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Telefon: +36 7�/ �15 543,  511-815; Fax: +36 7�/ 315 679
E-mail: nevhaz@t-online.hu; Web: www.civilhaz-pecs.hu

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA MáRCIUSI PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS

GEbAuEr GALÉrA
• 2011. február 22-től március 14-ig 

látható Tari Eszter festőművész 
CETERUM CESNEO című kiállítása. 

• 2011. március 16-án, szerdán 17 
órakor nyílik a Képzőművészeti 
Alkotóműhely „Válogatás” című 
kiállítása. 

 Művészeti vezető: Miklya Gábor
 Megtekinthető: �011. április 6-ig

HALÁSZ rEZSŐ GALÉrIA
• 2011. március 1-jén, kedden 

18 órakor nyílik békési Sándor 
és Körvélyesi László „Ember, 
természet, vadászat” című 
fotókiállítása.

 A kiállítást megnyitja: Hámori Gábor, 
fotóművész, a Mecseki Fotóklub elnöke. 
Megtekinthető: �011. március �8-ig

A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 
9-19-ig

PrOGrAM

Március 1-jén, kedden 18 órakor 
„Ember, természet, vadászat”
MECSEKI FOTÓKLUB
Március 1-jén, kedden 16 órakor
Farsang
PÉCSI MAGYAR-SPANYOL 
TÁRSASÁG

Március 1-jén 18.30-kor
Filozófia és önismeret
Új AKROPOLISz KULTURÁLIS 
KözHASzNÚ EGYESüLET

Március 2-án, szerdán 14.30 -kor
Tari Eszter – Tárlatvezetés

Március 2-án, szerdán 16 órakor
Farsang
NYUGDÍjAS PEDAGÓGUSOK 
BARÁTSÁG KÓRUSA

Március 8-án, kedden 16 órakor
Káplár János könyvbemutatója
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA

Március 8-án, kedden 18 órakor
Nyilvános tehetségkutató est
MECSEKI FOTÓKLUB

Március 8-án, kedden 18 órakor
Alföldi zoltán: Az év madara a széncinege
�011-ben az év madara a széncinege. 
Leginkább a madáretetőről ismerjük ezt 

az élénk, emberekhez eléggé bizalmas ma-
darat. Az előadáson most közelebbről is 
megismerhetjük.
MAGYAR MADÁRTANI ÉS 
TERMÉSzETVÉDELMI EGYESüLET 
BARANYAI CSOPORTjA

Március 9-én, szerdán 10 órakor
Vezetőképzés
ESÉLY KözALAPÍTVÁNY

Március 9-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub 
Gettó milliomos
Színes, feliratos, angol-amerikai filmdráma, 
120 perc, 2008 

Március 10-én, csütörtökön 18 órakor
Új AKROPOLISz KULTURÁLIS 
KözHASzNÚ EGYESüLET

Március 19-én, szombaton 15 órakor
Pécsi Művészkör Írók, Költők Baráti 
Társasága

Március 22-én, kedden 17 órakor
„Szív és a sebészet” – Dr. Szabados 
Sándor előadása
BARANYA – STEIERMARK BARÁTI 
TÁRSASÁG

Március 23-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub 
Las Vegas Végállomás
Színes, magyarul beszélő, amerikai-francia-
angol filmdráma, 108 perc, 1995

Március 30-án, szerdán 17 órakor
Tallinn – Európa Kulturális Fővárosa 
2011-ben
Előadó: dr. Kollmann j. György, a Magyar-
Észt Társaság tagja
PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG

ÁLLANDÓ PrOGrAMOK

Minden hétfőn 14.30 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 18.00 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Minden hónap első keddjén 15 órakor
öRöKIFjÚ NYUGDÍjASOK Klubja

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 
zenés babusgató
Profil: zenés-énekes játékos foglalkozás 
kicsiknek (0-3 éves korig)
A foglalkozásokon a babák szüleikkel 
együtt élvezhetik a ritmus és dallam har-
móniáját
zenél: Szabó judit – gitár, furulya, ének

Minden pénteken 18 órakor
REPüLŐ-KLUB 
A BM Repülő és Ejtőernyős Klub 
Vitorlázórepülő Szakosztályának szerve-
zésében

Minden pénteken 17.00 órakor 
Énekvarázs 
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
Vezeti: Palacskó józsef
http://enekvarazs.uw.hu  
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Beköszöntő
Az ókori népek tavaszünnepének, fő-
leg a római szaturnáliá-knak hagyomá-
nyaiban gyökerező, de a germán Hold s 
a szláv Perchta ünnepével is megtetézett 
szokás- és hagyománykör az európai né-
peknél továbbélt. A téli napforduló után 
tartott téltemető-tavaszkezdő ünnep-
ségek az egyházi évben a karácsonyi és 
a húsvéti ünnepkör közé szorult. Mivel 
azonban a húsvét a tavaszi napéjegyen-
lőséget követő holdtöltétől függ, az azt 
megelőző, előkészítő negyvennapos böjt 
kezdő napja, a hamvazószerda is ennek 
megfelelően – jó egy hónapnyi eltérés-
sel – változik. Az előtte levő időszak, 
a farsang húshagyókeddel végződik. 
E napnak német neve Fastnacht (böjt-
előéj) volt. E szó bajor-osztrák szájon 
annak idején Vaschanc, ebből pedig ná-
lunk fassang, majd farsang lett. És ez lett 
a neve a vízkereszttől, vagyis január 6-tól 
hamvazószerdáig terjedő, rövid-hosszabb 
időszaknak is.

A farsangi ünnepkör legfeltűnőbb 
mozzanata hazánkban éppúgy, mint 
más európai népeknél, a jelmezes-álar-
cos alakoskodás. A XV. század óta szól-
nak az adatok a férfi-női ruhacseréről, 
álarcviselésről, az állatalakoskodások 
különböző formáiról. A királyi udvar-
tól a kis falvakig mindenütt farsang-
oltak hazánkban. Már Mátyás király 
idejében a királynő itáliai rokonsága 
művészi álarcokat küldött ajándékba a 
magyar rokonoknak.

A XVI–XVII. században falu, vá-
ros és a királyi udvar egyaránt álarcot 
öltött farsangkor, és úgy szórakozott. 
Nagy farsangolás folyt a tragikus sorsú 
II. Lajos udvarában is, egészen a mohá-
csi ütközetig. 15�5-ben húshagyóked-
den álarcos menet jelent meg az udvar-
ban, melyben elefánt is szerepelt. Maga 
II. Lajos is jelmezesen, ördögálarcban 
jelent meg az ünnepségeken. A XVI. 
századtól említik Cibere és Konc, 
vagyis a Böjti Ételek s a Húsételek tré-
fás küzdelmét is. E tréfás küzdelmet 
sok európai nép megszemélyesítve 
adta elő. Erdélyben még századunkban 
is említik a szalmabábokkal eljátszott 
tréfás viadalt.

Farsangi álarcos alakoskodást nap-
jainkig is találunk a magyar falvakban. 
Míg egyes európai népeknél a farsangi 
maszkok nagy tömegben, csoportosan 
vonulnak fel, hazánkban jobban ked-
velik a kisebb álarcos csoportok játé-
kát.

Mint a szélvész, repűl a szánka
A csillogó fehér havon;
Virgonc ifjakkal ülve rajta
Sok szép menyecske s hajadon.
Farsangol a világ! kinek nincs:
Feleséget keresni jő;
Mellőle megszökik, kinek van…
Oh boldog farsangi idő…!

     
 Tompa Mihály: Farsangban
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kistérséghez tartozó településen nem 
működik munkaerő-piaci szolgáltatás, 
a teaház szolgáltatásra történő igényt a 
Hegyháti Szociális Alapellátó Központ 
vezetője, Illés józsefné is megerősítette. 
A célcsoport (álláskeresők) toborzásá-
ban és delegálásában a mágocsi mikro-
központban dolgozó családgondozó, 
Tiringer Ernőné vállalt markáns szere-
pet. 

Munkaerő-piaci tanácsadó elérhető-
sége: Csiszár Tamás, 30/816-9806

PrOJEKTMODELLEZŐ KLub

�011. január hónapban Mohácson a 
Mohácsi Városszépítő és Városvédő 
Egyesület, ill. a Van1 Hely Egyesület 
együttműködésében valósult meg a 
projektmodellező klub. A résztvevők 
röviden összefoglalták a szervezetek 
tapasztalatait, korábbi tevékenysé-
geit, emellett körvonalazódni látszik 
a tématerület, mely a közös program 
kidolgozásának alapfeltétele. A követ-
kező találkozó várhatóan �011. már-
cius hónapban lesz. A projektmodelle-
ző klub célja, hogy a helyi szervezetek 
és intézmények együttműködésében 
új projektek és programok kerüljenek 
kidolgozásra, melyek segítheti a helyi 
problémák megoldását. A klub célja, 
hogy új pályázati lehetőségek kiakná-
zásával, az együttműködések aktivizá-
lásával, a célok megfogalmazásával kö-
zös gondolkodásra ösztönözze a helyi 
partnereket, együttműködőket. 

KÉPZÉSEK

�011. február �1-��-�3. között anti-
diszkriminációs tréninget szerve-
zünk Pécsen a célcsoporttal foglalkozó 
humán szolgáltatók, civil szervezetek, 
állami és önkormányzati intézmények 
munkatársai számára. További infor-
mációt kaphat a képzéssel kapcsolat-
ban az alábbi elérhetőségeken:

Kiss zsuzsanna, közösségszervező
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A Nevelők Háza Egyesület és a Dél-
Dunántúli regionális Forrásközpont 
Szolgáltató Nonprofit Kft. �010. 
márciusában közös pályázatot nyújtott 
be „SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti 
program Baranya megyében” címmel a 
TÁMOP – 5.5.1A-10/1-�010-0011 
számú pályázati konstrukció keretében. 
A beadott pályázat pozitív elbírálásban 
részesült, melynek eredményeképpen 
�010. július elsejétől a projekt megva-
lósítása megkezdődött. 

E rövid írás keretében az elmúlt 
hónap eseményeiről és a következő 
hónap tervezett tevékenységeiről tá-
jékoztatjuk az érdeklődőket.

TANÁCSADÁS

Az álláskeresők részére történő egyé-
ni tanácsadás helyszínei és időpontjai 
konkretizálódtak. Az ügyfélfogadás 
januárban folyamatosan működött és 
működik a jövőben az alábbi helyszí-
neken:

Pécs (helyszín: Pécs Keleti Civil 
Kapcsolatok Háza, időpont: hétfő 1�-
16 óráig)

Mágocs-Alsómocsolád (helyszín: 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 
időpont: szerda 9-1�)

Mohács (helyszín: Duna Irodaház, 
időpont: csütörtök 9-1� óráig)

Az álláskeresők célcsoportjának elérése 
és toborzása érdekében partnerséget épí-
tettünk ki a végpontokon. Mágocson a 
családsegítő szolgálat és a komlói mun-
kaügyi kirendeltség munkatársai nyúj-
tanak tájékoztatást a SANSz program 
által kínált lehetőségekről. A további 
együttműködések érdekében a többi 
kistérségben is megtörtént a kapcsolat-
felvétel és egyeztetés az információk 
közvetítése céljából.

Álláskeresők Teaháza önsegítő cso-
portot indítottunk el Mágocson. 
Álláskeresők Teaháza szolgáltatás első 
ízben Mágocson került megrendezésre 
a SANSz Program keretében. A sásdi 

SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében
TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011

„Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi 
kezdeményezések, programok támogatása”

Tel.: 7�/511-815, E-mail: ta-
mop551@civilhaz-pecs.hu, kepzes@
ddrfk.hu 

SZAKMAI NAPOK 

�011. február-június között havonta 
egy alkalommal szakmai napot tar-
tunk. A szakmai napok során várjuk 
a szociális és foglalkoztatási célú civil, 
non-profit, állami és önkormányzati 
szolgáltatók szakembereit, munka-
társait, és munkáltatókat. A szakmai 
napok keretében különböző szakmai 
és módszertani modellek kerülnek be-
mutatásra. Másrészt különböző szak-
mai szervezetek és intézmények prog-
ramjait ismerhetik meg a résztvevők. 
Reményeink szerint az adott szakte-
rület képviselői között további együtt-
működések jönnek létre. �011. február 
�4-én szervezzük az első szakmai napot 
„A munka jövőjének Eu-s modellje: 
„flexicurity” címmel. A szakmai napra 
szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Boros Julianna
a projekt szakmai vezetője

boros.julianna@civilhaz-pecs.hu 

A projekttel kapcsolatban bővebb 
információ kapható az alábbi 

elérhetőségeken:

Nevelők Háza Egyesület 
(gesztor szervezet) 

76�4 Pécs, Szent István tér 17. 
Tel.: 067�/511-815 

tamop551@civilhaz-pecs.hu, 
www.civilhaz-pecs.hu 

Dél-Dunántúli regionális 
Forrásközpont Nonprofit Kft.  

(konzorciumi partner) 
76�5 Pécs, Király utca 8. 

Tel.: 067�/514-100; www.ddrfk.hu
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A Nevelők Háza Egyesület és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. SZAKMAI NAPOT 
szervez „A munka jövőjének Eu-s modellje: „flexicurity” címmel a „SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya 
megyében” című TÁMOP – 5.5.1/A-10/1-�010-0011 számú pályázat keretében. A tematikus szakmai napok célja, hogy 
a szociokulturális/munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó civil, non-profit szervezetekben, 
humán intézményekben dolgozó szakemberek és a munkáltatói szféra számára ismerté tegyük a „flexicurity”, a rugalmas és 
biztonságos munkához kötődő külföldi és hazai modell programokat, a projekt során kidolgozott módszertani tanulmá-
nyok eredményeit és az összegyűjtött jó gyakorlatokat bemutassuk. A szakmai napok fő célja, hogy az adott szakterületen 
tevékenykedő munkatársak számára információkat nyújtsunk és tapasztalatcsere történjen. 

TISZTELETTEL MEGHÍVJuK ÖNT

„SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében”
című pályázat keretében megvalósuló

SZAKMAI NAPrA

Időpont: 2011. február 24. (csütörtök) 9.00 óra
Helyszín: Civil Közösségek Háza, 76�4 Pécs, Szent István tér 17.

SZERETETTEL VÁRUNK MINdEN ÉRdEKLŐdŐT!
A szakmai napon való részvétel ingyenes!

A szakmai nappal kapcsolatos visszajelzéseit, felmerülő kérdéseit az alábbi elérhetőségeken várjuk: 
Kiss Zsuzsanna (közösségszervező) E-mail: tamop551@civilhaz-pecs.hu Telefon: 06/72/215-543, 06/20/461-0158

Részvételi szándékát kérjük, jelezze a következő e-mail címen: jelentkezes@civilhaz-pecs.hu

MEGHÍVÓ

Program 
8.45-9.00: Regisztráció

9.00-9.15: SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti prog-
ram baranya megyében projekt bemutatá-
sa

 Krsjákné Bodrog Csilla, projektvezető, Nevelők 
Háza Egyesület

9.15-9.35: A munka jövőjének Eu-s modellje, a „fle-
xicurity”

 dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK 
Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

9.35-9.55: A „flexicurity” Eu-s modelljeinek gya-
korlati szempontú bemutatása, s a hazai 
megvalósítás lehetőségei

 Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK 
Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

9.55-10.00: Kérdések és válaszok

10.00-10.15: Kávészünet 
 Vitaindító előadások:

10.15-10.30: A „flexicurity” jövője Magyarországon 
– munkavállalói szemmel

 Kulinyi Márton, Budapest Esély Nonprofit Kft.

10.30-10.45: A „flexicurity” jövője Magyarországon 
– munkáltatói szemmel

 Vincze Csaba, ügyvezető igazgató, Primasoft 
Kft.

10.45-10.50: Kérdések, válaszok. workshop alakítás (2 
témában a vitaindító előadások alapján)

11.00-1�.30:  Workshopok (2 témában a vitaindító elő-
adások alapján):

 1. A „flexicurity” jövője Magyarországon 
– munkavállalói szemmel – Moderátor: 
Kulinyi Márton

 2. A „flexicurity” jövője Magyarországon 
– munkáltatói szemmel – Moderátor: Vincze 
Csaba

1�.30-13.00: Kérdések, reflexiók, zárás

13.00-13.30: Ebéd
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A magyarországi civil szervezetek rend-
szerváltás utáni történetét tekintve ta-
lán minden kétséget kizáróan egyik 
legérdekesebb kísérlete volt a Nemzeti 
Civil Alapprogram (NCA) �003-as 
megalkotása. Azóta is gyakori vitatéma, 
hogy milyen „rendszerként” fog juk fel a 
szervezetet egy pályázati elven működő-
ét vagy egy pénzeket valamilyen norma-
tív rendszerben szétosztóét? A törvény 
preambulumában megfogalmazottak 
egyértelműen kijelölik a kormányzati 
prioritásokat. Mely szerint az NCA fő 
célja a civil szervezetek működésének 
segítése, azaz „a civil társadalom erősí-
tése, a civil szervezetek társadalmi sze-
repvállalásának segítése, a kormányzat 
és a civil társadalom közötti partneri vi-
szony és munkamegosztás előmozdítása 
az állami, önkormányzati közfeladatok 
hatékonyabb ellátása érdekében.” 

Az NCA �004 és �010 között több 
mint 80 ezer pályázat megvalósításá-
hoz biztosított mintegy 55 milliárd Ft 
támogatást. A törvény szerint ugyan 
az NCA bevételi forrását az az összeg 
jelenti, mely megegyezik az előző költ-
ségvetési évben az SzjA 1%-nak az ál-
lampolgárok által felajánlott és kiutalt 
összegével, de az Országgyűlés az el-
múlt két évben, �007-ben és �008-ben 
eltért a törvényben meghatározottak-
tól és a felajánlott összegtől függetle-
nül, attól lényegesen kisebb összegben 
6,8 milliárd forintban maximálta az 
NCA rendelkezésére álló összeget. Az 
NCA első éveinek tapasztalatai már 
a kezdet kezdetén ellentmondásosak 
voltak. A „forrásbővülés” kétségtele-
nül pozitív hatása mellett az NCA bel-
ső ellentmondásai egyre inkább látha-
tóvá váltak (csökkent az egy pályázatra 
jutó támogatási összeg, magas maradt 
a hiánypótlásra szoruló pályázatok ará-
nya, nőtt a döntéshozók érintettségébe 

Dr. Kákai László

NCA újabb változások előtt?
tartozó szervezetek támogatási mérté-
ke, szakmai monitoring hiánya, műkö-
dési költségek értelmezési problémái, 
támogatások csúszása stb.).

Talán ennek is köszönhetően szinte 
folyamatosnak nevezhetők bizonyos 
változások a Tanács támogatás-elosz-
tással kapcsolatos döntéseiben. A le-
hetséges pályázók körének meghatá-
rozásában és a támogatási keretösszeg 
kollégiumok közötti �004-es felosztá-
sában igen markánsan fejeződött ki az 
a szándék, hogy az NCA-támogatások 
járuljanak hozzá a területi egyenlőt-
lenségek csökkentéséhez, a központi 
állami támogatások koncentrációjá-
nak mérsékléséhez. Ennek érdekében 
a működési támogatásokat – közhasz-
núságtól függetlenül – minden olyan 
civil szervezet számára elérhetővé tet-
ték, amely megfelel a törvényben meg-
szabott kritériumoknak. A közhasznú 
vagy kiemelkedően közhasznú minősí-
tést csak azoknál a szervezeteknél írták 
elő követelményként, amelyek a szak-
mai kollégiumokhoz pályáztak pro-
jekttámogatásokért. Valamelyest meg-
emelték a szélesebb körben elérhető 
működési támogatások keretösszegét 
is. Ezzel kapcsolatban maga az NCA 
törvény csak az alsó határt írta elő. 
Pontosabban azt kötötte ki, hogy a 
rendelkezésre álló összegnek legalább 
60 százalékából a civil szervezetek mű-
ködési költségeinek fedezését kell tá-
mogatni. Hosszas viták után a Tanács 
úgy határozott, hogy ezt az arányt 65 
százalékra emeli, és a területi kollégiu-
mokat bízza meg a működési, a szak-
mai kollégiumokat pedig a program-
támogatások szétosztásával. 

A Tanács �007-re vonatkozóan új 
támogatási elvet fogadott el. A szak-
mai kollégiumokhoz benyújtott pályá-
zatok esetében a kollégium támogató 

határozata során nem ítélhet meg a 
kért összeg 80 százalékánál kevesebb 
támogatást. Abban az esetben, ha a 
kollégium a programot ugyan támo-
gatásra méltónak ítéli meg, azonban 
erre csak a kért összeg kevesebb, mint 
80%-át tartja indokoltnak, úgy támo-
gató határozatában indokolnia kell 
döntését és meg kell neveznie azt a 
programelemet vagy költségtípuso-
kat, amelyekre a támogatást megítéli. 
A �008. évi forráselosztásról az NCA 
Tanács pedig már �007. október 10-i 
ülésén úgy döntött, hogy az a korábbi 
évek támogatási igényei, adatai alapján 
bizonyos kiigazításokkal állítja össze 
úgy, hogy abban a �007. évi igényeket 
50%-ban, a �006-os és �005-ös igénye-
ket �5%-ban veszi figyelembe.

A változásokhoz tartozik az is, hogy 
�007-ben zárult le az NCA-ról szóló 
törvény módosításának társadalmi vi-
tája is. Az előterjesztés szerint a törvény 
módosításának célja a pályázati rendszer 
hatékonyságénak előmozdítása és a fo-
lyamatok gördülékenyebbé, életszerűbbé 
tételére irányultak. Így került „terítékre” 
a költségvetési forrás számítási módjá-
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Az Országgyűlés �003. június �3-án fogadta el a Nemzeti 
Civil Alapprogramról szóló �003. évi L. törvényt, mely-
nek fő célja a civil szervezetek pályázati támogatások útján 
történő támogatásával azok működésének megerősítése, a 
civil szektor fejlődésének elősegítése. 

 Az Alapprogramból támogatásban részesülhetnek 
mindazok a Magyarországon nyilvántartásba vett magán-
alapítványok és társadalmi szervezetek (ide nem értve a 
munkaadói- és munkavállalói érdekképviseleteket, párto-
kat és biztosítóegyesületeket), amelyek legalább egy éve 
ténylegesen működnek. A támogatási összegek felosztá-
sáról a civil szervezetek képviselői közül választott kollé-
giumok döntenek. A támogatási rendszer működésének 
alapelveit az Alapprogram elvi irányító testülete, a szintén 
civil képviselők többségéből álló Tanács határozza meg. 

 Az NCA rendszerének újdonsága az állami befolyástól 
mentes, civil szervezetek általi döntéshozatal. A pályázó 
szervezetek biztosak lehetnek benne, hogy pályázatukat 
az általuk választott testületi tagok bírálják el, így a civil 

szervezetek gyakorlatilag saját maguk döntenek a rendel-
kezésre álló pénz szétosztásáról. 

 „Tisztában vagyunk azzal, hogy ez az összeg ahhoz 
nem volt elegendő, hogy minden szervezet valamennyi 
célja megvalósuljon, azon-
ban reményeink szerint 
nagyban hozzájárult sok 
szervezet működésének 
megkönnyítéséhez, céljaik 
megvalósulásához.”

 A Nemzeti Civil Alapprogram ismertsége az elmúlt öt 
év során jelentősen nőtt, �004-ben mindössze 7.750 szer-
vezet nyújtott be támogatási kérelmet az Alapprogramhoz, 
�008-ban már 10.575 szervezet pályázott, melyből 9.130 
szervezet nyertes lett. 

 A pályázati sikeresség is jelentősen javult az évek során, 
hiszen �004-ben még csak a pályázók fele nyert, �008-ban 
azonban már 10 szervezetből több mint 8 nyújtott be 
nyertes pályázatot.

nak átalakítása, a támogatásra jogosult 
szervezetek körének felülvizsgálata vala-
mint a testületi határozatok elleni jogor-
voslat szabályainak módosítása. De em-
lítést érdemlő a törvénymódosításnak 
azon elemei is, amelyek az NCA belső 
szabályainak módosításával foglalkoztak 
(pl. testületi tagok díjazása, összeférhe-
tetlenségi szabályok, az Alapprogram 
nyilvánossági, tájékoztatási, beszámolási 
kötelezettségei).   

Az NCA törvény végrehajtási ren-
deletének �008. február 10-től élet-
be lépő módosítása próbálta kezelni 
a technikai problémák többségét, és 
a pályázatokat menedzselő szervezet 
is változott: a Magyar Államkincstár 
helyett �007-től az ESzA Kht. vette 
át a feladatot. Ezzel párhuzamosan új, 
elektronikus rendszer (EPER) lépett 
életbe, mely csökkentette a pályázók 
adminisztratív terheit, és módosultak 
a hiánypótlások feltételei is.

�008 második felében több, az 
NCA további működése szempont-
jából fontos esemény is zajlott: ősszel 
zárult az NCA választásokhoz kap-
csolódó civil jelöltállítási rendszerbe 
való bejelentkezés, októberben zaj-
lott az NCA törvény módosításának 
általános vitája az Országgyűlésben, 
és ezzel szinte egy időben több, 
mint ötszáz civil szervezet kérte a 
pénzügyminisztert, hogy az NCA 
�009-ben kapja meg a törvényben 
meghatározott összeget. (Bár ez vé-
gül nem teljesült, a �009-es évre 
megállapított összeg magasabb – 7.7 
milliárd forint – lett, mint a két ko-
rábbi évben.) A Parlament �008. 
december 1-i ülésén fogadta el az 
NCA törvény módosítását (�008. 
évi LXXXVI. törvény), mely a támo-
gatásra jogosult szervezetek körének 
felülvizsgálatával, a testületi dönté-
sek elleni jogorvoslat szabályainak és 

az összeférhetetlenségre vonatkozó 
szabályok módosításával elsősorban 
a rendszer hatékonyágának, átlátha-
tóságának előmozdítását célozta. 

�010-ben a kormányváltás után új-
ból előkerült az NCA ügye! A költ-
ségvetés rossz helyzete valamint az 
elmúlt időszak a kormány szempont-
jából megítélt negatív hatások miatt 
az NCA változások előtt áll. Ennek 
első lépeseként �011-re csupán va-
lamivel több, mint 3 milliárd forint 
szétosztását engedélyezte. És a pályá-
zat összegének felhasználását fél év-
ben maximálta. Az ESzA nonprofit 
Kft helyett pedig a Wekerle Sándor 
Alapkezelőt bízta meg az NCA alap 
kezelésével. A kérdés, hogy a változá-
sok egy valóban átlátható, pályázatai 
elven működő alapot fognak eredmé-
nyezni vagy továbbra is megmarad az 
NCA egy normatív alapon működő 
pénzalapnak?

A Nemzeti Civil Alapprogram
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Közel két éve e lap hasábjain mutat-
tuk be azokat a kutatási eredménye-
ket, melyeket a régióban működő 
egészségügyi civil szervezetek körében 
készült interjús vizsgálat során kap-
tunk. Közzétettük, mit gondolnak a 
szervezetek vezetői és tagjai a sikeres 
és eredményes működésről, mit jelent 
számukra a teljesítmény és a hatékony-
ság, mérik-e ezeket valamilyen módon, 
ha nem, szükségesnek érzik-e, hogy 
önmaguk külső és belső értékelését 
elvégezzék. A vizsgálatot követően a 
Fact Alapítványban – fő tevékenysé-
gükhöz igazodóan – született meg az 
az elhatározás, hogy ezeket a kutatási 
eredményeket a gyakorlatban is hasz-
nosíthatóvá tegye, így �010 tavaszán 
a Norvég Civil Támogatási Alap jóvol-
tából 15 dél-dunántúli civil szervezet-
tel kezdődött el az a munka, aminek 
legfontosabb tapasztalatait gyűjtöttük 
most össze.

A tíz hónapig tartó program során a 
civil kapacitásfejlesztés egy új módsze-
rét próbáltuk ki. Célunk az volt, hogy 
a különböző témákban szervezett mű-

helymunkák során a tanulás, a fejlődés 
a szervezetek bevonásával, aktív mun-
kájával valósuljon meg, ahol a trénin-
geket vezető szakemberek maguk is a 

tanulási folyamat részeseivé váltak. A 
civilek motivációit a programban való 
részvételre láthatóan nem csupán a szá-
mukra juttatott ösztöndíj alakította, a 

műhelymunkák során sorra kaptuk a 
pozitív visszajelzéseket, miszerint szí-
vesen jöttek és áldoztak erre egy-egy 
napot, hisz hasznos dolgokat tanultak 

– mint ahogy mi is tőlük. A résztvevő 
civil szervezetek a műhelymunkák so-
rán folyamatosan megismerték egymás 
tevékenységét, a jó gyakorlatokat.

A közös munkát a régióban műkö-
dő egészségügyi civilek regiszterének 
elkészítése előzte meg, amire egyrészt 
a programban résztvevő szervezetek 
kiválasztásához volt szükség, másrészt 
ahhoz, hogy más egészségügyi civil 
szervezetek is validált adatbázisból 
kereshessenek partnereket program-
jaik megvalósításához. A feladat nem 
volt egyszerű, tapasztalataink szerint 
a civil szervezetek jelentős része „rej-
tőzködik”, azaz még a legfontosabb 
elérhetőségeik sem találhatóak meg az 
interneten. Az adatbázisban összesen 
331 dél-dunántúli egészségügyi non-
profit szervezetet rögzítettünk, ame-
lyek legfontosabb intézményi adatait 
telefonos egyeztetéssel frissítettük a ci
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Péntek Eszter – Kesztyüs Márk (Fact Alapítvány)

A „Hatékonyan működő és együttműködő 
egészségügyi civilek a Dél-Dunántúli 
Régióban” program tapasztalatairól
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program ideje alatt azon szervezetek 
képviselőivel, akiket sikerült elérnünk. 
Az adatbázis (mint ahogy a program-

hoz kapcsolódó minden fontosabb 
dokumentum) megtekinthető a Fact 
Alapítvány honlapján:

http://fact.hu/hireink/hatekonyan-
mukodo-es-egyuttmukodo-egeszse-
gugyi-civilek-a-del-dunantuli-regio-
ban.

A műhelymunkákra Pécsett került 
sor, egy-egy egész napos program, va-
lamint egy zárókonferencia keretében, 
öt témában:
• a teljesítménymérés, hatékonyság-

mérés módszerei;
• a népesség egészségi állapota, 

egészségüggyel, egészségpolitiká-
val kapcsolatos információk, a ci-
vilek szerepe az egészségi állapot 
javításában és az egészségpolitikák 
alakításában;

• a civilek közti hatékonyabb együtt-
működés és kommunikáció, akció-
terv készítése az együttműködéssel 
összefüggésben meghatározott cé-
lok megvalósításáról és a civil háló-
zat működtetéséről;

• sztereotípiák előítéletek, toleran-
ciaerősítés, érzékenyítés.

• külső kommunikáció: média tré-
ning;

A tényleges „fejlesztő” tevékenység, 
a megbeszélt feladatok megvalósítása a 
szervezetek egy részénél már mérhető, 

de többüknél még fejlesztésre szorul. 
A média-tréning során kiderült, hogy 
a programban résztvevő civil szerveze-

tek sem fordítanak figyelmet a nyilvá-
nosságban való megjelenésükre, illetve 
a láthatóságukra, ennek jelentőségét 
ezidáig csak kevesen ismerték fel, vagy 
kevésbé találtak erre lehetőséget, te-
ret. Azt tapasztaltuk, hogy a civil szer-
vezetek saját teljesítményük mérését 
„idegen”, nem a céljaik, működésük 

lényegéhez tartozó tevékenységnek te-
kintik. Úgy érzik, hogy kompetenciáik 
hiányosak e tevékenységhez, de az új 
ismeretek megszerzésére irányuló nyi-
tottságuk is különbözik. 

Céljaink közt szerepelt a résztvevők 
folyamatos segítése a saját szervezetük-
ben elvégzendő feladatokban, a szer-
vezetek között kialakított kapcsolatok 
életben tartása emlékeztető e-mailek-
kel, segédanyagokkal való támogatás-
sal, valamint információkkal a civil 
szférát érintő változásokról, pályázati 
lehetőségekről, egymás projektjeiről. 
A program eredményeként elkészültek 
a civilek együttműködését segítő ak-
ciótervek, valamint a képzés reprodu-
kálhatóságához szükséges tananyagok 
és módszertani útmutató, melyek a 
Fact Alapítvány honlapján rendelke-
zésre állnak valamennyi civil szerve-
zet számára. Az együttműködés a civil 
szervezetek között már a program alatt 
megkezdődött közös pályázat benyúj-
tása, információk átadása révén, s re-
mélhetőleg tovább folytatódik.

Megvalósító: 
Fact Alapítvány, www.fact.hu

Támogató: Norvég Civil 
Támogatási Alap (programszám: 

NCTA-�009/�-C06413
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Nosztalgikus  visszatekintésre  invitál a Pécsi Galéria és 
Vizuális Művészeti Műhely.  Az elmúlt 35 év közművelődé-
si, kulturális és művészeti plakátjaiból ad válogatást a Pécsi 
Kisgalériában nyílt tárlat. A bemutatott alkotások tervezői 
az alkalmazott grafika határainkon túl is elismert művé-
szei, Bagossy László, Bognár józsef , Deák zsuzsa, Gellér 
B. István , Pinczehelyi Sándor. A kiállításon szereplő szita-
nyomatokat Csizmadia László grafikusművész készítette. A 
Kisgalériában (Pécs, Szent István tér 4.) március 6-ig tekint-
hetők meg a plakátok a keddi szünnap kivételével naponta 
10-18, vasárnap 1�-18 óráig.

Kulturális időutazás
ku
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�011. február 10-től �011 március 3-ig 
látható az Uránia Moziban a Mi mesé-
ink-alkotások a nyomor széléről  című 
kiállítás. A tárlaton a berettyóújfalui 
Igazgyöngy Alapítvány és Művészeti 
iskola kisdiákjai által készített rajzokat 
és festményeket láthatjuk. A képek té-
máját a közösen elmondott-felolvasott 
mesék adták. A gyerekek közül sokan 
élnek mélyszegénységben. Az Alapít-
vány a tehetséggondozáson túl, a min-
dennapi nehéz élethelyzetek megoldá-
sában is aktív szerepet vállal. 

A február 10-ei megnyitón részt vevők 
megtekinthették az örvény című an-
gol-magyar dokumentumfilmet, mely-
nek rendezője Szekeres Csaba. A film 

főhőse egy tizenkét éves fiatal lány, Lulu, 
aki folyton megszökik az iskolából. Az 
osztálytársai között idegenül érzi ma-
gát, a családjában pedig egy feladat vár 
rá minden nap: ellátni a kisebbeket. je-
lene sivár, jövője kilátástalan. Olga, aki 
a közeli gyermekjóléti szolgálat részéről 
látogatja a családot, tehetetlennek érzi 
magát. Lulu története akkor vesz döntő 
fordulatot, amikor nemcsak az iskolából, 
hanem a faluból is elszökik.

A film során felmerülő gondolatokat 
egy kerekasztal beszélgetés keretében 
tudták megvitatni a résztvevők. A té-
mában dolgozó szakemberek- L. Ritók 
Nóra (Igazgyöngy Alapítvány), Csov-
csics Erika (Számá Dă  Noj Egyesület), 

Gajdócsi Edit (Esztergár Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat), és Fehér 
Angéla (Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat jelenlét program) ,Békési Andrea 
(Szent Márton Caritas Alapítvány), 
Hódosi Cecília, Lencsés Lídia (Dia-
belli Művészeti és Oktatási Alapít-
vány) – tapasztalatukat osztották meg 
a mélyszegénységben élő gyermekek 
segítésével kapcsolatban.

A program partnerségben valósult 
meg. Együttműködők: Baranya Me-
gyei Esélyegyenlőségi Iroda, Uránia 
Mozi, Kupé Egyesület, Igazgyöngy 
Alapítvány, Pécsi önkéntes Centrum, 
Nevelők Háza Egyesület, Baranya Me-
gyei Gyermekvédelmi Központ

Mi meséink – alkotások a nyomor széléről
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„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, 
hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és 
szó nélkül kiosztod közöttük a szerszá-
mokat és rámutatsz a tervrajzra.

Ehelyett először keltsd fel bennük 
az olthatatlan vágyat a végtelen tenger 
iránt.” 

Antoine de Saint-Exupéry
  

Ezért alakult a buborék Szabadmű-
vészeti Egyesület is �007 augusztusá-
ban, hogy civilként tudjon működni a 
kulturális szegénység ellen. Abban az 
időszakban vonták vissza az állami tá-
mogatásokat a művészeti oktatásban, 
kultúrában. Tíz éves hobbi nőtte ki 
magát, hogy megmutassa e generáció-
nak, lehet még a digitalizált világban 
így is eltölteni egy kis időt, alkotni va-
lamit. Mindegy, hogy mit, legyen az 
egy dobókocka, egy kisegér, vagy egy 
teknős, tanuljuk játékosan, beszélges-
sünk róla.  Hisszük és valljuk, amiben 
felnőttünk, ha nincs, aki megtegye, 
tedd meg magad! Hurrikánszerű rend-
szerváltozás, meg kell még tanulnunk, 
mit is kezdjünk vele.

Sokat fejlődtünk: országszerte vál-
laltunk rendezvényhez kapcsolódó 
kézműves játszóházakat, melyekben 
mindig sikerrel mutattuk be a leg-
modernebb hobbi alapanyagot, az 
Ytong-téglát. Ezt a svéd találmányt az 
építészetben a fa helyettesítésére fej-
lesztették ki, természetbarát, és köny-
nyen megmunkálható. De először 
egy 5×5 cm-es dobókocka is kihívást 
jelent, főleg, ha közben gyakoroljuk, 
hány oldala is van, és éle, és hogyan is 
helyezkednek a pöttyök. Meglepő vá-
laszok szoktak felröppenni, innen is 
látszik, hogy mennyire szükség van az 

elméleti oktatások gyakorlatba vitelé-
nek segítségére.

Persze alkalmak során a művek  na-
gyobbak, részletesebbek lesznek és a 
térlátás is mérhetően fejlődik. Ezzel 
az alkotási formával viszont az  egyik 
legjobb módjához is jutunk az ön-
kifejezésnek, mert az formákban és 
színekben a legkönnyebb. A térszem-
lélet és térlátás, a forma, a szín, az 
anyag és a szerkezet ismerete, háttér-
ben a művészetek érzelmi és értelmi 
intelligencia fejlődésére. A hazai és 
nemzetközi agykutatói eredmények 
is bizonyítják, hogy a képzőművészet 
fejlesztő hatással van a gondolkodás-
ra. Az alkotótevékenységek hatalmas 
lehetőség a pedagógusok, program-
vezetők kezében a gyermek személyi-
ségfejlesztésében, hiszen egyszerre se-
gítheti a negatív tapasztalatoktól való 
eltávolodást és a pozitív önértékelés 
kialakulását.

Feladatunk: megismertetni ezt az 
alapanyagot és a megmunkálási tech-
nológiát, ezzel is elősegítve, hogy a 
résztvevő átélje az alkotás örömét, így 
értékelje ezután a saját munkáját, kör-
nyezetében fellelhető építészeti, művé-
szeti értékeket.

Négy év alatt közel 70 rendezvényen 
voltunk, budapesti és vidéki műve-
lődési házak, művészeti fesztiválok, 
gyógypedagógiai központok, balatoni 
rendezvények referenciáink.

Integrációs adventi programunk sa-
ját szervezésben a Kaposvári Egyetem 
Gyakorló Általános Iskolájában fogad-
ta az ugyancsak kaposvári Duráczky 
Módszertani Központ siket és nagyot-
halló, és sajátos nevelési igényű tanuló-
it, kik a tanulmányaikat is abban a be-
fogadó intézményben fogják folytatni, 
és erre a két iskola sokszor erőn felüli 
munkával készül. Ezért fontosnak tart-
juk, hogy ezeket az intézményeket se-
gítsük, kiegészítsük szabad szervezésű 
programokkal, játszóházakkal, ahol ép 
és sérült gyermek együtt alkothat, akár 
a verbális kommunikáció hiányában is 
előtérbe kerül az elfogadás, az egymá-
sért való felelősség tudatosítása.

Kiállításaink: �010-ben a Kaposvári 
Megyei és Városi Könyvtár zárórendez-
vényén 38 meseszoborral készültünk, 
augusztusban Fekete István szülőfalu-
jában, Göllén nyitottuk meg állandó 
kiállításunkat életnagyságú állatregény 
szereplők Ytong-szobraival.

Szívesen együttműködünk az ország 
bármely pontján más civil szerveze-
tekkel, cégekkel, önkormányzatokkal, 
intézményekkel. Közös projektekben 
vállaljuk a fent említett tevékenysége-
ket, mint szobrászat, játszóház, kiállí-
tás.

Távlati céljaink megvalósításához se-
gítséget kapunk civil kollégáktól, akik 
hivatásuknak tekintik többek közt 
mást civil szervezetek fejlesztését. 

Köszönettel tartozunk minden tá-
mogatásért, hogy idáig eljuthattunk, 
és reméljük a jövőben is  számíthatunk 
az együttműködésekre, a  közös célok 
eléréséért.

Nyári Julianna
elnök

Ytongból szobrok
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Idős korom egyik kedves időtöltése, 
hogy a könyvtárban nézegetem a régi 
pécsi újságok elsárgult lapjait. Nagy az 
örömöm azután, ha valami érdekes ese-
ményre, hírre bukkanok.

Íme egy a sok közül…
1930. április 15-én – nyolcvan évvel 

ezelőtt – nagy ünnepre virradt Pécs vá-
rosa.

A Magyar Légiforgalmi Rt. vezető-
sége úgy döntött, elérkezett az ideje, 
hogy a Budapest-Mátyásföld-Pécs-
Kaposvár vonalon, egy Fokker VIIA 
típusú gép üzembeállításával megnyis-
sa az ország első belföldi menetrend-
szerinti repülőgépjáratát.

A város polgársága kitörő lelkesedés-
sel fogadta a hírt.

Már az érkezést megelőző napon az 
utcák, terek ünnepi zászlódíszbe öl-
töztek, mindenfelé izgatott emberek 
tárgyalták a fontos, érdekesnek látszó 
eseményt.

A „Dunántúl” c. napilap így tudósí-
totta kedves olvasóközönségét:

„A reggeli órákban valóságos nép-
vándorlás indult meg. A köd kilenc 
órakor már a Mecsek pipázó ormai-
ról is elfüstölgött és kilenc óra után 
néhány perccel már szikrázó áprilisi 
napfényben fürdött az a színpom-
pásan tarka kép, amelyet a repülőtér 
szegélyét és környékét elözönlő tö-
meg nyújtott. Pótkocsis zsúfolt vil-
lamosok, motorkerékpárok, és autók 
szinte végeláthatatlan sora szállította 
az érdeklődők ezreit a gyakorlótér 
felé (amely, mint közismert a jelen-
legi Uránváros helyén elterülő hatal-
mas réten volt).”

A délelőtti órákra már megérkeztek 
a városi előkelőkelőségek is, élükön 
Makay István helyettes polgármester-
rel és Virág Ferenc megyéspüspökkel.

Már elmúlt a menetrend szerint elő-
írt érkezési idő, de a repülőgép csak 
nem mutatkozott. A tömegben min-
dig akadnak kétkedők, akiknek fantá-
zia azon nyomban működésbe lépett. 
Biztos baj történt és már nem is jön a 
gépmadár…

Végül is 10 óra �5 perckor egy apró 
pont tűnt fel a távoli, keleti horizont 

felett. A tömegben ekkor valaki harsá-
nyan felkiáltott: „Ott jön a gép!”

A fejek, mintegy varázsütésre, mind 
keletnek fordultak.

A pont egyre növekedett, és már sza-
bad szemmel is láthatóvá vált a lassú 
méltósággal közelgő gépmadár.

„Az aranyságán ragyogó óriási gép-
madár méltóságteljes nyugalommal 
száll át a Makár hegy felett. A motor 
búgását nem is hallani. A gépmadár 
csendesen suhan. A téren erős szél seper 
végig. A Fokker szárnyai mozdulatla-
nok. Az ablakon meg-megvillan a nap-
fény. Az üvegre fekete fejek kontúrjai 
rajzolódnak. A Hadapródiskola előtt 
alig harmincméteres magasságban száll 
a gép, amely akkor eléri a repülőtér sze-
gélyét, már embermagasságból süllyed 
a kopottas fűtenger felett. Kis porfelhő 
száll fel, aztán a gép megfordul és a tér 
széléig gurul. A nézők sora kiegyenese-
dik. Minden szemen felfénylik valami 
büszke, nem titkolt öröm.”

Az óra ekkor 10 óra 31 percet muta-
tott, tehát a Fokker nem érkezett idő-
ben.

A �0 perces késés nem a pilóta hibá-
ja volt. Paks felett negyven kilométer 
széles viharzónát kellett átrepülniük, 
amely a sebességet alaposan lecsökken-
tette.

A pécsi járat repülőgépét, a 39 éves 
Fejes István, az egykori Osztrák–

Magyar Monarchia kétségtelenül egyik 
legjobb pilótája vezette.

Az érkező gép felnyíló ajtajában 
egyenként jelentek meg az előkelősé-
gek: Vitéz Keresztes Fischer Ferenc 
dr. főispán, herceg Hohenlohe Károly, 
Apáthy jenő dr. légiforgalmi igazgató. 

A holland gyártmányú Fokker VIIA 
típus korának egyik legjobb, legmeg-
bízhatóbb repülőgépe volt, amelynek 
egy-két példánya még a II. Világháború 
idején is működőképes volt, és sebesül-
tek szállítására használták.

Internetes forrás szerint a Fokker 
VIIA főbb műszaki paraméterei:  

Utasszám: 7-10
Motor: 405 LE
üres súly: 1950 kg
Startsúly: 3650 kg
Szárny fesztáv: 19,3 m
Hossz: 14,35 m
Magasság: 3,9 m
Szárnyfelület: 58,5 m�
Max. sebesség:  185 km/h
Utazó sebesség: 155 km/h
Hatósugár: 1160 km/h
 A viszonylag rövid pécsi ceremóniát 

villásreggeli követte, majd a gép tovább 
folytatja útját Kaposvárra. 

Az elmúlt nyolcvan év alatt Pécsett 
több esetben is előtérbe került a belföl-
di repülés kérdése. Az eredményt rövi-
den úgy lehet összegezni: a repülőgép 
gyors, kényelmes, de igen drága.

Trebbin Ágost

Jön a repülőgép!
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A „Civil Korzó” előző számaiban már 
elkészítettem több egykori Nádoros 
főnököm, kollégám portréját. 

Most egy olyan valaki következik, 
aki nemcsak főnököm, de – talán ő is 
úgy emlékezik vissza azokra az idők-
re – a barátom is volt. 

Azután a sors szerencsétlen köz-
játékaként az élet mást tartogatott 
számunkra. Feri számára a csillogó 
karriert, számomra a csendes vissza-
vonulást. Ő a modernséget képviselte 
a szakmában, én pedig a konzervativiz-
must.

Tihanyi Ferencről röviden írni 
ugyancsak embert próbáló feladat. De 
nekem – sajnos – most többre nincs 
lehetőségem.

De szeretném az elején kezdeni:
Az 1960-as évek végén három ifjú te-

hetség merészen felfelé ívelő pályája in-
dult el a Nádor Szálloda öreg falai közül. 
Név szerint is megemlítve őket: Varga 
Csaba, Tihanyi Ferenc és Deák Imre.

Dr. Deák Imrét bámulatos életpályá-
ja messze röpítette a pécsi Nádor Szál-
lodától, hogy azután Danubius Nyrt. 
vezérigazgatójaként érjen a vendéglátó 
szakma csúcsára.

Varga Csabát 197�-ben kinevezték 
a Nádor Szálloda önálló egység igaz-
gatójává, Tihanyi Ferenc ugyanekkor 
lett igazgató helyettes. A két vezető 
egyéniség élete azután több mint egy 
évtizedre összekapcsolódott.

Tihanyi Ferenc így emlékezik vissza 
az indulásra:

„Még portásként dolgoztam, amikor 
Bolgár András 1971-ben megbízott az 
1969. szilveszterén nyílt, a Duna Inter-
continental-ban rendezendő Baranyai 
Hét megszervezésével. Ilyen, nemcsak 
gasztronómiai bemutatkozás a fővá-
rosban mindaddig ismeretlen fogalom 
volt. Óriási apparátussal, az ipar, a kul-
túra, a gasztronómia, a megye folklórja 
stb. felvonultatásával nagy sikert arat-
tunk, a rendezvény valódi társadal-
mi eseménnyé vált, melyet az Elnöki 
Tanács elnökének a látogatása is bizo-
nyít.”

Országos szintű, sikeres gasztronó-

miai versenyeken sikerrel irányította a 
Nádor–csapat munkáját.

Sokszínű tevékenységéről – így utó-
lag - nehéz röviden megemlékezni.

Nevét a Nádor Szálloda aranyköny-
vébe elsősorban a „Nemzetközi Gaszt-
ronómiai Hetek” magas szintű szakmai 
és kulturális rendezvényeinek kiváló és 
sikeres szervezésével írta be. (Irodal-
mi-, Muzsikáló Kávéház, Reneszánsz 
vigasságok, Edith Piaf bemutató a Me-
csek Cukrászdában stb.)

1985-ben tizenhárom évi igazga-
tó helyettesi ténykedése után Tihanyi 
Ferenc úgy döntött, hogy elfogadja 
a HungarHotels vezérigazgatójának 
rendkívül megtisztelő felkérését, hogy 
vállalja el egy, a cég által  vezetett 4 csil-
lagos bécsi szálloda igazgatói tisztét, és 
lásson el gazdasági szaktanácsadói fel-
adatokat a külföldi tulajdonosok által 
építendő továbbiak üzemeltetésében.   

1989-es hazatérése után „kapitalis-
ta” gazdasági ismertekkel felvértezve 
olyan hazai munkahelyet talált, ahol 
külföldön szerzett tudását kamatoztat-
ni tudta.

Most ismét Tihanyi Ferencé a szó:
„Ezeket a tapasztalatokat értékelte 

régi kollégánk, Bíró László, a Konzum 
Rt. első embere is, amikor kereskedel-
mi igazgatónak átcsábított.

„Gazdaságtörténelmi” idők voltak 
ezek a rendszerváltás után, a külföl-
di tőke beáramlása, az „Osteuforie”, 
déli szomszédaink bevásárló-rohamai 
közepette a Konzum Áruház előtt... 
Napi 5 vagon áru hátul be, elöl ki... 
Az eredmény aztán lerombolt ABC 
volt, melynek felújítását irányítottam 
(eredményesen, mert ez a közelmúltig 
sikeresen szolgálta a pécsi vásárlókö-
zönséget).

Erről az időszakról, ha emlékiratot 
írnék, azt mondanám, hogy az ország 
akkor nem volt felkészülve a piacgazda-
ság fogadására. Mélyen hatottak még a 
verseny hiányából, a keretgazdálkodás-
ból fakadó reflexek, melyeket akkor a 
külföldi tőke ki is használt rendesen.

Innen ered kedvenc fordulatom is, 
amikor a külföldi szállítók szavajárá-

sa volt: „Tihanyi úr, mi segíteni jöt-
tünk…” Kérdeztem: önök a Vörös-
kereszttől érkeztek? Nem - mondták, 
hanem az XY cégtől. 

Kérdeztem: És tessék mondani az 
árut ki kell fizetni? Természetesen, vá-
laszolták.

Hát itt akkor szerintem valami üzlet-
ről lenne szó. Persze, vágták rá. Hát ak-
kor hol itt a segítség??? Szóval mond-
ják meg, miben utaznak. Innen pedig 
jött a kemény alku, (melyet „odaát” 
megszoktam) és amelyhez bizony az 
akkori tárgyalópartnerek részéről nem 
nagyon voltak hozzászokva.”

Azután a „Konzum”-ra is nehéz évek 
vártak.

1997-ben újabb elismerés követke-
zett. A Danubius vezetőinek javaslatára 
a főtulajdonos, Sir Bernard Schreier, a 
CP Holdings elnöke Tihanyi Ferencet 
megbízta az akkor alakuló összevont 
cégcsoport (a Danubius és a Hungaria 
Szálloda Rt.) beszerzési tevékenységé-
nek megszervezésével, vezetésével.

Feri a mai napig ezt a munkát végzi 
Budapesten. 

Az ő szavaival zárom cikkemet:
„Pécstől távol mégsem lettem igazi 

pestivé. (Szerintem a többi Pécsről ér-
kezett sem igazán.)  Viszont  élvezem 
az itteni kulturális életet, a színházat 
és főleg a hangversenyeket, hétvégeken 
útközben a kocsiban pedig a komoly-
zenét. Ezt a végre elkészült M6-os ké-
nyelme is elősegíti.”

Trebbin Ágost

Egy örök pécsi: Tihanyi Ferenc
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PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létre-
hozásának és kiadásának támogatására (NCA-CIV-11-C)
Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma
beadási határidő: 2011. március 10. 
Igényelhető max. összeg: 1 000 000 Ft
Kategóriák: 

C1 – nyomtatott kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támoga-
tása

C� – elektronikus kiadvány vagy sajtótermék kiadásának támo-
gatása

További információ: www.nca.hu 

Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatá-
sa (NCA-CIV-11-D)
Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma
beadási határidő: 2011. március 10. 
Igényelhető max. összeg: � 000 000 Ft

Oktatás, képzés, tréning szervezése, lebonyolítása az alábbiakban 
megjelölt modulok szükség szerinti kombinációjában: elektronikus 
ügyvitel; civil tréneri ismeretek, képzők képzése; pályázatírás; pro-
jektmenedzsment és/vagy minőségmenedzsment; civil jogi és pénz-
ügyi ismeretek; civil szervezetek marketingkommunikációja; érdek-
érvényesítés; adományszervezés

További információ: www.nca.hu 

„Hidat építünk Európában egy éves önkéntes szociális szolgálat-
tal” – Önkéntesség külföldön
Kiíró: Magyar Máltai Szeretetszolgálat
beadási határidő: 2011. március 1.
Pályázók köre: 18-�6 évesek

Németországba és Franciaországba hívunk magyar fiatalokat fo-
gyatékkal élők, idősek otthonaiban teljesítendő egy éves önkéntes 
szociális szolgálatra. A program lehetőséget kínál a fiatal önkéntesek 
számára, hogy jobban megismerjék önmagukat, szociális területen 
szakmai és munkatapasztalatot

nyerjenek, más népet, kultúrát megismerjenek, táguljon világ-
szemléletük és megismertessék saját kultúrájukat, szellemi érté-
keinket. A programban más nemzetiségű fiatal önkéntesek is részt 
vesznek, így több kultúra közeledésére, találkozására és kapcsolat-
teremtésre nyílik lehetőség.

A programban való részvételhez nem szükséges szakmai előisme-
ret, a nyelvtudás előnyt jelent. Az önkéntesek intenzív szakmai és 
nyelvi felkészítésen vesznek részt, segítséget kapnak a beilleszkedés, 
valamint az év során felmerülő problémáik megoldásában is. A ki-
utazók részére a szervezők szállást, ellátást és zsebpénzt biztosítanak, 
fizetik egyszeri ki és hazautazásuk költségét, valamint egy, az EU ösz-
szes tagállamában elfogadott biztosítást. A külföldi tartózkodás idő-
tartama összesen 13 hónap.

További információ: e-mail: kapuvari.zsofia@maltai.hu, Tel.: 06-
1-391-47��

Fiatalok Lendületben 
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió 

tagállamainak megállapodása értelmében létrejött Youth in Action 
- Fiatalok Lendületben Program célja nemformális nevelési progra-
mok támogatása a fiatalok számára. A Program jelentősen hozzájárul 
a készségek és képességek fejlesztéséhez, és kulcsfontosságú eszközt 
jelent a fiatalok nem-formális és informális tanulási lehetőségeinek 
biztosításában.

A Fiatalok Lendületben Program célkitűzései:
•	 a fiatalok aktív polgári szerepének előmozdítása, különös tekin-

tettel az Európa-polgári szerepükre;

•	 a fiatalok szolidaritásának fejlesztése, különös annak érdekében, 
hogy erősödjön a társadalmi összetartás az Európai Unióban;

•	 a különböző országokban élő fiatalok közötti kölcsönös meg-
értés és tisztelet elősegítése;

•	 hozzájárulni az ifjúsági tevékenységeket és az ifjúsági területen 
tevékenykedő civil szervezeteket támogató rendszerek fejleszté-
séhez;

•	 az ifjúsági területen megvalósuló európai együttműködések 
előmozdítása.

beadási határidők: �011. február 1., �011. április 1., �011. június 
1., �011. szeptember 1., �011. november 1.
Alprogramok:

Fiatalok Európáért 
Európai önkéntes Szolgálat 
Fiatalok a Világban 
Ifjúságsegítők Támogatása 
Ifjúságpolitikai Együttműködések 
További információ: www.mobilitas.hu 

Időskorú önkéntes projektek – Önkéntesség Európában 50+
A küldő és fogadó szervezetek együttműködésén alapuló projek-

tek, melyek a nemzetközi önkéntességben rejlő tanulási lehetősége-
ket kínálják időskorú (50 év feletti) résztvevőknek.

A partnerek két év alatt 2-6 önkéntest küldhetnek egymáshoz 
3-8 hetes időtartamra. Az időkorú önkéntesek olyan tevékenységet 
végeznek, ami a számukra tanulási lehetőséget, a fogadó szervezet 
(illetve a tágabb közösség) számára pedig nem anyagi természetű 
hasznot jelent. A partnerek a projekt során egy hosszabb távú, idős-
korú önkéntesek cseréjén alapuló együttműködés alapjait is lefek-
tethetik.   

Az önkéntesek által végzett tevékenységek nem feltétlenül kap-
csolódnak szorosan az oktatáshoz vagy képzéshez. A tanulási lehe-
tőséget az önkéntességre való felkészülés, a külföldön eltöltött 
időszak és az ott végzett tevékenység, valamint a tapasztalatok 
összegzése, értékelése jelenti. 

Egy projektben két különböző, az Egész életen át tartó tanulás 
programban részt vevő országból származó partner szerepelhet. 
Mindkét partnernek vállalnia kell időskorú önkéntesek küldését és 
fogadását is.

Az igényelhető költségek magyarországi pályázók esetében a kö-
vetkezőképpen alakulnak:

1. A mobilitás (önkéntesként külföldön töltött időszak) megszer-
vezésének költségei, önkéntes küldésének költségei: 600 euró / ki-
küldött önkéntes (fix összeg, átalánytámogatás)

�. Nemzetközi utazás költségei: tényleges költség alapján igényel-
hető támogatás

3. Megélhetési költségek (fogadott önkénteseknek): 550 euró / 
fogadott önkéntes / hét

4. önkéntes fogadásának költségei: 390 euró / fogadott önkén-
tes (fix összeg, átalánytámogatás)

5. Speciális igények miatt felmerülő költségek: tényleges költség 
alapján igényelhető támogatás

Magyar pályázókra vonatkozó (adminisztratív) szabályok 
2011-ben:

Magyarországon egy időben egy szervezetnek egyszerre csak egy 
érvényes Grundtvig időskorú önkéntes projektre szóló támogatá-
si szerződése lehet. (Ebből a szempontból nagyobb szervezetek, pél-
dául felsőoktatási intézmények is, egy szervezetnek minősülnek.)

Pályázati határidő: 2011. március 31. (a postára adás határideje)
A pályázatokat egy eredeti példányban aTempus Közalapítvány 

postacímére kell küldeni. (1438 budapest 70., Pf.: 508)
További információ: www.tka.hu 
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Megyesi Schwartz Éva

Állampolgári projektek
Az Európai Uniót érintő fontos és aktuális kihívás az európai pol-

gárok és az Európai Unió közötti szakadék áthidalása. Ezzel össze-
függésben ez a pályázati típus olyan innovatív módszerek és meg-
közelítések feltárására irányul, amelyek tevékeny európai szintű 
részvételre serkentik a polgárokat, valamint az európai polgárok és 
az Európai Unió intézményei közötti párbeszédre ösztönöznek. 

Támogatható tevékenységek
• az állampolgárok véleményének összegyűjtése az Európát a jö-

vőben érintő néhány lényeges kihívásról (lásd a témákat); 
• állandó módszer bevezetése az állampolgárok közötti aktív pár-

beszéd és vita ösztönzésére az uniós politika egyes, a minden-
napi életüket érintő területeiről; 

• olyan mechanizmusok megteremtése, amelyek révén az európai 
polgárok fejlesztik civil kompetenciájukat, és az európai szintű 
politikai döntéshozókhoz intézett ajánlások formájában tudják 
megfogalmazni véleményüket az európai integrációs folyamat-
ról; 

• az európai polgárok és az EU intézményei közötti párbeszéd 
ösztönzése, a polgárok részvételével az EU politikái és azok ha-
tása terén, valamint biztosítva a polgárok véleményének meg-
felelő utókövetését az EU intézményeinek részéről. 

Pályázati feltételek
• Állami szerveknek vagy jogállással és jogi személyiséggel ren-

delkező, nonprofit szervezetnek kell lenniük. A természetes 
személyek, azaz magánszemélyek nem támogathatók. 

• A támogatható országok valamelyikében kell székhellyel ren-
delkezniük. 

• A projektben legalább öt részt vevő országnak kell részt ven-
nie. 

• A projektbe legalább �00 résztvevőt kell bevonni, és a résztve-
vők �0%-ának az eseménynek helyet adó országtól eltérő or-
szágból kell érkeznie. 

Projekt időtartama: maximum 1� hónap.
Támogatás mértéke: a megítélt támogatás mértéke nem haladhat-
ja meg a projekt támogatható költségei teljes összegének 60%-át. A 
támogatás összege minden esetben 100 000 EUR és �50 000 EUR 
között lesz.
Pályázati határidő: 2011. június 1. 

További információ: www.tka.hu 

Családi történelem
Kiíró: Határon Túli Magyarok Információs Központja 
Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
beadási határidő: 2011. március 31.
Pályázhat: bárki

A Határon Túli Magyarok Információs Központja Alapítvány 
„Családi történelem” címmel pályázatot hirdet. Olyan családi ese-
mények, életutak bemutatását várjuk amelyek mögött érdekes és 
fontos 1970 előtti történelmi események különleges részleteit is 
megismerhetjük.

A történet bármelyik országban játszódhat. Idős emberek elmon-
dásaiból származó régi különleges történeteket szeretnénk össze-
gyűjteni.

A történelmi részeket illetően tárgyilagos leírásokat várunk, 
kérjük az egyéni minősítéseket, politikai véleménynyilvánításo-
kat kerüljék. A munka készülhet riport formájában, de leíró vagy 
bemutató formában is. Ha lehetőségünk lesz rá, az összegyűlt 
anyagokat nyomtatott formában is szeretnénk megjelentetni. Az 
írásokat a http://www.htmik.hu oldal „Családi történelem” ro-
vatába várjuk.

A témához kapcsolódóan régi fényképeket is várunk.
Eredményhirdetés: �011. április
A legjobb pályamunkákat beküldők jutalomban részesülnek.

Kispályázatok (Small Grants) - alapvető információk
Kiíró: International Visegrad Fund
A pályázatok beküldésének határideje: március 1., június 1., 
szeptember 1. és december 1. 
Egy konkrét pályázatra a kérvényezhető összeg maximum 5000 
euró.
I. Általános információk:

Az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására 
fordíthatók a jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló forrá-
sok szerint, az alábbi területeken:

1. kulturális együttműködés (pl. fesztiválok, kiadványok)
�. tudományos konferenciák és kutatások (pl. konferenciák, kiad-

ványok, kutatás)
3. oktatás (pl. szemináriumok, nyári iskolák)
4. diákcsere (pl.sport, művelődési és kulturális rendezvények gyer-

mekek és fiatalok számára)
5. határokon átnyúló együttműködés (két V4 ország határtérségé-

ben lezajló pályázatok, 
a határvonaltól max. 50km távolságban)
6. turizmusra fordító támogatás (pl. turisztikai ismeretterjesztő 

anyagok, előadások, vásárok)
Az Alap pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a projekt 

összköltségének az 50%-át, beleértve a pályázó saját természetbeni 
hozzájárulását, (nem pénzbeli hozzájárulás, pl. saját autóbusz, sa-
ját személygépkocsi, saját szállás, saját helyiségek), vagy más, társ-
finanszírozó alanyok természetbeni hozzájárulását. A költségvetés 
6 hónapra tervezhető, még ha a projekt a tervek szerint tovább is 
tartana.

Az Alap azokat a pályázatokat részesíti előnyben, melyekben a 
V4-es országok mindegyike részt vesz. Az Alap nem támogat olyan 
pályázatokat, melyekben háromnál kevesebb országból vannak 
résztvevők, kivéve a határon átnyúló együttműködés területén meg-
valósuló pályázatot. 

Az Alap anyagi forrásokat csak konkrét eseményekre biztosíthat 
és az alábbiakban felsorolt, előzetesen meghatározott tételekre:

1. nyomdai költségek (nyomtatás, kiadványok kiadása, terjeszté-
se)

�. terembérlet és az ehhez szükséges technikai eszközök bérlésé-
nek költsége

3. művészek tiszteletdíja
4. szállás és étkezési költségek
5. utazási költségek
6. expertek tiszteletdíja
7. fordítás és tolmácsolás
8. díjak, jutalmak
9. irodai szükségletek és propagációs anyagok
10. reklám (nyomda, rádió, TV, óriásplakát stb.) és propagáció
11. a web oldal kialakítása és aktualizálása

II. A pályázat előkészítése
A kérvényezőnek a pályázati űrlapot on-line kell kitöltenie. 

Szükség esetén a pályázó csatolva mellékelhet kiegészítő informáci-
ókat a pályázathoz. 

A pályázati űrlapot az előírt formában, angolul kell kitölteni és 
egy nyomtatott példányt postán is el kell küldeni. A pályázati űr-
lapot a kérvényezőnek saját kezűleg kell aláírnia. Ha a pályázó jogi 
személy, a pályázati űrlapot csak a szervezet törvényes képviselője ír-
hatja alá. 

Minden kötelező érvényű nyomtatvány az elszámolásra vonat-
kozó részletes utasításokkal együtt letölthető az Alap honlapjáról: 
http://visegradfund.org
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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:..................................................................
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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 



22. Pécsi Nemzetközi
Kamarakórus Verseny

Pécs, 2011. június 10-13.

22nd International 
Chamber Choir Competition of Pécs
Pécs, 10-13th June 2011


