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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA noVEmbErI ProGrAmJAI
KIÁLLÍTÁS

GEbAuEr GALÉrA
• 2010. november 10-ig látható a Zengőaljai 

Amatőr Gobelin Varrók kiállítása. 
• 2010. november 12-én, pénteken 17 órakor 

nyílik Imagináció – Teremtő Képzelet 
címmel a PTE 1. Sz. Gyakorló Általános 
Iskola tanulóinak kiállítása, az iskola 110 éves 
jubileuma alkalmából. A kiállítást megnyitja: 
Nyilas Márta, DLA festőművész, a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Kar Vizuális 
Művészeti Intézetének vezetője

 A kiállítást zsűrizte: Odrobina Tamás 
képzőművész

 Megtekinthető: �010. november 30-ig 

HALÁSZ rEZSŐ GALÉrIA
• 2010. november 10-ig látható Szász János 

„Régen látott képek” című kiállítása.
• 2010. november 12-én, pénteken 17 órakor 

nyílik a PTE 1.sz Gyakorló Általános Iskola 
Fotósuli kiállítása az iskola 110 éves jubileuma 
alkalmából. 

A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 9-19-ig

PrOGrAM

November 2-án, kedden 18 órakor
A filozófia, mint életforma
ÚJ AKROPOLISZ KULTURÁLIS 
EGYESÜLET

November 2-án, kedden 18 órakor
Szabad Klubest
MECSEKI FOTÓKLUB

November 3-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub 
Színes fátyol – színes, feliratos, kínai – amerikai 
romantikus dráma 125’ 2006

November 9-én, kedden 16 órakor
Emlékezés Prohászka Ottokárra
Előadó: Ivasivka Mátyás tanár, karnagy
A NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA 
rendezvénye

November 9-én, kedden 18 órakor
Mongólia madarász szemmel
Előadó: Kováts László
MAGYAR MADÁRTANI ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

November 9-én, kedden 18 órakor
régi-új Pécs
Tillai Ernő MFIAP fotóművész vetítése
MECSEKI FOTÓKLUB

November 9-én, kedden 18 órakor
A filozófia, mint életforma
ÚJ AKROPOLISZ KULTURÁLIS 
EGYESÜLET

November 10-én, szerdán 17.30-kor
beszélgetés egy csésze tea mellett
PÉCSI MAGYAR–OROSZ TÁRSASÁG

November 15-én, hétfőn 17 órakor
„Segítő kéz” – Szülőtámogató kerekasztal 
beszélgetés
DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT 
BARANYÁBAN EGYESÜLET

November 16-án, kedden 18 órakor
Műhelymunka – Képelemzés - kollektív 
Képbírálat
MECSEKI FOTÓKLUB

November 17-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub 
Túl a barátságon – színes, magyarul beszélő, 
amerikai-kanadai filmdráma 1�9’ �005

November 18-án, csütörtökön 9 órakor
„Nézz a borító mögé”
Tolerancia nap
PÉCSI ESÉLYEK HÁZA

November 23-án, kedden 16.00-kor
„Édenország a másik oldalon, egy másik 
oldalról”
Előadó: Dr. Csikász Tamás
PÉCSI MAGYAR-SPANYOL TÁRSASÁG 

November 24-én, szerdán 17 órakor
Turku-2011 Európa Kulturális Fővárosa
PÉCS MAGYAR-FINN TÁRSASÁG

November 27-én, szombaton 12 órakor
Test és lélek napja
HINDU-MAGYAR KULTURÁLIS 
EGYESÜLET

November 28-án, vasárnap 15 órakor és 
16.30-kor

Csigaház program
A zenekar mozdonya-a koncertmester 
A PANNON FILHARMONIKUSOK rendezvénye
További információ: www.pfz.hu 

November 30-án, kedden 17 órakor
Kényszerített bíró urak
Előadó: Bencze János
PÉCSI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS VÁROSVÉDŐ 
EGYESÜLET

November 30-án, kedden 18 órakor
Európa kulturális Fővárosai Essen – Pécs – 
Isztambul biciklivel
Simon Wintermans (MF) vetítése
MECSEKI FOTÓKLUB

ÁLLANDÓ PrOGrAMOK

Minden hétfőn 15.00 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok 
BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn 17 órakor 
FÜSTI-MOLNÁR ÉVA SZÍNISTÚDIÓ 
felnőtteknek 
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai díjas művész

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái 
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas karnagy

Minden kedden 18.00 órakor 
MECSEKI FOTÓKLUB
Vezeti: Hámori Gábor

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK Klubja

Kéthetente (páros) keddenként 16 órakor
BARANYA FOLT foltvarró kör foglalkozása 
Vezeti: Szabó Panni

Minden szerdán 16 órakor 
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓ MŰHELY 
foglalkozása 
Vezeti: Miklya Gábor, szobrászművész

Minden hónap harmadik szerdáján 
15 órakor

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 
PEDAGÓGUSOK KLUBJA
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden csütörtökön 15.30 órakor 
BELVÁROSI RAJZISKOLA 
Vezeti: Nemerey Péter

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

Minden pénteken 9.30 órakor (ÚJ!)
Zenés babusgató
Profil: Zenés-énekes játékos foglalkozás kicsik-
nek (0-3 éves korig)
A foglalkozásokon a babák szüleikkel együtt 
élvezhetik a ritmus és dallam harmóniáját
Zenél: Szabó Judit – gitár, furulya, ének és 
Mulaj Sándor – darbuka, ütőhangszerek

Minden pénteken 18 órakor 
REPÜLŐ-KLUB
A BM Repülő és Ejtőernyős Klub 
Vitorlázórepülő Szakosztályának szervezésében

Minden pénteken 17.00 órakor 
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu

7624 Pécs, 
Szent István tér 17.

Telefon: +36-72/215-543
Telefon/Fax: 

+36-72/315 679
E-mail: 

nevhaz@t-online.hu
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Az UNESCO kezdeményezésére 1995 a tole-
rancia éve volt. Ebben az évben alapították a 
Mandanjeet Singh díjat Mahatma Gandhi szü-
letésének 1�5. évfordulója alkalmából. A kitün-
tetésben olyan intézmények, szervezetek, szemé-
lyek részesülnek, akik/amelyek a tevékenységük 
során előmozdították a tolerancia és az erőszak-
mentesség értékeit a tudomány, a művészetek, a 
kultúra, az oktatás és a kommunikáció terén. 

1995-ben nagyszabású nemzetközi kampányt 
szerveztek a tolerancia és az erőszakmentesség 
jegyében. A TOLERANCIA NEMZETKÖZI 
NAPJA ebből az eseményből nőtt ki, mint éven-
kénti alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet a 
toleráns viselkedés fontosságára az oktatásban, 
társadalmi színtereken vagy a politikában, illetve 
megvitassuk megvalósíthatóságának helyi, vagy 
globális problémáit. A Tolerancia Nemzetközi 
Napja november 16-án nyitja a sort néhány, a 
tolerancia és a méltó együttélés problémáját fó-
kuszba állító, speciális világnap előtt.

November �5-e a NŐK ELLENI ERŐSZAK 
ELLENES VILÁGNAP, melyet 1981-ben a la-
tin-amerikai és karibi térség első feminista kon-
ferenciáján nyilvánították a nők elleni erőszak 
ellenes világnappá. Ezen konferencián a részt-
vevők határozottan elítélték a nemi megkülön-
böztetésen alapuló erőszak minden fajtáját a 
családon belüli erőszaktól, a nemi erőszakon és a 
szexuális zaklatáson át egészen az állami erőszak 
különböző formáiig, beleértve a női politikai 
foglyok kínzását és bántalmazását is. Azért vá-
lasztották november �5-ét, hogy így emlékezze-
nek meg a Mirabal nővérekről (Patria, Minerva 
és Maria Teresa), akiket 1960-ban ezen a napon 
gyilkolt meg brutálisan a Rafael Trujillo vezette 
diktatúra a Dominikai Köztársaságban. 1999-
ben az ENSZ hivatalosan is a Nők Elleni Erőszak 
Megszűntetésének Világnapjává nyilvánította 
november �5-ét.

A NANE Egyesület (Nők a Nőkért Egyesület) 
a hazai koordinátora az 16 akciónap nevű prog-
ramsorozatnak, melyet 1991. óta világszerte 
november �5. (a Nemzetközi Nap a Nők Elleni 
Erőszak Ellen) és december 10. (az Emberi Jogok 
Nemzetközi Napja) között rendeznek meg civil 
szervezetek és magánszemélyek, hogy felkeltsék 

a nyilvánosság figyelmét, és tájékoztatást nyújtsa-
nak a nők elleni erőszakról, kifejezzék szolidaritá-
sukat az áldozatok iránt, és nyomást gyakorolja-
nak a politikusokra a nők elleni erőszak minden 
formájának megszüntetése érdekében.

 A 16 akciónap zárónapja december 10. AZ 
EMBERI JOGOK NAPJA. December 10-én 
a népek és államok világszerte megemlékeznek 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 
1948-as elfogadásáról. Szervezetek és magán-
személyek arra használják fel az Emberi Jogok 
Nemzetközi Napját, hogy megemlékezzenek en-
nek a történelmi jelentőségű dokumentumnak 
az elfogadásáról, és hogy felhívják a figyelmet 
azokra az alapelvekre, amelyeket a dokumentum 
felsorol.

Érdemes tudnunk, az ENSZ december 3-át a 
FOGYATÉKOS EMBEREK NEMZETKÖZI 
VILÁGNAPJÁvá nyilvánította 199�-ben, hogy 
felhívja a figyelmet a baleset, betegség, kataszt-
rófa következtében fogyatékossá váltak problé-
máira.

Tény, hogy a világnapok konkrét cselekvések és 
előrelépések nélkül üres fogalmak. Rámutatnak 
bizonyos problémákra, de ez még kevés az elő-
rejutáshoz. A Baranya Megyei Esélyegyenlőségi 
Iroda és partnerei vallják, hogy „Senki sem követ 
el nagyobb hibát, mint azok, akik csak azért nem 
tesznek semmit sem, mert úgyis csak egy kicsit tud-
nának tenni” (Kompasz kézikönyv), így a tavalyi 
évhez hasonlóan idén is szeretnénk egy újabb lé-
pést tenni az érzékenyítés és szemléletformálás 
területén. 

November 16-án a Pécsi Tudományegyetemen 
az ÖKO-Nap keretében kerül megrendezésre im-
máron 3. alkalommal az ÉLŐ KÖNYVTÁR.

November 18-án „NÉZZ A BORÍTÓ MÖGÉ” 
címmel nem-formális szakmai szervezünk.

Idén a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda 
is csatlakozik a 16 akciónaphoz, melynek kereté-
ben november 24-én, az akciónapok előestéjén 
ÁLDOZAT VAGY PARTNER? címet viselő 
filmvetítéssel egybekötött kerekasztal-beszélge-
tésre várjuk Önöket az Uránia Moziba.

Gruidl Zsuzsanna – Koska Éva
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda

November a tolerancia és
az erőszakmentesség hónapja
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A Nevelők Háza Egyesület és a Dél-
Dunántúli regionális Forrásközpont 
Szolgáltató Nonprofit Kft. �010. már-
ciusában közös pályázatot nyújtott be 
„SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti prog-
ram Baranya megyében” címmel a TÁ-
MOP – 5.5.1A-10/1-�010-0011 számú 
pályázati konstrukció keretében. A be-
adott pályázat pozitív elbírálásban része-
sült, melynek eredményeképpen �010. 
július elsejétől a projekt megvalósítása 
megkezdődött.

E rövid írás keretében az elmúlt hó-
nap eseményeiről és a következő hónap 
tervezett tevékenységeiről tájékoztat-
juk az érdeklődőket.

2010. október hónapban a mód-
szertani fejlesztés és adaptáció során a 
pszicho-szociális tanácsadás szakterület 
keretében 5 napos külföldi tanulmány-
úton vettünk részt Németországban, 
Erfurtban 8 együttműködő partner-
szervezet munkatársaival közösen. Ösz-
szesen 11 fő vett részt a programon: Brlas 
Andrea, Müller Mónika, Koncz Kata-
lin, Kárpáti Árpád, Koska Éva, Krsjákné 
Bodrog Csilla, Boros Julianna, Tóthné 
Káló Margit, Bugarszky Norbert, Tal-
ler Marietta, Tóth Zsófia Kata. Német-
országban vendéglátóink a projektben 
szintén együttműködő partner szervezet 
a Transformation – Innovation – be-
ratung – Projektentwicklung (TIbP) 
munkatársai voltak, akiknek ezúton is 
köszönjük segítségüket. A tanulmányút 
során elsősorban a pszicho-szociális ta-
nácsadással, segítéssel foglalkozó progra-
mokat, jó gyakorlatok és modelleket volt 
lehetőségünk megismerni, melyek közül 
a pszicho-szociális tanácsadás adaptáci-
óját kíséreljük meg a projekt keretében 
esélyegyenlőségi végpontokon. Másrészt 
az akadálymentes turizmus keretében 
megismerhettük Erfurt város stratégiáját 
és annak megvalósítását, részt vettünk a 
modell kipróbálásában. Különböző te-
rületekről érkező szakemberek tartottak 
előadást és beszéltek pozitív és negatív 
tapasztalataikról a hátrányos helyzetű, 
elsősorban pszichiátriai betegek számára 
biztosított szolgáltatásaikról. Terepláto-
gatást tettünk a Pszichoszociális Cent-
rumban, ahol különböző foglalkozások, 
programok működnek, emellett az egyé-

ni igényeknek megfelelő szociális szolgál-
tatásokat is nyújtanak. 

A projekt első konferenciáját 2010. 
október 28-án rendeztük, amelyen min-
den együttműködő partnerszervezet kép-
viseltette magát. Ezúton is köszönjünk a 
részvételt! A konferencia helyszíne: Civil 
Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 
17.) volt. Az előadások témáit tekint-
ve szorosan kapcsolódtak a projektben 
megjelölt módszertani területekhez. 
Az első előadás során a projektvezető 
Krsjákné Bodrog Csilla bemutatta rövi-
den a projekt tartalmát és terveit, majd 
Molnár Dániel beszélt a szükségletfel-
mérés eredményeiről. A Baranya Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézetben a fiatal-
korú bűnelkövetők számára szervezett 
reintegrációs programokról részletes tájé-
koztatást nyújtott Koncz Katalin, vezető 
nevelő. Később külföldi partnerszervezet 
vezetője, Roger Schmidtchen és Müller 
Mónika bemutatták a németországi szo-
ciális és munkaügyi integrációs modellt 
és finanszírozási lehetőségeket. Ezután 
újabb modellről az Európai Unióban (el) 
ismert „flexicurity” módszerről kaptunk 
bővebb információt Vojtek Évától, a PTE 
munkatársától. A Zöld-Híd Alapítvány 
által külföldről adaptált „mural painting” 
módszer bevezetéséről és tapasztalatairól 
tartott előadást Szabó Zsuzsa, az alapít-
vány munkatársa. Végül Tóth Zsófia Kata 
által került bemutatásra a Pécsett műkö-
dő Kompetencia és Tanácsadó Központ. 
A konferencia a projekt számára fon-
tos módszertani fejlesztési és adaptációs 
munkához kapcsolódó témákat dolgozta 
fel, mely során az érdeklődők bővebb in-
formációkat kaptak egy-egy szakterület 
tekintetében. A konferencia a pontos 
programja emellett az előadások elektro-
nikus formában elérhetőek az alábbi hon-
lapon: www.civilhaz-pecs.huwww.civilhaz-pecs.hu 

�010. december 3-5. között az ön-
kéntesek számára képzést szervezünk 
Pécsett. A képzés célja, hogy a projekt 
során együttműködő partnerszervezetek 
támogatást és segítséget kapjanak helyi 
önkéntes segítőkön keresztül a külön-
böző programok (pl. projektmodellező 
klub, esélyegyenlőségi nap, stb.) megva-
lósításában. A hatékony segítségnyújtás-
hoz szükséges az önkéntesek felkészítése 

és képzése. Az önkéntesek toborzása ok-
tóber hónapban történik, felkészítésük 
novemberben, míg a képzésük december 
elején zajlik. Képzésük célja, hogy megis-
merkedjenek a projekt fő céljával és téma-

területeivel (az előítéletek és diszkriminá-
ció csökkentésével a hátrányos helyzetben 
lévők integrációjához, esélyegyenlőségé-
nek előmozdításához), melyek alapján 
információkat kapjanak, közösen gon-
dolkodjanak és tapasztalatot cseréljenek, 
s emellett megismerkedjenek egymással. 
E képzés az együttműködésről, a szemé-
lyes és szakmai kompetenciák erősítéséről 
és a projekthez közvetlenül kapcsolódó 
témák – önkéntesség, esélyegyenlőség, 
anti-diszkrimináció – megismeréséről, 
feldolgozásáról, a tudás- és tapasztalat-
szerzésről fog szólni. �010. novemberétől 
kezdődik a tanácsadás és képzési progra-
mok előkészítése, a helyi igények alapján 
a projekt során nyújtott szolgáltatások 
rendszerének kialakítása és elindítása. 

Boros Julianna
a projekt szakmai vezetője

A projekttel kapcsolatban bővebb infor-
máció kapható az alábbi elérhetőségeken:

Nevelők Háza Egyesület 
(gesztor szervezet) 

76�4 Pécs, Szent István tér 17. 
Tel.: 06-7�/511-815 

tamop551@civilhaz-pecs.hu

Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont Nonprofit Kft. 

(konzorciumi partner) 
76�5 Pécs, Aradi vértanúk útja �0. 

Tel.: 06-7�/514-100 
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SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében
TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011

„Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi 
kezdeményezések, programok támogatása”
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PrOGrAM:
9.00 regisztráció
9.30 Köszöntők 
9.40 Én-határok és csoportközi (v)iszonyok.
 Bigazzi Sára, PTE BTK Pszichológia Intézet
10.00 „Tükörben a világ” kiállítás az emberi természet-

ről és a fenntartható fejlődésről
 Galambos Attila, Zöld Fiatalok Egyesület (ZöFi) 

Pécs
15.15 Élő Könyvtár - „Találkozz az előítéleteiddel”
 Nyirati András, Az Emberség Erejével Alapítvány, 

Koska Éva Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda 
– Esélyek Háza 

10.30 Önkéntes jelenlét – jelenlévő önkéntesség
 Fehér Angéla, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
10.45 „Fontos Pont a Hegyhát Ifjúsági Életében”
  Harmathné Kisvári Zsuzsanna, Sásdi Városi 

Önkormányzat
11.00 „Add tovább” Fiatalok a települési közössége-

kért
  Ruszin Rita, PTE FEEK

 11.15 -11.30 Fair Trade kávézó és teázó

11.30 Pince Ifjúsági Információs Iroda 
 Kormos Piroska, Benkő Fruzsina, Pesterzsébeti 

Szociális és Gyermekvédelmi Központ (Bp)
11.45 „Nagyítós hétvége”
 Vlasicsné Bocz Krisztina, Nagyító Alapítvány 

(Szeged)
12.00 Láthatatlan vacsora és kiállítás
 Tóth Péter MásKépMás E.E.Sz. Alapítvány, Dobos 

Kristófné  Kilátás Alapítvány (Pécs)
12.15 „Európai ifjúsági munka: a társadalom- és de-

mokrácia tanulás lehetőségei.”
 Wootsch Péter ifjúsági szakértő

 12.45 Ebédszünet

rendhagyó osztályfőnöki órák,  osztályok és fiatalok 
csoportjainak jelentkezését is várjuk

13.30 Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú 
Alapítvány interaktív órája (bp)

13.30 Város Mindenkié Hajléktalan Érdekvédelmi 
Csoport rendhagyó osztályfőnöki órája (bp)

15.00 Melegség és megismerés középiskolai program 
– Labrisz Leszbikus Egyesület és Szimpozion 
Egyesület (bp)

15.00 utcai Szociális Segítők Egyesületének képzési 
programja (Tatabánya)

16.45 Kerekasztal-beszélgetés: Nem-formális órák he-
lye és szerepe a közoktatásban

Kísérő programok: „Nézőpontok” Nevelők Háza 
Egyesület fotókiállítása, Emberi Jogi Tudástár, Humana 
folyóiratok, NIDA, EVS bemutatása, Módszertani 
segédanyagok bemutatása: Kompasz, Kiskompasz, 
Képzők könyve, Kapcsos könyv, Spottok, rövidfilmek, 
Fair Trade kávézó és teázó

Együttműködő partnerek:
3. Szektor Alapítvány
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza
Az Emberség Erejével Alapítvány
Mobilitás Dél-Dunántúli Regionális Szolgáltató Iroda
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.
Nevelők Háza Egyesület
Önkéntes Központ Alapítvány
Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú 
Alapítvány
Zöld Fiatalok Egyesület
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ
Nagyító Alapítvány
MásKépMás E.E.Sz. Alapítvány
Kilátás Alapítvány
Város Mindenkié Hajléktalan Érdekvédelmi Csoport
Utcai Szociális Segítők Egyesülete
Labrisz Egyesület és a Szimpozion Egyesület

A rendezvény támogatója: 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A „2010 – A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének” keretében, 
a Tolerancia Nemzetközi Napja tiszteletére,

2010. november 18-án,

„NÉZZ A bOrÍTÓ MÖGÉ”
NEM-FOrMÁLIS  MÓDSZErEK, KOOPErATÍV TECHNIKÁK A 

KIrEKESZTÉS ELLEN A bEFOGADÁSÉrT AZ IFJÚSÁGI MuNKA TErÜLETÉN
Helyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.)

A szakmai napon való részvétel ingyenes.
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A �009. május 1-jén indult a TÁMOP-
5.3.1-08/� „Első lépés – alacsony fog-
lalkoztatási eséllyel rendelkezők képes-
sé tevő és önálló életvitelt elősegítő” 
pályázat keretében elnyert Startállás c. 
program, mely �010. november 1-jén 
zárul. Az Európai Unió és a Magyar 
Állam által nyújtott támogatás összege 
51.3�1.931,- Ft.

A projektet a Siklósi Többcélú Kis-
térségi Társulás az Új Esély Közhasznú 
Egyesülettel konzorciumban valósítot-
ta meg széleskörű szakmai partnerségi 
háló működtetésével.

Az együttműködő partnerek a 
Munkaügyi Központ, települési ön-
kormányzatok, szociális ügyintézők, 
családsegítő szolgálatok munkatársai, 
Kolping támogató szolgálat voltak.

A projekt célja: Siklós központtal, 
öt mikro-térségi helyszínen, a part-
nerségi hálózat működtetésével 60 fő, 
földrajzi, társadalmi, egzisztenciális 
szempontból halmozottan hátrányos 
helyzetű munkanélküli ember fel-
készítése az önálló munkaerő-piaci 
szerepvállalásra, önálló életvitel kiala-
kítására egy komplex fejlesztési cso-
mag személyre szabott alkalmazásával, 
amely az elérhető szolgáltatásokat in-
tegrálja.

A projekt célcsoportja: alacsony is-
kolai végzettségű vagy elavult szakké-
pesítéssel rendelkező álláskeresők.

A projekt előkészítő szakaszában 
kialakítottuk a dokumentumokat és 
meghatároztuk az adminisztrációs 
rendet. Egyeztettünk a partnerekkel, 
valamint közös szakmai felkészítéseket 
tartottunk.

A szolgáltatások elérhetősége, az 
ügyfelekkel való kapcsolattartás meg-
könnyítése érdekében 5 mikro-térségi 
csomópontot alakítottunk ki, ahol az 
esetmenedzserek havi rendszerességgel 
fogadónapot tartottak.

Végül a toborzás és kiválasztás fo-
lyamata során történt meg a 60 ügy-

fél programba vonása. Ez a folyamat 
több lépcsőben zajlott. A potenciális 
ügyfelek értesítést kaptak a Tájékoz-
tató rendezvényről, ahol részletesen 
ismertettük a projekt tartalmát, fel-
tételeit. Voltak, akik a célcsoport kri-
tériumainak nem feleltek meg, így 
objektív okokból nem kerülhettek 
a programba. A következő időpont-
ban történt az első interjú elkészítése, 
melynek során szinten objektív kizá-
ró tényezőkre derülhetett fény. Újabb 
időpontban – pszichológus közremű-
ködésével – került sor az érdeklődők 
kompetencia, értékrend, állapot, ké-
pesség, szociális helyzet és motiváció 
felmérése. A többszöri megjelenést 
igénylő kiválasztási folyamat hatására 
érvényesült az önszelekció és mérhető-
vé vált az érdeklődők együttműködési 
szándékának mértéke. Ez fontos volt, 
hiszen a másfél éves projekt során vé-
gig ugyanazzal a 60 ügyféllel kellett 
dolgoznunk.

Végezetül az esetmenedzserek, a 
pszichológus és szükség szerint a szoci-
ális ügyintézők és családsegítők bevo-
násával megtörtént a 60 fő kiválasztása 
és programba vonása.

A szolgáltatási szakaszban valósí-
tottunk meg azokat a tevékenységeket 
és szolgáltatásokat, melyek a foglal-
koztathatóságot akadályozó tényezők 
feloldására, a munkavállalási kész-
ségek fejlesztésére, az egyéni életutak 
tudatos irányítására koncentráltak. 
A komplex, átfogó szolgáltatások az 
egyes ember boldogulását segítve, ké-
pessé tették az önérvényesítés, önfenn-
tartás, probléma-kezelés és megoldás, 
felelősségvállalás készségeire olyan 
módszerek alkalmazásával, melyek nö-
velték elköteleződésüket, konkrét gya-
korlati haszonnal bírtak, távlati célok 
megfogalmazására sarkallták, s általuk 
a szórványosan és esetlegesen megjele-
nő munkaerő-igény kielégítésére alkal-
massá váltak.

A szolgáltatások között több inno-
vatív elem szerepelt. Ilyen a Gazdál-
kodj okosan tréning, a Látóút, a Tudás 
adatbázis, a szakképzés, a családsegítés 
és az egészségügyi szűrővizsgálatok tá-
mogatása.

Az 5 napos Gazdálkodj okosan tré-
ning az önálló életvitelhez szükséges 
készségek fejlesztésével, hasznos infor-
mációk átadásával, tudatos életvitel, 
életvezetés kialakításával járult hozzá a 
szociális, társadalmi, családi helyzetet 
veszélyeztető körülmények elkerülésé-
hez, a hatékony életvezetéshez. A tré-
ningen részt vevő 30 ügyfél interaktív 
formában dolgozta föl a háztartásveze-
tés, a gyermeknevelés, a párkapcsolat, 
a viselkedés, a környezetvédelem vala-
mint a családi gazdálkodás témaköreit. 
A további mindennapi életvezetéshez 
3 db könyvet ajándékoztunk a résztve-
vőknek.

A Látóút során a projekt résztvevők 
családi gazdaságokba látogatnak el, 
ahol ösztönzést, új információkat kap-
hatnak az önellátó gazdálkodás iránt. 
� csoport (30 fő) Bakócára és � cso-
port (30 fő) Bárba látogattak el családi 
gazdaságokba.

Az ügyfelek személyes értének, tu-
dásának megjelenítését, kapcsolataik 
bővülését és esetleges pénzforgalom 
nélküli együttműködésének kialakítá-
sát segíti a Tudás adatbázis kiadvány, 
melyben mind a 60 ügyfél elérhetősé-
gével, tudásával, szakértelmével szere-
pel. A kiadványt nagy örömmel fogad-
ták az ügyfelek és reményeink szerint 
hasznosan föl is használják.

A projekt során 16 fő részére biztosí-
tottunk OKJ-s parkgondozó szakkép-
zést. A �010.0�.15-én induló képzést a 
Dél-Dunántúli Regionális Forrásköz-
pont szervezte. Az 55 napos képzést a 
résztvevők kitartó és elismerésre méltó 
hozzáállással végezték el. Az esetme-
nedzserek folyamatosan figyelemmel 
kísérték az előrehaladást és rendszeres 

Startállás
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korrepetálással készítették föl a vizs-
gára a résztvevőket. A képzés során 
utiköltségtérítést, képzési támogatást, 
ebédet, láthatósági mellényt, könyve-
ket és ágvágó illetve metszőollót nyúj-
tottunk a tanulóknak.

Az egzisztenciális helyzetből, közös-
ségi mintákból és a munkanélkülisé-
gi létből fakadóan fokozott a családi 
problémák jelenléte az álláskeresők 
körében, ezért terveztük a családsegí-
tés szolgáltatást. Külön eredményként 
értékeljük, hogy ügyfeleinkkel sikerült 
olyan bizalmas viszonyt kialakítani, 
melynek következtében bizalommal 
fordultak hozzánk és megosztották 
velünk legbensőbb gondjaikat. A pro-
jekttartam alatt 38 fő részére nyújtot-
tunk családsegítő szolgáltatást.

Ismerve, hogy az egészségvédelem, a 
prevenció kultúrája alacsony szintű és a 
munkanélküli emberek fokozottan ve-
szélyeztetettek, a projektben támogat-
tuk az egészségügyi szűrővizsgálatok 
igénybe vételét személyes motiválással 
és utiköltségtérítéssel. A projekt során 
31 fő vett részt fogászati, nőgyógyásza-
ti, látás, vérnyomás szűréseken.

Az Új Esély Egyesület által korábban 
már megvalósított programok tapasz-
talatai alapján a szolgáltatási csomag 
része volt a munkaerő-piaci tréning, 
az önsegítő csoportfoglalkozások, a 
KIOSZK kezelésének oktatása.

Az egy hetes munkaerő-piaci tré-
ninget képzett trénerek tartották 4 
alkalommal 3 mikro-térségi csomó-
pontban, melyen mind a 60 ügyfél 
részt vett. A fejlesztés során a munka-

erő-piac széles aspektusait felölve tájé-
kozódhattak az ügyfelek az álláskere-
sés, a felvételi eljárás, a munkavégzés, a 
munkajog szabályairól.

�0 alkalommal tartottunk önsegí-
tő csoportfoglalkozásokat, melyeken 
�1 fő vett részt. A foglalkozásokon a 
hasonló helyzetben lévő emberek tár-
sas kapcsolatainak, problémamegoldó 
készségeinek, önismeretének, önér-
tékelésének, információ hasznosító 
készségeinek fejlesztése zajlott. Mód-
szerében a pozitív megerősítés, pozitív 
gyakorlatok bemutatása, tréning ele-
mek alkalmazása valósult meg.

A tréninggel hozzájárultunk a kap-
csolati háló bővüléséhez, megtapasz-
talhatták a személyes támogatottság 
érzését és jelentősen javult a résztvevők 
önbecsülése.

Az információszerzés, a hivatali 
ügyek intézésének ma már elengedhe-
tetlen feltétele a számítógép és internet 
felhasználó szintű ismerete. A korábbi 
projektünkben beszerzett KIOSZK 
rendelkezésre állt ahhoz, hogy az ügy-
feleket felvértezzük az egyszerűbb 
kezelési ismeretek elsajátítására. 40 
ügyfél részére nyújtottunk KIOSZK 
kezelési oktatást.

A személyesen nyújtott szolgáltatá-
sok erősítették az ügyfelek elkötelező-
dését a projekthez és a bizalmat az eset-
menedzserek iránt. A fogadónapokon 
a mikro-térségekben valamint a siklósi 
irodában naponta nyitottan álltunk 
az ügyfelek rendelkezésére. Személyes 
szolgáltatások keretében segítő beszél-
getést, motivációs beszélgetést, egyéni 
felkészítés a munkavállalásra, ingyenes 

irodai infrastruktúra használatának 
biztosítását, munkába/képzésbe helye-
zés, nyomonkövetés, átirányítás, kiegé-
szítő szolgáltatást nyújtottunk.

A teljes projekttartam alatt folyama-
tosan gyűjtöttük a tárgyi (ruha, beren-
dezési tárgy) adományokat, melyeket 
szétosztottunk a rászorultak között.

A program eredményeként 46 fő 
munkába helyezése történt meg, 16 
fő OKJ-s parkgondozó végzettséget 5 
fő egyéb szakképesítést szerzett. Ezen 
kívül a résztvevők önbecsülése, infor-
máltsága, szakmai tudása nőtt, így he-
lyüket a magán és a társadalmi életében 
eredményesebben állhatják meg.

A fenntarthatóság és magas szakmai 
színvonal biztosítása érdekében hang-
súlyt fektettünk a stáb és a partnerek 
közös szakmai felkészítésére, mely az 
integrációt is erősítette. Partnereink-
nek 4 alkalommal tartottunk szakmai 
műhelymunkát a komplex helyzetfel-
tárás módszereiről, a fejlesztési útvona-
lak kidolgozásáról, minőségbiztosítás 
- hatékonyságfejlesztésről. 9 alkalom-
mal kiégés elleni találkozót tartottunk 
különböző témák mentén (pl. ellensé-
ges ügyfél, lelki egészség-betegség, kap-
csolatok, együttműködések). A közös 
programok segítették az együttműkö-
dés és a saját szakmaterületen végzett 
munka hatékonyságát.

A Startállás projekt záró konferen-
ciáját �010.október �8-án tartottuk, 
melyre mind a 60 ügyfelet is meghív-
tuk.

Kállai Júlia
Új Esély Közhasznú Egyesület

esetmenedzser
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A régi pécs-budai temető emlékezete
Idős emberként egyre jobban ragasz-
kodom a városom múltjához. Pécs az 
életem részévé vált. Fáj, ha már nem 
emlékeznek múltjára, de boldogan 
örülök a jelenlegi sikereknek is.  

Áhítatos tisztelettel látogatom a te-
metőt, ahol kedves hozzátartozóim, és 
felejthetetlen egykori barátaim nyug-
szanak. 

„Szeretem a temetőket. Egyszerűen 
és közönségesen szeretem a színeit, az 
őszi sárgáját, a haragoszöld tónusait, 
a csendjét… Kezemben egy becsukott 
könyvvel sétálok és csodálkozom, mi-
lyen csendesek egyszerre a lármás em-
berek, hogy hangzik ki beszédünk a 
csendbe és az örökkévalóságba.” (Kosz-
tolányi Dezső)

A fenti gondolatok jegyében fogant 
meg a régi Pécs-budai városi temetőre 
való visszaemlékezésem alapgondolata. 
A régi temetőt ma már hiába keressük, 
helyén új modern épület kolosszusok 
emelkedtek. Többé-kevésbé ezen a te-
rületen épült fel Kulturális Fővárosunk 
büszkesége, a Tudás Központ is. 

Reéh György, a régi pécsi világ köz-
ismert alakja, a város kiváló ismerője 
19�8-ban még így írt a régi Pécs-budai 
külvárosi temetőről:

„Itt járok a régi temetőnek ma már a 
hervadás, a lombhullásnak gobelin szí-
neiben pompázó cserjéi, bokrai között, 
s eltűnődöm azon, hogy, mennyi han-
gulat van a pergő elsárgult falevelek 
fáradt libegésében, fakó színében – s 
hogy mily harmonikus ezzel az a ma-
gány, amely itt körülvesz.

Egy régi sír kerül elém, s rajta ismerős 
nevet betűzök ki a mohával fedett fel-
iratból. Eszembe jutnak a régi emlékek. 
Az ám! Emlékszem a temetésére is, hi-
szen magam is kikísértem utolsó útján a 
halottat! Hányat, de hányat temetünk a 
régi jó ismerősök közül ezek alá a most 
lombjukat hullató nagy fák alá!

Egyik név után a másik jut eszembe, 
s rájövök arra, hogy ez az én csendes 
magányom itt a korhadt sírkeresztek, 
behorpadt sírok, bedőlt kripták között 
nem is magány, hisz városunk régi, te-
kintélyes polgárainak százai vesznek 
körül!” 1

1  Dunántúl. 19�8. október 31.

Reéh György így folytatja a vissza-
emlékezését:

„Pedig mily hatalmas bürgerdinasztiák 
emlékét őrzi még egy-egy csonka síremlék.

Rábel, Ráth, Piacsek, Vogl, Gianone, 
Madarász, Szontagh, Stirling, Kraut-
szak, Weidinger, Hetl, Rueprecht, 
Szautter, Aidinger, Bubregh, Lakits, 
stb. stb., hogy csak egy párnak nevét 
említsem ötletszerűleg – vajon ezek 
közül hány családnak van még sarja 
városunkban? S bár a Farkas Istvánok, 
Gründlerek, Pucherok is a maguk ide-
jében a város életében hangadó szere-
pet játszottak, ma legfeljebb egy-egy 
utca neve, egy-egy alapítvány, vagy a 
város közgyűlésének akkori időkből 
való jegyzőkönyve tartja fenn emléke-
zetüket – vagy egy-egy csonka s mind 
jobban málló emlékoszlop, egy-egy be-
horpadt sír felett tanúsítja az alatta pi-
henőről azt, hogy „fuit” (elmúlt).

Pedig ezek az emberek a város képé-
re az ő korukban az ő egyéniségüknek 
sajátos stigmáját ütötték! Az a Pécs, 
amelynek ők voltak a hangadói, meny-
nyivel más volt, mint a mai Pécs! 

Igaz, akkor nem volt akkora fény, 
nem volt akkora kényelem, de szinte 
egy család volt az egész város. Az éj-
szakában nem öntötte ugyan villany-
fény el az aszfaltot, de azok, akik sötét 
téli estéken kézi lámpással világították 
meg maguk előtt a macskafejes kövek-
kel kirakott görbe utcákat, azok akkor, 
amikor a baráti kört felkeresték oda 
szeretetet, kedélyességet vittek – oda 
vitték a szívüket!” �

19�9-ben egy másik pécsi várostár-
sunk így írt: 

„Itt nyugszik a régi Pécs. A halottak 
közül sokat átszállítottak más teme-
tőbe és rövid időn belül megszűnik 
temetőnek lenni, akkor a többi elfelej-
tett tömegsírba fog kerülni, köztük sok 
olyan, aki annak idején a pécsi társada-
lomnak ismert tagja volt.” 3 

A régi temető mára már teljesen el-
tűnt. 

„Ismeretes, hogy Pécs sz. kir. város 
közönsége 1903-ban elhatározta a bu-
dai külvárosi temető felhagyását és új 

�  U.o.
3  Pécsi Napló. 19�9. november 01. 

temető létesítését. Az új temető a sik-
lósi országút mentén létesült s 1904. 
november 3-án temették bele az első 
halottat. A budai külvárosiban 1904. 
november �-án 
temettek utoljá-
ra s azóta ez a te-
mető, mely több 
mint hét évtize-
den át fogadta 
keblébe városunk 
minden rendű és 
rangú halottját, 
megszűnt, hogy 
p a r a d oxo nna l 
szóljak, megszűnt élni. Maga is elkez-
dett haldokolni és ez a haldoklás eltart 
1934-ig, amikor eltűnik a föld színé-
ről, hogy talán népliget, sétatér vagy ki 
tudja, mi legyen belőle.” 4

A Széchenyi tér az utóbbi száz évben 
gyakran borzolta pécsiek kedélyeit. 
Így volt ez a 1930-as években is, ami-
kor felszámolták a régi Budai külvárosi 
Temetőt. A síremlékek nagy részét el-
rombolták, a kőanyagukat a Széchenyi 
tér felkövezésére használták fel. 

Napjainkban ismét változott a 
Széchenyi tér képe. Szétbontották a szá- tér képe. Szétbontották a szá-
munkra, régi pécsiek számára oly kedves 
teret. Természetesen el kell fogadnunk 
az észérveket, a tér már valóban meg-
érdemelte a korszerűsítést. Igaz-igaz, de 
fiatalságunk és álmaink Széchenyi tere 
többé már nem lesz olyan, mint ami-
lyen volt. Modern és idegen lesz. Úti-
könyvek készülnek majd, amelyben a 
város főtere már egy új, megváltozott 
arculatát fogja mutatni.

Epilógusként szeretném felidézni 
egy közelmúltban átélt szomorú él-
ményemet. Néztem a Széchenyi tér 
felszaggatott kövezetét. Az egykori 
Budai külvárosi temető síremlékeinek 
málladozó kövein csak egyen tudtam 
elolvasni a felírást: „Itt nyugszik…!

 „Mi voltunk, mint Ti,
Ti lesztek, mint Mi,
Por és Hamu.”

(Nagycenki kripta felirat)

4 Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítő-
je. I. évf. 1908. 

Trebbin Ágost

Pécs-Budai temeto hajdani 
főbejárata
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A Dél-Dunántúli Regionális Forrás-
központ �009-től megvalósító part-
nerként vesz részt a Nonprofit Humán 
Szolgáltatók Országos Szövetségének 
TÁMOP �.5.1. – „Negyedik Partner” 
programjában. A projekt célja  4 régi-
óban, köztük a Dél-Dunántúlon olyan 
regionális képviselet kialakítása, mely 
segíti a civil és nonprofit szervezeteket 
abban, hogy aktuális információhoz 
jussanak a foglalkoztatáspolitikai vál-
tozások, a civileket érintő jogszabályok 
módosításával, előkészítésével kapcso-
latosan. Az együttműködés további 
célja a különböző típusú szereplőkkel 
való együttműködés megteremtése, 
önfenntartását és szakmai fejlődését, 
innovációját szolgáló képzések, gaz-
dálkodási és vezetési módszerek ki-
dolgozása és elterjesztése, aktuális és 
praktikus ismeretek átadása, regionális 
foglalkoztatási érdekegyeztető műhely 
kialakítása, működtetése.

A „Negyedik Partner” program pro-
jekt keretében a Dél-Dunántúli Regio-
nális Forrásközpont az alábbi tevékeny-
ségeket valósította meg a régióban: 

Folyamatos információ nyújtása a 
foglalkoztatási célú civileknek a tevé-
kenységi területüket érintő aktualitá-
sokról, pályázati lehetőségekről, jogsza-
bály módosításokról és új jogszabályok 
előkészítéséről. Egyes kiemelt jelentő-
séggel bíró témákban regionális fóru-
mokat, műhelyeket is szerveztünk, így 
említenénk néhányat a teljesség igénye 
nélkül, pl.:  

�009. december 9. – A �010. január 
1-től hatályos adó és TB jogszabályok 

változásai és ennek kihívásai témakö-
rében tartottunk regionális fórumot, 
melynek aktualitását az éves pénzügyi 
tervezés, továbbá a pályázati támoga-
tásban részesülő civil és nonprofit szer-
vezetek esetén a változó járulékfizetési 
kötelezettség projekt költségvetésre 
gyakorolt hatása adta.

�009. december 15. – Párbeszéd 
a rehabilitációról címmel regionális 
konferenciát szerveztünk, melyen a 
rehabilitációval kapcsolatos aktualitá-
sok, jogszabály módosítások kerültek 
megvitatásra az érintett civil és non-
profit szervezetek, a foglalkoztatók és 
a minisztérium szakemberei, szakértői 
részvételével. A konferencia lehető-
séget teremtett arra is, hogy a rehabi-
litációs foglalkoztatással és annak fi-
nanszírozásával kapcsolatos gyakorlati 
tapasztalatokat is megvitassák a részt-
vevők.

�010. február �. – A foglalkoztatási 
civil és nonprofit szervezeteket érintő 
munkaerő-piaci szolgáltatások szer-
vezetei akkreditációját célul kitűző 
TÁMOP �.6.1. programról és annak 
a várható eredményeiről, valamint a ci-
vilekre gyakorolt hatásairól tartottunk 
regionális konzultációt, a kiemelt pro-
jekt vezetőjével közösen.

�010. március �3. – A regionális 
érdekképviselet témakörében a Dél-
Dunántúlon működő Regionális 
Munkaügyi Tanács, Regionális Szo-
ciálpolitikai Tanács, Regionális Civil 
Egyeztető Fórum, Baranya Megyei 
Foglalkoztatási Paktum projekt tevé-
kenységéről és eredményeiről hallhat-

tak rövid prezentáció-
kat a résztvevők. 

�010. október �0. – A 
helyi önkormányzatok 
és a civil szervezetek 
közötti együttműködé-
sek jogi és intézményes 
háttere és a szolgáltatás 
tervezés témakörében 
adtunk lehetőséget az 
érdeklődőknek az esz-
mecserére, konzultáci-
óra. 

A projekt egyik fontos célkitűzése a 
régióban működő civil és non-profit 
szervezetek önfenntartását és szakmai 
fejlődését, innovációját szolgáló kép-
zések, tanulmányutak megszervezése. 
A szervezetek munkatársai többek 
között IT, minőségbiztosítás és lob-
byképzésen vehettek részt, továbbá a 

régióból 3 fő Kassán tanulmányozta a 
szociális és munkaügyi ellátórendszert 
és a szolgáltató szervezeteket. A hor-
vát tanulmányút keretében november 
közepén az Eszéken és Horvátország-
ban biztosított munkaügyi és szociális 
szolgáltatásokat, szociális gazdaságot 
tanulmányozzák a résztvevők. 

A regionális képviselet egyik fontos 
eleme egy régiós hálózat kialakítása, 
melyhez bármelyik foglalkoztatási és/
vagy szociális célú civil és non-profit 
szervezet csatlakozhat, egy együttmű-
ködési szándéknyilatkozat kitöltésével. 
A hálózat folyamatosan bővül, tagjai 
rendszeresen információt kapnak a 
projekt keretében megvalósított a kép-
zési lehetőségekről, tanulmányutakról. 

A projektről és a hálózathoz való 
csatlakozás módjáról az alábbi címen 
kérhető további információ: 

Dél-Dunántúli regionális 
Forrásközpont 

Horváth Márta regionális koordinátor
Tel.: 7�/514-108
Fax: 7�/514-101

Mobil: 06-30-817-��-88
E-mail: horvath.marta@ddrfk.hu

„Negyedik Partner” program –
Regionális érdekképviselet kialakítása
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– Hogyan lesz 
színész az ELTE fi-
zika-kémia szakos 
hallgatójából?

– Abban az idő-
ben a felvételinél 
két helyet lehetett 
megjelölni, először 
orvosnak jelentkez-

tem, másodszor vegyésznek, mindkét 
alkalommal jelentkeztem a színművé-
szeti főiskolára is, ahol mindkétszer a 
harmadik rostán estem ki.  A második 
évben felvettek vegyésznek, de hely-
hiány miatt átirányítottak az ELTE 
fizika-kémia szakra. Egy évvel azután, 
hogy bekerültem az egyetemre, hirdet-
ték meg, hogy megalakul az egyetemi 
színjátszó kör. Természetesen jelent-
keztem, így alapító tagja lettem az Uni-
versitasnak.

– Legendás volt ez az Universitas, 
amely mind a színházi, mind az egyete-
mi életben meghatározó volt.

– Valóban, itt játszott többek közt 
Jordán Tamás, Fodor Tamás, Hetényi 
Pali, Kristóf Tibor, akik innen indul-
tak, aztán színészekké váltak. Egy ideig 
itt szerepelt Székhelyi József és Schütz 
Ila is. Ruszt József volt az Universitas 
legemblematikusabb rendezője és, bár 
mások is rendeztek, ő volt az, aki végig 
kitartott.

�001-ben, amikor negyvenéves lett 
az Universitas, a Duna Tv készített ve-
lünk egy dokumentumfilmet. 

– Azért annak is szerepe lehetett az 
Universitas legendává válásában, hogy 
olyan darabokat is előadhatott amit az 
akkori kultúrpolitika a tűrt, vagy esetleg 
a tiltott kategóriába sorolt.

– A darabválasztás az egyetem dé-
kánjának – aki abban az időben Nagy 
Péter irodalomtörténész volt – a ha-

Hajnal ZsoltAki pécsivé vált
Sólyom Katalint, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagját, nemcsak a 
színházrajongók ismerhetik. Önálló irodalmi műsorokkal lép fel, ta-
nít a Füsti-Molnár Színistúdióban és a PTE Művészeti Karán, vers-
mondó műhelyt vezet, könyveket szerkeszt. A művésznőt szeptember-
ben Pro Civitate-díjjal tüntette ki a város.

táskörébe tartozott. Ezek a darabok 
általában kis szériával – 5-10 előadás 
– mentek. Ezeket valószínűleg azért 
tűrte az akkori kultúrpolitika, mert 
egyfajta szelepként is működtek. Jöt-
tek hozzánk a „nagy színházakból” is 
előadásokat nézni. Amikor a Yermát 
adtuk elő – amelyben a címszereplőt 
játszottam – eljött Ungvári Tamás és 
Psota Irén megnézni az előadást. Két 
évvel később bemutatták a Madáchban 
a Yermát.

– Van-e olyan szerepálma, ami meg-
valósult és esetleg olyan, amit sajnál, 
hogy kimaradt a pályafutásából?

– Azokat tudom mondani, amiket 
nagyon-nagyon szerettem. Ilyen volt 
a Karnyóné, életem első nagy sikere. 
Az előadással egész Európát bejártuk, 
díjakat is nyertem. Ezzel egy időben 
játszottam Balázs Béla: A kékszakállú 
herceg várá-ban Juditot. Egymás után, 
egy előadás keretében játszottuk a két 
darabot. Nagyon szerettem a Hamlet 
Gertrúdját – erre a szerepre kaptam a 
Jászai-díjat.

A szerepálmokról nem szívesen be-
szélek, emlékszem kezdetben szomorú 

voltam, ha nem kaptam meg egy-egy 
olyan szerepet, amit szerettem vol-
na eljátszani. De igazából már nem is 
emlékszem rájuk. Kifejezetten szerep-
álmaim nem 
voltak, mert úgy 
gondolom, hogy 
ezeknek nincs 
értelme.  A szí-
nésznek el kell 
fogadni és el kell 
játszani azt, amit 
ráosztanak. Azt 
a szerepet is meg 
kell csinálni, amihez nincs kedve, vagy 
úgy érzi, hogy nem rá szabták. Az én 
felfogásomban színész szerepet vissza 
nem adhat.

– Műsoron van a színházban önálló 
estje „Az élet titka” címmel.

Ez az előadás Lázár Ervin „Az élet 
titka” című meséjének kibontása és to-
vábbgondolása, melyből közel egy órás 
igazi felnőtt-mesét kerekített Szabó 
Attila rendező.

Ezenkívül a közeljövőben új 
előadásban is láthat a közönség. 
A Grace és Glória kapcsán meg-
keresett Maros András, eg y fiatal 
író és felajánlotta, hog y ír nekem 
eg y darabot. Először monodrámá-
ról volt szó, de aztán – szerencsé-
re – kétszereplős darab lett belőle 
„Gyanús mozgások”, címmel, amely 
eg y anya-fiú kapcsolatot mutat be. 



2010. november 11

Ba
ra

ny
ai

A darabban a partnerem a fiút ját-
szó Zayzon Zsolt.

– Bár jelentős, sőt korszakos filmekben 
is játszott, de nem érzi mégis úgy, hogy 
több filmben is játszhatott volna?

– Játszottam az első Szabó István fil-
mekben – Apa, Álmodozások kora, 
Szerelmesfilm, Tűzoltó utca �5., –  ő 
az a rendező, aki nem felejti el és visz-
szahívja a régi színészeit, akár csak egy 
rövidebb szerep erejéig. Így kerültem 
a Mephisto-ba és a Napfény ízé-be. 
A Mephisto-nak nagyon örültem, hi-

szen egy Oscar-díjas film és egy jó kis 
szerep volt, a Brandauerrel közös je-
lenetben. De nagyon sajnálom, hogy 
csak „ennyi” jutott a filmezésből, és azt 
hiszem ezt nagymértékben a „vidéki-
ségnek” köszönhetem.

– Ezzel az egyedi hanggal nem sajnál-
ja, hogy szinkronszerepeket nem kapott?

– Sokaknak tetszik a hangom, soka-
kat irritál, de mindenféleképpen jel-
legzetes. Orvosi szemmel nézve ez egy 
abnormális hang, ugyanis nem zárnak 
teljesen a hangszalagjaim. Hároméves 
koromban szamárköhögésen estem át, 
amiből visszamaradt egy hangszálvas-
tagodás. Ez egész életemen végigkísér. 

A civil beszédben, ahol az ember reny-
hébben beszél, mint a színpadon, nem 
zár igazán a hangszalag és ettől lesz a 
hangom ilyen fátyolos.

Nagyon szívesen szinkronizáltam vol-
na, de csak saját magamat utószinkroni-
záltam. Talán jó szinkronszínész is lehet-
tem volna. Nemcsak az vonzott, hogy 
más bőrébe bújva a hangomat adjam, 
hanem azok a lehetőségek, amiket a han-
gommal tudtam volna csinálni. Sokkal 
nagyobb a lehetőség, mint a színpadon, 
ahol az ember kötve van a testéhez.

– Rengeteg dolgot csinál a színészeten 
kívül, gyerekdarabokat ad elő, előadáso-
kat állít össze, verseskönyveket szerkeszt, 
a Civil Közösségek Házához is több szál-
lal kötődik.

– A Füsti-Molnár Színistúdióban 
tanítok versmondást és a Versmondó 
Pedagógusok Műhelyét vezetem, amit 
mind jobban élvezek, mert egy nagyon 
jó alkotó közösség jött össze, néha már 
úgy érzem, hogy én csak mint egy tyúk-
anyó vagyok köztük.

Ezenkívül tanítok az egyetem Művé-
szeti Kar Zenetudományi Intézetében az 
ének szakosoknak színpadi beszédet, fél 
évig verset, fél évig drámát tanulunk.

– Több mint negyven éve van Pécsett. 
Nem bánta meg, hogy ideszerződött és 
hogy itt maradt?

– Kétszer mehettem volna el Pécs-
ről, először a Fővárosi Gyerekszínházba 
– abban az időben sok gyerekdarabban 
játszottam és sok gyerekműsorral sze-
repeltem – aztán Szikora János hívott 

Győrbe, de akkor már nem akartam 
elmenni, mert már gyerekeim voltak 
és úgy éreztem, hogy inkább a biztosat 
választom és maradok. A színházi pálya 
iszonyú bizonytalan, én féltem attól az 
ha egyszer elindul, akkor már nem iga-
zán tud megragadni, hanem mindig 
tovább kell mennie. Nagyon sok olyan 
kollégám van, aki végigjárta az országot. 
Közülük van, aki befutott, de olyan is, 
akinek ez nem sikerült. Így, hogy marad-
tam, elmondhatom, hogy pécsi vagyok, 
már 4� éve itt élek. Talán a mostani díj 
is azt jelzi, hogy a város is elismeri az itt 
töltött több, mint négy évtizedet.

– A Pro Civitate-díj hová kerül a ki-
tüntetések között?

– Közvetlenül a Jászai-díj mellé, 
amely kifejezetten szakmai díj és még 
mindig a legkedvesebb számomra, de 
ezután jön a Pro Civitate-díj.
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A Noé Bárkája Egyesület �001.-ben 
alakult, egy hasonló nevű osztrák 
egyesület mintájára. Célkitűzéseink 
megvalósításának módja munka köz-
ben  átalakult. Míg osztrák barátaink 
a világ minden tájáról gyűjtik, és nem 
csak bemutatják, hanem termesztik is a 
gyógynövények alfajait, mi elsősorban 
a Mecsek gyógynövényeit mutatjuk 
be, és termesztés helyett az ismeret-
terjesztés, a széles körű felhasználási 
lehetőség – és ezzel a magyar kertészet 
múltjának, módszereinek felkutatása, 
újjáélesztése, lett a célkitűzésünk.

Mindezen célok elérése érdekében 
szervezünk előadásokat, kitelepülünk 
rendezvényekre, tanácsot adunk, vagy 
gyakorlatban is kivitelezünk vegyes 
kultúrás kiskertet,  telephelyünkön 
szakmai könyv- és folyóiratállomány 
áll az érdeklődők rendelkezésére, és 
megtekinthető a bemutató kert, mely 
három részből áll: a Mecsek vadon élő 
és termesztett gyógynövényei, a ma-
gyar kertek virágai, és a vegyes kultúra 
különböző módszereit bemutató  terü-
letekből.

Szándékosan nem használjuk a bio 
kert, bio módszerek kifejezést, mivel ez 
elsősorban a Németországból érkezett  
technológiákat jelenti a köztudatban, 
a valóságban pedig az elmúlt 50-60 
évet leszámítva a magyar parasztok és 
kert-szőlőművelők is a természetközeli 
módszereket ismerték.

A Mecsek falvaiban is látni ve-
gyes kultúrás előkerteket, ahol még a 
nagy-dédszülők hagyatékaként ültetik 
vegyes kultúrába a haszon-dísznövé-

Noé Bárkája
nyeket. A gyógynövények 
beültetése és használata a 
növényvédelemben sajnos 
elfelejtődött, célunk ezek 
felkutatása és ismertetése , 
bemutatása is. Jó lenne ha 
a parasztházaknál újra pa-
rasztkertet telepítenének, és 
feltámadnának a parkoknak 
a  régi magyar hagyományai 
is.(A gyep-tuja alkalmazása 
önmagában tájidegen, fan-
táziátlan). Az egyházi léte-
sítményeknél – ha nem is 
teljesen szabályosan és ha-
gyományosan, de újraéledni 
látjuk a kolostorkerteket, és 
örömmel látjuk a város park-
jaiban megjelenő gyógynö-
vényeket: levendula, rozma-
ring, orbáncfű.

A kertépítés-önellátás 
akár �0-�5 négyzetméteren, vagy erké-
lyen, sőt egy „zöld háztetőn”   is meg-
valósítható.

A  saját, vegyszermentes kertből 
származó zöldség-, gyümölcs-, gyógy-
fűszernövény pénztárcakímélő is, ami 
a válság éveiben nem elhanyagolható.

Tudatosan fogyasztva egészségünk 
megőrzésében, a betegségek megelőzé-
sében is fontos szerepe van.

 A kert termékei némi kézműves 
munkával, ötletekkel a lakásdíszités-
ben is felhasználhatók.

Mindezekről a kérdésekről szól szep-
tember végén induló előadássoroza-
tunk, ahol a gyakorlat elsajátítására is 
lehetőségük lesz a résztvevőknek.

Programjaink iránt érdeklődni lehet 
a �0-5861�81-es telefon számon, illet-
ve a noe.kert@gmail.com.email címen 
lehet.

Bérces Viktória
elnök
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A Tudás-Forrás programot a 3 meg-
valósító szervezet: a Dél-Dunántúli 
Regionális Forrásközpont (Pécs), 
a Humán Fejlesztők Kollégiuma 
(Debrecen) és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye Esély Szociális Közalapítványa 
(Szolnok) azzal a céllal dolgozta ki, 
hogy a három megvalósító szervezet 
által korábban kidolgozott munkaerő-
piaci szolgáltatási módszereket és mo-
delleket közös nevező mentén szakma-
ilag integrálja; majd ennek szélesebb 
szakmai kör által történő megvitatása 
után a kiválasztott célcsoportok szá-
mára átadja, terjessze, hasznosítsa. 

Projektünk területi fókusza Dél-
Dunántúl, Észak-Magyarország, 
Észak-Alföld, és Dél-Alföld, mely a 33 
leghátrányosabb, komplex programmal 
segítendő kistérséget is magába foglal-
ja. Így projektünk keretében lehetőség 
nyílik a szervezeti – szakmai kapacitá-
sok fejlesztésére ott, ahol ezek gyenge-
sége, vagy hiánya miatt a munkaerőpi-
acon hátrányos helyzetű csoportoknak 
nincs hozzáférése a személyre szabott, 
alternatív szolgáltatásokhoz. 

A pályázat szakmai céljai és azok 
megvalósítása: 

A három megvalósító szervezet 
HEFOP és ROP pályázataiban 
alkalmazott módszereit egy közös 
nevező mentén szakmai integrál-
tuk egy „disszeminációs csomag”-
ba, mely a megvalósító szervezetek 
honlapján is elérhető. 
Tapasztalatátadási szakmai műhe-
lyeket tartottunk �0 helyszínen 
(4 régió 106 kistérségét érintve), 
ahol a disszeminációs csomagban 
összegzett módszerek kerültek át-
adásra. 
Jogszabály módosítási javaslatokat 
dolgozunk ki a tapasztalatátadó 
műhelyek keretében gyűjtött ja-
vaslatok, tapasztalatok alapján. 
Záró-kiadványt jelentetünk meg, 
melyben a tapasztalatátadó mű-
helyek keretében megfogalmazott 
vélemények, javaslatok is össze-
foglalásra kerülnek a további hasz-
nosíthatóság/felhasználás céljából 
(reményeink szerint a rendszersze-

•

•

•

•

TÁMOP 1.4.3. – Tudás-Forrás program – Módszertani 
együttműködési hálózat kialakítása és működtetése

rű alkalmazást, intézményesítést is 
biztosítva). 

Az átadott módszerek szervezeti 
adaptációját tanácsadással, konzultá-
cióval segítjük elő, és a projekt zárását 
követően is biztosítjuk annak nyomon 
követését a felhasználók körében. 

A projekt szakmai tevékenységéről 
és eredményeiről, valamint a worksho-
pok eredményeként megfogalmazott 

szakmapolitikai ajánlásokról, jogsza-
bály módosítási javaslatokról �010. 
november 30-án, Budapesten tartunk 
beszámolót záró konferencia kereté-

ben, melyre minden érdeklődőt szere-
tettel várunk. 

A projektről és a záró konferenciáról 
további információ kérhető: 

Dél-Dunántúli regionális 
Forrásközpont

Gyurok Ernőné Dr. Bódi Csilla 
projekt menedzser, 

Dandé István szakmai vezető
76�1 Pécs, Király utca 8. 

Tel.: 7�/514-100, Fax: 7�/514-101
E-mail: ddrfk@ddrk.hu
Honlap: www.ddrfk.hu

Konzorciumi megbeszélés – Budapest 2010.08.24.

Dandé István szakmai vezető bemutatja a programot 
a nyitókonferencián – 2010. április 7. – Budapest

Gyurok Ernőné Dr. Bódi Csilla projektmenedzser 
regionális műhelymunkán mutatja be a projektet
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�010. júliusában indult a „Civil SZÍN-
TÉr baranyában” című pályázati pro-
jekt, mely az Egy Hajóban Gyermek-és 
Ifjúságvédő Alapítvány valamint a 
Zöld Híd Alapítvány konzorciumi 
partnerségében valósulhat meg. A pro-
jekt célja, hogy az ún. „horizontális 
szempontok elvei alapján” elsősorban 
az esélyegyenlőség, a társadalmi kohé-
zió, a fenntartható fejlődés területén 
szerzett tapasztalatok, a hazai és nem-
zetközi jó gyakorlatok minél szélesebb 
körben való elterjesztése. A szakmai ta-
pasztalatok elterjesztése nem a magán-
személyek körét érinti, hanem a mul-
tiplikáló hatást kiaknázván, a sokkal 
nagyobb társadalmi csoportokat elérő 
– ezáltal nagyobb hatékonyságot ered-
ményező – civil szervezeteken keresz-
tül történik. 

A projekt keretében három terüle-
ten, a mohácsi, sásdi és komlói kistér-
ségekben vontunk be összesen 34 civil 
szervezetet a megvalósításba. A kis-
térségek civil szervezeti képviselőit 
egy-egy kistérségi koordinátor fogja 
össze, akiknek feladatuk a bevont ci-
vil szervezetek tematizálása, egyfajta 
„csoportbontás” a szervezetek profilja, 
érdeklődési köre alapján.

A projekt megvalósítása több lépcső-
ben zajlik. A konzorcium a civil szerve-
zetek kiválasztásán és igényeik felmé-
résén van túl, hamarosan következik 
az aktív munka fázisa. �010. novem-
berében számos, a horizontális terü-
leten tevékeny és elismert szakterületi 
szakértő bevonásával elkezdődik a civil 
szervezetek által delegált képviselők 
képzése, mely egészen jövő év tavaszáig 

„Civil SZÍN-TÉR Baranyában”
tart. A képzés akkreditált, így a 
bevont civil szervezeti delegál-
tak tanúsítvánnyal rendelkez-
nek majd elvégzése után a ho-
rizontális elvek megvalósítását 
illetően. Ez minden civil szer-
vezet számára jelentős előre-
lépés, hiszen az Európai Uniós 
pályázatokban az esélyegyen-
lőség és a fenntartható fejlődés 
kötelező elem a „megálmodott 
projekt” megvalósítása mellett. 
A képzés során nem csupán az EU-s 
projektekben alkalmazandó elemekkel 
ismerkedhetnek meg a civil kollégák, 
hanem a szakértők tapasztalataik révén 
betekintést engednek egy-egy modell 
értékű hazai és/vagy nemzetközi prog-
ram megvalósításába, így a külföldi in-
novatív jó gyakorlatok hazai adaptálása 
is lehetővé válik. Ehhez a képzés során 
megismert szakértői csapat a projekt 
teljes időszaka alatt rendelkezésre áll, 
szakmai tanácsaival egyfajta „mentor-
tevékenységgel” segíti a bevont civil 
szervezeteket a delegáltakon keresztül.

Az öt hónapon keresztül zajló komp-
lex képzés után a civil szervezeti dele-
gáltak egy bentlakásos foglalkozáson 
vesznek részt. Ennek célja a horizontális 
elvek alapos megismerése után, a szak-
értői csapattal közösen ún. akcióprog-
ramok kidolgozása. Ezek a bevont civil 
szervezetek profilja és a képzés során 
körvonalazott horizontális szempon-
tok mentén történő érdeklődési terület 
alapján kerülnek kidolgozásra. A fog-
lalkozások módszere azért bentlakásos, 
mivel ez a közös szakértői-és civil mun-
ka az akcióprogramok kidolgozásán 

felül a szervezetek 
hálózat-szerű mű-
ködését (szakmai 
és/vagy területi), 
ill. az együttműkö-
dések generálását 
is szolgálja. Erre ki-
váló alkalmat nyújt 
a bentlakásos for-
ma, hiszen a szak-
mai munkán túl 
így lehetőség nyílik 
a „csapat” jellegű 
közös munkára, az 
esti órákban a kö-

tetlenebb tapasztalat-cserére, és a közös 
gondolkodásra is.

Az akcióprogramok megvalósításá-
ban az Egy Hajóban Alapítvány és a 
Zöld-Híd Alapítvány közreműködő-
ként nyújt segítséget a civil szervezetek 
számára.

A projekt záró szakaszában az akkre-
ditált képzésben részt vevő, a szakmai 
munka szervezésében tapasztalatot 
szerzett, ill. a horizontális elvek mentén 
megvalósított akcióprogramok révén 
tapasztalttá vált civilek kistérségenként 
egy-egy workshopot is megvalósít-
hatnak. Ennek tematikáját és struktú-
ráját a projekt korábbi szakaszaiban 
szerzett tapasztalatok fogják konkre-
tizálni. Terveink között szerepel a „jó 
gyakorlatokat” és/vagy ún. „zászlósha-
jó-projekteket” megvalósító szerveze-
tek képviselőinek meghívása, valamint 
a nemzetközi innovatív projektötletek 
„megálmodóinak” vendégül látása a 
workshopon, ezzel erősítve a civil part-
nerséget, generálva az együttműködé-
seket, és elősegítve a területi kohézió 
hatékony megvalósítását.

A projekt iránt érdeklődők 
az alábbi telefonszámokon 

kaphatnak bővebb felvilágosítást:
Szabó Zsuzsanna 

(Zöld-Híd Alapítvány) 72/510-231
Valkó Kornélia 

(Zöld-Híd Alapítvány) 72/236-236
Molnár Ildikó 

(Egy Hajóban Alapítvány) 
72/515-059
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A „2010 – A szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem európai évének” keretében,

AZ ÖKONAP-on az egyetemen:

ÉLŐ KÖNYVTÁR – 
LIVING LIBRARY 
„TALÁLKOZZ AZ 

ELŐÍTÉLETEIDDEL
A könyvtár a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti 

Aulájában tart nyitva 2010. november 16-án (Kedd) 
10 és 18 óra között.

utolsó kölcsönzési lehetőség 17 órakor.

Elgondolkodtál már azon, hogy milyen előítéleteid van-
nak másokkal szemben?

Benned is sok sztereotípia él például a melegekről, ro-
mákról, vegetáriánusokról…?

Még sosem volt alkalmad rá, hogy elbeszélgess velük és 
megtudd, hogy milyen az életük?

Ha kész vagy szembenézni előítéleteiddel, szeret-
nél szembenézni „sztereotípiáiddal”, nézz be az Élő 

Könyvtárba, ahol a Könyvek beszélni tudnak!

Az Élő Könyvtár alapötlete nagyon egyszerű: 
„Találkozz az előítéleteiddel!” A gondolat �000-ben fo-
galmazódott meg egy dán ifjúsági szervezet tagjaiban, 
céljuk a fiatalok aktivizálása volt az ifjúság körében meg-
jelenő erőszak megelőzésében. Hiszen az emberi jogokat 
nem elég dokumentumokban foglalva védeni, hanem 
szélesebb körben terjeszteni, a való világban is gyakorol-
ni kell azok érvényesítését, toleranciára bírni az embere-
ket. A koncepció azóta is nagy sikerrel működik minden 
nagyobb ifjúsági fesztiválon Európa-szerte, vagy éppen 
most az Öko-napon. Az Élő Könyvtár úgy működik, 
mint egy hagyományos könyvtár, érvényes olvasójeggyel 
lehet kölcsönözni egy-egy könyvet meghatározott időre, 
a könyvtári szabályok betartásával. Ezek a könyvek azon-
ban élő személyek, sztereotípiáink, előítéleteink „áldoza-
tai”, vagyis lehet buddhista, mozgássérült, feminista, volt 
szerhasználó, látássérült vagy akár homoszexuális. Az „ol-
vasás”, vagyis a személyes beszélgetés során olyan kérdé-
seket tehetünk fel könyvünknek, amire mindig is szeret-
tünk volna választ kapni, csak sosem volt merszünk, vagy 
lehetőségünk megkérdezni. A szabály csak annyi, hogy 
az olvasójegyünkkel nyitottságot, kíváncsiságot és némi 
empátiát is „váltottunk”. A kikölcsönzött élő könyv nem-
csak válaszol kérdéseinkre, hanem vissza is kérdezhet, így 
könyv és olvasó, egymás nézőpontját megismerve, saját 
élményekkel gazdagodva fejezheti be a kölcsönzést.

Az Élő Könyvtárat magyarul nem beszélő olvasók is 
látogathatják, ugyanis angol és német tolmácskönyv is 
kölcsönözhető. 

A NANE Egyesület háromnapos ingyenes képzést tart �010. november ��-�4. 
között Pécsett. A képzésre a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Irodával együttmű-
ködve, a Nyílt Társadalom Intézet támogatásával kerül sor.
Célcsoport

A képzés célcsoportját CSÁO-k munkatársai, valamint egyéb, önkormányzati 
vagy civil működtetésű anyaotthonok munkatársai, valamint a megyében dolgozó 
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai (CSSK-k és gyermekjóléti szolgálatok család-
gondozói). A képzés ezen intézmények olyan munkatársainak szól elsősorban, akik 
vállalják és akiknek munkahelye lehetőséget ad arra, hogy a képzésen elsajátította-
kat munkatársaival megosztja, a bemutatott jó példák alapján az intézmény mű-
ködését átgondolja. Különösen hasznos lehet a képzés azon segítők számára, akik 
működtetnek, vagy terveznek működtetni önsegítő vagy támogató csoportot pár-
kapcsolati erőszak női áldozatai vagy túlélői számára.
Célok és eredmények

A képzés célja olyan multiplikátorok képzése, akik hatékonyan tudják az el-
eddig kevéssé ismert és gyakorolt, az erőszakot megélt nők és az ő gyerekeik 
speciális igényeit és élethelyzetét figyelembe vevő, emberi jogaikat tiszteletben 
tartó nemzetközi jó gyakorlatot intézményükben bemutatni, azt elterjeszteni, 
beleértve a (volt) bántalmazott nők megerősítését és a párkapcsolati erőszakkal 
kapcsolatos tájékozottságát elősegítő támogató vagy önsegítő csoportok mű-
ködtetését intézményükben.
A képzés végére a résztvevők:

Alapvető ismereteket szereznek az ügyfelek emberi jogairól, az erőszak 
általi elsődleges, és az intézmények által gyakorolt másodlagos áldozattá 
tételről, a párkapcsolati erőszak mint a családon belüli erőszak egyik leg-
gyakoribb fajtájának és a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés 
összefüggéseiről.
Megismerik a nemzetközi jó gyakorlatot a párkapcsolati erőszak miatt 
otthonukból menekülni kényszerülő nők és azok gyerekeinek ellátásával 
kapcsolatban.
Megismerik a hazai releváns jogszabályokat, és a jogalkalmazással kapcso-
latos leggyakoribb kihívásokat.
Megismerik az „Erő a változáshoz” c. kézikönyvben leírt támogató és ön-
segítő csoport modelleket, és azok alkalmazásának lehetséges módjait.
Eszközöket kapnak saját intézményük átvilágítására emberi jogi, valamint 
társadalmi nemi (gender) szempontból.
Eszközöket kapnak arra, hogy az átvilágítás során talált hiányosságokat 
közösen kijavíthassák.

Tervezett program, oktatók
A három napos képzés során megismertetjük a résztvevőket a párkapcsolati 

erőszak jelenségének alapvető fogalmaival, a hatékony segítői válaszokkal, va-
lamint teret teremtünk az együttműködésre kötelezett szakemberek közti pár-
beszéd fenntartására, beindítására.

Módszerek: A képzés részvételi alapú, kooperatív tanulási módszereket hasz-
náló kiscsoportos képzés, maximum �0 fő részvételével.

Az oktatók a NANE Egyesület trénerei, akik mindannyian részt vesznek az 
Egyesület áldozatsegítő munkájában.

A végleges tematika a résztvevők előzetes igényeinek ismeretében kis mértékben 
változhat.

A képzésen a részvétel ingyenes. A szervezők mindhárom napon helyben 
szendvicsebédet biztosítanak a résztvevőknek.

Helyszín: Civil Közösségek Háza, Pécs, Szent István tér 17. 
A képzés ��-én 10-17 óráig, �3-án és �4-én 9-16 óráig tart.
Szervező: NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-010�-06
További információk: Tóth Györgyi, tothgy@nane.hu

•

•

•

•

•

•

„Erő a változáshoz” – segítő munka párkapcso-
lati erőszak áldozataival és azok gyermekeivel.

Jelentkezési felhívás háromnapos képzésre
Baranya megye
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PÁLYÁZATI AjÁNLó
balassi és a váras városok 
Kiíró: Balassi Bálint-emlékkard Kuratórium
beadási határidő: 2010. december 15.

Pályázatot hirdet Balassi és a váras városok címmel a www.
balassi.eu portál önkormányzatoknak és civil közösségeknek 
a �011. február 1�. és 14. között hatodik alkalommal meg-
rendezendő Bálint-napi Balassi-fesztiválhoz kapcsolódó ren-
dezvény megszervezésére. Olyan zenés irodalmi estek szerve-
zésére lehet pályázni, amelyeken a végvári életet megjelenítő 
Balassi-versek, valamint Balassi-emlékkarddal kitüntetett köl-
tők alkotásai hangzanak el. 

bővebb információ: www.balassi.eu/Festival.htm

Civil szervezetek által kezdeményezett projektek 
Kiíró: Európai Bizottság
beadási határidő: 2011. február 1. 

Megvalósulási időszak: �011. augusztus 1. – �011. decem-
ber 31.

Támogatható tevékenységek
A különböző országokban működő civil szervezetek pro-

jektjeinek tárgya lehet:
egy konkrét tevékenység: pl. szeminárium, tematikus mű-
helymegbeszélés, kiadvány, információs kampány, művé-
szeti műhely, amatőr sporthoz kötődő tevékenység, kép-
zés, kiállítás, stb.; 
vita: bevonva pl. a részt vevő szervezetek tagjait, más ci-
vil szervezeteket, egyéb szervezeteket, döntéshozókat, ál-
lampolgárokat, stb.; 
közös gondolkodás: az európai értékekről, az európai pol-
gárságról és a demokráciáról, bevonva szakértőket, dön-
téshozókat, polgárokat, pl. egy kollokvium keretében; 
hálózatosodás: az adott területen működő több szervezet 
tartós hálózata. 

Támogatás
Az „esemény jellegű” projektek esetén (konferencia, sze-

minárium, eszmecserék, műhelymunkák stb.) a támogatások 
kiszámítása átalánydíjak alapján történik. A támogatásokat az 
eseményeken részt vevő személyek száma alapján számítják 
ki, valamint a végső termékek (kiadvány, DVD/CD-ROM, 
honlap) után egyösszegű támogatást ítélnek meg.

A nagyobbrészt nem esemény jellegű tevékenységekből 
álló projektek esetében a kért támogatás nem haladhatja meg 
az érintett program támogatható költségeinek 70%-át. A tá-
mogatás mértéke minimum 10.000 Eur/projekt, maxi-
mum 55.000 Eur/projekt.

További információ a Tempus Közalapítvány (www.tpf.
hu) ill. az Európai Bizottság honlapján:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activeciti-
zenship/index_en.htm

A pályázati felhívás letölthető az alábbi oldalról: http://ea-
cea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_gui-
de_en.php

Pályázati felhívás nonprofit szervezetek számára, kedvez-
ményes Antivírus szoftver beszerzésére 
Kiíró: Panda Antivirus Hungary Kft.

•

•

•

•

beadási határidő: 2010. december 31.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Panda Security „Nonprofit 

Antivírus” néven pályázatot hirdet magyarországi nonpro-
fit szervezetek számára saját felhasználású antivírus szoft-
verek beszerzésére. A pályázati támogatás mértéke eléri 
a 45%-ot!

A pályázat célja: a nonprofit szervezetek teljeskörű vírus-, 
spam-, és kémprogram védelem bevezetésének támogatása. A 
pályázat Panda Security vírusirtó szoftverek kedvezményes 
beszerzését biztosítja.

A pályázati támogatást megnyerheti minden olyan szer-
vezet mely:

szerepel a társadalmi szervezetek és alapítványok név-
jegyzékében
vagy a Nonprofit Önarckép Adatbázisban,
és minimálisan 5 db számítógéppel rendelkezik

További információ: www.pandasecurity.com

Társadalmi Integrációs Díj 
Kiíró: ERSTE Alapítvány
beadási határidő: 2010. november 30.

610 000 euró és több mint 1 600 km kerékpáron a társadalmi 
integrációért!

Összesen 610 000 eurót nyerhetnek a 1� országból pályá-
zó leginnovatívabb és leghatékonyabb társadalmi integrációs 
projektek. Annak érdekében, hogy az ERSTE Alapítvány 
megmutassa: „mindenki képes a változtatásra”, az alapítvány 
csapata 1 600 km-t tesz meg kerékpáron, miközben 6 orszá-
got szel át és 10 városban áll meg.

A Társadalmi Integrációs Díjat �007 óta minden második 
évben hirdetik meg azzal a céllal, hogy a civil társadalom fejlő-
dését támogassák Közép- és Délkelet-Európában. A Díj olyan 
pályázatokat kíván népszerűsíteni és jutalmazni, amelyek a 
társadalmi egyenlőség elérését segítő változásokat célozzák 
meg. 

A pályázatokat 2010. november 30-ig várják olyan non-
profit, közigazgatási és civil szervezetektől, vallási közösségek-
től, egyéni kezdeményezőktől, valamint a média képviselőitől, 
amelyek a következő országok valamelyikében vannak be-
jegyezve: Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország, 
Koszovó, Magyarország, Macedónia, Moldova, Montenegró, 
Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.  

 „Az ERSTE Alapítvány olyan közösségeket támogat, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy a közjó érdekében minden ember 
egyenlő mértékben vegye ki a részét és vállaljon felelősséget a 
társadalmi integrációs változásokra irányuló tevékenységekért. 
Ez az a magatartás, amelyet a �011-es Társadalmi Integrációs 
Díj erősíteni szeretne.” – tette hozzá.

A győztes projekteket egy a társadalmi integrációs terület, 
a civil társadalom, a politika és a média húsz neves személyi-
ségből álló zsűri fogja rangsorolni és értékelni, a díjakat pedig 
�011 júniusában adják át Budapesten. 

 A pénzjutalom csak az egyik előnye ennek a díjnak. Ezen 
túl mind a száz, az előválogatáson átesett pályázat meg-
felelő publicitást kap a saját régiójában, hiszen az ERSTE 
Alapítvány által finanszírozott kommunikációs tanácsadók a 

•

•
•
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� éves periódus alatt ezen fognak dolgozni. A pályázatok po-
zitív példaként felkerülnek az ERSTE Alapítvány Társadalmi 
integrációs hálózatának honlapjára is: www.socialintegration.
org/network. 

További információ az ERSTE Alapítvány Társadalmi 
Integrációs Díjáról illetve a jelentkezés menetéről: www.in-
tegrationaward.org

Szabadtéri műalkotás a Pécsi Tudományegyetemre / 
KKIP-0037-3/2010
Kiíró: Kortárs Művészeti Zsűri
beérkezési határidő: 2010. december 17. 16 óra
Pályázhat: természetes személy vagy személyek csoportja
A pályázat tárgya: Szabadtéri műalkotás a PTE Rektori 
Hivatalának díszkertjébe (76�1 Pécs,

Vasvári Pál u. 4., hátsó kert): Egy vagy több elemből álló 
szabadtéri mű megalkotása helyszín és anyagmegkötés nélkül 
a Rektori Hivatal az épület és a Dohány utca által határolt 
díszkertjébe. Elvárás, hogy a mű megfeleljen az időtállóság, a 
közbiztonság és a tisztíthatóság feltételeinek.

A létesítmény tervdokumentációjából a műtárgy megalko-
tásához szükséges helyszínrajz és fotók mellékleteként a pá-
lyázati honlapról http://www.art-universitas.hu letölthetők. 

A műalkotás létrehozására és elhelyezésére rendelkezésre 
álló legnagyobb összeg: 

nettó 19 394 608 Ft (Tizenkilencmillió-háromszázkilenc-
vennégyezerhatszáznyolc) forint + �5%áfa.

A regisztrációs díj a Magyar Universitas Program képző- és 
iparművészeti pályázatok programjában első alkalommal pá-
lyázó személyek esetén pályázatonként 15 000 (Tizenötezer) 
forint, második vagy többedik alkalommal pályázó személyek 
esetén pályázatonként 10 000 (Tízezer) forint.

A Kortárs Művészeti Zsűri tagjai: Fitz Péter (a zsűri elnöke), 
Fabényi Júlia, N. Mészáros Júlia, Szipőcs Krisztina, Várkonyi 
György, Dr. Colin Foster dékán, a PTE képviseletében

További információ: A pályázati kiírás és a tervdokumen-
táció kivonatai, valamint a pályázati

formanyomtatvány a http://www.art-universitas.hu pályá-
zati honlapon érhető el.

A pályázat lebonyolítója telefonon munkanapokon 10-15 
óra között ad felvilágosítást.

Információs telefon: Plótár Fatime, 06-�0-563-169�, e-
mailcím: info@art-universitas.hu

A tervezett műtárgy helyszíne előzetes egyeztetéssel kísé-
rettel megtekinthető. Illetékes:

Gyöngyi Dániel, a KRAFTSZER képviseletében, telefon: 
06-30 663-7713.

Az egész életen át tartó tanulás programja (LLP) 
Kiíró: Európai Bizottság
Célkitűzések és leírás: e pályázati felhívás alapját az egész 
életen át tartó tanulás programjának létrehozásáról szóló, az 
Európai Parlament és a Tanács által �006. november

15-én elfogadott határozat (17�0/�006/EK határozat) ké-
pezi. A program a �007-�013 közötti időszakra vonatkozik. 
Az egész életen át tartó tanulás programja az oktatás, a szak-
oktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatko-

zik, és a határozat 4. cikkében felsorolt valamennyi jogalany 
számára elérhető.

A pályázóknak a következő országok egyikében kell élni-
ük:

az Európai Unió �7 tagállama,
az EGT- és az EFTA-országok: Izland, Liechtenstein, 
Norvégia, Svájc,
tagjelölt országok: Horvátország, Törökország.

Összhangban az egész életen át tartó tanulás program-
ját létrehozó határozat 14. cikkének (�) bekezdésével a 
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, vala-
mint a Transzverzális program kulcstevékenységei alá tartozó 
multilaterális projektek és hálózatok nyitva állnak azon har-
madik országbeli partnerek előtt is, amelyek a határozat 7. 
cikke alapján még nem vesznek részt az egész életen át tartó 
tanulás programjában. 

Költségvetés és a projektek időtartama: az erre a pályáza-
ti felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 1065 millió 
euró. Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek 
időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint pél-
dául a projekt típusa vagy az érintett országok száma.

A pályázatok benyújtási határideje: a főbb határidők a kö-
vetkezők: Comenius, Grundtvig: Munkahelyi képzés első ha-
táridő: �011. január 14., további határidők: �011. április �9.,

�011. szeptember 16. Comenius tanárasszisztensi ösztön-
díjak - �011. január 31.

Leonardo da Vinci: Mobilitás (a Leonardo da Vinci mo-
bilitási bizonyítványt is beleértve); Erasmus: Intenzív nyelvi 
képzések (EILC) – �011. február 4. Jean Monnet program – 
�011. február 15. Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: 
Partnerségek; Comenius: Comenius

Regio partnerségek; Grundtvig: Műhelytalálkozók – 
�011. február �1. Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig: Multilaterális projektek, hálózatok és kísérő in-
tézkedések - �011. február �8. Leonardo da Vinci: Innováció 
átadására irányuló multilaterális projektek -

�011. február �8. Erasmus: Intenzív programok, hallga-
tói mobilitás tanulmányok és szakmai gyakorlat céljából (az 
Erasmus konzorciumi hitelesítést is beleértve) és oktatói mo-
bilitás (oktatási megbízások és személyzeti képzés) – �011. 
március 11. Grundtvig: Gyakornokság, 50 éven felüliek 
önkéntességi projektjei - �011. március 31. Transzverzális 
program: 1. kulcstevékenység - tanulmányutak – első határ-
idő: �011. március 31. Második határidő: �011. október 14. 
Transzverzális program: minden más tevékenység – �011. 
március 31.

A Grundtvig szakmai látogatások és cserekapcsolatok, il-
letve az előkészítő látogatások valamennyi ágazati program-
hoz, címekhez országonként különböző határidők tartoznak. 
Kérjük, további információért az országában működő nemze-
ti iroda honlapján tájékozódjon.

részletes információk: „Az egész életen át tartó tanulás 
programja �011-�013, általános pályázati felhívás: �010. évi 
változat – stratégiai prioritások” teljes szövege, az egész életen 
át tartó tanulás programjára vonatkozó �011. évi Útmutató, 
valamint a pályázati űrlapok elérhetőségére vonatkozó infor-
mációk a következő internetes címen érhetők el:

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
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A 16 akciónapot 1991 óta világszerte november �5. (a 
Nemzetközi Nap a Nők Elleni Erőszak Ellen) és december 
10. (az Emberi Jogok Nemzetközi Napja) között rendezik 
meg civil szervezetek és magánszemélyek, hogy felkeltsék 
a nyilvánosság figyelmét, és tájékoztatást nyújtsanak a nők 
elleni erőszakról, kifejezzék szolidaritásukat az áldozatok 
iránt, és nyomást gyakoroljanak a politikusokra a nők elleni 
erőszak minden formájának megszüntetése érdekében.

16:30  Áldozat vagy partner? 
kerekasztal beszélgetés a párkapcsolati erőszakról

Meghívott szakemberekkel és az érdeklődőkkel a pár-
kapcsolati erőszak stádiumairól, megnyilvánulási formáiról, 
felismerhetőségéről, és a kitörési pontokról beszélgetünk. 
Nevezhetjük-e egészségtelen kölcsönös függésnek a pár két 

tagja között kialakult helyzetet, ahol mindkét fél előmoz-
dítja a fizikai vagy szexuális bántalmazásoktól sem mentes 
játszmákat? Vagy az egyik fél elnyomott és kiszolgáltatott 
helyzetével való visszaélés okozza a konfliktusok mélyülését 
és állandóvá válását?

18:00  Akvárium
színes, feliratos, angol dráma, 123 perc, 2009

Egy egyedülálló fiatalos anya neveli két lányát – ponto-
sabban azok nevelik saját magukat. Az idősebbik lány, Mia 
a folyamatos otthoni balhék feszültségét saját hiphop-ko-
reográfiájának gyakorlásával vezeti le. (…) Mintha Mia tény-
leg egy akváriumban élne, ahonnan szemlélve a külvilág az 
optika csalóka törvényei miatt furcsa-szépnek tűnik. Pedig 
nem az, és erre ő is ráismer, amint megszárad…

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 Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza 
és az Uránia Mozi, csatlakozva

A 16 AkCIóNAPHOZ
2010. november 24-én 

filmvetítéssel egybekötött kerekasztal beszélgetést szervez.



2010. november 19

Ba
ra

ny
ai

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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