
Regionális Közösségi lap
IX. ÉvfolYam - 5. szám 2013. május-június

125 FT



Ba
ra

ny
ai

2013. május-június�

CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA 
H-76�4 Pécs, Szent István tér 17.

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 júnIuSI PROGRAMjAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRIA 
2013. június 11-én (kedden) 17 órakor a Jurisics 
Miklós Utcai Általános Iskolában működő 
Dr. Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskola 
Képző- és Iparművészeti Tanszak tanulóinak 
munkáiból nyílik kiállítás a Gebauer Galériában. 
Szaktanár: Svasticsné Bogáthy Zsuzsanna. 
A kiállítás megtekinthető: 2013. július 11-ig, 
hétköznaponként 9-19 óráig.

2013. június 11-ig, hétköznaponként 9-19 óráig 
tekinthető meg Guido Vedovato olasz festőművész 
Rejtőzködő Itália c. kiállítása.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
2013. szeptember 1-ig, hétköznaponként 9-19 
óráig tekinthető meg Boda Miklós fotókiállítása.

PROGRAM

Június 4-én, kedden 13-tól 16 óráig
Önkéntesek Hete 2013
Miért „kellene” felelősséget vállalnunk? 
– középpontban a CSR – mini konferencia 

A Baranya Megyei Önkéntes Centrum 
szervezésében

Június 4-én, kedden 18 órától
Mecseki Fotóklub
Balkán – Mánfai György (MF) vetítése 

Június 5-én, szerdán 15 órától
Pécsi Magyar–Orosz Társaság
Az orosz nyelv napja

Június 5-én, szerdán 17 órától
SANSZ Filmklub
Szerelmünk lapjai – (színes, magyarul beszélő, 
amerikai romantikus film, 1�3 perc, �004)

Június 8-án, szombaton 10 órától
Elég jó szülő
Támogató csoport kis- és nagygyermekes szülőknek

Június 14-én, pénteken 17 órától
Koreai Klub – Műhelybeszélgetés. Téma: Szöul.

Június 22-én, szombaton 9 órától
Elég jó szülő
Támogató csoport kis- és nagygyermekes szülőknek

Június 28-án, pénteken 17 órától
Koreai Filmklub – Kesztyű 
Színes, feliratos koreai dráma, 144 perc

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, Fonai Máté, Fűri Ildikó, Gruidl 

Zsuzsanna, Kiss Zsuzsanna, Knyihár Éva, 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



2013. május-június 3

Ba
ra

ny
ai

PannoniArt – Művészeti projektnap 4

Vállalati társadalmi felelősségvállalás 8

Közös alkotás egy szebb világért 10

Színek és fények – Erkki Nurminen kiállítása 1�

Wágner városában 14

Caretraining 15

Pályázati ajánló 16

Véget ért a munkaerő-piaci és álláskeresési tréning 
 a „Tudás-Érték-Tapasztalat integrációs programban” 18

Anti-diszkriminációs munka ifjúsági közösségekben 19

T A R T A L O M

Május…
…a szerelem hónapja. Közhelynek tűnhet a 
kijelentés, ha több embert megkérdeznénk, 
mi jut eszébe az év legszebb hónapjáról, élet-
szakasztól függően minden bizonnyal több-
féle választ is kapnánk.

Gyerkőcként többnyire két nagyon fontos 
eseményt kötöttünk májushoz, anyák-nap-
ját és a várva várt gyereknapot. Iskolásként 
számomra a tavasz utolsó hónapja nemcsak 
a tanév végi nagy hajrá időszakát jelentette, 
hanem az iskola épülete előtt álló szelídgesz-
tenyés virágzását is. Az iskolapadban ülve az 
ablakon keresztül hétről-hétre figyelemmel 
kísértem a gesztenyefák átalakulását. Az áp-
rilis közepétől rügyezni kezdő, hetek alatt 
zöldbe boruló és a fehér virágoktól pompá-
zó ágak látványa összefonódott a vakáció, az 
önfeledt pihenés idejének közeledtével. Vég-
zős gimnazistaként május már nem a közelgő 
szünidő, hanem a sötét felhőként felettünk 
lebegő érettségi vizsgával azonosult. Az egye-

temi években ez a hónap gyakorlatilag a szó-
rakozásra fordított idő csökkenésével egyenes 
arányban növő zárthelyi dolgozatok és a kol-
lokviumok számát jelentette. 

Belépve a nagybetűs életbe és egyúttal a 
munka világba, a várva várt május elsejével 
járó pihenőnap még értékesebbnek tűnik, 
mint a diákévekben, kivéve, ha nem hétvégi 
napra esik. Nem hagyhatjuk ki a sorból az 
olyan kevésbé rokonszenves határidőket, mint 
az adóbevallást és a közhasznúsági jelentés el-
készítését és időben postára adását.

Ünnepek, vizsgák és határidők ide vagy 
oda, számunkra sok felejthetetlen és kedves 
emléket idézhetünk fel, amikor jártunkban-
keltünkben randevúzó párokat látunk sétál-
gatni, vagy ha egyszerűen csak csukott szem-
mel beleszippantunk egy csokor orgonába, és 
hagyjuk kizárni gondolatainkat a még hátra-
lévő tennivalóinkról.

Kiss Zsuzsanna
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Nyolcadik hónapja működnek azok a szakköri 
csoportok a PTE 1. Számú Gyakorló Általános 
Iskolában, amelyek tevékenységének közép-
pontjában a helyi, pécsi kreatív ipar hagyomá-
nyainak, jelenének megismertetése és az ezekhez 
kapcsolódó kreatív képességek, jártasságok ki-
alakítása és fejlesztése áll. A projekt félidejében 
nagyszabású művészeti projektnap került meg-
rendezésre, melynek több célja volt. Egyrészt el-
jött az ideje annak, hogy az eddigi eredmények 
nagy nyilvánosságot kapjanak,  a csoportok be-
mutathassák termékeiket, alkotásaikat, számot 
adjanak tudás- és képességbeli gyarapodásukról 
és értékelő visszajelzéseket gyűjthessenek be kor-
társaiktól a tartalomra és személyes teljesítmé-
nyükre vonatkozóan. Másrészt a következő évi 
kreatív tevékenységekre történő jelentkezéseket 
is szerettük volna könnyebbé tenni, a választá-
sokat megelőző döntést alaposabbá tenni. Har-
madrészt szerettük volna az iskola hagyományos 
művészeti bemutatóját korszerűsíteni, tehát 
olyan közösségi alkalmat akartunk teremteni, 
ahol a diákok nézőként, alkotóként és kritikus-
ként is megnyilvánulhat-
nak, mégpedig minél több 
művészeti tevékenységbe 
történő bekapcsolódás so-
rán.

A siker várakozásunkat 
igazolta és felül is múlta. 
A két helyszín a Civil Kö-
zösségek Háza kertje és 
szinte összes terme, vala-
mint a PTE 1. Sz. Gyakor-
ló Általános Iskola volt.

Ezen a napon �56 gye-
rek tekinthetett meg forgó-
színpadszerű szervezéssel 

3 művészeti bemutatót: a két  színjátszó szakkör 
előadását (Petőfi Sándor: A helység kalapácsa, 
Szabó Magda: Abigél) Papp Zoltán rendezésé-
ben, és a Campanella énekkar műsorát Schóber 
Tamás vezényletével. Ugyanezek a gyerekek a 
különböző művészeti foglalkozások közül vá-
laszthattak néhányat, amelyen belekóstolhattak 
pl. a drámajátékba, a zenélésbe, a papírművé-
szetbe, a fényképezésbe és a fazekasságba. Két 
kiállítást (fotó és grafika) néztek meg a CKH új 
és nagyon szép kiállítótermeiben és részt vehet-
tek egy, a Zsolnay család történetével foglalkozó 
bemutatón is.

Természetesen szerettük volna a foglalkozá-
sokba és az előadásokba történő bevonódásukat 
minél nagyobb mértékben biztosítani, vala-
mint kíváncsiak voltunk a reflexióikra is. Ezért 
minden tanulónak egy projektnaplót kellett 
készítenie, melynek a művészeti projektnapra 
vonatkozóan változatos tartalmakat kellett  do-
kumentálnia: a látott és átélt dolgokról ajánlást, 
kritikát, rajzot, térképet, stb.  Az alábbiakban 
ezekből a projektnaplókból idézek.

Dombiné Borsos Margit
PannoniArt – Kreatív nevelés
   a hagyományok tükrében

TÁMOP 3.2.3/A 11/1 2012 0091
PannoniArt –Kreatív nevelés a

hagyományok tükrében



2013. május-június 5

Ba
ra

ny
ai

Színdarabok:
Miután találkoztunk bementünk a Kultúr-

kertbe. A megnyitó beszéd után az osztálytár-
saim adták elő az Abigélt. Nagyon tetszettek a 
bejátszott hangok, és jó volt látni, hogy milyen 
ügyesek az osztálytársaim. 

Mindenkinek figyelmébe ajánlom Szabó 
Magda Abigél című műve alapján rendezett 
színi előadást az 1. Számú Gyakorló Általános 
Iskola diákjainak és tanárainak előadásában. A 
rendezés jól tükrözi az elkényeztetett kis gimis 
lány karakterét, felnőtté válását. Ginának ottho-
nától elszakadva kell helyt állnia, a nehézsége-
ken azonban átsegíti őt társai szeretete.

Ez egy szomorú történet volt. De a végén van 
egy kis boldog pillanat. Hogy miért boldog, azt 
csak akkor tudod meg, ha megnézed!

Vitay Georgina (Hortay Csenge) nagyon jól 
játszotta a szerepét. Őt nézve úgy éreztem, hogy 
én is abba az osztályba járok.

A színészek remekül játszották el a szomorú-
ságot, a dühöt, a kiközösítést.

Petőfi Sándor művét elég viccesen adta elő 
Zoli bácsi színjátszó csoportja. A fellépők adott-
ságait kihasználták, például, hogy ki magas és 
ki alacsony. És hát a szemérmetes Erzsókért is 
megküzdöttek nem hétköznapi módon…

A szereplők beleélték magukat a szerepükbe, 
legnagyobb átéléssel a Vitéz Csepü Palkót ala-
kító Feiszthammel Brúnó játszott. A jelmezek 
visszaadták a történet korát. Aki méh nem isme-
ri Petőfi művét és jól akar szórakozni, okvetlen 
nézze meg a darabot, nem fog unatkozni 

Kézművesség:
A kézműves foglalkozáson sok érdekességet 

tudtam meg a Zsolnay gyárról és az ott alkalma-
zott technikáról pl. mázkészítés, színek keveré-
se. Zsolnay motívumokat készítettünk.

Nem vagyok egy olyan típus, aki nagyon oda 
van az ilyenekért, de ez meglepő módon tetszett. 
Könnyű volt és a végén az eredmény visszaadta a 
befektetett munkát.

Tehetség és szorgalom – a Zsolnay család:
A Zsolnay családról nagyon sok információt 

tudtunk meg. Megismerkedhettünk az agyago-
zással és a kerámiákkal, sőt a Zsolnay családfát 

is láthattuk. Nagyon tetszett, hogy mi is készít-
hettünk hasonló tárgyakat.

Engem nagyon megfogott, mert nem is tud-
tam, hogy Zsolnay ilyen híres volt. Szerintem 
minden pécsi iskolának kellene egy ilyen ismer-
tető, mert sokan nem is tudják, milyen nagysze-
rű ember volt Zsolnay.

Az egyik osztálytársam részt vett az előadásban. 
Nagyon tetszett, hogy a táblára felírták a fontos in-
formációkat. Gréti néni segített a diákoknak. Ké-
peket is mutattak a vetítőn. Mi jut eszedbe a Zsol-
nay névről? Ezeket a szavakat a közönség mondta: 
Pécs, váza, kerámia, porcelán, zöld, öt torony, eo-
zin, gyár, Zsolnay Vilmos.

Nagyon tetszettek a Zsolnay motívumok 
alapján készített tárgyak, játékok, amiket a szak-
körösök készítettek.

Zene-bona:
Az ismerős zenészek – iskolatársaink és egyi-

kük édesapja– népi zenét adtak elő, viccesen. 
Akik hallották, azok jókedvre derültek tőle. És 
látszott, hogy mindegyik előadó beleélte magát. 
Nekem nagyon tetszett, mert ez a fajta zene élő-
ben jobb.

Én biztos nem tudtam volna ennyit fejből el-
játszani.

„Megmozdul a rajz”
Ez a program hangulatos és vidám volt. Régi 

és újfajta rajzfilmbejátszásokat láttunk.… A leg-
jobb mégiscsak az volt, hogy saját mozgóképet 
készíthettünk magunknak.

Campanella:
A kórus nagyon szép műveket adott elő, 

néha-néha még én is énekeltem velük.
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Én ajánlom mindenkinek, hogy egyszer hall-
gassa meg őket, mert olyan csodálatosan énekel-
nek, hogy csak na! Számos helyen és versenyen 
voltak márt és soha nem jöttek haza üres kézzel. 
Tamás bácsi nagyon büszke rájuk. 

Kiállítások:
A rajzkiállításon nagyon szép rajzokat te-

kinthettünk meg, különböző technikával ké-
szülte. A legjobban a Tenger mélyén című tet-
szett, mert szép színes és ötletes volt.

Keresztes Kitti képe tetszett legjobban: A szi-
várvány szerint a világ című. Az egész kör alakú, de 
a közepéből négy szirom jön ki. A színek sötét és 
világos árnyalatát is megmutatja.

A képek gyönyörűek voltak, de volt egy, ami 
nagyon szép volt, érdekes, színes és nagyon tet-
szik: Dudás Réka képe a Tenger mélyén �01�. 

A legszebb kép a TV torony. Gyönyörű szép 
téli légi fotó. A Misina tetőt ez teszi népszerűvé. 
A fotót a technika tanárom, Hámori Gábor ké-
szítette. Erre a toronyra azt mondom, hogy Pécs 
„felhőkarcolója”.

Gyönyörű fotókat láttunk akár olyan egysze-
rű dolgokról is, mint például egy fákkal benőtt 
kis utca.. 

A kedvenc képem Illés Gergőtől A hóvirág (a 
műnél nem láttam címet, ezért én adtam neki). 

Az a véleményem, hogy sok ember fotózza le 
a hóvirágokat, de ahogy az emberek sem egyfor-
mák, úgy a képek sem. Ez a kép engem megérin-
tett. A hóvirág a kedvenc növényem és ez a kép 
nekem a hóvirág törékenységét, ártatlanságát, 
védtelenségét, de egyben szépségét és az élethez 
való erejét is sugározza.

Csodálatos színes és gyönyörűen kidolgozott, 
gyerekek által készített képek voltak. A kedven-
cem a Vízi manó című kép, mert sokszínű és 
szépen megrajzolt kép. Ezt rajzot egy Németh 
Sára nevű lány készítette. Szerintem igazán te-
hetséges a rajzolás terén.

Fény – Kép – Ész
Nagyon jó volt, megtudtuk, hogy akár sze-

métből összeszedett cuccokból is lehet fény-
képezőt készíteni, hogy mi az az előhívó, és 
hogyan csinálnak fekete-fehér képből színeset. 
Ez a foglalkozás volt a legérdekesebbek közt is 
az első.

Papírművészet:
Azért élveztem ezt a foglalkozást, mert MargitMargit 

néni és Gabi néni nagyon érdekes papírhajtási 
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technikát mutatott nekünk. Én egy kígyót hajto-
gattam, aminek a szüleim nagyon örültek.

Az origami nagyon tetszett, ezt a naplót is ott 
hajtogattam. 

A helyszín:
Jó helyszínt választottak.
A Sétatér a város gyöngyszeme, mindenki-

nek ajánlom, aki egy kis nyugalomra vágyik.

Drámai kóstoló:
Nekem a kedvenc foglalkozásom a dráma-

foglalkozás volt. Azért mert végig játszottunk és 
nagyon vicces volt.

Szerintem ez nagyon jó foglalkozás volt, mert 
itt egy kicsit felszabadultunk.

Általános:
Ez a napló az április 18-án megrendezett pro-

jektnapról szól. Ez a projektnap a Civil Közössé-
gek Házában és az iskolánkban zajlott. Két szín-
játszó csoport eljátszotta  Szabó Magda Abigél 
című darabját és Petőfi Sándornak A helység 

kalapácsa című művét. Néztünk grafikai kiállí-
tást a rajzszakkörök jóvoltából, belaktuk a Civil 
Közösségek Házának a szép kertjét, és hallgat-
tunk egy kis „zene-bonát”, majd a Campanella 
kórust. Hámori Gábor bácsi bevezetett minket 
a fényképezés titkaiba is.

Ez a napló azért fontos, mert ha nem kelle-
ne ilyet csinálni, nem biztos, hogy minden diák 
figyelne.

Szerintem ez a csütörtöki nap ez nagyon jó 
volt, csak hát ugye kellett jegyzetelni is. 

Az idei projekt napon nagyon sok mindent 
lehetett csinálni. A nagy nagyobb részét  Civil 
Közösségek Házában töltöttük, majd később 
az iskolába mentünk. Izgalmas és érdekes nap 
volt.

Mint rendezvényeken általában itt is meg-
nyitóval kezdtek. Mikor Gréti néni és Csilla 
néni megnyitotta a napot, megtudtuk, hogy a 
ház �00 éves. Utána megnéztük az Abigélt.

Jó fárasztó nap volt, de megérte. Remélem, 
jövőre is ilyen jó lesz. Legalábbis pontosan 
ugyanilyen eseménydús legyen.

TÁMOP 3.2.3/A 11/1 2012 0091
PannoniArt –Kreatív nevelés a

hagyományok tükrében
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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

2013. április 3-án a Baranya Megyei Csa-
lád, Esélyteremtési és Önkéntes Ház kezde-
ményezésére újszerű együttgondolkodás in-
dult a civil, a válallati és az önkormányzati 
szektor közreműködésével, a CSR (Corpora-
te Social Responsibility, vállatok társadalmi 
felelősségvállalása) helyi szintű minőségi és 
mennyiségi fejlesztése kapcsán. A megala-
kult munkacsoport az első alkalommal meg-
alkotta saját CSR értelmezését, a második 
alkalommal pedig konkrét cselekvési irányt 
jelölt ki, amelynek következő lépése az „Ön-
kéntesek hete” porgramsorozattal egybekö-
tött szakmai találkozó lesz.

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásá-
ra – corporate social responsibility (továbbiak-
ban CSR) definiálására az elmúlt években 
sokan tettek kísérletet. Számos könyvben 
és tudományos értekezésben olvashatunk 
arról eltérő meghatározásokat. Talán a leg-
ismertebb definíció mégis B. Carroll (1991) 
nevéhez fűződik, aki négy dimenzió mentén 
értelmezte azt:

„A gazdaságos működés minden vállalat 
alapvető célja, tehát a gazdasági kötelezettsé-
gek teljesítése és a felelősségvállalás egyaránt 
kötelező érvényűek; ezen túlmenően a törvé-
nyek betartása, jogi felelősségvállalás; a fair és 
igazságos működés, más néven etikai felelős-
ségvállalás; valamint a filantróp felelősség a 
meghatározó.

A CSR, vállalati társadalmi felelősségvál-
lalás olyan törekvés, melynek értelmében a 
vállalatok önkéntes alapon üzleti tevékeny-

ségükbe integrálnak társadalmi és környe-
zetvédelmi célkitűzéseket is, és ezen elvek 
mentén alakítják kapcsolataikat érintett-
jeikkel.

A CSR gazdasági viselkedés, mely túlmu-
tat a jogi elvárásokon, és melyeket egy válla-
lat önkéntesen vállal, mert úgy ítéli, hogy ez 
a hosszú távú érdeke. Összekapcsolódik a 
fenntartható fejlődés koncepciójával: a vál-
lalatok integrálják a gazdasági, társadalmi és 
környezeti hatásukat működésükbe. Nem a 
gazdasági fő tevékenységek egy választható 
„kelléke”, hanem a vállalatirányítás egy útja.

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása 
annak a módja, ahogy az üzleti szféra figye-
lembe veszi működésének gazdasági, tár-
sadalmi, környezeti hatásait, vagyis miként 
maximalizálja az eredményeket, és miként 
minimalizálja a negatív következményeket. 
Egy olyan önkéntes tevékenység, amely túl-
mutat a szabályozói elvárásokon teljesítve a 
vállalat növekedésével szemben támasztott 
és a szélesebb társadalmi elvárásokat.” Forrás: 
(http://www.rtg.hu/csr-bovebben.php)

A klasszikus megközelítésen túlmenően 
az Európa �0�0 stratégia a CSR kérdését új 
keretbe ágyazza, mely legfőbb célja, hogy 
az Európai Unió gazdasága fenntartható 
és inkluzív legyen. A vállalkozások felelős-
ségteljesebbé válásának ösztönzése révén 
fokozza és próbálja fenntarthatóbbá tenni 
a gazdasági növekedést, s ezáltal a foglal-
koztatási célkitűzések eléréséhez szintén 
hozzájárul.

Ágoston Gabriella

Vállalati társadalmi felelősségvállalás
 – pécsi munkacsoport –
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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

Húsz éve dolgozom a Nevelők Háza Egye-
sületnél, mint gazdasági vezető.
A szervezet gazdasági feladatainak ellátá-
sán kívül a TÁMOP, DDOP és ÁROP 
programok, valamint a nemzetközi pro-
jektek – IDA, PRETTY, Flexicurity, EC 
LLL-Grundtvig Multirateral – pénzügyi 
vezetése is a munkám része.
A Civil Információs Centrum pénzügyi 
vezetője és pénzügyi, könyvviteli és adózá-
si tanácsadójaként előzetes egyeztetést kö-
vetően várom a szervezetek megkeresését.

Kalmár Józsefné (Dóri)

A társadalmi felelősségvállalás megítélése 
jelentős mértékben változott az elmúlt évek-
ben Magyarországon. Bár még sok tekintet-
ben gyerekcipőben jár hazánkban, hiszen 
korábban hajlamosak voltak a szponzorálás 
fogalmával azonosítani, így leredukálva szé-
lesen értelmezett lehetőségeit. Mára azon-
ban egyre többen rájöttek arra, hogy a CSR 
hosszú távú befektetést jelenthet a vállalatok 
számára, mely növeli a hatékonyságot, a vál-
lalatok reputációját mind a munkavállalói, 
fogyasztói és partneri oldalon, valamint vá-
sárlóerő-növekedést is indukál. Hozzájárul a 
fenntarthatósághoz, új kapcsolatok kiépíté-
séhez. Azonban a nem megfelelően célzott 
CSR tevékenységek átültetése a gyakorlat-
ban, sok esetben akár hiteltelenné is teheti a 
vállalatot.

A leggyakrabban megjelenő CSR célok kö-
zött említhetők az alkalmazottak képzése és 
képességeik fejlesztése, a környezetvédelem, a 
kultúra és az oktatási intézmények támogatá-
sa, a tehetséggondozás, az esélyegyenlőség elő-
mozdítása, a munkavállalók és családtagjaik 
számára kialakított programok bevezetése, az 
adományozás, valamint a vállalatról alkotott 
pozitív kép kialakítása.

Ez év májusában kezdte meg működését 
Pécsett a Baranya Megyei Család és Esélyte-
remtési és Önkéntes Ház kezdeményezésére 
az a munkacsoport, amely a helyi CSR minő-
ségi és mennyiségi fejlesztését tűzte ki célul. A 
munkacsoportban résztvevő különböző sze-
replők (versenyszféra, nonprofit, helyi társa-
dalom) a közös fogalmi alap tisztázását köve-
tően konkrét lépéseket fogalmaztak meg arra 
vonatkozóan, hogyan tervezik a munkacso-
port kiszélesítését, az új szereplők bevonását, 
valamint milyen alkalmak szervezésével szí-
nesítsék, népszerűsítsék a csoport munkáját.

Hosszú távon egyik fontos célja a kezde-
ményezésnek, hogy  egyre több együttmű-

ködést generálva, támogatva, a jó példákat és 
tanulságokat összegyűjtse és az eredményeket 
közzétegye. Ennek érdekében első lépésként 
minél több információt igyekszik begyűjteni 
és megosztani a CSR-ről, fórumokat szervez, 
kapcsolatokat épít, együttműködéseket ge-
nerál, majd idén ősszel egy minden szereplőt 
széleskörűen megszólító CSR börze rendez-
vény megszervezését tervezi.

Pécsett az Önkéntesek Hete központi té-
májául a szervezők idén a társadalmi felelős-
ségvállalást választották.

Ennek keretében került megszervezésre a 
„Miért »kellene« felelősséget vállalunk? – 
középpontban a CSR” című minikonfe-
rencia a Civil közösségek Házában �013. 
június 4-én. A Nevelők Háza Egyesület által 
szervezett találkozó a társadalom különböző 
rétegeiben felelősen gondolkodó és cselekvő 
embereket hívta össze, hogy megmutassák, 
hogyan működik a vállalati társadalmi fele-
lősségvállalás a gyakorlatban. Mit tesz, és mit 
tehet az egyes ember, egy kisvállalkozás, egy 
civil szervezet, egy nagyvállalat azért, hogy 
felelősebben éljen, gazdálkodjon, közösséget 
építsen, befektessen, úgy adjon, hogy ez által 
gazdagabb legyen?
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Közel egy évezred zeneműveiből kapha-
tott keresztmetszetet az, aki a pünkösdi 
hétvégén részt vett a 23. Pécsi Nemzetközi 
Kamarakórus Verseny koncertjein. Négy 
nap alatt hét helyszínen kétszáz énekes 
szórakoztatta előadásaival a komolyzene 
szerelmeseit. A három külföldi és négy 
hazai együttes produkcióit kiváló szakem-
berekből álló zsűri értékelte. A fesztivált 
kétévente rendezik meg a baranyai megye-
székhelyen. Az idei találkozó felvezetője 
volt a 2015-ben Pécsett megrendezendő 
XIX. Europa Cantat elnevezésű zenei fesz-
tiválnak.

Díjkiosztóval egybekötött gálahang-
versennyel zárult pünkösdhétfőn a �3. 
Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny. 
A Svédországból, Szlovéniából, Erdélyből 
és Magyarországról érkezett együttesek még 
utoljára rövid bemutatót adtak versenyreper-
toárjukból a Palatinus Hotel Bartók termé-
ben. Eseménydús napokat tudhatnak maguk 
mögött, hiszen előtte háromfordulós megmé-
rettetésen kellett helyt állniuk. Az első kört az 
úgynevezett gyorstanulási verseny jelentette. 
Annak lényege az volt, hogy minden kórus-
nak hetven perc alatt színpadkészre kellett 
megtanulnia egy számára teljesen ismeret-
len művet – ezúttal Tillai Aurél „Cantate 
Domino” című darabját. A második forduló-
ban a versenyzők egyházzenei műveket adtak 
elő, míg a harmadikban a kötelező művet is 
magában foglaló szabadon összeállított reper-
toárjukat mutatták be a közönségnek.

Igazán színesre sikerült a verseny – így véle-
kedett a zsűri, köszönhetően annak, hogy a ha-
zai énekkarok előadásait a külföldről érkezett 
csoportok más-más árnyalatokkal tették tel-
jessé. Míg a Stockholm Singers (Svédország) 

a svéd és az európai zenéből merített, addig 
a Komorni Zbor Orfej (Szlovénia) a szláv 
zenei világ sajátosságaival színezte előadását. 
A zsűri kiemelte az Alla Breve Vegyeskar 
(Románia) műsorát, amelyet többek között 
a saját hazájukban gyűjtött csángó szerelmi 
dalok és székely keservesek tettek különösen 
értékessé.  – Az idei verseny különlegessé-
ge, hogy közel ezer év zenéje szólalt meg – 
mondja Tillai Aurél karnagy, a zsűri elnöke. 
– Találkozhattunk a tatárjárás időszakából 
származó zenével, miközben rengeteg mai 
magyar szerző műve is elhangzott. Az, ahogy 
a kamarakórusok a maguk kifinomult ízlésé-
vel megszólaltatják ezeket a műveket, csodá-
latos! Ez élteti a mai magyar zenét!

A zsűri döntése alapján az énekegyüttesi 
kategória harmadik helyezettje a miskol-
ci Hassler Énekegyüttes, a második a pécsi 
Schola Sancti Pauli, míg a győztes a budapes-
ti Tutti Cantabile lett. A vegyeskarok közül a 
„bronzérmet” a székelyudvarhelyi, a második 
díjat a szlovén, az elsőt pedig a svéd kórus vi-
heti haza. Utóbbi meglepetéssel is készült: 
Kodály Túrót eszik a cigány című magyar 
népdalfeldolgozásával örvendeztette meg a 
közönségét. Különdíjat kapott a Rapszódia 
Énekegyüttes, az Alla Breve Vegyeskar, a Tutti 

Közös alkotás egy szebb világért
Nagy sikerrel zárult a 23. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus 
Verseny
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Cantabile vezetője, valamint a svéd kórus. 
A Közönségdíjat a szlovén együttes kapta.

Egy kórus olyan közösség, amelynek tag-
jai közösen élik meg az alkotás gyönyörűsé-
gét – foglalja össze a �3. Pécsi Nemzetközi 
Kamarakórus Verseny lényegét Pécs díszpol-

gára, Andrásfalvy Bertalan, aki énekesként 
egykor maga is részt vett a találkozón. – Bár 
a rendezvény neve alapján versenyről van 
szó, sokkal több ez ennél! A világ fejlődésé-
nek velejárója, hogy minden tevékenységnek 
specialistái lesznek. Vannak azonban olyan 
emberi szükségletek, amelyeket nem lehet 
specialistákra bízni, amelyeket mindenkinek 
magának kell felvállalnia: ilyenek az emberi 
kapcsolatok, a közösséghez való tartozás és az 
alkotás. Lehetünk bármilyen gazdagok, ám ha 
nincs olyan közösség, amelyért örömmel vál-
lalunk áldozatot, vagy ha nem teremtjük ezt a 
világot alkotásainkkal mindig újra, szegények 
maradunk. Ebben rejlik e kórustalálkozó iga-
zi értelme!

Vegyeskar

I. díj    Stockholm  Singers (Stockholm)
 Karnagy: Bo Aurehl9�,8 pont  

II. díj Komorni Zbor Orfej (Ljutomer)
 Karnagy: Romana Rek

III. díj Alla Breve Vegyeskar (Székelyud-
varhely)

 Karnagy: Kovács László

Énekegyüttes

I. díj Tutti Cantabile (Budapest)
 Karnagy: Lánczky Edit

II. díj Schola Sancti Pauli (Pécs) 
 Karnagy: Fodor Gabriella

III. díj Hassler Énekegyüttes (Miskolc) 
 Karnagy: Sándor Zoltán

A 23. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny 
díjazottjai

Különdíjak

Különdíj a magyar klasszikus női kari iroda-
lom ápolásáért – a Baranya megyei Önkor-
mányzat díja: Rapszódia Énekegyüttes – Zirc 
karnagy: Nagyné Prém Zsuzsanna

A legjobb egyházi mű előadásáért (Anton 
Bruchner: Os justi meditabitur)  – a Pécsi 
Püspökség díja: Komorni Zbor Orfej 

A zsűri különdíja a magyar zene határon túli 
ápolásáért: Alla Breve Vegyeskar
  
Gyorstanulási Verseny első helyezettje – 
Stockholm Singers 
    
Karnagyi ösztöndíj – A XIX. Europa Cantat 
művészeti bizottságának díja: Lánczky Edit  
    
Közönségdíj – Pécs Meg yei Jogú Város 
Önkormányzatának díja: Komorni Zbor 
Orfej
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Erkki Nurminen finn festőművész
(Gebauer Galéria 2013.

�013. április �4-én a szokásostól kissé elté-
rő jellegű kiállítás megnyitóban volt részük 
azoknak, akik ellátogattak a Gebauer Galériá-
nak otthont adó Civil Közösségek Házába.

Erkki Nurminen finn festőművész tárlatát 
dr. Husz Mária, a galéria művészeti vezetője 
nyitotta meg, majd a geresdlaki Pekka Stavén 
gitáron Sibelius és Madetoja szerzeményeit 
játszotta. Köszönet illeti a szorgos háziasszo-
nyokat, akik feketeáfonyás lepénnyel és rebar-
barából készült süteménnyel kedveskedtek a 
vendégeknek. 

A megnyitó a Pécsi Magyar–Finn Társaság 
havonta megrendezésre kerülő klubestjével 
folytatódott. A Mit jelentenek Geresdlaknak 
a finnek és mit a finneknek Geresdlak címmel 
tartott összejövetel témaválasztása nem volt 
véletlen, hiszen a festőművész szívesen tölti 
idejét a Baranya megyei településen.

Pécstől 30 km-re, a Pécsvárad és Mohács 
közötti dombvidéken fekszik a 800 lakosú 
Geresdlak. Lakosságának többsége sváb, a 
magyarok kisebbséget alkotnak.

Több mint tíz éve már, hogy az első finnek 
a faluba érkeztek, és annyira elbűvölte őket a 
környék szépsége, hogy rögtön házat vásárol-
tak. Nemsokára rokonok, barátok követtek 
őket Kelet-Finnországból Joensuu vidékéről. 
Gyorsan növekedett Geresdlak finn lako-
sainak száma, már vagy húsz ház van tulajdo-
nukban. A nyugdíjasok a tavaszi és őszi hó-
napokat, a dolgozók és a gyermekes családok 
inkább nyári szabadságukat töltik a faluban, 
gyakori, hogy egyszerre akár 40-50 finn család 
tartózkodik a Baranya megyei településen. 

A klubesten Geresdlak polgármesterétől, 
dr. Habjánecz Tibortól megtudhattuk, a fin-
nek milyen aktívan ki veszik részüket a falu 
életéből: énekelnek a helyi kórusban, ápol-
ják a hagyományokat, gondozzák és rendben 

tartják házukat, kertjüket, szőlejüket. Az ide 
költöző finnek egészséges és aktív életmódja 
hatással van a falubeliek mindennapjaira, Ge-
resdlakon már több szauna is felépült.

Három finn testvértelepülése van a Bara-
nya megyei falunak, a jó kapcsolatot bizonyít-
ja, hogy Geresdlakról Észak-Karéliába, onnan 
Geresdlakra gyakran jönnek hosszabb-rövi-
debb időre a látogatók.

Mauri Vänskä – aki a helyi finn lakosságot 
igyekszik összefogni – hangsúlyozta, a legfon-
tosabb érték a közösséghez tartozás. 

Az első Geresdlakon letelepülő finn el-
mondta, hogy a lakosok egytől-egyig ismerik 
egymást, magyarok és finnek úgy élnek egy-
más mellett, mint még valamikor ötven éve 
Finnországban. Geresdlak békés és tiszta a 
falu, akár az édenkert.

Ezután az ELTE doktorandus hallgatója, 
Heltai Borbála a négy éve folytatott kutatá-
sairól tartott rövid előadást Geresdlak több-
nyelvűségéről, finnek és svábok nyelvi és kul-
turális hatásairól a falu életére. 

Az est további részében Pekka Stavén gitár-
játékát hallgathatták meg a megjelentek.

Ez az este új gondolatokat és távlatokat 
adott a magyar–finn együttműködéshez.

Anja Haaparanta
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április 24-május 13.)
Színek és fények c. kiállítása

Erkki Nurminen finn állampolgár, helsinki 
lakos, 1944-ben született. Tévérendezőként 
dolgozott. Sok időt tölt Geresdlakon, ahol 
�003-ban vásárolt házat két baráti családdal 
együtt. Elragadja a magyar táj kedves, meleg 
hangulata.

Esztétikát ta-
nult a Helsinki 
Egyetemen. Mű-
vészeti tanfolya-
mokat végzett. 
Egyéni kiállítási 
voltak Helsinki-
ben, Hankóban, Krjaaban, Tammisaariban. 
Pécsről nézve csupa egzotikum – a finn nyelv 
varázslatos világába burkolva. 

A kiállítás története egyszerű. A Finn–Ma-
gyar Baráti Társaság vezetője, Végh József, és 
Anja Harapanta finn lektor asszony megkér-
dezte a társaság székhelyén működő galériát, 
rendezne-e kiállítást egy finn művésznek. 
Erkki egy szép napon, a maga hatalmas, mac-
kós termetével, mosolygós, de távolságtartó 
attitűdjével, beállított egy hatalmas szatyor 
ömlesztett rajzlapon így-úgy kivitelezett ve-
gyes technikájú – akvarell, pasztell, akril, toll, 
kréta – képpel. Elkezdtük nézegetni, rakos-
gatni, s lassanként feltárult egy csodálatos, 
illatos, színpompás világ, az északi fény, tisz-
taság és derű vonzása alá kerültünk.  Magával 
ragadó szabadság, öröm árad szét a lapokon, 
emlékképek és képzelet szárnyal, mit sem tö-
rődve a művészeti konvenciók béklyóival, de 
nem felrúgva azokat. Amikor a kiállítás előtti 
héten viszontláttuk a munkákat, mindegyik 
gyönyörű előlappal, paszpartuban pompá-
zott, egyenesen a messzi Helsinkiből érkezve, 
kiállításra készen. Csak a címeket kellett hely-
ben kitalálnia, hiszen ilyen apró részletekkel 
nem foglalkozott. 

A művész sokat utazik, felkereste a világ 
legjobb múzeumait, rengeteg művészeti albu-
ma van, jól ismeri a művészettörténetet, épí-
tészeti részleteket is rajzol, és sokat fotózik. A 
televíziózás mozgalmas nézőpontja felismer-
hető ideges, aprólékos vonalain, ám nincse-
nek modelljei, emberek, ahogyan a művészet 
virágkoraiban volt.  Rendkívül termékeny 
művész, aki mindig valami újat akar kipróbál-
ni, s aztán megint valami újat. Kifogyhatatlan 
bölcsességgel rögtönöz, a festés számára ka-
land, munka közben alakul ki a kép megfelelő 
formája. Nyugdíjas lévén nem üzleti célból 
alkot, ismerősöknek, barátoknak ajándékoz-
za műveit. Sok-sok szeretet van kirobbanóan 
expresszív munkáiban. Bátorságot vesz bár-
mire, ami eszébe jut: az égnek nem kell min-
dig kéknek lennie. „A szerencse segíti a bátor 
embereket” – tartja. 

Témái négy gondolatkör köré csoportosul-
nak. A finn táj légköre, a harapható levegő, a 
tiszta levegőben tündöklő színek feltüzesed-
nek a szeretetteljes tekintettől. A barátságos 
és kedves magyar táj finn ecsettel apró háza-
kat, dimbes-dombokat jelent. Burjánzó, rezgő 
falevelek, a melegben tikkadó füvek, bogarak 
ihletik. Csendéleteit felragyogó kontrasztok, 
gazdag, pompás hangulat, sugárzó színvilág, 
harsogó flóra teszik egyedivé és vonzóvá. 
Absztakt fantáziái pedig a játékosságra épül-
nek. Térbeli és sík struktúrák alakulnak a sze-
münk előtt apró elemekből. Szürrealista vál-
tozataik mesefigurákat, fantázianövényeket 
keltenek életre.

Ebben a néhány hétben mindenki mosoly-
gott, aki csak látta ezeket a képeket, fényt és 
barátságot varázsolt elénk Erkki Nurminen, 
annak a bizonyosságát, hogy milyen jó is 
élni!

Husz Mária
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Nevezetes évforduló megünneplésére készül a vi-
lág zenét kedvelő közönsége. �00 éve, 1913. má-
jus ��-én született Lipcsében Richard Wagner. 

Régi pécsi folyóiratokat néztem át, kíván-
csian kutatva, hogy városunkat fűzte-e valami-
lyen kapcsolat a művelt zenevilág géniuszához, 
Wagnerhez.

Örömmel fedeztem fel a Pécsi Napló 1913. 
július 13.-i számában egy pécsi úriember beszá-
molóját, amelyben leírja Bayreuthban, Wagner 
városában tett látogatásának nagy élményét: 

„Itt vagyok Bayreuthban, a nagy mester, 
Wagner Richard városában. Igaz, hogy ezidén 
éppen nincsenek előadások, de azért mindent 
meg lehet nézni és ihlettel szemlélni azt a he-
lyet, ahol Wagner működött, ahol vágyát elérte, 
s ahol örök békét talált. 

Első utam a Festspielhaushoz vezetett. 
Hanem milyen szomorú ott most minden! 
Minden kihalt, árva és csendes, egy lélek sem jár-
kál a Festspielhaus környékén. Az épület maga 
kolosszális, de nemesen egyszerű stílusú, kívül-
ről is láthatólag minden elképzelhető felszerelés-
sel: hisz ez volt a célja is Wagnernak, hogy „ez 
az épület egyelőre ne legyen más, mint az a hely, 

hol Németország legjava művészi ereje összejö-
hessen próbákat és előadásokat tartani, és hogy 
itt az eredeti német művészet érvényesülhessen, 
amitől a művészeket működési körük netán el-
térítené.”

A Festspielhaus azonban most alszik. Hosszú 
téli álmát alussza, hogy két év múlva újra meg-

nyithassa kapuit és befogadja magába a világ 
minden részéből tódulókat, kik Wagnert „ott-
honában” akarják csodálni.

A második Wagner emlék a Villa Wahnfried, 
Wagner lakóháza. Amint a villa előtti parkba 
beléptem, valami különös ihlet lepett meg, s ön-
kéntelenül is levettem kalapomat. A nagy mester 
házában nem mertem, csak hajadonfőn járkálni.

A villa homlokzatán Wagner által készített 
felirat:

„Hier, wo mein Wahnen Frieden fand, 
Wahnfrieden sei dieses Haus von mir genannt.”

(Wahnfriednek nevezem e házat, hol gyötrő-
désem békét talált.)

Ezen karakterisztikus felírás alatt van Robert 
Krause drezdai művész allegorikus festménye: 
Wodan, mint vándorlegény, ki hallgatja két hol-
ló beszélgetését és e titokzatos dolgot tudtára 
adja az őt körülvevő alakoknak. Jobbra a görög 
tragédia allegorikus alakja, balra pedig a zene, az 
ifjú Siegfrieddel (Wagner fia), aki a jövő művé-
szetét ábrázolja. A villa előtt a hatalmas és bőke-
zű pártfogó, II. Lajos bajor király mellszobra. 

Az egészen van valami megbűvölő varázs, va-
lami… amit szóval kifejezni nem lehet…

Amint így levett kalappal állok, egyszerre 
megnyílik ajtó és kilép rajta a nagy mester fia: 
Wagner Siegfried, a Banadietrich szerzője, az 
elmaradhatatlan lovaglónadrágban, kezében lo-
vaglópálcával. Mély meghajlással üdvözöltem, 
mint a ház jelenlegi urát, s ő barátságosan, kala-
pot emelve viszonozta köszöntésemet: „Guten 
Tag!” Utána hangosan beszélgetve és tréfálkoz-
va vonult egy nagyobb művésztársaság - köztük 
megismertem három bécsi operaénekest is.

A villa melletti hallba mentek, „five o clock” 
teára. Amint utóbb hallottam itt művészkolónia 
van, művészek és művésznők, kik nyári pihenőt 
találnak a Wahnfriedben.

Az utolsó stáció volt: Wagner sírja, a 
Wahnfried mögött. Fönséges és egyszerű, mint 
Wagner maga is volt. Óriási sima márványlap, 
közepén kis érckoszorú. Itt találta meg a nagy 
mester az örök békét, melyet oly sokáig hiába ke-

Trebbin Ágost
Wágner városában
200 éve született Richard Wagner
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resett. Emléket is hoztam: egy kis gallyat téptem 
le a sírra boruló bokorról és eltettem…

Alig léptem ki a Villa Wahnfried kapuján, 
kocsi gördült ki. Megálltam és megvártam. 
Amint a bent ülőt megpillantottam, majd 
kővé meredtem bámulatomban. Azt hittem vi-
zionálok, mert a kocsiban Liszt Ferenc ült, a mi 

nagy mesterünk… Csak pillanatok múlva tér-
tem magamhoz, mikor eszembe jutott, hogy ez 
Cosima, Liszt Ferenc leánya, Wagner özvegye. 
Megtévesztésig hasonlít atyjához: ugyanaz az 
arc, ugyanazok a hófehér fürtök…”

Bayreuth, 1913. július hó. Ratkóczi János

„HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TERÜLETÉN DOLGOZÓ GONDOZÓK KÉPZÉSE 
HELYI EGÉSZSÉGÜGYI KEZDEMÉNYEZÉSEK KERETÉBEN” 

CÍMŰ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROJEKT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

�013. május 14.

Idősödő társadalmunkban egyre nagyon szükség lesz innovatív, valós igényekre alapuló, fenntartható szociá-
lis alapellátások nyújtására. Ilyen terület a házi segítségnyújtás is, mely a témája egy belga, lengyel és magyar, 
idősgondozásban és szakképzésben jártas szakemberek által életre hívott európai együttműködési projekt-
nek, ami a „Caretraining – Házi Segítségnyújtás Területén Dolgozó Gondozók Képzése Helyi Egészségügyi 
Kezdeményezések Keretében” nevet viseli.

Az „Egész Életen Át Tartó Tanulás – Leonardo da Vinci Partnerségek” program keretében finanszírozott 
projektben együttműködő szervezetek Belgiumból a projekt koordinátor, a Keresztény Egészségbiztosítási 
Pénztár (Christelijke Mutualiteit), a Fehér-Sárga Kereszt (Wit-Gele Kruis) nevű, házi segítségnyújtással 
foglalkozó szolgáltató nemzeti és limburgi szervezete és a Limburgi Katolikus Egyetem Főiskolai Kara 
(KHLim College). Lengyelországot a Flandria Alapítvány és az Ápolók és Szülésznők Bydgoszcz-i Területi 
Kamarája, Magyarországot pedig a Pécsi Caritas és a szintén pécsi Comenius Szakközépiskola és Szakiskola 
– a soron következő partner munkaműhely vendéglátói – képviselik a projektben.

A projekt célja az, hogy olyan, egész Európában alkalmazható képzési programot alapozzon meg, mely az 
egészségügyi és szociális területen dolgozók és munkaadók valós igényein alapul, és elősegíti a házi segítség-
nyújtás hatékony, szakszerű és nemzeti sajátságokat is figyelembe vevő módszertanának kidolgozását, a sok 
évtizedes belgiumi jó példákat alapul véve.

A projekt során fejlesztett kézikönyv fejezetei a szakmai módszertani ismereteken túl olyan témákat érin-
tenek majd, mint a házi segítségnyújtás finanszírozása, a minőségbiztosítás vagy a szervezés, és ezt próbakép-
zések keretében tesztelni is fogják �013 őszén. A kézikönyv elérhető lesz az összes résztvevő ország nyelvén, 
hasznos segítséget nyújtva a szociális területen dolgozó ellátó szervezeteknek, önkénteseket foglalkoztató 
civileknek, képző intézményeknek, de az érdeklődő laikusoknak is.

A pécsi projekttalálkozón a projektkiadvány egyeztetési anyagán dolgozik a szerkesztőbizottság, ezen túl 
hazánk demográfiai helyzetét, a szociális alapellátásokat és az egészségügyi és szociális képzés rendszerét be-
mutató előadások hangzanak majd el a külföldi partnereknek. Intézménylátogatások keretében felkeressük 
a Szent Lőrinc Gondozóotthont és az Irgalmas Kórházat, hogy a téma gyakorlati aspektusait is megismer-
hessék vendégeink.

KONTAKT:

ifj. Csonka Pál  +36 30 3�7 1651 feketelyuk@gmail.com

1

“HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TERÜLETÉN DOLGOZÓ GONDOZÓK KÉPZÉSE 
HELYI EGÉSZSÉGÜGYI KEZDEMÉNYEZÉSEK KERETÉBEN”  

CÍM  EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROJEKT 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

2013. május 14. 

Id söd  társadalmunkban egyre nagyon szükség lesz innovatív, valós igényekre alapuló, 

fenntartható szociális alapellátások nyújtására. Ilyen terület a házi segítségnyújtás is, mely a témája 

egy belga, lengyel és magyar, id sgondozásban és szakképzésben jártas szakemberek által életre 

hívott európai együttm ködési projektnek, ami a „Caretraining - Házi Segítségnyújtás Területén 

Dolgozó Gondozók Képzése Helyi Egészségügyi Kezdeményezések Keretében” nevet viseli. 

Az „Egész Életen Át Tartó Tanulás - Leonardo da Vinci Partnerségek” program keretében 

finanszírozott projektben együttm köd  szervezetek Belgiumból a projekt koordinátor, a 

Keresztény Egészségbiztosítási Pénztár (Christelijke Mutualiteit), a Fehér-Sárga Kereszt (Wit-Gele 

Kruis) nev , házi segítségnyújtással foglalkozó szolgáltató nemzeti és limburgi szervezete és a 

Limburgi Katolikus Egyetem F iskolai Kara (KHLim College). Lengyelországot a Flandria 

Alapítvány és az Ápolók és Szülészn k Bydgoszcz-i Területi Kamarája, Magyarországot pedig a 

Pécsi Caritas és a szintén pécsi Comenius Szakközépiskola és Szakiskola – a soron következ

partner munkam hely vendéglátói – képviselik a projektben. 

A projekt célja az, hogy olyan, egész Európában alkalmazható képzési programot alapozzon meg, 

mely az egészségügyi és szociális területen dolgozók és munkaadók valós igényein alapul, és 

el segíti a házi segítségnyújtás hatékony, szakszer  és nemzeti sajátságokat is figyelembe vev

módszertanának kidolgozását, a sok évtizedes belgiumi jó példákat alapul véve. 

A projekt során fejlesztett kézikönyv fejezetei a szakmai módszertani ismereteken túl olyan témákat 

érintenek majd, mint a házi segítségnyújtás finanszírozása, a min ségbiztosítás vagy a szervezés, és 

ezt próbaképzések keretében tesztelni is fogják 2013 szén. A kézikönyv elérhet  lesz az összes 

résztvev  ország nyelvén, hasznos segítséget nyújtva a szociális területen dolgozó ellátó 

szervezeteknek, önkénteseket foglalkoztató civileknek, képz  intézményeknek, de az érdekl d

laikusoknak is. 
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PÁLYÁZATI AJÁNLÓ

Pályázati felhívás hivatásos és amatőr fotó-
sok számára
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Or-
szágos Szövetsége és a Mozgássérültek Fejér 
Megyei Egyesülete „Fogyatékosok a társada-
lomban” címmel �013 szeptemberében egy 
fotókiállítással egybekötött országos konfe-
renciát szervez és fotópályázatot hirdet hiva-
tásos és amatőr fotósok számára.
A pályázat célja: A konferencia és a fotókiál-
lítás célja: bemutatni, hogyan alakult a fogya-
tékos emberek élete az elmúlt évszázadok so-
rán, hogyan jutottunk el az esélyegyenlőségi 
törvényhez, milyen ma a fogyatékos emberek 
élete Magyarországon és Európában. 
A pályázók műveikkel segítsenek a megisme-
résben, az elfogadásban, az előítéletek lebon-
tásában és az irántuk érzett szolidaritás erősí-
tésében, egyúttal ösztönözzenek az értük való 
cselekvésre.
A pályázat feltételei:

• Minden pályázó maximum 4 alkotással 
pályázhat. (Az összesen 5 képből álló 
sorozat például egynek számít, de ezt a 
beküldéskor feltétlenül jelezni kell!)

• A képeket a megszokott, minimum 
�4 cm-es oldalméretben és a kép mére-
teit meghaladó minimum 5 cm-es ol-
dalkeretet is tartalmazó fekete kartonra 
rögzítve, kiállításra kész állapotban kér-
jük leadni.

• A beküldött képeket zsűri értékeli. Az ő 
javaslatuk alapján a kiíró szerv képviselői 
döntenek a díjakról.

• A képek hátulján fel kell tüntetni az al-
kotó nevét, ha van, a kép címét, és ha le-
het, hogy hol készült a felvétel.

Beadási határidő: 2013. június 30.
A pályamunkák postán is beküldhetők a 
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete 
8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. �0. címre.
A legjobb 50 alkotást �013 szeptemberében 
Székesfehérváron a Viktória Rehabilitációs 

Központban tartandó országos konferencia 
keretében egy kiállításon mutatjuk be és a dí-
jak átadására is ugyanekkor kerül majd sor.
További információ: http://www.meosz.hu/

Újra elindul az „Életünk” – pályázat 60 év 
fölöttieknek
A pályázat célja: Az „Életünk” pályázat cél-
ja, hogy a sok esetben csupán az elbeszélők 
emlékei között élő történetek, hagyományok, 
erkölcsi értékek és élettapasztalatok fenn-
maradjanak és átörökítődjenek a következő 
nemzedékek számára.
A pályázat témakörei: életút, pillanatképek, 
történetek és történelem, a házasság összetar-
tó ereje.
Pályázatot a 60 év fölöttiektől várnak az ele-
tut@ncsszi.hu címre.
A pályázat úgy is benyújtható, ha az idős sze-
mély és segítője közösen valósítja meg. Ebben 
az esetben interjú formájában is elfogadnak 
pályaművet.
Beadási határidő: 2013. július 4. éjfél
A pályázat eredményének kihirdetése – a be-
érkezett művek számától függően – �013. 
szeptember 30. és/vagy november 30. Ösz-
szesen 100 pályaművet díjaznak, egyenként 
50 000 forinttal.
A korábbi életútírások a http://www.eletut.
kormany.hu honlapon olvashatók.
További információ: http://www.ncsszi.hu

Jó embert keresünk – Keressük Magyaror-
szág példaképeit
A Médiaunió Alapítvány pályázati felhívása
A Médiaunió Alapítvány �008-ban azért jött 
létre, hogy évről évre nyilvánosságot biztosít-
son valamely fontos társadalmi ügynek. Az 
alapítványban részt vállaló médiumok önkén-
tes alapon felületet biztosítanak a kiválasztott 
téma kommunikációjának.
Pályázók köre: Pályázhat bárki, aki ismer 
közvetlen környezetében olyan embert, akire 
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felnéz. Jelöléseket várunk olyan magyar em-
berekre, akik önzetlenül segítenek egy közös-
ségnek, időt áldoznak arra, hogy mások élete 
jobb legyen, támogatnak másokat tudásukkal, 
munkájukkal vagy adománnyal, vagy akiknek 
életszemlélete, kitartása, a mód, ahogy életü-
ket, saját sorsukat irányítják, tanulságos lehet 
másoknak, példaként állítható mások elé.
Történeteket, fotót, videót várunk olyanok-
ról, akik személyes példájukkal teremtettek 
valamilyen társadalmi értéket.
A pályázat során az egyén sikereit állítjuk pél-
daként a középpontba, ám a sikerek mögött 
esetükben mindig van közösségi, akár virtuá-
lis közösségi érték.
A beérkező pályaművekből kiválasztjuk a leg-
izgalmasabb, legszebb, leginkább példaértékű 
történeteket, és társadalmi célú kommuni-
kációnk során bemutatjuk, hogy mindenki 
megismerhesse azokat.
Részvételi feltételek: A pályázaton példa-
képnek jelölhető bárki ma élő, 16 évesnél 
idősebb magyar állampolgár, vagy külhoni 
magyar magánszemély.
A pályázni magyar nyelven lehet. Jelölhet szemé-
lyeket bárki, magánszemélyek, for-profit, vagy 
non-profit cégek és állami szervezetek egyaránt.
A példaképekre a jelöléseket a http://www.
joembertkeresunk.hu honlapon lehet leadni, 
az ott található jelölési adatlap kitöltésével.
Beadási határidő: 2013. július 31. 
További információ: http://www.joembert-
keresunk.hu 

Kerékpárosbarát Település 2013 és Kerék-
párosbarát Munkahely 2013 pályázat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleke-
désért felelős tárcája és a Kerékpáros Magyar-
ország Szövetség idén hetedik alkalommal 
hirdeti meg a pályázatot, amely a „Kerékpá-
rosbarát Település 2013” és a „Kerékpáros-
barát Munkahely 2013” cím odaítélésével 
ismeri el a települések és a munkahelyek ke-
rékpározásra ösztönző, példamutató intézke-
déseit és kezdeményezéseit. Tárgyévben csak 
egy pályázat nyújtható be.

Kerékpárosbarát Település
Az önkormányzatok önállóan pályázhatnak, 
vagy amennyiben az önkormányzat nem kí-
ván pályázni, a településen működő civil szer-
vezetek is pályázhatnak a település nevében. 
Ez esetben az önkormányzat hivatalos hozzá-
járulását is mellékelni kell.

A pályázat elbírálása során az alábbi szem-
pontokat vesszük figyelembe:

• a kerékpáros stratégia (a kerékpározás 
szerepe a fejlesztési koncepciókban, ter-
vekben, népszerűsítő akciókban, önkor-
mányzati szervezetben),

• a kerékpáros infrastruktúra és szolgálta-
tások minősége, karbantartása,

• szemléletformálás, a kerékpározás nép-
szerűsítése, promóciója és oktatása,

• a települések elszántságát, hozzáállását a 
kerékpározáshoz,

• kerékpáros turisztikai intézkedéseket.

Kerékpárosbarát Munkahely
Pályázhatnak a munkáltatók, intézmények a 
mikro vállalkozástól a nagyvállalatig.
A pályázat elbírálása során az alábbi fő szem-
pontokat vesszük figyelembe:

• a munkahelyi kerékpáros infrastruktúra 
állapota,

• kerékpározás ösztönzése, segítése a mun-
káltató részéről,

• kerékpározás kommunikációja a munka-
helyen és azon kívül,

• a vezetők példamutatása, és odafigyelése 
kerékpárral közlekedő alkalmazottaikra

Beadási határidő: 2013. szeptember 30.
Eredményhirdetésre előreláthatólag az év 
végén kerül sor. A nyerteseket díjazzuk, és 
oklevéllel ismerjük el. A nyertes pályázók jo-
gosultak a „Kerékpárosbarát Település �013” 
„Kerékpárosbarát Munkahely �013” emblé-
mát egy évig használni.
További információ: http://www.nfm.gov.hu

szerkesztette:
Szabó Ágnes
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Priusszal munkát találni – nem könnyű feladat! Sőt, 
azoknak a szakembereknek sem kis kihívás, akik a 
büntetett előéletű embereknek igyekeznek ebben 
segíteni. A „Tudás-Érték-Tapasztalat” (T.É.T.) elne-
vezésű integrációs program munkaerő-piaci és állás-
keresési tréninget kínált pártfogó felügyelet alatt álló 
baranyai bűnelkövetőknek. Mi több, mostanra már 
OKJ-s szakmát is adott a kezükbe.

– Csalásért felfüggesztettet kaptam. Nem hobbi-
ból bűnöztem, a megélhetésem múlott rajta – avat 
be a múltjába a �4 éves Mariann. – Bár nem vagyok 
büszke rá, ma már tudom, hogy ha akkoriban nem 
követem el azt a bűncselekményt, nem vehetek részt 
a T.É.T. programban, s most nem állna ennyi segítő 
ember mögöttem, nem venne új irányt az életem.

Mariann a T.É.T.-ben több társával együtt szak-
mát szerzett – ő például takarítónak tanult, majd két-
hetes munkaerő-piaci és álláskeresési tréningen vett 
részt. A fiatal nő azt mondja, élete lehetősége volt 
ez, és ennek megfelelően komolyan is vette: – Már 
az elején, amikor adódott a lehetőség, megfogadtam, 
hogy ki szeretném tanulni a takarító szakmát, ötös-
re fogok vizsgázni, és vállalkozó szeretnék lenni. Ez 
a mostani tréning rengeteg önbizalmat adott nekem. 
A sok érdekes feladat rávezetett arra, hogy több va-
gyok annál, amennyinek eddig gondoltam magam. 
És mostantól például már egy tisztességes önéletraj-
zot is meg tudok írni – olyat, amelyre a munkaadók 
is felnézhetnek majd.

A kéthetes tréninget Niedermüller Renáta 
Johanna tartotta. A szakember azt mondja, először 
olyan ismereteket igyekezett átadni a résztvevőknek, 
amelyek segítségével jobban átlátják az aktuális mun-
kaerő-piaci helyzetet, a saját esélyeiket, a munkálta-
tók elvárásait. Erre a tudásra épült aztán a második 
blokk, amelynek során a résztvevők többek között 
önéletrajzot írtak, állásinterjún előforduló helyze-

Ifjúságért Egyesület
7624 Pécs, Ferencesek u. 42.
www.ifjusagertegyesulet.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Véget ért a munkaerő-piaci és álláskeresési tréning 
a „Tudás-Érték-Tapasztalat integrációs programban”
(TÁMOP 5.6.1.A-11/2-2011-0009)

Gyorséttermi ételeladónak tanultak baranyai b nelkövet k a „Tudás-Érték-Tapasztalat 
integrációs programban” (TÁMOP 5.6.1.A-11/2-2011-0009) 

Sz k félévnyi, kitartó munka eredményeképp immár két OKJ-s bizonyítványt tarthatnak a kezükben 
baranyai b nelkövet k – és ha elég elkötelezettek, hamarosan harmadik szakmájukat is megkaphatják. 
El ször konyhai kisegít nek tanulhattak a „Tudás-Érték-Tapasztalat” (T.É.T.) integrációs programban részt 
vev  pártfogó felügyelet alatt állók, néhány nappal ezel tt pedig a gyorséttermi ételeladó képzést lezáró 
gyakorlati vizsgát is mindnyájan sikerrel vették. Az eddig megszerzett tudásra építve végül hamarosan 
szakácsnak tanulhatnak. A program szervez ivel együtt abban reménykednek, hogy szakmákkal a 
kezükben lényegesen több és jobb lehet séghez juthatnak majd, amikor munkát keresnek. 

Kockás nadrág, fehér póló és sapka – a gyorséttermi ételeladós vizsgán kötelez  volt teljes 
munkafelszerelést viselni. Az egyik 32 éves vizsgázó az elméleti tételét már ki is fejtette a vizsgabizottság 
el tt. Most arra vár, hogy a tankonyhában szalonnás tükörtojást készítsen, amelyet a szigorú ítészek 
kóstolnak majd meg: - Imádok f zni! Bárhová is mentünk bográcsozni a barátaimmal, mindig én 
készítettem el az ételt. A barátn imet is szívesen elkápráztattam egy-egy finom vacsorával. Most már 
mindezt tudatosan teszem, s t, eljutottam odáig, hogy bárhová megyek, egyb l azt nézem, hogyan van 
terítve, hogyan díszítették az ételt, hogyan tálalták azt.  

Miközben a vizsgázók a tankonyhában elkészítették az ételt, gondosan megterítették az asztalokat, 
és a vizsgabiztosoknak fel is tálalták a finomságokat. A tankonyha el terébe varázsolt étteremben az 
izgatott tanoncok azt is bizonyíthatták, tudnak-e helyesen számlát írni. A vizsga utolsó része pedig szóbeli 
felelet volt – idegennyelvi alapismeretekb l. 

- Mindenki maga dönthette el, hogy németül vagy angolul szeretné elsajátítani azt az alapvet
szókincset, azokat a nyelvi fordulatokat, amelyek egy-egy éttermi szituációban el fordulhatnak – mondja 
Szatmári Réka képzési vezet . – A tanfolyamon ezenkívül nagy hangsúlyt helyeztünk a biztonsági, 
higiéniai és munkavédelmi ismeretekre, az élelmiszer-ismeretre, de természetesen azt is megtanulták, 
hogyan kell például egy hidegtálat vagy egy meleg reggelit elkészíteni. Úgy érzem, tetszett nekik a képzés 
eddigi része. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az egyik kedvenc oktatójuknak búcsúajándékkal 
kedveskedtek: az egyik pártfogolt lámpát készített neki, amelyhez az alapanyagokra együttesen adták össze 
a pénzt. 

 A tanfolyam eddigi és most következ  részeinek egyaránt a pécsi Forrás Szakiskola ad 
otthont. Porvay József igazgató szerint kollégái azért tudnak remekül kapcsolatot teremteni akár 
b nelkövet kkel is, mert gyakran tanítanak hátrányos helyzet  embereket. – Folyamatosan motiválni kellett 
a tanulóinkat – mondja az igazgató -, hiszen k régesrég kiestek már a tanulásból. Nagyszer  csapatmunka 
volt ez, ugyanis különféle szervezetek fogtak össze azért, hogy a szakoktatókon túl minden tanuló mögött 
egy-egy mentor állhasson. Gyakorlatilag egyénileg foglalkoztunk mindenkivel, és erre itt szükség is volt. 

A szakemberek szerint még sok év tapasztalatot kell szerezniük a frissen végzett tanulóknak ahhoz, 
hogy akár önálló vállalkozásba kezdhessenek. Annyi ismerettel azonban már most rendelkeznek, hogy 
konyhai kisegít ként vagy gyorséttermi ételeladóként munkába álljanak. 

A „Tudás-Érték-Tapasztalat” elnevezés , TÁMOP 5.6.1.A-11/2-2011-009 azonosítószámú 
integrációs program 109 115 550 forintos pályázati támogatás segítségével valósul meg. A szakemberek 32 
hónapon át segítik a baranyai b nelkövet ket, hogy azok szakmát szerezzenek, munkába álljanak, és 
végleg felhagyjanak törvénytelen életmódjukkal. A projekt megvalósítói a pécsi Ifjúságért Egyesület és 
konzorciumi partnerei, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
Nonprofit Kft., valamint számos szakmai együttm köd  partner. 

Ifjúságért Egyesület 
7624 Pécs, Ferencesek u. 42. 
www.ifjusagertegyesulet.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

teket gyakoroltak, vagy épp munkajogi ismereteket 
kaptak. A legfontosabb mégis – állítja a tréner – az 
önismereti rész volt: – Én nem mentek fel senkit az 
alól, amit bűnözőként tett, de nálam mindnyájan 
tiszta lappal indultak. Érezték is ők ezt, hiszen már 
a legelején oldódott az az érzésük, amihez egyébként 
ők már hozzászoktak, nevezetesen, hogy mindenki 
megbélyegzettként néz rájuk. Az egyik legnagyobb 
meglepetés számomra az volt, hogy kiderítettük: 
a csoport mintegy 80%-a szociális érdeklődésű, 
jellemző rájuk a segítő szándékú megnyilvánulás. 
Klassz volt látni, amint a nagyon nehéz helyzetben 
lévő segíti a még nehezebb helyzetben lévőt.

A tréning sikerességéhez nagyban hozzájárult, 
hogy a résztvevők mindnyájan hasonló múlttal ren-
delkeznek, hasonló közegből származnak. Bátrabban 
és nyíltabban mertek beszélni az életükről, a börtön-
ben eltöltött időről. Niedermüller Renáta Johanna 
hozzátette, felkészítette a tréningen résztvevőket 
arra, hogy a munkaadók valószínűleg nem fogják 
tárt karokkal várni őket. Azonban azt mondja, hogy 
a rájuk jellemző, az átlagosnál jobb fizikai erőnlét és 
kommunikációs készség mindenképpen a javukra 
válhat a majdani munkahelyükön.

A „Tudás-Érték-Tapasztalat” elnevezésű, TÁMOP 
5.6.1.A-11/�-�011-009 azonosítószámú integrációs 
program 109 115 550 forintos pályázati támogatás 
segítségével valósul meg. Komoly szakembergárda 
3� hónapon át segíti a baranyai bűnelkövetőket, 
hogy azok szakmát szerezzenek, munkába álljanak, 
és végleg felhagyjanak törvénytelen életmódjukkal. 
A projekt megvalósítói a pécsi Ifjúságért Egyesület 
és konzorciumi partnerei, a Baranya Ifjúságáért 
Nonprofit Kft. és a Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont Nonprofit Kft., valamint számos 
szakmai együttműködő partner.
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Érzékenyítő foglalkozások tervezése, vezetése  
(gyakorlatorientált képzés) 
 

A program ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges.

 

A képzés célja az ifjúsági, szociális, oktatási 
területeken dolgozó szakemberek 
munkájának támogatása, önismereti 
gyakorlatokkal, új érzékenyítő módszerek 
megismerésével és saját élmény alapú 
tapasztalattal emberi jogi nevelési 
foglalkozások tervezésében és vezetésében. 
A résztvevők megismerhetik az érzékenyítő 
foglalkozások beillesztésének lehetőségeit 
az iskolai, vagy az ifjúsági szabadidős 
nevelés kereteibe.   

A csoportmunka a nem-formális tanulás 
módszertanára épül, tapasztalatalapú 
nevelési eszközökkel dolgozunk 
(kiscsoportos feldolgozás, szimulációs 
gyakorlatok, csoportos döntéshozatal, stb.). 
A képzés során minden résztvevő számára 
lehetőség nyílik emberi jogi gyakorlat 
vezetésére és így saját élmény alapú tudás 

megszerzésére. Ezt a gyakorlati részt a 
képzés vezetők mentorálással, a többi 
résztvevő pedig visszajelzésekkel 
támogatják.  

A képzés során az emberi jogi nevelés 
jelenleg elérhető módszertanának széles 
skálájába nyernek betekintést a résztvevők. 
A gyakorlati rész témáit és az alkalmazott 
tevékenységet a résztvevők választják ki. A 
megszerzett tudás rendszerezését (pl.: 
korcsoportok, témák, egymásra épülés, stb. 
szempontjából) egy háttéranyagokat, 
szakmai kiadványokat, szemléltető 
segédeszközöket tartalmazó CD-vel segítjük, 
amelyet a képzés végeztével minden 
résztvevő megkap.  

A tanulási folyamatot Koska Éva és Nyirati 
András emberi jogi képzők vezetik.  

 
Időpont: 2013. június 26, 27, 28 (szerda, csütörtök, péntek); 9 és 16 óra 

között 
Helyszín: Civil Közösségek Háza – 7624 Pécs, Szent István tér 17. 

Jelentkezési határidő: 2013. június 10. (A mellékelt jelentkezési lapon.) 
 
A képzés témái: 

 az emberi jogi nevelés alapjai (definiálás, témák, módszerek, stb.) 
 megismerés, kategorizáció, előítéletek (önismeret) 
 diszkrimináció a mindennapokban, rizikó csoportok 
 módszerek alkalmazási lehetőségei (iskolában, közösségi házban, stb.) 

 
További felvilágosítás kérhető: Nyirati András, 20/2663588, eselyhazpecs@gmail.com 

 




