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KIÁLLÍTÁS

GEbauEr Galéra
• �009. január 9-én, pénteken 18 órakor 

nyílik Szabó Panni (patchwork), 
Czipó Ernő és Czipó Ernőné 
(tűzzománc) „City of Pécs” című 
kiállítása. a tárlatot megnyitja 
Dr. Husz Mária, esztéta. a kiállítás 
megtekinthető február 3-ig.

HalÁSZ rEZSŐ GalérIa
• �008. december �-án 18 órakor 

nyílik az Örökifjak – a Magyar 
Fotóművészek Szövetsége SENIOR 
Alkotócsoportjának kiállítása. 
Megtekinthető �009. január 30-ig. 
(január 7-től új képekkel!)

A kiállítások megtekinthetők 
hétköznaponként 9-19-ig

HAVI PROGRAM

Január 7-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub (További információ: 
Esélyek Háza 7�/�10-794)
Tizenkét dühös ember
fekete-fehér amerikai filmdráma, 100 perc 
(1957)
Rendező: Sidney Lumet

Január 9-én, 17.30 órakor
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek, minden pénteken 17.30-kor
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu  

Január 13-án, kedden 16 órakor
„Diplomáciai munkám és élményeim 
Spanyolországban” 
Előadó: Tóth Gábor, a Magyar 
Országgyűlés Külügyi Hivatalának 
szakállamtitkára, volt madridi nagykövet.

Január 13-án, kedden 18 órakor
Szekeres Tibor: Baranya rejtett 
természeti értékei. 
baranya megye közismert természeti 
kincsein kívül számtalan van, melyekkel 
csak a terepet járó, mindenhova 
bekukkantó természetbarátok találkoznak. 
Ezekből nyújtunk át egy csokorra valót 
előadásunkon.
a MaGYar MaDÁrTaNI éS 
TErMéSZETVéDElMI EGYESÜlET 
rendezvénye

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA jAnuÁrI PrOGrAMjA
Január 13-án, kedden 18 órakor

Képek, képsorok. Tám László diaporáma 
előadása
MECSEKI FOTÓKlub

Január 16-án, pénteken 17.30 órakor
Énekvarázs (lásd jan.9)

Január 16-án és 17-én, pénteken és szombaton 
8-16.30-ig

Adományszervező tréning
az Ifjúsági unió Szekszárd, Civilvezetők Klubja 
a dél-dunántúli civil szektort erősítendő, 
az NCa támogatásával � napos ingyenes 
képzése adományszervező témakörben.
Információ: 74/51�-073 ill. www.
civilszamado.hu  

Január 19-én, hétfőn 17 órakor
Interaktív ötletbörze – fejlesztő játékok, 
módszerek, eszközök)
a DYSlEXIÁS GYErMEKEKérT 
baraNYÁbaN EGYESÜlET 
rendezvénye

Január �0-án, kedden 17.30 órakor
A 2009-es program összeállítása
a baSTEI Egyesület rendezvénye

Január �0-án, kedden 18 órakor
Lightroom műhelytitkok
lévai Gábor tart gyakorlati képszerkesztés 
bemutatót
MECSEKI FOTÓKlub

Január �1-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub (További információ: 
Esélyek Háza 7�/�10-794)
A United 93-as (UNITED 93)
amerikai dokudráma, thriller, 111 perc (2006)
Rendező: Paul Greengrass

Január �3-án, pénteken 17.30 órakor
Énekvarázs (lásd jan.9)

Január �6-án, hétfőn 17 órakor
A Pécsi Egyházmegye 1000 éves 
jubileuma címmel tart előadást 
Fazekas Orsolya a Pécsi egyházmegye 
kommunikációs referense.
a PéCSI VÁrOSSZéPÍTŐ éS 
VÁrOSVéDŐ EGYESÜlET rendezvénye

Január �7-én, kedden 16 órakor
a NéPI ÍrÓK barÁTI 
TÁrSaSÁGÁNaK előadása

Január �7-én, kedden 18 órakor
Közgyűlés
„War photographer” c. film vetítése
MECSEKI FOTÓKlub

Január �8-án, szerdán 17 órakor
a PéCSI MaGYar-FINN TÁrSaSÁG 
összejövetele

Január 30-án, pénteken 17 órakor
Énekvarázs (lásd jan.9)

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Minden hétfőn 15.00 órakor
a Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok 
barÁTSÁG KÓruSÁNaK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PéCSI KaMaraKÓruS próbái
Karnagy: Tillai Aurél, liszt-díjas karnagy

Minden kedden 18.30 órakor
MECSEKI FOTÓKlub

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖrÖKIFJÚ NYuGDÍJaSOK Klubja

Kéthetente (páratlan) keddenként 16 órakor
baraNYa FOlT foltvarró kör 
foglalkozása

Minden szerdán 16 órakor 
KéPZŐMŰVéSZETI alKOTÓ 
MŰHElY foglalkozása
Vezeti: Miklya Gábor, szobrászművész

Minden szerdán 18 órakor
FOTÓS TaNFOlYaM (barbakán 
fotósiskola)
Vezeti: Dékány Zsolt, fényképész

Minden pénteken 15 órakor 
FÜSTI-MOlNÁr éVa SZÍNI STÚDIÓ
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 16.30 órakor 
FINN TaNFOlYaM haladóknak
Vezeti: Anja Haaparanta, lektor

Minden pénteken 18 órakor
rEPÜlŐ-Klub
a bM repülő és Ejtőernyős Klub 
Vitorlázórepülő Szakosztályának 
szervezésében
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Nemzeti Civil alapprogram, NCa.  
bekerült a civil szervezetek szókincsé-
be. lehet szeretni, szidni. Egy dolgot 
nem lehet, tudomást nem venni róla. 
évente várjuk a pályázati kiírásokat, 
dühöngünk a bürokrácián, a megkur-
tított támogatási összegeken és persze 
örülünk egy-egy támogatásból megva-
lósuló jó programnak.

Ez az év több szempontból is érdekes 
a NCa történetében. �008-ban a civil 
szervezeteknek ismét lehetősége nyílott 
bejelentkezni az elektori rendszerbe, el-
fogadta a Parlament a törvény módosí-
tását, megalkotta az összeférhetetlenségi 
szabályokat, újra kell választani a Tanács 
és a Kollégiumok tagjait. Sok lehetőség, 
sok feladat és rengeteg szomorúság.

az elektori rendszerbe való bejelent-
kezés néhány „sokat látott” civil szak-
embernek is gondot okozott. Nem gon-
doltuk volna, hogy a megyei hatókör 
igazolása max. 500 karakterben meg-
oldhatatlan problémaként jelentkezik 
majd. Gyakran a konkrét helyszínek, a 
létszámadatokkal alátámasztott progra-
mok sem bizonyultak elégségesnek.  a 
buzdítások, a sok segítség ellenére sok 
szervezet elvesztette hitét, nem hiány-
pótolt. baranya elbukott. a közel 3000 
civil szervezet mindössze 70 igazolt 
elektort tudott csatasorba állítani. Ez a 
szám a régió elektorainak 23%-a. 

Elgondolkoztató számok, adatok. 
Okokat, felelősöket keresni lehetne, de 
talán érdemesebb előre nézni és levon-

ni a megfelelő kon-
zekvenciákat.

Elektoraink egyéb 
nehézségek elé is 
nézt(n)ek. az elekto-
ri gyűlések helyszíne 
ezúttal Kaposvár és 
már előre felvetődött 
az esetleges rossz időjárás lehetősége, 
mely igen megnehezítheti részvételt. 
Sajnos a sors nem kedvezett. a janu-
ár 14-én kialakult szinte katasztrofális 
helyzet végleg megpecsételte helyze-
tünket. Ezek után azonban nagyon 
fontos lenne, hogy februárban a kollé-
giumi tagválasztó gyűlésen elektoraink 
minél nagyobb számban adják le vok-
saikat. Nem lenne szerencsés, ha a kol-
légium baranyai tag nélkül maradna!

Némi öröm az ürömben! Januárban ki-
írásra kerülnek a �009. évi működési - és 
programtámogatások. az újonnan fel-
álló regionális Kollégium 430 millió 
Ft-ot oszthat szét a régió, pályázó civil 
szervezetei között. Ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy az EPEr rend-
szerbe minden évben újra kell regiszt-
rálnunk szervezetünket, majd a Nyilat-
kozatot aláírva beküldeni a pályáztató 
ESZa Kht. címére!

Írjunk jó pályázatokat, minél na-
gyobb számban, hisz így tudjuk bizo-
nyítani jogosultságunkat, civil erőnket, 
feledtetve a �3%-ot.

Fűri Ildikó
Nevelők Háza Egyesület
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– Honnan jött a zenebölcsi gondolata?
– Eredetileg nem hozzám kötődik, 

ezt előttem már ketten is művelték. 
legutóbb bicsák Eszter, aki vissza-
ment a rádióhoz dolgozni – így kerül-
tem képbe én, mint gyakorló anyuka 
és mint gyakorló zenész. Megtaláltak 
engem ezzel a feladattal, és én el is vál-
laltam: „önzésből”.

– Mint háromgyerekes anyuka és 
mint tapasztalt, több zenekarban játszó 
zenész abszolút hiteles vagy ebben a fel-
adatban is.

– Valóban kulcsszó a hitelesség, hi-
szen fizikailag is nagyon közel vagyunk 
egymáshoz a gyerekekkel. Itt nem egy 
színpadi produkciót kell előadni, fon-
tos, hogy megjegyezzem a gyerekek 
nevét...Nagyon fontos a személyesség 
is, hogy minél közelebb kerüljenek a 
zenéhez, hiszen így lesz számukra él-
mény. 

– Mi a zenebölcsi lényege?
– a lényeg az együtt átélt pillanatok-

ban rejlik, melyek fontosságát a jelenlé-
vő szülő, vagy nagyszülő megerősíti ak-
tív részvételével. Együtt vagyunk tehát, 
és nem mellesleg képességeket is fejlesz-
tünk: hallás, ritmusérzék, mozgás, kon-
centrációs készség, figyelem, rendszer-
ben való gondolkodás. Sok dalt újra és 
újra elénekelünk, mondókázunk, meg-
számoljuk az ujjakat – vagyis fejlődünk 
észrevétlenül, úgy hogy közben móká-
zunk, és jól érezzük magunkat.

– Gondolom a zene megszerettetése is 
fontos.

– az, hogy a gyermek ismerkedik 
közben a zenével, az itt nem cél, hanem 
eszköz. Úgy érzem, hogy a zene és én 
ebben az esetben a médium szerepkö-
rét töltjük be. Ők még nagyon picik, 
nehéz a figyelmüket lekötni, 1-� éves 

korban még nem is lehet elvárás, hogy 
hosszú ideig kitartóan figyeljen a gyer-
mek. a zene belemegy a fülükbe, és 
bennük is marad. lehet, hogy ők lesz-
nek a jövő – ha nem is zeneszerzői és 
zenészei – zenekedvelő és -értő közön-
sége.

– A szülők aktívan részt vesznek a fog-
lalkozásokon?

– Igen, teljes mértékben. az egészet 
úgy kell elképzelni, mint egy terápia, 
vagy meditáció. Fontos a testi kon-
taktus, az hogy megérintjük egymást: 
a szülők ölbe veszik a gyereket, átka-
rolják, lovagoltatják. Nagyon fontos, 
hogy a gyerekek többsége először kerül 
szervezett közösségbe.

– A gyerekek hogy érzik magukat a 
foglalkozásokon?

– Szerintem jól. Ezt azon 
tudom lemérni, hogy ami-
kor legközelebb jönnek, 
akkor már bátrabbak, meg-
mozdulnak a zenére, kíván-
csian odajönnek a hangsze-
rekhez, és mosolyogva ki is 
próbálják őket.

– Egy-egy foglalkozáson 
hány gyermek vesz részt?

– lassan-lassan kezdjük 
kinőni a Tesz-vesz Kuckót, 
a könyvtárak viszont tárt 
karokkal várják az érdeklő-
dőket – még elférnénk egy 
páran. 

– Mindemellett három 
kisgyermek édesanyja vagy 
és három zenekarban – In-
termagyar, Golestan, Zen-
gő – is zenélsz, hogy tudod 
mindezeket összeegyeztetni?

– Családi segítőháttér. 
Szupernagyi, szuperférj. 

a férjem borász, olyan a foglalkozása, 
hogy amikor a szőlő és a bor engedi, ak-
kor rugalmasan részt tud venni a gyer-
meknevelésben. Ezenkívül a szervezés 
mesterének tartom magam, ehhez is 
az évek tapasztalata szükséges. a kör-
nyezetem általában toleráns, és segít 
ebben. a zenekaraim úgy szervezik a 
próbákat, hogy ne ütközzön más elfog-
laltságomba.

– A saját gyermekeidnek is csinálsz 
ilyen foglalkozásokat?

– Természetesen, de ez magától jön, 
akár pelenkázás közben, akár amikor 
a nagyobbak figyelmét akarom elte-
relni valami őrültségről. Ha elkesered-
nek, vagy szomorúak, akkor is zené-
vel, énekkel próbálom felvidítani őket. 
Vagy ha egyszerűen csak olyanjuk van, 
hogy megtalálják a hangszereket, és ak-
kor most zenéljünk. Mindenkinek fel-
írnám a zenét receptre.

– Hogy érzed, van bennük muzikali-
tás? 

– Egyértelműen. az ötéves lányom-
nál, Zoránál már megmutatkozik, nála 
az ének-vonal dominál, ő már egy kész 
kis „énekes”. Vincénél majd meglátjuk, 
hogy mi fog kibújni belőle, és a Petiben 
is érzem a muzikalitást, ha hall éneket, 
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Zenekuckó babáknak
Pécsett több helyszínen is működik zenebölcsi, amelynek lényege, 
hogy a gyermekek a szülőkkel és a többi kisgyerekkel együtt közösen 
énekelnek, játszanak, fedezik fel a különböző ritmushangszereket. A 
mondókázás, dalolás és a közös éneklés megteremti azt a szeretetteljes 
légkört, amelyben a gyerekek szívesen bontakoztatják ki a bennük rej-
lő zenei képességeket. Ezek a korai zenei hatások egyidejűleg tesznek 
fogékonnyá a szép befogadására, az érzelmek közvetítésére, és átfo-
góan segítik a gyerekek személyiségfejlődését. A foglalkozásokat Vil-
luth András és Bogárdi Aliz vezetik. Utóbbival a zenebölcsiben rejlő 
lehetőségekről beszélgettünk. 

Hajnal Zsolt
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vagy ritmikus mondókát, akkor elkezd 
rá mozogni, és többnyire vigyorog. Per-
sze semmiképp sem akarom a zenét rá-
juk erőltetni.

Mindez természetesen nem új, hiszen 
a régebbi korok embere a zenét ösztö-
nösen művelte. Ezt minden szülő és 
kismama ösztönösen jól csinálja, mikor 
engedi, hogy a zene és a játék előbújjon 
belőle. Ha ezt teszi, nagyon sokat segít 
a gyereknek és saját magának is, hiszen 
a zene oldja a feszültséget. Fontosak a 
népi alapok, mert nemcsak az éneklés-
nek és a zenélésnek, hanem ezeknek, 
mint közösségi tevékenységeknek is 
komoly hagyományai vannak a magyar 
kultúrában. Merjük használni ezeket a 

dolgokat, hiszen évszázadokon keresz-
tül alakultak ki, és nagyon jól működ-
nek!

– A zenebölcsiben a népzene az alap?
– Mivel ott vagyok, ezért nagyon 

erőteljesen jelen van a népzenei vonal, 
de azért ne feledjük, hogy én is jártam 
tíz éven keresztül zeneiskolába, ahol 
klasszikus zenei műveltséget kaptam,  
mely a mai napig jelen van az életem-
ben. Mindezt együtt próbálom tovább 
adni. Így természetesen nyitottak va-
gyunk a klasszikus gyerekdalokra is. 

– A gyerekek kézbe is vehetik a hang-
szereket?

– a foglalkozások életszagúak, hi-
szen középen vannak a hangszerek, 
amelyeket a gyerekek kézbe vehetnek, 
rázogathatnak, ütögethetnek, fújhat-
nak, pengethetnek.

– Melyik hangszernek van a legna-
gyobb sikere?

– azoknak a hangszereknek, amelye-

ket egyszerű megszólaltatni, ezek a fa-
alapú, csörgő-börgő-zörgő hangot adó 
hangszerek. rögtön ott a sikerélmény, 
hiszen megfogja, megmozdítja, és már 
hangot is ad. a végén felajánlom a he-
gedűt és a brácsát is megszólaltatásra.

– Hol és mikor tartjátok a foglalkozá-
sokat?

– Háromszor egy héten, minden 
alkalommal 10 órától. Hétfőn Me-
szesen a Csipkefa fiókkönyvtárában 
(Dobó István utca 91.), szerdán a 
Tesz-vesz Kuckóban (a Szent Mór és 
József utcák sarkán), pénteken pe-
dig a bajcsy-Zsilinszky utcai Csip-
kefa Gyermekkönyvtárban. Külön 
kiemelném a könyvtárakat, mint 
együttműködő partnereket, akik in-
telligens közeget biztosítanak a ze-
nebonához. a foglalkozások nem 
ingyenesek: 600 forint a részvételi 
díj – ebből 100 forint a kísérő belé-
pődíja. Tudni kell, hogy a program 
mögött az Emberke Családsegítő 
alapítvány áll, és az én minimális 
tiszteletdíjamon – melyet főleg a 
hangszerekre költök – felüli összeget 
visszaforgatják a „kuckókba”, igénye-
sebbé téve ezt a szolgáltatást.
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a modern, globalizálódó világban az 
egyének helyzete, közösségi szerepük és 
identitásuk egyre inkább kapcsolódik 
ahhoz és értékelődik azáltal, hogy hova 
tartoznak. Vannak-e közösségek, loká-
lis szintű mikro-hálózatok amelyek szá-
molnak velük? Van-e „hozzáférésük” az 
információkhoz, a kapcsolatkereséshez 
és kapcsolatok építéséhez? Hova és mi-
lyen kérdésekben számíthatnak közössé-
gi támogatásra. 

Nem véletlen, hogy a közösségfejlesztés 
hazai gyakorlatában a helyi társadalmak 
demokratikus önszerveződésére, együtt-
működésére helyeződik a hangsúly. az 
ehhez kapcsolódó közösségi formáknak, 
tevékenységeknek a generálása, mozgás-
ban tartása vált a közösségi munka hang-
súlyos elemévé. azon túlmenően, hogy, 
a modern társadalmakról általánosan 
elmondható, hogy az individualizáltság 
és a közösségek hiánya jellemzővé vált, a 
poszt-szocialista országokban még azok 
a struktúrák sem ismertek a társadalom 
nagy nyilvánossága előtt, amelyek lehe-
tőséget biztosítanak a részvételi demok-
rácia aktív megélésére, módot adnak az 
érdekek artikulálására, a döntések befo-
lyásolására. 

Fridrich E. Hayek „Út a szolgasághoz”1 
című könyvében arról ír, hogy a hatalom 
terveit sokszor a „közjólét” mindent 
elhomályosító cégére alá rendezi , kö-
zel sem közösségi érdekeket szem előtt 
tartó céljainak végig vitelére. Szerinte a 
hatalom és a társadalom között csak a 
módszerekben lehet egyetértés, a célok 
kialakítása nem indulhat felülről: - ami-
kor tehát az emberek egyetértenek a köz-
ponti tervezés szükségességében anélkül, 
hogy a célokban is egyetértésre jutnának 
– olyan, mintha elköteleznék magukat 
egy közös utazás mellett anélkül, hogy 
az úti célban megegyeztek volna, s ez 
odavezet, hogy mindannyian olyan uta-
zásra kényszerülnek, amit legtöbbjük a 
legkevésbé sem akart.”

az igény, hogy a közérdekű informá-
ciókat ne csupán előállítsák, hanem ter-
jesszék is a hatóságok az érintett lakosság 

1 Fridrich E.Hayek: Út a szolgasághoz, Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, buddapest1, 
991. 94.p.

körében csak óhaj marad mindaddig, 
míg a civilek nem vállalják magukra az 
érdekközvetítést, nem tanulják meg, 
hogyan kell kapcsolatokat építeni, fenn-
tartani azért , hogy a közösségek ügyeit 
egyre hatékonyabban tudják képviselni. 
a civil társadalom csak akkor tudja be-
tölteni ezt a szerepet, ha  szervezett. 

Helyi közösségfejlesztést  bemutató 
esettanulmányokat olvasva, vagy a fo-
lyamatot dokumentáló filmeket nézve 
szembeötlő, hogy a közösségfejlesztés 
módszereivel „mozgásba hozott” lokális 
társadalomban mennyire hasonló folya-
matok zajlanak le. az ott élők a társa-
dalom helyi állapotának függvényében 
hol gyorsabban, hol lassabban, de nagy 
lelkesedéssel elkezdik közösséggé szer-
vezni magukat.  Közösségfejlesztői se-
gítséggel megismerik saját és a környe-
zetükben élők erőforrásait, véleményét 
a település problémáiról. Kikristályoso-
dik, hogy melyek a közösséget leginkább 
foglalkoztató kérdések, min és hogyan 
lehetne változtatni, milyen cselekvési 
potenciállal rendelkeznek mindehhez. 
Konkrét feladatok fogalmazódnak meg, 
konkrét ütemezéssel. Egymásra találnak 
az azonos  ügy iránt elköteleződni képes 
emberek. Egyfajta természetes kiválasz-
tódás útján lesznek, akik a szerveződő 
közösségek élére állnak. Képzések, he-
lyi közösségi tevékenységek indulnak el, 
formális civil szervezetek alakulnak. Nő 
az érdekérvényesítési potenciál, külső és 
belső partneri kapcsolatok alakulnak ki. 
a megvalósításhoz szükséges forrás biz-
tosítására sikeres pályázati programok 
születnek.  Idáig eljutni több év heroikus 
munkájának az eredménye, ami bizony 
sok kudarcot, konfliktust, hatalmi har-
cot is magában foglal. 

Kiemelten fontos hangsúlyozni azok-
nak a helyi hálózatoknak az erőfeszítését, 
melyek mintegy  „demokrácia erőforrás-
ként” – próbálnak hangot adni a helyi 
társadalmi szükségleteknek, a problé-
mák megoldásának alternatíváit kínálják 
fel a döntéshozóknak. 

a dokumentált közösségfejlesztési 
folyamatoknak ezen a pontján a külső 
szemlélőt (olvasót, mozi nézőt), ideértve 
jelen dolgozat íróját is, egyfajta megha-

tottsággal teli büszkeség tölti el, látván 
hogyan ébred „közösségi öntudatra” 
egyazon településen élő emberek cso-
portja. Milyen nagy erejű változásokat 
képes elindítani, ha az emberek  mernek 
és tudnak is élni demokratikus jogaikkal. 

De itt minden esetben megakadt vagy 
lelassult a fejlődés folyamata és a résztve-
vők elszánt tenni vágyása is kevésnek bi-
zonyult a folytatáshoz. Néhány gondolat 
arról, mik lehetnek ennek az okai:

1. Az önkormányzatok sok helyen 
versenytársnak tekintik a viszonylag 
jól működő civil szervezeteket. a for-
rásokért való versenyben, a helyi politika 
alakításában versenytársnak és nem part-
nernek tekintik a szervezeteket.

a községekben a helyi társadalom 
viszonylagos zártsága miatt az önkor-
mányzatok mellett nem tud kialakulni 
más ”hatalmi centrum”. bár valamilyen 
közösségi feladat ellátására jönnek létre 
a civil szervezetek, de az önkormányzati 
hatalom pozíciójában lévők ellenlábast, 
versenytársat látnak. Különösen „ve-
szélyesnek” érzik azt a civil szervezetet, 
amely már képes foglalkoztatni, esetleg 
munkahely-teremtési céllal is jön létre. 
Általában a falvakban ma nem maradt 
más jelentősebb foglalkoztató, mint az 
önkormányzat. Ennek ellenére  ahol a 
személyi kapcsolatok kiegyenlítettek 
– pl. a polgármester biztos abban, hogy 
a szervezet képviselői nem kívánnak az 
ő pozíciójára törni – ott működhet civil 
szervezet. 

az együttműködést adott esetben po-
litikai szándékok segítik életre. Tehát 
olyan önkormányzati stratégiák, mely-
nek része volt a civilekkel való együtt-
működés, a település szinten megvalósí-
tott fejlesztési elképzelésekben a civilek 
szerepének, helyének a megtalálása.. az 
okok elég nyilvánvalóak, hogy miért a 
város képes elfogadni, befogadni már 
foglalkoztató civil szervezeteket. Első-
sorban városi szinten már több hatalmi 
centrum is működik, így a civil szerve-
zetek csak gyenge ellenerőt jelentenek 
a mindenkori hatalom számára. az ön-
kormányzatoknak számos feladata van, 
melyhez sem anyagi, sem humánerőfor-
rásokkal nem rendelkezik – pl. hajlék-

Kovács Kamilla

Néhány gondolat a civil szervezetekről, 
a közösségfejlesztésről és a hatalomról
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talan ellátás, idősek ellátása, gondozása, 
prevenciós programok, szociális és ifjú-
sági-gyermekvédelmi, környezetvédelmi 
feladatok - , melyeket szívesen megoszt 
vállalkozó civil szervezetekkel.

Sokszor csak formális a civilek bevo-
nása a döntéshozói fórumokon. Meg-
hívják őket, de nem igazán kíváncsiak a 
véleményükre, javaslatukra.

Sajátos intézményi érdekek és valósá-
gos egyéni érdekek akadályozzák racio-
nális stratégiák és együttműködési for-
mák létrehozását. 

a civilek nem eléggé felkészültek 
stratégiailag, politikailag ahhoz, hogy 
partnerként tudjanak működni. a jobb 
integrálódáshoz szükséges lenne a szer-
vezetek megerősítése, hogy felkészült 
tárgyaló partnerek lehessenek.

a szektor szervezeteibe való befekte-
tés, szervezeti megerősítés szükséges ah-
hoz, hogy a részvételi demokrácia intéz-
ményrendszerének kiépítésében valódi 
szereplőkké váljanak . Több civil kutatás 
is igazolta, hogy a forrásszervezésben, 
döntéshozatalban, együttműködésben 
azok a szervezetek vesznek részt legin-
kább, akik megfelelő infrastruktúrával, 
minőségi munkaerővel rendelkeznek és 
folyamatosan képezik tovább magukat. 

2. A forrásokért, feladatokért való 
verseny helyi szinten sok esetben lehe-
tetlenné teszi az együttműködést civil 
szervezetek között is. 

 azok a szervezetek, amelyek már ko-
rábban is stabil helyzetben voltak, koope-
ráltak egymással és a helyi hatalommal, 
előnyösebb helyzetbe kerültek. a piaci 
mechanizmusok is közvetlenül hatnak 
azokra a civilekre, amelyek közszolgálta-
tásokat együttműködésben valósítanak 
meg a helyi önkormányzatokkal. be-
vonásuk a döntéshozatali rendszerekbe 
is többnyire megtörtént. bár a legtöbb 
döntéshozói szervezet ebben az esetben 
is inkább csak formálisan támaszkodik a 
civilekre.

a civil szolgáltatókra nagy szükség 
lesz a jövőben is. Különösen olyan tele-
püléseken, ahol leépül a  társadalmi háló, 
a fiatalok, munkaképesek elköltöznek, a 
szegregáció fokozódik, a roma lakosság 
túlsúlyba jut – ezeken a helyeken képte-
lenség megoldani a társadalmi gondokat 
pusztán az önkormányzatnak.  Főleg a 
nagyobb településeken növekszik a civil 
szolgáltatók száma. Sajnos a feltételek 
nehezen megteremthetők kistelepülé-
sen, ezért az a modell működik, hogy a 
közeli városokból vállalják a környező 

települések ellátását is a civilek, ami elle-
ne hat a helyi szerveződéseknek.

a támogató szervezetek, önkormány-
zatok nem elég érzékenyek a civil szektor 
fejlesztési kihívásaira. Vannak sikerlistás 
pályázók, akik mindig, mindenütt nyer-
nek, míg a kevésbé bennfentesek, gya-
korlottak nem tudnak forráshoz jutni, 
holott lehet, hogy a területükön ered-
ményesebbek lennének, a célcsoport, a 
terület, a régió szempontjából. 

az  önkormányzat azokat a felada-
tokat adja át szívesen, ami neki nyűg, 
terhes feladat, ugyanakkor szervezeti 
támogatóként pl. foglalkoztatási progra-
mokban akkor jelenik meg, ha nem kell 
forrást biztosítania mellé.

Vagyis a civil szervezeteket a függő vi-
szony jellemzi, eredményességük függ a 
támogatásoktól. a non-profit szektor-
nak, még az erősnek számító szerveze-
teknek sem, nincs annyi tartalék forrása, 
hogy átvészeljék a forráshiányból adódó 
krízishelyzeteket.

3. A közösségfejlesztés eredményeként 
létrejött civil szerveződések működése 
törvényszerűen egyre professzionáli-
sabbá válik, megerősödve a helyi hatal-
mi struktúrának is részévé válhatnak és 
ezzel egyidejűleg működésük elveszti 
spontán, „mozgalmi” jellegét.

Ernst F.Schumacher „a kicsi szép” 
munkájában leírja a modern társadalom 
irányithatósága és a szabadság közötti 
összefüggést: „Minden szervezetben….. 
bizonyos egyértelműségnek  és rendnek 
kell érvényesülnie. Ha a dolgokon ren-
detlenség lesz úrrá, semmit sem lehet 
elvégezni. Mégis , a rend mint olyan  - 
statikus és élettelen. Így hát nagy moz-
gástérre és cselekvési szabadságra van 
szükség, hogy ki lehessen törni a szokott 
rendből, hogy meg lehessen tenni azt, 
ami még sohasem történt meg, amire a 
rend őrei sohasem gondoltak, azt , ami 
újonnan, előre nem látottan és előre nem 
láthatóan születik az ember alkotó gon-
dolatában.”�

Tehát a társadalomban kell valami 
átlátható, szabályszerűségnek munkál-
kodnia, de ez nem mehet az innováció, 
a szabadság rovására. azért mert a tár-
sadalomnak állandó megújulásra van 
szüksége, a benne munkálkodó folyama-
tos változásnak formálódnia kell, de ezt 
csak úgy teheti, ha kellő teret enged az 
alkotó szabadságnak. 

Mármost hogyan viszonyuljunk a ci-

� Ernst f.Schumacher, a kicsi szép, Közgazda-
sági és Jogi könyvkiadó, budapest, 1991.�50.p.

vil szerveződések alakulásához ebből a 
szempontból? a társadalmi hálózatok 
egyrészt a rendet szolgálják, hiszen va-
laki irányít , valaki összefogja az egyéne-
ket, csoportokat. Másrészt a hálózatok 
léte mégis élővé teszi a társadalmi műkö-
dést azáltal, hogy bárkinek van lehetősé-
ge létrehozni egy új hálózatot, ami képes 
új eszméket, új árukat, új embereket be-
kapcsolni a társadalomba.

a civil közösségek szerveződése azt 
is jelzi, hogy még van az embereknek 
szabad akarata, még mernek álmodni, 
szervezkedni, tiltakozni, lobbizni a kö-
zösség érdekében. Vezetőik az igazi, de-
mokratikus véleményirányítók. Képesek 
embereket mozgósítani közösségi célok 
érdekében, szabadidejüket felhasználni 
szervezésre, programokra. Nap, mint 
nap küzdeni az ellenállással, megharcol-
ni a sikerért , megtanulni együttműköd-
ni – szinte mindenáron  a fennmaradás 
miatt – közösségi döntéseket hozni, élni 
a közösségért. 

Nagy általánosságban egy-egy ügy 
mellett való elkötelezettség kelti élet-
re a civil szerveződéseket, hálózatokat. 
Sok esetben válhatnak nyomást gyakor-
ló csoporttá, pl. egy-egy stratégiailag 
fontos ügy menedzselésében, fogyaté-
kos ügy, környezetvédelem. az együtt 
dolgozás segít abban is, hogy a szervez-
tek egymást fejlesztik, viszik előre, vagy 
éppen a közös út építése  az eredménye 
munkálkodásuknak.

De miután megerősödtek ezek a szer-
vezetek  képesek-e megtalálni azt a ké-
nyes egyensúlyt, amivel megteremthető, 
hogy  valódi közösségi célokért dolgoz-
zanak és egyidejűleg saját szerveztük elő-
rejutását is biztosítsák. 

 Nagy jelentősége van mára annak , 
hogy helyi szinten létezzenek hálózatok, 
mert a helyi közösségek gondjait, csak 
helyben lehet megoldani!  

Ezek a civil hálózatok is egy nagy rend-
szer, a helyi társadalom részesei. Műkö-
désük, szabályaik, értékeik, együttmű-
ködésük mintázata a helyi társadalom 
hatalmi és erőviszonyainak.

a demokráciát csak kicsiben lehet el-
kezdeni, annak minden nyűgével együtt. 
Soha nem a felülről jövő változások ala-
kítják a társadalom finom szövetét, ha-
nem azok, akik képesek a kapcsolatot 
felvenni egymással, reagálni a történé-
sekre és keresni az együttműködés lehe-
tőségét a  közösségért!
Az írás a proHáló Hálózat által szervezett 
közösségfejlesztő képzés záródolgozata
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Szauer Dezső

Szabadkai és pécsi jubilánsok találkozói
�008. december 13-án délután a Pécsi advent sorozat hangver-
senye a bazilikában.  az oltár előtti lépcsőn a 30 tagú szabadkai 
együttes énekel, fiatal karnagy, Paskó Csaba vezényli őket. 

Mint konferáló ott ülök legelöl, közel hozzájuk. a szépen 
előadott motetták (Schütz, Viadana, Gallus) alatt a kedves is-
merős arcok láttán felsorakoznak az emlékek:

1976. április Pécs, Liszt-terem – Kamarakórus Fesztivál.
A Pro Musica énekel Éltető Gabriella vezényletével. Ez volt 
az első találkozásunk. Májusban már mi énekelünk a szabad-
kai Városháza pompás, szecessziós termében. Aztán hosszú 
ideig levelezgetés, üzenetváltás, hallgatás.
Húsz év múlva egy szép hangú, igen csendes teológus fiú éne-
kelt mellettem a tenorban. Próbák után együtt ballagtunk ha-
zafelé egyre többet beszélgetve. Ő volt Paskó Csaba, a mostani 
karnagy. A papi hivatásra készülve, karvezetői képzésre is 
vállalkozott Tillai Aurélnál. Diplomázott, pappá szentelték. 
Szabadka püspöke Grazba küldte tanulmányai folytatására. 
Az ottani idő alatt a város magyar lelkésze is lett. Határozott, 
céltudatos, jól szervező pap-muzsikus vált belőle. Sok teendője 
közt átvette a Pro Musica vezetését is. 2004-ben a szófiai ver-
senyre utazva, vendégszeretetüket élvezve felléptünk Szabad-
kán. Felmelegedett a két kórus barátsága.

De folyik a hangverseny tovább. bemutató következik: 
Caldara ünnepi miséje. a kéziratot Csaba bécsben találta. 
Szép zene, átélt előadás jó szólistákkal, ízléses kiszenekari 
kíséret, orgona. aztán Mozart lorettói litániáját hallgatjuk 
kecsesen, éretten megszólalva, hasonló apparátussal. S újra 
az emlékek:

2005. október, Szent Teréz székesegyház, Szabadka. Zsú-
folt templom, ott ül a szentély előtt a Szegedi Szimfónikus 
Zenekar, mögötte ott áll a Vinea Regis Gyermekkórus, a Pro 
Musica és a Pécsi Kamarakórus, a karmesteri pulpitus mellett 
Molnár András operaénekes, s aztán fellép az emelvényre Pas-
kó Csaba, most már, mint a székesegyház regens chorija (ez-
előtt pár perccel iktatták be). S már indul is Kodály: Psalmus 
Hungaricus-a. S ez történelmi pillanat: először szólal meg a 
mű Szerbiában. Csoda-e, ha időnként megáll a levegő, majd 
felforrósodik. Tomboló ünneplés. (Az est előtt még Zentán és 
Nagybecskereken is énekeltünk, gyűlt bennünk az érzelmi 
anyag a Psalmushoz.)

Tovább halad a koncert. Gyönyörű Mendelssohn mű követ-
kezik, majd Herbeck Pueri concinite-je. az utolsó két szám-
hoz beáll a Pécsi Kamarakórus is. Szépen szól a meghitt Cesar 
Franck Panis angelicus, s felizzik a Szép könyörgés, Kodály 
Zoltán balassi bálint versére írt muzsikája.

a mintaszerűen felépített, kidolgozott, szépen megszólal-
tatott műsor, az egymást felülmúló szólisták (Dulics Tímea, 
Guzsvány Izabella, Csapó Mónika, Kiss Tivadar, Orendt Gyu-
la) Vizin Kornél, dr. Pecze andor orgonisták, a hangszeren 
közreműködők, s nem utolsó sorban az energikus, céltudatos, 
szépen dirigáló karnagy megérdemelte a vastapsot. Egy hibája 
volt a koncertnek – s ez a mi hibánk, vendéglátóké – kevesen 
hallották ezt a szép produkciót. Szerencsére sokan gratuláltak.

Közben fejemben befejeződött a gondolatsor.  2007-ben a 
Pécsi Nemzetközi Kamarakórus versenyen vegyeskari kate-
góriában a Pro Musica 2. helyezést szerzett. Tudtuk, hogy 
jók. Ezért is fogadtuk el 2008. november 23-ára a meghívást: 
Szent Cecília a zene védőszentje tiszteletére együtt énekeltük 
Schubert: G-dúr miséjét a Szent Teréz székesegyház kórusán.

S végre a koncert után a Civil Közösségek Házában talál-
kozhattunk, barátkozhattunk. Valamit viszonozhattunk a két 
pazar, feledhetetlen, szabadkai Magyar Körbeli kiváló cigány-
zenekaros, nótázós, táncos mulatozásból.

S milyen érdekes (nincs véletlen!): a Pro Musica 40 éves, a 
Pécsi Kamarakórus 50 éves jubileumát ünnepli. adja Isten, le-
gyen még közös jubileumunk, legyen tartós a barátságunk.
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„City of Pécs” – a Czipó házaspár (tűzzománc) 
és Szabó Panni (patchwork) kiállítása

a kiállítás megtekinthető 2009. január 9-től 2009. február 3-ig 
a Civil Közösségek Háza Gebauer Galériájában
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2008.10. 22. 
Most már képzett kung-fu és thai-chi 

művelőkként egy nagyobb helyen gya-
koroltunk, hogy elférjünk egymás ütle-
gelése közben. a program szerint egész 
nap két fiatallal tréningeztünk az inter-
kulturális kapcsolatok terén. Hát inter-
kulturálisnak nem volt mondható, mert 
erről nekik sem szóltak. Inkább egy-
fajta közösségépítő tréninghez hason-
lított, ami reggel 10-től este 6-ig meg-
lehetősen fárasztó volt. Ezen a napon 
kétszer is „meg akartak ölni minket” 
a kaja mennyiséggel.  Ebédre egy olasz 
étterembe vittek minket, ahol minden-

ki azt kért, amit megkívánt, persze bi-
zonyos ár alatt. Vacsoránál már a leves-
sel jól laktunk, ami citromfű krémleves 
volt. amikor megláttuk a főételt, azt 
hittük viccelnek velünk. Mindenkinek 

Hajnal Zsófia

Magyar vagyok, nem éhes! (Hungary, not hungry) II.
Előző számunkban jelentettük meg a Baranya Ifjúságáért Non-profit 
kft.,  a Nevelők Háza Egyesület és a berlini Opera Socialis „Youth in 
Action – Fiatalok lendületben” elnevezésű közös programjának úti-
naplóját. Most következik a beszámoló második, befejező része.

jutott egy nagy tál friss zöldségsaláta, 
egy hatalmas adag sült krumpli és négy 
féle hús. Ehettünk véres marhahúst, 
rántott és grillezett csirkét, valamint 
kolbászt. és még vissza volt a desszert! 
Egy híres spanyol édességet kaptunk, 
flant, ami karamella pudinghoz hason-
lít. a sok kajától megrakva a hazajutá-
sunk meglehetősen kalandos volt. Herr 
Zimmermann készségesen felajánlotta, 
hogy hazavisz minket 7ünket az 5sze-
mélyes kocsiban. és még városnézésre 
is elvitt minket. Meglehetősen kalan-
dos volt, de nagyon élveztük.

2008. 10. 23. 
Thai-chi bácsival kung- fu! az ered-

mény egy repedt borda a magyarok ré-
széről. De sebaj, a programnak mennie 
kell tovább. a workshopon kis vegyes 
csapatokban próbáltuk kidolgozni, 

hogy hogyan lehetne hatékonyabbá 
tenni egy diákönkormányzatot. Ebéd 
után (amit Siegfried és a mi Vicánk 
főzött) úgy döntöttek, hogy nem lesz 
délutáni program, megint csináljunk 
azt, amit csak szeretnénk. azzal a kü-

lönbséggel, hogy most majd később 
sem fizetik ki nekünk a vacsorát. Hát 
mi azt csináltunk, amit szerettünk vol-
na. Elmentünk az állatkertbe! bár csak 

egy órát töltöttünk ott, sok érdekes 
állatot láttunk. Természetesen a hely 
körbejárásához egy nap sem lenne ele-
gendő. azért a leghíresebb lakót mi is 
megnéztük. Knutot! Nem nagyon za-
vartatta magát, a sok bámészkodó elle-
nére vidáman futkosott ez a hatalmas ha

tá
rt

al
an

ul



2009. január 11

Ba
ra

ny
ai

jegesmedve, ami nem is fehér. Inkább 
sárga. De azért még így is aranyos.

2008. 10. 24. 
Jó hosszú kung-fuval indítottuk a 

napot, hogy átismételjük az eddig ta-
nultakat. Ezen a napon az eredmény 
egy zúzódott csukló, de most a ber-
liniek részéről. berlin-Pécs: 1-1. an-
golul meghallgattunk egy előadást az 
önkéntességről egyik berlini program-
vezetőnktől, majd Herr Zimerman-
nal logókat választhattunk egy másik 
projekthez. Közösen megbeszéltük, ki 
melyik országgal vállalja a kapcsolat-
felvételt, hogy minél több régió be-
kapcsolódjon ebbe a KJP programba. 
Valamint a következő találkozásunkig 
(július közepén érkeznek hozzánk egy 
hétre) szükséges teendőket. Megbeszél-
tük az aznapi búcsúbulit – jobb későn, 
mint soha –, majd ők elkezdték szer-
vezni a saját programjaikat, arra az idő-
re, amikor itt lesznek. Mi ezt egy kicsit 
rossz néven vettük, mivel fél év alatt 
a mi ittlétünket nem szervezték meg 
rendesen, de ők már a sajátjukat szerve-
zik. Végülis megszavazták a kajakozást, 
amit ők találtak ki és valószínűleg nem 
sok helyismerettel rendelkeznek. 

Délutáni programunk alatt az ifjúsá-
gi kiállításra, a YOu- ra mentünk, ahol 
sokféle stand állt rendelkezésünkre. 
Volt sport, fizika, politika, katonaság, 
fiú, lány, orvosi részleg is. Nem is lát-
hattuk mindegyiket, a hatalmas épüle-
tet nem volt időnk teljesen körbejárni. 

a buli a szállásunkon zajlott, több-
kevesebb sikerrel. Inkább többel. Min-
den adott volt a buli hangulatához, a 
németek még hoztak karaoket is. Igaz 
azon csak német számok voltak, így 
ők remekül szórakoztak, mi viszont 
ennél a résznél kevésbé. De minden-
ki jól érezte magát végeredményben, 
majd jött a búcsú pillanata. Másnap a 
repülőnk ugyanis délelőtt indult, így 
már nem volt esélyünk velük találkoz-

ni. Mindenki mindenkitől elköszönt, 
ebből számomra az következett, hogy a 
kisebb-nagyobb különbségek ellenére 
mindannyian jól éreztük magunkat.

2008. 10. 25. 
Elhagyjuk berlint! Örültünk is neki, 

meg nem is, hogy vége a „nyaralásnak”. 
Vágytunk már haza, fáradtak voltunk 
a programoktól és kicsit elegünk is 
volt a németekből a szervezetlenség, 
máskor pedig a túlszervezettség miatt. 
ugyanakkor tetszett nekünk a város, 
barátságokat köthettünk más ország 
fiataljaival.

Korán reggel kellett indulnunk a rep-
térre. Így hát hajnali 7órakor már lenn 
vártuk a szállás előtt Siegfriedet, aki a 
csomagjainkat vitte (volna) ki Schöne-
feldre. Sajnos ő kicsit elaludt a tegnapi 
buli után. Így bőröndjeinkkel együtt 
vágtunk neki az útnak. Megérkezésünk 
után már csak a becsekkolás volt visz-
sza. ahol tőlem megkérdezték, hogy 
rokona vagyok-e a focista Hajnalnak, 
aki történetesen a reptéri alkalmazott 

kedvence. Mondtam, nem rokonom. 
Viszont a bőröndöm nehezebb volt a 
megengedettnél, mégsem kellett fizet-
nem érte. a név kötelez. a végén még 

Siegfrid is befutott, így tőle is el tud-
tunk búcsúzni. aztán már csak a re-
pülés és a hazavonatozás volt vissza és 
már itthon is voltunk. Igaz berlinből 
előbb értünk Pestre, mint a magyar fő-
városból Pécsre, de ez már más kérdés. 
azóta is dolgozunk a programokon, 
megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a 
ránk osztott országokkal és lassan már 
végre egy skype beszélgetés is összejön. 
Szóval nincs lazsálás, ez nem csak egy 
kirándulás volt, tömény munka! Meg 
szórakozás.

a programban részt vevő magyarok:
Programvezető: lukács Zoltán (luki)
Programkoordinátor: Megyesi Schwartz 
éva (Vica)
Diákok: Dobszai Szabina, Drótos re-
náta, Fischer Krisztián, Hajnal Zsófia, 
Haszon Zoltán, Miháldinecz Inez, 
rucz Gábor, Szegedi Péter, Vincze 
réka, Vincze Virág ha
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Csend és nyugalom. a főutca gyönyö-
rű, pálmafás sétány. Mindenhol pihenő 
emberek és rengeteg kirándulócsoport. 
az izraeli emberek igen sokat dolgoz-
nak, így azután, ha hozzájutnak egy kis 
pihenéshez, igyekeznek azt a legjobban 
kihasználni. a kis belváros igazi békebeli 
hangulatot áraszt. Egymást érik a kisebb-
nagyobb kávézók, melynek teraszai tele 
vannak vidáman beszélgető emberekkel. 

Szinte nehéz elképzelni, hogy az alig 
több, mint százéves kisváros helyén va-
lamikor ugyancsak elvadult tájék volt. a 
hegy lejtőit kősivatag fedte, a szomszé-
dos lapályon pedig hatalmas mocsár ter-
peszkedett, ontva magából a maláriát.  

az 1800-as évek közepén azután tör-
tént valami Kelet-Európában. az el-
nyomott, kisemmizett és legtöbbször 
üldözött  zsidóság ráébredt, hogy neki is 
megjár egy önálló ország, ahol otthonra 
találhat. 

a rómaiak Kr. u. 70-ben lerombolták 
Jeruzsálemet, lakóit megölték, vagy örö-
kös száműzetésre ítélték. Most elérkezett 
a várva várt pillanat, az évezredes álmot 
újra lehetett álmodni. Vissza lehet térni 
Zion hegyéhez, és új hazát lehet teremte-
ni Palesztinában.  

Ezer és ezer szegény zsidó ember szájá-
ból hangzott el az ősi sóhaj: „Jövőre Je-
ruzsálemben!” 

az új ország megteremtése azonban 
hősies feladatatnak bizonyult, hiszen a 
természeti erők itt ugyancsak mostohán 
bántak az első pionírokkal. 

Ezen a tájon csak télen van némi csa-
padék, a hosszú meleg évszakban, ápri-
listól októberig még nyomokban sem 

mutatkozik az eső. Nedvesség nélkül, a 
délszaki nap kíméletlen perzselő sugarai-
tól csakhamar csonttá száradnak a növé-
nyek.  

a síkságokat hínáros mocsarak fojto-
gatták, melyekből esténként szúnyogfel-
hők  rajzottak ki, hogy halálos mérgük-
kel megfertőzzenek embert és állatot. 

Nem volt gyógyszer, így azután bősé-
ges volt a halál aratása. Hiába próbálkoz-
tak eukaliptuszfák ültetésével, az sem je-
lentett megoldást. Hamarosan rájöttek, 
hogy a mocsarak lecsapolása az egyetlen 
lehetőség.

az öntözés megteremtéséhez, a mo-
csarak lecsapolásához rengeteg pénz 
kellett volna, de a szegény telepeseknek 
ebből volt a legkevesebb. Nem lehetett 
mást tenni, az agyongyötört, küszködő 

emberek kinyújtották sovány karjaikat 
gazdag testvéreik felé, és segélyért for-
dultak a módos európai zsidósághoz. 

Kopott öltönyös rabbik kopogtattak 
be az olyan dúsgazdag izraelita bankárok 
ajtaján, mint amilyenek a báró roths-
childok voltak. 

188�. szeptember �8-án a franciaor-
szági főrabbi egy reb Damuel Mohilever 
(18�4-1898) nevű, Palesztinából jövő 
másik rabbi társával kereste meg párizsi 
dolgozószobájában báró Edmond James 
de rothschildot (1845-1934), a francia 
rothschild  bankház teljhatalmú urát.  

az égőszemű aszkéta nem kért, a meg-
lepett bárót csak arra figyelmezette, néz-
zen a lelkébe. 

rothschild kezdetben nem értette, 
mit akarnak tőle, hiszen eddig is min-
dig bőkezű adományokkal segítette sze-
gény hitsorsosait. a báró, aki korának 
legműveltebb emberei közé tartozott, 
mélyen elgondolkozott az ortodox rabbi 
szavain. 

és Edmond báró őszintén a lelkébe 
nézett… látott maga előtt kétségbe-

vi
lá

gj
ár

ó
Trebbin Ágost

Izraeli tartózkodásom egyik kedves kirándulásaként tartom számon, 
amikor ismerőseim elvittek a Carmel hegy déli lejtőjén épült Zichron 
Yaakov nevezetű üdülő városba. 
Ezt a kedves kisvárost jellegénél fogva a mi Szentendrénkhez tudnám 
hasonlítani.

Zichron Yaakov
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„…ami a napilapokban, a rádióban jele-
nik meg, az közvetlenül hat a társadalmi 
életünkre és visszahat a politikai harcra.” 
– mondta 

Kádár  János, 1960-ban a politikai 
bizottság előtt.”

az előző törvényalkotó ennek a gon-
dolatnak a tanulságaiból kiindulva al-
kotta meg a ma már erősen meghaladott 
1996. I. törvény rttv.-t. Mégis példaérté-
kűt alkotott – létrehozva a „nem nyere-
ségérdekelt „és a „közműsor szolgáltató” 
kategóriákat is.

A nem nyereségérdekeltség különös fel-
tétele” a lakóhelyi közösség közéleti fóru-
maként szolgáló műsorszolgáltatás – A 
műsorszolgáltatás akkor minősül e kate-
gória szerint, ha az adott közösségben élők 
számára nyújt lehetőséget a megszólalásra, 
funkciója a véleménynyilvánítás fórumá-
nak biztosítása.

Lakóhelyi közösség az adott vételkörze-
ten belül a vételkörzetben élők olyan cso-
portja, melynek tag jai önmagukat önálló 
egységként kezelik, egy vagy több közös 
tulajdonsággal rendelkeznek, törekvésük 
arra irányul, hogy céljaikat és értékeiket 
közösen valósítsák meg. Ilyennek tekinten-
dők például a településen belül egy szűkebb 
lakóhely tag jai (városrész, lakópark, stb.), 
helyi lakosok önszerveződő közössége, alap-
, közép-, vagy felsőfokú képzésben résztve-
vők csoportja, vallási közösség, tudományos 
közösség, sportközösség, környezet- és ter-
mészetvédelmi csoport, kisgyermekes csalá-
dok és gyermeket nevelők csoportja, nyug-
díjasok és idősek közössége.”

Mindezen megfogalmazás eltűnik a 
műsorszórási szerződést megkötő ha-
tósággal együtt. Megmarad viszont az 
NHH (Nemzeti Hírközlési Hatóság) 
- amely szervezet hivatott kezelni a honi 
frekvenciákat. az új szöveg szerint egy 
még újabb hatóság - a Nemzeti Média-
hatóság is létrejön. Nagyobb szabadság a 
sajtónak, az adófizetőknek olcsóbb köz-
médiumok és a mai kor követelményei-
nek megfelelő szabályozás: ez a kormány 
célja, de ne feledjük a kádári mondato-
kat-kampányévek következnek, így saj-

Hizsnyik Dénes

Miért fontos a közösségi rádiózás?
A Magyar Köztársaság új médiaszabályozó törvény bevezetése előtt 
áll, amelyben megmarad a háromosztatú rendszer. Mostmár nevén 
nevezve a gyereket : közösségiként definiálja a „civil” rádióműsorszó-
rást, így összhangba kerülhet  az Európai Parlament által 2008 őszén 
elfogadott, a közösségi médiára vonatkozó, legkorszerűbb javaslatai-
val (A6-0263/2008).

nos rövidtávú pártérdekekre utaló szö-
vegrészek is bekerülhetnek a törvénybe.

a közösségi szektor további finanszí-
rozása is kérdéses, hiszen az OrTT és 
intézményei pl.: mint az OrTT alap 
megszűnnek.  –  ebben esetben az eddi-
gi értékek felszámolódása, a nem-nyere-
ségérdekelt és a közműsorszolgáltatási 
profillal kiépült médiumok felmorzsoló-
dása, de legalábbis függetlenségük elvesz-
tésének komoly veszélye fenyeget. 

létrejönne viszont a Közszolgálati Ta-
nács. Ha valaki közszolgálati tartalmat 
vállal, (legyen az közszolgálati, kereske-
delmi vagy közösségi) – akkor finanszí-
rozza az Állam a műsorát.

a ránk vonatkozó „közösségi műsor-
szolgáltatási mintaszabályzat”-ot pl.: 
a Közszolgálati Tanács (KÖT) alkotja 
meg.

a szöveg kidolgozatlansága miatt „fi-
óktörvények” várhatóak a parlament ré-
széről.

„a támogatásokat illetően alapvető-
nek tartjuk, hogy jöjjön létre egy a kö-
zösségi média működését és műsorait tá-
mogató pénzügyi alap, amely ugyancsak 
a jelenlegi szabályozáshoz hasonlóan a 
bevétel meghatározott arányát – javas-
latunk szerint 1,5-�%-át képezné. a kö-
zösségi, és a szerintünk hiányzó közszol-
gálati tevékenységet folytatók számára 
ez a keret kínáljon pályázati formában 
hozzáférést! Különösen fontosnak tart-
juk, hogy elkülönülten nevesüljön ez 
a pénzalap, mert amennyiben az a köz-
szolgálati médiumokkal együtt szerepel, 
nagy valószínűséggel azok „forrás-küz-
delmeinek” áldozatává válhat. Külön 
fontosnak, tartjuk, hogy a jelenlegi, ún. 
működési költség („rezsi”) pályázati le-
hetőség, vagy ahhoz hasonló mechaniz-
mus megmaradjon, E feltételt, minden 
túlzás nélkül, a szektor megmaradását 
illető jelentőségűnek gondoljuk. az 
eddigi rendszer alapján és ismeretében 
született és működik a hazai közösségi 
rádiók többsége” – ez a Szabad rádiók 
Magyarországi Szervezetének szakmai 
véleménye, amelyet eljuttatott a Parla-
menthez.

esett, csonttá soványodott embereket, 
akik nap-nap után reménytelen küz-
delmet vívnak a természet vad erőivel. 
látott rongyosan éhező gyermekeket, 
akik hiába sírnak a betevő falatért. lá-
tott rongyos településeket, nyomorú-
ságos viskókat, amelyeket körbefon az 
ellenséges arab törzsek gyilkos gyűrű-
je. látott temetőket, amelyek mohón 
nyelték magukba az egyre szaporodó 
áldozatokat…

Kik ezek a szerencsétlenek? az ő hit-
testvérei, akik reménykedve imádkoznak 
az Örökkévalóhoz, hogy segítsen rajtuk. 

és Edmond James de rothschild báró 
bebizonyította, hogy egyaránt helyén 
van a hite és a szíve is.  

Ettől a pillanattól kezdve ő volt a zsi-
dóság visszatelepülésének lelkes támoga-
tója. Segélyezte a már meglévő telepeket, 
és újak létrehozásában tevékenykedett. 
Kutakat ásatott, mocsarakat csapolta-
tott le, egészséges otthonok százainak 
felépítését segítette. 

188�-ben romániából érkezett zsidó 
bevándorlók – rothschild báró anyagi 
támogatásával – megalapították Zich-
ron Yaakov települést. a nevet is ő adta, 
szeretett apjára, James Mayer de roths-
childra emlékezve (vagyis „Jákob em-
lékezte”). Egyben gondoskodott, hogy 
a lakosság meg tudjon itt élni. Nagy fá-
radsággal és anyagi áldozattal szőlőket 
telepíttetett a napszítta dombokra. Ma 
itt termelik Izrael legfinomabb borait, és 
ezt most már én is személyesen tanúsít-
hatom… 

a báró nem akart kérkedni hatalmas 
adományaival a világ előtt. a pénzkül-
demények feladójaként legtöbbször az 
szerepelt az „Ismeretlen jótevő” (héberül 
„Nadev Hajeduha”). 

a zsidóság nem felejtette el az ő jóte-
vőjét. Emlékének adózva 1954-ben egy 
csodálatos parkot alakítottak ki Zich-
ron Yaakov közelében, a ramat Hanadiv 
Memorial Gardens–t. a díszkert köze-
pén, szürke gránit mauzóleumban alusz-
sza örök álmát Edmond de rothschild 
báró és szeretett neje, adelheid. 

a kertet nagyon sokan látogatják. a 
gyönyörű fák, bokrok és virágok között 
felnőttek, gyerekek sokasága, mégis mély 
csend vesz körül bennünket. 

Itt most nincs szükség szavakra, nin-
csenek nyelvi nehézségek. Mindnyájan 
csendes áhítattal gondolunk Izrael nagy 
fiára. Nem a dúsgazdag rothschild ban-
kárra, hanem az égre tekintő, hívő igaz 
emberre!
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Meg jelent a proHáló hálózat időszaki 
kiadványa, a ph ÉRTÉK 3. száma

a tartalomból:

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUN
Hálózatunk népszerűségét nemcsak tag-

szervezeteink munkálkodása és eredmé-
nyei emelhetik, hanem azok az elismerések 
is, melyeket tagjaink kaptak helyi vagy 
országos szinten kiemelkedő tevékenysé-
gükért. bízunk benne, hogy új rovatunk a 
későbbiekben sem marad tartalom nélkül, 
mert a most említett kollégákon kívül so-
kan vannak még, akikre a proHáló és a civil 
társadalom is büszke lehet.

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS – �008. 
február �5. és �9. tartotta közösségfejlesz-
tő képzését a proHáló hálózat. az akkre-
ditált képzést Kunbábonyban, a Civil Kol-
légium, a Közösségfejlesztők Egyesülete 
és az ElTE közreműködésével tartottuk, 
amelyen proHáló tagszervezetei közül 1� 
fő képviseltette magát. a képzés végén 
minden résztvevő záródolgozatot készí-
tett. a pH érTéK következő számaiban 
az elkészült írásokat mutatjuk be az olva-
sóknak, ezúttal Kovács Kamilla: Néhány 
gondolat a civil szervezetekről, a közösség-
fejlesztésről és a hatalomról c. záródolgo-
zatát tesszük közzé.

KÓSTOLÓ
rovatunkban szeretnénk ízelítőt adni, 

mi mindent csinálnak tagszervezeteink, 
milyen színes a proHáló hálózat. a pH 
érTéK minden számában 3-3 szerve-
zet mutatkozik be, mostani számunkban 
az egri életfa Környezetvédő Szövetség, a 
nyíregyházi Első Nyírségi Fejlesztési Tár-
saság és a pécsi Nevelők Háza Egyesület. 
a szakmai leírásokat a szervezetek tájegy-
ségeire jellemző ételek bemutatásával kí-
vánjuk gazdagítani, hogy a kedves olvasó 
valódi kóstolót kapjon, nem titkolt párhu-
zamot sejtetve, ha egy ételből akár a legki-
sebb dolog is kimarad, már nem lesz olyan 
finom!  Hálózatunkról elmondható  belső 
értékelésünk, külső monitorjaing, part-
nereink, ügyfeleink visszajelzései alapján, 
hogy  „ízletes”-re sikeredett, így csak egyet 
kívánhatok,  az itt található szervezeteket, 
ételeket és temészetesen a proHálót  „fo-
gyasszák” egészséggel!

     
proAKTÍV

Civil Média Műhely- Webmarketing
a Zalai Civil életért Közhasznú Egye-

sület modellértékű programja

Hálózatfejlesztés – kiadvány ajánló
Hálózatfejlesztés. Civil Műhely kötetek �. proHáló – Hálózat 
a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálóza-
tának fejlesztéséért. (Szerkesztette: Groskáné Piránszki Irén) 
Pécs, �008. Kiadja a Nevelők Háza Egyesület (Pécs) együttmű-
ködésben a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat alapítvány-
nyal. (Debrecen). 

a kiadvány – �003-tól – �008-ig – a proHáló hálózat belső 
fejlesztése érdekében tett törekvéseket mutatja be. Elemezi azt a 
folyamatot, amely során a tagok az információs hálózat szintjé-

ről eljutottak az együttműködési hálózatig. az egyes szakaszokat a munka elemzé-
sével, továbbá a fejlesztési folyamat során keletkezett dokumentumokkal mutatják 
be, remélve, hogy így a tanulságok gyakorlati alkalmazása is könnyebb lesz.

a proHáló tevékenységét a tagjai hitelesítik helyi szolgáltató és fejlesztő tevé-
kenységükkel. a hálózati együttműködés formáinak, és módszereinek abban van 
meghatározó szerepe, hogy tagjait segíti, bátorítja, új ismeretekkel és kapcsolatok-
kal gazdagítja. Hogy ez hogyan sikerült, milyen módszereket és formákat alkalmaz-
tak, erről szól a kiadvány.

a proHáló hálózat szerkesztésében és kiadásában eddig két kiadványt jelent meg. 
a cél az volt, hogy időről időre egy kicsit megállva összegezzék az elért eredményei-
ket és megosszák tapasztalataikat a nonprofit szervezetek széles körével.

a kiadvány a Dél-dunántúli régióban a Civil Közösségek Házában (Pécs, Szent 
István tér 17.) szerezhető be.

ISMERTTÉ ÉS ELISMERTTÉ VÁLNI
a proHáló hálózat �007 őszén dolgozta 

ki rövid és hosszabbtavú stratégiai tervét, 
amelyen fókuszában az alábbiak állnak:

Nemzetközi kapcsolatépítés
a proHáló megerősítése egy nemzetkö-

zi kapcsolatrendszer és együttműködés ál-
tal, azzal a céllal, hogy tanuljunk egymás-
tól, tapasztalatokat cseréljünk és közösen 
újabb erőforrásokat, tudjunk mozgósítani 
a hálózati törekvések megvalósításához.

Helyi társadalomfejlesztés, partner-
ség és hálózatépítés a magyarországi 
nonprofit szektorban

építve tagjaink kezdeményező készségé-
re, hálózati támogatást biztosítottuk olyan 
helyi programok megvalósítására, amely 
számunkra fontos területen mutatnak be 
új kezdeményezéseket, és amelynek tapasz-
talatai megosztása hasznos valamennyi 
tagszervezet számára. 

A proHáló belső hálózatfejlesztő és 
képző programok kidolgozása és mag-
valósítása

a tagok által szervezett képzések minő-
ségének fejlesztése olyan „proHálós” kép-
zések kidolgozásával, melyek kiajánlhatók 
más nonprofit szervezetek számára. az 
intézményi akkreditációval rendelkező há-
lózati tagok révén olyan standard, hálózat-
szinten is megvalósítható képzést készítünk 

elő, amelyet 
minden tagunk 
képes lesz szol-
gáltatni saját 
működési terü-
letén is. Kísér-
leti képzésként a tagszervezetek körében 
tesztelnénk a kialakított tananyagot, majd 
bevezetés után megvalósításra ajánlanánk 
a magyarországi nonprofit szektorban.  

A proHáló marketing tevékenysége, a 
nyilvánosság erősítése

Megjelentetjük a proHálóérték időszaki 
kiadványt, működtetjük a prohalo.hu por-
tált, kidolgozzuk a hálózat rövid és hosszú 
távú marketing tervét.

a tervező és előkészítő munka szinterei a 
munkacsoportok, a Hálózati Tanács össze-
hangolja és véleményezi a terveket, majd a 
tagság egyetértésével hálózati konferencia 
keretében véglegesítjük azokat.

a proHáló hálózatfejlesztési terveit 
�008 júliusától, újabb két évre támogatás-
ra méltónak találta a Charles Stewart Mott 
alapítvány.    
    

MENTÜNK, LÁTTUNK, VISSZA-
MENNÉNK…

berlin fölött az ég… 
rendhagyó útinapló a proHáló berlini 

tanulmányútjáról
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Folytatódik a CivilTech Informatikai 
 Adományozó Program 

a CivilTech Informatikai adomá-
nyozói program az amerikai TechSoup 
által működtetett globális adományozó 
program részeként a Microsoft támo-
gatásával jött létre, annak érdekében, 
hogy a magyar civil szervezetek is hoz-
záférhessenek a legnagyobb szoftver- 
és hardvergyártó cégek adományaihoz.  
a program, amelyet Magyarországon 
a Nonprofit Információs és Oktató 
Központ (NIOK) működtet, a gyár-
tók által adományozott szoftvereket 
és hardvereket egy csekély szolgáltatá-
si díj ellenében ingyenesen biztosítja a 
közhasznú minősítéssel rendelkező és 
az adományozó partnerek által meg-
határozott kritériumoknak megfelelő 
szervezeteknek. a gyártók nagylelkű 
felajánlásainak köszönhetően a prog-
ram a helyi civil szervezeteknek na-
gyobb működési hatékonyságot, költ-
ségmegtakarítást, valamint az üzleti 
adományozókhoz való jobb hozzáfé-
rést biztosít, hosszútávon hozzájárulva 
ezzel a magyarországi civil szektor fej-
lesztéséhez. 

a CivilTech program jelenleg a Mic-
rosoft és a CISCO által felajánlott 
adományokat közvetíti.  a TechSoup 
Globális adományozó programjának 
keretében azonban a későbbiekben le-
hetőség van arra, hogy a többi ország-
ban már adományozó programmal 
rendelkező más vezető technológia-
gyártók is bekerüljenek a CivilTech 
rendszerébe, így várhatóan a Microsoft 
és a CISCO adományozói programjai 
mellett áprilistól a Symantec termékeit 
is kérelmezhetik a civil szervezetek.   

a CivilTech Program és a www.civil-
tech.hu portál magyarországi működ-

A Nonprofit Információs és Oktató Központ 2008 januárjában indí-
totta el programját a közhasznú szervezetek informatikai segítésére. 
A Microsoft támogatásával induló CivilTech program a vezető tech-
nológiagyártó vállalatok szoftver- és hardveradományait juttatja el az 
arra jogosult szervezeteknek a www.civiltech.hu online adománykérő 
portálon keresztül.  

tetője a NIOK, a civil szervezetek tá-
jékoztatása, a napi kapcsolattartás és az 
adománykérés folyamatának segítése az 
országos civil szolgáltató partnerháló-
zat, a CISZOK-ok együttműködésével 
valósul meg. a közhasznú szerveztetek 
a portálon keresztül regisztrálhatnak 
és jelentkezhetnek a programra, a pá-
lyázatok elbírálásának kritériumait az 
egyes adományozó partnerek prog-
ramjai határozzák meg, áltatában a 
támogatandó tevékenységi körök meg-
adásával.  a Microsoft termékek ese-
tében általánosságban elmondható, 
hogy a legtöbb közhasznú státusszal 
rendelkező szervezet jogosult a prog-
ramban való részvételre és egy kétéves 
rendelési periódus során összesen hat-
féle terméket igényelhet termékenként 
maximum 50 felhasználói licenccel.  a 
CICSO támogatási politikája szerint 
a közhasznú szerveztek egy szűkebb 
köre pályázhat adományra, elsősorban 
a szolgáltatásaikkal az alapvető embe-
ri szükségleteket megcélzó szervezetek 
(pl. lakhatás, étkeztetés stb.) vehet-
nek részt a programban. a CICSO 
programjában a rendelhető termékek 
számát az egy évben kérelmezett ter-
mékek után fizetett szolgáltatási díj 
maximálásával határozzák meg. 

a program keretében igényelt szoft-
verek ingyenesen jutnak el a civil szer-
vezetekhez, de a program hosszú távú 
fenntarthatósága érdekében a szerveze-
teknek szolgáltatási díjat kell fizetniük, 
amely a szoftverek értékének csupán 
4-8%-t teszi ki. a díj az adományozói 
portál működtetésével, fejlesztésével, 
az elbírálással, valamint a szoftverek 
szállításával kapcsolatos kiadások fe-
dezésére szolgál. 

a Microsoft azon túl, hogy az arra 
jogosult civil szervezeteknek több, 
mint 100- féle terméket ajánl fel, tá-
mogatásával a TechSoup globális 
adományozói program fejlesztését 
is segíti, így hozzájárult a CivilTech 
program kialakításához is.   a globá-
lis adományozói program így már a 
magyar civil szervezetek számára is el-
érhető és hozzáférhető az Egyesült Ki-
rályságban, Írországban, belgiumban, 
Spanyolországban, lengyelországban, 
Dél-afrikában, ausztráliában, Dél-
afrikában és Indiában valamint a kö-
zeljövőben további �0 országra terjed 
majd ki. a Microsoft Szoftveradomá-
nyozói programja így hamarosan kö-
zel harminc ország civil szervezetei-
hez juthat majd el, köztük nagyon sok 
olyan kis szervezethez, amelyek saját 
erőből nem tudnának Microsoft ter-
mékeket vásárolni. 

További információért, kérjük, láto-
gassanak el a www.civiltech.hu online 
adományozó portálra, ahol a regisztrá-
ciót követően, a jogosultság elbírálása 
után feladhatják rendelésüket.  az ado-
mánykérési folyamattal, az elbírálással 
vagy a rendeléssel kapcsolatos további 
kérdéseikkel forduljanak bizalommal 
a helyi Civil Szolgáltató Központ ill. a 
NIOK alapítvány kollégáihoz. 

Elérhetőség:
Nevelők Háza Egyesület 
Fűri Ildikó
Pécs, Szent István tér 17.
Tel/fax: 7�/315-679
e-mail: nevhaz@t-online.hu
web: www.civilhaz-pecs.hu

NIOK alapítvány 1/315-3151
Makádi Zsófia - CivilTech program-
vezető info@civiltech.hu
Kereszturi Zoltán – CivilTech infor-
matikai segítségnyújtás rendszergaz-
da@niok.hu
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Pályázati ajánló
CivilTech - szoftveradományok közhasznú szervezeteknek 
Kiíró: NIOK Alapítvány
Beadási határidő: 2009. február 15.

a Nonprofit Információs és Oktató Központ alapítvány által működ-
tetett CivilTech programon keresztül közhasznú vagy kiemelten köz-
hasznú szervezetek juthatnak hozzá a Microsoft által felajánlott irodai 
programcsomagokhoz, operációs rendszerekhez, tervező valamint szer-
verprogramokhoz. 

 Ki vehet részt a pályázatban?
 Olyan közhasznú szervezetek pályázatát várjuk, amelyek már ren-

delkeznek számítógéppel vagy a közeljövőben tervezik felújítani számí-
tógépparkjukat, de nincsen megfelelő / elegendő számú szoftverük. a 
pályázatban néhány működési területet kivéve (pl. egyházi szervezetek, 
amennyiben nem rendelkeznek világi küldetéssel) kb. a szervezetek 80%-
a vehet részt. Ha a pályázó tevékenységi köre beletartozik az adományozó 
partner (jelen esetben a Microsoft) által meghatározott területekbe, akkor 
jogosult szoftvereket igényelni. 

 Hogyan történik a pályázás?
 a szervezetnek interneten regisztrálnia kell a www.civiltech.hu portá-

lon, és beküldenie egyoldalas pályázatát, a szervezet alapító okiratát vagy 
alapszabályát, egy 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot valamint a 
szervezet email címét bizonyító képviselő által aláírt igazolást. 

 a pályázatok elbírálása 10 napot vesz igénybe, jogosultság esetén a 
szervezet kiválaszthatja és megrendelheti a számára szükséges szoftvere-
ket, melyhez a rendeléstől számítva 60 napon belül jut hozzá.

A jogosult szervezetek (többek között) a következő szoftvereket 
rendelhetik meg:

• Operációs rendszerek - Windows �000, Windows XP, Vista (ezek 
legális telepítéséhez, rendelkezniük kell egy régebbi legális verzióval)

• Szerverek
• Teljes irodai programcsomagok (Office): adatbázis kezelő programok 

(Excel, access) szövegszerkesztő programok (Word), levelező programok 
(Outlook) prezentációkésztő programok (PowerPoint)

• Honlapkészítő (Sharepoint Designer) és tervező programok (Pub-
lisher �007)

Van-e valamilyen költsége a rendelésnek?
• az adományozó partnerek által felajánlott termékek ingyenesek.
• a pályázás ingyenes, azonban a rendeléskor licencenként egy egy-

szeri szolgáltatási díjat kell megfizetni, amely a program fenntartási költ-
ségeihez járul hozzá és a rendelt szoftver piaci értékének 4 %-a. (Például 
jelenleg: 1 db Office Professional �003 vagy Office Professional Plus �007 
licenc rendelése esetén: 4090 Ft + ÁFa vagy 1 db Windows XP Professio-
nal upgrade licenc rendelése esetén: 1635 Ft + ÁFa, mely árak árfolyam-
változás esetén némileg változhatnak).

További információ: web: www.civiltech.hu   email: info@civiltech.hu, 
Gabula bettina (NIOK alapítvány) tel.: 06 1 315-3151 vagy a helyi Civil 
Szolgáltató Központokban.

Ritka Szépségek Gyűjteménye
Kiíró: ritka és Veleszületett rendellenességgel élők Országos Szövetsé-
ge
Beadási határidő: 2009. február 7.

Pályázhat: ritka betegséggel élő alkotók
A pályázat célja: az Európai unió által a ritka betegségek Napjának 

nyilvánított február utolsó napjához kapcsolódó �009. évi ritka Nap ke-
retében megrendezendő kiállítás anyagának az összegyűjtése, mely a ritka 
betegségekkel élők művészeti tevékenységét mutatja be a nagyközönség-
nek és sorstársaiknak.

Témai és technikai megkötés, korhatár nincs!
Várjuk a ritka betegséggel élők életéhez kapcsolódó témában szüle-

tett rajzokat, festményeket, kerámiákat, plasztikákat, szabadon választott 
technikai megoldással.

Méreti megkötés: maximálisan 100x70 cm-es képméret és 50x50x50 
cm-es szoborméret

Pályázati feltétel: Olyan ritka betegséggel élő alkotók munkáit várjuk, 
akiknek betegsége megfelel a „ritka betegség” általánosan elfogadott meg-

határozásának, azaz előfordulási aránya kisebb az 1/�000-nél. (További 
támpontok találhatók a Szövetség honlapján.)

További információ: Kapcsolattartó: bencsikné Mayer Mónika 
E-mail: criduchat@freemail.hu, web: http://www.rirosz.hu, telefon: 
�0/588-3004

A Zenei Kollégium pályázati felhívása
Kiíró: NKa

a Zenei Kollégium pályázatot hirdet, pályázni az alábbi témakörökre 
lehet:

1.  a belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatására (altéma kód-
száma: 1434)

Pályázat témája:
1.1.Egyedi hangversenyek, vagy hangversenysorozatok megrendezése
1.�. Koncertszerű rendezvények megvalósítása
Pályázók köre: hangversenyrendező természetes és jogi személyek 
a pályázat megvalósításának ideje: �009. május 1.–�010. június 30.
�. a nemzetközi élvonalba tartozó külföldi művészeknek a �009/�010. 

évadban történő meghívására magyarországi komolyzenei hangverse-
nyekre (altéma kódszáma: 14�4)

Pályázók köre: hangversenyrendező természetes és jogi személyek
Pályázni lehet egyedi hangversenyekre és tematikus/bérleti hangver-

senysorozatokra.
3. a magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselőinek �010. jú-

nius 30-ig megrendezésre kerülő fontos nemzetközi konferenciákon való 
részvételére (altéma kódszáma: 1403)

Pályázók köre: természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmé-
nyek

4. Fiatal magyar művészek és kamaraegyüttesek �010. június 30-ig kül-
földi zenei  versenyeken való részvételére (altéma kódszáma: 14�3)

Pályázók köre: természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei 
egyesületek

5. �010. június 30-ig megvalósuló mesterkurzusok megrendezésére, je-
lentős külföldi  és/vagy hazai előadók meghívásával (altéma kódszáma: 
1404)

Pályázók köre: olyan jogi személyek, akiknek, vagy amelyeknek ez a te-
vékenységi körébe tartozik Pályázni lehet egyedi, vagy időben széthúzódó 
ciklusszerű mesterkurzusokra.

Pályázatot benyújtani csak a �009. évre kiadott pályázati adatlapon le-
het.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” 
cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. 

A pályázatok beérkezési határideje: 2009. március 9. kizárólag pos-
tai úton az NKa Igazgatóságának postacímére.

A Képzőművészeti Kollégium Pályázati Felhívása
Kiíró: NKa

a Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet a �009. május 1.–�010. 
április 30. közötti időszakra a kortárs magyar képzőművészet alábbi téma-
körökben benyújtott pályázatai vissza nem térítendő támogatására. 

a kollégium egyik altémában sem ír elő kötelező önrészt.
1. Nemzetközi képzőművészeti rendezvények, kiállítások megvalósítá-

sára és dokumentálására (altéma kódszáma: 1603)
Pályázatot nyújthat be az alkotóművész, illetve a szervezőintézmény.
�. Hazai csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint a 

kapcsolódó katalógus, leporelló, meghívó stb. megjelentetésére (altéma 
kódszáma 1606) 

az altémára hivatásos kiállítási intézmény, illetve képzőművészeti szak-
mai szervezet nyújthatja be pályázatát. Egyéni kiállítás esetén (1 fő) vagy 
a művész, vagy az intézmény pályázhat.

3. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok 
szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására (al-
téma kódszáma: 1616)

Pályázatot a program szervezője és/vagy a rendezője, mint jogi személy 
nyújthat be.

Pályázatot benyújtani csak a �009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
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Megyesi Schwartz Éva

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályázta-
tás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A pályázatok beérkezési határideje: 2009. február 16. kizárólag pos-
tai úton az NKa Igazgatóságának postacímére.

Radnóti Év 2009
Kiíró: Pilisi alkotó Kaptár Egyesület
Beadási határidő: 2009. március 1. ill. 2009. május 3.

Pályázók köre: művészek, irodalom művelői
a Pilisi alkotó Kaptár Egyesület radnóti Miklós születésének 100. év-

fordulójának a tiszteletére képzőművészeti és irodalmi szabad beadásos al-
kotói pályázatot hirdet a képzőművészetek valamennyi ágában tevékeny-
kedő művészek részére, valamint az irodalom művelői számára vers - és 
prózaírás kategóriában.

A pályázat témája:
- Szerelem
- Hazaszeretet
- az otthon melege
- Erőltetett menet
Egy esetleg két verset, prózát legfeljebb öt oldal terjedelemben foga-

dunk el pályázónként.
beadható alkotónként � db. műtárgy műfaji és technikai korlátozás 

nélkül. az alkotásokat kiállításra kész állapotban kérjük, és olyan műveket 
várunk, amelyek kizárólag erre az alkalomra készültek.

a pályázatot szabad beadásos rendszerben, a beadott anyag zsűrizésével 
rendezzük meg. a legértékesebb műveket díjakkal jutalmazzuk. az Egye-
sület elnöksége által felkért független szakmai zsűri által kiválogatott al-
kotásokat �009 májusában mutatjuk be Pilisvörösváron.

A pályázatra történő előzetes jelentkezés határideje 2009. március 1.
Jelentkezni lehet írásban az Egyesület postacímén (�085 Pilisvörösvár, 

Hunyadi utca 70.), elektronikus levélben (galeria@czegledigizella.hu) 
vagy telefonon (�6/330-80�). a pályázati díj (alkotásonként 3000 forint) 
a mű beadásakor fizetendő.

a zsűri által odaítélt díjakat a kiállítás ünnepélyes megnyitóján adjuk 
át. a kiállítást a helyi és a szakmai médiában, körökben népszerűsítjük, 
ezzel is segítve a kiállító művészek és alkotásaik közönségkapcsolatát.

Ötletpályázat a Kreativitás és Innováció Európai Éve 2009 magyar-
országi eseményeihez 
Kiíró: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2009. február 12.

�009 a Kreativitás és Innováció Európai éve. az uniós kezdeményezés 
célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, milyen fontos szerepet ját-
szik a kreativitás és az innováció saját személyes életükben, önmegvalósí-
tásuk és társadalmi jólétük elérésében csakúgy, mint a vállalatok és szerve-
zetek sikerében, Európa versenyképességének növelésében, a fenntartható 
fejlődés biztosításában. 

a Kreativitás és Innováció Európai éve átfogó kezdeményezés, amely 
jellegénél fogva számos területre kiterjed: az oktatás és képzés mellett 
érintett a kultúra, a vállalkozásfejlesztés, a kohéziós politika, a vidékfej-
lesztés, a kutatás és fejlesztés, a kreatív ipar (beleértve az építészetet is), az 
audiovizuális szektor és az információs társadalom is.

a Kreativitás és Innováció Európai évének hazai koordinátora az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Tempus Közalapítvány.

Magyarországon a Kreativitás és Innováció Európai éve kapcsán külö-
nösen nagy figyelmet kap:

• a kulcskompetenciák fejlesztése az egész életen át tartó tanulás folya-
matában és 

• az innováció a fenntartható fejlődés szolgálatában. 
az évhez kapcsolódó események lehetnek:
• Konferenciák, workshopok és egyéb rendezvények 
• Figyelemfelkeltést szolgáló kampányok, fesztivál jellegű események 
• Jó példák összegyűjtése és feldolgozása 
• Tanulmányok 
Keressük azokat a programokat, amelyek témájukkal és célkitűzé-

seikkel a Kreativitás és Innováció Európai Évének kezdeményezéséhez 
illeszkednek. 

az év programjának része lehet már hagyományokkal rendelkező ese-
mény (pl. évente megrendezett verseny, fesztivál) és új kezdeményezés 
egyaránt. 

a Kreativitás és Innováció Európai évének keretében a különböző ese-
mények nagy nyilvánosságot kapnak és kölcsönösen erősítik egymást. a 
kiválasztott tevékenységek a szakmai elismerés mellett (nem anyagi jelle-
gű) támogatást is kapnak kezdeményezésük megvalósításához.

a beadott javaslatok közül a szervezők kb. 50 kezdeményezést válasz-
tanak ki. 

alapfeltétel, hogy a rendezvények anyagi forrása már biztosítva legyen.
A kiválasztott kezdeményezéseket a Tempus Közalapítványnak 

pénzügyileg nem áll módjában támogatni.
Pályázni kizárólag a hivatalos pályázati űrlapon lehet, ami az oldal al-

járól letölthető.
a pályázatokat elektronikus formában a következő címre várjuk: 

eyci2009@tpf.hu 
További információ: www.tka.hu 

 A Tempus Közalapítvány aktuális pályázati felhívásai: Grundtvig  
Grundtvig: Hálózatok - Széles körű partnerség, a legjobb gyakor-

latok Európában
Pályázhatnak: felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek
Kiíró: Európai bizottság
Beadási határidő: 2009. február 27.
a hálózatok célja az újszerű módszerek és jó példák európai szintű ér-

tékelése és terjesztése. a hálózatoknak proaktív szerepet kell játszaniuk az 
ugyanazon  a  területen vagy témában tevékenykedő Grundtvig projek-
tek közötti szinergia és az együttműködés növelésében, valamint eredmé-
nyeik terjesztésében.  az Európai bizottság egy adott témakörben egynél  
több  hálózatot  nem  támogat.

Prioritások 2008-2010:
1. Nyelvtanulás a felnőttoktatásban
�. Felnőttoktatási kutatások, hálózatépítés
3. a felnőttoktatásban érdekelt felek közötti hálózatépítés 
Grundtvig: Kiegészítő tevékenységek - az európai felnőttoktatást tá-

mogató egyéb tevékenységek
Pályázhatnak: felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek
Kiíró: Európai bizottság
Beadási határidő: 2009. február 27.
a Grundtvig program egyéb pályázati lehetőségei által nem támoga-

tott, de a felnőttoktatás európai dimenziójának kialakításához hozzájáru-
ló tevékenységek megvalósítására irányuló pályázati forma. a tevékeny-
ségek lehetnek például: konferenciák, szemináriumok megszervezése, 
népszerűsítő kampányok megvalósítása, kiadványok elkészítése és terjesz-
tése, kutatások lebonyolítása.

Grundtvig: Többoldalú projektek - a felnőttoktatási kínálat javítá-
sa és bővítése közös projektmunka révén

Pályázhatnak: felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, szervezetek
Kiíró: Európai bizottság
Beadási határidő: 2009. február 27.
Az alprogram célja: az európai projektek célja újszerű, fenntartható 

és terjeszthető eredmények létrehozása a Grundtvig program prioritási 
területein belül. 

Prioritások 2008-2010:
1. Kulcskompetenciák
�. a felnőttoktatás színvonalának, vonzerejének növelése és jobb hoz-

záférés
3. a felnőttoktatás népszerűsítése a hátrányos helyzetűek és migránsok 

körében
4. Időskori tanulás, generációk közötti tanulás és családi tanulás
a Grundtvig programokban résztvevő országok köre:
• a �7 európai uniós tagország
• a 3 EFTa ország (Norvégia, Izland, lichtenstein)
• Törökország
A pályázás menete:
Jelen kiírásokra vonatkozó pályázatokat közvetlenül az Európai bizott-

ság Oktatási, audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell 
benyújtani.

További információ a pályázati felhívásban és az Európai bizottság 
Oktatási, audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének honlap-
ján. : http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
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a CIVIL KORZÓ előfizethető az alábbi megrendelő visszaküldésével (Nevelők Háza Egyesület, 76�4 Pécs, Szent István tér 17.) 

és a díj befizetésével (átutalással a 11731001-�0�01519 számlaszámra, csekken, vagy személyesen. Igény esetén csekket küldünk. 

az előfizetési díj 1�50 Ft/év (10 szám).

Megrendelő
Számlázási cím

Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................

Irányítószám:  ...............................  Település: .............................................................................................................................................................

utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................... Fax: .......................................... Email: ..........................................................................................

Postázási cím (ha más mint a számlázási cím)

Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................

Irányítószám:  ............................. Település: ..........................................................................................................................................................

utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ...................................  Fax:……………………… ..........  Email: ..............................................................................................................

Dátum: .......................................................................... Megrendelő aláírása:..................................................................

a Pécsi Ilco Egyesület (Pécs, Hajnóczy út �1/c adó-
szám:1830�57�-1-0�)

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik �006. év-
ben személyi jövedelemadójuk 1 %-át javunkra ajánlották fel.

Egyesületünk �007. 10.17-én 101 083,- Ft, �007.1�.03-
án 14 190,- Ft támogatásban részesült.

a baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete közhasznúsági jelentése megtalálható a www.civilhaz-pecs.hu honlapon.

Nyilatkozat
a Dél-Dunántúlon uralkodó katasztrofális út- és időjárási viszonyok miatt lehetetlenné vált az 

elektorok eljutása, a �009. január 15-én 11 órára Kaposvárra kiírt választásokra. a megye iskolái-

ban tanítási szünetet rendeltek el, az illetékes hatóságok pedig nem javasolják az útra kelést.

baranya megye elektorai úgy értékelik, hogy a kialakult vis major helyzet megkérdőjelezi a vá-

lasztás legitimitását, nem teljesül a regionalitás elve, és hátrányos helyzetbe hozza a megye 

civil szervezeteit.

Kérjük a fentiek figyelembe vételével a választás elhalasztását és új időpont kijelölését!

 Pécs, �009. január 14.

Baranya megye elektorai

a támogatásból 14 700,- Ft-ot bankköltségre, 15 966,- 
Ft-ot postaköltségre, 45 000,- Ft-ot bérleti díjra, 35 600,- 
Ft-ot kultúrprogramokra és 4007,- Ft-ot útiköltségre for-
dítottunk.

régi Sándorné gazdasági vezető
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A Baranya megyei civil szolgáltató központ működtetéséhez kapcsolódó feladatok

1) Elősegíti a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttmű-
ködését, a civil szervezetek közreműködését az önkormányzati döntés-előkészítésben, döntésho-
zatalban. Pl. rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának 
ösztönzése; a közfeladat-kihelyezés gyakorlatának szorgalmazása, elősegítése; helyi önkormányzati 
civil referensi státuszok kialakításának ösztönzése.

�) Folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszer megvalósítása:
a. jogi, közhasznúsági,
b. pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben,
c. pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan,
d. Közösségi Technológia Központ működtetése.

3) Képzések megvalósítása, a helyi civil szervezeteket leginkább érintő témákban (pl. szervezeti, me-
nedzselési kérdések, kapcsolatépítési, szponzorszervezési technikák, pályázatkészítési tudnivalók, 
Eu-s témakörök stb.).

4) Folyamatos információszolgáltatás biztosítása: adatbázis építése, rendszeres aktualizálása és ren-
delkezésre bocsátása (együttműködve a többi civil szolgáltató központtal az erre a célra fenntartott 
intraneten, valamint a civil szolgáltató központ honlapján), különösen a következő területeken:
a. a megye civil szervezeti regisztere,
b. pályázati lehetőségek, kiírások, űrlapok biztosítása,
c. megyei ernyőszervezeti nyilvántartás,
d. megyei szakértői, előadói lista.

5) Civilszakmai dokumentációtár építése: könyvek, segédanyagok, audiovizuális anyagok gyűjtése, 
kölcsönzése, valamint az elektronikusan rendelkezésre álló, szabadon terjeszthető anyagok bemu-
tatása a civil szolgáltató központ honlapján.

6) rendszeres kapcsolattartás a civil szervezetek széles körével elektronikus vagy nyomtatott hírlevél 
kiadása keretében.

7) az információ-szolgáltatás keretében a civil szolgáltató központ tevékenységével összefüggő infor-
mációk közzététele érdekében internetes honlapot szerkeszt, illetve azt folyamatosan aktualizálja. 
a honlapon fel kell tüntetni a programmal kapcsolatos leglényegesebb informácókat, az igénybe 
vehető szolgáltatásokat, azok helyét, idejét, módját, ellenértékét, egyéb feltételeit.

8) Konkrét tevékenységi együttműködést alakít ki az adott terület egyéb közösségi szolgáltatóival, pl. 
esélyek háza, regionális ifjúsági szolgáltató irodák, teleházak, kistérségi megbízottak és menedzse-
rek, falugondnokok, európai információs pontok.

9) Hálózati funkció: együttműködik a feladatmegvalósításban a megye hasonló vagy részben hasonló 
célú civil szervezeteivel, más szolgáltató-fejlesztő szervezeteivel, valamint a többi megyei civil szol-
gáltató központtal.

A Nevelők Háza Egyesület 
szolgáltatásai

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel./Fax: 72/ 315-679, 215-543

E-mail: nevhaz@t-online.hu, civilhaz@civilhaz-pecs.hu 
Web: www.civilhaz-pecs.hu 



Pécs, 2009. május 28 - június 1.

21. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny 
     és Egyházzenei Szimpózium

2007. május 25-tôl | Palkonya – Európa Kulturális Faluja
Június 15–18. | Görög-Holland hétvége 
Június 29–július 2. | Német-Észt hétvége
Július 15–22. | Nemzetközi Ifjúsági Alkotótábor
kulturalisfalu.palkonya.hu

Május 17–szeptember 30. | Varázskert Rendezvények
Május 17–június 17. | Utczabál a Jókai téren 
Július 5–15. | Panelhetek a Kertvárosban
www.varazskert.univ.hu

Május 28–június 2. | A Vidámpark kulturális célú hasznosítása
Mûhelymunka és alkotótábor
www.imagomundi.hu

Június 1–30. | VersMegálló – Köztéri vers- és fotókiállítás Pécsett
www.pmh.hu, www.versmegallo.hu

Július 4–11. | Terpsichoré Modern-Kortárs Táncmûvészeti Mûhely
www.pecsimuveszeti.hu

Június 16–július 1. | Sétatér Fesztivál
www.setaterfesztival.hu 

Június 25–29. | Upgrade kísérleti zenei és táncmûhely
http://upgrade.moire.hu, www.setaterfesztival.hu

Június 28–30. Pécsi Szabadtéri Játékok – Nemzetközi Néptáncfesztivál
www.pecsiszabadteri.hu

Július 1. | Pécsi Szabadtéri Játékok – Kottafejek és haranglábak
Kórus- és táncmûvészeti produkció Kodály Zoltán emlékére, 
a Bartók Béla Férfikar és „A Hetedik” Kortárs Táncmûhely közös elôadása
www.pecsiszabadteri.hu

Július 1–augusztus 26. | A Pécsi Galéria 30 éves jubileumi kiállítása
www.pecsgallery.hu

Július 4–7. | Kisebbségi Nyelvek 11. Nemzetközi Konferenciája
– 11th International Conference on Minority Languages (ICML)
www.law.pte.hu

Július 7. | Folk és Roll Fesztivál
Tehetségkutató fesztivál és szakmai tábor
www.ihpecs.hu

Július 19–29. | EdYouCate Pécsi Nemzetközi Kultúrhét 
– 11th International Culture Week in Pécs
www.icwip.hu
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