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2013. augusztus-szeptember�

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 SZEptEmbErI prOGrAmJAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRIA 
2013. szeptember 19-ig, hétköznaponként 9-19 
óráig tekinthető meg Herczeg László Régiképek 
II. című kiállítása.

�013. szeptember �4-én, kedden 17 órakor nyílik 
Bódix Oxána Útjaim című kiállítása.

A kiállítás megtekinthető: 2013. október 10-ig, 
hétköznaponként 9-19 óráig.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
2013. szeptember 17-én 18 órakor nyílik a Helios 
Fotóklub Komarno kamarakiállítása.

A kiállítás megtekinthető október 18-ig, 
hétköznaponként 9-19 óráig.

ÚJ GALÉRIA
2013. szeptember 20-ig tekinthető meg az 
Igazgyöngy Alapítvány és Művészeti Iskola 
Álmok című kiállítása, hétköznaponként 9-17 óráig.

PROGRAM

Szeptember 3-án, 18 órától
Mecseki Fotóklub
A legszebb nyári felvételek (digitális) bemutatása

Szeptember 6-án, pénteken 14 órától
Diabétesz Klub

Szeptember 10-én, 18 órától
Mecseki Fotóklub
Beszélgetés a XXX. MAFOSZ szalonról

Szeptember 12-13-ig, csütörtök-péntek, 9-16 
óráig

Lengyel Ifjúsági Egyesület 
Nemzet, nemzetiség, állam – Országos tudományos 
konferencia

Szeptember 13-án, pénteken 16.30-tól
Koreai Filmklub
Műhelybeszélgetés: harcművészet: taekwondo, 
hapkido, kumdu, tao, tai chi

Szeptember 13-án, pénteken 16.30-tól
Nő az Esély Egyesület 
„Modern Fonó” közösség

Szeptember 17-én, kedden 17 órától
Magyar–Spanyol Társaság
Dr. Fischer Ferenc, a PTE BTK dékánja, egyetemi 
tanár vetítettképes előadása
A chilei katonai diktatúra 40. évfordulója, Chile 
természeti szépségei, aktualitások

Szeptember 18-án, szerdán 17 órától
SANSZ Filmklub
A nyugtalanság kora
Színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma �011
(További információ: Esélyek Háza �10-794)

Szeptember 21-én, szombaton 10 órától
Pécsi Művészkör

Szeptember 24-én, 18 órától
Mecseki Fotóklub
Dékány Zsolt képszerkesztési-technikai bemutatója

Szeptember 24-én, kedden 17 órától
Népi Írók Baráti Tárasága
Ahogyan a madár énekel – Papp Judit költő, 
viaszfestő könyvbemutatója

Szeptember 25-én, szerdán 17 órától
Pécsi Magyar–Finn Társaság összejövetele

Szeptember 26-án, csütörtökön 17 órától
Sétatéri esték
Rippl-Rónai pécsi kapcsolatai – Dr. Pandúr József 
festőművész, ny. főiskolai tanár előadása

Szeptember 27-én, pénteken 17 órától
Koreai Filmklub

Szeptember 28-án, szombaton 10 órától 
Hindu–Magyar Kulturális Alapítvány rendezvénye

Szeptember 30-án, hétfőn 17 órától
Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület 
összejövetele
dr. Pesti János: Pécs utcáinak története a 
középkortól napjainkig
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T A R T A L O M

Szeptember

A naptár szerint még nyár volt, mégis volt egy 

olyan pillanat, amikor érezni lehetett, hogy 

valami megváltozott körülöttünk a levegő 

illata, a fények, az ízek. Talán egyetlen olyan 

hónapja sincs az évnek, ami magában hordoz-

ná a kettőséget, a délutánokban még benne 

van a nyár varázslata, a hűvös éjszakákat a lus-

ta, lassan melegedő reggelek követik. Minden 

napsütéses óráért hálásak vagyunk, annak el-

lenére, hogy nyáron bőven részesülhettünk a 

kánikulai napokból.

A nyári emlékeket nemcsak fotókon őriz-

hetjük meg, kis fáradsággal az évszak ízét, za-

matát bezárhatjuk a befőttesüvegekbe is. Re-

neszánszát éli a házi tartósítás, a leleményes 

háziasszonyok polcain már a lekvárok, sava-

nyúságok várják a hideg, téli napokat, amikor 

is ízükben felidézik bennünk a nyár zamatát. 

A nyári szabadságolások ideje már lejárt, 

az iskolákban, a munkahelyeken is elindultak 

a lendületes hétköznapok. A város élettel teli, 

nyüzsgő térré vált, ami nemcsak a beköltöző 

egyetemistáknak köszönhető, hanem azoknak 

a sokszínű programoknak is, amik különféle 

helyszínekre csalogatnak minket a következő 

hetekben. Akár az Örökség Fesztiválra, vagy 

a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozóra, netalán 

valamelyik környékbeli település szüreti mu-

latságára esik a választás, minden korosztály 

megtalálhatja a hozzá közel álló szórakozási, 

kulturális feltöltődési lehetőségeket. 

Bár a következő nyári vakáció még messze 

van, addig is élvezzük az átalakulást magában 

hordozó évszak beköszöntét. Ha már nem 

is kell iskolapadba ülnünk, tekintsünk úgy a 

szeptemberre, mint egy új kezdetre az életünk-

ben, és kellő elszántsággal vessük bele magun-

kat céljaink, terveink megvalósításába.

 

Szeretettel várjuk Önöket állandó és új 

programjainkon, térjenek be hozzánk a Civil 

Közösségek Házába!

Kiss Zsuzsanna
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Eszteri Zsolt
…mert a kép itt marad…

(gondolatok egy művészeti szakkör kapcsán alkotásról, 
alkotókról, közösségről)

Képek vesznek körül mindenhol, mert az em-
ber a képen keresztül tapasztalja és érti meg a 
valóságot, ami legalább annyira szubjektív és 
személyes, mint amennyire objektív és kollek-
tív is. 

A képzelet összetett folyamat, amely nem 
csak „belső képeket” foglal magába, hanem a 
külvilág tárgyaival, eseményeivel kapcsolatos 
érzéseket és személyes tapasztalatokat is. 

Már az ókori tudós, Arisztotelész is a képze-
letet a gondolkodás fő közegének tekintette.              

(Kognitív térkép, gondolati kép, káprázat, 
álomképek, testkép, emlék- vagy eidetikus 
kép, fantom (végtag) kép, képzeleti kép.)

A reproduktív képzeleti működés során 
képzeletünk újra megalkotja, megrajzolja azt, 
amit már mások elképzeltek. Például a szép-
irodalmi művek élvezete lehetetlen lenne e 
képzeleti működés nélkül. 

A produktív képzelet működése során pe-
dig egy új, teljesen önálló képzeleti képet ho-
zunk létre, amely a valóság keretein belül ma-
rad. A művészek, feltalálók, alkotók, tudósok 
munkája lehetetlen lenne a produktív képze-
let nélkül. A produktív képzelet segítségével 
olyan képeket hozhatunk létre, amely a való-
ság eddig ismeretlen részleteire világít rá.

 De hogyan is jön ide ez a pár „tudálékos” 
mondat?

Több mint �0 éven keresztül működött 
egy alkotókör, nevezzük szakkörnek, ami az 
utolsó néhány évben fokozatosan elhalt.  Lé-
tét veszélyeztette, majd tényszerűen felszá-
molta a finanszírozás anyagias kényszere és az 
ezt elfogadó belenyugvás szomorú ténye. 

Ez most a Széchenyi Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Programjának köszönhetően 
a Civil Közösségek Háza segítségével ismét él, 
és reményeink szerint életben is marad. 

E program támogatásával vágtunk neki is-
mét egy alkotókör szervezésének elsősorban ál-
talános iskolás felső tagozatos diákok részére. 

Tapasztalatok voltak bőven, de valamit újra 
kezdeni nem mindig egyszerű. 

Beszereztük a kötelező anyagokat, elindul-
tunk, és azzal a reménnyel tettük ezt, hogy 
munkánk eredménye egy kiállításban fog 
majd megjelenni, amire készülünk, izgalom-
mal várjuk.

Mi mindent tanulhatunk egy művészeti 
alkotókörben, egy baráti közösségben? Miféle 
mesterségbeli, technikai fogásokat, jellemfor-
máló tapasztalatokat lehet itt elsajátítani? 

Nem sorolom részletesen, de sokat és némi 
malíciával körítve, minél többet látunk, ta-
pasztalunk belőle, annál több lehetőség nyílik 
meg előttünk. 

Alkotómunkát technikai-, mesterségbeli 
ismeretek, szakmai begyakorlottság nélkül le-
hetetlen magas szinten végezni. Elköteleződ-
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ni, egy kitartást és nem minden pillanatában 
sikert ígérő elmélyült, nagyon individuális 
munka mellett, ugyan csak bátor döntés. De a 
siker és a képzőművészet természete ilyen! 

Mégis sok gyerek vállalkozott erre, és bizo-
nyára még többen is jöttek volna, ha a sport, 
a színjátszás, a zenetanulás, a különórák vagy 
épp a családi programok el nem vonják őket.

A képzőművész magányos munkát folytat, 
talán a legmagányosabbat, hiszen rajzolni, fes-
teni, mintázni nem lehet csoportban, de még 
párban sem. De a mi munkánk arról is szól, 
hogy néha oda-oda pillantunk a másikra, elle-
sünk az ügyesebbtől egy technikai fogást, „el-
csenünk” egy gondolatfoszlányt, esetleg egy 
témát, együtt munkálkodunk, beszélgetünk a 
műveltség e fontos területéről, belepillantunk 
a múltba, régi mesterek műveibe, és persze 
megismerjük a jelenkor műveit, alkotóit. És 
néha persze együtt alkotunk csapatban, mint 
a régi mesterek és tanítványok.

Voltunk pécsi festőművész műtermében 
és még készülünk más alkotókhoz is, jártuk a 
várost, a parkokat, hogy összeszedjünk min-
den „kacatot” amiből kollázs készíthető, meg-
ismertük a nyomdafesték illatát, a présgép 
működését, a gipsz, az agyag a papír tulajdon-
ságait. Színeket kevertünk, beleszagoltunk a 
lenolajba és a terpentinbe. Bajlódtunk ragasz-
tóval és fóliákkal, fényképezőgéppel, de még 
grafikai programokkal is, hogy digitálisan is 
„modernek” legyünk. Hiszen mi már a �1. 
század gyermekei vagyunk, akiknek a techni-
kai képalkotás is lételemük.

De mi lesz a tárggyal, képpel, ha elkészült, s 
a bemutatónak, a kiállításnak is vége van?

 
A műalkotás, a kép egy idő után saját út-

ját járja, nincs már szüksége mesterére, aki 
teremtette. Galériában, kiállítótérben, egy la-
kásban, iskolák, középületek folyosóin, néha 
egy gyűjteményben vagy múzeumban találja 

meg végleges helyét. Díszít, üzen, felráz és 
véleményformálásra késztet. Ahol megjelenik 
nincs tovább üres tér, mert egy időkapszula-
ként folyton tudósít, őrzi a pillanatot, amiben 
létrejött. Az alkotó, de a szemlélő korát is őrzi, 
és néha a kettő egymásra pillantva, egymást 
megértve üzen egymásnak. 

Altamira festői, a hieroglifák képírói, a ka-
tedrálisépítők, a reneszánsz és a barokk nagy-
nevű mesterei, korunk képkészítői, filmren-
dezői, operatőrei nekünk üzennek. 

Mi is megtesszük ezt abban a reményben, 
hogy a képek, amiket készítettünk, jó szemek-
re és őszinte szívekre találnak. A kiállításunk 
még ellőttünk van, �013 őszén várunk min-
den nyitott, kíváncsi érdeklődőt.

S akik mindezt elképzelték és megvalósí-
tották: Bánáti Marci, Baranyai Andris, Király 
Lili, Keresztes Kitti, Farkas Virág, Ács Pan-
na, Ruszkai Sári, Dudás Réka, Sárosi Panna, 
Babity Mira, Németh Sára, Kóta Léna, Bíró 
Bori, Kengyel Enci, Horváth Luca, Szabó 
Fanny, Tóth Emese, Kadlicskó Gréta, Vasvári 
Zénó, Péterffy Bazsi, Hideg Fruzsi, Kőhegyi 
Patricia, Juhász Míra, Baróthy Beni. 

Nos, lehet hogy ez a lista nem végleges, és 
szeptembertől lesznek még érdeklődők, al-
kotni vágyó lányok és fiúk, akik csatlakoznak 
hozzánk és nem felejtik, a képek itt marad-
nak, és…
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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

A Nevelők Háza Egyesület 1999 óta végez „in-
tézményesült” keretek között tanácsadást civil 
szervezeteknek Baranya megyében. Hívták 
már Nonprofit Szolgáltató Központnak, Civil 
Háznak, majd Civil Szolgáltató Központnak és 
tavaly július 1-jétől Civil Információs Cent-
rumnak. A cím használata �01�. július 1-től 
�014. december 31-ig tartó időszakra szól. 
A pályázat nyertesei jogosultságot nyernek Ci-
vil Információs Centrum kialakítására az adott 
megyében és a Civil törvény 5�. §-ában foglalt 
feladatok ellátására. 

A program indulásáról, valamint a szolgál-
tatásokról a Civil Korzó korábbi számaiban 
már olvashattak. 

A kötelező feladatok között szerepel kép-
zések tartása. Személy szerint nem szeretem a 
képzés szót, mert sok emberben negatív kép 
alakul ki a szó hallatán. „Persze, képzés. Oda-
megyek, ülök és hallgatom, hogy valaki mond-
ja a nagy okosságokat.”

Pont ezen ok miatt valójában nem is kép-
zéseket szervezünk, hanem szemináriumokat, 
műhelymunkákat, ahol nem képző lesz, ha-
nem folyamatkövető. A jelenlévők nem hall-
gatják az „okosságokat”, hanem mondják.

Mi a célunk? 
A helyi célok, programok kidolgozásához, 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges 
a széles körű civil partnerség kialakítása. Ehhez 
azonban a települési önkormányzatok dolgo-
zóinak, a civil szervezetekben tevékenykedők-
nek a felkészítése és szemléletformálása is elen-
gedhetetlen. A civil támogatottság, partnerség 
kialakítása érdekében szükséges a közigazga-
tásban és a velük partnerségben működők kö-
zös képzése az együttműködés fejlesztése érde-

kében. Fontos, hogy bővüljön a közigazgatás 
civil szempontú ismereteinek köre, illetve a 
civil szektor közigazgatási tudása.

Mit kínálunk a fenti célok megvalósítása ér-
dekében?

„Hálózatépítés és fejlesztés Baranya 
megyében, valamint az ehhez kapcsolódó 
partnerségi programok generálása és fej-
lesztése”

Erre a szemináriumra azon civil szerveze-
tek és önkormányzati hivatalok képviselőit, 
munkatársait várjuk, akik területi, szakmai 
vagy más elven szerveződő hálózati együttmű-
ködésekben vesznek/vennének részt és maga-
sabb szintre szeretnék emelni ezzel kapcsolatos 
ismereteiket.

A szeminárium időpontja: �013. szeptem-
ber 1�-14; szeptember 19-�0.

A közszférában dolgozók és a civil szerve-
zetek széles körű partnerségének elősegítése, 
szemléletformálása érdekében az ősz folyamán 
„Az önkormányzat társadalmi támogatott-
ságának fejlesztése” címmel indítunk egy 
5 modulból álló szemináriumot, melynek mo-
duljai önállóan is látogathatóak, de természete-
sen együtt adnak egy komplex tudásanyagot.

Miről beszélgethetnek majd a részvevők?
Megismerik a civil és önkormányzati szfé-

ra alapfogalmait, működését, jogszabályi hát-
terét, formáit, típusait, jellemzőit, az önkor-
mányzat és civil szektor együttműködésének 
fajtáit, és lehetőségeit, a két szféra makrogaz-
dasági körülmények közötti működését. Az 
érdeklődők megismerik a civil és önkormány-
zati szféra gyakorlatban már kialakult együtt-
működésének lehetőségeit, a projekttervezés 
és a projektmenedzsment alapjait, és képessé 

Fűri Ildikó

Civil „háttérország” – a Baranya Megyei Civil 
Információs Centrum szolgáltatásairól
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válnak önállóan és partnerségben való projekt 
generálására, és megvalósítására.

Természetesen nem feledkezünk el azokról 
a szervezetekről sem, akiknél jelenleg még nem 
merült fel a partnerségben gondolkodás, illet-
ve úgy érzik, hogy a napi működéssel is vannak 
még problémáik. Számukra „Általános me-
nedzsment” címmel indítunk egy műhely-
munkát.

A workshopok keretében beszélgetünk 
majd a pénzügyekről, forrásteremtésről, kom-
munikációról, irodai menedzsmentről, admi-
nisztrációról. 

Kiket várunk ezekre az alkalmakra?
Frissen alakult szervezeteket, civil szerveze-

tek új munkatársait, önkénteseit, illetve azokat 
az önkormányzati alkalmazottakat, akik sze-
retnék megismerni és megérteni a civil szerve-
zetek működését.

A „képzések” térítésmentesek, a pontos kez-
désekről, illetve a feltételekről elektronikus úton 
tájékoztatjuk az érdeklődőket, illetve a www.cic.
ckh.hu weblapon olvashatnak róla.

�011 óta dolgozom a Nevelők Háza Egyesü-
letnél, ahol eleinte önkéntesként tevékeny-
kedtem, majd a szervezet égisze alatt műkö-
dő Baranya Megyei Önkéntes Centrumban 
önkéntes koordinátorként, valamint a Bara-
nya Megyei Család, Esélyteremtési és Ön-
kéntes Házban esélyegyenlőségi munkatárs-
ként dolgoztam.
A Civil Információs Centrum társadalmi 
felelősségvállalás tanácsadójaként előzetes 
egyeztetést követően várom a szervezetek 
képviselőinek megkeresését.

Nyers Szilvia

A berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány és 
Művészeti iskola kisdiákjai ismét az álmok 
világába röpítenek bennünket. A kiállításon 
hátrányos helyzetű családokban élő gyerme-
kek által készített rajzokat és festményeket 
láthatunk. Az alapítvány által fenntartott 
alapfokú művészetoktatási iskola a kistérség 
6 településén végez művészeti nevelő mun-
kát, ahova �3 faluból mintegy 670 gyerek ér-

kezik, akiknek 70%-a mélyszegénységben él. 
Az alapítvány munkatársai ezen kívül nagy 
figyelmet fordítanak a gyerekek családjainak 
szociális támogatására, a falvak életkörülmé-
nyeinek javítására is.

Szervező: Baranya Megyei Család, Esély-
teremtési és Önkéntes Ház, Nevelők Háza 
Egyesület

„Álmok”– Az Igazgyöngy Alapítvány és  
Művészeti Iskola kiállítása

Időpont: 2013. szeptember 2. és 21. között, munkanapokon 9 és 17 óra között látogatható.
Helyszín: Civil Közösségek Háza, Konferenciaterem (Pécs, Szent István tér 17.)
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Hálózatépítés és fejlesztés Baranya megyében
A Nevelők Háza Egyesület „A Civil Közösségek Háza infrastrukturális fejlesztése, új szol-
gáltatások indítása Pécsett a civil segítő hálózatok megerősödéséért” (DDOP-3.1.3/F-
11-�011-0014) c. projekt keretében Hálózatépítés és fejlesztés Baranya megyében, 
valamint az ehhez kapcsolódó partnerségi programok generálása és fejlesztése 
témakörben szemináriumot rendez.

A szeminárium keretei: 40 jelenléti óra (5 napban).

A szemináriumot Bárdos Ferenc, az Életfa Környezetvédő Szövetség (Eger) ügyveze-
tője, a ProHáló Hálózat hálózati tanácsának tagja tartja. 

A szeminárium időpontjai:
• �013. szeptember 1�. (csütörtök) 1�.00 – �0.00 óráig
• �013. szeptember 13. (péntek) 9.00 – 17.00 óráig
• �013. szeptember 14. (szombat) 9.00 – 17.00 óráig
• �013. szeptember 19. (csütörtök) 1�.00 – �0.00 óráig
• �013. szeptember �0. (péntek) 9.00 – 17.00 óráig

Helyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.)

Kiket várunk?  
Azon civil szervezetek és önkormányzati hivatalok képviselőit, munkatársait, akik te-
rületi, szakmai vagy más elven szerveződő hálózati együttműködésekben vesznek/ven-
nének részt és magasabb szintre szeretnék emelni ezzel kapcsolatos ismereteiket.

Részvételi feltételek
A szemináriumon való részvétel ingyenes. Minden résztvevő kézhez kapja elektroni-
kus formában a biztosított tananyagot.

További információ: tel.: 7�/�15-543 email: info@ckh.hu

Hálózatépítés és fejlesztés Baranya megyében 

A Nevel k Háza Egyesület „A Civil Közösségek Háza infrastrukturális fejlesztése, új 
szolgáltatások indítása Pécsett a civil segít  hálózatok meger södéséért” (DDOP-3.1.3/F-11-
2011-0014) c. projekt keretében Hálózatépítés és fejlesztés Baranya megyében, 
valamint az ehhez kapcsolódó partnerségi programok generálása és fejlesztése 
témakörben szemináriumot rendez. 

A szeminárium keretei: 40 jelenléti óra (5 napban). 

A szemináriumot Bárdos Ferenc, az Életfa Környezetvéd  Szövetség (Eger) ügyvezet je, a 
ProHáló Hálózat hálózati tanácsának tagja tartja.  

A szeminárium id pontjai: 

2013. szeptember 12. (csütörtök) 12.00 – 20.00 óráig 
2013. szeptember 13. (péntek) 9.00 – 17.00 óráig 
2013. szeptember 14. (szombat) 9.00 – 17.00 óráig 
2013. szeptember 19. (csütörtök) 12.00 – 20.00 óráig 
2013. szeptember 20. (péntek) 9.00 – 17.00 óráig 

Helyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) 

Kiket várunk?   
Azon civil szervezetek és önkormányzati hivatalok képvisel it, munkatársait, akik területi, 
szakmai vagy más elven szervez d  hálózati együttm ködésekben vesznek/vennének részt 
és magasabb szintre szeretnék emelni ezzel kapcsolatos ismereteiket. 

Részvételi feltételek 
A szemináriumon való részvétel ingyenes. Minden résztvev  kézhez kapja elektronikus 
formában a biztosított tananyagot. 

További információ: tel.: 72/215-543 email: info@ckh.hu
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Hálózatépítés és fejlesztés Baranya megyében, valamint az ehhez  
kapcsolódó partnerségi programok generálása és fejlesztése

2013. szeptember 
Helyszín: Civil Közösségek Háza – Pécs, Szent István tér 17.

Szeminárium tematika

Foglalkozás időpontja A téma, tananyag megnevezése Óraszám

�013. szeptember 1�. • Bemutatkozás
• A hálózatok új tudománya
• Gyakorlat – a hálózatfejlesztés elmélete - hatlépésnyi távolság
• A hálózati kapcsolatok jelentősége
• Gyakorlat – ismert hálózatok sajátosságainak felismerése
• Szociálpszichológiai alapismeretek, alapfogalmak, kognitív folyamatok
• Gyakorlat – szociálpszichológia
• Közösség és közösségfejlesztés meghatározása

8 x 45 perc

�013. szeptember 13. • Közösségfejlesztés cselekvési technikái
• Nonprofitok, mint hálózat
• Gyakorlat – hálózatok típusai
• Civil hálózatok szükségessége, fajtái
• Gyakorlat – hálózatok fejlődésének állomásai
• Szociálpszichológiai alapismeretek, csoportalakulás, norma, szerep
• Gyakorlat – szociálpszichológia
• Gyakorlat – közösségi erőforrások felmérése, interjúk a proHáló gyakorlatából

8 x 45 perc

�013. szeptember 14. • Civil hálózatok kialakulása, fejlesztése 
• Gyakorlat - együttműködési szabályok
• Koordinációs központ, hálózati identitás
• Gyakorlat - koordinációs központ működésének sajátosságai
• A hálózatok működésén alapuló szükségletfelmérés módszertana, értékelési 

rendszer
• Gyakorlat - a proHáló Hálózat
• Közösségfejlesztés cselekvési technikái - tanítana – tanulna
• Településem, mint közösség

8 x 45 perc

�013. szeptember 19. • Civil Hálózatok működése - hálózati komponensek, sikeresség feltételei
• Gyakorlat - a proHáló Hálózat működési alapelvei
• Civil Hálózatok működése - hálózatépítés gátjai
• Gyakorlat - hálózatépítés nehézségei
• Kapcsolati háló fontossága
• Társadalmi tőke fogalma
• Közösségfejlesztés folyamata- Nagyrábéi példa
• Gyakorlat - közösségfejlesztési példák a résztvevők tapasztalatai alapján

8 x 45 perc

�013. szeptember �0. • Civil hálózatok működése - értékelés, monitoring, kontrolling
• Gyakorlat - ismert hálózatok értékelési rendszerei
• Civil hálózatok marketingtevékenysége
• Gyakorlat - arculati kézikönyv készítése
• Hálózatok bővülése, a tagfelvételi folyamat
• Gyakorlat - a proHáló tagfelvételi rendszere
• Munkacsoportok a hálózatban, az operatív munka szervezése
• Értékelés - mennyire felelt meg a képzés az elvárásoknak

8 x 45 perc
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Olvasgatva a régi pécsi napilapokat, egy ér-
dekes cikk ragadta meg a figyelmemet.  A 
Dunántúl 1943. június 8-i száma, az alábbi 
címen ad hiteles, részletes beszámolót a város 
fontos ünnepéről. 

Pécs vasárnap Krisztus Király városa lett
„Mélységes áhítattal, csodálatosan szép 

és felemelő ünnepséggel ajánlotta magát az 
ősi püspöki város keresztény lakóssága Jézus 
szentséges Szíve oltalmába. 

Az Úr vonult végig Pécs utcáin. A szürke 
felhős, esős napok közé beiktatódott egy ra-
gyogó meleg nap, megmozdult a város apra-
ja-nagyja, zászlók lengtek, gyertyák gyúltak 
ablakokban, ünneplőbe öltözött ember és 
ház, utca és tér, mert egy lékekben összeta-
lálkozott város a legnagyobb, legszebb ünne-
pét tartotta, odaadta magát az Úr Jézusnak, 
hogy a nagy bizonytalanságban oltalmat 
találjon. Annál, aki mindig volt, aki mindig 
lesz, aki mindenkinek jóságos atyja, aki nem 
kíván mást, minthogy erényesek, becsülete-
sek, igazságosak, emberszeretők és Benne bí-
zók legyünk. Büszkék vagyunk Pécsre, hogy 
kitárta lelkét az Úr előtt, hogy kis és nagy fia 
leborult a Legméltóságosabb Oltáriszentség-
ben jelenlévő Üdvözítő előtt, hogy hitet tett 
arról, hogy Neki élünk, Neki halunk, hogy az 
Ő szent kezeibe tesszük le ennek a városnak a 
sorsát, jövőjét! Ennek a fenséges gondolatnak 
diadalnapján nem a fény, a pompa győzelmes-
kedett, hanem a lélek. Magunkra találtunk 
a hullámzó tömegben, testvérekre leltünk 
egymásban, a nagy érzés, Jézus szeretete font 
egybe mindnyájunkat, elsimított ellentéteket, 
különbségeket, mind-mind halandó emberek 
voltunk, akiknek élete Isten kezében van.”

A pécsi családok, polgárok 1943. év nya-
rára rádöbbentek, hogy katasztrófa előtt áll 
a város. Arra lehet számítani, hogy talán már 
a közeljövőben a nem túl jó hírnek örvendő 

Vörös Hadsereg katonái tapossák az évszá-
zados városunk tereit, utcáit. Általános volt 
a rettegés és bizonytalanság. A szovjet front-
ról döbbenetes hírek érkezetek: Sztálingrád, 
Voronyezs stb. Ekkor már nagyon sok pécsi 
család őrizte szívében a szeretett apa, rokon 
elvesztése miatt érzett mély gyászt.    

Mit lehet itt és most tenni? A város felelős 
vezetői – legalábbis a józanabb többség – tisz-
tában volt vele, hogy a háborút a náci Német-
ország szövetségeseként elvesztettük. A kö-
vetkezményekért az országnak, a vezetőknek 
(beleértve a nagy városok polgármestereit is) 
vállalnia kell a történelmi felelősséget. És ez a 
felelősségre vonás kegyetlen és igazságtalan 
lesz…

Mint olyan sokszor a magyar történelem 
során, ha vérszomjas tatár, török, labanc hor-
dák közeledtek a város felé, a riadt lakosság a 
templomokban keresett védelmet, menedé-
ket. Ezzel szemben a kíméletlen ellenség nem 
tisztelte sem a templomot, sem polgári eré-
nyeket, sem az emberi értékeket. A templom 
nem védte meg a sok szerencsétlent. 

Valami hasonló analóg gondolatok juthat-
tak a pécsi városvezetőség eszébe, amikor arra 
gondoltak, hogy ha felajánlják Krisztus Szent 
Szívének szeretett városukat, majd csak elvo-
nulnak a viharfelhők, és újra kisüt a nap…

A történelemi hűség kedvéért meg kell em-
lítenünk, hogy Pécs 1944. november �9-én 
szinte minden anyagi kár nélkül úszta meg az 
ellenséges hadak ostormát és elvonulását. De 
azután…

 No, de térjünk vissza a hetven év előtti pé-
csi nagy ünnepre.

Az ünnepségen az egyházi és városi vezető-
kön kívül több neves személyiség is részt vett.  

Elsősorban meg kell említeni Angelo Rotta 
c. érseket, pápai nunciust, aki vasárnap dél-
előtt a székesegyházban misét pontifikált az 
összegyűlt hatalmas tömegnek. 

Trebbin Ágost
70 éve történt Pécsett…
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Arról, hogy ki volt ez a kiváló diplomáciai 
érzékkel és nemeslelkűséggel megáldott vati-
káni főpap, néhány dolgot igen fontos tudni:

1944–1945-ös tevékenysége nagymér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy a semleges 
erők (Portugália, Spanyolország, Svédország, 
Svájc, Vatikán) és a Nemzetközi Vöröskereszt 
budapesti küldöttsége) legalább tizenötezer 
védlevelet bocsátottak ki a magyar zsidók 
számára, és ellátták őket keresztségi igazolá-
sokkal. 

A diplomáciai feladatoktól 1957-ben vo-
nult vissza. 1997-ben „Világ Igaza” címet ado-
mányozott számára a Jad Vasem. 

Délután negyed hét tájban a Pius Kollé-
gium „Jézus Szíve” templomától hatalmas 
menet indult a Széchenyi térre. 

„Szárnyalt az ének, lassú mozgással a két 
oldalt az utcát beszegő emberek ezrei között, 
zászlódíszes házak, virágba borult, gyertyák 
fényétől fényes ablakok között vonult az egy-
re szaporodó menetben a Szentségi Jézus, 
hogy a Szigeti országúton, a Rákóczi úton és 
az Irgalmasok utcáján át beletorkoljon abba 
az embertömegbe, amely már várta a Széche-
nyi téren és környező utcákban. Az útvonal 
mentén feldíszített házak és áhítatosra szépült 
arcú emberek között vonult az Oltáriszentség. 
Imát mormoltak a szájak, meghajlottak a de-
rekak, földre gör-
bedtek a térdek. 
Csengett a minist-
ránsok csengője, 
kábítóan szállt az 
út felett a kéken 
derengő tömjén-
füst, virágszir-
mok hullottak az 
utca kövére: Jézus 
Szentséges Szíve 
tartotta diadalme-
netét, hogy végte-
len szeretetébe és 
oltalmába fogadja 
a várost és Krisztus 
Király hivatalosan 

is gazdagabb legyen Pécs város önkéntes fel-
ajánlásával.”

Az ünnepély csúcspontja a felejthetetlen 
látványt nyújtó Széchenyi tér volt. 

„A pécsiek, amíg csak élnek nem fogják 
elfelejteni azt a mély áhítatot keltő, csodá-
latosan felemelő és tündéri látványt, amit a 
Széchenyi tér nyújtott vasárnap este. A tér 
már este 7 órakor szinte mozdulatlanul álló 
hívők tízezreivel népesedett be. A palota-
sorok ablakait, párkányait a mecseki erdők 
lombfüzérei, a nyár legszebb virágai és drága 
szőnyegek díszítették. A gyertyák és mécsek 
is kigyulladtak már és fényük, mint apró kis 
csillagok szikráznak, köszöntve a keleti égbol-
ton feltűnő esthajnalcsillagot, meg az újhold 
ezüst sarlóját. Zászlók lengnek a házakon, 
oszlopokon és szinte csodálkozva néznek alá 
a tengernyi emberre, Pécs boldog és csillogó 
szemű lakóira.”   

Mikor először olvastam a történetet vala-
mi furcsa meghatottság vett erőt rajtam. Nem 
elsősorban a vallási vonatkozása hatott rám, 
hanem az az egység, amely az akkori Pécs la-
kóinak egy jelentős részét egy nemes cél érde-
kében tudta mozgósítani. 

Azóta is sokat tűnődtem azon, hogy a mai 
pécsi polgárokat vajon milyen cél vagy eszme 
tudná így összefogni?
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2013. szeptember 18. A nyugtalanság kora
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 90 
perc, �011  
Különös módon találkozik egymással Enoch és 
Annabel. A felnőttkor küszöbén álló két fiatal 
idegenek temetésére jár, és egy gyászszertartás al-
kalmával ismerkednek meg. Kiderül, mindkettő-
jüknek oka van arra, miért járnak temetőbe, meg-
érintette őket az elmúlás szele. Annabel ugyanis 
gyógyíthatatlan rákbeteg, az orvosok szerint csak 
hónapjai vannak hátra. Enoch pedig árva, nem-
rég veszítette el a szüleit, és azóta egyetlen barátja 
Takashi, a második világháborús kamikáze pilóta 
szelleme. A halál árnyékában bontakozik ki a két 
fiatal kapcsolata, szerelme.

1954 óta az UNICEF kezdeményezé-
sére szeptember �0-án tartjuk a GYER-
MEKEK VILÁGNAPJÁt, elsősorban a 
fejlődő országok gyermekeinek támoga-
tására. E napon felhívást intéznek a világ 
országaihoz annak érdekében, hogy támo-
gassák és védelmezzék a gyermekek 1959. 
évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott 
jogait.

2013. október 2. Nincs kegyelem
színes, magyar film, 70 perc, �006  
Az eldugott faluban meggyilkolnak egy idős férfit. 
Az áldozatnál alkalmi munkát végző Suha Dénest 
tanúként idézik a rendőrségre, de rövidesen már őt 
vádolják az elkövetéssel. A gyanúsított mindvégig ta-
gad, de a két rutinos vizsgáló tiszt végül is egy besúgó 
segítségével és szabadulásának ígéretével beismerő 
vallomást csikar ki belőle. Ártatlansága ellenére neki 
kell a bíróság elé állnia. Bár az ellene felhozott bizo-
nyítékok nem igazán meggyőzőek, a beismerő vallo-
más birtokában a bíróság is az ő bűnösségét mondja 
ki. A jogerős ítélet 8 év börtön. Suha két év négy 
hónapot tölt a hűvösön, amikor egy véletlen folytán 
megtalálják az igazi gyilkost. Hazatérhet, de faluja 
kiközösíti. Munkát nem kap senkitől. Hogy életét 
fenntartsa, néhány tízezer forintos adósságba kevere-
dik, amit az állami kártérítésből szándékozik megad-
ni. A kártalanítási per azonban egyre húzódik, végül 
jogorvoslatát elutasítják. Közben hitelezői elveszik 
házát, már laknia sincs hol. Végső kétségbeesésében 
felakasztja magát. Suha Dénes senkinek sem kellett, 
senkinek sem hiányzik, elszámolnia sem kell tehát 
senkinek egy tönkretett életért. 

Az ÍRÁSTUDATLANSÁG ELLENI 
KÜZDELEM NEMZETKÖZI NAP-
JÁRÓL az UNESCO 1965. szeptember 
8-án, Teheránban tartott világkongresz-
szusa rendelkezett, amelyen ezt a napot 
(szeptember 8-át) az analfabetizmus elleni 
küzdelem napjának nyilvánították.

SANSZ  FILMKLUB
Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) 17 órától

A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A vetítéseket követően lehetőség nyílik a filmről 
való beszélgetésre.

Szervezők: 
• Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
• Napkelet Jógaház
• Nő az Esély Egyesület
• Nevelők Háza Egyesület
• 3. Szektor Alapítvány
• és barátaink
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2013. október 16. Kávé és cigaretta
fekete-fehér, magyarul beszélő, amerikai-japán-
olasz zenés vígjáték, 93 perc, �003  
A Kávé és cigaretta nem más, mint játékfilmnek 
álcázott rövidfilmek sorozata (vagy talán pont 
fordítva). Minden egyes különálló jelenet egy-két 
üldögélő, kávéjukat szürcsölgető és cigarettázó 
emberek eszmecseréjéről szól, olyan különleges 
témákról, mint a koffein tartalmú nyalóka, az El-
vis-féle összeesküvés elmélet, az angol tea helyes 
elkészítési módja, Nikola Tesla találmányai, egy 
SQÜRL nevű képzelt rockbanda, a �0-as évek 
Párizsa, és a nikotin rovarölőszerként való hasz-
nálata.

A LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJÁ-
ról 199� óta emlékeznek meg minden év 
október 10-én. A világnapot a Lelki Egész-
ség Világszövetsége kezdeményezte, az el-
múlt években világszerte számos szervezet 
csatlakozott a megemlékezéshez. A Világ-
szövetség 1948-ban alakult az érzelmi és 
lelki zavarok megelőzésének, megfelelő 
kezelésének, a mentális zavarokban szen-
vedők gondozásának és a mentális egész-
ség jobbításának elősegítése céljából. A 
világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint 
a pszichiátriai problémákhoz és a pszichi-
átriai problémákkal élőkhöz kapcsolódó 
előítéletek elleni harc, a lelki egészség kö-
zéppontba állítása.

�013. november 6. Ádám almái 
színes, magyarul beszélő, dán-német vígjáték, 94 
perc, �005  
Az újnáci Adamot 1� hét közmunkára ítélik. A 
büntetést a jólelkű pap, Iván közösségében kell le-
töltenie. A csupa furcsa alakból álló társaság kíván-
csian tekint a jövevényre, akinek célja felforgató 
jellegű - a paplak kertjének büszkeségét, az almafát 
veszi célba, almatortát akar sütni. Ám hiába Ádám 
eltökéltsége, az almafa termése ki van téve a ma-
darak és a kukacok támadásainak, ráadásul villám 
is sújtja. Ivan úgy véli, az ördög packázik velük, 
Adam szerint viszont mindez Isten műve, hiszen 
a gonosz talán nem is létezik.

Az UNESCO kezdeményezésére 1995 a 
tolerancia éve volt, amikor nagyszabású 
nemzetközi kampányt szerveztek a tole-
rancia és az erőszakmentesség jegyében. A 
TOLERANCIA NEMZETKÖZI NAP-
JA, melyet november 16-án tartunk, ebből 
az eseményből nőtt ki mint évenkénti al-
kalom arra, hogy a toleranciára felhívjuk a 
figyelmet az oktatásban, társadalmi színte-
reken vagy a politikában, illetve megvitas-
suk ennek helyi vagy globális problémáit.

2013. november  20. Volver
színes, magyarul beszélő, spanyol filmdráma, 1�1 
perc, �006  

Raimunda egy fiatal, keményen dolgozó és igen 
vonzó édesanya, aki munkanélküli férjével neveli 
serdülőkorban lévő lányukat. Nővére, Sole viszont 
igen félénk nő, aki egy illegális fodrászszalonban 
keresi kenyerét. A férje faképnél hagyta és lelépett 
egyik ügyfelével. Sole azóta egyedül él. Egy tavaszi 
vasárnapon Sole felhívja Raimundát, hogy tájé-
koztassa őt Paula nénikéjük haláláról. Raimunda 
nagyon szerette nénikéjét, mégsem tud ott lenni 
a temetésen. Sole egyedül tér vissza szülővárosába, 
ahol a szomszédok közlik, édesanyja visszatért a 
túlvilágról, hogy Paula nénikéjének gondját viselje 
betegeskedő éveiben.

November �5-ét a latin amerikai és karibi 
térség első feminista Encuentroján nyil-
vánították a NŐK ELLENI ERŐSZAK 
ELLENES VILÁGNAPPÁ, 1981 jú-
lius 18-�1 között. Ezen az Encuentron a 
résztvevők határozottan elítélték a nemi 
megkülönböztetésen alapuló erőszak min-
den fajtáját a családon belüli erőszaktól a 
nemi erőszakon és a szexuális zaklatáson 
át egészen az állami erőszak különböző 
formáiig, beleértve a női politikai fog-
lyok kínzását és bántalmazását is. Azért 
választották november �5-ét, hogy így 
emlékezzenek meg a Mirabal nővérekről 
(Patria, Minerva és Maria Teresa), akiket 
1960-ban ezen a napon gyilkolt meg bru-
tálisan a Rafael Trujillo vezette diktatúra a 
Dominikai Köztársaságban. 1999-ben az 
ENSZ hivatalosan is a Nők Elleni Erőszak 
Megszüntetésének Világnapjává nyilvání-
totta november �5-ét.

16 akciónap a nők elleni erőszak ellen – november �5. - december 10.
1991 novemberében rendezték meg először a 16 akciónapot, az USA-beli Center for Women’s 
Global Leadership (Globális női szerepvállalási központ) támogatásával. Az általuk szervezett 
szeminárium résztvevői javasolták november �5-ét kezdőnapnak - ez a Nemzetközi Nap a Nők 
Elleni Erőszak Ellen - és december 10-ét zárónapnak - az Emberi Jogok Nemzetközi Napját, 
hogy szimbolikusan összekössék a nők elleni erőszakot és az emberi jogokat, hangsúlyozva, 
hogy az előbbi az emberi jogok súlyos megsértése.
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�013. december 4. XXY
színes, argentin-francia-spanyol filmdráma, 86 
perc, �007  
Alex egy 15 éves kamasz, akinek súlyos titkolni-
valója van a világ előtt. Születése után egyből úgy 
döntöttek a szülei, hogy elhagyják Buenos Aires-t 
és egy elhagyatott település közelébe költöznek 
az uruguayi tengerparton. A család nyugodt élete 
fordulóponthoz érkezik, amikor Buenos Aires-i 
barátaik és az ő 16 éves fiuk, Álvaro meglátogatja 
őket. Álvaro apja plasztikai sebész, akit tulajdon-
képpen Alex apja hívott meg, és mint orvosnak, 
számít a véleményére. A két kamasz között kiala-
kuló furcsa kapcsolat mindkettőjük szüleit arra 
készteti, hogy szembenézzenek a legtitkoltabb 
félelmeikkel. Mindeközben a faluban megindul a 
pletyka, és ahogy az kis közösségekben lenni szo-
kott, Alexet torzszülöttnek kiáltják ki és folyama-
tosan zaklatják.

A TRANSZNEMŰ EMLÉKEZÉS 
NAPJÁN tisztelgünk azok emléke előtt, 
akiket a transzneműek iránt érzett előítéle-
tekből illetve gyűlöletből fakadóan megöl-
tek. Az eseményt november �0-án tartják 
Rita Hester emlékére, akit 1998. novem-
ber �8-án gyilkoltak meg és halála indí-
totta el az “Emlékezzünk a halottainkra” 
online kezdeményezést, valamint rá emlé-
kezve egy gyertyás virrasztást is tartottak a 
következő évben San Francisco-ban. Rita 
Hester ügye a transzgyilkosságok zöméhez 
hasonlóan a mai napig nem megoldott.

�013.december 18. Kundun
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 130 
perc, 1997  
Scorsese filmje Tibet vallási vezetője, a Dalai Láma 
előtti tiszteletadás és a nyugati civilizáció elragad-
tatásának gyümölcse a keleti kultúra iránt, továb-
bá kitűnő példa a buddhizmus bemutatására egy 
katolikus gyökerekkel rendelkező rendező szem-
szögéből. A film bemutatja a 14. Dalai Láma életét 
1937 és 1959 között. A történet elején egy két-
éves gyermeket, Tenzin Gyatsot, elismerik Budd-
ha reinkarnációjának. Figyelemmel kísérhetjük a 
gyermek felnövését, oktatását, fiatal éveit, majd 
fokozatos felnőtté válását. A film második felében 
hősünknek el kell hagynia Tibetet. A kínai meg-
szállás drámai időszaka és az ezt követő felkelés 
alatt a Lámát igazi lelki vezetőként ábrázolják, aki 
az erőszak hatására is képes megőrizni vallási tisz-
taságát és lelki nyugalmát.
Kundun - ez a legnagyobb tibeti méltóság, a Dalai 
Láma (vagyis “a Bölcsesség Óceánja”) tibeti neve. 
A ma is élő Tenzin Gyatso önéletrajzi írásai alapján 
készült film az eseményeket a főhős gyerekkorától, 
a magas tisztségre való kiválasztásától követi végig 
egészen addig a napig, amíg a maoista Kínából 
kénytelen volt máig tartó száműzetésbe vonulni. 
Martin Scorsese pompázatos kiállítású, lenyűgö-
zően látványos filmeposza a közelmúlt (és a jelen) 
történelmének egyik legnagyobb személyiségét 
hozza közel hozzánk. 1948. december 10-
én az ENSZ közgyűlésén elfogadták az emberi 
jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek 
emlékére az ENSZ 1950. december 4-i közgyűlése 
december 10-ét az EMBERI JOGOK NAPJÁvá 
nyilvánította.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
További információ:
Élet-tér Családi Információs Pont – Pécs, Szent István tér 17.  – �0/433-34�3 – elet-ter.belvaros@ckh.hu
Filmleírások forrása: port.hu
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alkotókat, a Berze Nagy 
János Alapfokú Művészeti 
Iskola Képző- és Iparművé-
szeti Tanszakának tanulóit, 
akik Svasticsné Bogáthy 
Zsuzsa tanárnő irányítása 
mellett nagy szorgalommal és figyelemmel a 
kiállított munkákat készítették. 

Köszöntöm a 
gyermekeik, uno-
káik, rokonaik, 
ismerőseik, bará-
taik tevékenységét 
figyelemmel kísé-
rő szülőket, nagy-
szülőket, testvére-
ket, nagynéniket, 
nagybácsikat, ba-
rátokat és az ér-
deklődő tanáro-

kat, kollegákat, valamint a kiállítás megnyitó 
ünnepélyes hangulatát biztosító Népzene 
Tanszak tanárát, Hunyadi Pétert és tanítvá-
nyait. A sorban utoljára, de semmiképpen 
nem utolsóként a Civil Közösségek Háza Ge-
bauer Galériája vezetőjét. 

A kiállított gyermekalkotásokat nem kívá-
nom elemezni, értékelni, mert azok magukért 
beszélnek azoknak, akiknek van fülük a gye-
rekhangok meghallására, megértésére. Mert 
belegondoltak abba, hogy gyermekkorban 
mit jelent és milyen szerepe van a rajzos te-
vékenységnek a gyerek emberré, jó emberré 
válásának útján, aki mindenhol, mindenkor, 
minden embertársával jó viszonyban van, 
ahogy a természettel, a világgal, benne a tár-
gyakkal, az ember alkotta természettel. Hasz-
nálati és munkaeszközeinek létrehozására 
és elkészítésére az embernek csak akkor van 
módja, ha jól gondolkodik, gondosan meg-
tervezi, gondolatban megrajzolja a szükséges 
anyagok tulajdonságit ismerve, majd azt pa-
pírra vetve tervet készít. 

A fejben való rajzolásra Lyka Károly mond 
egy szép példát: a fazekas, amikor a korong 
közepére csapja az agyagot és kezdi felhúzni 
az edényt, mondjuk egy tejesköcsögöt, az al-
ját, a talpát, a hasát, nyakát, száját kialakítan-
dó, akkor tulajdonképpen a térben rajzolja 
meg a formát. Természetesen tudja, hogy ezt 
meg kellett tanulnia a mesterétől, aki átadta 
neki az edénykészítők sok ezeréves tapaszta-
latát az anyag kibányászásától az előkészítésen 

át a korongozás módját, fogásait, a má-
zazás, az égetésig mindent, hogy hasz-
nálható legyen az általa készített edény. 
Mindez vonatkozik mindenféle mester-
ségre, mindenféle emberi tevékenyégre. 
Ebből következik: az ember így nem lesz 
céltudattal rendelkező élőlény, ami nem 
adatott meg a többi élőlénynek.

Lényegében arról beszélek, hogy az 
ember emberben gondolkodik a munká-
ja során, a többi emberhez, az emberiség-
hez való viszonyát, tehát a maga életének 

Egy kiállítás margójára…
Kovács Károly – nyugalmazott középiskolai rajztanár megnyitója
a Jurisics Miklós utcai általános iskolában működő Berze Nagy János Alapfokú Művészeti 
Iskola Képző- és Iparművészeti Tanszak tanulóinak kiállítása (2013. június 11. – július 9.)
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értelmét, vagyis a békéjét, biztonságát, bol-
dogságát biztosítja. 

Ha az anyagokról és tulajdonságaikról szó-
lok, akkor itt a kiállított munkákhoz kapcso-
lódva kell a figyelmet felhívnom, hogy a tus-
rajzok, a viaszkarcok, a többféle sokszorosító 
technikával és a végtelenül sokféle anyaggal és 
technikával készített apró és nagyobb műve-
ket szemlélve kötelező elgondolkodni azon a 
nem könnyű kihíváson, amit a tanárnő vég-
zett a tanév folyamán, hogy megismertesse a 
gyerekekkel, melyik anyag milyen eljárással 
munkálható meg, mert a tulajdonságaik azt 

követelik meg. A tanítványok figyelmesek és 
szorgalmasak voltak, ezért lehetett megren-
dezni ezt a kiállítást.

Még egy vonatkozását akarom a Képző- és 
Iparművészeti Tanszak munkájának megvilá-
gítani. A megszületett gyermek az anyanyelv 
megtanulásáig a sírástól és a gajdolástól, a 
gügyögésen, az egyes szavak, az egyes szavak 
kimondásán (mama, papa, baba), majd a tő-
mondatokon át jut el.

Ha ehhez hasonlítom a rajzi kifejezés elsa-
játításának útját, akkor van egy nagyon lénye-
ges közös fogalom, amit nem szabad elfelejte-
ni: az őszinteség!

Az én észjárásom szerint az őszinteség felté-
tele az igazságnak, és az anyanyelv elsajátításá-
nak útján a sírástól az első mondatok kimon-
dásáig ugyanúgy, mint az első firkáktól az első 
emberalak megrajzolásáig mindig őszinte, 
vagyis az igazságot fogalmazza meg szóban is 
és rajzban is. Talán emiatt is van, hogy ilyen 
fogalom is használatos: gyermekművészet.

Azt szeretném és azt kívánom a kiállító 
gyermekművészeknek, de minden embertár-
samnak is, hogy az őszinteség, az igazság útjá-
ról soha ne térjenek le.
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Abroncsadományozási program
Abroncsadományozási programot hirdetett 
nonprofit szervezeteknek a Hankook Tire Ma-
gyarország: kisebb alapítványok és egyesületek 
pályázhatnak társaságonként három garnitúra 
gumiabroncsra csütörtöktől a szervezet hon-
lapján. 
A gumiabroncsgyártó azoknak a kisebb közhasz-
nú egyesületeknek és alapítványoknak kíván se-
gítséget nyújtani, amelyek méretükből fakadóan 
más módon ritkán és nehezen jutnak támogatás-
hoz. A jelentkező szervezetek legfeljebb tizenkét 
darab, vagyis három garnitúra gumiabroncsra 
nyújthatják be igényüket. 
Pályázók köre: feltétel, hogy az adományért 
folyamodó nonprofit szervezetek minimum 
öt éve tevékenykedjenek, például a vér- vagy 
szervszállítás, betegszállítás, gyermekmentés, 
koraszülöttmentés, oktatás vagy bűnmegelőzés 
területén.
A kedvezményezett szervezeteket a vállalat a 
program anyagi kerete erejéig és a kért abron-
csok elérhetőségének függvényében választja ki, 
majd elektronikus úton értesíti őket október 1-je 
után.
Pályázati határidő: �013. szeptember �5.
A programot a cég �01�-ben indította el a köz-
úti közlekedés biztonságának elősegítésére. Ta-
valy több mint 1300 téli gumiabroncsot ado-
mányoztak három szervezetnek, az Országos 
Mentőszolgálatnak, a Belügyminisztérium Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak és 
a Magyar Vöröskeresztnek. Az adomány értéke 
akkor több mint �0 millió forint volt.
Bővebb információ és jelentkezés: (www.han-
kookadomany.hu)

Online adománygyűjtő program civil szerve-
zeteknek
A Nonprofit Információs és Oktató Központ 
(NIOK) Alapítvány és az OTP Bank
ismét kiírja pályázatát civil szervezeteknek on-
line adománygyűjtő rendszerbe való belépésre. 
A http://www.adhat.hu portálon a programba 
csatlakozó civilszervezetek számára az adomá-

nyozók a web-áruházakban használt bankkár-
tyás fizetési módszerrel utalhatnak pénzadomá-
nyokat, az OTP Bank jóvoltából kedvezményes 
kezelési költség mellett.
A programba belépő civil szervezetek saját, a 
webáruházak esetében is használt, bankkártyás 
befizetésre alkalmas felületet kapnak, melyen 
keresztül adományozóik könnyen, gyorsan, mi-
nimális tranzakciós díjak mellett utalhatják át 
pénzbeni támogatásaikat a szervezetek számára. 
A programba a szervezetek ingyen, térítésmen-
tesen csatlakozhatnak. A programba ezen pá-
lyázati kiírás keretén belül max. 100 szervezet 
juthat be.
Pályázók köre: Pályázhat közhasznú minősítés-
sel rendelkező civil szervezet, alapítvány,
egyesület amelyet a bíróság �010. december 
31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alap-
szabályának, illetve alapító okiratának megfelelő 
tevékenységet ténylegesen folytatja.
A pályázat beadási határideje: folyamatos
A pályázati feltételek teljesülését a NIOK Ala-
pítvány szakemberei bírálják el. A bíráló bizott-
ság � havonta értékeli a beérkezett pályázatokat, 
majd a kiválasztásra került civil szervezeteket 
írásban (elektronikus levélben)
értesíti.
Bővebb információ és feltételek: http://www.
adhat.hu

A Humanitás Szociális Alapítvány szociális 
pályázatai rászoruló személyek, családok tá-
mogatására

• „Szociálisan rászoruló személyek hosszabb 
távú támogatását célzó pályázatok” pályá-
zat

• „Krízishelyzetbe került, szociálisan rászo-
ruló személyek és családok pályázati úton 
történő támogatása” pályázat

• „Láthatatlan Angyalok” pályázat
A pályázatok beadási határideje: 2013. októ-
ber 30.
További információ: Humanitás Szociális 
Alapítvány – 1075 Budapest, Madách Imre 
út 5.
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Tel.: +36-1-3�1-5065, postmaster@humanita-
salapitvany.t-online.hu
http://www.humanitasalapitvany.hu/palyaza-
tok-dokumentumok

Kerékpárosbarát Település 2013 és Kerékpá-
rosbarát Munkahely 2013 Pályázat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedé-
sért felelős tárcája és a Kerékpáros Magyarország 
Szövetség idén hetedik alkalommal hirdeti meg 
a pályázatot, amely a „Kerékpárosbarát Tele-
pülés 2013” és a „Kerékpárosbarát Munka-
hely 2013” cím odaítélésével ismeri el a telepü-
lések és a munkahelyek kerékpározásra ösztönző, 
példamutató intézkedéseit és kezdeményezéseit. 
Tárgyévben csak egy pályázat nyújtható be.
Kerékpárosbarát Település
Az önkormányzatok önállóan pályázhatnak, 
vagy amennyiben az önkormányzat nem kíván 
pályázni, a településen működő civil szerveze-
tek is pályázhatnak a település nevében. Ez eset-
ben az önkormányzat hivatalos hozzájárulását is 
mellékelni kell.
A pályázat elbírálása során az alábbi szemponto-
kat vesszük figyelembe:

• a kerékpáros stratégia (a kerékpározás sze-
repe a fejlesztési koncepciókban, tervek-
ben, népszerűsítő akciókban, önkormány-
zati szervezetben), 

• a kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatá-
sok minősége, karbantartása,

• szemléletformálás, a kerékpározás népsze-
rűsítése, promóciója és oktatása,

• a települések elszántságát, hozzáállását a 
kerékpározáshoz,

• kerékpáros turisztikai intézkedéseket.
Amennyiben szeretne pályázni, egy elektronikus 
adatlapot kell kitöltenie
Kerékpárosbarát Munkahely
Pályázhatnak a munkáltatók, intézmények a 
mikro vállalkozástól a nagyvállalatig. 
A pályázat elbírálása során az alábbi fő szempon-
tokat vesszük figyelembe:

• a munkahelyi kerékpáros infrastruktúra ál-
lapota,

• kerékpározás ösztönzése, segítése a mun-
káltató részéről, 

• kerékpározás kommunikációja a munka-
helyen és azon kívül,

a vezetők példamutatása, és odafigyelése kerék-
párral közlekedő alkalmazottaikra.
Amennyiben szeretne pályázni, egy elektronikus 
adatlapot kell kitöltenie. 
Pályázatok beadási határideje: 2013. szep-
tember 30.
Eredményhirdetésre előreláthatólag az év végén 
kerül sor. A nyerteseket díjazzuk, és oklevél-
lel ismerjük el. A nyertes pályázók jogosultak a 
„Kerékpárosbarát Település �013” „Kerékpá-
rosbarát Munkahely �013” emblémát egy évig 
használni.
Bővebb információ: http://www.nfm.gov.hu

Nemzetiségekért Díj 2013 – Pályázat a nem-
zetiségek érdekében tevékenykedők elisme-
résére
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egy-
házi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsola-
tokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz köz-
zé a �013. évi Nemzetiségekért Díj jelölésére.
A pályázat célja: a magyarországi nemzetiségek 
érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatás-
ban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudo-
mányban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági 
önszerveződés területén példaértékű tevékeny-
séget végző személyek, szervezetek és nemzetisé-
gi önkormányzatok elismerése.
Pályázók köre: személyek, szervezetek és nemze-
tiségi önkormányzatok.
A Nemzetiségekért Díj odaítélése a �/�01�. 
(VIII. 9.) ME rendelet alapján történik. Az álla-
mi elismerés átadására �013-ban a Nemzetiségek 
Napjáról (december 18.) történő megemlékezés 
kiemelt eseményeként kerül sor.
A �013. évi díjazottakra vonatkozó adatokkal és 
részletes indoklással ellátott javaslatokat a www.
kormany.hu weboldaláról letölthető adatlapon 
�013. szeptember 30-áig lehet eljuttatni az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának Egyházi, 
Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkársága postai (1884 Budapest, 
Pf. 1.) és a titkarsag.nf@emmi.gov.hu e-mail cí-
mére.
A pályázat beadási határideje: 2013. szeptem-
ber 30.
További információ: titkarsag.nf@emmi.gov.hu

Szerkesztette: Szabó Ágnes
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA áLLANDÓ prOGrAmJAI
Minden hétfőn 14.30-kor

Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok  
Barátság Kórusának próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és szerdán 17 órától
Jóga
Vezeti: Szőts Rózsa jógaoktató

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 hónap első csütörtökén 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 órától 
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

Minden kedden 16 órakor 
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül bárkinek
Vezeti: Palacskó József

Szeptember 13-tól  kéthetente pénteken  
16.30-tól 19 óráig

„Modern Fonó” közösség
A Nő az Esély Egyesület szervezésében

GRATULÁLUNK
Hajnal Zsoltnak, a Nevelők Háza Egyesület munkatársának, a Civil Korzó főszer-
kesztőjének �013. augusztus 6-án megszületett kislánya, Hajnal-Dombi Izabel.
Ezúton gratulálunk és sok boldogságot kívánunk a családnak.

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



A 7. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó létrehozását támogatta:
E.ON a Pécsi Balett kiemelt támogatója
Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Pécs M. J. Város Önkormányzata, 
Rádió 1, Danubius Hotels Group – Pécsi Szállodák

STABAT MATER
Szegedi Kortárs Balett

Frenák Pál Társulat

Pécsi Balett

IDEJE A TÁNCNAK 
GYEREKEK! 

TESTBESZÉD
PROJEKT 4

Interaktív táncjáték 6-12
éves korú gyermekeknek

szeptember 19.
csütörtök
19.00 Nagyszínház

szeptember 20.
péntek
19.00 Nagyszínház

szeptember 20.
péntek

17.00 Eck Imre
balett terem

szeptember 21.
szombat

21.00 Cella
Septichora

TÁNCKAVALKÁD
A TÁNCTALÁLKOZÓ GÁLAESTJE

X&Y BATTEMENT
DE COEUR

KODÁLY
TAVASZI ÁLDOZAT

Győri Balett

Bozsik Yvette Társulat

Válogatás a hazai táncélet különböző műfajainak legrangosabb képviselőitől 

szeptember 21.
szombat
19.00 Kamaraszínház

szeptember 22.
vasárnap
19.00 Kamaraszínház

Jegyvásárlás:

a Belvárosi Jegyirodában 

és online www.pnsz.hu
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