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KIÁLLÍTÁS

GEbauEr Galéra
• 2009. február 10-én, kedden 

18 órakor nyílik a Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetsége tagjainak grafikai kiállítása 
XXI. századi mesék címmel. Megnyitja 
Kovács Zsófia művészettörténész. 
Megtekinthető március �-ig.

HalÁSZ rEZSŐ GalérIa
• �009. február 3-�7-ig megtekinthető 

a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának 
(FFS) ÉLETTÉR című tárlata.

A kiállítások megtekinthetők 
hétköznaponként 9-19-ig

HAVI PROGRAM

Február 3-án, kedden 18 órakor
Az ÉLETTÉR című fotókiállítás 
megnyitója
MECSEKI FOTÓKlub

Február 4-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub (További információ: 
Esélyek Háza 7�/�10-794)
Gattaca
amerikai sci-fi 102 perc (1997)
Rendező: Andrew Niccol

Február 6-án, pénteken és 7-én, szombaton 
9-16 óráig

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  

Február 9-én, hétfőn 17 órakor
A Finn társaság vezetőségi ülése
a PéCSI MaGYar-FINN TÁrSaSÁG 
szrevezésében

Február 10-én, kedden 18 órakor
Bank László: A fehér gólya 
állományváltozásai Baranya 
megyében 1958-2008 között. a 
MaGYar MaDÁrTaNI éS TErMé-
SZETVéDElMI EGYESÜlET rendezvénye

Február 10-én, kedden 18 órakor
A 2. Eszéki Nemzetközi Fotókiállítás 
anyagát vetíti Tám László a zsűri tagja
MECSEKI FOTÓKlub

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA FEBRuÁRI PROGRAMJA
Február 1�-én, csütörtökön 15 órakor

NCA pályázati fórum
Téma: a �009-es működési pályázat írása, 
�008-as elszámolások

Február 16-án, hétfőn 17 órakor
Lateralitás – a keresztezett dominancia 
következményei
a DYSlEXIÁS GYErMEKEKérT ba-
raNYÁbaN EGYESÜlET rendezvénye

Február 17-én, kedden 18 órakor
Pécs, Dél-Dunántúl télen – tematikus 
fotópályázat
beadható pályázónként max 10 db kép. 
Képméret: min �4 cm a hosszabb oldal
MECSEKI FOTÓKlub

Február 18-án, szerdán 16.30 órakor
NCA – Elektori fórum
a baranya megyei elektorok érdekegyeztető 
fóruma

Február 18-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub (További információ: 
Esélyek Háza 7�/�10-794)
Száll a kakukk fészkére
amerikai filmdráma 130 perc
Rendező: Milos Forman

Február �0-án, pénteken 15 órakor
a barátság kórus farsangi mulatsága

Február �4-én, kedden 17 órakor
Baronek Jenő: A Mecsek Egyesület 50 éve
a PéCSI VÁrOSSZéPÍTŐ éS 
VÁrOSVéDŐ EGYESÜlET 
rendezvénye

Február �4-én, kedden 18 órakor
Tillai Ernő: Fotók, fotófestmények
MECSEKI FOTÓKlub 

Február �5-én, szerdán 17 órakor
Dr. Andrásfalvy Bertalan, egyetemi tanár 
tart előadást a Finn Kultúra és a Kalevala 
napján.
a PéCSI MaGYar-FINN TÁrSaSÁG 
rendezvénye

Február �6-án, csütörtökön 17 órakor
A Pécsi Városszépítő és Városvédő 
Egyesület közgyűlése.

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

Minden pénteken 17.30 órakor
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek, minden pénteken 17.30-kor
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu  
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ahogyan a kaleidoszkóp tükrei a legapróbb moz-
dulatra csodaképeket varázsolnak elő, úgy   villan 
az eszembe megszámlálhatatlan emlék a Pécsi Ka-
marakórussal kapcsolatban.

Kislányként Pécsett töltöttem a rokonságnál a 
vakációkat. Tartalmas, emlékezetes hetek voltak 
ezek, 4 unokatestvéremmel remekül szórakoz-
tunk, de maradt mindig idő arra is, hogy valami 
újat megmutassanak nekem Pécsből. Ismerked-
tem a török emlékekkel, a Zsolnay-porcelánnal, 
kirándultunk a Misinára és a Tettye romjaihoz, és 
– miután unokatestvéreim is mind zenéltek, akkor 
hallottam először, hogy micsoda  pezsgő kórusélet 
van Pécsett. bár még nem is sejtettem, hogy valaha 
én is a zenei pályán fogok kikötni, de valami mo-
coroghatott bennem, mert  ha zenéről, különösen 
ha kórusról volt szó, azonnal felfigyeltem. „Tillai 
aurél” – tanulgattam ezt a nevet, és emlékszem, az 
első gondolatom az volt: milyen dallamos! Igazi, 
zenésznek való név!

Fordul a kaleidoszkóp, új kép ugrik be: Zöld-
fülű zeneakadémistaként, a hetvenes években  
hallottam először élőben a Pécsi Kamarakórust a 
Zeneakadémián. Már nem emlékszem a műsorra, 
csak a csodálatra, hogy egy amatőr kórussal vajon 
hogyan lehet ilyen nehéz műveket elénekelni. ak-
koriban mint ifjú karvezető-jelölt, az izgatott a 
legjobban, hogy mitől  tud a  produkció „nyomot 
hagyni” az emberben, miben áll az előadás, illetve 
a karnagy szuggesztivitása, mi a titka a kimagasló 
előadásnak? S amit láttam, hallottam tőlük, abban 
semmi külsőségesség, semmi színpadiasság nem 
volt, viszont a szakmai profizmus mellett éreztem 
egy olyan kisugárzást, amit megmagyarázni nem 
tudtam, de valahol nagyon mélyen megfogott!

Újabb villanás: a hetvenes években a liszt Fe-
renc Kamarakórus tagjaként állhattam a színpa-
don a Pécsi Kamarakórus Fesztiválon, ami akkor 
már fogalom! Nagy tisztesség minden kórusnak, 
hogy részt vehet. azt gondoltam: ha lesz egyszer 
egy saját együttesem ide biztosan elhozom őket 
majd!

és lám 199�-ben nagy megtiszteltetés ér: el-
fogadták a jelentkezésünket az ElTE-Nőikarral 
a fesztiválra. Sosem felejtem el azt a barátságos 
fogadtatást, a profi szervezést, a fesztiválkoncerten 
a teltházas liszt-terem mindennel összehasonlít-
hatatlan hangulatát, és persze- a nagy büszkesé-

günket: megnyertük a 
gyorstanulási versenyt! 

aztán a másik kó-
rusommal, a Musica 
Nostrával már a ver-
senyt is megpróbáltuk. 
a nyitókoncert mély 
nyomokat hagy ben-
nem: a pécsi kórus 
ezúttal Orbán Missa 
quartaját énekli Tillai 
aurél vezényletével. és bennem ismét megfogal-
mazódik a kérdés: mi a titka ennek az együttes-
nek? Mi a titka Tillai aurélnak, akiből nyugalom 
árad, ugyanakkor lenyűgöző  energiával és belső 
töltéssel vezényel. a mozdulatai végtelenül célra-
törőek, semmi feleslegeset nem látni, minden a ze-
néből indul ki, és a lehető legkevesebb mozgással 
mégis hihetetlenül szuggesztív tud lenni. akko-
riban kezdtem igazán értékelni a sok éve fennálló 
kórusok munkáját. Mert egyetlen jó produkciót 
kihozni egy énekes csoportból, az talán nem is 
olyan nehéz. De éveken, évtizedeken keresztül 
megtartani a közösséget, megtartani a kiemelkedő 
színvonalat, átemelni a kórust a nehézségeken, és 
mindig megújulni, igen, ez az igazi nagy feladat! 

�004-ben a debreceni bartók béla Kórusverse-
nyen egy zsűribe kerültünk Tillai auréllal. Sokat 
voltunk együtt, többek között meglátogattuk a 
Déri Múzeumban a   Munkácsy-trilógiát.   Örök 
életemre emlékezetes marad ez a  közös múzeum-
látogatás: azt hiszem egy óra alatt többet tudtam 
meg auréltól Munkácsyról,  és a trilógia különbö-
ző rejtett érdekességeiről, mint valaha az életem-
ben. lenyűgözött az a nagy tudás, széles körű tá-
jékozottság és kultúra, ami áradt belőle. Ezúton is 
köszönöm neki a debreceni napokat!

Nagy boldogság volt hallani �005-ben, hogy 
megkapta az együttes a Magyar Örökség díjat!

akkor a 47. évükben tartottak, s lám, már az öt-
venedikben járunk!  

Kedves Kórus, kedves aurél! Áldjon meg az 
Isten benneteket, tartsa meg  művészeteteket 
ugyanilyen magas hőfokon, adjon erőt nektek ah-
hoz, hogy még sok éven át örvendeztessétek meg 
muzsikátokkal a közönséget!

boldog születésnapot kívánok szeretettel: 
Mindszenty Zsuzsánna

Villanások
Nagyon szubjektív gondolatok a Pécsi Kamarakórus 50. születésnapján

A borítón Czipó Rózsa: 
„Dzsámi, múlt és jelen” című 

tűzzománca látható
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A betegszervezetek hatékonysága Baranya megyében
I. rész

Péntek Eszter

Bevezető

a tanulmány egy �008. tavaszán, negyven-
két egészségügyi tevékenységet folytató civil 
szervezet körében készített interjús kutatás 
eredményeit mutatja be1. a kutatás budapes-
ten és baranya megyében zajlott. Vizsgála-
tunkkal az volt a célunk, hogy megismerjük, 
a betegszervezetek jelenleg milyen feladatok 
ellátására képesek, milyen módon tudják javí-
tani közvetlenül vagy a betegek és az intézmé-
nyek közti kapcsolatok támogatásával közve-
tett módon az érintettek életminőségét. az 
interjús vizsgálat eredményeit felhasználva 
arra is választ vártunk, milyen területeken 
lenne szükség a jelenleginél határozottabb ál-
lami, önkormányzati, szakmai támogatásra, 
ahhoz, hogy a civilek még hatékonyabban já-
ruljanak hozzá a betegek által igénybe vehető 
közszolgáltatások minőségének és az érintett 
családok társadalmi támogatottságának javí-
tásához.

a nonprofit vezetők véleményének, az 
egyes kérdésekhez való hozzáállásának fel-
derítése az egészségügy átalakítása idején 
különösen fontos, hiszen ezek a szervezetek 
képesek leginkább az általuk képviselt társa-
dalmi csoportok érdekeinek artikulálására, 
azon túl, hogy kiemelkedően fontos szerepet 
játszanak a szakmai célok körüli partnerség 
kialakításában. az egészségügyi civil szerve-
zetek működési sajátosságainak szociológiai 
elemzése révén azt is megmutathatjuk, meny-
nyire felkészültek az egészségpolitikai dönté-
sek befolyásolására, miképp tudnak hozzájá-
rulni a társadalmi, területi egyenlőtlenségek 
csökkentéséhez, milyen hiányokat képesek 
pótolni az egészségügyi, szociális ellátás te-
rén, mely területeken jó és hol nem a civilek 
és tevékenységüket meghatározó partnereik 
közti kapcsolat. 

A kutatás indíttatásáról

Kutatásunkat konkrét gyakorlati indíttatás 
vezérelte. az interjús adatfelvétel motivá-
cióját az adta, hogy a pécsi Down-munka-
csoport� találkozói során, a szakmai esetbe-
mutatások, illetve a fogyatékossággal élők és 
családjaik élethelyzetét bemutató vizsgálatok 
áttanulmányozása alapján bebizonyosodott, 
hogy a tartósan beteg, fogyatékossággal élő 

1 a kutatás a PTE Egészségtudományi Karán 
működő Down-munkacsoporton belül zaj-
lott, az interjúk elkészítésében közreműköd-
tek: Tóth rita az ElTE bTK kommunikáció 
szakos hallgatója, valamint a PTE bTK Szo-
ciológia Tanszékének hallgatói.

�  http://www.downparbeszed.atw.hu

gyerekek, fiatalok családban maradásában, 
majd életminőségük javításában fokozott sze-
repet töltenek be a betegszervezetek. Maga a 
„megmondás”, az első percek, amikor a beteg 
szembesül betegségével, a család megtudja, 
hogy beteg gyermeket vár, fogyatékos gyer-
mekük született, vagy a későbbiek során gyer-
mekük beteg lett, kritikus pillanat. az esetek 
többségében a nem megfelelő kommuniká-
ció, az információhiány miatt nem kap kellő 
támpontot és segítséget a család. Vajon miért 
nem partnerek ebben az egészségügyi dolgo-
zók? Miért nincs együttműködés az egész-
ségügyi intézmények és a civil szervezetek 
között? Nemcsak az ellátókkal, a szociális, 
egészségügyi szakemberekkel és az önkor-
mányzattal való együttműködés problémás, 
hanem a betegszervezetek saját klienskörével 
való kapcsolatfelvétele is állandó akadályok-
ba ütközik. a tényleges betegkörhöz képest 
tagjaik, illetve klienseik nagyon kevesen van-
nak, nehezen tudják őket elérni, vagy ha el is 
érik, csak nehezen motiválhatók, nem jönnek 
el a találkozókra, és nem használják a kínált 
szolgáltatásokat. Kérdés, mi az oka annak, 
hogy nem találkoznak azokkal a társadalmi 
csoportokkal, akiknek megsegítéséért létre-
jöttek. Vagyis az egészségügyi nonprofitok 
létezéséről igen, működésük sajátosságairól 
viszont nagyon keveset tudtunk. a fenti di-
lemmákra kerestük a választ a szervezetek ve-
zetőivel készített interjúk során.

Feltételezésünk szerint az egészségügyi 
feladatokat ellátó szervezetek jobb megíté-
léséhez, a feléjük irányuló bizalom kialaku-
lásához, segítségük, szolgáltatásaik nagyobb 
arányú igénybevételéhez vezethet munkájuk 
pontos ismerete, értékelése, ami akkor válik 
lehetővé, ha megmutatjuk, mit várhatunk el 
tőlük, ha képessé válunk, és saját maguk is ké-
pessé válnak teljesítményük, hatékonyságuk 
értékelésére. 

Jogosan merül fel természetesen a kérdés, 
hogy miért kellene a betegek számára segítő 
alapítványoknak, közösséget teremtő egye-
sületeknek ilyen üzemszerű vállalkozássá vál-
niuk? látni fogjuk, azért, mert ha nem ezt 
teszik, néhány év elteltével ellehetetlenülnek. 
Interjús elemzésünket némileg előre vetítve, 
itt idézünk egy pécsi betegszervezet vezető-
jétől: „Hát ez sajnos kőkemény üzlet. Ismertem 
egy szervezetet, hatvanegy éves volt a néni, ösz-
szefogott öt értelmi sérült, enyhén sérült fiatalt. 
És hiába akarta, nem ért a számítógéphez, 
nem értette a különböző pályázati kitöltéseket, 
és egyszerűen elveszett. Csak egy tollvonás kel-
lett, ha nem tudja beadni a pályázatot, akkor 
nagyon sajnáljuk, haljon meg.” a kép azért 

szerencsére ennyire nem tragikus, a szerve-
zetek ma már számos helyről kérhetnek se-
gítséget tevékenységük megszervezéséhez, a 
pályázati, adminisztratív, jogi útvesztőkben 
egyaránt. Vizsgálatunk során arra (is) választ 
kerestünk, hogy milyen segítségre számíthat-
nak, és milyen további segítségre lenne szük-
ség ahhoz, hogy a szervezetek az őket érő ki-
hívásokra válaszolhassanak.

Mint számos értékelő kutatásnak, vizsgá-
latunk egyik fő dilemmája az volt, hogy ho-
gyan mérjük a „mérhetetlent”? Vagy ahogy 
az egyik interjúalanyunk megfogalmazta, 
„épp a legfontosabb dolgokat nem lehet sokszor 
mérni”. Jóllehet megpróbáltuk a hatékonyság 
és eredményesség objektív mércéinek felállí-
tását és számításba is vettük kutatásunk so-
rán, vizsgálatunk elsődleges célja a vezetők 
szubjektív véleményének megismerése volt: 
mit jelent számukra a siker, az elismertség, 
milyen kapcsolatok fontosak számukra, ho-
gyan gondolkodnak saját vezetői szerepük-
ről, a civilségről stb.

A szervezetek kiválasztásának szempontjai

Interjúalanyaink főleg betegszervezetek 
vezetői voltak. alapvető szándékunk ezért 
a klasszikus értelemben vett, főleg magán-
személyek által alapított civilek működésé-
nek megismerése, értékelése volt. a vizsgált 
szervezetek egyik speciális csoportját egy 
budapesti ernyőszervezet, a rIrOSZ (ritka 
és Veleszületett rendellenességgel élők Or-
szágos Szövetsége) tagszervezetei képezték. 
az ernyőszervezet és tagszervezeteinek vizs-
gálata egyrészt lehetővé tette a civil együtt-
működésnek, másrészt annak a dilemmának 
a megfigyelését, miszerint bármilyen felet-
tes szerv kiépítése, amellett, hogy jó eséllyel 
mozdíthatja elő a hatékony működést és a ki-
szolgáltatottság csökkentését, nem veszélyez-
teti-e vajon a szervezetek függetlenségét. a 
fővárosi szervezetekben tapasztaltak lényeges 
kontrollt jelentettek baranya szervezeteinek 
vizsgálatánál (jóllehet előbbiek jellegüknél 
fogva nem csak budapesti, hanem országos 
hatókörűek), kiegészítve a kutatás szempont-
jait a területiség szempontjával.

az interjús vizsgálatban a következő szer-
vezetek vettek részt baranya megyében:

	„Déli Fény” Epilepsziával élők Dél-Du-
nántúli Egyesülete

	a beteg újszülöttekért alapítvány
	ajak- és Szájpadhasadékos Gyermeke-

kért alapítvány
	Ápolásért alapítvány
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	asztmások, allergiások baranya Megyei 
Egyesülete „a+abE”

	baranya Megyei Sclerosis Multiplex 
Egyesület

	baranyai Fiatalok Egészséges életéért 
alapítvány

	Dél-Dunántúli regionális Egészségügyi 
Szervezet

	Diabetes baráti Társaság
	Dyslexiás Gyermekekért baranyában 

Egyesület
	éFOéSZ baranya Megyei Szervezete
	Egészséges Városért alapítvány
	Együtt a Családdal, Gyógyulóra Fel ala-

pítvány
	élet-Esély autistákat Segítő Egyesület 

Fészek Fogyatékos Otthona
	én is Ember Vagyok alapítvány
	érted Veled baranyában alapítvány
	Fénysugár alapítvány
	Fogadj Szeretetedbe alapítvány, Mo-

hács
	Gyermekáldás alapítvány
	INDIT - bMÖ Közegészségügyi, Nar-

komán Fiatalokat Gyógyító Foglalkoz-
tató Közal.

	Melius alapítvány
	MEOSZ baranya Megyei Egyesület 

Mohácsi Tagszervezete (Mozgáskorlá-
tozottak Mohácsi Csoportja)

	Mozgássérültek lendület Sportegyesü-
lete

	Pécs-baranyai Hospice alapítvány
	Pécsi Emlőbetegek Klubja Egyesület
	Pécsi Vakok Egyesülete
	Sérülten az Önálló életért, értelmi Sé-

rültekért alapítvány
	Siketek és Nagyothallók Országos Szö-

vetsége baranya Megyei Szervezete (SI-
NOSZ)

	Szemem Fénye – a beteg Gyermekekért 
alapítvány

	Szervátültetettek Dél-Dunántúli Egye-
sülete

	reménysugár Egyesület

A betegszervezetek hatékonysága – 
ahogy a vezetők látják (az interjús kutatás 
legfontosabb eredményei)

Alakulástörténetek
az egészségügyi civil szervezetek alakulás-

története már önmagában nagyon változa-
tos képet mutat, minden történet egyedi a 
maga nemében. Ha azonban az interjúkban 
elhangzott legfőbb okokat csoportosítjuk, 
akkor megközelítőleg a statisztikákból ismert 
megoszlásokat kapjuk: a vizsgálatban részt-
vevő szervezeteket leggyakrabban az érintett 
betegek, fogyatékkal élők és családtagjaik 
hozták létre, önsegítés céljából. az általános 
egyetértés mellett viszont, a betegcsoportok 
közül úgy tűnt, leginkább a ritka betegséggel 
élők körében esszenciális.

Általánosan megfigyelhető, hogy az érin-
tettek által létrehozott szervezetek megala-
kulását (is) egyfajta hiányállapot hozza létre. 

ahogy az intézményi alapítású szervezetek 
esetében az egészségügy krónikus hiányál-
lapotai, az önkormányzati alapítású szerve-
zetek esetében az alapszolgáltatások hiánya, 
úgy itt, az önsegítő betegszervezetek ese-
tében ezek kombinációja mutatkozik meg. 
Vagyis hiányoznak, vagy nem megfelelőek a 
betegek kezelését, gyógyítását, rehabilitáció-
ját, oktatását, foglalkoztatását szolgáló ellátá-
sok – ennek pótlására, a szolgáltatások igény-
bevételének elősegítésére vállalkoztak a civil 
szervezetek.

Külön kihívásként, feladatként jelenik meg 
a szervezetek előtt megtalálni és bevonni 
klienseiket, azokat az embereket, családokat, 
akiknek segítségre lenne szükségük, de nem 
tudják, kihez fordulhatnának. Onnantól 
kezdve ugyanis, hogy a család lemond a meg-
született vagy még meg sem született beteg, 
fogyatékos gyerekről, és az bekerül valami-
lyen intézménybe, elvész a civil szervezet sze-
me elől. a tájékoztatás sok esetben elmarad, 
az orvos vagy nem ismeri a szervezetet, vagy 
nem tartja azt megbízhatónak, vagy nem rit-
kán az orvosok ellenérdekeltek a tájékoztatás-
ban. Ezt a problémát enyhíti némiképp az a 
mechanizmus, ami a személyes kapcsolatok, 
informális hálózatok automatikus kiépülé-
se során lép életbe. a betegek és családtag-
jaik ugyanis valamilyen módon azért előbb-
utóbb mégiscsak találkoznak egymással és 
beszélgetnek az általuk ismert szervezetekről, 
elérhetőségükről, gyarapítva ezzel a beteg-
szervezetek tagságát. 

a hiány mentén létrehozott szervezetek 
további sajátossága, hogy létezésük célja, 
amint megoldódni látszanak azok a problé-
mák, amikre szerveződtek – vezetőik szerint 
– megszűnik, „a fő cél tehát az volt, hogy ne 
legyen rá szükség, na ettől még nagyon mesz-
sze vagyunk. …A civil szféra bevonása ebbe 
egy pótcselekvés, szükséges rossz dolog. Ilyennek 
nem szabadna lenni. A szervezetek a klinika 
működésének huszonöt százalékát biztosítják, 
ez abszurdum, ezáltal cinkosként egy rosszul 
működő rendszert konzerválunk”. Ezek a meg-
látások részben a magyar jóléti állam és non-
profit szféra jellemzőire vezethetők vissza. az 
egészségügyi ellátás javítása, az ellátásokhoz 
való hozzáférés elősegítése csaknem minden 
betegszervezet egyik legfontosabb célja.

A vezetők véleménye a civilségről, az egész-
ségügyi civilek szerepéről

az alakulástörténetekből egyben arra is 
választ kaptunk, hogy miként gondolkod-
nak a betegszervezetek vezetői a civilekről, 
ezen belül is az egészségügyi civilek szerepé-
ről. az interjúalanyok megfogalmazása saját 
szerepükről, civilségükről, identitásukról is 
színes képet mutatott. Eredeti céljuk, civilsé-
gük – önmaguk, illetve valamely társadalmi 
csoport megsegítése – összeütközésbe kerül-
het a feléjük irányuló elvárásokkal. „Ha ezt 
tudtuk volna előre, hogy egy nonprofit szer-
vezet vezetése, nemhogy nem ugyanaz, mint 
egy forprofité, hanem még több cirkusszal jár. 
Mivel logikus módon közpénzeket használ fel 

elég sokszor, teljesen transzparensnek kell lenni, 
nem lehet üzleti titok, és egy csomó egyéb mace-
rának is meg kell felelni, aminek a forprofitok-
nak nem. Mert ő mondhatja azt, hogy semmi 
közöd hozzá, és ámen.”

Önmeghatározásukhoz hozzá tartozik, 
hogy a betegszervezetek, holott egészség-
ügyiként vannak bejegyezve, jellemzően nem 
tartják magukat kizárólag egészségügyi szer-
vezetnek. a betegproblémák ugyanis az ese-
tek többségében csoportosan jelentkeznek. 
az integrált megoldásokkal a civil szféra – a 
merev állami szektorral szemben – rugalmas-
ságával, innovatív képességeivel, átjárhatósá-
gával, egyedi megoldásaival úttörő szerepet 
vállalhat, és jó gyakorlatokat mutathat fel, ha 
hagyják.

a civil szerepekről kialakított vélemények-
ben a nonprofit szektor kiegészítő (szükség) 
jellege, valamint a három - állami, piaci, non-
profit - szektor közötti átláthatatlan feladat-
megosztás, az elosztási rendszerek kialaku-
latlansága tükröződik. „A pénzügyi és állami 
szektor nagyon hamar rátalált arra, hogy a 
civileknek leosszák az állami feladatokat, de 
ehhez semmiféle anyagi támogatás nem jött 
létre, illetve nem adnak.” a forráshiány ismert 
probléma a magyar civil szférában. az inter-
júkban elhangzottak alapján elmondhatjuk, 
hogy bevételük nagyságával a legtöbb szer-
vezet elégedetlen. Ennél is nagyobb gond az, 
hogy a forrásaik nagysága teljesen kiszámít-
hatatlan, esetleges, ami megnehezíti nemcsak 
a hosszú távú, de a rövid távú tervezést is. Fel-
tételezhetően ezzel függ össze az a tény, hogy 
az általunk megismert szervezetek közül a 
szervezetek egy kis része tudott csak tudatos 
pénzügypolitikáról beszámolni, a legtöbben 
máról holnapra élnek, szolgáltatásaik, céljaik 
kiszélesítésére, megújítására, megfelelő támo-
gatás, biztos anyagi háttér hiányában nincs 
lehetőségük. Másrészt, jóllehet az erkölcsi tá-
mogatás sok esetben megvan (formális érte-
lemben, érdemérem, kitüntetés alakjában stb. 
is), az anyagi támogatás hiányát a szervezetek 
úgy értelmezik, hogy munkájukat nem isme-
rik el kellőképpen. Úgy tűnt, ez eléggé demo-
ralizáló számukra.

a társadalmi elismerés alacsony szintje 
mellett az is problémát jelent, hogy – a ve-
zetők szerint – nem átlátható, nem igazságos 
a támogatások odaítélése. Ez azt az üzenetet 
közvetíti a civilek felé, hogy munkájukat nem 
egyformán ismerik el és értékelik. Vannak 
szervezetek, akik kisebb erőfeszítéssel, múlt-
juk, méretük, kapcsolataik miatt viszonylag 
könnyen hozzájutnak a támogatásokhoz, míg 
mások csak nehezen szerzik meg a működé-
sükhöz szükséges anyagi forrásokat.

(az elemzés további szempontjait a tanul-
mány második részében, lapunk következő 
számában mutatjuk be.)

a szerző a PTE bTK Szociológia Tanszé-
kének oktatója, a PTE bTK Interdiszcip-
lináris Doktori Iskola Politikatudományi 
Programjának hallgatója.
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Szervező: Interregionális Megújuló Energia 
Klaszter Egyesület

Helyszín: 
a tudományos program és fórum helyszíne: 

Pécs, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtu-
dományi Kar, Pécs, rákóczi u. 80., aula

a tanulmányi kirándulások helyszíne: az Or-
mánság több kis települése (Okorág, Kákics, 
Marócsa)

Időpont: �009. március 18-�1.
a szegénység és a társadalmi szegregáció je-

lentősen hátráltatja az újonnan csatlakozott Eu 
tagállomak felzárkózását. Magyarországon 3 
millió ember él a szegénységi küszöb alatt, ebből 
1 millió él ún. mélyszegénységben. a vidéki tér-
ségekben a városoktól távol fekvő falvakban élő 
népesség esetében további problémák is jelent-
keznek. a vidéki lakosság hozzáférése a modern 
energetikai szolgáltatásokhoz és technológiák-
hoz korlátozott az ezzel járó magas költségek 
miatt. Így a modern megújuló energiás techno-
lógiák felhasználása is rendkívül alacsony ezen 
népesség körében, nem csak a pénzügyi lehe-
tőségek, hanem a technológiák használatához 
és fenntartásához szükséges képességek hiánya 
miatt is. a szegénység nagy mértékben behatá-
rolja az érintettek lehetőségét életük alakítására, 
a szegénység kialakulásában és fenntartásában 
pedig meghatározó az energiafogyasztás módja. 

Meggyőződésünk, hogy a megfelelő energiaha-
tékonysági módszerekkel, decentralizált energia-
termeléssel és egyszerű megújuló energiás techno-
lógiák alkalmazásával lehetséges a szegény vidéki 
térségek energetikai problémáinak megoldása. a 
decentralizált energiarendszerek napkollektorok, 
napkonyhák, napenergiás szárítók, kis teljesít-
ményű, közösségi tulajdonú biomassza és biogáz 
rendszerek segítségével az energia olcsóbb előállí-
tását és munkahelyek teremtését teszik lehetővé.

a workshop elsődleges célja, hogy a vidéki 
szegénység kialakulásában jelentős szerepet ját-
szó energetikai problémákról való gondolko-
dást és gyakorlati megoldások keresését kezde-
ményezze. a program segítségével arra kívánjuk 
bíztatni az érintetteket, hogy az instant hagyo-
mányos megoldások átvétele helyett dolgozza-
nak ki speciálisan a helyi problémákra alkalmaz-
ható technológiákat, rendszereket.
Témák:

-	 energiafogyasztási szokások 
-	 energiahatékonyság lehetőségei a hagyo-

mányos falusi építészet segítségével 
-	 közösségi tulajdonú energiarendszerek
-	 régi kályhák és tűzhelyek átalakítása a 

légszennyezés csökkentése és a hatékony 
energiatermelés elősegítése érdekében (pl: 
rocket stove, kemencerakás)

-	 közösségi szintű vagy háztartási biogáz ter-
melés

Megújuló energiával a szegénység ellen – 
Renewable Energy against Poverty (REP)
4 napos nemzetközi workshop
2009. március 18-21., Pécs, Ormánság

-	 egyszerű napenergiás rendszerek (nap-
kályha, napszakács, napkonyha, aszaló, fo-
tovillamos panalek, kollektorok, egyszerű 
termikus alkalmazások)

-	 kis teljesítményű szélerőművek és mikro-
vízerőművek

-	 társadalmi-gazdasági-környezeti hatások

résztvevők: a workshopra várjuk a témával 
foglalkozó vállalkozások képviselői, kutatók, 
szakemberek, a szociális szférában dolgozók, 
önkormányzatok képviselői, civil szervezetek és 
egyéni érdeklődők jelentkezését. 
a workshop nyelve: angol, magyar (a tudomá-
nyos programokon szinkrontolmácsolást bizto-
sítunk)
a program weblapja: www.greenenergy.hu/rep

Szervezőbizottság: 
Elnök: 

Dr. Somogyvári Márta egyetemi docens, 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudo-

mányi Kar
Tel: 36 �0 931398�
e-mail: somogyv@videant.hu

Tagok: 
Dr. habil Kiss Tibor egyetemi docens, 
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudo-

mányi Kar
e-mail: kisst@ktk.pte.hu

Dr. Fülöp lászló főiskolai tanár, 
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mű-

szaki Kar
e-mail: fulopl@pmmf.hu

Dr. Vajda József főiskolai tanár, 
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mű-

szaki Kar
e-mail: vajdaj@witch.pmmf.hu

Titkár: 
Polyák lilla
Tel: 36 �0 5663136
E-mail: polyak.lilla@videant.hu

Postacím: 
IME, H-76�1 Pécs, Megye u �1
Tel-fax: 36 7� 511-834

Jelentkezés előadóként:
a prezentációk összefoglaló szövegét (abszt-

rakt) kérjük a szervezőbizottsághoz emailben 
eljuttatni �009. február 15-ig (az absztraktokat 
a következő címre kérjük beküldeni: polyak.lil-
la@videant.hu). a beérkezett anyagokat szak-
mai bizottság bírálja el és válogatja ki a megfe-
lelő prezentációkat. a válogatás eredményéről 

�009. március 1-ig értesítést küldünk. a konfe-
rencia anyagát DVD-n is megjelentetjük.

Az előadók részvétele a workshopon in-
gyenes, valamint ingyenes szállást és ellátást 
tudunk biztosítani. 

az absztrakt formai követelményei:
•	 Microsoft Word (�003 vagy korábbi válto-

zat)
•	 angol nyelvű szöveg 
•	 a fájl neve egy szó legyen és ne tartalmaz-

zon ékezetes betűt, vagy szimbólumokat
•	 a szöveg ne legyen kevesebb, mint 1 a4-es 

oldal és ne legyen több, mint 5 a4-es oldal 
•	 a szöveg mellett maximum két oldal ábrát, 

képet tartalmazhat az anyag
•	 a szöveg a4-es papírméretre legyen for-

mázva
•	 használjon Times New roman 1�-es betű-

típust 
•	 az összes szerző szerepeljen a cím alatt, az 

előadó neve legyen kiemelve
•	 a szerzők elérhetősége (cím, telefon, email) 

szerepeljen szövegben 

Jelentkezés résztvevőként:
Jelentkezési díj cégek részére: 10 000 Ft
Egyetemi hallgatók, Phd hallgatók, oktatók 

és civil szervezetek képviselői részére a worksho-
pon való részvétel ingyenes. 

a részvételi díj tartalmazza: a tudományos prog-
ramokon és a tanulmányi úton való részvételt, a ká-
vészünetet, az ebédet és a DVD kiadványt. 

Tervezett program:
március 18. – szerda: plenáris előadások
március 19. – csütörtök: szekciók
március �0. – péntek: tanulmányi kirándulás 

az Ormánságba (Okorág, Kákics)
március �1. – szombat: fórum: a workshop ta-

pasztalatainak megvitatása

Kapcsolódó programok, felhívások:

Megújuló energiával a szegénység ellen works-
hop - Csíkszereda, �009. június 4-5.

a magyarországi workshophoz kapcsoló-
dóan, annak folytatásaként Csíkszeredán � na-
pos workshop kerül megrendezésre az Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos Társaság szerve-
zésében, melynek során lehetőség nyílik a pécsi 
program tapasztalatainak megvitatására, to-
vábbadására és a helyi problémák, lehetőségek, 
fejlesztések bemutatására.  

adománygyűjtés
a megújuló energiával a szegénység ellen pro-

jekt részeként pénzalapot hozunk létre a szegény 
családok támogatására, energetikai problémáik 
megoldására. a pénzalapba befolyt összegből a 
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Információk gyorsan, olcsón, hatéko-
nyan?

Távmunka lehetőség, vagy éppen ta-
nulás otthonról?

Kapcsolattartás távol élő szeretteink-
kel, rokonainkkal, vagy másik város-
ban, sőt másik országban tevékenykedő 
munkatársunkkal?

Minden, ami internet és számítógép 
nélkül ma már nem elérhető!

Szinte nincs ma már az életünknek 
olyan területe, amelyben ne lehetne se-
gítségünkre az internet, sőt ma már nél-
külözhetetlen ahhoz, hogy lépést tart-
sunk a világgal.

Ezt ismerte fel a NETrEKéSZ prog-
ram alapítója és támogatója a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium (GKM).

a NIOK alapítvány az országos CI-
SZOK hálózattal közösen pályázott és 
nyerte el a NETrEKéSZ támogatását. 
a program keretein belül civil szerve-
zeti munkatársak és ügyfeleik vehetnek 
részt informatikai témájú rendezvénye-
ken, klubalkalmakon szerte az ország-
ban. a program elsődlegesen az idősebb 
korosztály igényeit tartja szem előtt.

az aktív közösségek – aktív inter-
nethasználat elnevezésű programban 
rendezvények, klubfoglalkozások ke-
retében tanulhatnak, gyakorolhatnak 
és cserélhetnek tapasztalatot az érdek-
lődök, akik szeretnénk IT ismereteiket 
bővíteni, fejleszteni, vagy éppen csak 
első lépéseiket teszik a digitális világ-
hálóval való ismerkedésükben. Ehhez 
jelen pillanatban a Civil Szolgáltató 
Központok Országos Hálózata által 
működtetett, a Microsoft Korlátlan le-
hetőségek programja által is támogatott 
megyei Közösségi Technológiai Köz-
pontok (KTK) adnak helyszínt szer-
te az országban minden megyében. a 
programhelyek száma �009 folyamán új 
partnerek bevonásával bővül, így egyre 
több helyszín áll, a fejlődni, tanulni vá-
gyók rendelkezésére.

az információk naprakészen követ-
hetők a www.ecivil.hu oldalon, sőt az 
aktív és leendő résztvevők maguk is 
ajánlhatnak témákat, ötleteket azzal 
kapcsolatban, hogy miről szeretnének 
tanulni, vagy miben szeretnének tovább 
fejlődni. a fenti oldalon nemcsak a ren-
dezvények, klubok témájáról, időpont-
járól és helyszínéről is tájékozódhatnak 
az érdeklődők, de lehetőségük van egy-
mással megosztani tapasztalatikat, véle-
ményüket is.

a klubok és rendezvények �008 ta-
vasza óta zajlanak, egyre nagyobb nép-
szerűséggel. a sok-sok résztvevő, (fél év 
alatt több mint ezer) számos örömteli 
élményt osztott már meg a szervezők-
kel. Civil szervezetek itt ismerkedtek 
meg egymással, majd újdonsült tudá-
sukkal felvértezve közösen pályáztak. 
Volt olyan egyedül élő nyugdíjas nagy-
mama, aki az itt szerzett új ismereteknek 
köszönhetően tud ma már levelezni az 
unokájával, de találkoztunk már olyan 
könyvelővel is, aki pl. táblázatkezelés 
ügyében nálunk kapott remek ötleteket 
és tippeket. a klubokat vezető tréne-
rek mindig hangsúlyozzák: ma már el-
kerülhetetlen, hogy valamilyen szinten 
ne értsen valaki a számítógépekhez és 
az internethez, hiszen annyi mindenhez 
szükséges az életünkben. Elmondásuk 
szerint elsősorban az idősebb, nyugdíjas 
korú látogatók vesznek részt a képzése-
ken, hiszen nekik igen nagy lehetőség az 
ingyenes, nyitott alkalmakon való rész-
vétel. De megfordult már nálunk fiatal 
és középkorú tanulni vágyó is, civilszer-
vezeteknél dolgozó munkatárs, vagy 
más szektorból jövő érdeklődő.

�009-ben is tovább folytatódik a prog-
ram, így most sem késő jelentkezni. 

Információ:
Nevelők Háza Egyesület – 

Civil Közösségek Háza 
Hajnal Zsolt

Tel: 7�/315-679
Email: nevhaz@t-online.hu
Web: www.civilhaz-pecs.hu ci
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workshop során bemutatott megújuló energiás 
és energiahatékonyságot elősegítő technológi-
ákkal szereljük fel a szegény családok háztartá-
sait (pl: kollektorok, fotovillamos panelek elhe-
lyezése, kályhák beszerelése). 

az Interregionális Megújuló Energia Klasz-
ter Egyesület �003-ban alapult pécsi székhelyű 
közhasznú társadalmi szervezet, melynek fő te-
vékenysége a környezetvédelem. Tagjai között 
találhatók a régióban működő vállalkozások, a 
környezetvédelem különböző területein tevé-
keny társadalmi szervezetek, önkormányzatok, 
a Pécsi Tudományegyetem több oktatója és ma-
gánszemélyek. az egyesület tevékenységeinek 
jelentős részét a tagok ingyenesen, társadalmi 
munkában végzik. a szervezet elsősorban a tájé-
koztatás, oktatás és tudatformálás területén ért el 
jelentős eredményeket fennállásának öt éve alatt. 
�003 óta 4 megújuló energiákkal kapcsolatos 
workshopot, ill. konferenciát szervezett, meg-
jelentetett egy multimédiás oktatócsomagot, ill, 
egy multimédiás DVD sorozatot, valamint több 
tanulmánykötetet. a fiatalok megújuló energi-
ákkal kapcsolatos környezeti nevelése érdekében 
ifjúsági táborokat szervezünk és pedagógiai célú 
pályázatokat hirdetünk meg. 

az egyesület egyik legjelentősebb eredmé-
nyének tartjuk a Via Futuri konferenciasorozat 
elindítását, mely �005 óta évente a szakma és 
a közönség növekvő érdeklődése és részvétele 
mellett kerül megrendezésre. 

a szervezet célja a következő tevékenységek 
és folyamatok elősegítése: 
•	 Fosszilis energiaforrások kiváltása, ezáltal 

a környezetszennyezés mérsékelése, egész-
ségmegőrző és betegség-megelőző hatások 
elérése, 

•	 Megújuló energiafajták hasznosítási lehe-
tőségeinek feltárása, a levegő CO� tartal-
mának csökkentése, az üvegházhatás mér-
séklése, 

a szervezet tevékenysége:
•	 Széleskörű tudatformálás az új, környezet-

barát technológiák meghonosítására,
•	 Tapasztalatcsere és tudástranszfer az ener-

getika területén működő szervezetekkel,
•	 az Eu -normáknak megfelelő innovatív, 

környezetbarát technológiák és megújuló 
energiafajták alkalmazásával az Euroatlan-
ti integráció elősegítése,

•	 részvétel a fenti célokért folytatott  inter-
regionális együttműködésben.

az  Egyesület segít és támogat minden olyan 
gazdasági és műszaki törekvést, kutatást, amely 
a megújuló energiák fejlesztését, alkalmazását, 
bel- és külföldi terjesztését irányozza elő. Ezen 
a téren kapcsolatokat épít ki külföldi partne-
rekkel, megszervezi a tájékoztatást szolgáló 
adatbankot. Elősegíti az együttműködést bel- és 
külföldi gazdasági szervezetek, cégek, vállalko-
zások között és támogatja fellépésüket harma-
dik piacon.  Megszervezi a folyamatos tájékoz-
tatást ebben a szektorban.

Interregionális Megújuló Energia Klaszter 
Egyesület (IME)

H-76�1 Pécs, Megye u. �1.
tel/fax:7�/511 834

info@greenenergy.hu, 
www.greenenergy.hu

Netrekészen, egyre többen
Aktív közösségek – 

aktív internethasználat
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Ha megkérdezik tőlem kedves ismerő-
seim, melyik nagyszerű látványosságot 
nem szabad kihagyni egy izraeli láto-
gatás során, gondolkozás nélkül vála-
szolnám, ez latrun. 

latrun a Tel-aviv-ot Jeruzsálem-
mel összekötő 1-es autósztráda mel-
lett fekszik, mintegy 15 kilométerre 
északnyugatra Jeruzsálemtől. a remek, 
tükörsima, iszonyúan forgalmas úton 
nagyon kell figyelni, nehogy elsuhan-
junk a lehajtó ág mellett.  

a keresztény hit szerint itt volt a kö-
zelben a Szent bibliából ismert Em-
mausz is. 

Krisztus halála után 
a megriadt aposto-
lok közül néhányan 
útra keltek: „Ketten 
közülük még aznap 
elindultak egy Emma-
usz nevű helyiségbe, 
amely Jeruzsálemtől 
hatvan stádiumnyi távolságra feküdt.” 
(lukács �4: 13) 

Csak megjegyezni szeretném, hogy 
Emmausz pontos helyéről megosz-
lanak a vélemények. lukács állításá-
nak leginkább Kubébe falu felel meg, 
amely tényleg 60 stádiumnyira (60 stá-
dium = kb. 1� km) északnyugatra van 
Jeruzsálemtől. Mások ammaus faluval 
azonosítják, de leginkább elfogadott 
az a nézet, hogy Emmausz  amvas he-
lyiséggel azonos. Ezt igazolják a bizán-

ciak is, akik itt, a Titusz (i.u. 70) által 
Nikopolis –nak nevezett helyen épí-
tették fel a 3. században bazilikájukat.

De térjünk vissza az ajjalon völ-
gyében épült latruni monostorhoz. a 
festői tájban elhelyezkedő templom 
és kolostor a 1�. században, az egyko-
ri templomos rend erődítményének 
romjain épült 1890-ben. lakói az örök 
némaságot fogadott francia trappista 
rend szerzetesei. 

Hadászati szempontból latrun Jeru-
zsálem kulcsa. Nem csoda tehát, hogy 
1948-ban, a függetlenségi háború ide-
jén az izraeliek négy, hatalmas ember-
áldozatot követelő rohamot is indítot-
tak az angol időkből származó erődöt 
védő arab légió ellen. Végül latrun 
csak 1967-ben, a hatnapos háború ide-
jén került véglegesen izraeli kézre.

Mára már – szerencsére – a harcok-
nak semmi nyoma sem maradt. a véres 
küzdelmek emlékét csak a szomszédos 
tankmúzeum őrzi. a csodálatos éden-
kert közepén, narancs ligetektől körül-
véve,  békésen nyújtózkodnak a hatal-
mas monostor öles terméskő  falai. 

a sok megpróbáltatást átélt trappis-
ta szerzetesek csendes visszavonultság-
ban végzik napi szorgos munkájukat. 
a monostor lakói a helyi lehetőséget 
nagyszerűen kihasználva híres gyü-
mölcs és bortermelők. 

a kolostor falán elhelyezett három-
nyelvű tábla (angol, ivrit, arab) hirdeti, 
hogy itt senkinek sem vétő, testvéri kö-
zösségben élő, szent emberek élnek. 

az állandó  hallgatásba burkoló-
zó, imádkozó, kemény fizikai munkát 
végző trappista szerzetesek életének 
egyetlen értelme és célja van, az Isten 
szeretete. 

Természetesen nekik is kell élni va-
lamiből, így külső alkalmazottak árul-
ják boraikat, gyümölcs termésüket. a 
hívők kis olajfából készült kereszteket, 
szentképeket vásárolhatnak. a puritán 
egyszerűséggel berendezett szállójuk-
ban zarándokokat látnak vendégül.  

a forró napsugarak elől a templom-
ban kerestem némi enyhülést. a bejárat 
feletti szentkép Jézust és a két emmau-
szi tanítványt ábrázolja. a templom 
berendezése igen puritán, nincsenek 
hivalkodó képek, freskók. a egyszerű 
padok, térdeplő állványok az áhítatott 
és nem a kényelmet szolgálják.  

Szombatonként a kolostor szom-
szédságában, a parkolóban vidám tár-
saságok piknikeznek.

a monostor napi láthatósági ideje 
szigorúan kötött, nagymértékben al-
kalmazkodik a szerzetesek ima és élet-
viteléhez.

latrun érzelmi és lelki hatásai alól 
nehéz szabadulni, még hazafelé az au-
tóban is önkéntelenül lehalkítom han-
gomat. 

a trappista szerzetesek szelíd lelke 
még sokáig elkísér és úti társam ma-
rad…vi
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Trebbin Ágost
Latrun
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De szerencsére 196�. január 1-jével a Neve-
lők Házába kerültünk a Pedagógusok Szak-
szervezete védőszárnyai alá. az igazgató 
Mohács antal mindent megtett értünk: lett 
állandó próbahelyünk, kottánk, igazi ottho-
nunk, de fel kellett vennünk a Nevelők Háza 
Kamarakórus nevet. Ezt viseltük becsülettel 
30 éven át.

baráti Kört szerveztünk, egy sajátos isme-
retterjesztő klubot vonzó témákkal, kiváló 
előadókkal. 160 fő rendelkezett tagsági iga-
zolvánnyal, belőúlük szerveződött törzskö-
zönségünk. bárdos tanár úrral is ennek révén 
kerültünk kapcsolatba: nyilvános próbákat 
tartott velünk, szenzációs előadásokat hall-
hattunk tőle, megismerhettük lebilincselő 
egyéniségét. Hatására megváltozott muzsi-
kálásunk, még társasági életünk is.

1963-ban már budapesten szerepeltünk, 
1964-ben az Országos Minősítésen arany 
fokozatot szereztünk. ugyanebben az évben 
kezdeményezésünkre elindult az Országos 
Kamarakórus Fesztiválok sora, amely 1984-
ben nemzetközivé vált, majd kórusversennyé 
alakult át. �009-ben már a huszonegyediket 
szervezzük. E rendezvények sikere hozta 
Pécsre – a szocialista országok közül első-
ként – az emlékezetes 10. Európa Cantat-ot 
1988-ban.

Szauer Dezső

Tények és személyes emlékek a kórusról
1958. október 22-én a Színházzal szemben, az akkori szakszervezeti műve-
lődési házban összejöttünk huszonnégyen, hogy madrigálokat énekeljünk a 
magunk kedvére. Csupa fiatal Tillai Aurél tanítványaiból és Dobos László 
baráti köréből. Az évad végén nagy feltűnést keltett reneszánsz estünk. „Jó 
ez a fény!” Vecchi-mű zendült fel elsőként az emeleti nagyteremben. Az in-
tézmény vezetői nem tapsoltak „műsorpolitikánknak”. Nagykórussá fejlesz-
tésünk és mozgalmi dalokból álló koncertünk elől elmenekültünk a TIT-be 
(ma Csontváry Múzeum). Hiába jöttek sikeres szereplések, 1961 végén újra 
utcára kerültünk. Furcsa szelek fújtak akkor a kulturális életben.

1967-ben jutottunk el először külföldre, 
Finnországba, s 1970-ben nemzetközi kórus-
versenyre az írországi Corkba, ahol mindjárt 
nagydíjasok lettünk. azóta 76 kórusúton �1 
országban jártunk, 4� nemzetközi verseny-
díjat szereztünk.

1978-ban Dobos lászló, az egyik alapí-
tó karnagy más teendői miatt – legnagyobb 
sajnálatunkra – megvált az együttestől, de a 
barátság a mai napig fennáll.

Önállóan szervezett koncertjeink mellett 
a filharmóniai élet állandó szereplői lettünk, 
s a1988-tól kezdve legtöbbször más Tillai-
kórusokkal összefogva, illetve régi társainkat 
visszahívva oratórikus műveket is énekel-
tünk, több mint negyvenet.

1980-tól a sikeres nemzetközi szereplések 
mellett sorra jelentek meg lemezfelvételeink, 
majd CD-ink, a 14. �008-ban. Hazai és kül-
földi rádiók hullámhosszain is sokszor va-
gyunk hallhatók.

1993-ban a Nevelők Háza átköltözött a 
Szent István tér 17-be, s önálló egyesületté 
vált. a kórus maradt ennek égisze alatt. az 
épület maga Civil Közösségek Háza elneve-
zést kapta. Ez most az otthonunk. büszkék 
vagyunk rá, hogy a két éve felújított pompás 
polgárházban énekelhetünk, élhetjük életün-
ket. Köszönet mindenkinek, aki ebben segít, 
munkálkodik.

Néhány személyes emlék az ötven évről, 
dióhéjban:

45 évünkről könyv készült, nyolcrészes 
riportfilmet forgattak rólunk, elkészült a 
honlapunk – www.pecsikamarakorus.hu 
– bőséges anyaggal. Óriási mennyiségű hang-
anyagunk van. De lejegyezhetetlen a mint-
egy 350 énekes élményanyaga.

Engedjék meg, hogy a magaméból villantsak 
fel párat, hiszen jómagam a kórus működésé-
nek első pillanatától énekelek, valamennyi úton 
és majdnem minden szereplésen részt vettem.

Éles-pontos tájképek: a szikrázó Monte 
bianco, a Meteorák sziklái, a tenger Monte-
Carlónál, vagy épp Prevezánál. a napfelkelte 
hajóról az Ír-tengeren, vagy a busz ablakából 
a Tiroli hegyekben, a San Sebastian-i öböl. 

Városképek: kitekintés a freiburgi csipkecso-
da-templomból, séta a milánói dóm tetején, az 
assisi San Stefanio templom, parányi, középkori 
belseje, a Kazimierz-i piactér házai, az elzászi Ei-
gisheim virágpompás, kis faváz-házas utcácskái, 
a lélegzetelállítóan modern párizsi la Défense 
negyed, barangolás brugge csatornapartjain, 
kószálás a barcelonai la Sagrada Familia szeszé-
lyes betonívei alatt. és még millió és millió kép, 
szinte valóságosan látom valamennyit.

És mennyi emberi kapcsolat! a kedves 
Jiivonen házaspár, akiknél háromszor is lak-
tam Helsinkiben, a torinói „kolléga-titkár”, aki 
a kedvünkért megtanult magyarul, a Knokke-
Heisti rendőrfőnök, aki „civilben” tenort éne-
kelt, a bolgár Dzsurelov, aki minden kérésünket 
teljesítette, Versailles-i házigazdánk, az öreg, 
orosz emigráns, akivel hajnalig beszélgettem 
az anyanyelvén, a táncpartner, a hétéves bájos, 
francia kislány a loire partján. a „fényképek” 
sora itt is megszámlálhatatlan.

és még nem is szóltam kórustársaimról, arról 
a több mint 350 dalosról, akikről külön-külön 
tudnék mesélni. Szinte mindegyik rokonlélek, 
lelki társ. Csak azért nem nevezek meg senkit, 
nehogy véletlenül kihagyjak valakit. Már ezért 
érdemes volt ötven évig itt énekelni.

És kifogyhatatlanok a zenei élmények. S 
ezek a legfontosabbak. Szeretném, ha ezeket 
„odaátra” is elvihetném. Egyszer már jártam 
ott, a „határon”, akkor velem voltak.

aki nem énekelt kórusban, nem is tudja, 
milyen érzés ennyi szépség birtokában lenni. 
én ezt semmiért el nem cserélném!
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„Kórusban énekelek, mert hiszem és vallom, hogy az ének 
szebbé teszi az életet, az éneklők pedig másokét is!”

„éneklés (Pécsi Kamarakórus = Nevelők Háza Kamara-
kórus) Horgászat/vitorlázás/unokák!!”

„Kamarakórusban énekelek, olvasok, zenét hallgatok, 
könyvtárban dolgozom.”

„Távlovazás, Pécsi Kamarakórus, futás szép helyeken, sü-
tés-főzés, alvás-alvás...”

„Kórusban énekelek, kirándulok, a többi titok”
„Kórusok, olvasás, minden szökőévben varrás”
„Zene, zene, zene és éneklés minden mennyiségben. 

Mindehhez meg határtalan jókedv!”

a fenti idézetek kivétel nélkül egy közösségi oldalról szár-
maznak: különböző korú, nemű, beállítottságú, végzettségű 
emberek nyilatkozatai az „ezt csinálom, amikor nem dolgo-
zom” rublikában. Vajon mi az oka annak, hogy a legenda 
részesei múlttól, jelentől és jövőtől függetlenül büszkén vall-
ják magukat a Pécsi Kamarakórus tagjának? Mi a titok, ami 
elfeledtet esetleges kudarcot vagy negatív élményt?

Úgy kezdek bele a rejtély megfejtésébe, hogy tudom, 
nem szolgálhatok kielégítő magyarázattal. Nem írhatok le 
5000 karakterben olyasmit, ami indokolja egy kívülálló-
nak az örömmel vállalt heti kétszer �,5 órát, a főpróbákat, 
a fél 4-re összehívott beénekléseket a 8 órai kezdetű koncert 
előtt („Mert kérem, az egy lehetetlen dolog, hogy egyesek 
beéneklés nélkül álljanak föl a színpadra, és mások munká-
ját tönkretegyék…”), és azt a rengeteg áldozatot, amivel a 
kórushoz való tartozás jár. Elhinni, tolerálni, támogatni és 
megérteni lehet, de érezni csak akkor, ha szerves részévé vá-
lunk. Ez pedig minden változás és változtatás ellenére, a mai 
napig kiváltság. 

abban a hátrányos helyzetben vagyok a cikk megírását 
illetően, hogy nem tudok évtizedek élményeiről, benyo-
másairól nyilatkozni, hiszen mindössze 3 és fél éve vagyok 
kórustag. Mégis gyermekkoromtól kezdve végigkíséri élete-
met a kórus legendája, misztikuma, akkor még mesevilága, 
ami mára realizálódott, és egy érettebb, felelősségteljesebb, 
tudatosabb rajongássá alakult át. 

rengetegen írtak már le történeteket külföldi utakról, fel-
lépésekről, hatalmas művek emlékezetes előadásairól vagy 
éppen az ezeket követő fergeteges bulikról, és bár ez gyak-
ran hű tolmácsolása az adott él-
ményeknek, én most mégsem ezt 
teszem. azon kevesek közé tarto-
zom ugyanis, akik már kívülálló-
ként is úgy hallgathatták a Pécsi 
Kamarakórust, hogy egy kicsit 
részeinek érezték magukat, így 
visszaélek ezzel az előnyömmel, 
és egy sajátos szemszögből mesé-
lem el az eseményt, ami 14 éves 
koromban visszafordíthatatlanul 
determinált a leendő tagságra. 

�001 őszén a Pécsi Ókeresztény Sírkamrákat a Világ-
örökség részévé fogadták. anyukám, Stargl Szilvia –mint a 
legtöbb régi kórustag- meghívást kapott Tillai aurél Kar-
nagy Úrtól november 16-ra, az avatás időpontjára, amelyen 
a kórus Kodály Zoltán budavári Te Deum és liszt Ferenc-
hez című műveit adta elő. én akkor már 8 éve bonyhádon 
kórusban énekeltem, legtöbbször anyu keze alatt, így ő fél-
ve bár, de megkérdezte a Tanár urat, lenne-e lehetőség arra, 
hogy én is részt vegyek ebben a nagy feladatban. a Tanár Úr 
rábólintott, így az előadás napjáig hetente kétszer bejárhat-
tam Pécsre, a KÓruS próbáira. 

Kíváncsian vártam a találkozást, hiszen a Tanár Úrról, 
Kunos Pityuról, rab laciról, Megyesi Pistiről, alíz néniről, 
bencze Enikőről, Pogány Ildiről és a többiekről már renge-
teget hallottam anyutól, így szórakoztatónak ígérkezett a 
színes történetekhez valós arcokat, személyiségeket párosí-
tani. 

az első alkalom hihetetlen volt. Először akadt a kezembe 
olyan mű, ami nehézségével, hangterjedelmével és hosszúsá-
gával minden figyelmemet lekötötte, és olyan kihívást jelen-
tett számomra, amelynek örömmel igyekeztem megfelelni 
hangról hangra, ütemről ütemre, mert közben egy olyan 
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csoda bontakozott ki a fülem hallatára, amihez még csak ha-
sonlóval sem találkoztam azelőtt. Ezen kívül az első perctől 
kezdve éreztem, hogy egy olyan társaságban ülök, amelynek 
tagjait a zene szeretetén kívül valami magasabb szintű, szá-
momra akkor még felfoghatatlan kapocs köti össze és vonzza 
oda minden hétfőn és csütörtökön, és csak annyit tudtam, 
hogy én ezt akarom, még. Hat hétig lehetett akkor részem 
ebben a „másik dimenzióban”, amit egy számomra fergete-
ges előadás követett. Hét év távlatából már mosolyogva gon-
dolok vissza arra, mennyire sokat jelentett nekem a hatalmas 
tömeg, a kibővített kórus zengése, a zenekar, a Székesegy-
ház, hiszen azelőtt soha nem voltam részese ekkora volume-
nű zenei eseménynek. rajongásom eredményeképp addigra 
már mind a két művet kívülről énekeltem, és ez hihetetlenül 
nagy szabadságot adott az előadás közben. alkalmam nyílt 
újabb és újabb részekre rácsodálkozni, összehasonlítani a 
próbák előadásait a felfokozott hangulatú koncerttel, odafi-
gyelni az apró hibák azonnali és profi áthidalására, érzékelni 
azokat a finomságokat, melyeket csak az adott pillanat tud 
kihozni egy műből, így egy még árnyaltabb kép tárult elém 
nem csak a kórus zenei kvalitásairól, hanem a kórusról, mint 
fogalomról is. Mindemellett azonban az első perctől kezdve 
bennem volt a keserűség amiatt, hogy ennek ma este vége, és 
nekem még 5 évet kell majd várnom arra, hogy folytathas-
sam. Olyannyira meghatározó élmény volt, hogy 18 évesen 
a pályaválasztáskor fel sem merült bennem más egyetemi vá-
ros, mert elsődleges szempont volt az, hogy csatlakozhassak 
ehhez a kórushoz. 

bár végül az orvosi pálya mellett döntöttem, kitartott a ra-
jongás, és kitartott volna még akár tíz évig is. az egyetemen 
töltött első hónapom után minden bátorságomat összeszed-
ve megjelentem egy csütörtöki próbán, hogy felvételizzek, 
és bekerülhessek abba a csapatba, ahová tartozni szeretnék, 
mióta az eszemet tudom. Döbbenetes volt számomra, hogy 
a kórus egyes tagjai Dezső bácsival és Cicóval az élen meg-
rohamoztak, hogy énekeltem-e már a Psalmus Hungaricust, 
mert másnap reggel Szabadkára indultak, és kevés szoprán-
juk volt. Kezdettől fogva olyan bizalom fogadott, amelyre 
legmerészebb álmaimban sem gondoltam soha, és ami meg-
erősített abban, hogy közéjük tartozni kiváltság és magasabb 
rendű feladat.

a felvételi azóta is várat magára, mert a Tanár Úr akkor 
�001-ben megjegyezte, hogy kívülről énekeltem a műveket, 

és beérte meghallgatásként egy rövid skálázással, ami után 
már nyugodt szívvel osztott be a szoprán kettőbe.    

Hogy azóta mit jelent a kórus, nehéz megfogalmazni. a 
zene, mint örömforrás megmaradt, és megmarad mindig, 
de időről időre bővül, átalakul az a többlet, amit az ember 
kaphat egy ilyen együttestől. Egyik legfiatalabb tagként 
talán én érzem leginkább, hogy mennyire szükség van egy 
helyre, ami felelősségre, csapatmunkára és önfegyelemre ta-
nít akkor, amikor annyira könnyen belecsúszik az ember az 
egyetemi évek által nyújtott szabadság csapdájába, és veszít 
el otthonról hozott konzervatív értékrendet, világlátást. 

az elején tartottam attól, hogy nehéz lesz egy olyan egye-
temi baráti körrel összeegyeztetni a kórust, amelynek tag-
jai nem zeneértők, esetleg nem is zenekedvelők. rövid idő 
alatt kialakult azonban a rendszer, hogy a hétfő és csütörtök 
szent, így minden mozizást, csoport bulit, vizsgaünneplést, 
szülinapozást a hét maradék napjaira szerveztek a barátaim 
minden előzetes kérés vagy egyeztetés nélkül. Ennek kez-
detben pusztán annyi oka volt, hogy tudták, ha ütközik egy 
program a próbákkal, én csak fél tízkor fogok csatlakozni. 
Később azonban egyre több meghívásomnak tettek eleget, 
egyre több művet ismertek meg a kórus előadásában, egyre 
többször mondtak le ők is más programról egy-egy koncert 
javára, ma pedig már napokig idegeskednek, ha ki kell hagy-
niuk egy fellépést, megvannak a saját kedvenceik, és min-
denhol ott akarnak lenni. 

Sok minden mást 
említhetünk, ha a „mit 
jelent számomra a kó-
rus”-kérdésre keressük 
a választ, de a laikus, kí-
vülálló környezetre gya-
korolt hatás mindennél 
jobban jellemzi és bizo-
nyítja a Pécsi Kamara-
kórus hatalmát, pozitív értelemben vett fertőző voltát.

Szerencsésnek érzem magam. Nem pusztán azért, mert 
része lehetek a legendának, amiről gyermekkorom óta ren-
geteg izgalmas történetet hallottam, hanem azért is, mert ez 
a színes összetételű társaság olyan többletet ad az egyetemi 
éveimhez és egész életemhez, amely garantáltan megvéd 
minden nemű beszürküléstől, kiégéstől és elfásultságtól. 

Mint leendő orvos, felírnám receptre a Pécsi Kamarakó-
rust. 50
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az IDŐMOZaIK, Pécs város és a ré-
gió egyetlen dokumentumfilmklubja 
�006-ban indult útjára. az elmúlt há-
rom évben huszonnyolc filmet mu-
tattunk be, és a magyar filmművészet 
kiemelkedő alakjait láttuk vendégül, 
köztük Sára Sándort, Elbert Mártát, 
Gulyás Jánost, Andor Tamást, Kisfalu-
dy Andrást, Dárday Istvánt és Szalai 
Györgyit. a vetítéseket követő beszél-
getéseknek a neves filmeseken kívül 
olyan vendégei is voltak, mint Ilona 
Keserü Ilona és Bencsik István pécsi kép-
zőművészek, vagy Bárdos Deák Ágnes, a 
Kontroll Csoport zenekar énekesnője. 
rendezvényünkből készített már mű-
sort a Magyar Televízió, és a Magyar 
Dokumentumfilm rendezők Egyesü-
letének támogatásával zajló szakmai 
munkát, amely magában foglalja a Pécsi 
Tudományegyetem és újabban a Szók-
ratész Képzési Centrum kurzusaival 
történő együttműködést is, kiegészíti 
az IDŐMOZaIK-ban zajló beszélge-
tések megjelentetése a Filmkultúrában, 
az Írószövetség Magyar Naplójában, az 
Echo-ban és a Civil Korzó hasábjain.

az idei első félév programjában iga-
zi különlegességnek számítanak a ma-
gyar dokumentumfilmes világ legújabb 
alkotásai, amelyek a �009-es Magyar 
Filmszemle versenyprog-
ramját követően, buda-
pest után elsőként a pécsi 
IDŐMOZaIK-ban ke-
rülhetnek bemutatásra. 
Gyarmathy lívia filmjén 
kívül, ezek közé tartozik a balázs béla-
díjas Kisfaludy andrás Az Ormánság 
senkié se (�008) című alkotása is, amely 
az egykor „kincses Ormánságként” 

emlegetett, ám most az elszegényedés-
sel küszködő baranyai tájegység nehéz 
mindennapjaiba enged bepillantást. a 
filmben sokak között megszólal Szatyor 
Győző szobrászmű-
vész, bogdása falu 
tiszteletbeli polgár-
mestere is. Fontos 
új film a hajdaná-
ban Pécsről indult 
litauszki János ren-
dező Nővérek váró-

listán (�008) című darabja is, amely a 
Kazincbarcikai Városi Kórház privati-
zációjának eseményein keresztül, a vi-
haros indulatokat kavaró egészségügyi 
reform gyászos következményeit mu-
tatja be. a Falfúró (1985), a Bolse Vita 
(1996) és a Chico (�000) című filmekkel 
forgatókönyvíróként és rendezőként is 
egyaránt komoly játékfilmes életművet 
is magáénak mondható Fekete Ibolya, 
ebben a félévben Csángók (�008) című 
dokumentumfilmjét hozza el Pécsre. a 
film minden romantikától mentesen 
ismertet meg a népcsoport mai hely-
zetével és latolgatja a megmaradás esé-
lyeit. almási Tamásnak, a nemzetközi 
filmes világ egyik legismertebb hazai 
dokumentum-
film rendezőjé-
nek Az út vége 
című alkotása, 
ugyancsak aktu-
ális kérdésekkel, 
a munkanélkü-
liség kilátásta-

lanságával és az újrakezdés esélyével 
foglalkozik. a mai magyar társadalom 
legmélyebb problémáit bemutató fil-
mek között eleven színfoltnak ígér-
kezik a 10. Ibero-amerikai Hét és az 
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Fenyvesi Kristóf

A társadalmi problémáktól az örömzenéig
Filmek és filmesek az IDŐMOZaIK-ban
Február 19-én, csütörtökön fél nyolcas kezdettel a Pécsi Kulturális 
Központ IDŐMOZaIK DOKUMENTUM filmklubja Gyarmathy 
Lívia legújabb filmjével nyitja a 2009-es évadot. A vetí-
tésre a Kossuth-díjas filmrendezőnő is ellátogat, akivel 
immár második alkalommal találkozhat a Dominiká-
nus Házban zajló filmklub közönsége. A Kis halak… 
nagy halak (2008) és A lépcső (1994) című alkotások 
megtekintését követő beszélgetést Zalán Vince film-
kritikus és egyetemi tanár vezeti. Zalán Vince

Gyarmathy Lívia

Ormánság

Csángók

Nővérek várólistán

Almási Tamás

Az út vége

Santostól Sántosig

Litauszki János
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IDŐMOZaIK összefogásával bemu-
tatásra kerülő Santostól Sántosig című 
„dokumentum-roadmovie”, amely a 
földkerekség egyik legnépesebb kikö-
tővárosából származó santos-i Essência 
brasileira „bossa nova” kvartett öröm-
zenei élményeket kereső utazását mu-
tatja be Pécsről Sántosig – besencén, 
Gilvánfán, Versenden, Mánfán és alsó-
szentmártonon keresztül.

a �009-es programot tekintve fon-
tos kiemelni a pécsi tematikájú filme-
ket is. az MTV körzeti stúdiójának 
archívumában kutakodva került elő a 
Metamorfózis és az Újjászülető bel-
város című alkotás, amit építészekkel, 
várostervezőkkel vitathat meg a közön-
ség, különös tekintettel a megint átala-
kuló pécsi városközpontra. a sorozat 
Pécs irodalmi életét dokumentáló al-
kotásokkal zárul, amelyeket neves pécsi 
irodalmárok társaságában nézhetünk 
meg. a filmklubban zajló beszélgeté-
seket Zalán Vince filmkritikus és egye-
temi tanár, Gerner andrás újságíró, a 
Pécs �010 – Európa Kulturális Fővá-
rosa program sajtófőnöke, és Fenyve-
si Kristóf, a Pécsi Kulturális Központ 
munkatársa vezetik. a filmklub ren-
dezvényein résztvevő diákok beszámo-

lói közül a legjobbakkal, a Civil Korzó 
olvasói is megismerkedhetnek.
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Február 19., csütörtök, 19.30 óra
Vendégünk: GYARMATHY LÍVIA, Kossuth-díjas rendező, 

a Nemzet Filmművésze
A beszélgetést vezeti: Zalán Vince, filmkritikus, egyetemi tanár

KIS HALAK... NAGY HALAK (2008, 28’)
A LÉPCSŐ (1994, 67’)

Március 05., csütörtök, 19.30 óra
Vendégünk: KISFALUDY ANDRÁS filmrendező

a beszélgetést vezeti: Fenyvesi Kristóf

aZ OrMÁNSÁG SENKIé SE... (�008, 78’)

Március 19., csütörtök, 19.30 óra
A beszélgetést vezeti: Gerner András, újságíró

RADÓ GYULA: ÚJJÁSZÜLETŐ BELVÁROS (1984, ’42)
RADÓ GYULA: METAMORFÓZIS (1996, ’19)

Április 2., csütörtök, 19.30 óra
Vendégünk: LITAUSZKI JÁNOS filmrendező

A beszélgetést vezeti: Zalán Vince, filmkritikus, egyetemi tanár

NŐVÉREK VÁRÓLISTÁN (2008, 52’)

Április 16., csütörtök, 19.30 óra
Vendégünk: FEKETE IBOLYA filmrendező

A beszélgetést vezeti: Fenyvesi Kristóf

CSÁNGÓK (2008)
Április 30., csütörtök, 19.30 óra

Vendégünk: ALMÁSI TAMÁS filmrendező
A beszélgetést vezeti: Zalán Vince, filmkritikus, egyetemi tanár

AZ ÚT VÉGE (2002, ’58)

Május 4, hétfő, 18.00 óra – Apolló Mozi
A 10. IBERO-AMERIKAI HÉT KERETÉBEN
Vendégünk: BENCSIK RÓBERT filmrendező és 

FALVAY MÁRK
A beszélgetést vezeti: BUKTA CSABA, újságíró

SANTOSTÓL SÁNTOSIG (2008, ’59)

Május 14., csütörtök, 19.30 óra
A beszélgetést vezeti: Gerner András, újságíró

BÜKKÖSDI LÁSZLÓ: HARMINCÖT ÉVES 
A PÉCSI JELENKOR FOLYÓIRAT (1994, ’20)
babICZKY lÁSZlÓ: DuNÁNTÚlI KéPEK - 

IrODalMI baraNGOlÁS baraNYÁbaN (1981)

*      *     *

Vetítéseinkre a belépődíj 400 forint

Médiatámogató: baranyai Civil Korzó

Kapcsolat: 

Pécsi Kulturális Központ 
Dominikánus Ház 

7621 Pécs, Színház tér 2. 
Tel.: 72-510-644 (Fenyvesi Kristóf ) 

Fax: 72-510-645
Web: www.pecsikult.hu

E-mail: fenyvesi.kristof@pecsikult.hu

Kis halak… nagy halak

Program:
IDŐMOZaIK DOKUMENTUMfilmklub - 

a Magyar Dokumentumfilm Rendezők Egyesülete és az MTV Zrt. szakmai támogatásával

A lépcső

2009. február 19. – 2009. május 14.
Helyszín: Dominikánus Ház (Pécsi Kulturális Központ - 7621, Pécs, Színház tér 2.)



Ba
ra

ny
ai

2009. február14

ci
vi

l é
le

t

az NCa Tanács törvényben foglalt feladata az alapprogram működésé-
nek elvi irányítása. a támogatási elvek kiadásával a Tanács e szabályozási 
felhatalmazásnak tesz eleget. a támogatási elveknek megfelelő gyakorlat 
kialakítása a Kollégiumok törvényben foglalt kötelezettsége.

0. számú támogatási elv:
Működési támogatást kaphat bármely, a �003. évi l. törvény 3.§ felté-

teleinek megfelelő civil szervezet. 
a tevékenységét legalább 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil 

szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumá-
tól kaphat működési támogatást, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig 
csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumtól.

Civil szakmai kollégiumtól támogatást a törvény 3.§ feltételeinek meg-
felelő közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú civil szervezetek kaphat-
nak.

1. számú támogatási elv:
Működési költségként, azok a költségek számolhatók el, melyek a 

szervezet működését, illetve létesítő okiratának megfelelő tevékenységét 
szolgálják, s ezt szükség esetén a szervezetnek bizonyítania is tudni kell. 
Működési költségek elszámolásához csak a Magyarországon kiállított 
számlák fogadhatók el. 

2. számú támogatási elv:
az NCa által nyújtott működési támogatás nem áll összefüggésben a 

civil szervezetek egyéb forrásaival, sem pozitív, sem negatív irányban.

3. számú támogatási elv:
Egy szervezet egy évben összesen maximum 18 MFt támogatást kap-

hat az adott naptári évben kiírt NCa pályázatok forrásaiból, ebből ma-
ximum 7 MFt lehet működési költség. a kifizetés ütemezéséről a Kollé-
gium dönt. a támogatási kérelemben az előző évi NCa támogatást külön 
fel kell tüntetni.

a működési támogatások összeghatára:

Éves korrigált ráfordítás* (költség)* Igényelhető maximuma
- 500 eFt 500 eFt

500 eFt - 3 mFt 500 eFt + az 500 eFt fölötti rész �8 %-a
3 mFt - 10 mFt 1.�00 eFt + a 3 mFt fölötti rész �5 %-a

10 mFt - 3 mFt + a 10 mFt fölötti rész �0 %-a, de 
maximum 7 millió Ft

*az éves korrigált ráfordítás (költség) közhasznú szervezet esetében 
az előző évi közhasznú tevékenység ráfordításának (költségének) az ál-
tala nyújtott támogatások összegével csökkentett adata, nem közhasznú 
szervezet esetén az alaptevékenység ráfordításának (költségének) az általa 
nyújtott támogatások összegével csökkentett adata

Előző évnek azt kell tekinteni, amelyre nézve számviteli beszámoló jog-
szabály szerint rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre kellene állnia.

4. számú támogatási elv:
Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és 

szakmai gyűjtőszervezetek jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetei 
a saját működési területük szerint lehetnek az NCa kedvezményezettjei. 
a szövetség, ernyőszervezet, érdekképviselet, társulás és gyűjtőszervezet 
csak saját működéséhez, saját dolgozói létszámához, saját költségeihez 
mérten jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál működési támogatásra. 
Ha a tagszervezet nem jogi személy, akkor működési támogatása szem-
pontjából ahhoz a legközelebbi területi szervezeti egységhez (városi, me-
gyei, régiós, országos) tartozik, amely rendelkezik jogi személyiséggel. Ha 
egy, a fentiekben felsorolt jellegű szervezet, működési költségre pályázik, 
akkor pályázatához mellékelnie kell a tagszervezetei listáját, mindegyi-
küknél feltüntetve, hogy jogi személy-e.

5. számú támogatási elv:
a pályázatok meghirdetésénél és elbírálásánál a kollégiumok által nem 

érvényesíthető szempontok:
a.) az ágazati-szakmai tevékenységek egymáshoz viszonyított vagy szak-

macsoportokon belüli értékelése, rangsorolása;
b.) a civil szervezeti forma szerinti megkülönböztetés;
c.) a megyék szerinti keretek, arányok, sorrendek meghatározása vagy 

megyék szerinti külön eljárások kialakítása. 

6. számú támogatási elv:
Működési támogatás a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, 

az ott megjelölt kezdési és befejezési határidő között elszámolt működé-
si költségek és a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez 
használható fel a támogatási szerződésben szabályozott módon, a támo-
gatási szerződés megkötésének időpontjától függetlenül.  a működési tá-
mogatás elszámolása során csak a támogatási időszakot terhelő számlák 
számolhatók el (számlán, bizonylaton szereplő teljesítés dátuma), melyek 
pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszak végéig meg 
kell történnie.

éves díj elszámolása esetén egyszer 1� hónapnyi költség számolható el 
a támogatás terhére.

Működési támogatásra lehet pályázni akkor is, ha a szervezet az elő-
ző évi működési támogatással még nem számolt el, de annak elszámolási 
határidején belül van; a pályázat alapján megítélt támogatás viszont csak 
akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással el-
számolt és azt az illetékes Kollégium elfogadta. 

azonos támogatási céllal kiírt szakmai pályázati kiírásokon több íz-
ben is támogatásban részesülhet a pályázó szervezet, de a pályázat alap-
ján megítélt támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a szervezet 
az előző, azonos célú támogatásra megkötött szerződésének elszámolási 
határideje lejárt és azzal szabályszerűen elszámolt, és elszámolását az ille-
tékes Kollégium elfogadta.

amennyiben egy szervezet az elszámolását beadta, és a Kezelő szerve-
zet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt 
kifogást, akkor az újabb támogatás kifizetését nem lehet visszatartani.

a Kezelő szervezet a benyújtott elszámolást a beérkezését követő 30 
napon belül megvizsgálja. Szabályszerű elszámolás esetén javaslatot tesz 
az illetékes Kollégium felé annak elfogadására vagy – hibás vagy hiányos 
elszámolás esetén – saját hatáskörben legfeljebb két alkalommal 15-15 
napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. a Kezelő szervezet 
a hiánypótlás beérkezésétől számított  30 napon belül terjeszti az illeté-
kes Kollégium elé az elszámolást és a beszámolót, amelynek elfogadásáról 
vagy elutasításáról a Kollégium dönt. További hiánypótlásnak nincs he-
lye.

7. számú támogatási elv:
az NCa szakmai kollégiumai elsősorban a civil szektor egészének fej-

lődését szolgáló alábbi (nem ágazati jellegű) civil tevékenységeket támo-
gatják:

1. Civil szolgáltató, fejlesztő és információs kollégium (NCa tv. 1.§ (�) 
bek. b., c., e., f., g., h. és i. pontjaiba foglalt támogatási célok)

• a szektor fejlődését elősegítő helyi, regionális és országos kutatások, 
felmérések, vizsgálatok 

• a helyi társadalom erősítése az állampolgári kezdeményezések, cse-
lekvések támogatásával

• Szervezetfejlesztés
• Települési, kistérségi, regionális és országos szolgáltató rendszerek 

kiépítésének ösztönzése, erősítése (szolgáltatás-fejlesztés a tanács-
adásban, információ-közvetítésben, adatbázis építésben, stb.)

• Konkrét helyi, regionális és országos szolgáltatások nyújtása 
• Képzések, tréningek, továbbképzések, s az ehhez kapcsolódó kiadvá-

nyok, segédletek támogatása
• Tanácsadások, információs szolgáltatások
• Informatikai szolgáltatások, fejlesztések

A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának 
2009. évi támogatási elvei 

112/2008 számú (2008. dec. 9.) határozat: 
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a Kincskereső Közalapítvány (7711 bár, Szabadság u. 6�. adószám: 
18314580-1-0�) köszönetét fejezi ki mindazon magánszemélyek-
nek, akik a �007-es évi adó 1%-át az alapítvány javára ajánlották fel.

az ebből befolyt összeget: 34.548 Ft-ot az alapítvány az alapító 
okiratban meghatározott célok megvalósítására használja fel.

Kérjük Önöket, amennyiben az idei évben is módjukban áll ren-
delkezni adójuk 1%-a felett, akkor azt a Kincskereső Közalapítvány 
javára ajánlja fel.   

Schum Zoltánné
K.K.K. elnöke

a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület (7635 Pécs, Középde-
indoli u. 66. adószám: 18304608-1-0�) a �007-ben felajánlott adó 
1%-ból kapott támogatást – �37 790 Ft – az egyesület közös nyara-
lására és a működési költségekre fordította.

Köszönjük a támogatóinknak a felajánlásokat!

• a civil szektor nyilvánosságát segítő kiadványok, média megjelené-
sek

• a szektor működésének általános kérdéseit érintő regionális és or-
szágos rendezvények, fórumok, tapasztalatcserék, konferenciák 

• Civil szervezeti adatbázisok létrehozása és folyamatos karbantartása
• az 1%-os kampány országos támogatása
• Hazai pályázatok önrészéhez támogatás 

�. Civil önszerveződés, szakmai és területi együttműködés kollégiuma  
(NCa tv. 1.§ (�) bek. b. és k. pontjaiba foglalt célok és hazai együttmű-
ködés) 

• a települési, kistérségi, regionális, valamint a szakmai együttműkö-
dés szervezeti kereteinek és fórumainak létrehozása és működtetése

• a már meglévő hálózati rendszerek együttműködésének elősegítése, 
új hálózati rendszerek kiépítésének ösztönzése

• a civil szervezetek közös cselekvését elősegítő tevékenységi formák 
(például kistérségi fórumok) kialakulásának támogatása

• a szektorok közötti együttműködés fejlesztése 
• érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása 
• Információs és kommunikációs hálózatépítés
• Önkormányzati és civil együttműködések fejlesztése
• Több szervezet közös hazai pályázatának önrészéhez támogatás 
• Önkéntes tevékenység fejlesztésének támogatása

3. Nemzetközi civil kapcsolatok és európai integrációs kollégium  
(NCa tv. 1.§ (�) bek. b., c., d., h. és i. pontjaiba foglalt célok)

• a magyarországi civil mozgalmak nemzetközi jelenlétének segítése 
(külföldi konferenciákon, rendezvényeken való részvételt beleért-
ve)

• Nemzetközi szervezetekben való jelenlét, együttműködés és csere-
kapcsolatok támogatása

• Nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének, átadásának segíté-
se, tapasztalatcsere

• Határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása
• Magyar civil részvétel elősegítése az Eu döntéshozatali folyamatá-

ban
• Nemzetközi tevékenységet segítő ismeretbővítés és képzés biztosítá-

sa
• Eu-s és más nemzetközi együttműködési és pályázati lehetőségek 

megismertetése, pályázati tanácsadás és segítségnyújtás
• Eu-s és nagyobb nemzetközi pályázatok előkészítésének támogatá-

sa
• Eu-s pályázatok önrészéhez és a program lezárását követő utófinan-

szírozás megelőlegezéséhez nyújtott támogatás
• Nemzetközi szervezetek tagdíjához való hozzájárulás

8. számú támogatási elv:
az NCa minden kollégiumának pályázat-elbírálási gyakorlatában ér-

vényesíteni kell az esélyegyenlőség segítésének elvét, megkülönböztetett 
módon támogatva mindazon civil szervezetek működését és programjait, 
amelyek a saját források bővítésében akadályozottak vagy korlátozottak. 
Ilyen hátránnyal küzdő szervezetek különösen a romákat, fogyatékoso-
kat, egészségkárosodottakat, gyermekeket, gyermekeket nevelőket és 
más, szociálisan hátrányos helyzetű rétegeket segítő szervezetek.

9. számú támogatási elv: 
a Nemzeti Civil alapprogram regionális kollégiumai a működési költ-

ség-támogatásra kiírt pályázataik során a következő tartalmi szempontok 
szerint bírálják el a beérkezett pályázatokat, s e tartalmi bírálati szempon-
tokra vonatkozóan a pályázati dokumentációban kérdést, rovatot kell el-
helyezni.

1. a pályázó szervezet tevékenységének társadalmi hasznosulása
 Milyen társadalmi aktivitása és hatása van a szervezetnek? Milyen 

közösségi szolgáltatást végez? Mekkora a pályázó szervezet tevé-
kenységében közvetlenül részt vevő civilek nagyságrendje? a műkö-
dés során bevont tagok, önkéntesek száma.

�. a pályázó szervezet előző évi aktivitása és tárgyévi tervei.
 Sikeres programok, szolgáltatások megvalósítása. (tevékenységi refe-

renciák)
3. az esélyegyenlőség segítésének elve.
 (Előnyben kell részesíteni a támogatás során mindazon civil szer-

vezetek működésének támogatását, amelyek a saját források megte-
remtésében illetve bővítésében akadályozottak vagy korlátozottak. 
(Ilyen hátránnyal küzdő szervezetek a különösen romákat, fogya-

tékosokat, egészségkárosodottakat, gyermekeket nevelőket és más, 
szociálisan hátrányos helyzetű rétegeket segítő szervezeteket.)

4. a kollégium speciális bírálati szempontjai.
 (Például a költségfelhasználás céljai - első alkalmazott, Internet, jog-

védett szoftverek, együttműködésben bérelt helyiség, könyvelő meg-
bízása, stb. - vagy/és a pályázati anyag kidolgozottsági követelmé-
nyei, a pályázó szervezet együttműködése közvetlen környezetével 
(más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, piaci szereplőkkel); a 
szervezet fejlődésének fenntarthatósága, stb.).

10. számú támogatási elv: 
a szakmai kollégiumokhoz benyújtott pályázatok esetében a kollégi-

um támogató határozata során nem ítélhet meg a kért összeg 80 százaléká-
nál kevesebb támogatást. abban az esetben, ha a kollégium a programot 
ugyan támogatásra méltónak ítéli meg, azonban erre csak a kért összeg 
kevesebb, mint 80%-át tartja indokoltnak, úgy támogató határozatában 
indokolnia kell döntését és meg kell neveznie azt a programelemet vagy 
költségtípusokat, amelyekre a támogatást megítéli.

11. számú támogatási elv:
a megítélt támogatás felhasználása során az egyes költségvetési soro-

kon felhasznált összeg legfeljebb �0%-kal térhet el a támogatási szerződés-
ben jóváhagyottól, az egyes fősorok közötti �0%-os mértéket meghaladó 
átcsoportosítás és új alsor nyitása minden esetben szerződésmódosítás 
köteles. a Kedvezményezett legkésőbb a támogatási szerződésben rögzí-
tett időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását. a 
kérelem hiánypótlására nincs lehetőség.

a támogatási összeg erejéig benyújtott pénzügyi elszámolás keretében 
a Kedvezményezett a támogatási összeg erejéig elkészített részletes költ-
ségvetési terv (támogatási szerződés melléklete) egyes költségvetési sorai 
között a támogatási döntésben jóváhagyottakhoz képest legfeljebb �0%-
kal térhet el. Költségvetési sor alatt a pályázati adatlapban meghatározott 
fő sorokat kell érteni, a �0%-os eltérési határ pedig csak a túllépésre vo-
natkozik.

amennyiben egy nevesített költségvetési fősoron a Kedvezményezett 
nem számolja el a tervezett támogatási összeg 100%-át, úgy azt más ne-
vesített fősorokon az ott eredetileg tervezett összegtől �0%-ot nem meg-
haladó mértékben eltérő arányban felhasználhatja.

az eltérés lehetőségét a támogatási szerződésben rögzíteni kell.

12. számú támogatási elv:
Szakmai pályázatok esetén a projekt megvalósításához közvetlenül 

kapcsolódó, a projekt előkészítéséért, megvalósításáért és/vagy végre-
hajtásáért tanácsadóknak, szakértőknek kifizetett díjak nem haladhatják 
meg a költségvetésben igényelt támogatási összeg max. 1�%-át.

Jellemzően ebbe a kategóriába tartoznak a 74.14 és 74.87 SZJ szám 
alá tartozó tanácsadói tevékenységek, amennyiben külső vállalkozóval, 
szervezettel végezteti el a tanácsadói tevékenységet (vállalkozói szerződés 
alapján). 

amennyiben a pályázati kiírás értelmében munkaszerződés vagy meg-
bízásos jogviszonyban állók megbízási díja alapján is elvégezhető a tanács-
adói tevékenység, akkor a költségvetésben tervezett személyi jellegű rá-
fordításnak erre vonatkozó összege nem haladhatja meg a költségvetésben 
igényelt támogatási összeg max. 1�%-át.

Kivételt képeznek az olyan szakmai pályázatok, amelyeknek célja a ta-
nácsadói tevékenység támogatása.
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Pályázati ajánló
Pályázat tanösvények építésére, felújítására, fenntartására

Kiíró: Zöld Iránytű alapítvány
Keretösszeg: 6 millió forint (bruttó), tanösvényenként max. 1 millió 

forint (bruttó) igényelhető
Vissza nem térítendő támogatás igényelhető: Természetes élőhelyek, 

védett természeti értékek bemutatását célzó tanösvények felújítására, ki-
építésére és fenntartására Magyarország egész területén.

Pályázhatnak: mindazok a magyarországi jogi és magánszemélyek, 
akik eddigi és jövőbeni tevékenységükkel a fenti célokat szolgálják, és azt 
pályázati anyagukkal megfelelően dokumentálni tudják.

A pályázat beérkezési határideje (a postabélyegző kelte): 2009. 
március 20. a pályázati adatlap beszerezhető és bővebb információ kér-
hető: www.zoldiranytu.hu

Az NCA Dél-dunántúli Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet a ci-
vil szervezetek működésének támogatására NCA-DD-09

Kiíró: Nemzeti Civil alapprogram
a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja szervezetek mű-
ködéséhez való hozzájárulás, mind eszköz, mind infrastruktúra, mind 
humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, 
működését.

A támogatásra rendelkezésre álló keret: 433 500 000 Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 13.
Pályázatot azon társadalmi szervezetek vagy alapítványok nyújthatnak be, 
a) amelyeket a bíróság �008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba 

vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő te-
vékenységüket ténylegesen folytatják, és 

b) az Dél-dunántúli régióban (Baranya, Somogy, Tolna megyék-
ben) van a székhelyük, valamint 

c) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben 
(EPEr) regisztráltak.

a tevékenységét – önbevallás alapján – legalább 7 megyére kiterjedő 
hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek tá-
mogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb 
hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kol-
légiumokhoz! 

 Azon szervezetek, amelyek 1 200 000 Ft vagy azt meghaladó támo-
gatási összegre pályáznak, kizárólag elektronikus úton nyújthatják be 
pályázatukat. 

a pályázat benyújtását megelőzően regisztrálniuk kell az internetes pá-
lyázatkezelő rendszerben a www.esf.hu honlapon.

a papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 2 másolati, egy-
mástól külön rendezett és lefűzött példányokban, zárt borítékban vagy 
csomagban kell benyújtani. az eredeti példányt „eredeti” felirattal kell 
megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni. a melléklete-
ken kérjük feltüntetni a pályázó szervezet nevét. a regisztrációs Nyilatko-
zatot és a pályázatot együttesen is be lehet nyújtani a Kezelőszervezethez.

Papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi 
postacímre kell beküldeni: 

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága 1590 budapest, Pf.:10�.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját! (NCA-

DD-09)
a pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek körét, a 

támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati kiírás és a pályázati 
útmutató tartalmazza.

További információk: a pályázati kiírás és a pályázati útmutató elekt-
ronikus úton letölthető honlapunkról, valamint a www.nca.hu honlapról, 
illetve az ESZa Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő 
civil szervezetek számára.

a pályázattal kapcsolatban további információkat a megyei civil szol-
gáltató központokban, illetve az ingyenesen, hétfőtől csütörtökig 9.00-
15.00 óra között, pénteken 9.00-14.00 óra között hívható 80/�04-453 
telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

NCA - SZAKMAI PÁLYÁZATOK
Általános kritériumok: 

Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú VAGY elektroni-
kus pályázatukat: 

a) közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendel-
kező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 
�008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapsza-
bályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket 
ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a �008. január 1. előtt jogerő-
sen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántar-
tásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt 
a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.

b) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben 
(EPEr) regisztráltak.

Papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi 
postacímre kell beküldeni: 

 ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága 1590 budapest, Pf.:10�.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját! (NCA-

ÖNSZ-09-A)
További információk: a pályázati kiírás és a pályázati útmutató elekt-

ronikus úton letölthető honlapunkról, valamint a www.nca.hu honlapról, 
illetve az ESZa Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő 
civil szervezetek számára.

a pályázattal kapcsolatban további információkat a megyei civil szol-
gáltató központokban, illetve az ingyenesen, hétfőtől csütörtökig 9.00-
15.00 óra között, pénteken 9.00-14.00 óra között hívható 80/�04-453 
telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

Az NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés 
Kollégiuma pályázatot hirdet civil együttműködések, érdekképvise-
leti és egyéb hálózati rendszerek létrehozásának és működtetésének 
támogatására NCA-ÖNSZ-09-A

Kiíró: Nemzeti Civil alapprogram
a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja a civil szervezetek 
tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, 
továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, 
valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az 
érdekképviseleti célú alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

A/1. Új civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati 
rendszerek létrehozása

A/2. Meglévő civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálóza-
ti rendszerek további működtetése, fejlesztése

A/3. Olyan helyi, kistérségi, esetleg megyei hatókörű szervezetek 
együttműködésének segítése, amelyek éves bevétele szervezetenként nem 
haladja meg a 3 millió forintot.

A támogatásra rendelkezésre álló keret: 3�� 800 000 Ft
Beadási határidő: 2009. március 4. 
 

Az NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés 
Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek belföldi testületekben 
történő részvételének, illetve szektorok közötti együttműködéseinek 
támogatására NCA-ÖNSZ-09-B

Kiíró: Nemzeti Civil alapprogram
a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja a civil szervezetek 
tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítása, 
továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, 
valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az 
érdekképviseleti célú alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

B/1. Hozzájárulás civil szervezetek belföldi döntéshozó, tanácsadó és 
szakértői testületekben történő részvételéhez

B/2. Szektorok közötti együttműködés támogatása
a támogatásra rendelkezésre álló keret: �5 000 000 Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 04.
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Összeállította: Megyesi Schwartz Éva

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pá-
lyázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének 
támogatására NCA-CIV-09-A

Kiíró: Nemzeti Civil alapprogram
a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja a civil szervezetek 
kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését, humánerőforrás ellátottsá-
gát segítő közhasznú tevékenységek támogatása.

a támogatásra rendelkezésre álló keret: �10 000 000 Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 18.

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pá-
lyázatot hirdet nyomtatott és elektronikus sajtótermék létrehozásá-
nak és fejlesztésének, valamint civil szervezetek interneten való meg-
jelenésének támogatására NCA-CIV-09-B

Kiíró: Nemzeti Civil alapprogram
a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja a civil szervezetek 
nyomtatott és elektronikus sajtójának létrehozását, illetve a meglévők 
folyamatosságát, valamint saját internetes honlapok létrehozását se-
gítő közhasznú tevékenységek támogatása:

B/1. kategória: Jelenleg is meglevő, vagy hiánypótló országos, regio-
nális és kistérségi civil nyomtatott sajtótermékek kiadása.

B/2. kategória: Jelenleg is meglevő, vagy hiánypótló országos, regio-
nális és kistérségi civil elektronikus sajtótermékek megjelentetése és mű-
ködtetése.

B/3. kategória: Országosan megjelenő periodika a civil szféra számá-
ra, amely ennek a speciális körnek az elméleti problémáit dolgozza fel. a 
kiadvány úgy ölelje fel a civil közélet, a társadalmi szervezeti lét, valamint 
a civil kutatások problémakörét, hogy az átlagos érdeklődő és a szakmai 
közeg egyaránt sikeresen olvashassa.

B/4. kategória: Saját új honlap tervezése, kialakítása, működtetésének 
beindítása.

a támogatásra rendelkezésre álló keret: 180 000 000 Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 18.

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pá-
lyázatot hirdet civil szervezetek stratégiai tervezésének támogatására 
NCA-CIV-09-C

Kiíró: Nemzeti Civil alapprogram
a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja, hogy hozzájárul-
jon több szervezetet összefogó (szövetségek, ernyőszervezetek), vagy 
ágazati, illetve területi szinten egymással együttműködő civil szerve-
zetek kellőképpen átgondolt, kiérlelt, a szervezetek hosszú távú ered-
ményes működését megalapozó közép- és/vagy hosszú távú stratégiá-
jának elkészítéséhez.

a támogatásra rendelkezésre álló keret: 60 000 000 Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 18.

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kol-
légiuma pályázatot hirdet civil szervezetek európai integrációs tevé-
kenységeinek támogatására NCA-NK-09-D

Kiíró: Nemzeti Civil alapprogram
a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja a civil szervezetek 
európai integrációs tevékenységét segítő közhasznú tevékenységek tá-
mogatása az alábbi kategóriákban:

D/1 kategória: Az EU döntéshozatali folyamataiban való civil rész-
vétel elősegítése

D/2 kategória: Az EU-s pályázati lehetőségek megismertetése, az 
EU-s pályázatok előkészítésének támogatása, pályázati tanácsadás, 
segítségnyújtás

a támogatásra rendelkezésre álló keret:  50 000 000 Ft
a pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 10. 

Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pá-
lyázatot hirdet civil szervezetek szakmai tanulmányútjának támoga-
tására NCA-CIV-09-D

Kiíró: Nemzeti Civil alapprogram
a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja a civil szervezetek 
fejlődését segítő következő közhasznú tevékenységek támogatása: 
az ország területén működő civil szervezetek tapasztalatcseréjét és 
együttműködését elősegítő szakmai tanulmányutak szervezése, lebo-
nyolítása. 

a támogatásra rendelkezésre álló keret: 40 000 000 Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 18.
 

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiu-
ma pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek nemzetközi szerve-
zetekkel való együttműködésének támogatására NCA-NK-09-A

Kiíró: Nemzeti Civil alapprogram
a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja a civil szervezetek 
nemzetközi szervezetekkel való együttműködését segítő közhasznú 
tevékenységek támogatása.

a támogatásra rendelkezésre álló keret: 95 000 000 Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 01. 

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollé-
giuma pályázatot hirdet nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésé-
nek támogatására NCA-NK-09-B

a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja a civil szervezetek 
nemzetközi tapasztalatainak hazai elterjesztését segítő közhasznú te-
vékenységek támogatása az alábbi kategóriákban:

B/1 kategória: nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének és át-
adásának segítése, nemzetközi tevékenységet segítő ismeretbővítés és kép-
zés támogatása

B/2 kategória: nemzetközi tapasztalatcsere
a támogatásra rendelkezésre álló keret: 110 000 000 Ft
a pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 01.
 

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollé-
giuma pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek határon át-
nyúló civil kapcsolatainak támogatására NCA-NK-09-C

a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja a magyarországi 
civil szervezetek határon átnyúló civil kapcsolatainak támogatása az 
alábbi kategóriákban:

C/1 kategória: Civil szervezetek együttműködése magyar vonatko-
zású köztéri emlékművek felállítása céljából

C/2 kategória: Civil szervezetek együttműködése magyar nyelvű 
folyóiratok, kiadványok készítésében, terjesztésében

C/3 kategória: Civil szervezetek együttműködése a 30 évnél fiata-
labb korosztály cserekapcsolata céljából

C/4 kategória: Civil szervezetek határon átnyúló szakmai együtt-
működése

a támogatásra rendelkezésre álló keret:  ��5 000 000 Ft
a pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 25.

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollé-
giuma pályázatot hirdet nemzetközi szervezetekben való tagság tag-
díjának támogatására NCA-NK-09-E

Kiíró: Nemzeti Civil alapprogram
a pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítését szolgálja. a pályázat célja tagdíj-hozzájáru-
lás a civil szervezetek nemzetközi tagságához. 

a támogatásra rendelkezésre álló keret:  15 800 000 Ft
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 17.
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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 születés utáni első időszak, ismerkedés a külvilággal. Ek-
kor még sokáig csak az érzelmein keresztül kommunikál, 
mindenki. Egyértelmű, hogy a környezete által mutatott 
dolgok, hangok, információk, meghatározók a fejlődésében. 
amikor már beszélni is kezd, akkor is inkább a sírásával, mo-
solyával, egyéb mozdulatokkal hozza tudomására környeze-
tének az éppen szükséges igényét.

Így gondoljuk mi felnőttek, akik elfeledtük ezeket az éve-
ket, legfeljebb a tudatunk mélyén szunnyad valahol, hogy 
miként éltük át, ezt a kezdeti időszakot. létezik egy minden-
ki által használt, de gyakorlatilag alig ismert kommunikáció, 
s ez pedig az egyéni aura állandó információ küldése, „cseré-
je”. Már a kisbaba is sugározza ezeket a jeleket, csak mi nem 
vagyunk annak megfelelő ismeretében, hogy felismerjük a 
pontos üzeneteket. Tényként tudom ezt állítani, és fontos-
nak tartom bizonyos szemléletbeli dolgok felülvizsgálatát. 
(Talán érdemes belegondolni, miként létezik az, hogy a sok 
hallott szöveg ellenére a babák első szava általában a „mama”.  
Hogy lehet az, miszerint egy valamilyen okból kórházba ke-
rült kicsi túlélése függ attól, hogy a szülei mennyire aktívak 
a gyógyításában, pedig még beszélni sem tud. )

amikor a csöppségek előtt bármit teszünk, biztosak le-
hetünk benne, hogy a látottakat, hallottakat elraktározza. 
az anyaméhben, még csak a sejtszinten működő recepto-
rok jóvoltából, születés után, már a külvilágból érkező hírek 
rögzülnek valamilyen előjellel, azaz pozitív, vagy negatív ér-
telemmel. Mint a szivacs úgy szívja magába az információt. 

észrevételeit, igényeit, ő ekkor, a maga módján különböző 
színű energiasor kibocsátásával műveli. Miért fontos ez? 
Mert az első értesülés, mindig viszonyítási alapként szolgál 
mindenkinek. Egész életre kiható dolgokról van szó. aki 
nem hiszi, figyelmébe ajánlom a http://enekvarazs.uw.hu 
weblapomat, ahol kibontom, milyen hatással van ránk a sa-
ját, illetve a közös erőtér, amiben élünk.

Írom mindezt annak érdekében, hogy rávilágítsak arra, 
milyen jelentősége van annak, ha akár az egy-két éves gyere-
keket is bevonjuk az általunk végzett dologba. lásd: közös 
éneklés, kivetített kotta és szöveg láthatása, a dallam hallga-
tásával. (Mikor olyant teszünk, ami nem tartozik a picire, 
hát ne előtte hajtsuk végre.) Ha kellő időben elkezdődik ez 
a folyamat, már iskolakezdéskor rendelkezni fog olyan isme-
rettel, mint a dallam, a ritmus, ami jelentősen befolyásolja a 
későbbi olvasást, írást, szövegértelmezést, matematikai kész-
séget. Ez okból normális önbizalom, önbecsülés, önismeret, 
megfelelő tartás alakulhat ki. Szükségünk van rá? Gondo-
lom elemi érdekünk!

Mindezt jelentősen megkönnyíti az „éNEKVarÁZS, 
avagy az éNEK, az élet varázslója” mozgalomba való bekap-
csolódás.

Palacskó József

énekvarázs minden pénteken 17.30 órakor a Civil Közös-
ségek Házában (Pécs, Szent István tér 17.) – Népdaléneklés 
énektudástól függetlenül bárkinek

ÉNEKVARÁZS, avagy az ének 
az élet varázslója mozgalom miértje

Gyerekek fejlődése.
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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 
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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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AZ EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 

PROGRAM 2007-ES FELVEZETÔ ÉVÉNEK 
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