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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háza februári PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS
GEBAUER GALÉRIA
2013. február 8-án, pénteken 17 órakor nyílik
Hauser Beáta kárpitművész Szövedékek című
kiállítása.
A kiállítás megtekinthető: 2013. február 25-ig,
hétköznaponként 9-19 óráig.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
2013. február 12-én, kedden 18 órakor nyílik
Szabó Gabriella (MF) kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2013. március 14-ig,
hétköznaponként 9-19 óráig.

PROGRAM
Február 2-án és 3-án 9-16 óráig
Babaváró szüléstréning
Szülésfelkészítés kicsit másképp. 12 órás intenzív
tréning.
Vezeti: Maróy Ditta szülésznő, szülésfelkészítő
Információ: +36-20-593-94-27

Február 6-án, szerdán 17 órától
SANSZ Filmklub
Isten hozott az Isten háta mögött
színes, magyarul beszélő francia vígjáték, 106 perc, 2008
(További információ: Esélyek Háza 72/210-794)

Február 8-án, pénteken 17 órakor
Koreai filmklub
Áprilisi hó – színes, feliratos koreai dráma, 105 perc

Február 12-én, kedden 16 órakor
Népi Írók Baráti Társasága
Sándorné Jaksics Etelka szerzői estje

Február 13-án, szerdán 18 órakor
Pécsi Magyar–Orosz Társaság
Ünnepi emlékest F. Saljapin 140. születésnapja
alkalmából. Közös program a Pécsi Orosz
Központtal.
16 éves a Pécsi Magyar–Orosz Társaság. A PMOT
története képekben.

Február 14-én, csütörtökön 18.30-tól
Spechel Angol és Magyar Kulturális Egyesület
Simply English Music Club
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Február 19-én, kedden 16 órakor
Pécsi Magyar–Spanyol Társaság
A Rajk per spanyol előzményei
Prof. dr. Anderle Ádám, ny. tanszékvezető
egyetemi tanár előadása
Farsangi mulatság, gyermektáncház

Február 19-én, kedden 18 órától
Baranya–Steiermark Társaság
Előadás Afrikáról (Kongó)
Vendégelőadó: Taróssy István

Február 19-én, kedden 18 órától
Mecseki Fotóklub
Déri Judit (MF) vetített előadása Új-Zélandról

Február 20-án, szerdán 17 órától
SANSZ Filmklub
Víz – színes kanadai-indiai romantikus dráma, 114
perc 2005
(További információ: Esélyek Háza 72/210-794)

Február 21-én, csütörtökön 14 órától
Civil Információs Centrum Partnerségi
Információs Nap
• Bemutatkozik a Nemzetközi Visegrádi Alap
• Tájékoztató a közérdekű önkéntes
foglalkoztatásról
• A 2012. évi NEA pályázatok elszámolásáról

Február 21-én, csütörtökön 17 órától
Sétatéri esték
Gebauer Ernő, a templomfestő
Komlós Attila, a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság marketing menedzserének előadása
Sorozatszerkesztő: Trebbin Ágost

Február 25-én, hétfőn 17 órakor
Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület
Emlékeim régi pécsi orvosprofesszorokról, neves
orvosokról
dr. Schmidt Pál ny. főorvos előadása

Február 26-án, kedden 18 órakor
Mecseki Fotóklub
A fotó és az építészet kapcsolata
Beszélgetés Dévényi Sándor Kossuth- és Ybl
Miklós-díjas építésszel.

Február 27-én, szerdán 17 órától
Pécsi Magyar–Finn Társaság

A Magyar Kultúra Napja, bár nem tartozik
a hivatalos, pirosbetűs ünnepek közé, már
több, mint két évtizede hívja fel a figyelmet
és mutatja be azokat a tárgyi és szellemi értékeket, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
A dátumot ahhoz az eseményhez kötjük,
miszerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
fejezte be Szatmárcsekén a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től ezen a napon
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Jellemző a magyar kultúra századokon keresztül azonosnak mutatkozó helyzetére az a körülmény,
hogy ez a mű a megalkotását követően csak
hat év után jelent meg az Aurórában, hogy később, a mai napig elismert és közismert legyen.
1844-ben pályázatot írtak ki megzenésítésére,
melyen Erkel Ferenc művét választották a legjobbnak. Ugyanebben az évben hangzott el
először a Nemzeti Színházban.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kultúra
nemzedékről nemzedékre hagyományozódik, és csak akkor képes a fönnmaradásra, ha
minden nemzedék talál benne válaszokat a
saját kérdéseire. Ezért minden életerős nemzedék újrafogalmazza a hagyományt a maga
igényei szerint. Pontosabban szólva: az a nem-

zedék bizonyul életerősnek, amelyik képes és
hajlandó erre az újrafogalmazásra. Az „írástudók” felelőssége és feladata abban rejlik, hogy
folyamatosan fenntartsák az egymást követő
nemzedékekben az örökség újraalkotó módon való használatának igényét és képességét.
Ezen a napon kulturális rendezvények emlékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen
a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az
értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megteremteni és megőrizni.
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

„Törekedjél ismeretekre! de ismeretekre,
melyek ítélet s ízlés által vezéreltetnek. E vezérlet híjával sok ismeret birtokába juthatsz
ugyan, hanem ismereteid hasonlók lesznek a
szertelen sűrű vetéshez, mely gazdag növésű
szálakat hoz mag nélkül. Ítélet által rendbe
szedett s keresztülgondolt ismeret ver mély
gyökeret, s őriz meg a felületességtől; ízlés
pedig adja azon kellemes színt, mi nélkül a
tudomány setét és zordon: mint a cellájába
zárkózott remetének erkölcse.”
(Kölcsey Ferenc: Parainesis – részlet)
Hajnal Zsolt

TARTALOM
Viszonyítás
Családbarát munkahely
Nagyobb reménnyel néznek szembe a kihívásokkal
Sétatéri esték
100% érv, 0% indulat!
A régi Pécs életéből: Pécsi rác püspök
Lépéselőny – szakmai műhely
Megelőzték a teljes eladósodást
Mindenre van megoldás
Pályázati ajánló

4
7
8
9
10
12
13
14
14
15
2013. január



Baranyai

Viszonyítás



Feltárni a kultúra fogalmát és elemezni minőségi megítélhetőségét ma már elég komplex és bonyolult feladat volna, nehéz lenne
objektíven értelmezni. Az ilyen eseményeket
vagy előadásokat mindenki összegzi magában, elraktározza, vizsgálja a saját szemlélete
alapján, és levonja a megfelelő következtetéseket. Mégis beszélünk magasabb fokú, és
ezzel együtt szűkebb körben megjelenő, illetve populárisabb kulturális jelenségekről,
eseményekről. Van-e általános befogadó közeg és szükséglet egy általánosnak nevezhető
kulturális formára, lásd pop-kultúra, vagy az
ember maga választja-e meg a számára legmegfelelőbb, „legmegfoghatóbb” változatát?
Egyáltalán választhat-e az ember manapság,
vagy akar-e választani, és ha igen, milyen körülmények között ítéltetik meg a lehetőségek
száma és a színvonal az adott környezetben?
Mindez viszonyítás, avagy motiváció kérdése, hogy ma, Magyarországon, többek között városunkban, hogyan ítéljük meg a kultúrát, mint fogalmat, vagy éljük meg magát
a kultúrát, mint szellemépítő tevékenységet.
A viszonyítás onnantól kezdve nyerhet értelmet, ha hazánk fővárosát más lapon említjük, nem volna igazságos a magyar városokat összehasonlítani a lehetőségek tárházát
már-már valóban teljesen más mértékben
felvonultató Budapesttel. A kérdés azonban
fennáll, mennyire támogatott – mind politikailag, ill. társadalmilag – a különböző kisebb-nagyobb településeken, városokban a
kulturális fejlődés. Van-e egyáltalán késztetés
az adott társadalomban ennek megvalósí2013. január

Fonai Máté
tására, vagy eljuthatunk-e oda, hogy akiben
igen, annak hazát, vagy jó esetben csak szülővárost kelljen váltani ahhoz, hogy tudásuk,
képességeik, vagy csak érdeklődésük kiteljesedésre lelhessen. Az ember kreatív lény, az
önkifejezés mindennapi feladatunk; ezért
fontosnak tartom, hogy minél több formáját
megismerjük, érezzük, tanuljuk és tapasztaljuk. Ma Pécsett mindezek megítélése tényleg
a viszonyításé, bár kultúrájáról híres a város,
akadnak azért itt is hiányosságok, bár az ország helyzetéhez képest sok panaszra ok nem
lehet. Ami szembetűnő a lakosságnak, főképp a fiatalabb rétegnek, az a városunkban
megjelenő, pezsgő egyetemi élethez mérten
ritkaságba menő klubélet, azaz csak hosszasabb utánajárással találhatunk több-kevesebb sikerrel helyiségeket, ahol közösségben
lehetünk, összeülhetünk, beszélgethetünk. A
belvárosban különböző kávézók, alternatív
„kocsmák” és galériák adnak helyet eme igények kielégítéséhez, illetve kisebb-nagyobb
kiállításoknak, rendezvényeknek otthont.
Ilyen rendezvény például a Pécsett nagyon
jól felépített, színvonalasnak mondható, országos rendezvény, a Slam Poetry, ami városunkban legutóbb a Csinos Presszóban került megrendezésre. Többek között e presszó
is egyike azon helyeknek, melyek ideális terepet nyújtanak egy-egy ilyen közepes méretű rendezvény lebonyolításához, továbbá a
Sufni, a Szoba, az ArTér Kávézó és Klub ad
otthont a hasonlatos eseményeknek, vagy a
már említett klubélet-keresőknek. Hasonlatos misszió a vidám Improvokál, egy fiatalok-

fennmaradás igencsak nehezen lehetett volna megoldható. A nem oly rég megnyitott
Zsolnay-negyeddel kapcsolatban is érkeztek
észrevételek, bár az intézmény és környezete
magával ragadja az odalátogatót, mégis adódtak már kisebb problémák, többek között a
környék, mivel ez kijjebb esik a belvárostól,
nem mozgat meg annyi embert, sokak nem
tartják a legoptimálisabb „úti célnak”. A Kodály Központ szintén rengeteg rendezvényt,
hangversenyt és ehhez mérten nagy lélekszámot bír el, maximális, és ezzel együtt profitábilis kihasználtságáról azonban nem sok hírt
hallani. A jegyek 1-2000 forinttól kezdődnek, ezek viszonylag rövid idő alatt elfogynak, azonban ennél általában csak magasabb
árakkal találkozhatunk és több üres székkel.
Mint tudjuk, ez az úgymond „magasabb”
kultúra nagy része állami, ill. önkormányzati
pénzektől függ, többek között a fellépők, ill.
zenekarok díja, az intézmény fenntartása, stb.
Ahhoz, hogy belássuk, miért is nem mozgat
meg manapság ezreket, elsőre nem kéne sokat törni a fejünket, a mai gazdasági helyzet
mind állami, és természetesen ezzel együtt
társadalmi, polgári szinten sem nevezhető
kielégítőnek. Az észrevételek alapján egyre
kevesebb ember teheti meg, hogy több ezer
forintot adjon ki különféle rendezvényekre,
továbbá, nem mellékesen, a fellépők felől is
érkeztek panaszok a bérük elmaradásáról,
ez nem pécsi, ez országos viszonylat. A „komolyabb” szellemi források igenis költségesek, igenis magasabb köröknek látszik szólni
manapság. Valószínű egy hangverseny vagy
egy színházi előadás ma nehezen volna elképzelhető az elegáns öltözék, a moderált
viselkedés nélkül, mégis ha utánajárunk, találunk azért elég baráti áron jegyvásárlási le2013. január
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ból álló társulat, mely évek óta munkálkodik
azon, „hogy az improvizáció és a humor legmegfelelőbb elegyével estéről estére mosolyt
csaljon vendégei, nézői arcára”. Ezen helyek,
illetve ezen események igyekeznek egy kicsit
felpezsdíteni a kultúra és a szórakozás úgymond hétköznapibb, elérhetőbb formáját, a
mindezt kicsit „lazábban emészteni” vágyók
számára. Ám nyílván a helyszín is fontos,
nem csak maga a program. A már fentebb
említett Slam Poetry Zsolnay-negyedbe való
egyszeri kiköltöztetése, ha jól tudom, ott és
akkor először belépési díjjal, rögtön kevesebb
vendéget mozgatott meg, bár a hangulat családiasnak volt mondható, mégis nagyobb
publikumot ölel fel e rendezvény a már bevált, belvárosi „rezidenciáján”, ahová rögtön
vissza is költözött.
Pécsett a kultúra mondhatni él, vagy próbál élni, legalábbis ez a közéleti, kicsit „egyszerűbb” formája. A belvárosi koncerteken
rendre nagy tömeg fogadja a fellépőket, közeli példa a nem oly rég megrendezett Pécs
Fesztivál, mely az egész városon végigvonuló,
zenés kavalkádnak felelt meg, nagy tömegeket mozgatva. A boros és ételes standok is
sok embert vonzanak a belvárosba, melyek
szezonálisnak mondható jelenségek, bár kultúrának nem szívesen nevezném az össznépi
italozást, ahogy ezt manapság egyre többen
próbálják magukévá tenni, legalább összegyűlnek az emberek, él akkor a város. Az
utóbbi években a már említett klubélet, illetve a belvárosi helységek felpezsdítésén is fáradoztak lelkes vállalkozók, több hely is nyílt
Pécsett, a belvárosban, például a Varázskert,
a Kino Café, de rövid időn belül a kényesebb belvárosi lakosság kifejezte nemtetszését
a környéken zajló éjszakai élet miatt, így a
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hetőséget. A Pécsi Nemzeti Színház jegyárai
is 1000-3000 Ft között mozognak, ami talán
pár havonta egyszer megengedhető lenne
még a kevésbé tehetős rétegeknek is. De talán pont a mai színház világa, kultúrája miatt
veti el a gondolatát egy magát más rétegekbe soroló ember. Az egyik opció, ha valóban
kellemetlenül érzi magát a közegben és nem
akar nyitni az efféle épüléshez, a másik, hogy
érez tán némi indíttatást, de dacból vagy más
okból egyszerűen nem akar ebbe a kategóriába tartozni, nem akarja felvenni az amúgy
nem is olyan nagyon régóta kialakult, sok
értelemben sznobnak titulált kultúra jellemvonásait. Az azonban csak érdekesség, hogy
akár csak 100-200 éve is még a hangversenyeken vagy színdarab közben is megengedett,
sőt elvárt volt a közönség véleménynyilvánítása, ezt csak mellékesen jegyezném meg.
Ma már nagyon fazonra nyírt a kultúra eme
formája, sémák, sablonok, etikett közé lett
szorítva, sokszor talán inkább az odalátogató
ego-ját növeli, mintsem szellemi fejlődését
elősegíti. Itt természetesen az amatőr társulatokra legkevésbé sem gondolok. Értelemszerűen ez az észrevétel vetette fel városunk
alkotó-szellemű polgáraiban is a gondolatot,
mely szembeállítja kultúrát, mint luxuscikket
egy „egyszerűbb”, mindenki számára elérhető
változattal, azaz vallják, a kultúra nem luxus.
Valóban nem, de itt is megjegyezném, illetve kérdezném, hogy mi a kultúra, illetve mi
luxus? Azt láthatjuk, hogy egy színházi előadásra, vagy egy komolyzenei koncertre nemigen járnak alsóbb rétegekből, vannak, akik
nem is tehetik meg, de amíg a fiatalság nagy
része is semmitmondó popslágereken nő fel,
és hasonló koncerteket látogat, nehéz elhinni, hogy egyáltalán érdekli az embert egy ki2013. január

csit mélyebbről jövő, mélyebbre ható dolog.
Nyilván manapság nagyon sok dolog a pénz
kérdése, de itt félve s halkan jegyezném meg,
hogy azt az 1-2 ezer forintot azért a legtöbben
nyugodt szívvel elköltik nagyobb, össznépi
megmozdulásokon, amikhez ma már igenis
úgy látom az italok elengedhetetlen társak
lettek a legtöbbek számára. Továbbá azon is
érdemes elgondolkodni, hogy mégis akadnak ezrek, tízezrek, akik kifizetik nyaranta a
több tízezer-forintos fesztiválbérleteket, hogy
hangzavarban töltsenek egy hosszúhétvégét
és önfeledten mulassanak. Hányan fordítanak ehhez képest csekély összegeket is egy
színházi előadásra, vagy komolyzenei koncertre? Én úgy látom, hogy ma már az igény
hiányzik, nem a lehetőségek, egyszerűen beáramlott életünkbe ez a könnyen emészthető,
szabadságot, egyszerűséget sugárzó műfaj,
ami közvetlen információkat nyújt, közvetlen
mondandóval, nem sok esélyt adva az embernek az önálló gondolkodásra, de igazából
a fentebb említett keretek miatt a színház és
hangverseny világa sem olyan mértékben már,
mint ahogy kellene.
Mindezektől függetlenül, panaszra nem lehet ok a felvonultatott lehetőségekkel kapcsolatban. Úgy vélem, alapvetően az ember hajlik
egy kicsit egyszerűbb világ felé, de valószínű,
hogy ez a tendencia az emberek jelenlegi lelkiállapotának köszönhető. Manapság hazánkban nem épp az emelkedett állapot a jellemző,
de meglehet, előbb-utóbb átcsap ez a hangulat
majd egy kreatív és gondolkodó szellemiségbe,
és ráébredünk, hogy az adott rendezvényen
nem a több korsó ital elfogyasztása utáni megemelkedett állapot a kulturális átszellemülés,
hanem az ezek nélküli tiszta, igaz, belülről
jövő, őszinte tudás és érzelmek.

A munkapszichológiával és az emberi erőforrás
menedzsmenttel foglakozó szakemberek már régóta tudatában vannak annak, hogy a munkáltatók
számára is hosszú távú előnyt jelenthet, ha lehetőséget biztosítanak arra, hogy munkavállalóik ös�sze tudják egyeztetni a magánéletet a munkával.
Természetesen fontos, hogy ezek a törekvések ne
csak elméletben létezzenek, hanem a gyakorlatban
is minél szélesebb körben alkalmazzák őket.
Az Európai Unió tagállamaiban a foglalkoztatottság növelésének igénye és a demográfiai
egyensúly megőrzése érdekében egyre fontosabbá
válik a munka és a magánélet harmonikus összehangolása. A családbarát munkahely tehát nem
jelent mást, mint azokat a munkahelyeket, ahol a
munkáltatók elősegítik a munka és magánélet ös�szeegyeztetését, a családi - magánéleti és a munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
A családi kötelezettségeket tiszteletben tartó,
rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező
munkahely vonzó az alkalmazottak számára és
növeli a vállalat versenyképességét is. Ahol a vállalatvezetés stratégiai szempontja a magánélet és a
munka összeegyeztetése, ott nő az alkalmazottak
motivációja, munkavégzési hatékonysága, kevesebb a stressz, csökken a fluktuáció, a betegség miatti távolmaradás. Az elkötelezett munkaerő megtartása hosszú távon nyereséges a vállalat számára.
A rendezett munkaügyi kapcsolatok, a munkavállalók megfelelő bevonása és tájékoztatása, az emberi erőforrással való jó gazdálkodás a siker kulcsa.
Az inaktívak újra munkába állásához, tervezhető
életpályák megvalósításához nélkülözhetetlen az
esélyegyenlőség megteremtése, a jó példák megismertetetése a foglalkoztatás területén.
A korszerű családbarát politikáknak alapvető
eleme a nemek közti egyenlőség elősegítése a mun-

kahelyen és a magánéletben egyaránt. A nőket támogató intézkedések mellett elengedhetetlen az
egyenlő munkáért egyenlő bért elvének következetes megvalósítása, a rugalmas munkavégzés lehetőségeinek bővítése, a távmunka lehetőségének
biztosítása.
Hazánkban a családbarát munkahelyek létrehozásának ösztönzésére hirdeti meg az Emberi
Erőforrások Minisztériuma a „Családbarát Munkahely” pályázatot, amelyben négy kategóriában
– nagyvállalatok, középvállalatok, kisvállalatok,
költségvetési szervek – pályázhatnak a munkáltatók. Az elbírálásnál az alábbi szempontok érvényesülést veszik figyelembe:
• milyen családbarát politikák, intézkedések,
programok, projektek és gyakorlatok léteznek illetve működnek a szervezetben
• megvalósul-e a szervezetnél a rugalmas/atipikus foglalkoztatás és munkaszervezés
• a szabadságkiadásnál milyen szempontok
érvényesülnek
• a bérstruktúránál megvalósul-e az azonos
munkáért azonos bért elve
• a munkavállalóknak milyen lehetőséget biztosít a továbbképzésre a munkáltató
• megvalósul-e a kisgyermekes szülők támogatása a szervezetnél
• segítik-e a férfi munkavállalókat szülői szerepeinek ellátásában
• megoldható-e a gyermekek napközbeni felügyelete
• az idős/beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatását
elősegíti-e a szervezet.

Baranyai

Családbarát munkahely

Hajnal Zsolt

ÉLET-TÉR – komplex szolgáltatások és közösségi
kezdeményezések a pécsi családok jólétéért
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
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„Mindenre van megoldás” – prevenciót célzó családkísérési program
a Sellyei Kistérségben (TÁMOP-5.3.5-09/1)
NAGYOBB REMÉNNYEL NÉZNEK SZEMBE A KIHÍVÁSOKKAL – ORMÁNSÁGI
CSALÁDOKNAK SEGÍTETT A „MINDENRE VAN MEGOLDÁS”
Kilátástalan helyzetből mutatott kiutat mintegy
360 ormánsági családnak a „Mindenre van megoldás” elnevezésű projekt. A sellyei Szociális Háló
Egyesület tanácsadásokkal, tréningekkel, változatos
foglalkozásokkal segítette őket rendszeresen. Ennek eredményeképp számos felnőtt, fiatal és gyermek élete kapott új lendületet, aminek hatására a
jövőben több tudással és nagyobb önbizalommal
néznek szembe a kihívásokkal.
Frissen főtt pörkölttel, édességgel, ajándékcsomagokkal és ruhaneművel várta a sellyei Szociális
Háló Egyesület a vajszlói közösségi házban azokat a
családokat, akiket két éven át patronált a „Mindenre van megoldás” című pályázati program keretében. A kellemes hangulatú összejövetelre tizenegy
településről mintegy száznegyven fő érkezett.
– Elégedetten zárjuk a projektet – mondja
dr. Rideg Lászlóné, az egyesület intézményeinek
igazgatója –, hiszen a két év során a konzorciumban vállalt feladatként 185 sellyei és környékbeli
lakosnak nyújthattunk komoly segítséget olyan
gondokban, amelyekkel ők maguk nehezen birkóztak volna meg. A projektbe bevont lakosság jellemzője a munkanélküliség, az elszegényedés, és ebből
kifolyólag az elkeseredettség, a mentális hanyatlás.
Mindez szervi bajok sokaságát okozhatja. Ezeket
a nehéz sorsú embereket megismertettük azokkal
a tényezőkkel, amelyek az egészségi állapotukat is
nagyban befolyásolják, megmutattuk nekik, hogyan ismerhetik meg jobban önmagukat, a saját
képességeiket. Ezzel hitet adtunk nekik, és utat mutattunk a problémák megoldásához.
A program kétéves időtartama alatt rendszeresen tartottak különféle tanácsadásokat, valamint
érdekesebbnél-érdekesebb foglalkozásokat. A szervezők azt mondják, ezek során egyértelműen megIfjúságért Egyesület
7624 Pécs, Ferencesek u. 42.
postmaster@ifjusagert.axelero.net
www.ifjusagertegyesulet.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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fogalmazták a résztvevők a problémáikat: a fiatalok
például azt, hogy nem látják a szüleiket munkába
menni, ez a pozitív példa hiányzik az életükből;
a nézeteltérések feloldását gyakran hatja át az indulat; a munkanélküliség miatt hiányzik a férfiak
családfenntartó szerepe is. A nehézségeket különféle konfliktuskezelési technikákkal, életvezetési,
háztartási tanácsokkal igyekeztek a szakemberek
orvosolni. Azokat egészítették ki olyan gyakorlati
tanácsok, mint például, hogy milyen jogai vannak a
betegeknek, hogyan kell egy vállalkozást elindítani,
vagy pedig milyen támogatások állnak rendelkezésre ahhoz, hogy valaki messzebbre is el tudjon járni
dolgozni, amivel a családját kisegítheti az adósságcsapdából.
– Minden korosztály számára felajánlottuk az
önkéntes munka lehetőségét – mondja dr. Rideg
Lászlóné. – Elég sokan vállalták! Ez több okból
jó: azért például, mert bekapcsolódnak a közösségi programjainkba, könyvtárba, játszóházba járnak.
Ami viszont ennél is fontosabb: az önkénteseinknél a mentális állapot egyértelmű javulását tapasztaljuk!
Az Ifjúságért Egyesület „Mindenre van megoldás” című projektje 58 294 805 forintos TÁMOPtámogatásból valósult meg, két éven át. Szegénységben élő egyéneknek és családoknak nyújtott
komplex támogatással járult hozzá azok hatékony
háztartás-gazdálkodásához, adósságterheik megfelelő kezeléséhez, tartozásaik rendezéséhez – mégpedig úgy, hogy ezzel párhuzamosan a munkaerőpiaci helyzetük is javuljon. A projekt megvalósítói
a Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Szociális Háló
Egyesület.

Civil Közösségek Háza
7624 Pécs, Szent István tér 17.
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Sétatéri esték
2013.január24.csütörtök17óra

LenhardtJános,azelsƅmagyarországihárfagyáros
PásztorAndreamuzeológuselƅadása

2013.február21.csütörtök17óra

GebauerErnƅ,atemplomfestƅ

KomlósAttilaaDunaͲDrávaNemzetiParkIgazgatóságmarketingmenedzserénekelƅadása

2013.március7.csütörtök17órakor

Azelveszettgenerációegypécsimƾvésze:StefánHenrik
(Máriakéménd1896ͲWiddenberg1971)
MendölZsuzsamƾvészettörténészelƅadása

2013.március21.csütörtök17óra

FontanadelleAnatreͲAkacsáskút

BaranyaiPálny.villamosmérnökésBaranyaiBálintoklevelesépítészmérnökelƅadása

2013.április25.csütörtök17óra

PalackbazártPécs.AMecsekigyógyitókaregénye
TrebbinÁgostvároskutatóelƅadása

2013.május23.csütörtök17óra

Az energia az élettelen világban, az élƅlények világában és az
emberiszemélyekéletében
Dr.KellermayerMiklósemeritusprofesszorelƅadása

Elƅadásainkra nagy szeretetettel várunk minden kedves érdeklƅdƅt a már megszokott
helyen,aCivilKözösségekHázanagytermében.
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100% érv, 0% indulat!
Érvek, ellenérvek, cáfolatok – az okos érdekérvényesítés
legrafináltabb eszközei!
Vajon a pécsi Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola vagy a Pollack
Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, netán a Leőwey Klára Gimnázium diákjai az ország legjobb
szóforgatói? Esetleg egy új csapat lesz a
befutó?
Két éve indult el a Szóval?! Országos
Vitaverseny, melyet a Külügyminisztérium, az Európai Bizottság és az Európai
Parlament hívott életre. A több hónapon
és három fordulón át tartó verseny a demokratikus készségek fejlesztéséhez és
az európai uniós ismeretek bővítéséhez
járul hozzá. A középiskolások háromfős
csapatokban tehetik próbára érvelési és
cáfolási tudásukat. A tavalyi évben a vetélkedőre közel 150 diákcsapat jelentkezett Magyarország 100 középiskolájából.
A versenynek köszönhetően ma már számos iskolában kialakult a disputa-kultúra, és az intézmények saját vita-köröket
alakítottak.
2013-ban a Külügyminisztérium, az
Európai Bizottság és az Európai Parlament kezdeményezésére újra útjára indul
a tanév egyik legizgalmasabb tanulmányi
versenye. Idén is érdemes jelentkezniük a
középiskolás csapatoknak, hiszen az első
helyezést elérő legjobb disputa csapat tagjainak és felkészítő tanárának
nyereménye egy-egy Apple iPad mini
10
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tablet. A döntőbe jutott két csapat és
a felkészítő tanárok jutalma egy háromnapos szlovákiai tanulmányút lesz
a 2013-as év Európai Kulturális Fővárosába, Kassára.
A tavalyi évben a megyéből öt pécsi
iskola is remekelt a versenyen. A Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, az
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ, a Pécsi Tudományegyetem
Babits Mihály Gyakorló Gimnáziuma
valamint a Leőwey Klára Gimnázium
csapatai is bejutottak a regionális döntőbe. Utóbbiak egészen az országos
döntőig jutottak, ahol megszerezték az
első helyezést.
A középiskolás csapatok jelentkezésének és előválogatásának határideje:
2013. február 4., 12.00 óra. Jelentkezés
és további információ a www.szoval.eu
oldalon található.
A verseny 2013. január elejétől április
végéig három fordulón át teszi próbára
a résztvevő disputa csapatok vitatudását
és EU-s ismereteit. Az egyes fordulókhoz különböző vitatémákat adnak meg a
szervezők, melyek mindegyike az Európai Unióhoz kapcsolódó dilemmákra
vonatkozik. A csapatokat vezető tanárok

döntő témáját 2013. március 28-án hirdetjük ki.
A dél-dunántúli regionális döntőre
március 23-án kerül sor a Civil Közösségek Házában.

Menetrend:

Vajon milyen lehet úgy vitázni, hogy
nem szabad a másik szavába vágnunk,
hogy csak meghatározott ideig kaphatunk szót? Vajon lehet csapatban vitázni? Milyen lehet olyasmi mellett érvelni, amivel személyesen nem értünk
egyet?
A disputa a vitázás szabályozott formája, vagyis azokat a vitákat nevezzük
disputának, amelyekben előre meg
határozott, hogy ki, mikor és miről
beszélhet. Ezek a szabályok nagyon
változatos vita-típusokat eredményeznek, amelyeket vitaformátumoknak
hívunk. Az egyik legismertebb ilyen,
amelyet a világ számos országában is
alkalmaznak disputa versenyeken, a
Karl Popper vita. A disputa rendszerint közönség előtt zajlik egy konkrét
témáról – ezt nevezzük a vita tételmondatának. A disputában a vitázók
célja, hogy meggyőzzék hallgatóságukat képviselt álláspontjuk érvényességéről. Egy vitaversenyen a közönség
soraiban disputa bírók is ülnek, akik
értékelik a vitázó csapatok teljesítményét: az a csapat nyeri a vitát, amelyik
jobban érvelt.

A vitaversenyre jelentkező csapatok
összesen három fordulóban vesznek
részt:
1. forduló – előválogatás: a csapatok
online selejtezője. Az előválogatáson való
részvételhez nem szükséges a disputázás
terén szerzett tapasztalat. Az előválogatás eredményei alapján minden régióból
8-8 csapat jut tovább a Vitaverseny 2. fordulójába.
2. forduló – regionális döntők: az
előválogatáson legjobbnak bizonyult
csapatok versenye. A regionális döntőkre
2013. március 18 és 27. között kerül sor.
A regionális döntőkön minden csapat 2
vitát játszik, a regionális döntők vitatémáját 2013. február 15-én hirdetjük ki.
A regionális döntőkön legjobban szereplő két csapat (minden régióból 2-2) jut
tovább a 3. fordulóba.
3. forduló – országos döntő: a Vitaverseny záróeseménye Budapesten, időpontja: 2013. április 27-28. Az országos
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ingyenes képzést és folyamatos szakmai
támogatást kapnak; ezt idén is a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány és a Pillar
Alapítvány munkatársai segítik.
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Cserkuti Adolf történetei
Baranyai

Úgy illik, ha a Civil Korzó egyik előző számban megemlékeztem Cserkuti Adolfról, a tudós városi levéltárosról, most az egykori pécsi
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Trebbin Ágost

újságok hasábjain megjelent cikkei alapján
egy kis csokorra valót nyújtsak át a Civil Korzó tisztelt olvasó táborának.

A régi Pécs életéből: Pécsi rác püspök
„Ilyen is volt valamikor – papíron. Mellentejevics Nikánor „pécsi és szigeti görög szertartartású püspök” – nek írta magát abban a
latin panasziratban, melyet 1711-ben I. József
halála (uralk. 1705-1711) után a magyar udvari kancelláriához Bécsbe fölterjesztett, s
melyet onnan jelentéstétel végett leküldtek
Pécsre.
A panaszirat előadja, hogy Pécsett még a
török uralom alatt (1543-1686) a rácoknak a
budai külvárosban saját templomuk volt, tulajdon házaikban laktak és boltjaik is voltak.
Egyetlen török sem háborgatta őket anélkül, hogy a basa az illetőt szigorúan meg ne
büntette volna. A boldogult I. Lipót (uralk.
1655-1705), de I. József császár is pártfogolták, kiváltságokkal megajándékozták a
rácokat, ellenben Pécs visszahódítása óta a
római katolikus papság, a püspöki prefektus
és a polgárság annyira elnyomtak bennünket
– így szól a panasz -, hogy kénytelenek voltunk templomunkat, birtokainkat elhagyni
és a városnak hátat fordítani.
A nagyméltóságú udvari kancellárhoz fordulok tehát – írja Mellentejevics – méltóztassék a pécsi káptalant, a püspöki prefektust és
a polgárságot is utasítani, hogy szabad vallásgyakorlatunkban és kiváltságlevelek által biztosított szabadságunkban minket zaklatni és
üldözni ne merészeljenek, mert ha ennek hamarosan vége nem lesz, maga a legfőbb szolgálat, valamint a földesúr is kárát fogja vallani,
amennyiben a mi görög hitű nemzetségünk az
egész pécsi és szigeti kerületben útra fog kelni
és a török birodalomba fog kivándorolni. Ez
2013. január

már meg is történt volna, ha én maradásra és
türelmes kitartásra nem beszéltem volna rá
népünket.
Ezekre a vádakra válaszolni kellett. A káptalan így felelt a magas kancelláriának: Ha azt
gondolja a görög keleti püspök, hogy Pécsett
székhelyét tarthatja, tárgyaljon előbb a mi
püspökünkkel. Bizonyára azt a választ fogja
kapni, hogy valamiként az égbolt két napot,
úgy Pécs két püspököt meg nem tűr. Azzal áll
elő a görög keleti püspök, hogy az ő hívei is
ontottak Pécset vért. Hát igaz, ontottak, csakhogy – a másokét.
Istent káromló módon több római katolikus papot, szerzetest és számos világi polgárt
öltek meg, templomainkat kirabolták, szent
szerelvényeinket magukkal vitték, még harangokat is elloptak (így a havihegyi kápolnáét
is), a szentelt ostyát földre szórták és lábbal
taposták, végül a várost külvárosával együtt
fölgyújtották (1704-ben). Az az állítás, hogy
városunkban való lakhatásra szabadalmuk
van, nem igaz. Hogy a török időben Pécsett
és Szigeten békén élhettek, szintén valótlan,
hiszen egészen nyilvánvaló okok miatt a török sem tudott velük meglenni.
Az okokat, hogy nekünk miért nem kellenek a rácok, elmondhatnók, de jobb, ha
elhallgatjuk és egyszerűen I. Lipót 1700. évi
augusztus 3-án kelt, Radonay püspökünkhöz (Radonay Mátyás Ignác, akit 1687-ben
neveztek ki pécsi püspökké) intézett legfelső
rendeletére utalunk, melynek 11. pontja szerint keleti szakadárok Pécs püspöki városban
meg nem tűrhetők, ha csak záros határidőn

kük belátva erőlködésének hiábavalóságát,
lefokozta igényeit s nagy szerényen Dunaszekcső községben ütötte fel sátorfáját. Ezt a
falut „emelte” székhelyévé. Egy dunaszekcsői
rác püspöknek: Gávrilovics Miksának, 1726.
évből való sajátkezű levelét ma is őrzi városi
levéltárunk.
A „szerb” szó régi írásainkban egyáltalán nem
fordul elő, csak a „rác”, latinul „rascianus” elnevezés, mely a Novipazáron át folyó és Ráska
helységnél az Ibárba ömlő Ráska vizéről ragadt
rájuk. Ott lakott az igazi típusuk. A kiáltás: „Jön
a rác”, a legnagyobb veszedelmet jelentette, mert
vérszomjas, vad harcosok voltak, akik előbb
raboltak, fosztogattak, befejezésül, pedig gyújtogattak. Az 1704. évi pécsi garázdálkodásuk
alkalmával a városház is leégett.”
(Dunántúl, 1916. augusztus 2. Cserkuti
Adolf: A régi Pécs életéből)
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belül a római katolikus egyházzal nem
egyesülnek. Egyesülés helyett inkább
Huyn gróf szigeti
parancsnokoló tábornok oltalmához
folyamodtak, amit
meg is kaptak. A
tábornok mai napig
pártfogásban részesíti őket.
A káptalan e fölterjesztésben nem említi
meg, hogy Huyn gróf miért vette oltalmába a
derék rácokat. Nem is volt erre szükség. A rácok a rebellis magyar kurucok ellen készséges
harcosai voltak a császári seregnek. Ez tette
őket követelőkké.
Pécsett mégsem volt maradásuk, kihívó
erőszakos viselkedésük miatt sem. Püspö-

Lépéselőny – szakmai műhely
A Szociális Szolgáltatásokért Egyesület és a
Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0104
„Lépéselőnyben” projektjének kibővített pszichoszociális munkacsoport ülése keretében
műhelybeszélgetést szervezett Pécsett, a Nevelők Háza Egyesület székházában „a gyermeket
nevelő pszichiátriai betegséggel élő személyek
pszichoszociális ellátásának kihívásai és kritikus
kérdései” témakörében.
A beszélgetés egyik meghatározó keretét egy,
az Ulpius-ház Könyvkiadó által 2003-ban megjelentetett könyv, Véronique Olmi: Tengerpart
c. kötete adta. A regény különösen alkalmasnak
bizonyult egy mélyebb professzionális diszkus�szió megindításához, hiszen számos kényes szakmai kérdést mutat be igencsak eredeti perspektívából: a főhős narratíváján keresztül hívja fel a
figyelmet a pszichiátriai betegséggel élő személyek életvilágának és annak megélésének kihívásaira, azok komplexitására.
Az igencsak konkrét és személyes szinten önmagára és a világra - benne a szociális gondozóval
zajló interakciókra - reflektáló nézőpont révén

betekinthetést nyerhettünk ebbe a sajátos benső világba. A drámai folyamat kibontakozásáról
való közös gondolkodást igazán különlegessé
tette, hogy Takács M. József, a mű fordítója is
résztvevője volt a rendezvénynek, aki irodalmi
és esztétikai elemzését nyújtotta az alkotásnak,
valamint sikerült mélyebb társadalmi és szerzői
biográfiai kontextusban elhelyeznie annak megszületését.
A regény által felvetett provokatív kérdések
kiváló alkalmat kínáltak számunkra tapasztalataink megosztására, s azok tanulási tapasztalattá alakítására. A megvitatott kérdéscsoportok
sorában felmerült többek között a főhős és szociális gondozója viszonyában zajló interakciók
szakmai elemzése, a regény által megjelenített
élethelyzethez kapcsolódó gyermekvédelmi és
etikai dilemmák, valamint a pszichiátriai betegséggel élő személyeket segítő komplex egészségügyi és szociális szolgáltatásrendszer hazai gyakorlata és kihívásai.
Dr. Csürke József (Metanoia Consulting Kft.)
a műhelybeszélgetés moderátora
2013. január
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„Mindenre van megoldás” prevenciót célzó családkísérési program
a Sellyei Kistérségben (TÁMOP-5.3.5-09/1)
Az Ifjúságért Egyesület 2005 óta működteti Pécs MJV Önkormányzatának Lakáskísérési programját. A
program az egyesület holland szakmai partnere „VIP”- projektjének adaptálásaként, adósságterhekkel küzdő önkormányzati bérlakásban élők támogatását biztosítja, és a sellyei projekt szakmai előzménye.
A „Mindenre van megoldás” az Ifjúságért Egyesület pécsi Lakáskísérési programjának Sellyei Kistérségben történő adaptálásával egy modellprogram, mely a szegénységben élő egyéneknek és családoknak nyújtott komplex támogatással hozzájárul hatékony háztartásgazdálkodásukhoz, adósságterheik megfelelő kezeléséhez, adósságaik rendezéséhez, úgy hogy ezzel párhuzamosan munkaerő-piaci helyzetük is javuljon.
Megvalósítói a Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont
Szolgáltató Nonprofit Kft. a Szociális Háló Egyesület.
A program 2013. január végén zárul.

„Mindenre van megoldás” – prevenciót célzó családkísérési program
a Sellyei Kistérségben (TÁMOP-5.3.5-09/1)
MEGELŐZTÉK A TELJES ELADÓSODÁST – EREDMÉNYES VOLT
AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI PROGRAM AZ ORMÁNSÁGBAN

Mintegy 360 család életkörülményei javultak két év alatt jelentősen a sellyei kistérségben azáltal, hogy
megoldást találtak a sok éve gondot jelentő közüzemi és egyéb tartozásaik visszafizetésére. A térségben
2011 elején vezették be az adósságkezelési szolgáltatást, mégpedig a „Mindenre van megoldás” című pályázati program adta lehetőségnek köszönhetően.
– A lakossági közüzemi díjhátralékok jellemzően több mint két évtizede, körülbelül a rendszerváltás óta
halmozódnak ezeknél az embereknél – mondja a sellyei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője.
Szekeresné Spang Lívia szerint az emberek hozzászoktak a 90-es évek előtti olcsó energiaárakhoz, sokkal pazarlóbb életmódot folytattak, majd a hirtelen jött, szinte meghatszorozódott rezsiköltségekhez egyszerűen
nem tudtak alkalmazkodni. – Az évek során egyre többen adósodtak el, hiszen a közüzemi árak emelkedésével egyidőben mind többen váltak munkanélkülivé. Mivel a sellyei kistérségben élő családok igen jelentős
részét érinti ez a probléma, nyilvánvaló volt, hogy annak kezeléséhez külső segítséget kell nyújtanunk.
A Mindenre van megoldás című, megelőzést célzó családkísérési program két éve indult el az Ormánságban – Sellyén és a környező településeken. Célja, hogy a szegénységben élő egyéneket és családokat komplex
támogatással segítse abban, hogy megtanulják a hatékony háztartás-gazdálkodást, és végső soron rendezzék
adósságaikat. Ahhoz azonban, hogy valaki a projekt keretében bevezetett adósságkezelési szolgáltatásba is
bekapcsolódhasson – mondja Szekeresné Spang Lívia – szigorú szabályoknak kellett megfelelnie: Ilyen előírás volt többek között, hogy az adósság meg kellett, hogy haladja az ötvenezer forintot, miközben a fennálló
tartozás legalább hathavi volt. Egyéb szűrők mellett csak annak tud segíteni az adósságkezelési szolgáltatás,
aki vállalja az adósság és az adósságcsökkentési támogatás közötti különbözet önrészként történő megfizetését, valamint az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
Az Ifjúságért Egyesület 58 294 805 forint pályázati támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében ahhoz, hogy a sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, valamint a Szociális Háló Egyesülettel közösen segítsen a
sellyei kistérségben élő családokon – az adósságkezelésen túl a munkaerő-piaci helyzetük javításával is.
Ifjúságért Egyesület
7624 Pécs, Ferencesek u. 42.
postmaster@ifjusagert.axelero.net
www.ifjusagertegyesulet.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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„Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek
foglalkoztatási kapacitásának erősítésével”
(TÁMOP-1.4.1-12/1)
A pályázat célja: a fiatalok foglalkoztatásának,
munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése,
valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése.
A konstrukció részcéljai:
• fiatal munkanélküliek és pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása,
• a civil és nonprofit szervezetek kapacitás
bővítése, az általuk foglalkoztatottak létszámának növelése,
• az ország konvergencia régióiban erősödjenek a nonprofit, civil szervezetek, alakuljanak ki számottevő kapacitások e szférában.
Pályázók köre: azon nonprofit szervezetek
pályázhatnak, amelyek bejegyzésének dátuma
2011. december 31. előtti vagy átalakulás miatti
jogelőd szervezetük bejegyzésének dátuma 2011.
december 31. előtti. A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Támogatható tevékenységek köre:
• A célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek
• A célcsoport (6-8 órás) 12 hónapos támogatott foglalkoztatása munkaviszony keretében
• Munkába járás támogatása
• A célcsoport képzése

• A célcsoport foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése (ERFA átjárhatóság alapján)
• A célcsoport beilleszkedését segítő és
munkavégzését támogató mentor alkalmazása a projekt teljes ideje alatt
(kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a
dokumentált mentori feladatokat).
• Projektmenedzsment

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: a támogatás mérté-

ke a projekt elszámolható összes költségének
maximum a 100%-a, amennyiben a támogatás
nem minősül állami támogatásnak az Európai
Unió Működéséről szóló Szerződés (továbbiakban EUMSz) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében.
Támogatás összege: a jelen pályázat keretében
igényelhető támogatás összege legalább 2 000
000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet.
A benyújtás határideje: 2013. február 1-től
2013. március 31-ig. A pályázatok benyújtása és
elbírálása folyamatosan történik.
Bővebb információ:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
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A Tempus Közalapítvány kezelésébe tartozó
aktuális pályázatok beadási határidői:
2013. február 15.
• Jean Monnet program
2013. február 21.
• Comenius iskolai együttműködések
• Comenius régió együttműködések
• Leonardo partnerségek
• Grundtvig tanulási kapcsolatok
• Grundtvig felnőtt tanulói műhelyek
2013. február 28.
• Transzverzális programok
2013. március 8.
• Erasmus intenzív programok
2013. március 26.
• Tempus program
2013. március 28.
• Grundtvig időskorú önkéntes projektek
• Grundtvig asszisztensek
• Szakértői tanulmányutak
További információ:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: http://www.tka.hu
2013. január
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Erzsébet-program 2013, a szociális felelősség
Az egy éve működő Erzsébet-program Európa-szerte az egyik legsikeresebb eszköz az
állam szociális felelősségének érvényesítésére.
Az elmúlt évben 2 milliárd forint induló ös�szeggel hirdette meg első pályázatait a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány. Az Erzsébetprogramnak köszönhetően végül közel 3 milliárd forint értékben több mint 100 ezer ember
jutott üdülési lehetőséghez tavaly.
Idén az új pályázatok indulási keretösszege
2,5 milliárd forint, amelyből 1,1 milliárd forint értékben szociális üdülési pályázatokat,
1,4 miliárd forint értékben pedig gyermekek
táboroztatását, kirándulását támogatja a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány.
Pályázati felhívás nagycsaládosok számára
2013.
Pályázók köre: azon belföldi illetőségű magánszemélyek, aki munkavállalónak minősülnek
és a pályázat beadását megelőző hónapban munkaviszonnyal rendelkeztek, valamint akiknek a
családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 2013. január 1-jén érvényes minimálbér összegét1, továbbá három vagy
több – 20. életévüket a pályázat benyújtásának
napjáig be nem töltött – gyermeket nevel saját
háztartásában, akik után jogosultak családi pótlékra, valamint aki a fenti adatokat munkáltatói
igazolással igazolni tudja.
A pályázat keretében egy adatlapon egy család
pályázhat. Amennyiben a pályázó házastársa/
élettársa is részt vesz a pályázatban, az adatlapon
fel kell tüntetni a házastárs/élettárs adatait is, valamint fel kell tölteni a munkáltatói igazolását is.
A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek azok a
pályázók, akik 2012-ben az Alapítvány által nem
részesültek támogatásban.
A pályázat keretösszege: 180 millió forint
A támogatás elnyerése esetén a pályázó és a
közös háztartásban élő házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már
betöltött gyermeke 5 000 Ft/fő önerő befizetésével; a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti
gyermeke 2 500 Ft/fő önerő befizetésével veheti
igénybe a postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet
Üdülési Kártya segítségével az üdülési szolgáltatást.
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Beadási határidő: a támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2013. március 20-ig állnak
fenn.
További információ és pályázati adatlap: a
www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető.
Pályázati felhívás nyugdíjasok részére 2013.
Pályázók köre: azon belföldi illetőségű, 60.
életévét betöltött személy, aki öregségi nyugellátásban részesül, és rendszeres havi teljes összegű
ellátása nem haladja meg a 2013. január 1-jén
érvényes minimálbér1 másfélszeresét, és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.
A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek
azok a pályázók, akik 2012-ben az Alapítvány által nem részesültek támogatásban.
A pályázat keretösszege: 250 millió forint
A támogatás elnyerése esetén a pályázó 5.000
Ft/fő önerő befizetésével veheti igénybe a postai
úton kiküldésre kerülő Erzsébet Üdülési Kártya
segítségével az üdülési szolgáltatást.
Beadási határidő: a támogatás elnyerésére
vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2013. március 20-ig állnak
fenn.
További információ és pályázati adatlap: a
www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető.
Pályázati felhívás fogyatékossággal élők részére 2013.
Pályázók köre: azon belföldi illetőségű, 18.
életévét betöltött fogyatékossággal élő személyek,
akik a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában
és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, és havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a nettó 150.000,- Ft-ot.
A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek
azok a pályázók, akik 2012-ben nem részesültek
a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által nyújtott támogatásban.
A pályázat keretösszege: 100 millió forint
A támogatás elnyerése esetén a pályázók 5.000,Ft/fő, azaz ötezer forint/fő önerő befizetésével,
míg a kísérők 2.500,- Ft/fő, azaz kettőezer-ötszáz
forint/fő önerő befizetésével vehetik igénybe a
postai úton kiküldésre kerülő Erzsébet Üdülési
Kártya segítségével az üdülési szolgáltatást.
Beadási határidő: a támogatás elnyerésére

2013. február 12-én indul a második EGT/
Norvég Civil Támogatási Alap
Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a
társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít a kisebbségi jogokra (etnikai, vallási,
nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó
kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az
idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés
és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység
és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek
közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon
belüli erőszakot. Mindennek érdekében az Alap
az alábbi témakörökben kidolgozott projektekhez nyújt támogatást:
• emberi jogok és demokrácia;
• női jogok és esélyegyenlőség;
• szervezet- és közösségfejlesztés;
• ifjúsági- és gyermekügyek;
• környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
• jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
• társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
A pályázati program lebonyolítását az Ökotárs
Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal
(DemNet) valamint a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közös konzorciumban végzi.
Az alap pályázatai várhatóan három körben kerülnek kiírásra. A jelenleg induló első
körben az alábbi pályázati felhívások jelennek
meg:
1. Makroprojektek
Ennek keretében a pályázatokat két témakörben lehet benyújtani:
• I. témakör: az országos szinten működő
emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő civil
szervezetek hosszú távú megerősítése, stra-

tégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk
támogatása ÉS tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek a (1) demokrácia és emberi jogok,
(2) női jogok és esélyegyenlőség, (3) ifjúsági
és gyermekjogok területén.
• II. témakör: az országos vagy regionális
szinten működő, szervezet- és közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése,
munkájuk támogatása és tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor
más szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében.
A pályázóknak mindkét témakörben vállalniuk kell, hogy a projekt keretében tudásukat,
tapasztalataikat átadják más, kisebb helyi/regionális civil szervezeteknek/csoportoknak, ennek
érdekében képzési, mentori, coaching stb. programokat indítanak. Az I. témakörben minden pályázó szervezetnek legalább 10, a II. témakörben
legalább 15 szervezettel kell együtt dolgoznia.
Az I. témakörben elnyerhető összeg legalább
50 000, legfeljebb 120 000 €.
A II. témakörben elnyerhető összeg legalább
50 000, legfeljebb 140 000 €.
A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg legfeljebb 3 800 000 €.
A támogatott projektek legalább 24, legfeljebb
33 hónap hosszúak lehetnek.
A pályázatok kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje: 2013. március 29. (péntek) 18.00 óra.
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vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2013. március 20-ig állnak
fenn.
További információ és pályázati adatlap: a
www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető.

2. Kisprojektek
A pályázat általános célja civil szervezetek
támogatása abban, hogy saját kisebb és nagyobb
közösségeik fejlesztéséért dolgozzanak; helyi forrásokat mobilizálva a közös célok elérése érdekében hozzájáruljanak a társadalmi igazságossághoz, demokráciához és fenntartható fejlődéshez.
Kisprojektek esetében a már felsorolt területek
egyikére nyújthatóak be pályázatok: (1) emberi
jogok és demokrácia; (2) női jogok és esélyegyenlőség; (3) szervezet- és közösség fejlesztés; (4) ifjúsági és gyermek ügyek; (5) környezetvédelem
és a fenntartható fejlődés; (6) jóléti szolgáltatások
társadalmilag sérülékeny csoportoknak, (7)társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).
2013. január
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Az egyes projektekre elnyerhető összeg legalább 1500, legfeljebb 10 000 €.
A projektek támogatására fordítható teljes keretösszeg 1 050 000 €.
A támogatott projektek legfeljebb 12 hónap
hosszúak lehetnek.
A pályázatok egyfordulósak, a beadási határidő: 2013. április 29. (hétfő) 18.00 óra.
3. Egyéni ösztöndíjas tanulmányutak
A pályázat célja a magyarországi civil szektor
szakemberei tanulmányútjainak támogatása, amelyek keretében lehetőség nyílik az EGT/Norvég
Finanszírozási Mechanizmus támogató országaiban (Norvégia, Izland, Liechtenstein) tevékenykedő civil szervezetek munkájának gyakorlati
megismerésére. Az ösztöndíjasok feladata, hogy
elősegítsék e szervezeteknek az érdekérvényesítés,
a közösségi részvétel, a kapacitásfejlesztés és adományszervezés terén működő jó gyakorlatainak
magyarországi adaptációját, illetve hozzájáruljanak a támogató országok és Magyarország közötti
kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez.
A támogatott pályázók ösztöndíjban részesülnek, amelynek összege a kint tartózkodás időszakára havonta 1500 €, illetve további 1000 €/fő/
tanulmányút.
A tanulmányutak támogatására fordítható teljes keretösszeg 150 000 €, beleértve a fogadó szervezetek költségeinek fedezésére fordítható keretet is.
A támogatott tanulmányutak legalább 3, legfeljebb 6 hónap hosszúak lehetnek.
A pályázatok egyfordulósak, beadási határidő: 2013. április 15. (hétfő) 18.00 óra.
A részletes pályázati felhívások és a kapcsolódó
dokumentumok 2013. február 12-től letölthetőek
a program honlapjáról: www.norvegcivilalap.hu
A kiírásokhoz kapcsolódóan a lebonyolítók
2013. március folyamán országszerte tájékoztató
fórumokat szerveznek.
A pécsi tájékoztató fórum 2013. március
5-én kerül megrendezésre a Civil Közösségek
Házában.
Nemzetközi Visegrádi Alap (International Visegrad Fund) 2013
A közép-európai együttműködés céljából létrehozott�������������������������������������
Visegrádi Csoport országai – Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia
– által immár 10 éve működtetett Nemzetközi
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Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse elsősorban a
visegrádi országok, de azon túl a közelebbi és távolabbi szomszéd országok közötti szorosabb együttműködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése
terén egyéni vagy közös kulturális és tudományos
rendezvények támogatásával, az oktatás és a diákcserék előmozdításával, a kölcsönös turizmus fejlesztésével, a határon átnyúló együttműködések,
valamint a tagországok civil kezdeményezéseinek
és hallgatói mobilitásának támogatásával. Az Alap
az általános gyakorlattól eltérően igen vonzó lehetőségeket kínál: részbeni előfinanszírozást,
egy-egy projekt költségeinek 70%-ának fedezését (nyomdai és kiadói, tolmácsolási és fordítási,
tervezési és gyártási, az utazási és elszállásolási
költségek, szakértői és művészek díjazások stb.);
kiszámítható, tervezhető pályázati menetrendet (állandó pályázati és elbírálási határidőket);
„egyéb” többletkiadások elszámolását (5%).
Támogatási programok (pályázatok)
1. kis támogatások (6.000 €-ig)
2. általános támogatások (6.001 €-nál magasabb összeg)
3. Visegrádi Stratégiai Támogatások
Visegrádi Egyetemi Tanulmányi Program a
visegrádi országokkal foglalkozó új egyetemi kurzusok és posztgraduális tanulmányi programok
támogatására.
VISEGRÁD+ program a Keleti Partnerség
és a Nyugat-Balkán országainak állampolgárai
részére az illető országok demokratikus átalakulásának elősegítésére.
Pályázók köre: az Alap támogatásaira (az állami költségvetésből közvetlenül finanszírozott
intézményeken, szervezetek kívül) gyakorlatilag
mindenki pályázhat: nem-kormányzati szervezetek, iskolák, kulturális és kutató intézetek, helyi
és regionális önkormányzatok, magánszemélyek,
sőt a magánvállalatok.
Pályázat témája lehet: amely a visegrádi országok polgárainak és szervezeteinek aktív közreműködésével elősegíti az együttműködést a kultúra,
tudomány és kutatás, az oktatás, az ifjúsági csere, a
turizmus és a határokon átnyúló kooperáció terén.
A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázati lehetőségeiről bővebb tájékoztató előadást tart Beke
Mihály András, az Alap magyarországi megbízottja február 21-én a Civil Közösségek Házában.
Szerkesztette: Szabó Ágnes

Szer ve zőként
és kiállítóként
is folyamatosan részt vesz
Pécs fotós életében. 1992-től
1994-ig tanított
fényképezést a
Művészeti Szakközépiskolában.
1980 óta a Pécsi Tudományegyetemen dolgozik.
Eddig megjelent fotóalbumai:
Pécs madártávlatból, Alexandra Kiadó, 2006
Szeged madártávlatból, Alexandra Kiadó, 2007
Budapest madártávlatból Alexandra Kiadó 2008
Debrecen madártávlatból Alexandra Kiadó, 2008

Baranyai

Október második felében jelent meg Hámori Gábor pécsi fotóművész albuma Égből
kapott Pécs címmel a Panoráma Könyvek
– Medicina Kiadó gondozásában. A kötet
170 légifotón mutatja be városunkat. A képek jellemzően kisebb részleteket, tereket, utcarészletet, épületet ábrázolnak. Nem maradnak ki a kötetből Pécs környékének látnivalói
sem. Az évszakok hangulatát tükrözik a nyári
képek mellett a téli és őszi felvételek.
Hámori Gábornak ez immár a második
légifotóalbuma Pécsről. A 2006 elején megjelent Pécs madártávlatból sikerét jelzi, hogy
2-3 év alatt teljesen elfogyott. Az EKF beruházások is arra sarkallták a szerzőt, hogy új
albummal jelentkezzen.
Hámori Gábor fotóművész a Magyar Fotóművészek Szövetsége és a MAOE tagja.
1954-ben született Pécsett. 1972 óta tagja, 1998 óta elnöke a Mecseki Fotóklubnak.

www.hamorigabor.hu
HG@hamorigabor.hu

Helyreigazítás
Előző számunkban tévesen jelent meg Major Vera kolléganőnk kisfiának, Mazán Ábelnek a neve.
Az elírásért elnézést kérünk, és sok boldogságot kívánunk a családnak.
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