000 Ft-
ot az egyesület működésére kellett felhasznál-
nunk, mivel �006. végén és �007. évben erre 
más forrás nem állt rendelkezésünkre.
Közösségi programjainkhoz sikerült pályázati 
úton támogatást nyernünk, így az adó 1%-ból 
közel 30.000 Ft-ot költöttünk, amely összeg-
ből az ABOSZ-rendezvényeken tudtunk részt 
venni. A működésen belül a könyvelés 50.000 
Ft-ot, a telefonköltség 63.000 Ft-ot, a közleke-
dés-posta-irodaszer �0.000 Ft-ot, egyéb költ-
ség �0.000 Ft-ot tett ki.
További segítségüket kérjük, és reméljük!

Kóczián Erzsébet, elnök

Kortárs Oktatók Pécsi Egyesülete
7634 Pécs, Hóvirág u. 1�/1
1831�8�5-1-0�
A KOPÉ Egyesület ezúton mond köszönetet 
mindazoknak, akik a �005. évi SZJA 1%-os 
felajánlásukat számunkra megtették. A be-
folyt összeg 15 815 Ft Ft, melyet működési 
költségekre fordítottunk.

A Dyslexiás Gyermekekért Baranyában Egyesület
Pécs, Szent István tér 17. 
Adószám: 18317569-1-0�
Köszönetet mond mindazoknak, akik a �006. 
évi SZJA 1%- ával támogattak bennünket. A 
103.�89 Ft.-ot dyslexia szűrésre és működési 
költségekre fordíttottuk.

A Baranyai Fiatalok Egészséges Életéért 
Alapítvány 
76�3 Pécs, Szabadság út 7.
Adószám: 1199�000-0�507077
Köszönetet mond mindazoknak, akik �005. 
évi SZJA-juk 1%-át, 349 000 Ft-ot az Alapít-
vány javára ajánlották fel. Az összeget a me-
gyében meghirdetett „Füstmentes osztály” 
verseny lebonyolítására és díjazására, valamint 
általános iskolás gyerekek táboroztatására 
használtuk fel.

A Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány
7633 Pécs Veress Endre u. 6.
Adószám: 19033390-1-0�
A Néptánccal a Gyermekekért Alapítvány 
ezúton tájékoztatja a �005. évi személyi jö-
vedelemadó 1 %-ával őt támogatókat, hogy a 
1�9.877 Ft. támogatást működési kiadásokra 
fordította. Az alapítvány kuratóriuma köszöni 
a támogatást, és reméli a tisztelt támogatók to-
vábbi párfogását. 

A Mecsek Táncegyüttes Egyesület
7633 Pécs, Veress Endre u. 6.
Adószám: 18303748-1-0�
A Mecsek Táncegyüttes Egyesület értesíti 
támogatóit, hogy a �005. évi személyi jöve-
delemadó 1 %-ából származó 180.464 Ft. be-
vételt a táncegyüttes  oktatói és zenekíséreti 
költségekre fordította. Remélve további párt-
fogásukat, köszönjük a támogatást.

A Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány 
76�7 Pécs, Gesztenyés .�.
adószám: 190316�8-1-0�
Tisztelt Támogatóink! Alapítványunk �005.
évben 1.105.675 Ft támogatásban részesült 
az Önök SZJA 1%-os felajánlásából, melyet 
ezúton is tisztelettel köszönünk. Az így be-
folyt összegből az alapítvány által fenntartott 
oktatási intézményben fogyatékos gyermekek 
oktatását és fejlesztését segítjük. Amennyiben 
céljainkkal azonosul és teheti, a következő év-
ben is kérjük, támogassa alapítványunkat. 

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:..................................................................
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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: 72/501-500/2508
e-mail: valeria_pavluska@human.pte.hu

dr. Kleisz Teréz
tel: 72/501-500/2522
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


