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Telefon: +36 7�/ �15 543,  511-815; Fax: +36 7�/ 315 679
E-mail: nevhaz@t-online.hu; Web: www.ckh.hu

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA MáRCIUSI PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRIA 
A Pécsi Zománcműhely Egyesület Zene formálta 
tűz-Zománcok – INSPIRÁCIÓ 
című kiállítása 2013. március 25-ig tekinthető meg 
a Gebauer Galériában, hétköznaponként 9-19 óráig.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
2013. március 19-én, kedden 18 órakor nyílik 
Hámori Gábor (MF) Égből kapott Pécs  
című kiállítása.
A kiállítás megtekinthető: 2013. április 26-ig, 
hétköznaponként 9-19 óráig.

PROGRAM
Március 5-én, kedden 10 órától 

EGT/Norvég Civil Támogatási Alap Tájékoztató 
Fórum (Partnerségi Műhely)
A Baranya Megyei Civil Információs Centrum 
szervezésében

Március 6-án, szerdán 17 órától
SANSZ Filmklub
A vizsga
színes, magyar thriller, 90 perc, �010
(További információ: Esélyek Háza 7�/�10-794)

Március 7-én, csütörtökön 17 órától
Sétatéri Esték
Az elveszett generáció egy pécsi művésze: Stefán 
Henrik
(Máriakéménd 1896 – Widdenberg 1971)
Mendöl Zsuzsa művészettörténész előadása
Sorozatszerkesztő: Trebbin Ágost

Március 8-án, pénteken 18 órától
Pécsi Magyar–Orosz Társaság
Koncert a Nemzetközi Nőnap alkalmából: 
Urak ünnepi műsora a Hölgyek részére

Március 12-én, kedden 16 órától 
Pécsi Magyar–Spanyol Társaság és a Népi Írók 
Baráti Társaságának közös rendezvénye
A Perczel család részvétele az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharcban
Dr. Perczel Zita nyugalmazott közjegyző 
előadása

Március 13-án, szerdán 8 órától
Szép Magyar Beszéd – városi döntő
Péchy Blanka színművésznő 1960-ban tett 
alapítványa indította el a Kazinczyról elnevezett 
SZÉP MAGYAR BESZÉD versenyt, amely az eltelt 
évtizedek során országos mozgalommá vált.

Március 20-án, szerdán 17 órától
SANSZ Filmklub – Az ajtó 
színes, magyar-német filmdráma, 98 perc, �01�
(További információ: Esélyek Háza 7�/�10-794)

Március 21-én, csütörtökön 17 órától
Sétatéri esték
Fontana delle Anatre – A kacsás kút
Baranyai Pál ny. villamosmérnök és
Baranyai Bálint okleveles építészmérnök előadása
Sorozatszerkesztő: Trebbin Ágost

Március 22-én, pénteken 18 órától 
Pécsi Magyar–Orosz Társaság és a Pécsi Ukrán 
Kisebbségi Önkormányzat közös rendezvénye
Tarasz Sevcsenko est az ukrán költő és prózaíró 
születésének 199-ik évfordulója alkalmából.

Március 25-én, hétfőn 17 órától
Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület
A Zsolnay-család eddig kevésbé ismert dokumentumai
Kehidai László ny. középiskolai tanár előadása

Március 26-én, kedden 14 órától
Partnerségi Információs Nap 
„A civil szervezetek új típusú beszámolója az új civil 
törvény tükrében”
Előadó: dr. Bódi György nonprofit szakértő
Baranya Megyei Civil Információs Centrum 
szervezésében

Március 27-én, szerdán 17 órától
Pécsi Magyar-Finn Társaság 
„Nem főzünk kávét?”
A Pentti Saarikoski finn költőtől kölcsönzött 
címmel Jávorszky Béla mutatja be a �01�-ben Janus 
Pannonius-díjjal jutalmazott Fölmagasodik hirtelen 
című, 1� finn költő verseit tartalmazó antológiáját.
Az est házigazdája: Tóth Károly

Március 28-án, csütörtökön 16 órától
Mindennapi praktikáink
kreatív klub gyerekeknek és felnőtteknek
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Civil „háttérország” – a Baranya megyei Civil Információs Centrum szolgáltatásairól 4
„Apának lenni a �1. században” 6
„Közérdekű önkéntesség – utolsó esély” 7
Hauser Beáta textilművész Szövedékek című kiállítása 8
Közösségépítés filmekkel 11
Per a Tettye-forrás tulajdonjoga körül 1�
Sok jó megoldás született 14
Sosem késő elkezdeni 15
OKJ-s szakmát adott baranyai bűnelkövetők kezébe a 
„Tudás-Érték-Tapasztalat integrációs program” 16
Pályázati ajánló 17

T A R T A L O M

Tisztelt Olvasó,

A Civil Közösségek Háza infrastrukturális fejlesztése,
új szolgáltatások indítása Pécsett

a civil segítő hálózatok megerősödéséért
DDOP-3.1.3/F-11-2011-0014

A Civil Közösségek Háza infrastrukturális fejlesztése,
új szolgáltatások indítása Pécsett

a civil segítő hálózatok megerősödéséért
DDOP-3.1.3/F-11-2011-0014

Első harmadához érkezett a Nevelők Háza 
Egyesület „A Civil Közösségek Háza infra-
strukturális fejlesztése, új szolgáltatások indí-
tása Pécsett a civil segítő hálózatok megerő-
södéséért” projektje, melynek első lépeseként 
a Civil Közösségek Háza udvari szárnyának 
kibővítésével olyan új közösségi terek kerül-
tek kialakításra, amelyek bázisául szolgálnak 
a formalizált és a nem-formalizált helyi civil 
szerveződések aktivizálásához, fejlesztésé-
hez, képzéséhez. A program keretében a Ci-
vil Közösségek Háza gazdagodott egy 100 fő 
befogadására alkalmas konferenciateremmel, 
egy 40 fős előadóteremmel és egy szolgáltató 
irodával is. 

Az infrastrukturális bővítést követően in-
dul a projekt szakmai részének megvalósítása, 
melynek keretében olyan szolgáltatásokat és 

fejlesztő programokat kínálunk, amelyek elő-
segítik a helyi közösségek szerveződését, a ci-
vil szervezetek partnerség- és projektgeneráló 
képességének növekedését, a szervezeti erő-
források aktivizálását és a közösségi kohézió 
erősödését. 

Az ősz folyamán workshopot szervezünk, 
melyen a szektorokon belüli és a szektorok 
közötti együttműködés lehetőségeiről és az 
együttműködés előnyeiről lesz szó.

Hajnal Zsolt
főszerkesztő
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Fűri Ildikó

Civil „háttérország” – a Baranya megyei Civil 
Információs Centrum szolgáltatásairól
A Nevelők Háza Egyesület 1999 óta vé-
gez „intézményesült” keretek között ta-
nácsadást civil szervezeteknek Baranya 
megyében. Hívták már Nonprofit Szol-
gáltató Központnak, Civil Háznak, majd 
Civil Szolgáltató Központnak és most 
július 1-jétől Civil Információs Cent-
rumnak. A cím használata �01�. július 
01-étől �014. december 31-ig tartó idő-
szakra szól. A pályázat nyertesei jogosult-
ságot nyernek Civil Információs Cent-
rum kialakítására az adott megyében és a 
Civil törvény 5�. §-ában foglalt feladatok 
ellátására. 

A program indulásáról a Civil Korzó 
korábbi számaiban már olvashattak. Ter-
veink szerint a projektidőszakban a szol-
gáltatásokról bővebben is írunk majd, va-
lamint bemutatjuk a tanácsadókat is.

Az elmúlt évekhez képest a szolgálta-
tások köre egy újszerű elemmel bővült, 
ez a Partnerségi Információs Napok szer-
vezése. Ilyen típusú napok minden Ci-
vil Információs Centrumot működtető 
szervezet programjai között szerepelnek. 
A név nem saját, hanem a címpályázat 

kötelező eleme. A tartalommal való meg-
töltést azonban minden szervezet saját 
erőforrásaira, kreativitására bízta a pá-
lyáztató.  

A szolgáltatásainkat igénybe vevők 
már megszokhatták, hogy pályáza-
ti időszakokban a pályázatokat kiírók, 
valamint a kezelőszervek részvételével 
rendszeresen tartottunk fórumokat, in-
formációs napokat. Ezek folytatása a havi 
rendszerességgel megrendezésre kerülő 
Partnerségi Információs Napok. Hosszú-
távú tervünk ezek továbbfejlesztéseként 
egy „szakmai műhely” működtetése, ahol 
a szervezett programok mellett kötetlen 
formában beszélgethetnének a részvevők 
az aktuális lehetőségekről, változásokról, 
problémákról. A projekt kezdete óta egy 
szakmai műhely keretében beszélgettünk 
a társadalmi felelősségvállalásról, önkén-
tességről, ahol a civil szervezetek mellett 
az állami és a vállalkozói oldal is képvisel-
tette magát. A regionális fejlesztéspoliti-
kai műhelyben együttgondolkodtunk a 
�014-�0�0 közötti uniós forrásokról. A 
pályázati tájékoztatókon körbejártuk a 
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Elérhet ségeink:
Nevel k Háza Egyesület

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 72 315 679
e mail: bmcic@ckh.hu

www.cic.ckh.hu
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Talán nem túl nagy baj, ha az első bemu-
tatkozó tanácsadó a fenti sorok írója lesz.
Fűri Ildikó vagyok, 14 éve dolgozom a 
Nevelők Háza Egyesületnél. 1999 óta fog-
lalkozom civil szervezetek tanácsadásával. 
Az elmúlt években több uniós program-
ban dolgoztam trénerként, szervezetfej-
lesztőként, tanácsadóként.
A Civil Információs Centrum szakmai ve-
zetője, pályázati és közhasznúsági tanács-
adójaként naponta 8-16 óráig, előzetes 
egyeztetés alapján ettől eltérő időpontban 
is várom a szervezetek megkeresését tele-
fonon, elektronikus úton és természetesen 
személyesen is.

NEA pályázatok beadásával, elszámolá-
sával kapcsolatos legfontosabb informá-
ciókat, formai és szakmai elvárásokat. 
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan 
vendégeink voltak a NEA pályázatokat 
kiíró és elbíráló kollégiumok képviselői, 
a pályázatokat kezelő Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő munkatársa. Záró-
jelben itt jegyzem meg, hogy az EMET 
képviselője Frikk József mindkét alka-
lommal Szombathelyről sietett a segítsé-
günkre, mivel Pécsett sajnálatos módon 
még mindig nincs képviselet. 

A Visegrádi Alap pályázatairól vi-
szonylag keveset tudunk, pedig az el-
hangzottak alapján egy jól tervezhető, 
kiszámítható pályázati forrás.  Növekvő 
pénzösszeggel (!), előfinanszírozással.

Az egyetlen negatívum, ha ezt annak 
lehet még nevezni, hogy angolul kell pá-
lyázni.

Mire ez az újság az olvasók kezébe ke-
rül már lezajlott a Norvég Civil Alap pá-
lyázati tájékoztatója, melyre az előzetes 
jelentkezések alapján 60-80 ember lesz 
kíváncsi.

És mi várható még a következő hóna-
pokban?

Március �6-án „A civil szervezetek 
új típusú beszámolója az új civil tör-
vény tükrében” címmel dr. Bódi György 
nonprofit szakértő segít eligazodni a 
mérlegek, eredménykimutatások, köz-
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hasznú mellékletek, kiegészítő mellék-
letek útvesztőiben. Áprilisban a Pécsi 
Törvényszékről várunk vendéget, aki a 
közhasznúsággal kapcsolatos változások, 
a szükséges módosítások formai és tartal-
mi elemeit teszi érthetőbbé.

Terveinkben szerepel egy szakmai mű-
hely a szervezeti misszió-küldetés és a 
forrásteremtés kapcsolatáról, az intézmé-
nyesülés, közfeladat-ellátás problémáiról.

A Partnerségi Információs Napok 
mindenki számára nyitottak, lehetősé-
get nyújtanak új információk gyűjtésére, 
a meglévő tudás megerősítésére és amint 
a címében szerepel, partnerségi kapcsola-
tok kialakítására.
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ÉLET-TÉR – komplex szolgáltatások és közösségi 
kezdeményezések a pécsi családok jólétéért

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322

„Apának lenni a 21. században”
csoport apáknak és leendő apáknak

Az „ÉLET-TÉR komplex szol-
gáltatások és közösségi kezdemé-
nyezések támogatása a pécsi csa-
ládok jólétéért” program újabb 
elemmel gazdagodik. Az eddigi 
sokszínű kínálat úgy bővül, hogy 
most az apák kapnak egy saját, kü-
lön bejáratú lehetőséget.  Az Apá-
nak lenni a �1. században csoport 
azért jött létre, hogy legyen egy 
fórum, ahol közösen lehet kérdé-
seket feltenni, problémákat fel-
vetni és megoldásokat keresni.

A csoport témái nem szol-
gálnak meglepetéssel a gyakorló 
apák számára, a felkészülők pedig 
biztosan nem árt ha előre gondol-
kodnak. Milyen a jó apa? Mit vár 
egy apától az anya és a gyermek? 
Pénz kell pelenkára, vagy szabad-
idő, amikor apa is része a családi 
programoknak? Hogy marad-
junk egy pár, ha közben megérke-
zett mellénk/közénk 1-� gyerek? 
Ezekre és hasonló kérdésekre keressük együtt a választ. Akik minden tudásukkal és tapasztala-
tukkal segítenek a keresésben: Juhász Szabolcs pszichológus és Nyirati András közösségfejlesztő, 
akik mindketten gyakorló apukák. 

A csoportfoglalkozásokra 3 hetente kerül sor, két órában. A csoport nyitott, tehát bátran le-
het csatlakozni, de minden érdeklődőtől azt kérik a szervezők, hogy előzetesen jelentkezzen a 
következő elérhetőségek valamelyikén: Nyirati András, 0630�76�047, nyiroike@freemail.hu. 

A következő alkalomra február �8-án csütörtökön délután 5 és 7 óra között kerül sor, a cso-
port állandó helyszínén, a Civil Közösségek Házában.
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A Baranya Megyei Önkéntes Centrum – Ne-
velők Háza Egyesület „Közérdekű önkéntes-
ség – utolsó esély” címen szervezett szakmai 
kerekasztal-beszélgetést február 19-én a Civil 
Közösségek Házában. A beszélgetések témája 
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultság egyik kritériumát képező közérde-
kű önkéntes tevékenység és az azzal kapcsolatos 
tapasztalatok, valamint a felmerülő kérdések 
tisztázása volt.

Az aktív korú munkanélkülieknek járó 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultságot évente felülvizsgálják. �011. 
december 31. után csak annak a személynek 
folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felül-
vizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 
nap munkaviszonyt tud igazolni. Amennyi-
ben a jogosult számára nem tudtak közfog-
lalkoztatás körébe tartozó munkát felajánla-
ni, és az illető a 30 nap munkavégzést egyéb 
módon nem tudja teljesíteni (egyszerűsített 
foglalkoztatás, háztartási munka), akkor a 30 
nap számításánál az általa teljesített közérde-
kű önkéntes tevékenység időtartamát is figye-
lembe kell venni.

E téma mentén ültek le egy asztalhoz az 
érintett szakemberek. A kerekasztal-beszél-
getésen képviseltette magát Pécs Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosz-
tálya, a Területi Szociális Központok, a Dél-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ 
és az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat 

és Gyermekjóléti Központ Baranya Megyei 
Módszertani Gyermekjóléti Szolgálata is.

A Baranya Megyei Önkéntes Centrum 
�01�-től végzi a közérdekű önkéntes tevé-
kenység szervezését, több mint 60 civil szer-
vezettel állnak kapcsolatban.  A folyamatos 
együttműködésnek köszönhetően a 30 napos 
közérdekű önkéntes tevékenység teljesítésére 
több formában van lehetőség: több különbö-
ző szervezetnél több program keretében (pl.: 
városi rendezvények, közösségi programok, 
kulturális rendezvények), vagy egy szervezet-
nél folyamatosan az adott tevékenység végzé-
sével lehet összegyűjteni a szükséges napokat 
(pl. kertészkedés, irattár és könyvtárrendezés, 
múzeumi tárlatfelügyelet, Olvasóliget fel-
ügyelete). Az elmúlt időszakban közel 400 fő 
kereste fel a szervezetet (átlagosan heti 7-8 fő 
új jelentkező), akik nem tudtak 30 nap mun-
kaviszonyt igazolni, és nem kerültek be a köz-
foglalkoztatás rendszerébe sem.

A szakmai kerekasztal-beszélgetés célja az 
volt, hogy a foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásban részesülő személyekkel foglal-
kozó szakemberek tapasztalatcseréje révén a 
program működtethetősége hatékonyabbá 
váljon. A közreműködők közösen körvona-
lazták az együttműködés lehetőségeit, vala-
mint megfogalmazódtak azok a fejlesztési 
irányok, amik a jövőben a résztvevők mun-
káját segítik (egyszerűsített adminisztráció, 
hatékony információs rendszer, kapacitás-
bővítés).

Ágoston Gabriella

„Közérdekű önkéntesség – utolsó esély”



Ba
ra

ny
ai

2013. február8

Noha a magyarországi reneszánsz udvarok, 
nemesi udvarházak díszei között gyakran elő-
fordultak flandriai és francia kárpitok, hazai 
szövőműhelyek működéséről nincsenek korai 
emlékek. Tradíciói, követhető elődei és mű-
együttesei a huszadik század elejéről valók. 
A Gödöllőn létrehozott művésztelep veze-
tői – Körösfői Kriesch Aladár és Nagy Sán-
dor – olyan interieur-öket álmodtak, amelyek 
az átszellemített emberi környezet ideáját az 
európai szecesszió és a magyar népművészet 
stílusegységében, összművészeti értelemben 
a művészi ipar míves eszközeivel valósították 
meg. A finom színhangulatú, festői tervek rit-
kaság értékű szövött reprodukálása azonban 
nem mutatott a gobelin műfaj öntörvényű 
kibontakozásának irányába. A magyarországi 
falikárpit-művészetet Ferenczy Noémi emelte 
európai rangra. 

1945 után jobbára az állami reprezentációt 
szolgáló megrendelések világosan megfogal-
mazott történelmi és politikai gondolatok 
képi kifejezését igényelték. 

A hatvanas évek második felére a moderni-
tás megtorpanásának szociokulturális ténye-
zői világszerte a lágy anyagok iránti fokozott 
vonzódást eredményezték. A textilművészek 
avantgárdja a tradicionális technikákat és mű-
formákat kitágította és felbontotta. A textil-
művesség már nemcsak azokat az eljárásokat 
jelenti, amelyek során a növényi, állati vagy 
ásványi eredetű fonalakat létrehozzák, majd 
azokból szövött, fonott, hurkolt, nemezelt 
textíliát állítanak elő.  Korábban ismeretlen 
technikák és anyagkísérletek során új műne-
mek és új műformák alakulnak, a művészeti 
ágak átjárhatóvá válnak. Először háromdi-

menziós tértextilek majd textilszál-alkalma-
zások, a szövedék-létrehozás új lehetőségeinek 
kutatása, s mindezek tagadása következett. A 
dekorativitást célzó művek háttérbe szorultak 
az autonóm szellemi kifejezés, a gondolatiság 
igénye és a konceptualitás szándéka mellett. A 
hatvanas-hetvenes évek laza diktatúrájában a 
magyar kísérleti textilművészet az alkotói sza-
badság ritka lehetősége volt, s nemcsak a tex-
tilesek számára. 

A hetvenes és nyolcvanas évtized textil-
művészeti forrongása aztán lassan lecsillapo-
dott. Felerősödött egy mind indítékaiban, 
mind tartalmaiban nosztalgikus, nem ritkán 
a századelő szecessziós stíluselemeit a pop 
art merészen dekoratív koloritjával elegyítő 
előadásmód. Új generációk rehabilitálták a 
hagyományos technikákat, és a képi meg-
jelenítést, a posztmodern új szenzibilitással 
fokozatosan újraéledt a falikárpit, közös, a 
magasabb szellemiséghez is visszatérő munka 
folytatódott a textilműhelyekben.  A nyolcva-
nas évek végétől a nagy hagyományú szövött 

Hauser Beáta textilművész Szövedékek című 
kiállítása
Gebauer Galéria 2013. február 8 - 25.
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kárpit posztmodern felélesztése újította meg 
a tradíciót, korszerű kifejezésmódok kiküz-
désével, az ezredforduló pedig az úttörő ge-
neráció klasszicizálódását, magabiztosságra, 
stílusbravúrokra és iróniára épülő újjászüle-
tését hozta.  Mára nemcsak a textilművészet, 
kárpitművészet (régebben iparművészeti) fo-
galma értelmeződik tágan, hanem az eszköz-
tár, a megformálás és a gondolatgazdagság is 
átjárja a műfajhatárokat.

Hauser Beáta kárpitjai munkásságának 
minden korszakában sajátkezű munkálást 
igényeltek. Korábban motívumok plasztikus 
megjelenítését biztosító optikai csel (a vetü-
lék-szálak különböző vastagságú csíkokká 
rendeződve futottak végig a kárpiton, mely-
nek képi részleteit ezeknek az egyszínű csí-
koknak a szélesedése/összeszorulása adta) fes-
tette föl a felületre, a későbbiekben a szövéssel 
produkált rajzolatosság gesztusrendje nem 
volt előrajzolható, csak megalkotható.

A képet számára eleinte öreg fotó jelentet-
te. Terveit kitűnő rajztudással igen pontosan 
készítette el, és a 80-as évek elején a saját maga 
által felújított technikával, félsoros szövéssel, 
pont-, csík raszterrel szőtte meg. Sajátos gro-
teszk, nosztalgikus stílust alakított ki, amely 
azonban soha sem vált negédessé. Az évtized 
végére Hauser és generációtársai útja szétvált. 
A többiek nagy része a könnyebb irány felé 
mozdult el: tradicionális francia gobelinben 
finom folthatások megjelenítésével sokfé-
le narratív téma jól megfogalmazható az új 
szenzibilitás divatos festőisége jegyében. Őt 
a vonal intellektuálisabb, grafikai kifejezési 
lehetőségei tartották fogva. 1987-88 körül a 
leegyszerűsített formák és a vonal jutott na-
gyobb szerephez Hauser Beáta kárpitjain. 
Vonzódik a jelentéktelen, „nem fontos” tár-
gyak és jelenetek iránt. Ezek a hétköznapi 
szituációk, semmiségek a szövéstől, vagy az 
új összefüggésekbe helyezésüktől megváltoz-
tatják eredeti értelmüket, elkezdenek másról 
szólni, mint ami látszik rajtuk, mint amire az 

első pillanatban gondolna nézője. Életfilozó-
fiák, szimbólumok világáról.

Korábban is szinte minden munkájára jel-
lemző volt a rajzosság, a vonal erőteljes szere-
pe, arról nem is beszélve, hogy a rajzot, mint 
segédeszközt – kartont a kárpitszövésnél – 
mindig is használta. A vonalak megjelenítése 
a szövésben kopt elődökig megy vissza. Vi-
szont az, hogy a kilencvenes években önálló 
grafikákkal is jelentkezett, a hazai mezőnyben 
szokatlanul hatott, egyik munkájával a salgó-
tarjáni Rajzbiennálén díjat is nyert �000-ben. 
Azóta úgy rajzol, mintha szőne, és úgy sző, 
mintha rajzolna.

Remek példája ennek az oda-vissza kapcso-
latnak a �00�-�006-ban készült Utazás című, 
nagyméretű gobelin. Világos hátérmező előtt 
– tiszta felület, mint egy papírlapé –, összetar-
tozó, és össze nem tartozó tárgyak és figurák 
lebegnek: öregasszony botra támaszkodva, 
kertkapu, szárítókötélen libbenő ruhák, kút 
és tarisznya, a semmibe vezető egyágú létra, 
macska, vetélő, drótkerítés, lomb, árnyék és 
szövedék. Egy eltávozott ember emléke előt-
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ti tisztelgés a mű tárgya, de az ábrázolás ko-
rántsem tragikus, bár kétség kívül szomorúság 
lengi körül a nézőt. Életleltár és emlékfosz-
lány együttese, ahol a dolgok összefüggnek 
egymással, mégis külön állnak, mintha semmi 
kapcsolatuk nem lenne egymáshoz. A meg-
formálás magán viseli a grafikai gondolko-
dásmód tanulságait, miközben a szövés most 
is, mint minden Hauser textilen, tökéletes. 
A korábbi művek groteszk iróniája itt nincs 
jelen, helyette az esetlenség szépsége kapott 
hangsúlyt. A falikárpit végső soron egy élet-
út lenyomata, a botra támaszkodó öreg néni 
világának megjelenítése.

Az utóbbi hat évben mikro-tus pont-vo-
nal technikával alkotja rendkívül aprólékos 
szövedékű egyedi grafikai műveit. Sorsok, 
emlékek, megszenvedett igazságok sejlenek 
fel ezeken a puritán drámaiságú, vagy bölcs 
humorral fűszerezett lapokon. 

Végül (2011) című munkája rajzban és go-
belinben is él. A keresztről levett, rögös földre 
kiterített krisztusi alak körvonalai tűnnek elő 

szürke-barna plasztikus, hullámos háromszög 
és rombusz mezőből, amely fektetett szövés-
sel alakult. Hauser Beáta gyakorolt technikája 
itt az elmúlás artikulálására vált alkalmassá, 
a fektetett, félsoros szövés igényelte az imp-
rovizációt is, mint ahogyan a néző érzelmi 
aktivitására is számot tart jelentése kibonta-
koztatásához.

HUSZ MÁRIA

1.   Jankovich Júlia bevezető tanulmány. In-
Ferenczy Noémi.. Budapest, Corvina 
Kiadó, 1983

�. Pálosi Judit előszava. Magyar Gobelin 
1945-1985 Műcsarnok, Budapest, 1985

3. Husz Mária: A Magyar neoavantgárd 
textilművészet. Budapest, Dialóg Cam-
pus Kiadó, �001.

4. Kontaktus és új trendek. �. Textilmű-
vészeti Triennále Szombathelyen. In 
Magyar Iparművészet �006/3. 1�-�1.p. 
és www.netlevel.netpeople.hu/cikk.
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS FILMEKKEL – MÉDIA-
MŰHELYEK MUTATKOZTAK BE PÉCSETT 

A szervezők az ország különböző pontjain kisközös-
ségekben fiatalok és önkéntesek által működtetett 
médiaműhelyek képviselőit hívták meg, hogy bemu-
tassák az elkészült alkotásokat és megosszák egymással 
tapasztalataikat, náluk hogyan sikerült jó közösséget 
kovácsolni a filmezés és fotózás által.

A Gödöllő és Hatvan között félúton fekvő Bag köz-
ség mellett található egy cigánytelep – mintegy ötszáz 
nélkülöző lakossal. Helyi fiatalok és budapesti egye-
temisták egymással karöltve azon dolgoznak, hogy a 
telepen élőket filmek forgatásába vonják be. – Kortárs 
budapesti és sorstárs bagi mentoraink vannak, akik 
rendszeresen foglalkoznak a 15-�6 év közötti telepi fia-
talokkal – mondja Kerényi Máté, a BAGázs Közhasz-
nú Egyesület önkéntese. – Sokféle módon küzdünk 
azért, hogy a bagi cigánytelepen élő fiatalok célokat fo-
galmazzanak meg maguknak, azok eléréséért valóban 
tegyenek is lépéseket, és ezáltal növeljék a választási 
lehetőségeiket. A filmkészítés nálunk például nagyon 
bevált eszköz erre. Sok tehetséges fiatalt találtunk, akik 
igazán élvezik a filmezést. Ők azok, akik hitelesen ké-
pesek dokumentálni a telepi életet, hiszen ott élnek. 
Hisszük, hogy a saját videóinkkal rá tudunk cáfolni a 
cigánytelepekről szóló negatív média-megjelenésekre.

A műhelyen bemutatkozott a Baranya Ifjúságáért 
Nonprofit Kft Értékek kontra erőszak nemzetközi if-
júsági projekt, melynek keretében készült kisfilmek 
forgatásában magyar, német, angol és északír fiatalok 
vettek részt, és az „érték” fogalmát járták körül.

Az OKISZ és Fenntartható Ormánság Nonprofit 
Kft projektjében Kémes település kisközössége és fő-
városi profi filmesek közösen készítettek úgynevezett 
társadalmi célú hirdetéseket, amelyekben az Ormánsá-
got mutatták be – úgy, ahogy ők látják.

A workshopon bemutatkozott a Médiakommandó 
fiatal csapata, kik Pécsett, az „Élet-tér” projekt kereté-

ben, Az emberség erejével alapítvány által működtetett 
Menedék Ifjúsági Klub tagjai. Az általuk bemutatott 
kisfilm Pécs közterein készült. A fiatalok egy kamerával 
és egy kis zsákkal kimentek az utcára. A zsák cetliken 
darabokra szedett verseket tartalmazott. Az utcán meg-
szólított emberek kihúztak egy-egy papírt egy rövid 
versrészlettel, és azt elmondták a kamera előtt. A filme-
sek sorrendbe vágták az idézeteket, így a költeménye-
ket rengeteg ember 
együtt „rakta egy-
be”. Az alapítvány 
tagjai és önkéntesei 
– a Bagon működő 
egyesülethez hason-
lóan – elsősorban a 
hátrányos helyzetű 
gyermekek és fiata-
lok számára nyújt 
közösségi élményeket, kreatív szabadidős programo-
kat, segíti személyiségük kibontakozását.

Négy egészen különböző kezdeményezést ismer-
hettünk meg, és mindegyik példán keresztül kiderült: 
a média eszköztára nagyon is alkalmas arra, hogy a 
fiatalok kifejezhessék véleményüket, gondolataikat, 
megmutathassák önmagukat, szűkebb és tágabb kör-
nyezetüket – véli Koska Éva szervező, az Élet-Tér prog-
ramsorozat projektmenedzsere. – Nem utolsósorban 
pedig igen hatékony közösségépítő módszer, hiszen ha 
valakik átélhetik a közös alkotás örömét, és együtt hoz-
nak létre értékes alkotásokat, akkor az akár évekig segít 
összetartani egy kisközösség tagjait.

További információ: Koska Éva projektmenedzser 
(+36 �0 433 4403)

A média eszköztárának lehetőségei az ifjúsági közösségi munkában – erről a kérdéskörről cse-
réltek tapasztalatokat fiatalok a pécsi Civil Közösségek Házában. A beszélgetés az „Élet-Tér – 
komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért” 
című projekt „Ti hogyan csináljátok” szakmai műhelysorozat részét képezte.

ÉLET-TÉR – komplex szolgáltatások és közösségi 
kezdeményezések a pécsi családok jólétéért

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
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Dr. Cserkúti Adolf városi főlevéltáros 
(1859-19�8) érdekes cikkét olvashatjuk a 
Dunántúl 19�5. szeptember �-i számában, 
a Tettye-forrásvíz felhasználásnak viharos és 
békésnek egyáltalán nem nevezhető történe-
téről. A cikket olvasva elgondolkoztam: Lám-
lám nincs semmi új a nap alatt.   

„A Tettyeforrás tulajdonjogi kérdésben 
a felperesi főérdekeltség 17 molnárból állt, 
ezekhez, mint mellékérdekeltség csatlakozott 
�5 pokrócos, 10 tímár, 30 lakatos, 15 szűcs, 
4 kékfestő, a bocskoros vargák és szíjgyártók 
céh, valamint több kertész.

Szabó Péter felperesi ügyvéd periratában 
nagyhangú kijelentések fordulnak elő, mint a 
tettyei forrás urai és tulajdonosai mi molná-
rok vagyunk, kik malomjogot egyedül bírjuk 
s kiktől a vizet semmi ürügy alatt, akármely 
csekély részben is el nem tulajdoníthatja a vá-
ros. – Egy másik helyen: a malomeseteknek 
mi molnárok magunk vagyunk korlátlan tu-
lajdonosai, ha úgy tetszik, földesurai, vagyis a 
vízregálé a mienk. 

Később Dietrich Ignác ügyvéd, a közismert 
jeles jogász vállalta a molnárok jogi képvisele-
tét. Ő egészen új irányt adott a pernek, a Tety-
tye forrás tulajdonjogának elejtésével, abból 
indult ki, hogy a molnárok szempontjából 
nem a víz tulajdonjoga, hanem szabad hasz-
nálata a lényeges, ernnél többre nincs is szük-
ségük. Dietrich az iránt perelt, hogy a város 
a tettyei forrást teljesen kapcsolja ki a közvíz-
vezetékből, dugaszolják be a vezeték csövét a 
forrásnál és a víz egész mennyisége a molná-
roké legyen. Elválasztotta a tulajdonjogot a 
használati jogtól, a tulajdonjogot a városnak 
koncendálta ugyan, de hozzátette azonban, 
hogy a város nem élhet jogával, mert ezzel 
a malmok vízhasználatának szorgalmi jo-
gát gátolja. Ha egyszer megtörténik az – írja 
Dietrich – hogy az alperes város a malmok 

szorgalmi jogát és ezzel szabadon rendelkező 
tulajdonosává válik, akkor megihatja az egész 
vizet, ha akarja ott mindjárt a forrásnál.

Dietrich 1867-ben nyomtatott füzetben 
propagandát is csinált, a tettyei malomjog 
megváltásának. Nem lehet kívánni, úgymond 
füzetében, hogy a molnárok vagyonukat, 
amiből élnek, a közjónak odaadják. Ha ezt 
kívánni lehetne, akkor a gabonakereskedők-
nek is ingyen kellene kinyitni a magtárát a 
szűkölködők számára, mert ezeknek kenyérre 
van szükségük. Sok ember fázik télen. Melyik 
polgár adta tűzifáját, melyik szedte le házá-
nak gerendáját ingyen tüzelőnek a szegények 
részére, hogy azután maga fázzék, és födetlen 
háza elpusztuljon? A városi hatóságnak az a 
rendelete, hogy az egyes polgárok személyét 
és vagyonát védelmezze akárkinek a támadá-
sa ellen, nem pedig az, hogy maga intézzen 
támadást bárkinek az érdekében, az egyesek 
ellen. 

A város ellen vezetett perben Dietrich a kö-
vetkező eredményeket érte el:

Pécs szab. kir. város törvényszéke 1870. 
január 28-án így ítélt:

Felperes molnárok a tettyei forrásvíznek 
kizárólagos használata iránt indított kerese-
tükből elmozdítatnak, a perköltségek köl-
csönösen megszűntetnek, a kincstári illetmé-
nyeket mégis a felperesnek, mint pert vezetők 
tartoznak megfizetni.

A pesti királyi ítélőtábla 1871. március 
10-én hozott ítélete: 

Felperes molnárok nem igazolták azt, hogy 
a tettyei víz kizárólagosan használati jogát 
bármely törvényes úton és módon megsze-
rezték volna, azért a város vízhasználatának 
eltávolítása iránti perben hozott törvényszéki 
ítélet helyben hagyatik.

A kir. Kúria 1871. szeptember 14-iki íté-
lete: 

Trebbin Ágost

Per a Tettye-forrás tulajdonjoga körül
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A pesti kir. táblának neheztelt ítélete az 
abban felhozott indokoknál fogva helybeha-
gyatik.   

Ezek szerint a molnárok a tettyei víz tulaj-
donjogára, utóbb csak kizárólagos használa-
tára támasztott jogigényüktől elesvén meg-
maradt nekik a városi vízvezeték szükségletén 
felüli fölös víz használata. Miután a népesség 
szaporodásával a közvezetékbe mindig több 
és több vizet kellett ereszteni és előrelátható 
volt az idő, amikor a malompatakokba, s a 
molnároknak semmi sem jut. A város a mal-
mokat végre megvette és a molnárokat kárpó-
tolta, ami nélkül a mai általános vízvezetéket 
nem lehetett volna megvalósítani.

A tettyei víz 17 malma közül csak egy volt 
alulcsapó, a többi 16 felülcsapó, összesen �9 
malomkerékkel. Azon elterjedt közhit, hogy 
a Tettye-forrás régen az időjárástól függet-
lenül, állandóan ontotta a kiapadhatatlan 
víztömeget, a valóságnak nem felel meg. A 
molnárok időről időre újból felpanaszolták 
a forrás megbízhatatlanságát, a változó csa-
padék viszonyokhoz való alkalmazkodását. 
Ilyen panaszok merültek föl a malompatak 
vízének elégtelensége miatt, például 1789, 
1796, 1806, 181�, 18�8, 1834 években, tehát 
a városi vízvezeték javára 1841-ben történt le-
csapolás előtt is.

1789-ben a török háború miatt, a napóleo-
ni hadjáratok alatt is katona kincstári gabona-
őrlésre voltak a malmok kötelezve, de a víz-
hiány következtében restanciában maradtak. 
A rájuk kivetett liszt mennyiséget a kitűzött 
időre nem tudták szállítani. Igazolásukra 
Schreyer Ferenc és Wágner Antal pécsi pék-
mesterek 181�-ben bizonyítványt állítottak 
ki arról, hogy ők többször falusi molnároktól 
kénytelenek lisztet vásárolni, mert a tettyei 
molnárokat a vízhiány akadályozza vállalt 
lisztszállítási kötelezettségük pontos teljesí-
tésében. 

A város tanácsa 1794. június 18-án a mol-
nárok feljelentésére megbírságolta Wéber 
Mátyás kertészt és két társát, akik a tettyei 
malomárokból duzzasztás útján vízzel elárasz-

tották kertjüket, s ez által az alattuk követke-
ző malmoknak a hajtóerő elpazarolásával kárt 
okoztak.

A helytartótanács a hosszadalmas francia 
hadakozás alatt gyógynövények belföldi ter-
melését ajánlotta leiratában. Nendtvich Tamás 
pécsi gyógyszerész ezen felbuzdulva, 1810-
ben egy �76 négyszögöles telket vett Kurtz 
Ignác bádogostól a Felsőmalom utca nyugati 

oldalán, Er-
reth Kálmán 
mostani föld-
szintes laká-
sával szem-
ben eső, itt a 
városi tanács-
nak 1810. 
szeptember 
10-én kelt 

engedélyével gyógynövények termelésére fü-
vészkertet rendezett be. Az öntözéshez a vi-
zet a Malom utca keleti házsorának telkein 
keresztülfolyt tettyei malomárokból az utca 
útteste alatt lefektetett csövön vezette be bo-
tanikus kertjébe épített ciszternába és ezért 
évi 5 forintot fizetett a városi pénztárba. Ezen 
kicsiny terület öntözése miatt a molnárok 5 
évig viszálykodtak Nendtvich Tamással, míg 
csak a helytartótanács 1815. március �8-án 
véglegesen ki nem mondta, hogy a füvész-
kert öntözését megtiltani annál kevésbé lehet, 
mivel a megejtett vizsgálat szerint maguk a 
molnárok jóval nagyobb kertjeiket ugyancsak 
a malompatakból öntözi, a gyógynövények 
termelése pedig van olyan közérdekű, mint a 
salátáé vagy a káposztáé. 

A fölhozott példák eléggé mutatják, hogy a 
Tettye szárazságkor sohasem bővelkedett víz-
ben. Nedves időjáráskor a fölös víz a malom-
patakból a vadvízárokba ömlött.”

189�-ben pedig véglegesen pont került a 
történet végére. A Tettye patak vize a város 
közösségének a szolgálatába lépett. Szilaj, he-
lyenként tajtékozó vize azóta a városi hálózat 
csöveibe kényszerítve csendes nyugalommal 
szemléli az idők múlását.
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Többszáz kilátástalan anyagi helyzetben lévő ormánsági családnak adta vissza a reményt a 
„Mindenre van megoldás”. A két éven át tartó prevenciót célzó családkísérési program eredmé-
nyeit Vajszlón, a Szociális Háló Egyesület Integrált Közösségi és Szolgáltató Terében értékelték 
a megvalósítók. A projekt célja az volt, hogy a szegénységben élő egyéneknek és családoknak 
nyújtott komplex támogatással hozzájáruljon a hatékony háztartás-gazdálkodásukhoz, adósság-
terheik megfelelő kezeléséhez, tartozásaik rendezéséhez, mégpedig úgy, hogy ezzel párhuzamo-
san a munkaerő-piaci helyzetük is javuljon. 

A zárórendezvényen egybegyűlteket Sellye polgármestere köszöntötte. Nagy Attila köszöne-
tét fejezte ki a projekt megvalósítóinak azért, hogy két éven át elkötelezetten dolgoztak a sellyei 
kistérségben élő hátrányos helyzetű emberekért. – A Mindenre van megoldás egyik nagy ered-
ményének azt a szemléletváltást tartom – fogalmazott Nagy Attila –, hogy a térségben egykor 
jellemző ingerszegénység, befogadásra való hiány mára nagyban változott. Az itt élő lakosság 
elfogadta a projektben együttműködő, és egyébként a szociális szférában fontos szerepet játszó 
szervezeteket.

A családkísérési program eredményeit és tapasztalatait Sándor Andrea szakmai vezető, az 
Ifjúságért Egyesület ügyvezető elnöke összegezte: – Négyszáz család részesült valamilyen mó-
don a program kínálta számos lehetőségből. ��4 család pénzügyi helyzete azonban a projekt 
segítségével érzékelhetően is javult: van, akinek sikerült elhelyezkednie, másoknak – például a 
bevezetett adósságkezelési szolgáltatásnak köszönhetően – csökkent az adóssága. Azt hiszem, a 
legfontosabb az egészben az, hogy ők mindnyájan visszakapták a reményt!   

Az Ifjúságért Egyesület TÁMOP 5.3.5-09/1.�010-0001-es azonosítószámú, Mindenre van 
megoldás elnevezésű projektje 58 �94 805 forintos támogatásból valósult meg. Az egyesület 
együttműködő partnerei a Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Dél-dunántúli Re-
gionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Szociális Háló Egyesület voltak.

SOK JÓ MEGOLDÁS SZÜLETETT
Véget ért a „Mindenre van megoldás” 

prevenciót célzó családkísérési program a Sellyei Kistérségben 
(TÁMOP-5.3.5-09/1)
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„Aranyoskám, én analfabéta vagyok a szá-
mítógéphez, ugye nem probléma, ettől még 
jelentkezhetek a tanfolyamra?” „Én már na-
gyon öreg vagyok, szívesen jönnék az oktatás-
ra, a laptopomat magammal vihetem?” 
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel 
fordulnak hozzám azok a nyugdíjas ko-
rúak, akik arra vállalkoztak, hogy megis-
merkedjenek a számítógép és az internet 
világával.

Amióta átvettem a kolléganőmtől a 
tanfolyam szervezésével kapcsolatos fel-
adatokat, az oktatásra jelentkező idősko-
rúak két típusával ismerkedtem meg: az-
zal a többséggel, akik annak a bizonyos 
„szürke masina” kezelésével a tanfolyam 
ideje alatt akarnak megismerkedni, illet-
ve olyan nyugdíjasokkal, akik oktató se-
gítségével szeretnék rendszerezni számítógép 
és internet kezelési ismereteiket.

Szakképzett önkéntes tanáraink jól felépí-
tett, a csoport tudásszintjének megfelelő tan-
anyag alapján két héten át napi két órában kis 
létszámú csoportokban oktatják számítógép 
használatra a résztvevőket. Türelmes és segí-
tőkész oktatóink mindenkivel külön-külön is 
foglalkoznak, ezért nem fordulhat elő, hogy 
bárki is lemaradna a társaitól. 

A kompjúter kezelésével ismerkedőknek a 
tanfolyam első óráin még az egérrel való kat-
tintás is problémát jelent, azonban felkészült 
oktatóink segítségével néhány nap múlva már 

rajzot készítenek, recepteket, rövid leveleket 
írnak. Az első hét végére a hallgató saját map-
pába gyűjti, onnan bármikor megkeresheti, 
átírhatja és elmentheti a dokumentumait. A 
következő hét folyamán már levelet, számuk-
ra kedves képeket küldenek, érdekes cikkeket 
ajánlanak egymásnak. A tanulással nehezen 
haladó nyugdíjasoknak nemcsak az oktató, 
hanem a többi résztvevő is segít a gyakor-
lásban, így egymást motiválva tudnak egyre 

többet és többet a számítógép keze-
léséről. 

�010 áprilisa óta, amióta elindult 
a számítógépes oktatásunk, hozzáve-
tőleg 460 nyugdíjas korú vett részt és 
végezte el a tanfolyamot, aminek si-
kere – úgy gondolom – nem feltétle-
nül tőlünk szervezőktől és oktatóktól 
függ, hanem azoktól a hozzánk jelent-
kezőktől, akik úgy gondolják, az élet-
kor nem kifogás legyőzni félelmüket a 
számítógéppel szemben, hanem lehe-
tőség a mára az élet nélkülözhetetlen 
részévé vált világ megismerésére.

Kiss Zsuzsanna
Sosem késő elkezdeni
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Sikeres parkgondozói vizsgát tett kilenc pártfogó felügyelet alatt álló baranyai bűnelkövető. Mind-
annyian hisznek abban, hogy friss OKJ-s szakmával a kezükben majd nagyobb eséllyel találnak mun-
kát. A négy hónapon át tartó szakképzést a Tudás-Érték-Tapasztalat (T.É.T.) elnevezésű, TÁMOP 
5.6.1.A-11/�-�011-009-es azonosítószámú integrációs program tette lehetővé a számukra, melyet a 
pécsi Ifjúságért Egyesület és konzorciumi partnerei, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. és a Dél-Du-
nántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. valósít meg.

– Öt éve vizsgáztam utoljára, kicsit zavarban is voltam – mondja a 19 éves Gilikter Erik, akit a 
négyhónapos előzetes letartóztatása után pártfogója vont be a T.É.T.-be. – Az írásbeli vizsgám majd-
nem hibátlan lett! A szóbelin a villanymotoros gépek használatáról szóló tételt húztam, mindent tud-
tam róla. Azt hiszem, ez a bizonyítvány az egész életemet megváltoztatja. A bátyám már szerzett is 
nekem munkát egy kertészeti vállalkozásnál – hamarosan dísznövénykertben dolgozom majd park-
gondozóként. Egyébként pedig már maga a tanfolyam  rendszert vitt az életembe: eztán már nem lesz 
gond reggel korán kelnem ahhoz, hogy nyolcra beérjek a munkahelyre.

A négyhónapos képzés csupán kis ízelítőt adhatott az egyébként igencsak sokrétű szakmából 
– fogalmaz a parkgondozók oktatója. Farkas Attila erdőmérnök azt mondja, elégedett a csoportja 
eredményével: - Kilenc embernek sikerült levizsgáznia. Bár nem volt könnyű feladat, mégis szívesen 
oktattam ezt a csapatot. Igyekeztem minél többet átadni nekik a szakma elméleti és gyakorlati alap-
jaiból. Most már például azt is tudják, hogyan kell szakszerűen elkészíteni egy virágágyást, vagy a 
díszcserjéket ápolni. 

Azt, hogy a programba bevont pártfogoltak a vállalásaikat valóban teljesítsék, az elvárások és lehe-
tőségek útvesztőjében könnyebben eligazodjanak, szakemberek kísérik figyelemmel. Csiszár Tamás 
mentor még a vizsgára is elkísérte a rá bízott embereket. – Örülök, hiszen a mentoráltjaim közül ket-
ten sikeresen vették az akadályokat: a mai napon szakképzett parkgondozók lettek. Azt gondolom, 
hogy a T.É.T.-program azért nagyon hatékony, mert még az elején pontosan felmérte, mire is van való-
jában szüksége ennek a célcsoportnak - és pontosan ezekre a szükségletekre reagál: tudatosan fejleszti 
a képességeiket, szakmát ad a kezükbe, és igyekszik munkába helyezni ezeket az embereket. 

A program soron következő állomása - a takarítóképzést lezáró vizsgák mellett - a most induló 
munkaerő-piaci és álláskeresési tréning. Szakemberek segítenek a pártfogoltaknak abban, hogy a maj-
dani állásinterjúkra ne csak bizonyítvánnyal a kezükben, hanem nagyobb önbizalommal, sokkal fel-
készültebben is érkezzenek.    

A 109 millió forintos pályázati támogatás segítségével megvalósuló integrációs program 3� hó-
napon át segíti a baranyai bűnelkövetőket, hogy azok felhagyjanak törvénytelen életmódjukkal, meg-
változzanak, idővel munkába álljanak. A program célja továbbá az is, hogy a peremre szorultak és a 
társadalom ne kölcsönösen ellenségesen viszonyuljanak egymáshoz.

OKJ-s szakmát adott baranyai bűnelkövetők kezé-
be a „Tudás-Érték-Tapasztalat integrációs program” 

(TÁMOP 5.6.1.A-11/2-2011-0009)
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Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 
„Civil szervezetek adományok után járó 
normatív kiegészítése 2013” c. pályázati ki-
írása (NEA-13-N) 
A pályázat célja: 
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil 
szervezetek társadalmi szerepvállalásának segí-
tését szolgálja. A pályázat célja a civil szerveze-
tek működéséhez való hozzájárulás a társadal-
mi támogatottságukhoz kapcsolódóan. A civil 
szervezetek által gyűjtött és elektronikusan 
bevallott (számviteli beszámoló külön során 
szerepeltetett) adományok után járó öt száza-
lékos normatív kiegészítés működési támoga-
tásnak minősül. 
Támogatható tevékenységek:
A támogatás a projekteket- és szervezeteket 
megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminiszt-
ráló, a törvényeknek való megfelelést segítő te-
vékenységek, valamint a cél szerinti tevékeny-
ségek feltételeinek biztosítására fordítható.
Közösségi környezet kollégium – A kultu-
rális tevékenység, közművelődés, tudomány 
és kutatás, hagyományápolás, audio- és tele-
kommunikáció, informatika, elektronikus hír-
közlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, 
társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a te-
lepülés és közösségfejlesztés területén működő 
civil szervezetek.
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium – Az 
élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, pol-
gári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és 
katasztrófaelhárítás, közrend és közlekedés-
biztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, 
a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme 
területén működő civil szervezetek.
Nemzeti összetartozás kollégium – A Kár-
pát-medencei együttműködés, mint a határon 
túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi te-
vékenység elősegítése és az európai integráció, 
továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, 
valamint az emberi és állampolgári jogok vé-
delme területén működő civil szervezetek.

Társadalmi felelősségvállalás kollégium – 
Nonprofit szervezeteknek, ernyőszerveze-
teknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és 
érdekképviselet, adományosztás, szociális tevé-
kenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyze-
tű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékeny-
ségek területén működő civil szervezetek.
Új nemzedékek jövőjéért kollégium – A ne-
velés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és 
ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvé-
delem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékeny-
ség, kábítószer-megelőzés, természet- és környe-
zetvédelem területén működő civil szervezetek.
A támogatási időszak és a támogatás formá-
ja: A Kollégiumok a civil szervezetek megadott 
időszakban felmerült működési költségeihez 
nyújt vissza nem térítendő vagy visszatéríten-
dő támogatást.
A támogatás mértéke: 
A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás 
legkisebb összege 10.000,- Ft, legnagyobb össze-
ge �50.000,- Ft. Az önrész arányának legkisebb 
mértéke a támogatási összeg 10 százaléka.
Beadási határidő: 2013. március 25.
További információ:
Pályázati kiírások megtekinthetők: http://ci-
vil.kormany.hu/palyazati-kiirasok 
A pályázattal kapcsolatban további informá-
ciókat a 06-1-795-�9�1 és a 06-1-795-�937 
telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail 
címen, valamint a Civil Információs Centru-
moknál kaphatnak. 

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési 
Alap Kollégiumainak „Civil szervezetek 
szakmai programjának támogatása” c. pá-
lyázati kiírásai
Valamennyi kollégiumnál pályázhatnak
• szövetségek 
• alapítványok
• egyesületek
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Nem nyújthat be pályázatot az a közhasznú 
jogállású civil szervezet, amelynek éves bevéte-
le az utolsó lezárt üzleti évben meghaladja az 
50 millió forintot.
Ha a NEA-13-M kiírásra pályázatot nyújtott 
be, a szervezetnek szakmai pályázatát is ugyan-
ahhoz a kollégiumhoz kell benyújtania. Azok a 
szervezetek, amelyek nem igényeltek támoga-
tást a működésre a Nemzeti Együttműködési 
Alaptól, a tevékenységüknek megfelelő kollé-
giumhoz nyújthatják be a pályázatot.
Beadási határidő: 2013. március 25.
További információ:
Pályázati kiírások megtekinthetők: http://ci-
vil.kormany.hu/palyazati-kiirasok 
A pályázattal kapcsolatban további informá-
ciókat a 06-1-795-�9�1 és a 06-1-795-�937 
telefonszámokon, a nea@emet.gov.hu e-mail 
címen, valamint a Civil Információs Centru-
moknál kaphatnak. 

Egész életen át tartó tanulás program – 
Grundtvig időskorú önkéntes projektek
Pályázhatnak: bármilyen szervezet, amely vál-
lalja az időskorú önkéntesek küldését és foga-
dását úgy, hogy az önkéntesek tevékenységéből 
anyagi haszna nem származik
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2013. március 28.
A Grundtvig időskorú önkéntes projektek cél-
ja olyan szervezetek támogatása, melyek egy 
nemzetközi projekt keretében időskorú ön-
kénteseket küldenek és fogadnak, az önkén-
tesek külföldi tartózkodását az előkészítéstől 
a megvalósításon át az értékelésig végigkísérik 
és segítik. A projektek ideális esetben egy hosz-
szabb távú, önkéntesek cseréjén alapuló kap-
csolatot alapoznak meg a két partner között.
Pályázásra jogosultak köre: Pályázhat bár-
milyen szervezet, mely vállalja az időskorú 
önkéntesek küldését és fogadását úgy, hogy 
az önkéntesek tevékenységéből anyagi haszna 
nem származik.
Támogatható tevékenységek: A projekteken 
belül támogatható minden olyan tevékenység, 
amely az időskorú önkéntesek küldésével és 

fogadásával, illetve a partnerek közötti együtt-
működéssel kapcsolatos. A projektpartnerek-
nek � év alatt legalább � időskorú (50 éves vagy 
annál idősebb) önkéntest kell külföldre külde-
niük, 3-8 hetes időszakra, és legalább ennyi ön-
kéntest fogadniuk is kell ezen időtartam alatt.
A támogatás mértéke: Támogatás a következő 
költségtételekre igényelhető: a mobilitás meg-
szervezésének költségeire, a nemzetközi utazás 
költségeire, a fogadott önkéntesek megélhetési 
költségeire, illetve az önkéntesek fogadásának 
költségeire.
A pályázat beadási határideje: 2013. már-
cius 28.
A részletes pályázati felhívás és a szükséges űr-
lapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány 
honlapján: http://www.tka.hu.

Európa Parlament – Miért érdekeljen?
Álmodoztál már arról, hogy beleszólj az eu-
rópai integrációs folyamatokba? Most itt a 
lehetőség! Benne vagy? Akkor vegyél részt 
az Európai Politikai Központ pályázatában, 
melynek címe: Az Európa Parlament – Miért 
érdekeljen?
Várják az Európai Unió tagországai valamint 
Horvátország 18-30 év közötti állampolgárait, 
hogy újító és meggyőző módon fejezzék ki, 
miért is fontos számukra az Európai Parlament 
és miért van szükség mindenki szavazatára a 
következő Európa Parlamenti választásokon. 
Írhatsz, énekelhetsz, táncolhatsz, rajzolhatsz, 
filmezhetsz - vagy bármilyen más kreatív mó-
dot felhasználhatsz, hogy kifejezd a vélemé-
nyed.
Az első húsz nyertes brüsszeli utazást nyer, 
ahol bemutathatják pályamunkáikat, és köze-
lebbről megismerkedhetnek az Európai Uniós 
intézmények működésével, valamint hason-
lóan gondolkodó kortársaikkal és az EU dön-
téshozóival is eszmecserét folytathatnak. 
A pályamunkák benyújtási határideje: 2013. 
március 28.
Bővebb információ és jelentkezés: http://
www.epc.eu/prog_forum.php ?forum_
id=30&prog_id=1

szerkesztette: Szabó Ágnes



2013. február 19

Ba
ra

ny
ai

Baranyai

impresszum

A lap megjelenését 
támogatja:

Baranyai közösségi lap
Megjelenik havonta

Kiadja: a Nevelők Háza Egyesület (76�4 Pécs, Szent István tér 17.)
Felelős kiadó: Vincze Csilla
Főszerkesztő: Hajnal Zsolt

Szerkesztőség: 76�4 Pécs, Szent István tér 17.
Telefon: (7�) �15-543 • Telefon/fax: (7�) 315-679

Web: www.ckh.hu, E-mail: civilkorzo@ckh.hu
Munkatársak: Ágoston Gabriella, Gruidl Zsuzsanna, 

Kiss Zsuzsanna, Knyihár Éva, Fűri Ildikó, Szabó Ágnes, Trebbin Ágost 
Címlapfotó: Mihály László

Tördelés, nyomdai előkészítés: 
Edenscript Kft. e.graphic stúdiója – 7�/��7-350 – 30/500-84-13 

www.edenscript.hu • info@edenscript.hu
Nyomdai munkálatok: Edenscript Kft. e.graphic stúdiója, Pécs

Nyilvántartásba vételi szám: �.9.1/1037-1/�005
ISSN 1787-97�8

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA 
áLLANDÓ PROGRAMJAI

Minden hétfőn 14.30-kor
Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok Barátság 
Kórusának próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
Pécsi Kamarakórus próbái
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas művész

Minden kedden 18 órakor 
Mecseki Fotóklub
Vezeti: Hámori Gábor

Minden csütörtökön 10 órától
Hurcibaba klub
Vezeti: dr. Bereczki Barna Szilvia

Minden hónap első keddjén 15 órakor
Örökifjú Nyugdíjasok Klubja

Kéthetente keddenként 17 órakor
Foltvarró Klub 
Vezeti: Molnárné Reich Lívia

Minden szerdán 16 órakor 
Belvárosi Rajziskola
Vezeti: Nemerey Péter

Minden hónap harmadik szerdáján 
15 órakor

Vers- és Prózamondó Pedagógusok 
Klubja
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 15 órakor
Füsti Molnár Éva Színistúdió
Vezeti: Füsti Molnár Éva, Jászai-díjas 
művész

Március 5-től minden kedden 17 órakor 
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
Vezeti: Palacskó József

Ingyenes számítógépes tanfolyam indul nyugdíjasoknak!
Az oktatás két hetes turnusokban folyik, minden délután 14-16 óráig

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 72/215-543 (Kiss Zsuzsanna)



Baranya Megyei Civil Információs Centrum

Szolgáltatások:

• tanácsadás az alábbi területeken:
– jogi, közhasznúsági,

– pénzügyi, könyvelési, adózási
– pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan

– civil szervezetek és üzleti szféra közötti kapcsolatépítés és együttműködés segítésének, 
tapasztalatainak bemutatása
– forrásteremtési tanácsadás

– számítógép-kezelés
– magyar-külhoni magyar és egyéb külföldi partnerségi kapcsolatok elősegítése

• információs szolgáltatások:
– Partnerség Információs Nap szervezése

– kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása)
– folyamatos információszolgáltatás biztosítása (adatbázis építése, aktualizálása, elérhetősége)

• infokommunikációs szolgáltatások
– honlap fenntartása

– hírlevél

• képzési és egyéb szolgáltatások
– a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos szemináriumok szervezése

– CIC partneri hálózati munkában való részvétel
– más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés

– inkubátor funkció – civil szervezetek számára székhelycím és alkalmi infrastruktúra biztosítása 
a Civil Közösségek Házában.
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Elérhet ségeink:
Nevel k Háza Egyesület

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 72 315 679
e mail: bmcic@ckh.hu

www.cic.ckh.hu
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