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CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA 
H-76�4 Pécs, Szent István tér 17.

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 oKtóbErI ProGrAMJAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRA   

• 2011. október 7-ig látható Jegenyés Diána 
szobrászművész „Csillagszoba” című kiállítása a Barokk 
Pavilonban újonnan nyíló Barokk Galériában.

 A kiállítás megtekinthető: hétköznaponként 10-18 óráig
• 2011. október 4-ig látható az Erfurti 

Pszichoszociális Centrum Nyitott Műhelyének 
kiállítása „A lelkünk színes” címmel.

 A kiállítás megtekinthető: hétköznaponként 9-19 óráig
• 2011. október 5-én, szerdán 17 órakor nyílik 
 Angelo Minuti – szobrász,
 Balogh István Péter – festőművész,
 Claudine Pots – festőművész,
 Gerd Messmann – festőművész és 
 Josef Hasenöhrl – festőművész 
 „Együtt” című kiállítása 
 A kiállítást megnyitja: Husz Mária, esztéta
 A kiállítás megtekinthető: �011. november 8-ig
• 2011. október 13-án, csütörtökön 18 órakor nyílik 

a Pécs-Baranya Művészeinek Társasága – Festészet-
napi kiállítása a Barokk Galériában.

 A kiállítás megtekinthető: �011. november 4-ig
• 2011. szeptember 22-től látható Dozvald János 

„Aesthetical recycling” című fotókiállítása.
 A kiállítás megtekinthető: �011. október 16-ig 
	 A	kiállítások	megtekinthetők	hétköznaponként	9-19-ig

PROGRAM

Október 1-jén, szombaton 10 órakor
Egészségnap
ALAPÍTVÁNY A DIABÉTESZES 
GYERMEKEKÉRT ÉS FIATALOKÉRT

Október 4-én, kedden 17 órakor
„A fél perifériától a centrum felé”
Harsányi Iván könyvbemutatója, valamint
Nádor Judit előadása fél éves dél-amerikai 
tartózkodásáról
PÉCSI MAGYAR-SPANYOL TÁRSASÁG 

Október 4-én, kedden 18 órakor
Vendég: Colin Foster, szobrászművész, 
a PTE Művészeti Kar dékánja
MECSEKI FOTÓKLUB

Október 5-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub – Candy
Ausztrál	romantikus	dráma,	104	perc,	2006	
(További információ: Esélyek Háza 7�/�10-794)

Október 11-én, kedden 18 órakor
Laczik Dénes: Ciprusi barangolások a macchiától a 
fekete fenyvesekig
Előadónk áprilisi túrájáról tart vetítéssel egybekötött 
élménybeszámolót.
MAGYAR MADÁRTANI ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

Október 11-én, kedden 18 órakor
VIZEK – PARTOK – EMBEREK
Tillai Ernő előadása
 MECSEKI FOTÓKLUB

Október 17-én, hétfőn 17 órakor
„Hogyan zajlik a dyslexia vizsgálata?”
Az erről szóló kisfilm betekintést nyújt az érdeklődők 
számára a vizsgálatok menetéről és segítséget nyújt a 
tünetek felismeréséhez.
DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT BARANYÁBAN 
EGYESÜLET

Október 19-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub – Egy fiúról 
Színes,	magyarul	beszélő,	angol-amerikai-francia-német	
romantikus	film,	97	perc,	2002
(További információ: Esélyek Háza 7�/�10-794)

Október 25-én, kedden 17 órakor
200 éve született Liszt Ferenc
Előadó: Ivasivka Mátyás
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA

Október 25-én, kedden 17.30-kor
Ausztria Nemzeti Ünnepe
BARANYA STEIERMARK BARÁTI TÁRSASÁG

Október 25-én, kedden 18 órakor
Ismerjük egymást?
„Vetélkedő”: név nélkül vetített képekből a stílus 
alapján ráismerünk-e egymás képeire?
MECSEKI FOTÓKLUB

Október 26-án, szerdán 17.30-kor
Lahti és Pécs közötti egyházi kapcsolatok
Vendégek: Németh Zoltán, a pécsi evangélikus 
gyülekezet lelkésze 
és Müller Mónika, a gyülekezet másodfelügyelője. 
PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG

Október 26-án 17.30-kor
„Idén egy esztendős a Pécsi Orosz Kórus”
Koncert a kórus megalakulása alkalmából
Műsoron orosz népdalok acapella és zongorakísérettel
PÉCSI MAGYAR-OROSZ TÁRSASÁG

Péter
Note
menetébe

Péter
Note
Miért van némely cím idézőjelben, mások pedig nem?



2011. szeptember 3

Ba
ra

ny
ai

SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti 
program Baranya megyében 3

Pécs, pünkösdi kórusverseny, hársfaillat 7

A ��. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus 
Verseny díjai 8

Esélynap 10

T A R T A L O M
Sansz Filmklub 1�

Beszélgetés dr. Kellermayer Miklós 
emeritus professzor úrral 14

Pályázati ajánló 16

Esélyegyenlőségi nap Sellyén 18

Tisztelt Olvasó,

Péter
Note
ugye ez még a múlt havi tartalomjegyzék?
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SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program 
Baranya megyében

TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011
„Horizontális	célkitűzések	megvalósítását	elősegítő	helyi	közösségi	

kezdeményezések,	programok	támogatása”

A Nevelők Háza Egyesület és a Dél-Dunántú-
li Regionális Forrásközpont Szolgáltató Non-
profit Kft. �010. márciusában közös pályáza-
tot nyújtott be „SANSZ – Esélyegyenlőségi 
kísérleti program Baranya megyében” cím-
mel a TÁMOP – 5.5.1A-10/1-�010 számú 
pályázati konstrukció keretében. A beadott 
pályázat pozitív elbírálásban részesült, mely-
nek eredményeképpen �010. július elsejétől a 
TÁMOP – 5.5.1A-10/1-�010 számú projekt 
megvalósítása megkezdődött. Az elnyert tá-
mogatási összeg: 4� 4�3 478,-Ft a támogatás 
mértéke a projekt elszámolható összes költsé-
gének 100 százaléka.

E rövid írás keretében az elmúlt hónap ese-
ményeiről és a következő hónap tervezett te-
vékenységeiről tájékoztatjuk az érdeklődőket.

ÁLLÁSKERESŐK TEAHÁZA
Álláskeresők Teaháza önsegítő csoportfog-
lalkozások az álláskeresők számára szervezett 
program január óta zajlik. Összesen 3 telepü-
lésen: Mágocs, Mohács, Sásd. Szeptember hó-
naptól pedig a sellyei kistérségben is elindult. 
A résztvevők igényeihez igazodva, konkrét 
állásajánlatokat, információkat nyújtanak 
munkatársaink. Ezenkívül saját élményen 
alapuló non-formális, tapasztalati tanuláson 
alapuló ismeretátadás módszerével zajlik a 
teaház szolgáltatás.

TANÁCSADÁS
Az álláskeresők részére történő egyéni tanács-
adás keretében az ügyfélfogadás folyamato-
san működött és működik a jövőben az alábbi 
helyszíneken:

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

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

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

MUNKAERŐ-PIACI TANÁCSADÓ 
ELÉRHETŐSÉGE: CSISZÁR TAMÁS, 
30/816-9806

ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAPOK
Az elmúlt időszak leghangsúlyosabb esemény 
5 helyszínen megvalósuló helyi akciók, un. 
Esélyegyenlőségi Nap volt. A helyszínek egy-
ben a SANSZ projekt végpontjai is: Alsómo-
csolád, Pécs, Sellye, Mohács, Kémes. 

Az esélyegyenlőségi napok (mint helyi ak-
ciók) a társadalmi befogadás elősegítését, a 
diszkrimináció csökkentését, az esélyegyen-
lőség megvalósítását célozzák, az egységes te-
matikai vázlatot, a partnerek a helyi igények 
figyelembe vételével alakították

Minden helyszínen más a központi téma, 
amely köré épülnek a nap rendezvényei, tevé-
kenységei.

1. Alsómocsolád – 2011. szeptember 3. 
• Társadalmi integráció és családi szolida-

ritás – fókuszban a szépkoruak. 
• Az Alsómocsoládi Őszi-Fény Integrált 

Idősgondozási központ bemutatása – 
válaszok a gyakorlatban

• Főzőverseny

Péter
Note
Az Álláskeresők Teaháza önsegítő csoportfoglalkozásai az álláskeresők számára szervezett program, ami január óta ősszesen három településen zajlik: Mágocson, Mohácson és Sásdon. Szeptember hónapban a program a Sellyei kistérségben is elindult.

Péter
Note
is

Péter
Note
Az elmúlt időszak leghangsúlyosabb eseménye az 5 helyszínen megrendezett Esélyegyenlőségi Nap volt.

Péter
Note
végpontjai??

Péter
Note
nincs vessző

Péter
Note
ki.

Péter
Note
Minden helyszínen más és más volt a központi téma, amely köré a nap rendezvényei, tevékenységei épültek.

Péter
Note
szépkorúak

Péter
Note
Ezt biztosan így hívják?

Péter
Note
kis kezdőbetűk, végére nem kell pont
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2. Sellye – 2011. szeptember 7.
• Esély a családi gazdálkodásra: termeld 

meg magadnak, öngondoskodás, önellá-
tás : Ötletek, lehetőségek  bemutatása 

• Az esélyegyenlőségről a gyerekek, fiata-
lok nyelvén – közösségi játékok

3. Pécs – 2011. szeptember 16.
• akadálymentes turizmus (német modell 

alapján)
• Mural Painting (az EKF projekthez kötőd-

ve, fiatalok együtt kézlenyomatot hagynak) 
– a „Falunk” című börtön-dokumentumfilm 
bemutatása és kerekasztal beszélgetés

• SANSZ – Esélyliget – Szent István tér

4. Mohács – 2011. szeptember 24.
• környezettudatosság, környezeti fenn-

tarthatóság
• Öko-játszóház

5. Kémes – 2011. október 7.
• munkaerő-piaci hátrányok, 
• romák esélyegyenlősége, 
• gyermekkori prevenció

KÉPZÉS
A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezésében, a 
végpontot működtető Kémes Körzet Gyer-
mekeiért Alapítvánnyal együtt működve két 
akkreditált képzés indulhatott el szeptember 
közepétől Kémesen.

A számítástechnikai alapismereteket nyúj-
tó 80 órás képzésnek a helyi általános iskola 
ad helyet és az oktatást is sikerült helyi tanár-
ral megoldani. A 16 jelentkező szeptember 
15-én kezdett és november 15-én, sikeres 
vizsgát követően kaphatja meg a tanfolyam 
elvégzését igazoló tanúsítványt.

A „Kézenfogott családok” – a családo-
kat erősítő komplex képzési program kidol-
gozásában a bólyi családsegítő központ is 
közreműködött. A képzés célja felkészíteni 
a családokat az ésszerű gazdálkodásra, az 
egészséges életmódra, korszerű táplálkozás-
ra, a sikeresebb munkahelykeresésre, illetve a 
munkahely megtartására. A résztvevők olyan 
praktikus ismereteket sajátíthatnak el, melyek 
a mindennapi életet, valamint a változó világ-
ban történő eligazodást segíthetik.

Péter
Note
ö

Péter
Note
-

Péter
Note
együttműködve

Péter
Note
tanulni

Péter
Note
egy

Péter
Note
ennek nem kellene a rendes nevét nagybetűvel kiírni?
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A 1�0 órás képzési programban ezúttal 
olyan emberek is részt vehetnek, akik nem 
tudták befejezni általános iskolai tanulmá-
nyaikat.

A szeptember �7-én induló 8 fős csoport 
november végén kaphatja kézbe a tanúsít-
ványt.

És, ami még előttünk áll:
• Projektmodellező Klub Sellyén – a klub 

célja, helyi problémákra, felvetésekre 

reagálva megoldások, projektek kidol-
gozása, melyek megfelelő pályázati kiírás 
esetén benyújtásra is kerülhetnek

• Tanulmányút Madridba – november 
– környezettudatosság, intelligens erő-
források használata

A projekttel kapcsolatban bővebb informá-
ció kapható az alábbi elérhetőségeken:

Nevelők Háza Egyesület 
(gesztor szervezet) 76�4 Pécs, Szent István 

tér 17. Tel.: 067�/511-815 tamop551@civil-
haz-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

Önkéntesek Hete Pécsett
�011 az Önkéntesség Európai Éve, ennek 
keretén belül több önkéntességet népszerű-
sítő program is megrendezésre került szerte 

az országban. Az Önkéntesek Hete idén ki-
emelt figyelmet kapott. A rendezvény június 
4. és 1�. között várta az önkéntesség iránt ér-
deklődőket, hogy kreatív programokkal bő-
vítse ismereteiket, valamint aktív társadalmi 
részvételre sarkallja őket. Az önkéntesség el-

ismertségét erősítő, az ország nagyvárosaiban 
megrendezésre került program során az egyes 
önkéntes szervezetek tagjai személyes törté-
neteiken keresztül mutatták be az önkéntes 
munka lehetőségeit, arra ösztönözve a lakos-
ságot, hogy aktívan kapcsolódjanak be és vé-
gezzenek maguk is önkéntes tevékenységeket. 
A programok megvalósulását segítette elő 
az a pályázat, melynek keretében a résztvevő 
szervezetek az Európai Unió által biztosított 
támogatást nyerhettek a valós igények alap-
ján, önkéntesek bevonásával szervezett akci-
ók lebonyolítására.

A pécsi helyszínen a Baranya Megyei Ön-
kéntes Centrum kínált színes programsoro-
zatot az érdeklődőknek. Az Önkéntesek He-
tének nyitó rendezvényén Nagy Csaba Pécs 
Megye Jogú Város alpolgármestere, valamint 
a Külügyminisztérium képviselője köszön-
tötte az egybegyűlteket. Ezután a vendégek 

Péter
Note
nem kell vessző

Péter
Note
???

Péter
Note
A klub célja, hogy helyi problémákra, felvetésekre reagálva megoldások, kész projektek szülessenek, melyeket megfelelő pályázati kiírás esetén be is lehet majd nyújtani.

Péter
Note
megrendezett programok

Péter
Note
,

Péter
Note
i
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különböző előadásokon (Vecsei	 Miklós:	 Nyo-
morterep	–	a	Magyar	Máltai	Szeretetszolgálat	
önként	vállalt	feladatai;	Oross	Jolán:	Karitatív	

szervezetek	 szerepe	és	 lehetősége	a	roma	Integ-
rációban;	 Dr.	 Kákai	 László:	 A	 karitatív	 civil	
szervezetek	társadalmi	szerepvállalásának	ala-
kulása	az	elmúlt	20	év	 során;	Závodi	Emese:	
Az	Önkéntes	Diakóniai	Év	tapasztalatai	és	 jó	
gyakorlatai) és workshopokon vehettek részt. 
A Karitatív Expo lehetőséget adott a karitatív 
tevékenységgel foglalkozó intézményeknek, 
egyházaknak és civil szerveteknek a bemutat-
kozásra. Ennek keretén belül a lelkes látoga-
tók a Retextil Alapítvány közreműködésével 

elkészítettek egy patchwork takarót, mely 
felajánlásra került a „Vadrózsa” Biztos Kezdet 
gyerekház kisgyermekei számára. A játékos 
kedvűek pedig a Szociopoly – gazdálkodj, 
ahogy tudsz! játék során megtapasztalhatták 
mire is elég a segélyből, családi pótlékból, 
GYES-ből, fekete munkából szerezhető jö-
vedelem. A programokat olyan előadások is 
színesítették, mint például a Romano Glaszo 
népzenei együttes produkciója, a Bóbita Báb-
színház Csillagfiú előadása, vagy a Barcsi Fiúk 
koncert és táncház.

A szakmai ismeretbővítést segítették elő a 
Kaleidoszkóp workshopok is, melyeken olyan 
szervezetek tagjai vettek részt, akik maguk is 
foglalkoztatnak önkénteseket. A program ki-
váló lehetőséget adott a tapasztalatok cseré-
jére, a jó gyakorlatok bemutatására, további 
kapcsolatok építésére, új ötletek és kezdemé-
nyezések átbeszélésére.

A Kultúrkert adott 
helyet a Kaleidoszkóp 
Pavilonnak, melyben 
az Europe Direct által 
berendezett Európa 
szoba várta a látogató-
kat. A betérő vendégek 
informálódhattak a 
külföldi munkavállalás 
lehetőségeiről, ösztön-
díjprogramokról, az EU-elnökségről, vala-
mint nemzetközi kapcsolatokról. Az FH-Mo-
bilitás Országos Ifjúsági Szolgálat előadásán 
részletesen bemutatásra került a külföldi ön-
kéntes program, mely ugródeszkát jelenthet a 
fiatalok számára. Emellett a Zöld-Híd Alapít-
vány kiállítása és a Baranya Megyei Önkéntes 
Centrum „Te is lehetsz önkéntes!” programja 
is bővítette az önkéntesség előnyeiről szóló 
rendezvények sorát. 

Az Önkéntesek Hetén egy egész várost 
megmozgató akcióra is sor került. Az „Add az 
időd 1%-át!” időadomány gyűjtés során lelkes 

önkéntesek járták a város utcáit, megszólítva 
a járókelőket. A program célja az volt, hogy 
minél szélesebb körben elterjesszék az ön-
kéntességet, valamint minél több embert ak-
tivizáljanak. Az akció során összesen 180 óra 

Péter
Note
melyet a Vadrózsa Biztos Kezdet Gyerekház kisgyermekei számára ajánlottak fel.

Péter
Note
"   "

Péter
Note
ösztöndíjakról

Péter
Note
-
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került felajánlásra, különböző szerveztek szá-
mára. Emellett a Civil Közösségek Házának 
udvarán több érzékenyítő projekt is várta az 
érdeklődőket. Az Érzékenyítő Labirintuson 
való áthaladás egy teljesen új élménnyel aján-
dékozta meg a látogatókat. A Gondoskodás 
Táljával és a benne lévő tárgyak szabad cse-
rélésével az egymásra figyelésre, a közösségi 
összefogásra és a közösség gondoskodására 
hívták fel a figyelmet. A Titkok Doboza pe-
dig egy igazi kihívást jelentett a játékosok-
nak, hiszen csak a „tárgyak” hangjából, sú-
lyából, megérzéssel lehetett következtetni a 
dobozban rejlő dolgokra. Az építés kedvelői 
is lehetőséget kaptak egy közös projekt meg-
valósítására a PTE Pollack Mihály Műszaki és 
Informatikai Kar udvarán. A „Dobozokból 
nyíló világ” program során a résztvevők saját 
dobozaikból építhették meg közös házukat a 
bezáruló, szűkülő; illetve táguló, kiterjedő vi-
lág megtapasztalására. 

Az Önkéntesek Hetének keretében a Bara-
nya Megyei Önkéntes Centrum a Pécsi Tudo-
mányegyetem több karára 
is kitelepült, hogy a fiata-
lok körében is bemutassák 
tevékenységüket. Valamint 
közös ifjúsági programot 
– „Szemétszedő akció az 
Ormánságban” – is szer-
veztek a Pécsi Színtérrel és 
a Baranya Ifjúságáért Non-
profit Kft.-vel.

A programkínálatot szí-
nesítették a város közterein 

megvalósuló kiállítások is. Az „AROMA” 
– Színek, képek és arcok a romák világából 
című vándorkiállítás a romák speciális látás-
módjára, vizuális szemléletére és alkotásaira 
fókuszált. Az „Aroma” bizonyította: a művé-
szet esszenciáján keresztül képesek vagyunk 
meghaladni előítéleteinket, és a valóság telje-
sebb, izgalmasabb arcát mutatja felénk. A Ci-
vil Közösségek Házában került bemutatásra a 
Sokszínűség az EU-ban – Válogatás az elmúlt 
10 év diszkrimináció ellenes plakátjaiból, és 
a Fregoli – Rádóczy Bálint fotósorozata. Az 
Önkéntesség Európai Éve alkalmából a Pé-
csi Kulturális Központ és a Baranya Megyei 
Önkéntes Centrum fotópályázatot hirdetett 
„Önkéntesen, Pécsért és Baranya megyéért” 
témakörben, melynek legjobb pályamunkáit 
kiállította a Széchenyi téren. A kiállítás fő cél-
ja volt, hogy óriás fotókon keresztül mutassa 
be az önkéntesség értékeit és mindazt a pozi-
tív energiát, mely az önkéntességgel jár. 

Az Önkéntesek Hetének zárórendezvénye, 
a Párbeszédek éjszakája a Pécsi Est Cafe-ban 
került megrendezésre. Az este a magyar virtus 
jegyében zajlott, a szórakozni vágyók három 
ingyenes koncerten (Dutar, Folkfree, Gou-
lasch Exotica) vehettek részt. 

Ágoston	Gabriella	
Baranya	Megyei	Önkéntes	Centrum

Önkéntesség	Európai	Éve	2011	Információs	Pont	
önkéntes	munkatárs
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Immáron negyedik alkalommal került megrende-
zésre augusztus elején az Ördögkatlan Fesztivál, 
melyen számos civil szervezet képviseltette magát. 
A fesztiválozók egyszerre több helyszínen – Nagy-
harsány és Szoborpark, Kisharsány és Vylyan terasz, 
valamint Palkonya – élvezhették a Katlan által kí-
nált programokat. A Baranya Megyei Önkéntes 
Centrum és a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi 
Iroda – Esélyek Háza által életre keltett, Nagy-
harsányban, a Helytörténeti Múzeum udvarában 
helyet kapott  Esélykikötőben olyan szervezetek 
(az	 esélyegyenlőség,	 az	 emberi	 jogok	 tudatosítása,	 a	
környezetvédelem,	az	önkéntesség	 területén) kaptak 
helyet, amelyek szerették volna megismertetni 
munkájukat a hozzájuk látogatókkal, valamint 
játékos feladatokkal szórakoztatni az érdeklődő-
ket. Minden vállalkozó kedvű résztvevő kapott 
egy „útlevelet” melybe a szervezeteknél teljesí-
tett feladatok, próbák után egy-egy pecsét, alá-
írás került. Aki kiállta a 7 próbát, vagyis elláto-
gatott legalább hét szervezethez, az a nap végén 
megrendezésre kerülő sorsoláson, a civil szerve-
zetek által felajánlott értékes ajándékokkal gaz-
dagodhatott. 

A fesztivál középpontjában idén az önkéntes-
ség állt, hiszen �011 az Önkéntesség Európai Éve. 
Ennek keretében több program is megrendezésre 
került a Baranya Megyei Önkéntes Centrum szer-
vezésében. Az élményfotózás, a memóriajáték és a 
keresztrejtvény mellett az Önkéntesség Élő Lexiko-
na lehetőséget adott az önkéntességről való beszél-
getésre, a tapasztalatok és élmények megosztására. A 
látogatók az Olvasóligetben pihenhettek, olvashat-
tak, valamint a KuPé Közhasznú Egyesület folyóira-
tának munkatársaival beszélgethettek. A fesztiválra 
ellátogatott az Önkéntes Központ Alapítvány áltat 
szervezett Önkéntes Roadshow, mely üzenő falként 
funkcionáló zsebes paravánnal, önkéntes fotókiállí-
tással, baba és illatpárna varrással várta az érdeklődő-
ket. Az elkészült produktumokat pedig fel is ajánl-
hatták a rászoruló gyermekek számára.

A kitelepült civil szervezetek különböző terü-
leteket képviseltek, más-más problémákra hívták 
fel a látogatók figyelmét. Céljuk volt többek közt 
a látókörbővítés, az emberek gondolkodásának ki-
szélesítése, a társadalmi aktivitás élénkítése.

Az esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek 
(Baranya	 Megyei	 Esélyegyenlőségi	 Iroda	 –	 Esélyek	
Háza,	 Humana	 Egyesület,	 „Fogd	 a	 kezem”	 Ala-
pítvány,	 Színes	 Gyöngyök	 Délvidéki	 Roma	 Nőkért	

Egyesület,	 MásKépMás	 Esélyegyenlőség	 Emberköz-
pontú	 Szemlélettel	 Közhasznú	 Alapítvány,	 Retextil	
Alapítvány,	 Faág	 Baráti	 Kör	 Egyesület,	 Ködből	
Palotát	 Egyesület) olyan programokkal készültek, 
melyek által a látogatók betekintést nyerhettek a 
társadalom által kirekesztettek, a hátrányos helyze-
tűek, és a fogyatékossággal élő emberek  életébe.  A 
játékok kipróbálása után (szociopoly,	 társasjátékok	
különböző	 témakörökben,	 hennafestés,	 illat-hang	
memory,	szájjal-lábbal	festés) az emberek képet kap-
tak napjaink meghatározó szociális problémáiról.

A környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek 
(Pécsi Zöld Kör, Zöld-Híd Alapítvány, Tudatosan 
a Környezetünkért Alapítvány) olyan kreatív já-
tékokkal várták az érdeklődőket, mint például az 
ökolábnyom számítás, a tudatos vásárló játék, az 
ökotudatos játszóház, vagy a különböző mag- és 
fűszerfelismerés.

Egyaránt nagy hangsúly helyeződött a fiatalok-
ra. Az ifjúság segítését megcélzó szervezetek (Mi-
ért	Ne?!	Csoport,	Baranya	Ifjúságért	Nonprofit	Kft.,	
Van1Hely	Kulturális	és	Szabadidős	Egyesület,	Mobi-
litás	 Dél-Dunántúli	 Regionális	 Ifjúsági	 Szolgáltató	
Iroda,	 INDIT	 Közalapítvány	 Alternatíva	 Ifjúsági	
Iroda) olyan tematikával készültek a fesztiválra, 
melyben helyet kapott a kulturális élet színesítése, 
a közösségfejlesztés, a prevenciós programok, a kül-
földi lehetőségek és önkéntes programok, a tanács-
adás, valamint az információszolgáltatás. Sátruknál 
a látogatóknak lehetősége nyílt különféle hang-
szereket kipróbálni és készíteni, kézműveskedni, 
memóriával-, nagyméretű társassal játszani, illetve 
megismerni Európát.

Mindezek mellett a programkínálatot színesítet-
te a Zöld-Híd Alapítvány által szervezett Önkéntes 
Szakmai Műhelymunka; az Igazgyöngy Alapítvány 
kiállítása, a Mi-Meséink – Alkotások a nyomor szé-
léről; a Pro-Cserehát Egyesület projektje, a Szegény 
Cigányok – Szegény Cserehát; a SANSZ Filmklub; 
valamint a Faág Baráti Kör és a Ködből Palotát Egye-
sület családi kuckója, valamit a Szent Márton Cari-
tas Alapítvány bemutatkozása, és a Színes Gyön-
gyök Egyesület délutáni táncórái is. Így a koncertek, 
és színielőadások mellett mindenki megtalálhatta az 
érdeklődési körének megfelelő programot.

Ágoston	Gabriella	
Baranya	Megyei	Önkéntes	Centrum

Önkéntesség	Európai	Éve	2011	Információs	Pont	
önkéntes	munkatárs
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A Zöld-Híd Alapítvány �011. szeptemberé-
ben 5 napos tanulmányúton vett részt Dá-
niában. A „Globális tapasztalatcsere” című 
projekt megvalósulására az elnyert NCA 
támogatás teremtette meg a lehetőséget. 
A projekt célja a magyarországi civil szerve-
zetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel 
való együttműködése, tapasztalatcseréje a 
nemzetközi jó gyakorlatok meghonosítása. 
Az általunk megismert dániai civil szervezet, 
a Crossing	Borders hasonló célokért küzd, te-
vékenységeikben számos párhuzamot véltünk 
felfedezni. A dániai szervezetnek több pro-
jektje van, mely nemzetközi szinten működik. 
A Klíma Nagykövet Program, illetve a Globá-
lis Nevelés Program, olyan nagyszabású, sike-
res projektek, melyeket szeretnénk adaptálni 
a hazai gyakorlatba is. Szervezetünk egyik 
fő célkitűzése a globális nevelés területének 
hazai, nevelési és oktatási programokba való 
bekerülésének elősegítése. A globális nevelés 
fontosságát döntéshozóink már hazai szinten 
is elismerték, azonban a közoktatásban még 
nem kapta meg a megfelelő kereteket, több-
nyire civil szervezetek munkájához köthetők 
a globális nevelés projektek. A nemzetközi 
gyakorlatban már nagyobb múltra tekint visz-
sza a globális nevelési projektek megvalósítá-
sa. A tanulmányút során az ott tapasztaltak 
alapján, hasonló projektet szeretnénk meg-
valósítani, ezáltal elősegítve a nevelési terület 
létjogosultságának elfogadását, mind az in-
formális, mind a nem-formális, mind a for-
mális oktatásban. A program összeállításánál 
a globális és környezeti nevelési tevékenység 

megismerése volt a fő szempont, emellett a 
környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz 
kötődő intézmények, helyszínek, Öko fal-
vak megtekintése. Az általunk meglátogatott 
Crossing	Borders nevű civil szervezet székhe-
lye a dán fővárostól, Koppenhágától 35 km-re 
festői környezetben fekvő kikötővároska 
Humlebaek. A Krogerup	College, vagy, ahogy 
ott nevezik „folkehøjskole”, azaz népfőiskola ad 
otthont a szervezetnek. Dániában elterjedt a 
„népfőiskola” intézményrendszere, amit a dá-
nok az élethosszig tartó tanulás egyik fontos 

állomásának tartanak. Talán kevesen tudják, 
hogy ezt a nem – formális oktatási – nevelé-
si formát Grundtvig vezette be a 19. század-
ban. A dán kormány által jelentős összegek-
kel támogatott népfőiskola látogatásának 
egyetlen feltétele a 18. életév betöltése és az 
út szabaddá válik a közösségi tanulásra, a fel-
fedezésre és az együtt gondolkodásra. S, hogy 
az oda érkező, tanulni vágyó, lelkes fiatalok 
ne csak a lelküket táplálhassák, egy Kroge-
rup	 Avlsgaard nevű ökogazdaság működik a 
népfőiskola mellett. Az itt megtermelt fűsze-
rek, zöldségek, sajtok garantáltan 100%-ban 
organikusak. A Crossing	 Borders szervezet 
vezetője Garba ugyan nem mondható tipi-
kus dánnak, hiszen Mauritániából származik, 
azonban hatalmas élettapasztalatával, pozitív 
életszemléletével jelentősen hozzájárul ah-
hoz, hogy az ott töltött idő felejthetetlen le-

Globális tapasztalatcsere

Kornborg-kastély

Ökofalu
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gyen mindenki számára, akit bármilyen okból 
odasodor az élet. Ha bárkit megkérdeznénk, 
hogy mi jut eszébe Dániáról talán elsőre a 
híres „skandináv jóléti modellt”, a „kis hab-
leányt”, az Andersen meséket, Hamlet –et 
a dán királyfit, a Tuborgot, vagy a LEGO-t 
említené, ám Dánia ennél jóval több és gaz-
dagabb, főként „zöld szempontból”. Utunk 
során számos olyan helyszínen jártunk, me-

lyekből több ötletet is meríthettünk jelenlegi 
projektjeinkhez. Talán sokan ismerik a Zöld-
Híd Alapítvány Interaktív Oktatótermét, 
az Öko-Kuckót. Ennek a dániai változata az 

„Experimentarium”, ahol egy földrengést is 
megtapasztalhattunk valamint fizikai, kémiai 
és biológiai megfigyeléseket tettünk játékos 
formában. Dánia kulturális szempontból is 
sok kincset rejt. A Humlebaekben található 
híres Louisiana Múzeumból amellett, hogy 
gyönyörű panoráma nyílik Svédországra, szá-
mos fenntarthatósággal kapcsolatos kiállítást 

is megtekinthető. A �000 óta világörökségi 
területté nyilvánított Kronborg-kastély a 
modern kor technikai vívmányai segítségével 
pedig minden korosztály számára élvezetessé 
teszi a kiállítást.  Dánia a világ egyik legzöl-
debb és legszelesebb állama. Energiaellátásá-
nak jelentős részét a szélenergiából fedezi, sőt 
olyan szigetet is található itt, mely 100%-ban 
megújuló energiára épül. A kerékpározás pe-
dig, mint környezetbarát közlekedési forma 
a dánok mindennapi életének szerves része. 
Az út során számos tapasztalattal, élménnyel 
gazdagodva, új ötletekkel, tervekkel tértünk 
haza, melyek által színesíthetjük globális ne-
velési tevékenységünket.

Valkó	Kornélia
Zöld-Híd	Alapítvány

Népfőiskola

Közlekedés	kerékpárral

Koppenhága

Nyhavn	kikötő
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Mindig nagy szomorúság tölti el öreg szívemet, 
amikor egy jól ismert, régi épület tűnik el örökre a 
város mindennapi életéből. Sajnos az urbanizáció 
rideg, racionális, és nem tűr érzelgősséget. A fejlő-
dő város érdekei sajnos legtöbbször egyértelműek: 
ami útban van, annak el kell tűnnie. 

Nekem, és a hozzám hasonló, korosodó városi 
polgártársaimnak azonban nem ilyen egyértelmű 
az ügy. Mi még hajlamosak vagyunk, hogy nosz-
talgiával és szeretettel gondoljunk vissza nagyszü-
leink, szüleink és fiatalságunk kedves városára, a 
régi Pécsre. 

Ezen a főpályaudvar előtti, meglehetősen bűzös, 
kopár, nyüzsgő forgalmú téren valószínűleg már 
csak néhány autóbuszra váró embernek jut az eszé-
be, hogy valamikor, hajdanán állt itt egy kedves, 
hatalmas vadgesztenyefákkal körülvett vendéglő, 
a Ketterer. Nagyapáinknak bezzeg nem kellett fel-
idézni, milyen is volt ez a népszerű vendéglő. Leg-
alábbis nagymamának mindig ez volt az inkvizíciós 
kérdése a netán megkésve hazaérkező nagypapához: 
„Hol voltál Géza, csak nem a Kettererben?” 

Most lépjünk be a virtuális szellemfalak közé, és 
idézzük fel a már fakuló emlékeket. 

A vendéglő belső, éttermi terében, faborítású, fe-
nyőberakással díszített, otthonos terem állt a törzs-
közönség rendelkezésére. A nagyméretű éttermi 
asztalok, kényelmes székek tették teljessé a képet. 

Kik is alkották a Ketterer vendéglő-étterem 
törzsközönségét? Helybeli iparosok, kereskedők, 
kistisztviselők, vonatindulásra váró falusi értelmi-
ségiek és természetesen a vasúti tisztviselői kar jeles 
képviselői.

A belső helyiséget a külső söntéstől boltíves, 
ódon, a sok dohányfüsttől megfeketedett tölgyfa-
ajtó választotta el. A söntés falait jól tisztítható, íz-
léses Zsolnay-csempe borította. A söntés hatalmas 
forgalmát elsődlegesen a „futó”, vonathoz siető ven-
dégek biztosították  

A belső helyiségeket kiegészítette még a vendég-
lő dús lombkoronájú gesztenyefákkal beárnyékolt, 
kellemes nyári kerthelyisége. A régi világban ez igen 
kedves tartózkodási helye volt a Ketterert felkereső 
számos kompániának. A habzó sörrel teli kriglik 
mellett kellemesen lehetett megbeszélni az érdekes 
városi pletykákat, és a kerthelyiség sok viszontagsá-
got megélt asztalainál hatalmas snapszli partik zaj-
lottak.  A kerthelyiség környéke állandó tekegolyó 

Trebbin Ágost
Az eltűnő Pécs nyomában

csattogástól volt hangos. Szombat és vasárnap dél-
után felváltva harsogott a katona- és a cigányzene. 

Most nézzünk néhány kronológiai adatot a ven-
déglő történetéből: 

1868-ban, a Pécs-barcsi vasútvonal megnyitása 
alkalmából megépült jelenlegi helyén az első je-
lentős forgalmat lebonyolító pécsi főpályaudvar. 
Az addig elhanyagolt, jobbára gazos térség új életre 
kelt. 

A vasút pezsgő életet varázsolt a környékre. 
Jövő-menő utasáradat, málháikat cipelő hordárok, 
hatalmas kosaraikkal piacra siető, pirospozsgás fa-
lusi menyecskék. 

Különösképpen nagy volt a felfordulás katonai 
bevonultatások idején.    

A Monarchia 1878. július �9-én hozzálátott 
az addig török uralom alatt álló Bosznia és Her-
cegovina megszállásához. Az események kapcsán 
mozgósították a pécsi csapategységeket is. A régi 
világban a bakák szerfelett nagy hívei voltak a 
sörivásnak, így azután nem lehetett csodálni, 
hogy a főpályaudvar szomszédságában – először 
csak egy szerény pavilonban – megkezdték a csa-
polt sörök árusítását. Ez volt a későbbi vendéglő 
őse.

Pécs a 19. század végére vasúti csomóponttá vált. 
188�. novemberében megvalósult a nagy álom. A 
fővárost és Pécsett vasútvonal kötötte össze. 

1896-ban, a Millennium évében Ketterer Gyula, 
az élelmes pécsi vendéglős szakember elérkezettnek 
látta az időt, hogy az állomás előtti forgalmas téren 
állandó, télen-nyáron üzemelő vendéglőt építtes-
sen.
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Ezen a nyáron került megrendezésre a Sellyei 
Városi termálfürdőben az a TÁMOP projekt 
által finanszírozott közösségformáló esemény, 
mely lehetőséget biztosított a Sellyei Kistér-
ségben élőknek, hogy aktívan kikapcsolód-
hassanak, koordinált programokon keresztül 
mélyebben megismerjék egymást, és a kistér-
ségben tevékenykedő szervezetek munkáját 
valamint munkatársait.

A programok kitalálói és megvalósítói az 
Ifjúságért Egyesület, a Dél-dunántúli Regio-
nális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit 
Kft., a Gyermekjóléti és Családsegítő Szol-
gálat Sellyei Kirendeltsége és a Szociális Háló 
Egyesület munkatársai voltak, akik a kitelepü-
lést követően rekreációs tréning keretén belül 
készültek fel a délben kezdődő programok le-
bonyolítására és az aktív foglalkozásokra. 

A termálfürdő használata és a programokon, 
tanácsadásokon való részvétel minden érdeklő-
dő számára ingyenes volt. Ennek köszönhetően 
mintegy 100 család, közel 350 ember érezte jól 
magát egész délután és vette igénybe a különbö-
ző szervezetek szolgáltatásait. 

Az eseményen Nagy Attila, Sellye város pol-
gármestere köszöntötte az egybegyűlteket. A 
strand bejáratánál történő rövid regisztráció 
után a látogatóknak lehetőségük adódott az 
egyes szervezetek sátrainál illetve asztalainál, 
más-más témakörökben információkat gyűj-
teni, és gazdagítani ismereteiket munkaerő-

„Selly(d)e Jó”, az Ormánság szívében

piaci és egészségtudatos életmóddal kapcso-
latos területeken. A szervezők gondoskodtak 
ételről és italról is, de a résztvevők kóstolhat-
tak helyben termesztett gyümölcsöket, zöld-
ségeket is – az öngondoskodás és önellátás je-
gyében helyi őstermelők termékeit – és igazi 
bioínyencségeket, mint a hecsedlilekvár és a 
sárgadinnyekompót.

Rengetegen voltak kíváncsiak testi kondíci-
óikra, így szakemberek segítségével megmér-
hették vérnyomásukat, vércukorszintjüket, 
testtömeg-indexüket és testmagasságukat. 
Ezután ki-ki a számokból okulva gerinckímé-
lő tornán vehetett részt, vagy kipróbálhatta a 
Provident társasjátékának egy, a megvalósító 
szervezetek által kiegészített alternatív válto-
zatát, a „Gazdálkodj okosan”-t, aminek segít-
ségével háztartása pénzbeosztási szokásairól 
kaphatott átfogó képet.

A programokon résztvevők között a nap 
záróeseményeként nyereménysorsolásra ke-
rült sor, amelynek során két számítógép és 
számos ajándékcsomag talált gazdájára.

„Mindenre van megoldás” Prevenciót célzó családkísérési program a Sellyei Kistérségben 
TÁMOP-5.3.5-09/1-2010-0001 
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 Rengetegen voltak kíváncsiak testi kondícióikra, így szakemberek segítségével 
megmérhették vérnyomásukat, vércukorszintjüket, testtömeg-indexüket és testmagasságukat. 
Ezután ki-ki a számokból okulva gerinckímélő tornán vehetett részt, vagy kipróbálhatta a 
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változatát, a „Gazdálkodj okosan”-t, aminek segítségével háztartása pénzbeosztási szokásairól 
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 A programokon résztvevők között a nap záróeseményeként nyereménysorsolásra 
került sor, amelynek során két számítógép és számos ajándékcsomag talált gazdájára.  
  

1913. októberében tovább nőtt a „Ketterer” 
népszerűsége. Előteréből indult a belváros felé a pé-
csi villamos.   

A vendéglő egyre nagyobb forgalmat bonyolí-
tott le. 19�6-ban, a gazdag tulajdonos, Ketterer La-
jos már a szállodaépítés gondolatával foglalkozott. 
A biztató és hamar megtérülő üzleti vállalkozáshoz 
a Pannónia Sörgyár Rt. is anyagi kezességet vállalt 
volna. Sajnos az akkori súlyos inflációs gazdasági 
helyzet keresztül húzta a számításokat.

A híres vendéglőt Ketterer Lajos és neje több évti-
zeden át nagy szorgalommal és hozzáértéssel vezette. 

1939-ben meghalt Ketterer Lajos. A vendéglőt 
ezután a tulajdonos özvegye irányította tovább. 

1946-ban megváltozott a világ. Az új rezsim fel-
számolta nagy múltú Ketterer család örökségét, a 
vendéglőt hamarosan államosították.

Az epilógushoz hozzátartozik, hogy a vendéglő 
állami kézben is tovább üzemelt, nagy hasznot hajt-
va a népgazdaságnak. 

Az 1970-es évek végén az átszervezett és kibővített 
városi autóbusz forgalomnak szüksége lett egy új, fő-
pályaudvar előtti csomópontra. Az új menetrend be-
vezetése a Ketterer vendéglő pusztulását is jelentette.

„Mindenre van megoldás” Prevenciót célzó családkísérési program a Sellyei Kistérségben
TÁMOP-5.3.5-09/1-2010-0001
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A CEE Citizens Network egy �0 országot 
összefogó társadalomfejlesztő szerveződés, 
melynek fő céljai, hogy felhívja a közvélemény 
figyelmét a kelet-közép-európai állampolgári 
kezdeményezések potenciáljára és hatására; 
hogy fejlessze az állampolgárok képességeit, 
növelje kapacitásait a helyi és országos ügyek-
ben való hatékonyabb részvétel érdekében, és 
támogassa az alulról építkező közösségi kez-
deményezéseket.A CEE Citizens Network 
�005. május 1�-15-én Belgrádban megtartott 
konferenciáján, a fenti célok érdekében úgy 
döntött, hogy szervezetének 17 tagországa, 
miden év szeptemberében egyidejű akció-
sorozatot kezdeményez, vagyis megszervezi 
az Állampolgári Részvétel Hetét. Az ÁRH 
Magyarország egyik legnagyobb civil ese-
ménysorozata, amelyen több száz szervezet és 
intézmény, helyi, kistérségi, megyei esemény 
hívja fel a figyelmet az állampolgári részvétel 
és a helyi cselekvés fontosságára!

A �011-es évre vonatkozóan az Állampol-
gári Részvétel Hete szervezői pályázatot írtak 
ki a Hét (szeptember 19-�5) alatt megvalósu-
ló események támogatására. A Nevelők Háza 
Egyesület, a Baranya Megyei Esélyegyenlősé-
gi Iroda – Esélyek Háza, a Baranya Megyei 
Önkéntes Centrum és Az Emberség Erejével 
Alapítvány a Hét prioritásait szem előtt tart-
va adta be tervezett programjait a pályázatra, 
és nyerte el az országos első helyezést Pécsi 
Szál nevű projektjével. Első programelemünk 
során Szólj Be(le)! elnevezésű üzenőfalakat 
helyezünk Pécs köztereire. A járókelőket arra 
buzdítják a vállalkozó kedvű önkéntesek, ír-
ják fel válaszaikat, további kérdéseiket, ötle-
teiket azzal kapcsolatban, „Milyen demok-
ráciát akarunk?”. Másodsorban a Hét alatt 
időadományokat is gyűjtünk, melynek célja, 
hogy felhívja az emberek  figyelmét a he-
lyi közügyek kapcsán az önkéntes munkára. 
A segítő önkéntesek a Mosolymanó Egyesület 

szeptember �4-ei kertvárosi játszótér felújítási 
projektjére várják az időd és energiát adakoz-
ni tudó emberek vállalásait. Programunk har-
madik eleme a  A szegénység néma? Adj han-
got neki! prioritás köré szerveződik. Október 
17-én óriás Szociopoly társasjátékot szerve-
zünk. Ebben a játékban bárki kipróbálhatja, 
mire is elég a 
segélyből, csa-
ládi pótlékból, 
G Y E S - b ő l , 
fekete munká-
ból szerezhe-
tő jövedelem. 
A játék során 
egy átlagos hónap napjain haladunk végig 
– némileg meggyorsítva az időt, kockadobá-
sok segítségével –, a játékosoknak a tartósan 
munka nélkül lévők jövedelmi viszonyai kö-
zött kell túlélnie a hónapot (a bevételek és 
kiadások összegei hozzávetőleg megfelelnek 
a mai magyar valóságnak). A köztéren zajló 
játékra döntéshozókat, a média képviselőit 
(akik a rendezvény után is hangot adhatnak 
a szegénységgel kapcsolatos témáknak) és vál-
lalkozó kedvű érintetteket hívunk meg. A nap 
folyamán több játékalkalmat szervezünk, így 
minden érdeklődő kipróbálhatja, miként tud 
gazdálkodni. (A játékot a Gyermekszegénység 
Elleni Programiroda fejlesztette ki, és engedé-
lyezte a programon való használatát.)

További információ az ÁRH-ról:
http://www.arh.kozossegfejlesztes.hu/

Knyihár	Éva
Baranya	Megyei	Önkéntes	Centrum

szakmai	vezető

Gruidl	Zsuzsanna
Baranya	Megyei	Esélyegyenlőségi	Iroda

programkoordinátor

Tedd, hisz teHETED! –
Az állampolgári részvétel hete
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A 2007-ben elindított szerkesztői, kiadói mun-
ka 2010. decemberében zárult le.
Háromezer példányban megjelent a 4600 szócik-
ket, 2 600 fotót és ábrát tartalmazó, színes, kétkö-
tetes, DVD-vel kiegészített Pécs Lexikon.
Magyarországon a budapesti 1973-as kiadása 
után a pécsi a második ilyen terjedelmű város-
lexikon.

A Baranya múltja és jelenje c. kétkötetes, a vá-
rost és a megyét bemutató első összefoglaló mű 
113 éve jelent meg Várady Ferenc szerkesztésé-
ben, mely megelőzte, egyúttal némileg pótolta 
az Abaúj-Torna megyétől Zemplénig megjelent 
vármegye monográfiák sorából hiányzó Baranya 
kötetet. Nem készült a Sopronhoz, Heveshez ha-
sonlatos, feltáró kutatásokat rendszerező Baranya 
műemléki topográfia. Ennek mintegy pótlására 
1956-ban jelent meg a Városképek – Műemlékek 
sorozatban Dercsényi–Pogány akkori ismereteket 
rögzítő Pécs könyve. Hosszú ideje készül a Pécs 
Története Alapítvány gondozásában a nyolcköte-
tes Pécs nagymonográfia. 

Mindezen hiátusok pótlására felmerült a 
Pécs Lexikon kiadásának igénye. Példaként az 
1973-ban kiadott Budapest Városlexikon szolgált. 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tit-
kára, dr. Síkfői Tamás létrehozta a Pécs Lexikon 
Kulturális Nonprofit Kft-t  Simon Attila vezeté-
sével, hátteret biztosítva ezzel a szakmai munká-
hoz. dr. Romváry Ferenc főszerkesztő, a négytagú 
szerkesztőbizottság és további hat szakszerkesztő 
irányította a 131 szócikk-író munkáját. A szerzők 
közt vannak egyetemi tanárok és PhD-hallgatók, 
középiskolai tanárok, gazdaság-, társadalom-, 
egyház-, oktatás-, orvos- és sporttörténészek, le-
véltárosok, könyvtárosok muzeológusok. A Pécs 
Lexikon első kiadása a gyomai Kner Nyomdában 
készült, 3000 példányban, hagyományos és bőrkö-
téses változatban, �010-ben, az EKF évében.

A kétkötetes Pécs Lexikon 1050 oldalon a szer-
zők 4600 szócikkét és mintegy �600 képet tartal-
mazza. A lexikon tudományos alapossággal foglalja 
össze és teszi könnyen áttekinthetővé a kétezer-
éves Pécs szerteágazó múltját, társadalomtörté-
netet, gazdaság-, ipar- és kereskedelem-történetét, 
kihangsúlyozva az ezeréves Pécsi Egyházmegye, a 
nagyjelentőségű szén- és ércbányászat, valamint a 
Pécsi Tudományegyetem városépítő szerepét. Be-
mutatja Pécs kulturális életének – irodalom, zene, 

színház, balett, képző- és 
iparművészet – gazdag 
múltját és jelenét, a köz-
gyűjteményeket, az intéz-
ményeket, a szervezeteket, 
a pécsi sport neves alakjait 
és intézményrendszerét, valamint a jeles pécsi sze-
mélyeket. A második kötetben elhelyezett DVD 
melléklet a 400 fotóval és 3� kisfilmmel, filmrész-
lettel további élményt nyújt az Olvasónak.

A kiadó – Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit  
Kft. – minden érdeklődő számára elérhetővé tette 
az alkotással kapcsolatos információkat (pl.: cím-
szóállomány) a www.pecslexikon.hu internetes ol-
dalon, ahonnan online megrendelés is feladható.

A Pécs Lexikon kiadvány adatai:
• két kötetes, 1050 oldal, színes nyomású, 

195×�83 mm
• a hagyományos kiadású: keménytáblás kö-

tés, aranyozott szöveggel, védőborítóval
• az exkluzív kiadású: eozin kerámiával díszí-

tett, bőrkötésű
• DVD melléklet (400 fotó, 3� film, filmrész-

let kb. 40 perc terjedelemben)
Az első kiadásban �600 példány hagyományos, 400 

példány exkluzív kötészettel jelent meg.
A Pécs Lexikon szócikkei és képei a legújabb 

kutatásokra épülne, a legfrissebb tartalmat je-
lentik, amelynek egy jó része az interneten sem 
érhető el.

A kiadási munkát tevékenyen figyelemmel kísé-
rő Bizottság tagjának, Dr. Szolcsányi János akadé-
mikus szavait idézve:

„A színes képekkel, DVD-melléklettel  gazdagon 
illusztrált kiadvány nem csupán a Pécshez kapcso-
lódó más lexikonokban nem található számtalan 
információ tárháza, hanem több kulturális-művé-
szeti-történeti címszónál a tényanyagot meghaladó, 
stílusában élvezetes műleírást, tudományos véle-
mény felvázolását is tartalmazza. Így a Pécs lexikon 
sok helyen kifejezetten olvasmányos, gondolatéb-
resztő, intellektuálisan érdekes, vagyis több annál, 
mint hogy csupán bizonyos Pécshez köthető adatok 
megkeresése céljából vegye kézbe az olvasó.”

A Pécs Lexikon a Civil Közösségek Házához 
köthető egyesületek és szervezetek tagjainak szá-
mára szeretné a Kiadó könnyebben elérhetővé ten-
ni a művet ezért, a kiadói 10 %-os kedvezményhez 
további 10 % kedvezményt nyújt a készlet erejéig.

Pécs Lexikon
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DDC Zöld Megoldás-pályázat
Kiíró: Duna-Dráva Cement Kft.
Beadási határidő: �011. október �5.
Pályázók köre: Baranya és Pest megyei civil 
szervezetek és intézmények

A piacvezető hazai cementgyártó Duna-Drá-
va Cement Kft. pályázatot hirdet Baranya és Pest 
megyei civil szervezetek és intézmények számára 
a beremendi és váci cementgyár vonzáskörzeté-
be tervezett közösségi programok és környezet-
védelmi fejlesztések megvalósítására.

A két térségből érkező pályázatokat két, el-
ismert szakértőkből, helyi értelmiségiekből álló 
bizottság bírálja el és ennek alapján dönt a társa-
ság, Beremend és Vác körzetében, egyenként 3-3 
millió forintos támogatás odaítéléséről.

A DDC építőanyag-gyártóként, környezet-
tudatos kezdeményezések támogatására hozza 
létre a DDC Zöld Megoldás-pályázatot. A pá-
lyázat kiírójának szándéka olyan fejlesztések és 
programok támogatása, amelyek a beremendi és 
váci cementgyár környezetében élők által hasz-
nált közösségi terek, valamint infrastruktúra 
környezettudatos működését és hatékonyabb 
hasznosítását segítik elő, az emberek széles cso-
portjának lehetőséget adva a környezettudato-
sabb életre, a természeti környezet megismerésé-
re. Fontos, hogy a környezeti nevelés lehetősége, 
ezáltal a gyermekek életkörülményei is javulja-
nak a támogatott fejlesztésnek köszönhetően.

A pályázaton elnyerhető összeg �011-ben, 
a beremendi és a váci gyár vonzáskörzetében 
egyenként 3-3 millió forint.

A vállalat saját hatáskörében jogosult eldön-
teni a támogatott pályázatok számát, de gyá-
ranként és évente legfeljebb három, a kiírásra 
beérkezett pályázatot támogat összesen 3 millió 
Forint összegig.

A pályázat kiírója az érintett településekhez 
kötődőnek tekinti azokat a programokat, ame-
lyek megvalósulásának eredményeit a Beremend 
és Vác térségében megjelölt önkormányzatok 
lakossága közvetlenül, a megjelölt települések 
legalább egyikén élvezheti (Alsószentmárton, 
Beremend, Kásád, Kistapolca, Egyházasharaszti, 

Old, Siklósnagyfalu, Harkány, Szava, Magyar-
bóly, Illocska, Kislippó, Lapáncsa, Nagyharsány, 
Nagytóthfalu, Kisharsány, Siklós, Matty, Vil-
lány, Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Márok, Palko-
nya, Villánykövesd

A pályázaton részt vehetnek konzorciumok 
is, azonban egy szervezet csak egy alkalommal 
(vagy önállóan, vagy konzorciumban) pályáz-
hat.

A pályázaton nem indulhatnak pártok és po-
litikai tevékenységet folytató szervezetek, illetve 
pártok finanszírozásával működő alapítványok, 
civil szervezetek.

A pályázóknak a pályázati kiírás közzétételét 
követően �011. október �5-én

15 óráig kell a pályázatot az illetékes bíráló-
bizottság felé benyújtaniuk: 

DDC Zöld Megoldás-pályázat Beremendi 
bírálóbizottság 

Duna-Dráva Cement Kft., Beremendi ce-
mentgyár

78�7 Beremend, Pf. �0.
A pályázatot e-mailben – molnarb@duna-dra-

va.hu – és CD-n (vagy DVD-n), valamint ezeken 
túlmenően postai úton, tértivevényes levélben, 
nyomtatott formában, egy példányban kell a pályá-
zati kiírásban megadott címre eljuttatni.

A pályázatok személyesen is benyújthatók a 
DDC beremendi és váci

cementgyárában, �011. október �5-én ked-
den 1� és 15 óra között.

További információ: a http://www.duna-dra-
va.hu honlapon 

EU forrásokkal a romák integrációjáért
Kiíró: Autonómia Alapítvány
Beadási határidő: �011. október 16.
Pályázók köre: települések önkormányzatai, 
roma/cigány kisebbségi önkormányzatai, civil 
szervezetei 

A pályázati programunkban több egymásra 
épülő elemet tervezünk azért, hogy leküzdjük 
azokat a nehézségeket, amik megakadályozzák, 
hogy jelentősebb források jussanak el ezekre a 
településekre.

PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
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A programban egy hosszabb távú együttmű-
ködés keretében képzéseket, tanulmányutakat, 
kis helyi projektek támogatását, nagyobb lépté-
kű projektek/pályázatok helyi előkészítését ter-
vezzük.

A program elemei:
Projekttervező képzés
Hazai tanulmányutak, melyek során a képzé-

sen résztvevők számára már működő, roma in-
tegrációt célzó projekteket mutatunk be 

Helyi projektek támogatása - meghívásos pá-
lyázat a képzésen és tanulmányúton résztvevők 
számára

Nagyobb léptékű ötletek kidolgozásának se-
gítése hazai és EU-s pályázati kiírásokra, a prog-
ram által biztosított pályázati szakértők támoga-
tásával

A támogatás keretösszege: 5 000 000 Ft. 
A várható nyertesek száma: 5-15 között.
A támogatás teljes egészében vissza nem térí-

tendő adomány. 
A pályázatok megvalósításának várható kez-

dete �01�. első negyedéve, befejezési időpontja 
�01�. december 31.

Az elbírálás szempontjai a következők:
A projektek

• a roma integráció szempontjából fontos 
ügyeket céloznak meg

• a helyi szükségletekre és adottságokra épí-
tenek

• építenek a megpályázott pénzen túl helyi 
erőforrásokra (önkéntes munka, civil szer-
vezeti, vállalkozói hozzájárulás)

• biztosítják a romák részvételét a tervezés-
ben és a megvalósításban

• az esélyegyenlőségen alapulnak (nincs ki-
rekesztőhatásuk) 

A program résztvevői számára az Autonómia 
Alapítvány pályázati projektek kidolgozásában 
járatos munkatársakat biztosít, akik szakmai tá-
mogatást nyújtanak a projektek fejlesztéséhez, 
segítik a jelentkezőket eljutni oda, hogy legyen 
egy alaposan végiggondolt, felépített és megva-
lósítható projektjük.

A programban való részvétel, beleértve a kép-
zésekhez és tanulmányutakhoz kapcsolódó úti-, 
szállás- és étkezési költségeket, a résztvevők szá-
mára térítésmentes. 

Jelentkezők köre: Mivel a program egyik 
célja, hogy a települési önkormányzat (vagy 
annak valamely intézményének) és a roma 
érdekeket képviselő helyi szervezetek között 
együttműködés alakuljon ki, minden telepü-
lésről két személy együttes jelentkezését vár-
juk. Az egyik jelentkező a települési önkor-
mányzat munkatársa/képviselője, a másik egy 
helyi roma aktivista kell, hogy legyen. A helyi 
roma aktivista lehet CKÖ, civil szervezet kép-
viseletében, de akár szervezeti háttér nélküli 
magánszemély is.

Az egész program a résztvevők aktivitás-
ra épül, így olyan személyeket várunk, akiknek 
a kapacitása és motivációja is lehetővé tesz egy 
több hónapos közös munkát. A program egy-
éves időszaka alatt a résztvevőknek átlagosan 
havi kétnapos elfoglaltsággal jár (a képzés és ta-
nulmányutak kivételével ez helyi elfoglaltságot 
jelent, utazást nem igényel).
A program ütemterve

Képzések - �011. november 
Hazai tanulmányutak - �01�. január-február
Helyi projektek tervezése - �01�. február-

március
Helyi projektek beadása/értékelése/szerző-

déskötés - �01�. április
Helyi projektek megvalósítása – �01�. má-

jus - �013. május
Külföldi- és hazai tanulmányutak – �01�. 

május-június 
Nagyobb léptékű projektek fejlesztése – �01�. 

május-október
A pályázat beadása

Pályázat benyújtására a kiíráshoz kapcsolódó 
jelentkezési lappal, és a pályázók által delegált 
két fő - roma és nem roma - résztvevők önélet-
rajzával lehet. 

A jelentkezési lap valamint az ahhoz kap-
csolódó önéletrajzok beküldhető e-mailen vagy 
postai úton az alábbi címekre 2011. október 
16-ig. 

e-mailcím: projektfejlesztes@autonomia.hu
postacím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 

II/9. 
Információ:  Nun Andrást – 06-1/�37-60�3, 

�0/801-9073, valamint a http://autonomia.hu 
honlapon
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A Nevelők Háza Egyesület 
munkatársának:

Megyesi-Schwartz Évának �011. 
augusztus �5-én megszületett 
kislánya Egyed Sára Hanna,

Erdélyi Zoltánnak pedig 
�011. augusztus 31-én kislánya 

Erdélyi Tamara.
Ezúton gratulálunk és sok boldogsá-

got kívánunk az egész családnak.

A Dyslexiás Gyermekekért Baranyában Egyesület 
TAGGYŰLÉSEINEK, 2011/12.évi témái

(melyek állandó időpontja és helyszíne: minden hónap 3. hétfője, 
Civil Közösségek Háza - Szent István tér 17., a kezdések időpontja: 17 óra) 

Ingyenes dyslexia szűrés és tanácsadás!
A Dyslexiás Gyermekekért Baranyában Egyesület ebben a tanévben is megrendezi az „Ingyenes 

szűrés és tanácsadás”- című programját mindazon �.-8. osztályos tanulók számára, akik olvasási-, írási-, 
vagy számolási nehézséggel küzdenek.  

Időpont: �011. október 10.-14.
 Helyszín:  Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola – Pécs, Bánki Donát u.�. 

A vizsgálatra kizárólag előzetes időpont egyeztetéssel lehet jelentkezni: 
�011. október 3–7. 1�:30 és 17:00 között a 7�/ 41�-�4� telefonszámon

 1.  OKTÓBER 17.:  
„Hogyan zajlik a dyslexia vizsgálata?” Az erről 
szóló kisfilm betekintést nyújt az érdeklődők 
számára a vizsgálatok menetéről és segítséget 
nyújt a tünetek felismeréséhez. 
Témavezető: Horgas Tamásné 
2. NOVEMBER 21.:  
„Diszes gyermek a családban „- ötletek, tanácsok 
az otthoni tanulás segítéséhez.Levetítjük Schu-
bertné Balogh Zója édesanya előadását is 
„Egyedül nem ment” címmel, melyet a �010-es 
konferenciánkon mondott el. 
Témavezető :Barabás Erika és Rozs Ágnes 
3.  JANUÁR 16.:  
„ Amit a diszkaluliáról tudni kell „ 
Meghivott vendég : Dráb Györgyné gyógypeda-
gógus, diszkalkulia terapeuta. 
Témavezető: Borbás Andrea 

4.  FEBRUÁR 20.:  
„Mozgásterápiák” - mozgásfejlesztések 
Meghivott vendég: Patói Pálma gyógypedagó-
gus, mozgásterapeuta 
 Témavezető: Garamfalvi Annamária 
5.  MÁRCIUS 19. : 
Szakmai nap : látogatás Budapestre, az Öveges 
J.Diszlexiás Gimnáziumba 
Kirándulás vezető: Horgas Tamásné 
6.  ÁPRILIS 16.:  
„Fejlesztés a gyakorlatban”- filmvetítés, módsze-
rek, eszközök, ötletbörze. 
Témavezető: Gábos Adrienn 

7.  MÁJUS 21.:
Kirándulás  Vágotpusztára vagy Villányba 

További információ: www.dyslexiabaranyaban.hu

Gratuláció

Tamara Sára	Hanna
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA 
áLLANDó ProGrAMJAI

Minden csütörtökön 15 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok 
BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbái
Karnagy: Gálfiné	Magyar	Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái (első 
próba szeptember 5-én)
Karnagy: Tillai	Aurél, Liszt-díjas karnagy

Minden kedden 18.00 órakor (szeptember 
6-tól)

MECSEKI FOTÓKLUB
Minden hónap első keddjén 15 órakor

ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK Klubja
Kéthetente keddenként 16 órakor

BARANYA FOLT foltvarró kör 
foglalkozása (szeptember 13-tól)

Minden hónap harmadik szerdáján 
15 órakor

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

Minden szerdán 15.30 órakor 
BELVÁROSI RAJZISKOLA 
(szeptember közepétől)
Vezeti: Nemerey Péter

Minden hétfőn15 órakor 
FÜSTI-MOLNÁR ÉVA SZÍNI STÚDIÓ
Vezeti: Füsti-Molnár	Éva,	Jászai-díjas	
művész

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

Minden pénteken 17.00 órakor 
Énekvarázs 
(első alkalom szeptember �-án)
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu
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2011 – az önkéntesség európai éve

Baranya Megyei Önkéntes Centrum
Szolgáltatások:

• népszerűsítő programok •
• tájékoztatás •
• közvetítés •

• önkéntesek, szervezetek felkészítése és képzése •
• kutatás •

• vállalati önkéntes programok szervezése •
• közösségi tér biztosítása •

• érdekérvényesítés és érdekképviselet • 
• Önkéntesség Európai Éve 2011 – Információs Pont •

Elérhetőségeink: 
Nevelők Háza Egyesület

7624 Pécs, Szent István tér  17. • Tel/Fax: +36 72 315 679
E-mail: tamop552@civilhaz-pecs.hu • www.civilhaz-pecs.hu

CSOMÓPONT – Önkéntesség fejlesztése 
Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül
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