125 Ft

Regionális Közösségi lap
VII. ÉvfolYam - 4. szám

2011. április

CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA
H-7624 Pécs, Szent István tér 17.
Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679
E-mail: nevhaz@t-online.hu; Web: www.civilhaz-pecs.hu

Baranyai

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háza MÁJUSI PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS
Gebauer Galéra
•

2011. május 2-án, hétfőn nyílik a Pécsi
Origami Kör kiállítása.
A kiállítás megtekinthető: 2011. május 20-ig

HALÁSZ REZSŐ Galéra
•

2011. május 3-án, kedden nyílik
Daróczi Csaba természetfotográfus
PÁR-KÉP-PÁR című kiállítása.
A kiállítást megnyitja: Mánfai György
(MF) fotóművész
A kiállítás megtekinthető: 2011. május 30-ig
A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként
9-19-ig

PROGRAM
Május 3-án, kedden 10 órakor

Környezettudatos, intelligens erőforrások
Szakmai Nap – TÁMOP 5.5.1.
SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program
Baranya megyében

Május 3-án, kedden 16.30-kor

Ibero – Amerikai Hét
PÉCSI MAGYAR – SPANYOL
TÁRSASÁG

Május 3-án, kedden 18 órakor
Kiállításmegnyitó
MECSEKI FOTÓKLUB

Május 4-én, szerdán 17 órakor

SANSZ Filmklub
Marvin szobája
Színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma,
98 perc, 1996

Május 4-én, szerdán 17 órakor

„Hová, merre építészet?” – Grátz Antal
építészmérnök előadása
A magyar építészet gyökereiről és a lehetséges
városfejlesztés alternatíváiról
PÉCSI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS
VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET

Május 5-én, csütörtökön 9.00-kor

SZÜLÉSZET BÁBÁLLAPOTBAN
– SZÜLÉSZET ÚJJÁSZÜLETÉSE
A várandóság és a szülés meghatározó egy
nő életében, olyan időszak, aminek minden
perce izgalmas és egy picit hihetetlen is.
Mikor egy gyermek a világra jön, katartikus
élmény anyának, apának egyaránt. Ma már
választhatunk, eldönthetjük, miként szeretnénk
ezt a különleges élményt megélni.
Célunk, hogy a várandósok és családjuk, illetve a
velük foglalkozó szakemberek minél szélesebb körű
tájékoztatást kapjanak választási lehetőségeikről.
A Születés Hete rendezvénysorozat
keretében
DéliSale CSOPORT

Május 6-án, pénteken 9 órakor

Pécsi Mami Napok
Interaktív női önismereti mini tréning (Jakab
Gyöngyi); Munkába való visszatérés, anyabarát
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foglalkoztatás (Keveházi Katalin); Online
vállalkozások otthonról anyukáknak (Vida
Ági); Az anyai álmok valóra váltása (Vidi
Rita); Fly-Lady program (Farkas Lívia);
Tanácsadás 9-12-ig (jogi, TB)
www.pecsimami.hu

Május 6-án, pénteken

Koncert a győzelem napja alkalmából
PÉCSI MAGYAR-OROSZ TÁRSASÁG

Május 7-én, szombaton 18 órakor

A Siófoki Ifjúsági Kamarakórus koncertje
Vezényel: Timár Cecília, Illés Evelin
Közreműködnek: Somogyi Adrián – klarinét,
Cserbakői Andrea – ének, Cser Nikolett – ének,
Winkler Ágnes – ének

Május 10-én, kedden 16.30 -kor

Dr. Szabó Szabolcs karnagy előadása
Mikszáth Kálmán születésének 110.
évfordulója alkalmából
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA

Május 10-én, kedden 18 órakor

Kisbenedek Tibor: Soklábú Marokkó
Számunkra extrém helyszínen, sivatagi
körülmények között ismerkedhetünk meg a
rovargyűjtés rejtelmeivel és eredményeivel egy
marokkói expedíció felidézésekor.
MAGYAR MADÁRTANI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET
BARANYAI CSOPORTJA

Május 10-én, kedden 18 órakor
„Párhuzamos fények”
MECSEKI FOTÓKLUB

Május 17-én, kedden 18 órakor
„Photoshopos megoldások”
MECSEKI FOTÓKLUB

Május 18-án, szerdán 17 órakor

SANSZ Filmklub
Hollywoody történet
Színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték,
108 perc, 2002
Május 21-én, szombaton 15 órakor
Pécsi Művészkör Írók, Költők Baráti Társasága

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 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 10.00 órakor

Muzsikás babusgató
Profil: Zenés-énekes játékos foglalkozás
kicsiknek (0-3 éves korig)
A foglalkozásokon a babák szüleikkel együtt
élvezhetik a ritmus és dallam harmóniáját
Zenél: Szabó Judit - gitár, furulya, ének

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

A lap megjelenését támogatja:

Május 25-én, szerdán 17 órakor

PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG

Május 28-án, szombaton 14 órakor
Test és lélek napja
HINDU-MAGYAR KULTURÁLIS
ALAPÍTVÁNY

Nemzeti Civil Alapprogram

Május 31-én, kedden 17 órakor

Tüskés Tibor emlékezete – Dr. Szirtes
Gábor, a Pro Pannónia Kiadó igazgatójának
előadása
PÉCSI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS
VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET

Közigazgatás és Igazságügyi
Minisztérium

Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Minden hétfőn 14.30 órakor

A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok BARÁTSÁG
KÓRUSÁNAK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

A pécsi Kamarakórus-verseny elé
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Pünkösdkor ismét kamarakórusok,
énekegyüttesek énekelnek, versenyeznek Pécsett, immár huszonkettedszer.
Berlinből, Jekatyeringburgból, Mariborból, Szegedről, Debrecenből,
Dombóvárról, Majsról érkeznek, hogy
két pécsi együttessel mérhessék össze
tudásukat a svéd, szlovén és két magyar tagból álló nemzetközi zsűri előtt
három fordulóban: gyorstanulásban,
egyházi zenében és világi művek kategóriájában.
Kettős zenei évforduló jegyében zajlik a verseny. 200 éve született Liszt

ÖNINDÍTÓ
TeSzedd! Önkéntesen a tiszta
Magyarországért!
Segítenék…

7
13

22. PÉCSI NEMZETKÖZI
KAMARAKÓRUS VERSENY 9
VÁROSTÖRTÉNET
Volt egyszer egy Olympia

12

PÁLYÁZATI AJÁNLÓ

16

Ferenc, 120 éve
Bartók Béla. A
két zenei óriás
az egész világon
a legismertebb
magyarok közé
tartozik. A nyitókoncerten a Pécsi
Kamarakórus rájuk emlékezik.
Mi a pécsi fesztivál-versenyek
varázsa? Mert van varázsa, ezt mi is
érezzük és tudjuk sok résztvevőtől,
zenei szakembertől. Pécs hangulata,
emberléptékűsége, a zenei események
légköre, a rendezés oldottsága, barátságossága, közvetlensége a fő vonzerő.
A Nevelők Háza Egyesület Vincze
Csillával az élen, valamint a Pécsi Kamarakórus és Tillai Aurél karnagy személye a biztos garancia a sikerre.
Sokáig a mandulavirágzás volt a
Fesztivál jelképe, újabban a pünkösdi
rózsa.
Szeretettel várjuk a kórusokat és
minden kedves érdeklődőt, hallgatót.

7624 Pécs,
Szent István tér 17.

Telefon/Fax:
+36-72/315 679
E-mail:
nevhaz@t-online.hu
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SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében
TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011

esélyegyenlőség

Baranyai

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



A Nevelők Háza Egyesület és a DélDunántúli Regionális Forrásközpont
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. márciusában közös pályázatot nyújtott be
„SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti
program Baranya megyében” címmel a
TÁMOP – 5.5.1A-10/1-2010 számú pályázati konstrukció keretében. A beadott
pályázat pozitív elbírálásban részesült,
melynek eredményeképpen 2010. július
elsejétől a TÁMOP – 5.5.1A-10/1-2010
számú projekt megvalósítása megkezdődött. Az elnyert támogatási összeg:
42 423 478,-Ft. a támogatás mértéke a
projekt elszámolható összes költségének
100 százaléka.
E rövid írás keretében az elmúlt hónap
eseményeiről és a következő hónap tervezett tevékenységeiről tájékoztatjuk az
érdeklődőket.
Álláskeresők Teaháza
Mohácson második alkalommal került megrendezésre a SANSZ Program
keretében. A célcsoport toborzásában
és delegálásában a mohácsi családsegítő szolgálat, illetve a Baranya Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Mohácsi Kirendeltség működött közre,
illetve a SANSZ Programban résztvevő
munkaerő-piaci tanácsadó. Az előző alkalommal megtörtént az igényfelmérés
a második találkozó témái: információforrások használata, érdekérvényesítés,
a Munkaügyi Központban induló képzések, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, támogatások stb.
A résztvevők igényeihez igazodva, konkrét állásajánlatokat, információkat nyújtanak munkatársaink. Ezenkívül saját
élményen alapuló non-formális, tapasztalati tanuláson alapuló ismeretátadás
módszerével zajlott a teaház szolgáltatás.
Emellett további helyszíneken Sásdon,
Pécsen, Mágocson is megvalósításra került a szolgáltatás.
Tanácsadás
Az álláskeresők részére történő egyéni
tanácsadás keretében az ügyfélfogadás
folyamatosan működött és működik a
jövőben az alábbi helyszíneken:
Pécs (helyszín: Pécs Keleti Civil
2011. április

Kapcsolatok Háza, időpont: hétfő 12-16
óráig)
Mágocs-Alsómocsolád
(helyszín:
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat,
időpont: szerda 9-12)
Mohács (helyszín: Duna Irodaház,
időpont: csütörtök 9-12 óráig)
Munkaerő-piaci
tanácsadó
elérhetősége: Csiszár Tamás,
30/816-9806
PROJEKTMODELLEZŐ KLUB
A projektmodellező klub 4 kistérségben
(sásdi, mohácsi, siklósi, sellyei) zajlik.
A klub résztvevői helyi szervezetek, intézmények képviselői akik együttműködésük során közös projektötleten dolgoznak. A klubot minden helyszínen a
helyi igényeknek megfelelően havonta
vagy kéthavonta szervezzük. Ebben a
hónapban a projektekhez kapcsolódó pályázati forráslehetőségek miatt a
Mobilitás DDRISZI pécsi irodában
dolgozó kollégákat kértük fel, hogy tartsanak tájékoztatót pályázati lehetőségekről. S ennek kapcsán Rafa-Gyovai Tibor
Alsómocsoládon és Mohácson tartott
tájékoztatót a Fiatalok Lendületben
Program pályázati lehetőségeiről. A projektmodellező 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
kiaknázásával, az együttműködések aktivizálásával, a célok megfogalmazásával
közös gondolkodásra ösztönözze a helyi
partnereket, együttműködőket.
SZAKMAI NAPOK
2011. február-június között havonta
egy alkalommal szakmai napot tartunk.
2011. március 25-én szerveztük a második szakmai napot „Akadálymentes
Turizmus Napjainkban” címmel.
A tematikus szakmai nap célja volt,
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 az akadálymentes

turizmushoz kötődő külföldi és hazai modell programokat, módszertani tanulmányok eredményeit és az összegyűjtött jó
gyakorlatokat bemutassuk. A szakmai
napok fő célja, hogy az adott szakterületen tevékenykedő munkatársak számára
információkat nyújtsunk, és tapasztalatcsere történjen. A szakmai nap keretében
az alábbi előadásokat hallhattuk a akadálymentes turizmus témakörében:

1. Köszöntő
Boros Julianna, szakmai vezető
(SANSZ projekt), Nevelők Háza
Egyesület
2. Akadálymentesség és turizmus Pécsett
Sztanics Gábor, építész, Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft.
3. Akadálymentesség Németországban, modellprogram
Roger Schmidtchen, ügyvezető,
TIBP GmbH, Erfurt
4. Akadálymentes Turizmus Magyarországon – tapasztalatok tükrében
Zalabai Péterné, fejlesztési igazgató,
Motiváció Alapítvány
5. Akadálymentes turizmus helyzete
Pécsett – az érintettek szemszögéből
Körmendy József, Kerek Világ Alapítvány
Kerekasztal beszélgetés:
Akadálymentes turizmus napjainkban:
korlátok, lehetőségek és a gyakorlat
Moderátor: Bognárné dr. habil Erdős
Márta, egyetemi docens, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
Felkért hozzászólók:
Bocskai Ágnes (Tapintható Város
projekt Kaposvár), Gyurok Ernő (ÉFESZI), Ritecz László  (Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, Baranya), dr. Tóka László (Vakok
és Gyengénlátók Országos Szövetsége

a Civil Közösségek Házában (Pécs,
Szent István tér 17.).
A tematikus szakmai nap célja, hogy a
szociokulturális/munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberekkel
foglalkozó civil, non-profit szervezetekben, humán intézményekben dolgozó
szakemberek és a munkáltatói szféra számára ismertté tegyük a pszichoszociális
tanácsadáshoz kötődő külföldi és hazai
modell programokat, módszertani tanulmányok eredményeit és az összegyűjtött
jó gyakorlatokat bemutassuk. A szakmai
napok fő célja, hogy az adott szakterületen tevékenykedő munkatársak számára
információkat nyújtsunk és tapasztalatcsere történjen. A szakmai napon való
részvétel ingyenes!
A szakmai nappal kapcsolatos visszajelzéseit, felmerülő kérdéseit az alábbi
elérhetőségeken várjuk: Kiss Zsuzsanna
(közösségszervező projektasszisztens)
E-mail:
tamop551@civilhaz-pecs.hu
Telefon: 06/72/215-543, 06/20/4610158
Részvételi szándékát kérjük, jelezze a
következő elérhetőségen:
jelentkezes@civilhaz-pecs.hu

Baranyai

Összefoglaló a kerekasztal
beszélgetésről
A kerekasztal tagjai röviden bemutatták szervezetüket: a fogyatékkal élők
szervezeteinek képviselői valamennyien
arról számolnak be, hogy szervezetük az
utóbbi években, évtizedekben dinamikusan gyarapodó taglétszámot tudhat
maga mögött. Érdekvédelmi tevékenységük kapcsán az akadálymentesítéssel
kapcsolatos legfontosabb problémákra,
hibás gyakorlatok ismertetésére is azonnal rátértek.
Dr. Tóka László arra hívta fel a figyelmet, hogy az akadálymentesítésnek csak
egyik oldala az intézményi környezet elérhetővé tétele. Az infokommunikációs
akadálymentesítés terén számtalan olyan
személyes használatra kifejlesztett technikai segédeszköz állhatna a vakok és gyengénlátók rendelkezésére, amely mindennapi életüket megkönnyíthetné – a speciális
számítógépes programoktól a mobiltelefonokon át az egyéb eszközökig.
Ritecz László a témához csatlakozva
elmondta, hogy hasonló nehézségekkel
küszködnek a mozgáskorlátozottak is.
Steiner Lászlóné a témával kapcsolatban
elmondta, hogy a korszerű digitális hallókészülékek beszerzése nehézségekbe
ütközik, a hagyományos, analóg készülékek használatát pedig az orvosok sem javasolják. Örvendetes változás volt a siketek és nagyothallók számára, amikor két
évtizeddel ezelőtt elfogadták az általuk
használt jelnyelvet, azóta számos tanfolyam indult, Baranyában elég jó a helyzet
ezen a téren. Problémát okoz azonban a
figyelmetlenség, pl. a postán esetleg hat
jelnyelvet beszélő munkatárs állna a siketek és nagyothallók rendelkezésére,
ám a sorszám-rendszer miatt a siket vagy
nagyothalló nem tud a megfelelő ügyintézőhöz kerülni. A probléma megoldása
ezúttal sem pénzkérdés, hanem inkább
odafigyelésre volna szükség. A korábbi
előadásban (Zalabai Péterné) hivatkozott „morális akadálymentesítés” jelentené ilyen esetekben a megoldást.
Gyurok Ernő, az ÉFESZI (Pécs
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Életminőség-fejlesztő
Szolgáltatások
Intézménye) vezetője elmondta, hogy
az intézményükben lezajló akadálymentesítés során a munkálatoknál ugyan az
előírásoknak megfelelő, ám a kliensek
számára gyakran nehezen használható

megoldások születtek (pl. az ún. „kórházi WC-k” amelyek a mozgáskorlátozottak számára balesetveszélyesek; rosszul
elhelyezett kapaszkodók, kerekesszékkel meg nem közelíthető mosdó stb.)
A résztvevők egyetértettek abban, hogy
jobban kellene támaszkodni az érintettek saját tapasztalataira, tudására, amikor
az akadálymentesítés céljával áttervezik a
környezetet.
Dr. Tóka László elmondta, hogy ami
az egyik embernek segítség, az másnak
esetleg veszély: a mozgássérültek számára akadálymentessé tett járdaszegély
infokommunikációs akadályt jelent.
A megoldás, hogy amikor akadálymentesítenek, a mozgáskorlátozottak
mellett a vakok és gyengénlátók nehézségeivel is számolnak, és beépítenek
egy figyelmeztető sávot. Ritecz László
a fejlesztések, lehetőségek kapcsán elmondta, hogy az EKF-projekt nagy
lendületet adott a fizikai akadálymentesítésnek, és az akadálymentessé tett
intézmények átadására őt is minden alkalommal meghívták.
Bocskai Ágnes pozitív példát említve
bemutatta a Tapintható Város projektet,
amelynek keretei közt vakok és gyengénlátók számára fejlesztettek ki turizmust
segítő anyagokat. Ezek Braille-nyelven,
tapintható térképpel és digitális formában is hozzáférhető információs anyagok,
amelyeket egy vak tanácsadó segítségével
állítottak össze. Ezeket a jelenlévők nagy
érdeklődéssel fogadták. Bocskai Ágnes
jelezte, hogy a siketek és nagyothallók
részére is tervezik az infokommunikációs
akadálymentesítést.
Összességében, a fogyatékkal élők nehézségei kapcsán felvetődhet a kérdés,
hogy a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés mellett a „morális” (érzelmi, attitűdbeli) akadálymentesítés terén
miképpen léphetnénk előbbre? A fejlesztéseket nyilván akadályozza a pénzhiány
(tb. támogatások szűkössége), de a rendelkezésre álló források rossz elosztása is,
ami annak tudható be, hogy még mindig
nem figyelnek eléggé a célcsoportok igényeire, nem támaszkodnak kellőképpen
az ő tudásukra, tapasztalataikra. Fontos tudatosítani, hogy a
turizmus nem csupán gazdasági
kérdés, hanem a személyes fejlődés és a társadalmi integráció
fontos területe is egyúttal.
Következő szakmai napot
2011. április 18-án tartjuk „A
pszichoszociális Tanácsadás
Múltja, Jelene, Jövője” címmel

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)
7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel.: 0672/511-815
tamop551@civilhaz-pecs.hu,
www.civilhaz-pecs.hu
Dél-Dunántúli Regionális
Forrásközpont Nonprofit Kft.
(konzorciumi partner)
7625 Pécs, Király utca 8.
Tel.: 0672/514-100
www.ddrfk.hu
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Baranya Megyei Szervezete), Steiner
Lászlóné (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége)
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Mérlegen! 20 éves a magyar nonprofit szektor



Sokan a demokrácia és a rendszerváltás elvitathatatlan nyertesének kiáltották ki a magyar civil társadalom és annak
szervezeteinek elmúlt 20 éves történetét. Ugyanakkor nagyon kevesen ismerik és értik azt a rendkívül változatos és
gyakran eklektikus folyamatot, amin a hazai civil szektor fejlődése alatt keresztülment.
Ha a számok felöl közelítünk, akkor a hazai nonprofit
szektor viszonylag rövid idő alatt nagyon gyors mennyiségi fejlődésen ment keresztül. A mennyiségi változás mellett
zárójelben meg kell jegyezni azt a gátló folyamatot, amelyet a volt állampárti hatalom kettős átalakulása jelentett.
Az állampárt egykori vagyonának „széthordásával” és a korábbi szatelitszervezetek egy részének infrastruktúráján új
egyesületek és alapítványok születtek, immár a demokratikus
törvények adta legális keretek között. Tisztségviselőik „szétszóródtak”, de tovább építhették immár pártkeretek nélkül
maradt személyes hálózatukat. Egy részük valóban a független civil társadalom kiépítésén munkálkodott, míg más részük fenntartotta politikai kapcsolatait. Ettől eltekintve és
az adatok tanúsága szerint szerint a szektor mérete 1990-hez
képest négy és félszeresére növekedett. Ugyanakkor jól látható az is, hogy a szektor bevételének reálértéke és a foglalkoztatotti létszám sokkal lassabban nőtt, mint a szervezetszám.
A „trendvonal” megtörése különösen a 2006-2007 valamint
a 2008-2009. évi bevételek esetében tűnik jelentősnek.
1. ábra
A nonprofit szektor növekedése: szervezetszám,
bevételek, foglalkoztatottak, 1990-2009

Megnevezés
Szervezetek száma, db
Bevételek folyó áron, millió Ft
Bevételek 1990-es változatlan áron, millió Ft
1 szervezetre jutó bevétel folyó áron, ezer Ft
1 szervezetre jutó bevétel változatlan áron, ezer Ft
Foglalkoztatottak száma (FTE), fő
100 szervezetre jutó foglalkoztatotti létszám, fő

1990
13 087
31 370
31 370
2 397
2 397
32 738
250

1995
42 783
181 916
58 721
4 252
1 373
45 475
106

A kilencvenes évek második felére hazánkban is markánsan kirajzolódtak a civil szektor határvonalai, emellett a
szektorban mélyreható változások mentek végbe a szervezetek megerősödésével, gazdasági szerepük növekedésével,
az érdekcsoportok társadalmi legitimációjának stabilizációjával. A nonprofit szektor számbeli növekedése mögött
ugyanakkor még nem beszélhettünk a társadalmi cselekvésben elfoglalt stabil hely kialakulásáról, illetve stabilitásáról.
Azonban már ekkor látszott, hogy Magyarország nonprofit szervezeteit nehéz „vegytisztán” besorolni a nyugat-európai, vagy akár a közép-kelet-európai nonprofit modellek valamelyikébe, mint ahogy Bulain Nilda egy tanulmányában
kifejti „a magyar civil szektor leginkább önmagára hasonlít”.
Ennek egyik oka, hogy az elmúlt időszak gazdasági és jogi
szabályozása számos átgondolatlanságot és következetlenséget tartalmazott. Ennek köszönhetően a fenti modellek számos eleme visszaköszön a hazai szektor működésében. Ezek
elemek a következők:
• a liberális modell szabályozásához hasonló a magyar
társas vállalkozások által jutatott adományok adókedvezményei;
• mediterrán, illetve szociáldemokrata elemet jelenítenek
meg a magánszemélyek adományainak adókedvezményei, illetve a mediterrán szabályozásból átkerült „1 százalékos törvény”;
• a korporatív (kontinentális) modellből származik a közalapítványoknak, a normatív támogatási rendszernek és
a társadalmi egyeztetési mechanizmusoknak, valamint
a közhasznúságnak a formai kezelése.
A szektorba áramló összes bevétel nominálértéken harmincötszörösére nőtt 1990-hez képest. Ha a bevételek reálértéke alapján vizsgáljuk a szektor változását, akkor azt látjuk, hogy a 90-es évek elején érzékelhetően csökkent, majd
nagyon lassan, 1997 után viszont lendületesebben növekedett, s 2000-től 2009-ig (2007 kivételével – meghaladta
a szervezetszám növekedési rátáját. Ezzel szemben az egy
szervezetre jutó bevételek összegének reálértéke 1990 óta
folyamatosan alacsonyabban maradt az évtized elején elért
szintnél.
Ha a táblázat adatait nézzük, akkor a szervezetek fejlődése
tekintetében elmondható az, hogy a számszerű növekedési
2000
47 144
495 508
79 243
10 511
1 681
62 522
133

2005
56 694
854 755
102 710
15 077
1 812
82 600
146

2006
58 242
896 244
103 648
15 388
1 780
85 852
147

2007
2008
2009
62 407
64 925
66 145
964 309 1 093 694 1 114 404
103 259 110 484
108 039
15 452
16 799
16 848
1 655
1 702
1 633
93 009
95 858
107 253
149
148
162

1. táblázat: A nonprofit szervezetek méretének alakulása 1990-2009 (Forrás: Kuti, 2008: 14 alapján számolt)
FTE = Full Time Equivalent: A főállásban teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma + a főállásban nem teljes munkaidőben és a nem főállásban foglalkoztatottak teljes
munkaidősre átszámított létszáma.
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	 Ez a mutató a főállású teljes munkaidős, a főállású részmunkaidős, valamint a
nem főállású foglalkoztatottak számát tartalmazza.
	 Ez az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva 2,8%-os arányt jelent, ami nemzetközi viszonylatban alacsonynak tekinthető.
	 A változás okát feltehetően a gazdasági válság nyomán jelentkező létszám leépítésekben ragadhatjuk meg.

alapítványok, érdekképviseletek) szervezetek alkalmazták,
addig 2009-re az összes fizetett foglalkoztatott 65%-a (vagyis minden második nonprofit szervezetnél munkát vállaló)
már a közhasznú társaságoknál dolgozott.
Magyarországon a gyors gazdasági és alkotmányos változásokat nem követte, nem követhette a polgári társadalom
civil kultúrájának kialakulása. A posztkommunista országok
politikai elitjének és aktív állampolgárainak döntő többsége még a régi, a kommunista rendszerben szocializálódott.
Elvárásaik a paternalizmus, a stabilitás, a jóléti gondoskodó
állam felé töretlenek, annak fenntartását várják el a piacgazdaság feltételei mellett is. Ez azt is jelenti, hogy a posztkommunista rendszerekben az újonan formálódó pártok – más
nem lévén – a civil társadalomból keletkezve hozták létre
önmagukat, de egyben magukban hordozták az 1989 előtt
és a rendszerváltás folyamán kialakult kötődéseiket a különböző szintén csak éppen akkor formálódó civil hálózatokhoz, melyeket adott esetben mobilizálni (pro vagy kontra)
is képesek. A piacgazdasággal járó racionális verseny, egyéni
teljesítményt kikényszerítő, nagyos gyors strukturális átalakulás kényszere redukálta a közösségi kötelékeket, fokozta
az atomizálódást, építette le a hagyományos közösségi szolidaritást, s mindezek együtt szűkítették a bizalom hálóját is.
Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a magyar nonprofit szervezeteknek olyan deformált társadalmi környezetben kell működniük, amit a polgári és a civil hagyományok
hiánya, gyengesége, gyengülése jellemez, amely megkön�nyíti az etatizmus pozícióit még húsz évvel a rendszerváltást
követően is. A kommunizmus öröksége ezeken az áttételeken keresztül ivódott be mélyen az individuumok lelkébe,
amely talán úgy foglalható össze a legplasztikusabban, hogy
a „kommunizmus nem hozta létre stabilan a „homo sovieticus” társadalmát, de sikeresen számolta fel a prekommunista
civil társadalom pozícióit”.
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ütemhez képest a bevételek reálértéke és a foglalkoztatotti
létszám sokkal lassabban nőtt, mint a szervezetszám.
A szervezetszám növekedése és bevételének alakulása mellett szektor foglalkoztatásában játszott szerepe egy merőben
más típusú sajátosságra hívja fel a figyelmet. Miközben azt
látjuk, hogy az állam folyamatosan vonul ki oktatási, egészségügyi, szociálpolitikai területekről, sokan azt várták, hogy
a bővülő szektor egyre jelentősebb szerepet tölt majd be a
foglalkoztatásban. A magyar nonprofit szektorban évek óta
nő a foglalkoztatottak száma. 1993-ban a nonprofit szektorban az ún. számított főállású foglalkoztatotti létszám
30 234 fő, 2000-ben 56 004 fő, 2003-ban 70 805, 2009-ben
pedig 107 253 volt, ami közel négyszeres növekedés az elmúlt években. A 2007. évi adatok alapján tehát 67%-kal
magasabbak a számított főállású alkalmazottak aránya,
mint 2000-ben, viszont 2009-ben már csak 58%-kal magasabbak a szektor foglalkoztatási adatai 2000-hez viszonyítva. Mielőtt „sikerként” könyvelnénk el a szektor foglalkoztatásban játszott szerepét, rá kell mutatnunk egy más típusú
összefüggésre is. A foglalkoztatottal rendelkező szervezetek
aránya ugyanis nem túlságosan magas, 2007-ben a szervezetek 15%-nak volt fizetett foglalkoztatottja és az elmúlt
közel húsz évben sem haladta meg a 18%-ot (2008-ban
15%-nak). Érdemes egy kicsit az abszolút számok „mögé”
néznünk, hogy differenciálni tudjuk az egyes szervezeti formák foglalkoztatásban játszott szerepét. Mint azt az ábra is
jól mutatja az 1990-es évek közepétől a szektorban foglalkoztatottak egyre nagyobb mértékben koncentrálódtak a
közhasznú társaságoknál. Míg a rendszerváltás utáni időszakban a legtöbb munkavállalót a civil jellegű (egyesületek,

	 Az összes főállású foglalkoztatott viszonylatában 65%-kot.

Csatlakozzon Ön is Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtési akciójához!

2011. május 21-én kerül sor az ország történetének eddigi legnagyobb
önkéntes akciójára. „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért”
mottóval a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a
Vidékfejlesztési Minisztérium az Önkéntes Központ Alapítvánnyal
együttműködve nagyszabású hulladékgyűjtő akciót szervez, melyben
több tízezer polgár mozdulhat meg együtt.
Nem véletlen, hogy az akcióra idén kerül sor, hiszen 2011
az Önkéntesség Európai Éve. A szervezők szeretnék felhívni a
figyelmet az önkéntes tevékenységek társadalmi értékeire, valamint arra, hogy kellő odafigyeléssel, összefogással elősegíthetjük környezetünk megóvását.
Számos európai példa igazolja, hogy a környezetünkben fellelhető hulladékok összegyűjtéséből akár valódi közösségi élmény is lehet. Észtországban nemrég 50 ezer önkéntes 10 ezer
tonna hulladékot gyűjtött össze mindössze öt óra leforgása
alatt, Szlovéniában pedig 273 ezren több mint 20 ezer tonna
szemetet szedtek össze. A szervezők most Magyarországon is
hasonló lelkesedést remélnek.

Teszedd.hu – ezen az internetes címen
találják az érdeklődők azt a regisztrációs
felületet, melyen önkéntesnek jelentkezhetnek. A regisztrálókkal személyesen
veszik fel a kapcsolatot a TeSzedd! akció
helyi szervezői, akik nem csupán a részletekről tájékoztatnak, hanem a hulladékgyűjtő csapatok szervezésében is segítséget nyújtanak. Munkájukat a területileg illetékes vízügyi igazgatóságok segítik az önkéntesek szervezésében
és az akció lebonyolításában.
A TeSzedd! szervezői nemcsak a gyűjtésben, hanem a hazánkban található illegális hulladéklerakó helyek feltérképezésében is számítanak a polgárok segítségére. A Teszedd.hu honlapon az emberek közösen állíthatják össze Magyarország első
hulladéktérképét.
A regisztrációhoz, illetve a programmal kapcsolatos bővebb információkért látogasson el az akció honlapjára: www.
teszedd.hu.
2011. április

önindító

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
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2011. május 14. (szombat)
Nyugati Várfalsétány, Kultúrkert,
Esőhelyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.)
DÉLELŐTT
10.00–12.00: Játszókert, kézműveskedés: kreatív kreatív
technikák és régi mesterségek.
11.00 Lábita Színház- Csernik Szende székely lábbábos
„Az én csóré lábacskámat megcsípte a csihány, s
azóta es vakarózik, s addig-addig, míg mára felhúztam a bábukat lábaimra Mókára és Tréfára, hogy ne
viszkessenek annyira, hanem járják el a székelynép
jóízű mesécskéit.”
10.00–12.00: Közösségi festés a sokszínűségről és az
esélyegyenlőségről – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Programjában résztvevő hátrányos
helyzetű gyermekek és önkéntesek közreműködésével.

esélyegyenlőség

KORA DÉLUTÁN
13.00–15.00: „Légy Része az Egésznek!”: tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek színpadi produkciói.
13.00–15.00: Ingyen ölelés akció – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Program közreműködésével.
13.00–15.00: Sansz filmklub kiküldetésben a Barokk
pavilonban: esélyegyenlőségi és emberi jogi spotok, kisfilmek, dokumentumfilmek
13.00–19.00 Önkéntesség Élő Lexikona
Az Élő Lexikon keretein belül az önkéntesekről és
az önkéntességről beszélgethettek önkéntesekkel az
érdeklődök.



DÉLUTÁN
13.00 – 19.00 Élő Könyvtár
Az Élő Könyvtár úgy működik, mint egy hagyományos könyvtár, a könyvek azonban élő személyek,
sztereotípiáink, előítéleteink áldozatai.
15.00 „Egy szoknya – egy nadrág” Vers és novella pályázat díjazott műveinek felolvasása
17.00 Csőke Renáta Quartett
Repertoárukat archaikus, többségében roma és magyar népdalok, balladák alkotják, melyeket az arab
és indiai hangzásvilág csakúgy inspirál, mint a jazz
vagy a latin zene.
18.00	Romani Design divatbemutató
Varga Erika iparművész ruhái különleges, egyedi
értéket képviselnek, megfelelnek a mai kor modern
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elvárásainak és divatjának, ugyanakkor tovább éltetik a roma kultúra tradícióit, sokszínűségét.
19.00 NeoFolk koncert
A NeoFolk lüktető és érzelemgazdag világzene,
különleges hangulatú, néhol a Kárpát-medence, a
Balkán, másutt a Közel-Kelet zenei hagyományait
idézi. A zenekar 2005-ben alakult, mára Pécs meghatározó színfoltjává vált.
20.00 Erkélyről nézik az életem – A Megálló Csoport
Alapítvány crosstalk-találkozója
• William Shakespeare: Rómeó és Júlia
A színházterápia a Megálló életének egyik alappillére. A terápiás munkát a MERLiN Színház szakemberi egészítették ki.
• Zörgő kör koncert, beszélgetés a fellépőkkel
EGÉSZ NAP
10.00–19.00 Esélyliget
Civil szervezetek kitelepülése: bemutatkozás, társasjátékok, közös kézműveskedés, segítő vásárlás.
10.00–19.00 Érzékek szigete: érzékszervi játékok, fogyatékossággal kapcsolatos ismeretek
10.00–19.00 Szociopoly – gazdálkodj, ahogy tudsz! óriás társasjáték
Ebben a játékban bárki kipróbálhatja, mire is elég
a segélyből, családi pótlékból, GYES-ből, fekete
munkából szerezhető jövedelem.
10.00–19.00 Bemutatkozik a Kulturális Labor Szociális
Szövetkezet: VeloSophie bringaműhely, média-,
reart-, és instant műhely.
10.00–17.00 „Guruló projekt” – mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat kitelepülése
10.00 –20.00 „Koroltó” fotópályázat szabadtéri tárlata:
az 50 év felettiek életét mutatja be.
10.00–20.00 Érzékenyítő labirintus: a Retextil Alapítvány, az Üres tér Társulat és a PTE Művészeti Kar
diákjainak közös installációja a Barokk pavilonban
10.00–20.00 Fregoli (Gyárváros / György-telep) Rádóczy Bálint fotósorozata a Civil Ház átjárójában,
10.00–20.00 Fogd a kezem! Alapítvány sérült ellátottjainak festménykiállítása

„A zene …lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat az élménynek, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a szomorúnak,
derűt és életet mindennek. Lényege a rendnek, és útja minden jóhoz, igazságoshoz és széphez vezet,
amelynek csak láthatatlan, de kápráztató, szenvedélyes és örökkévaló alakja.”
Platón

da együttes pedig maga az általa vezetett
nagy múltú Pécsi Kamarakórus lesz.
Idén nagy örömünkre kilenc kórust láthatunk vendégül, amelyek verseny-hangversenyei teljesen nyitottak a hallgatóság számára. Az események helyszínéül
a város nemrég megújult terei, illetve a
Ferences templom, a Dóm Kőtár, valamint a Palatinus Hotel díszterme szolgálnak majd.
Szeretettel várunk tehát minden zenekedvelőt az esemény nyitányaként elhangzó kis koncertre és köszöntőre pénteken este 19 órakor
a Kossuth téren, ahol a kórusok rövid bemutatkozás gyanánt
egyenként színpadra lépnek a közönség előtt. Ezt követően
pedig tartsanak velünk a 20 órakor a Pécsi Bazilikában megrendezésre kerülő nyitóhangversenyünkre, ahol Kodály
Zoltán: Liszt Ferenchez című kórusműve, Bartók Béla:
Adagio religioso vegyeskari átirata (a 3. zongoraverseny
II. tétele alapján) és Liszt Ferenc 13. zsoltára hangzik el a
Pécsi Kamarakórus és a Pécsi Szimfonietta előadásában.

A Pécsi Kamarakórus Versenyen résztvevő kórusok:
Vox Antiqua Kamarakórus (Debrecen)
A Vox Antiqua Kamarakórus 2000 januárjában alakult a nagy múltú Debreceni Református Kollégiumi Kántus
régi tagjaiból és zeneművészeti főiskolásokból. Az együttes
utánpótlását egyrészt ma is ezen intézményekből nyeri, kiegészülve a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

hazai és külföldi fellépése mellett hangfelvételeket készítettek és több önálló koncertet adtak a Magyar Rádióban, továbbá közreműködtek néhány CD felvételen. Ezen kívül
számos nemzetközi kórusversenyen, úgymint 2002-ben a
Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen, 2003 tavaszán
a Pécsi XVIII. Nemzetközi Kamarakórus Versenyen, a
Kodály Zoltán IV. Magyar Kórusversenyen és a szlovákiai
Nagyszombaton rendezett nemzetközi kórusversenyen jutalmazták az együttest első díjjal. A Vox Antiqua kamarakórus művészeti vezetője Kiss Csaba.

Carus Énekegyüttes (Maribor, Szlovénia)

hallgatóival és más fiatal értelmiségiekkel. Céljuk elsősorban
régi korok vokális zenéjének megismertetése a közönséggel,
de nem zárkóznak el más korszakoktól, így pl. kortárs zenei
alkotások bemutatásától sem. Az elmúlt tíz esztendő számos

Az együttes alapításakor a tanulmányaikat
befejező diákok számára
nyújtott kimagasló színvonalú éneklés lehetőségének biztosítása, továbbá a
jó hangulat megteremtése
lebegett az alapítók szeme
előtt. A kórus a barokk és
romantikus repertoár mellett előtérbe helyezi a XX. századi
szerzők műveinek előadását. Az együttes több versenyen is
részt vett, többek között a Mariborban rendezett helyi ver2011. április
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Pécs városa immáron 22. alkalommal ad otthont az országosan és nemzetközileg is elismert híres-neves eseménynek, a
Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Versenynek. Az idei évben
rendezvényünk egyben a 200 éve született zeneszerző, Liszt
Ferenc, egyedülálló munkássága előtt is tiszteleg. Ebből az
alkalomból a versenyen egyéb művek mellet a kiváló zeneszerző több kórusműve is elhangzik majd.
Hagyományainkhoz híven a kórustalálkozó nem csupán
a magas színvonalú társas éneklés és a vokális zene népszerűsítése. Rendezőként és vendéglátóként fontosnak tartjuk,
hogy a kórusművek értő és meggyőző előadása mellett a különböző nemzetiségű alkotók és kórusművészek lehetőséget
kapjanak egymás kultúrájába való rövid betekintésre, egymás megismerésére, és mindebben örömüket leljék a három
nap alatt. Mindez könnyen megvalósulhat a közös éneklések
során, amely a nemzetközi fesztiválok egyik kedvelt programja, és amelyhez a résztvevőkön kívül is bárki csatlakozhat majd.
A 2011. június 10-től június 13-ig tartó Kamarakórus
Verseny örökös díszelnöke Forrai Miklós karnagy. A verseny jelenlegi elnöke Tillai Aurél Prof. Emeritus, a házigaz-
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senyen, ahol első helyezést ért el, majd 2009-ben a Pozsonyi
Nemzetközi Kórusversenyen, ahol ugyancsak két első díjjal
jutalmazták őket. Legutóbbi versenyszereplésük a szlovéniai nemzeti kórusversenyen való részvétel volt, ahonnan
második helyezéssel tértek haza. Az együttes a Maribori
Egyetemen rendszeres fellépőnek számít. Jelenlegi karnagyuk Samo Podbreznik.
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Jeunesse Kamarakórus (Berlin, Németország)
Kammerchor Jeunesse Berlin 1990-ben jött létre a berlini
Humboldt Egyetemen, a zeneoktatásban résztvevő tanulókból valamint a Neuruppiner Jugendchor korábbi tagjaiból
Hans-Peter Shurz professzor közreműködésével. 2007-től a
kórus karmestere Stefan Rauh.

Az együttes tagjai foglalkozásuk szerint meglehetősen színes képet alkotnak, ugyan szinte mindegyikük részesült zenei képzésben, illetve énekelt valaha más kórusban.
Az egykoron hallgatókból szerveződő kar mára érett
együttessé vált. Repertoárjukban a hagyományos művek
mellett megtalálhatók a könnyebb műfaj művészi igényű átiratai is. Emellett a kortárs kóruszenét kiemelt figyelemben
részesíti az együttes.
A kórus rendszeres vendégként szerepel a Berlini
Filharmonikusok koncertjein, zenei fesztiválon. Az együttes
hírnevét tovább növeli, a számos nemzetközi versenyen elért siker. A kamarakórus meghívást kapott több országba is
köztük Dániába, Franciaországba, az Egyesült Államokba,
valamint Latin-Amerikába.

Lassus Énekegyüttes (Szeged)
1997. júniusában a Lassus Énekegyüttes munkáját
13 énekessel kezdte, melynek művészeti vezetését Éderné
Erki Kornélia vállalta el. Az idővel egyre színvonalasabbá
és elismertebbé vált kórus kis idő elteltével különböző kiállításokon, konferenciákon, jótékonysági alkalmakon szerepelt és templomi ünnepeken valamint Csongrád-megye
számos közéleti eseményén fellépett. 1999-től Géczy Szilvia
vette át az együttes irányítását, majd 2001-től ismét Éderné
Erki Kornélia keze alatt dolgozott a kórus. Külföldi szereplések: Hebertsfelden (Németország) 2001; Küstnach,
2011. április

Kaiseraugust és Basel (Svájc) 2002; és Salzburg (Ausztria)
2005.
2006 őszétől – 2008-ig Joó Ete tanár, zeneszerző vezényletével működött az együttes, majd a 2008-as évadban az
énekesek Varjasi Gyula karnagyot kérték fel a kórusvezetői
feladat ellátására. A kórus részt vett a XXIII. Bartók Béla
Kórus Versenyen, majd 2009-ben a Lassus Énekegyüttes
minősítő hangversenyén, ahol az „ARS MAGNA” versenyfokozattal tértek haza. 2010 nyarán ismét meghívást kaptak
a debreceni kórusversenyre, ahol az egyneműkari kategóriában III. díjat nyertek. Az együttes küldetésének tartja a magyar, elsősorban szegedi zeneszerzők alkotásainak művészi
megszólaltatását, népszerűsítését.

After Cantat Énekegyüttes (Pécs)
Az együttes jelenlegi formájában a 2009-es Europa
Cantaton szerepelt először, a Lakner Tamás által vezetett
népzenei műhelyben. A következő évben a Pécs Cantaton
házigazdaként vett részt. Az énekesek pécsi tanulmányaik
során ismerkedtek meg egymással. A pécsi verseny ösztönözte az alkalmi formációt, hogy összeálljon állandó együttessé. Feltett szándéka a kórusnak, hogy változatos és igényes
repertoárjával méltón képviselje a színvonalas pécsi kóruséletet. A 12 tagból álló együttes jelenlegi karnagya Hoffner
Tibor.

Harmónia Énekegyüttes (Majs)
A Harmónia Énekegyüttes 1992-ben alakult énekelni kedvelő lányokból, asszonyokból, azzal a céllal, hogy
összegyűjtse és megőrizze Majs és környéke német nemzetiségi népdalait. A kórus tagjai közt pedagógus, gyógyszerész, könyvtáros, banki alkalmazott, szakács egyaránt
fellelhető.
Alapítótag és kórusvezető Szabó Zoltánné. Az együttes
karnagya 2010-ig Krausz György, majd 2010 szeptemberétől Imre Lajosné Ivánfi Márta vette át a kórus vezetését.
Az énekegyüttes repertoárja főként gregorián dallamokból, többszólamú reneszánsz valamint klasszikus kórusművekből áll. Hangversenyeiken azonban a kortárs zene-
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Kertész Attila vette át a karmesteri pálcát és 7 éven át dirigálta a kórust. 1994 nyarától lett a kórus karnagya Markovics
Gábor.

szerzők, mint Kocsár Miklós, Tillai Aurél, Karai József
művei sem hiányoznak.

A jelenleg 11 tagú nőikar 2004 októberében alakult
Jekatyerinburgban. A kis létszámú együttes rendszeres fellépője különböző nemzetközi fesztiváloknak és helyi valamint nemzetközi kórusversenyek győztese. 2006-ban a
XIX. Nemzetközi Akadémiai Kórusversenyen a csehországi
Pardubice városából két első helyezéssel és népzene kategóriában a legjobb előadás és hangszerelés különdíjával érkeztek

Az együttes repertoárjában megtalálhatóak egyházi művek, valamint magyar zeneszerzők, így Kodály Zoltán,
Bárdos Lajos, Karai József, Kocsár Miklós Orbán György és
Tillai Aurél művei is. A kórus a csehországi Olomoucban
– 175 ország 7000 résztvevője – között versenyzett először
nemzetközi porondon. A zsűri a kiváló produkciót „Ezüst
Diplomával” jutalmazta.

A Szent Mór Iskolaközpont Női Kamarakórusa
(Pécs)
A Szent Mór Iskolaközpont Női Kamarakórusa hivatalosan, 2010. szeptemberében alakult, Kopjár Anikó vezetésével.
A kórusnevelői munka azonban már a gimnázium első évfolyamában megkezdődött.

haza. Az elmúlt év novemberében első helyezést értek el a
VI. Oroszországi Kórusversenyen. Műsoruk főként egyházi
valamint népzenei ihletésű művekből áll, de a repertoárból
nem maradhat el a kortárs zene előadása sem. A kórus karnagya Larissa Romodina.

Kapos Kórus (Kaposvár)
A Kapos Kórus 1972 őszén alakult Kovács Ildikó vezetésével, dombóvári fiatalok és tanulók részvételével.
A hetvenes évek végétől a városi és városkörnyéki fellépések mellett több emlékezetes koncertet adott a kórus Csehországban, Németországban, Olaszországban,
Erdélyben és Szlovákiában. Ezzel párhuzamosan a Magyar
Rádió Kóruspódium című műsorában is több alkalommal
szerepelt az együttes. 1987-től Kovács Ildikó távozása után

Az iskola a diákoknak különböző fellépési lehetőséget
biztosított az iskolai hangversenyek, liturgikus szolgálatok
alkalmával.
A Kopjár Anikó által vezetett együttes első nagyobb célja
a Keszthelyi Helikonon való szereplés, megmérettetés volt.
Az ott elért szép eredmények és bíztató szavak hatására folytatta a kórus a munkát. A jelenleg 12 énekesből álló együttes
magját egy érettségiző osztály adja, amelyhez csatlakoztak
alsóbb éves diákok is.
Major Vera
2011. április
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Fresco Énekegyüttes (Jekatyerinburg, Oroszország)
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Természetesen jelen cikkemben nem
sportsikerekről számolok be, csupán
az egykor oly híres uránvárosi étterem
és presszó kombinátnak szeretnék néhány nosztalgikus gondolatot szentelni. Most annak a remek, reprezentatív
étteremnek és szórakozóhelynek az
emlékképe jelenik meg egy pillanatra
előttem, amelyet mi, a 60-as évek pécsi
fiataljai annak idején úgy a szívünkbe
zártunk.
A pécsi Olympia Étterem 2010.
szeptemberében volt ötven éves, ám
az Európa Kulturális Fővárosában zajló fergeteges ünnepi sorozat közepette nem nagyon emlékezett meg erről
senki.
A remek vendéglátó kombinát tervezője Gádoros Lajos (1910-1991)
műegyetemi professzor, az 1960-70-es
években jó hírnévnek örvendő fővárosi építészmérnök volt. A tervek eredetileg az 1958-as brüsszeli világkiállítás
magyaros éttermének felépítésére készültek. Azután hogy-hogy nem, a városunkban is felépült egy „ikertestvér”.
Megnyitására 1960. szeptember
3‑án, a X. Bányásznapon került sor.
A nyitást hatalmas várakozás előzte meg. Már napokkal előbb kíváncsi
szempárok figyelték a lázas készülő-

várpstörténet
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Volt egyszer egy Olympia

12

2011. április

dést. Mindenki a sikeres premiernek
szurkolt.
A „Dunántúli Napló” egykori jó tollú újságírójának, Harsányi Mártának
segítségével nézzünk szét a csillogóan
új és szép étteremben és
presszóban:
„Az I. osztályú presszóban és a II. osztályú étteremben tölgyfa burkolat,
sokszínű lámpatestekből
ömlő nappali fény, pompásszínű bútorok, intim
sarkok, kedves páholyok
teszik meghitté a hangulatot. A melegháznak beillő
ablakokban délszaki növények díszlenek, a ragyogó parkettát
vörös kókusz szőnyeg borítja. Az asztalokon selyemdamaszt abroszok, ezüstözött barokk evőeszközök és herendi
porcelán, melyet minden jelentősebb
rendezvényre elővesznek.”
És mi maradt mára ezekből a fényűző berendezésekből, eszközökből?
Talán legjobb, ha az olvasó saját szemével győződik meg a mostani szomorú
valóságról.
És a „hátország”?
A kombinát üzemeit a kor legkorszerűbb gépeivel szerelték fel. A belépő

Trebbin Ágost
vendéget diszkrét, ínycsiklandozó étel
és házi sütemény illat fogadta.
És micsoda jól felkészült szakember
gárda irányította az Olympia kombinátot? Az akkori Pécsi Vendéglátó

Vállalat színe-java. A csúcsvezető
Szabó Piroska, üzletvezető társai
Horváth Károly és Szélig Viktor voltak.
A konyhát Ferenczi József főszakács,
a cukrászüzemet Meláth Ernő főcukrász irányította.
A felszolgálóknak is igen magasra
tették a mércét. Az Olympiába kerülni abban az időben nagy kitüntetésnek
számított.
1960. szeptember 3-án este nyolc
órakor az Olympia Kombinát megnyitotta kapuit a nagyközönség számára.
A táncparketten elegáns nyitó párok
lejtettek a „Kék Duna” keringő andalító dallamaira.
És el ne felejtsem, az étteremben a
népszerű pécsi tánczenekar, a „TempóQuintett” húzta estéről-estére a talpalávalót.
És kik voltak a legnépszerűbb vendégek? Csak néhányat említsünk:
Simándy József, Gordon Zsuzsa, Szabó
Ernő stb.
1961. augusztus 20-án neves személyiséget üdvözölhettek az Olympia
étteremben: Jurij Gagarint, az első űrhajóst.
Azóta sajnos sok-sok év telt el. Az
Olympia már nem az az „üde színfolt”,
amely az 1960-as években városunk
büszkesége volt.
Az egykori nagyszerű szakemberek
többsége is már az égi kávéházban köszönti az őket követő egykori törzsközönséget.

raik betartásának fontosságával határozták meg. Mint segítők, szívesen intézkednének, de nem ez a feladatuk.
A 30 órában gyakorlatok sokaságát végezték a résztvevők. A témához kapcsolódó szakirodalom egyéni tempóban került feldolgozásra. A nagyobb és kisebb csoportban
végzett gyakorlatok megbeszélésre kerültek, ahol a csoporttagok megtapasztalhatták egy-egy szituáció sokféleségét.
Alkalmanként megfogalmazásra került mi az, ami új, más
megvilágítást ad, vagy biztosít, vagy kiegészít egy eddig ismert gondolatot.
Az együtt eltöltött 30 óra lehetőséget adott az önkénteseknek saját képességeik felmérésére, kapcsolatok építésére
az önkéntesség és a civil mozgalmak megismerésére is.
A beteglátogatás fontosságát a beteg komfortérzetének
biztosítása adja. Az egyre öregedő, betegedő társadalomban
a jó szó, az emberhez méltó élet jelentősége felértékelődik.
Beszélgetni a beteggel, kívánságait a lehetőségeknek mérten
teljesíteni, nem teljesíthetetlen feladat Az önkéntes meghatározott ideig, a törvénynek megfelelően heti 4 órában támogatja azt, aki ezt a szeretetszolgálatot igénybe veszi.
A hospice szolgálatban, az Irgalmas kórház ápolási osztályán dolgoznak már az önkéntesek.
Holland kollegám önkénteseinek száma 3000. Az úttörő
munka szépsége és nehézsége kihívás és bizonyítása is lehet
annak, hogy nem mindig a pénzorientált dolgok azok, amelyek segíthetnek.
„Jó szót mindenkinek”
Édes Tünde
képző és programszervező

önindító

Évekkel ezelőtt, ösztöndíjas diákként kerültem kapcsolatba
az önkéntes beteglátogatók közösségével. Ezek az emberek
gyógyult betegek voltak, vagy azok az emberek, akik szeretteiket látogatták, majd gyógyulásuk után hosszabb, rövidebb időre bekapcsolódtak ebbe a munkába. Az egyházak a
diakóniai szolgálataik útján végzik a beteglátogatást, mégis
kevesen jutnak el a kórházakba.
Alapítványunk – Jó Szó – céljának tűzte ki ennek a munkának a megteremtését a segíteni szándékozó emberek körében. Az első programunk 2004-ben indult, 8 résztvevővel.
2006/7 évben 18-n érdeklődtek a program iránt. 10 egyetemista, 3 gimnazista is része volt a programnak. A következő csoportban csak 4-n voltak. A IV. „Angyalka” programnak, mert így pályáztunk, már 12 résztvevője volt. Az
első csoport kivételével mindig képviseltette magát a férfi
nem, 1-2 résztvevővel. 2010-ben az NCA pályázat elnyerése
biztosította a következő csoport indulását. A résztvevők toborzásához a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány hirdetése is
segített, rövid, tömör hirdetésükkel.
A jelenlegi csoport az ötödik, amelynek a Civil Közösségek
Háza biztosított helyet. 18 jelentkezőből, 13-n követték végig a 30 órás programot.
Joggal kérdezhetik: mit kell a beteglátogatáson tanulni,
megbeszélni? A 30 óra arra szolgál, hogy a segíteni akarás
jó szándéka jó szándék maradjon. Az önkéntes megismerje a lehetőségeit, segítségnyújtásának határait. A közvetlen
kapcsolat, amit megteremt, segítségére legyen a kórházi
személyzetnek, családtagoknak. Bognár Erzsébet ápolónő
ismertetett néhány, de nagyon fontos dolgot a beteg mozgatásával kapcsolatban. A főnővérrel való pontos kapcsolattartás is része az önkéntes munkájának.
A szociális támogatás kéréséhez Benkő Eszter szociális
munkás/hospice önkéntes adott információt. Az Önkéntes
törvény beteglátogatókra vonatkozó szabályit is megismerhettük. Ennek jelentőségét a résztvevők a kompetenciahatá-
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CSOMÓPONT – Önkéntesség fejlesztése
Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül
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A Civil Fórum a civil szervezetek infrastrukturális és működési feltételeinek fejlesztését támogató, 2011-ben
kiírásra kerülő civil forráslehetőség
hatékony felhasználása érdekében az
alábbi észrevételeket fogalmazza meg:

civil Élet

A Dél-Dunántúli Regionális Civil Fórum véleménye
a DDOP 2011-13. évi Akciótervének keretei között
kidolgozásra kerülő civil konstrukcióról

• A támogatás alapvető céljaként a „lakosság és civil szervezetek számára a régió fejlődése szempontjából kiemelkedő
fontosságú szolgáltatásokat nyújtó civil
szervezetek infrastrukturális és működési feltételeinek fejlesztése” kerüljön
kiírásra, méghozzá olyan pályázók számára, akiknek a székhelye a régióban
található, tevékenységüket a régióban
végzik, és jogerős bírósági bejegyzésükre
2009. január 1-jét megelőzően került
sor.
• A pályázat benyújtására konzorciumi
formában is legyen lehetőség, különös
tekintettel a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács 2010. szeptember
28-i ülésén elfogadott határozatban
foglaltakra (10. sz. előterjesztés a civil
konstrukcióval kapcsolatban), melynek végső szövege épp a Civil Fórum
javaslatára módosult úgy, hogy kifejezett utalás történt a civil szervezetek
közötti együttműködés ösztönzésére is
a pályázati feltételek kialakítása során.
• Referenciaként a pályázónak be kelljen mutatnia, hogy a megpályázott
tevékenységi területen legalább 3 éves
szakmai gyakorlattal rendelkezik.
• A civil szervezetek (civil szféra) megjelölés nem tekinthető azonosnak
sem a nonprofit szervezetek, sem a
közhasznú szervezetek kifejezésekkel.
A korlátozott anyagi keret és a várható jogszabályi változások fényében különösen fontosnak tartjuk, hogy csak
olyan szervezetek pályázhassanak, akik
a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 14.§ b) pontja
alapján civil szervezetnek minősülnek.
Konzorcium vezetője is csak olyan
szervezet lehessen, amely önállóan is
jogosult lenne pályázat benyújtására.
Amennyiben a pályázati kiírás lehetővé tenné általában a közhasznú és/

14

2011. április

•

•

•
•

vagy nonprofit szervezetek (különösen a nonprofit gazdasági társaságok),
az egyházak (egyházi intézmények,
egyházi jogi személyek) vagy az önkormányzatok (intézményeik, társulásaik vagy szövetségeik) számára a
pályázaton történő indulást, meggyőződésünk, hogy az egész konstrukció értelmét veszítené. Partnerként azonban
az előzőekben említetteken túl más
szervezetek (pl. központi költségvetési
szervek és intézményeik) is vehessenek
részt a pályázó konzorciumban.
A rendelkezésre álló keretösszeg nagysága nem indokolja a pályázható minimumösszeg 5 millió Ft-os értékhatár
alatt történő meghatározását. Mivel
kifejezetten civil szervezeteknek szóló pályázati kiírást a DDOP 2007-08.
és 2009-10. évi akciótervei nem tartalmaztak, ezért a 2011-2013 közötti
időszakban olyan mintaértékű fejlesztések megvalósítására lenne szükség,
amelyek sikeres megvalósulása megfelelő kiindulási alapot jelenthet a civil szervezetek számára a következő
Regionális Operatív Programban való
eredményes részvételhez.
A pályázat keretében igényelhető támogatási összeg felső határa 30 millió Ft
összegben kerüljön meghatározásra,
amennyiben a pályázó, vagy konzorcium esetében a konzorcium vezetésére kijelölt tag utolsó lezárt mérlegének
főösszege eléri a 5 millió Ft-ot.
Épületek, létesítmények vásárlása ne
szerepeljen a támogatható tevékenységek között.
Az önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek között szerepeljen a civil szervezetek működésének, tevékenységének helyet biztosító
nem lakás célú épületek, létesítmények
akadálymentesítése, a konstrukció céljaihoz illeszkedő, tevékenységéhez
szorosan kapcsolódó, valóban indokolt eszközök, berendezések beszerzése,
valamint a nyilvánosság biztosítása
(civil szervezet tevékenységének fenntarthatóságára, szélesebb körű megismertetésére irányuló marketing tevé-

•

•

•

•

•

kenység, amennyiben az a célcsoport
elérését, adományszervezését szolgálja
– kivéve 1% felajánlására irányuló tájékoztatás).
A lehetséges kiegészítő tevékenységek
listája tartalmazza a kapacitásfejlesztést, a közcélú önkéntes programok megvalósítását, a modellértékű kezdeményezések támogatását.
Az önerő mértékével kapcsolatban javasoljuk, hogy önkéntes munka elszámolására legfeljebb 40%-os mértékben
kerülhessen sor, amit megfelelően dokumentálni kell (pl. munkanaplóval,
önkéntes szerződések megkötésével).
Az értékelési szempontoknál jelentsen
előnyt, ha a lakosság és/vagy civil szervezetek széles köre által igénybe vehető
szolgáltatások (szemléletformálás, lakossági tanácsadás, programszervezés,
stb.) valósulnak meg; a projekt valós,
indokolt és szükséges partnerség keretében jön létre (meghatározott pályázati
összeghatár – pl. 10 millió Ft – felett),
illetve a civil szervezet a tevékenység
elvégzéséért ellenszolgáltatást is tartalmazó együttműködési megállapodást
kötött valamely helyi önkormányzattal); a pályázó törekszik a környezetkímélő, erőforrás-takarékos technológiák,
megoldások, valamint a helyi és/vagy
természetes anyagok használatára; a pályázó (partnere) korábban már hasonló
nagyságú és szakmai tartalmú fejlesztést sikeresen megvalósított.
A támogatott projektek esetében az
igénybe vehető maximális előleg mértéke – tekintettel az ESZA-típusú
források alacsony arányára – a lehető
legmagasabb összeg legyen (legalább a
megítélt támogatás 35-40%-át érje el).
Készüljön tartaléklista a nyertes pályázatok mellé, ami lehetővé teszi, hogy
a támogatást elnyert, de valamilyen
oknál fogva mégis meghiúsuló pályázatok esetén is legyen lehetőség más
fejlesztés(ek) megvalósulására.
Dr. Pánovics Attila
elnök
Dél-Dunántúli Regionális Civil Fórum

kísérve nyújt támogatást a fejlesztési tervben megfogalmazott célok eléréséhez.
A program kezdeti időszakában az ügyfelek toborzásán
és annak megfelelő technikáin volt a legnagyobb hangsúly,
hogy a sikeres bevonás után megkezdődhessen a komplex szolgáltatás megvalósítása. Ebben az
időszakban fontos szerepet kaptak együttműködő partnereink
(elsődlegesen a Területi
Szociális Központok,
pártfogó felügyelők,
Családsegítő Szolgálat),
akikkel eddigi tevékenységeink során már megfelelő támogató hálózatot építettünk ki.
Korábbi eredményeinkre, tapasztalatainkra és a létrejött
partnerségre alapozva reményeink szerint ez a projekt is
hozzájárul a célcsoport társadalmi integrációjához, valamint
a két megvalósító szakmai fejlődéséhez.
Sándor Andrea
szakmai vezető

civil Élet

Az Ifjúságért Egyesület 2010. augusztusa óta a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.-vel
konzorciumi partnerségben családkísérési és alternatív
munkaerő-piaci programot valósít meg Pécs városában uniós finanszírozással.
A két éves program (TÁMOP-5.-3.1-C-09/2-20100032 azonosító számú projekt) neve („Lépésről-lépésre”)
utal a célkitűzésére is: apró lépésenként, a programba bevont ügyfeleket kísérve nyújt egyénre szabott szolgáltatásokat a foglalkoztathatóság javítása érdekében.
Nemcsak a mi pályázatunk, hanem a pályázati konstrukció
célcsoportját is a munkaerő-piaci szempontból leghátrányosabb helyzetű egyének alkotják, akik tartósan munkanélküliek, inaktívak, alacsony képzettségűek, nem rendelkeznek
szakképesítéssel, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséget szereztek. Az „Első lépés” konstrukció pályázatainak célja szó szerint az első lépés megtétele a munka világa felé.
Projektünk elsődleges célcsoportját a Pécsett és Pécs környékén élő, tartós munkanélküli és inaktív egyének/családok/és háztartások, elsősorban a hátrányos helyzetű fiatalok (pl.: volt állami gondozottak, börtönből kiszabadultak
és pártfogoltak), romák és 45 év felettiek (elsősorban nők)
és a pszichiátriai betegséggel élők képezik.
Másodlagos célcsoportként jelennek meg a programba bevont családok kiskorú gyermekei, a helyi
közösségek, az együttműködésben résztvevő szervezetek és intézmények.
A programban dolgozó szakemberek feltérképezik a munkába állás, munkavállalás akadályait, a kielégített és kielégítetlen szükségleteket és igényeket
a szociális szolgáltatások terén, valamint a munkaerő-piaci és szociális jellemzőket, a rászorultságot, és
speciális igényeket.
A program hosszú távú célja, hogy a bevont kliensek a program során megszerzett ismeretek birtokában, képesek legyenek megtalálni helyüket a munka
világában, így hasznos és megbízható munkaerővé
váljanak.
A program rövid távú célja, hogy a bevont célcsoportok nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedési
esélyei növekedést mutassanak.
A családkísérés a program egyik fő eleme, mely,
mint egyéni esetkezelési módszer az Ifjúságért
Egyesület szakmai standardjainak alapján, szociális diagnózisra építve működik. Előzménye az
Egyesület Lakáskísérési programjában megvalósított gondozási tevékenység. Ebben kiemelt szerepet
kap, hogy a segítés, különösen az első időben a család otthonában és minimum heti gyakorisággal történik. Később a találkozások helyét és gyakoriságát
már az egyéni szükségletek határozzák meg. A segítő
az egyén, család életének aktív résztvevőjeként, őket
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A Legjobb Női Munkahely Pályázat 2010
Kiíró: Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség
Határidő: 2011. május 17.
Pályázhat: Magyarországon működő vállalatok
A 2010-es évre negyedik alkalommal kiírandó, „Legjobb Női
Munkahely 2010” kezdeményezés célja, hogy rámutasson az esélyegyenlőségi szempontok mellett a nők foglalkoztatásának gazdasági
szükségszerűségére és jó példákat mutasson be, amelyeket más vállalkozások is átvehetnek. A példaként szereplő vállalkozásokban a munkavállalóik érdekeit is figyelembe véve segítik a munka és a magánéletcsalád összeegyeztetését.
A „Legjobb Női Munkahely 2010” Díj elnyerésére a Magyarországon
működő vállalatok 2 kategóriában pályázhatnak:
- 20-250 fő munkavállalót foglalkoztató, valamint
- a 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatok.
Az ütemterv:
2011. március 1. - május 10-ig folyamatosan: a pályázatok benyújtása
2011. május 10-17.: a beérkezett pályázatok statisztikai kiértékelése,
személyes interjúk végzése, összefoglalók készítése a Bíráló Bizottság
részére, döntés.
2011. május 19. (ez a dátum még megerősítendő): A „Legjobb Női
Munkahely - 2010” Díjak ünnepélyes átadása
További http://www.legjobbnoimunkahely.hu
Henkel Art.Award 2011
Kiíró: Henkel Magyarország Kft.
Határidő: 2011. június 10.
Pályázhat: A Henkel Art.Award. pályázatra való jelentkezési korhatár: 40 év
A pályázat témája: alkotások a kortárs képzőművészet (festészet,
grafika, fotó, videó és installáció) területéről. Az idei kiírásra a Henkel
olyan pályaműveket vár a jelentkezőktől, amelyek a kortárs képzőművészet fent felsorolt, valamely területről érkeztek.
Díjak: a zsűri a verseny döntőjén egy győztest hirdet, aki az alábbi
díjakban részesül:
• Henkel Art.Award. 2011 díj és 7000 euró pénzjutalom
• a Henkel Art.Award. 2011 nyertesének lehetősége nyílik arra,
hogy műveiből 2012-ben egy saját kiállítást rendezzen a bécsi
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig-ban. Alkotásai a kiállítási katalógusban is megjelennek
• a Henkel támogatja egy önálló kiállítás megrendezésében, hazájában is.
A döntőbe, a teljes nemzetközi mezőnyből öt versenyző kerül. Ők
meghívást kapnak Bécsbe, hogy a tervek szerint 2011. november 8-án
részt vegyenek a Henkel Art.Award. díjátadó gáláján.
Beérkezési határidő: 2011. június 10., péntek 16 óra
Csak 2008. után készült művek dokumentációját fogadja el a zsűri.
A Henkel CEE magyar leányvállalata, a Henkel Magyarország Kft.
megbízta a Morpho Communications ügynökséget a pályázat magyar
fordulójának lebonyolításával.
E-mail: artaward@morpho.hu; http://www.morpho.hu
Pályázat közhasznú tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására
A pályázat célja, olyan közhasznú tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása, amelyek humán- és szociális szolgáltatások, a kultúra,
a környezetvédelem, az esélyegyenlőség, az életminőség javításáért tevékenykednek. A SOLWorld nemzetközi szakmai hálózat képviseletében a Solutionsurfers Magyarország pályázatot hirdet.
Jelentkezési határidő: 2011. május 9.
A SOLWorld Konferenciára és kapcsolódó workshopjaira a részvételi lehetőség biztosításával a pályázat közvetlen célja, civil kezdemé2011. április

nyezések szervezetfejlesztő munkájának támogatása: a megoldásközpontú módszer megismertetése, továbbá alkalmazásképes beépítése a
mindennapi tevékenységükbe.
A nemzetközi SOLWorld 2011. konferencia témája: „Fedezzük fel
a szervezetekben rejlő kincseket!” a megoldásközpontú módszertan
egyik alapelvét idézi: minden változás egyik legerőteljesebb mozgatója, ha arra támaszkodunk, ami már jól működik.
Pályázatot nyújthatnak be: Magyarországon ténylegesen működő,
bejegyzett nonprofit alapítványok, egyesületek, akik szervezetfejlesztési projektet terveznek, vagy annak kivitelezéséhez keresnek megoldásközpontú támogatást.
Letölthető dokumentumok megtalálhatóak a www.solworld2011.
org honlap magyar nyelvű információs felületén http://solworld2011.
org/hu/ >> legfrissebb hírek
A Magyar Telekom pályázati felhívása civil szervezetek számára
Fenntartható tudatformálás témában
Jelen pályázati kiírással a hello holnap! kuratórium a „Fenntartható
tudatformálás” témakörében olyan szemléletformáló pályázatokat vár,
melyek megvalósítása során a társadalom minél szélesebb rétegei felismerik a saját közép- és hosszú távú érdekeiket, felelősségüket, a társadalmi és környezeti értékek megőrzésének igényét.
Beérkezési határidő: 2011. május 10.
Olyan szemléletformáló programok pályázhatnak, melyek biztosítják a természeti, társadalmi és gazdasági erőforrások megújulását,
hosszú távú használatát.
E cél érdekében a hello holnap! Kuratórium összesen 10 000 000 forint értékű támogatási keret rendelkezésre bocsátása mellett döntött.
Az egy támogatásra adható minimum összeg: 2 000 000 forint.
A pályázat témája: Fenntartható tudatformálás
Olyan gyakorlati példák, mintaprojektek, melyek segítségével a
fenntartható fejlődés fogalma ismertté és népszerűvé válik. Jelen pályázat ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság, mint értékrend, ismertté váljanak
a fenntartható alternatívák használatának módjai, a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási
alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata.
Pályázatot nyújthatnak be a támogatásra pályázó program megvalósításában közvetlenül érintett, Magyarországon bejegyzett és működő, kiemelten közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek (egyesületek , non-profit szervezetek). Nem pályázhatnak állami, kisebbségi,
vallási, illetve politikai szervezetek.
Pályázni kizárólag a www.helloholnap.hu weboldalon letölthető pályázati adatlappal és az abban foglalt mellékletek megküldésével lehet.
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, Word formátumban lehet
benyújtani a helloholnap_tematikus@telekom.hu címre.
A pályázat elbírálásának időpontja: 2010. június 10.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Márton Csillának (marton.
csilla@telekom.hu) és Demeter Mártonnak (demeter.marton@telekom.hu) tehetik fel a megadott elérhetőségen
Az NKA Népművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása
rendezvények szervezésére és kiadványokra
Kiíró: NKA
Beadási határidő: 2011. május 16.
A Népművészeti Kollégium nyílt pályázatot hirdet két altémában.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: az 1. pont esetében elő-, a 2. pont esetében
vegyes finanszírozás.
1. Nemzetközi, országos és regionális szakmai rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére.
A megvalósítás időszaka: 2011. szeptember 1.–2012. április 30.
Altéma kódszáma: 1907

Az Év Fája 2011
Az Ökotárs Alapítvány Magyarországon ismét meghirdeti az Év Fája
vetélkedőt, melyre bármilyen magánszemély vagy csoport, szervezet
jelölheti kedvenc fáját.
Jelentkezési határidő: 2011. június 20.
Az egész országban meghirdetett Év Fája pályázattal az Európai Év
Fája versenyhez kapcsolódunk. A vetélkedő célja, hogy a fák természetben betöltött szerepén keresztül hívja fel az emberek figyelmét a
környezettudatosságra.
Az Év fája vetélkedő keretében nem a legnagyobb vagy legöregebb
fát keressük, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál – vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban.
Az Év Fáját egyének és közösségek is jelölhetik, akár baráti társaságok, családok, iskolás csoportok, civil szervezetek, önkormányzatok
vagy vállalkozások. A vetélkedőre jelölt fákból az Ökotárs Alapítvány
szakmai zsűrije 12-13 döntőst választ (a beérkező jelölések számának
függvényében). Ezek közül az ősz folyamán a közönség szavazással
választhatja ki kedvencét. Az Év Fája a legtöbb szavazatot kapó jelölt
lesz!
A jelölésnek tartalmaznia kell:
• a fa történetét (lehet mítosz, legenda, személyes történet vagy
történelmi tény);
• a fa pontos helyét (település, utca, régió, esetleg GPS koordináta);
• egyéb adatait (faj, magasság, kor, átmérő);
• egy fényképet a fáról.
2011-ben először a „Hős Fa” kategóriában is várunk nevezéseket.
Erre a címre olyan fák jelölését várjuk, melyek élete vagy természetes
környezete, élőhelye veszélyben van, és amelynek megmentéséért a jelölők sikeresen küzdöttek vagy küzdenek még most is.
Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben
a korábban már jelölt fák is részt vehetnek!
A jelöléseket a http://evfaja.okotars.hu oldalon lehet beadni, az
ott található adatlapon.
Beadási határidő: 2011. június 20.
Az Év Fája programmal vagy a nevezéssel kapcsolatban további információt Sólyom Évától kaphatnak (411-3500, solyom@okotars.
hu)

eFestival 2011 - nevezési felhívás
A Magyar Tartalomipari Szövetség idén ismét megrendezi a hazai
kreatív ipar kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát bemutató
eFestivalt. A verseny célja arra ösztönözni az alkotókat, hogy minél
színvonalasabb, minőségi digitális tartalmat állítsanak elő és szolgáltassanak a hazai és külföldi felhasználóknak.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 25.
Versenyműveket az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
• Kormányzat / Önkormányzat / Intézmény
• Egészség / Környezet
• Tanulás / Oktatás
• Szórakozás / Játék
• Kultúra / Kulturális örökség / Turizmus
• Tudomány / Technológia
• Üzlet / Kereskedelem
• Társadalmi befogadás / Részvételi demokrácia
Nevezni 2011. szeptember 25-ig folyamatosan lehet.
A verseny részletes leírása, a nevezéshez szükséges dokumentumok a
www.efestival.hu címen találhatók.
Megyesi Schwartz Éva
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Testvérvárosi találkozók
Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében
megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a résztvevő települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki
közöttük.
Beadási határidő: 2011. szeptember 1.
Ezeknek a találkozóknak fontos összetevője
• az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió
alapgondolatának, jövőjének és értékeinek megvitatása, az EU
demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztalható előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése
a testvérvárosok között, stb.;
• a résztvevők között szövődő barátság: személyes kapcsolatok kialakulása a testvérvárosok lakói között, egymás mindennapi életének megismerése, a kulturális sokszínűség és az európai közös
kulturális örökség megtapasztalása és megosztása egymással, stb;
• az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek, iskolák, önkéntes
szervezetek, stb.) bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők aktív szerepvállalása (műhelyfoglalkozások,
közös kulturális előadások, sportesemények), stb.
Pályázók köre: pályázatot testvérvárosi kapcsolattal rendelkező önkormányzatok, vagy ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi
egyesületei, bizottságai nyújthatnak be. A pályázatot az a település
nyújtja be, amely a találkozó helyszíne lesz.
A támogatás formája átalánydíj, a résztvevők száma és a találkozó
időtartama. A megítélhető támogatás mértéke minimum 5000 EUR/
projekt maximum 25.000 EUR/projekt lehet.
Pályázati határidők 2011-ben:
2011. június 1. Megvalósulási időszak: 2011. október 1. – 2012. június 30.
2011. szeptember 1. Megvalósulási időszak: 2012. január 1. –
2012. szeptember 30.
A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Űgynőkség (EACEA) kezeli.
A részletes 2009-es pályázati útmutatót(tájékoztató jellegű, a 2010es útmutató még nem jelent meg) az EACEA honlapjáról lehet letőlteni:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/
EACEA_2008_0185_HU.pdf
További részletes információ található még az Európai Bizottság
honlapján:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm

pályázati ajánló

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.
Pályázhatnak: a népművészettel foglalkozó magyarországi és határon túli civil szervezetek, intézmények, nonprofit gazdasági társaságok. Magánszemély nem pályázhat.
Az altéma támogatásának keretösszege: 60 millió Ft.
Az Önkéntesség Európai Évéhez kapcsolódó, az önkéntesség társadalmi hasznát bemutató vagy önkéntesek részvételével megvalósuló
népművészeti programok előnyt élveznek. (www.onkentesseg2011.
hu)
2. A néphagyomány-népművészet tárgykörébe sorolható, 2012.
június 30-ig megjelenő kiadványokra (nyomtatott vagy elektronikus
változatra).
Altéma kódszáma: 1912
Pályázatot könyvkiadók, illetve olyan szervezetek nyújthatnak be,
amelyek alapító okiratában a kiadói tevékenység fel van tüntetve (a
könyvkiadói tevékenységről szóló bejegyzést az alapító okiratban jól
láthatóan ki kell emelni).
Pályázni magyar nyelvű új művekkel, illetve négy évnél régebben
megjelent művek átdolgozott kéziratával lehet (változatlan kiadások
utánnyomásával nem lehet pályázni).
Egy pályázó legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy
kiadvány megjelentetésére.
Az altéma támogatásának keretösszege: 20 millió Ft.
A pályázóknak a megvalósításhoz szükséges teljes összegből 10%-os önrésszel (saját erő) kell rendelkezniük!
További információ: www.nka.hu
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Misi bácsitól búcsúzunk

Baranyai

Légy hű mindhalálig és én neked adom az élet koronáját. (Jel 2,10)
2011. március 28-án elhunyt Egyed Mihály, Misi bácsi. Pécs, a kosárlabdasport,
a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Szigetvár városa egy igazi sportembert, egy nagyszerű pedagógust, kitűnő nevelőt veszített el; magam pedig tanárként példaképet, emberként barátot gyászolok.
Az igazi, közösségi emberek távozását az teszi különösen fájóvá, hogy szembesülnünk kell az űrrel, amit maguk után hagynak. Nincs ez másként Misi bácsi
esetében sem: olyan embertől búcsúzunk, akinek munkássága nemcsak az élsportolók által elkönyvelt sikerekben követhető nyomon, hanem egykori tanítványai,
a mára már felnőtt, hétköznapjaikat élő férfiak és nők hozzáállásában, eltökéltségében, kötelességtudásában.
Misi bácsi, ahogy magáról vallott, elsősorban tanárember volt. Véleményem
szerint ennél sokkal több: igazi példa volt. Példa arra, hogy a szorgalommal végzett munka megelégedést ad, a kitartás eredményt hoz, a jókedv másokat is jókedvre derít.
Amit Misi bácsitól a hosszú évek során láttunk, tapasztaltunk, azt nekünk, ittmaradóknak nélküle kell tovább folytatnunk. Nem lesz könnyű. Hiányozni fog felkészültsége, széles látóköre, tanácsai, évtizedes tapasztalata, segítőkészsége, közvetlensége, sajátos humora. Mindemellett hiszem, hogy a tőle tanult derűvel, optimizmussal és természetes kedvességgel
könnyebb lesz szembenézni azzal a pótolhatatlan hiánnyal, ami távozásával ránk maradt. Misi bácsi, nyugodj békében!
Dombi Judit

A CIVIL KORZÓ előfizethető az alábbi megrendelő visszaküldésével (Nevelők Háza Egyesület, 7624 Pécs, Szent István tér 17.)
és a díj befizetésével (átutalással a 11731001-20201519 számlaszámra, csekken, vagy személyesen. Igény esetén csekket küldünk.
Az előfizetési díj 1250 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:………………………...........

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

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

A Baranya megyei civil szolgáltató központ működtetéséhez kapcsolódó feladatok

Baranyai

A Nevelők Háza Egyesület
szolgáltatásai

1) Elősegíti a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttműködését, a civil szervezetek közreműködését az önkormányzati döntés-előkészítésben, döntéshozatalban. Pl. rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának
ösztönzése; a közfeladat-kihelyezés gyakorlatának szorgalmazása, elősegítése; helyi önkormányzati
civil referensi státuszok kialakításának ösztönzése.
2) 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, menedzselési kérdések, kapcsolatépítési, szponzorszervezési technikák, pályázatkészítési tudnivalók,
EU-s témakörök stb.).
4) Folyamatos információszolgáltatás biztosítása: adatbázis építése, rendszeres aktualizálása és rendelkezésre 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 bemutatása 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 információk 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 menedzserek, 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 szolgáltató központtal.
2011. április
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22. Pécsi Nemzetközi
Kamarakórus Verseny
Pécs, 2011. június 10-13.

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

