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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háza márciusi PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS
GEBAUER GALÉRA
• 2012.
������ március
�������� 12-től
������� látható
�������� a�� Pécsi
������
Zománcműhely kiállítása.
Művészeti vezető: H. Barakonyi Klára képzőés iparművész
A kiállítás megtekinthető: 2012. április 11-ig
• 2012. március 20-ig látható Havasi Gábor
„Pillanat konzerv” című kiállítása.
A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 9-19-ig

PROGRAM
Március 6-án, kedden 18 órakor
Szakmai est a FOTOPLUS cég szervezésében
MECSEKI FOTÓKLUB

Március 6-án, kedden 17 órakor
Molnár László: Az Őrség kapuja
Könyvbemutató
Vas megye délnyugati sarkában, három országhatár találkozásánál érünk a változatos felszínű
őrségi tájra…
Hasznosan forgathatják a kötetet az iskolai
csoportokat kísérő pedagógusok, a kirándulni
vágyók, gyakorló és kezdő idegenvezetők, továbbá mindazok, akik szeretnének többet megtudni
erről a megkapó hangulatú magyar vidékről.
A könyv a helyszínen megvásárolható 1200
forintért.

Március 7-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub
Trainspotting
Színes, feliratos, skót filmdráma, 90 perc, 1996

Március 9-én, pénteken 17 órakor
Sevcsenko-est
Meglepetés koncert hölgyeknek és uraknak
PÉCSI MAGYAR–OROSZ TÁRSASÁG
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Március 13-án, kedden 8 órakor
Szép Magyar Beszéd verseny
Városi döntő

Március 13-án, kedden 16.30-kor
Petőfi Sándor élete és halála
Dr. Takács József Petőfi kutató, főiskolai docens
előadása
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA
PÉCSI MAGYAR-SPANYOL TÁRSASÁG

Március 13-án, csütörtökön 17 órakor
Sétatéri Esték
Sorozatszerkesztő: Trebbin Ágost
Zsolnay Vilmos emlékkútja 100 éves
Baranyai Pál ny. villamosmérnök előadása
NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET

Március 13-án, kedden 18 órakor
Vendég a társművészetek köréből
MECSEKI FOTÓKLUB

Március 17-én, szombaton 15 órakor
PÉCSI MŰVÉSZKÖR–ÍRÓK, KÖLTŐK
BARÁTI TÁRSASÁGA

Március 20-án, kedden 18 órakor
Negyedévi pályázat kötetlen témára
MECSEKI FOTÓKLUB

Március 21-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub
Hét év Tibetben
Színes, magyarul beszélő,
amerikai filmdráma, 139 perc, 1997

Március 27-én, kedden 18 órakor
Tóth József kiállításának megnyitója
MECSEKI FOTÓKLUB

Március 28-án, szerdán 17 órakor
PÉCSI MAGYAR–FINN TÁRSASÁG

Január 1-jén indult a Baranya Megyei

Hálózat országos sorozatának regionális

Gyermekvédelmi Központ és a Baranya

rendezvénye.

Megyei Önkéntes Centrum (Nevelők

Ugyancsak a Civil Közösségek Háza a

Háza Egyesület) közös projektje „Ma-

helyszíne február 23-án a „Sikerek és ki-

gunkért és másokért – Kamasz Önkéntes

hívások a gyermekszegénység elleni küz-

Program” címmel, amelynek keretében

delem terén” konferenciának és az „Álom

havi tematikus önkéntes projektek meg-

és Valóság” kiállítás megnyitójának. Ez

valósításán keresztül 15 fiatal gondozott

egyben a Baranya Megyei Esélyegyenlő-

fog segítő tevékenységet végezni. A janu-

ségi Iroda – Esélyek Háza projektzárója

ártól-júliusig tartó programról rendsze-

is, hiszen a támogatási időszak 2012. feb-

resen beszámolunk a Civil Korzóban.

ruár 28-án véget ér. Ez nem jelenti a szol-

Január 1-jén lépett hatályba a Civil

gáltatás megszűnését, hiszen a fenntartó

Törvény, amely jelentős változásokat hoz

Nevelők Háza Egyesület változatlanul

a civil szervezetek életében. A törvénnyel

fontosnak tartja az Esélyek Háza fenn-

kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról

tartását, így a továbbiakban is biztosítja

rendezünk műhelybeszélgetést február

a működést.
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Tisztelt Olvasó,

22-én a Civil Közösségek Házában „Fókuszban a Civil Törvény – Értsd és alkal-

Hajnal Zsolt

mazd!” címmel. A találkozó a proHáló

főszerkesztő

TARTALOM
SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében
Sikerek és kihívások a gyermekszegénység elleni küzdelem terén
Hap, hap, farsang!
Fókuszban a Civil törvény – Értsd és alkalmazd
Magunkért és másokért – Kamasz Önkéntes Program
Egy szobor emlékére…
Pályázati ajánló
Gyerekkel a belvárosban
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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-Dunántúli
Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit
Kft. 2010. márciusában közös pályázatot nyújtott
be „SANSZ - Esélyegyenlőségi kísérleti program
Baranya megyében” címmel a TÁMOP – 5.5.1A10/1-2010 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 ös�szeg: 42 423 478,-Ft a támogatás mértéke a projekt
elszámolható összes költségének 100 százaléka.
E rövid írás keretében a projektidőszak szakmai
megvalósulásáról és eredményeiről tájékoztatjuk az
érdeklődőket.

tavaly január és
december között
valósult meg, ös�szesen 28 alkalommal, 4 településen: Mágocson, Mohácson, Sásdon
és Vajszlón. Saját élményen alapuló non-formális, tapasztalati tanuláson alapuló ismeretátadás
módszerével zajlott a szolgáltatás, de a résztvevők
igényeihez igazodva, konkrét állásajánlatokat, ill.
munkaerő-piaci információkat is nyújtottak munkatársaink. Az Álláskeresők Teaháza szolgáltatásunkon átlagosan alkalmanként 8-10 álláskereső
vett részt. A tárgyidőszakban 14 alkalommal találkoztak az érintettek és a szakemberek.

MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS
ÉS ADAPTÁCIÓ

Az álláskeresők részére történő egyéni tanácsadás
keretében az ügyfélfogadás heti rendszerességgel
folyamatosan működött az alábbi helyszíneken:
Pécs (helyszín: Pécs Keleti Civil Kapcsolatok
Háza)
Mágocs (helyszín: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat)
Mohács (helyszín: Duna Irodaház).
A munkaerő-piaci tanácsadás programelem
2011. december 31-én zárult, melynek eredményeként munkaerő-piaci tanácsadónk 86 álláskeresőnek nyújtott a foglalkoztathatóságot javító
munkaerő-piaci szolgáltatást, mely segítségével
33 fő elhelyezkedett a munkaerőpiacon, illetve 5 fő
került képzésbe.
A pszichoszociális tanácsadás (német modell)
folyamatosan működik összesen 3 kistérségben, ill.
megyei szintű csoportmunkára, tapasztalatcserére
is lehetőséget ad a projekt.

A projekt egyik fő célja a módszertani fejlesztés és
adaptáció, melynek során 5 különböző témában
szakmai programok megismerése történt, s azok
hazai adaptációjának előkészítését, kipróbálását, értékelését vállaltuk. Ezek a következők voltak: akadálymentes turizmus, pszichoszociális tanácsadás,
flexicurity, környezettudatos, intelligens erőforrások, börtönből szabadultak reintegrációja.
2011. február-június között havonta e témákban
tematikus szakmai napot szerveztünk, melynek keretében a programok megismerése, a jó gyakorlatok
átadása történt külföldi partnerek és a témák hazai
képviselőinek közreműködésével.
A 2010. október 6-11. és a 2011. november 2327. között zajló tanulmányutak célja a külföldi jó
gyakorlatok megismerése és a nálunk is hasznosítható programelemek, szolgáltatások összegyűjtése,
megismerése és terjesztése volt.
KÉPZÉS ÉS TANÁCSADÁS
ÁLLÁSKERESŐK TEAHÁZA
Álláskeresők Teaháza önsegítő csoportfoglalkozások az álláskeresők számára szervezett program
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TANÁCSADÁS

KÉPZÉS
A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezésében, a végpontot
működtető Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvánnyal együttműködve két akkreditált képzés indulhatott el tavaly szeptember közepétől Kémesen.

KAPACITÁSBŐVÍTÉS ÉS
HÁLÓZATOSODÁS
A projekt során 5 esélyegyenlőségi végpont kialakítására és működtetésére került sor Baranya megyében. A helyi programok szervezését, megvalósítását
együttműködő partnereinknél helyi önkéntesek
segítették, akik képzést és felkészítést követően végezték munkájukat.
HELYI AKCIÓK
PROJEKTMODELLEZŐ KLUB
A projektmodellező klub célja, hogy a helyi szervezetek és intézmények együttműködésében új
projektek és programok kerüljenek kidolgozásra,
melyek segíthetik a területi problémák megoldását, továbbá, hogy új pályázati lehetőségek kiaknázásával, az együttműködések aktivizálásával, a
célok megfogalmazásával közös gondolkodásra
ösztönözze a helyi partnereket, együttműködőket.
A projektmodellező klub 4 kistérségben (sásdi,
mohácsi, siklósi, sellyei) zajlott. A klub résztvevői
helyi szervezetek, intézmények képviselői voltak,
akik együttműködésük során közös projektötleten
dolgoztak. A klubot minden helyszínen a helyi
igényeknek megfelelően havonta vagy kéthavonta
szerveztük.
A közös munka eredményeként az elmúlt időszakban 3 helyszínen 4 pályázat került beadásra,
melyből kettő pozitív elbírálásban részesült.

A Nevelők Háza Egyesület szervezésében a projekt
végpontjaival együttműködve Civil Fórumokat
tartottunk négy baranyai helyszínen, illetve Pécsen.
A novemberben és decemberben tartott rendezvényeket egyrészt disszeminációs céllal szerveztük
non-profit szervezeteknek a SANSZ projekt jó
gyakorlatainak, tapasztalatainak és eredményeinek
bemutatásával, másrészt olyan aktuális témák szerepeltek a programban, mint az új Civil törvény hatása a civil szervezetek működésében, az esélyegyenlőség és a jog, továbbá az év jelentős, önkéntességet
érintő országos és Baranya megyei programjainak
bemutatása, tapasztalatainak összegzése.
2011. szeptember–október hónapban az 5 kistérségben lezajlottak az Esélyegyenlőségi Napok,
november-december hónapban pedig a Civil Fórumok az esélyegyenlőségi végpontok, a helyi szervezetek és az együttműködő partnerek bevonásával.
Az együttműködő partnerek száma folyamatosan
bővül. Az Esélyegyenlőségi Napok előkészítése során a helyi igények, szükségletek és a pályázatban
megfogalmazott célok szem előtt tartására, megvalósítására törekedtünk.
A zárókonferencia időpontja és helyszíne: 2012.
február 29. Civil Közösségek Háza – Pécs, Szent
István tér 17. 10 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az esetlegesen felmerülő észrevételeket, kérdéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Kiss Zsuzsanna
(közösségszervező koordinátor)
telefon: 06/72/215-543,
E-mail: tamop551@ckh.hu,
Krsjákné Bodrog Csilla (projektvezető)
tel.: 0630/84-66-840.

Baranyai

A 80 órás számítástechnikai alapismeretek képzés 11 fővel szeptember 15-én indult és november
15-én zárult. A résztvevők egy sikeres vizsgát követően kapták meg a tanfolyam elvégzését igazoló
tanúsítványt.
A „Kézenfogott családok” – családokat erősítő
komplex, akkreditált képzési program kidolgozása
a Bólyi Családsegítő Központ alapötlete alapján készült, s kidolgozásában is közreműködtek.
A 120 órás, 8 fővel induló képzési program szeptember 27. és november 27. között valósult meg, a
résztvevők a tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt
kaptak.
A projektidőszak alatt összesen Pécsett három alkalommal tartottunk antidiszkriminációs, toleranciaerősítő képzést önkénteseknek, humán területen
dolgozó szakembereknek, illetve munkáltatóknak.
Fiatalok számára 2011. augusztusában Aktivizáló
tréninget szerveztünk Alsómocsoládon.

Kiss Zsuzsanna
közösségszervező koordinátor
kiss.zsuzsi@ckh.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)
7621 Pécs, Király utca 8.
Tel.: 0672/514-100 www.ddrfk.hu

CIVIL FÓRUM ÉS
ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAPOK
2012. február
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SIKEREK ÉS KIHÍVÁSOK A GYERMEKSZEGÉNYSÉG
ELLENI KÜZDELEM TERÉN

Tehetünk-e azért, hogy Magyarországon a hátrányos helyzetű gyerekek
és fiatalok a jövőveje jobb legyen?
A Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza projektzáró konferenciája
Időpont: 2012. február 23. (csütörtök)
Helyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.)
09.45 Megnyitó
Köszöntőt mond Vincze Csilla Anna, a Nevelők Háza Egyesület ügyvezető igazgatója, az Esélyek Háza projektgazdája és Koska Éva az Esélyek Háza irodavezetője
10.00	 A diszkrimináció elleni küzdelem folyamatai és eszközei a Támop 5.5.5. projekt�
ben. Társadalmi érzékenyítés és jogtudatosság – innovációk az Egyenlő Bánás�
mód hatóság szolgáltatásaiban.
Dr. Pánczél Márta, jogász, szociológus, a TÁMOP 5.5.5./08/01 projektvezetője
10.30 Kérdések, hozzászólások
10.40	 Egyéni életutak a nyomor széléről – a közösségi média jelentősége a társadalmi
párbeszéd kialakulásában
L. Ritók Nóra, pedagógus, képzőművész, nyomorszele.blog.fn.hu szerkesztője, az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Intézmény vezetője
11.10 Kérdések, hozzászólások
11.10-11.30 Kávészünet
11.30	 A gyermeki jogok és az integráció érvényesülése a közoktatásban és az iskolán
kívüli programokban
Heindl Péter, oktatási szakértő, jogász, pedagógus, a Számá Dă Noj Egyesület jogsegélyszolgálatának vezetője
12.00 Kérdések, hozzászólások
12.10	 A szakmaközi együttműködés és átjárhatóság jelentősége a családokkal folyó
munka során
Kecskés Éva, szociális munkás, TÁMOP 5.2.1. Wekerle Sándor Alapkezelő-Gyerekesély Program projekt szociális szakértője
12.40 Kérdések, hozzászólások
12:50	 „Life is art. Experience it!” A Pécsi Szín–Tér Egyesület, valamint a jelenleg futó
IPA nemzetközi (horvát-magyar) projektjének rövid bemutatása
Sátori Diána programkoordinátor, a Pécsi Szín–Tér Egyesület tagja
13:10 Kérdések, hozzászólások
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13.20	 „ÁLOM ÉS VALÓSÁG GYEREKSZEMMEL”
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Intézmény, a Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány és az
Egyenlő Bánásmód Hatóság közös kiállítása.
A kiállítás megnyitóján közreműködnek a Szent Márton Caritas Alapítvány gilvánfai tanodájának táncosai és zenészei.
A kiállítás május 20-ig hétköznapokon 8 és 19 óra között
látogatható
14.00 Szendvicsebéd
14.30 – 16.30 Alternatív integrációs módszerek (Párhuzamosan
futó workshopok)
• Személyiségfejlesztés és közösségteremtés az alkotás révén
(A workshop első része 15 perces felvezetéssel indul, amit beszélgetés követ, a második
részben az érdeklődők elsajátíthatnak egy konkrét technikát is.)
Meghívott vendégek: Török Zita, az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti
Intézmény munkatársa és Kaáli Nagy Zsombor, a Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány munkatársa
Moderátor: Fehér Angéla drámapedagógus, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi
Csoport Csilla Gondviselés Háza Jelenlét program munkatársa
• Az önismeret, az önbizalom és az érdekérvényesítő készség fejlesztése az ifjúsági
munka során
Meghívott vendégek: Makó Erzsébet, a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás- Gyerekesély Program mekényesi napközi vezetője
Nyirati András emberi jogi képző, Az Emberség Erejével Alapítvány vezetője
Moderátor: Magdali Csaba, NCSSZI Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda
Együttműködő partnerek:
Az Emberség Erejével Alapítvány
Baranya Megyei Önkéntes Centrum
Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány
Egyenlő Bánásmód Hatóság
Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Intézmény
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza Jelenlét program
NCSSZI Mobilitás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
Nevelők Háza Egyesület
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás- Gyerekesély Program
Számá Dă Noj Egyesület
Szent Márton Caritas Alapítvány
Wekerle Sándor Alapkezelő-Gyerekesély Program
A szakmai nap költségmentes, de kérjük részvételi szándékát a jelentkezési lapon jelezze.
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Hap, hap, farsang!

Temetni jöttem én a telet, nem dicsérni
– mondhatná mindenki az ismert szállóige
elferdített változatát, aki hét végén Mohácsra
látogat a híres, nevezetes busójárásra. Hiszen
bármennyire is szereti valaki a telet, a leghidegebb évszak idén bizony komoly próbatétel
elé állít mindenkit.
A vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig
tartó farsanghoz a karácsonyi ünnepkör után a
leggazdagabb jelesnapi szokáshagyomány kapcsolódik. Ezen belül is a legmozgalmasabb időszak a farsang farka, amely a farsangvasárnapot,
farsanghétfőt és húshagyókeddet foglalja magába. 2010-ben ez február 19-20-21.

Az ünnepkör legfeltűnőbb mozzanata a
világon mindenütt a jelmezes-álarcos alakoskodás. Az első feljegyzések a XIII. században
említik az álarcviselést, férfi-női ruhacserét, s
az állatalakoskodás különböző formáit. Királyi udvarokban éppúgy farsangoltak, mint a
városokban, a legkisebb falvakban. A karneváli felvonulás egy rituális körmenet, melyen
a karnevál hercegének képmását vagy megszemélyesítőjét hordják körbe. Európában általános szokás, hogy a farsangot jelképező óriás
bábot nagy jajveszékelés közben máglyán elégetik. Nálunk ezt a szokást téltemetésnek,
télkihordásnak nevezik.
Hazánkban gyakori volt az állatalakoskodás is. Az alakoskodók medve-, ló-, kecskevagy gólyaálarcban járták a házakat, s kis jeleneteket adtak elő némi adományért.
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V. Tarr Judit
A hagyományos figurák közé tartozik a
betyár, a cigányasszony, menyasszony és vőlegény vagy öregember és öregasszony pólyás
babával. Akik ezeket a jelmezeket öltötték
magukra, tréfás halottas játékot vagy lakodalmi jelenetet adtak elő.
Sok helyen külön farsangoltak a lányok,
asszonyok. Ennek időpontja általában a farsangvasárnapot megelőző vasárnap volt. A
maskarás felvonuláson a férfiakat jégcsappal
„megborotválták”, s az esti „macskabálba” férfi be nem tehette a lábát.
A farsang gondolatköre elsősorban a termékenység, a házasság témája körül forgott.
Azokat a lányokat, akik pártában maradtak,
sok helyütt kicsúfolták: tuskót húzattak velük, vagy bekiabáltak az ablakukon.
Télűző, termékenységvarázsló népszokásaink közül a legismertebb a 2009-ben a szellemi, kulturális világörökség részévé vált mohácsi busójárás.

Eredetét kétféleképpen magyarázzák.
Az egyik szerint a farsangolás célja a télűzés,
téltemetés volt. Az emberek ijesztő ruhájukkal, a zajkeltéssel a telet próbálták megrémíteni. A jelmezbe öltözött emberek végigjárták a
portákat, ahol hamut szórtak szét, hogy a gonosz, ártó szellemektől mindent, s mindenkit
megvédjenek. A busók az utcát járva az arra
járó nők haját meghuzigálták, hogy az minél
hosszabbra nőjön. Az ünnep egyik fénypont-

A busó ma már mindenkinek egyet jelent
az ördögi álarcot viselő, állatbőrökbe öltözött emberrel. A jelmez legjellegzetesebb
darabja a vicces vagy félelmetes maszk, amit
a kezdeti időkben fűzfából vagy más, puha,
könnyű fából faragtak, állatvérrel festettek,
szarvat pedig még nem tettek rá. Az arc részletei kevésbé voltak hangsúlyosak a mainál, a
szélére általában birkabőrből készült csuklyát
varrtak. A ma ismert álarctípus a XX. század
elején alakult ki, s erre az időre tehető, hogy
a maszkfaragás egyre inkább erre szakosodott
mesteremberek kezébe került.
Maga a busójárás minden évben hat nappal húshagyó kedd előtt veszi kezdetét. A
csaknem egy hétig tartó vigalom csütörtöktől szombatig tartó első szakasza a kisfarsang.
Legjellegzetesebb figurái a Jankelék, a busónövendékek, akik maskarába öltözve járják a várost, riogatják az embereket, meghúzogatják
a lányok, asszonyok haját, olykor még lisztet
is szórnak rájuk. A Jankelék szerepe eredeti-

leg a gyerekek és az utca népének távoltartása
volt a busóktól. Szombaton már megjelennek
maguk a busók is. Farsangvasárnap aztán kora
reggeltől róják a város utcáit csoportokba verődve, mindenki nagy örömére.
Kora délután a Sokacrévben várja mindenki a téli Dunán ladikokkal átkelő bundás busó
sereget. Innen városháza előtti térre vonulnak,
ahol találkoznak a többi busó csapattal. Itt veszi kezdetét a hajnalig tartó szabad farsangolás,
melynek egyik fénypontja az esti máglyagyújtás.
A város polgárai, vendégei, s a busók összefogózkodva táncolják körbe a máglyát.
A hétfői nap csendesebb, pihennek a legények.
Néhány éve régi szokást elevenítettek fel: házról
házra járva köszöntik a busók a város lakóit.
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jaként a főtéren a férfiak viaskodásba kezdtek,
ami régen a férfivá avatás jelképe volt. A másik
várva várt esemény a telet szimbolizáló szalmabábu elégetése volt.
A másik elmélet talán ismertebb, hiszen
valóban meseszerű. Nemcsak a gyerekeket,
de a felnőtteket is elbűvöli a törököket elűző
sokacok ördögöt megjelenítő leleményessége.
Több évszázad elteltével is jókat tudunk mulatni a megszálló törökök babonás félelmén,
érzünk diadalmas büszkeséget gyáva megfutamodásuk láttán.

Húshagyó kedden aztán sor kerül a téltemetésre. A vasárnapi máglya helyére újat építenek, erre kerül rá a híres farsangi koporsó, s
együtt ég el a tűzzel.
Meghalt a tél, jöhet a tavasz!
Irodalom: Magyar néprajzi lexikon
Dömötör Tekla: Magyar népszokások
www.busójárás.hu
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Hosszú előkészítés, vajúdás, egyeztetés után 2011.
december 5-én elfogadta a Magyar Országgyűlés
a Civil törvényt – 2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és tá�
mogatásáról.
Már a törvényalkotás időszaka sem volt felhőtlen, hallottunk érveket pro és kontra, olvastunk
hivatalos és félhivatalos változatokat, fórumoztunk, beszélgettünk róla, véleményeztük, szidtuk
és dicsértük.
2012. január 1-jével hatályba lépett, felváltva
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvényt, valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvényt. Ezekkel összefüggésben módosultak a Ptk. egyes paragrafusai,
valamint a Számviteli törvény egyes pontjai.
Január 1-jével megszűnik a társadalmi szervezet, mint forma, illetve fogalom, helyette minden
esetben az egyesület megnevezés használandó.
A törvény meghatározza az egyesület un. különös
formáit, a szövetséget, pártot, szakszervezetet.
A két utóbbira a törvény egyes paragrafusai érvényesek csak. Nagy segítséget a jelenthetnek a
2.§‑ban lévő értelmező rendelkezések.
A törvény rendelkezik a civil szervezetek csőd‑,
felszámolási és végelszámolási eljárásáról:
• a civil szervezetek nyilvántartásában a fenti
eljárások megindulását fel kell tüntetni,
• egyszerűsített végelszámolásnak nincs helye,
• a szervezet fizetésképtelensége akkor állapítható meg, ha a teljesítési határidő lejártát
követő 60 napon belül nem egyenlítette
ki és nem vitatta, és az ezt követő hitelezői
írásbeli felszólításra sem teljesítette,
• fizetésképtelenség nem állapítható meg, ha
a civil szervezet nem vitatott vagy elismert
tartozását meghaladóan állami vagy önkormányzati szerv felé nem vitatott vagy
elismert követelése áll fenn költségvetési támogatási jogviszony keretében,
• a bíróság a civil szervezet kérelmére legfeljebb 90 napos fizetési haladékot adhat, és
egyben reorganizációs terv készítését rendeli el.
2012. február

A törvényben egy egész fejezet foglalkozik a
civil szervezetek nyilvántartásával. Mindannyian dühöngtünk már azon, hogy nincs Magyarországon közhiteles, mindenki számár elérhető,
ingyenes nyilvántartás a szervezetekről.
• 2012. június 30-a után lehetőség lesz a létesítő okirat mintával való alapításra és elektronikus eljárásra, 15 napos elbírálási határidővel.
• 2012. június 30-a után a civil szervezetek
nyilvántartásának adatai országosan egységes, elektronikus, bárki számára ingyenesen
hozzáférhető közhiteles nyilvántartásban
lesznek elérhetőek.
• Civil Információs Portál – a civil szervezetek nyilvános adatainak, közleményeinek
hozzáférését és adatszolgáltatást biztosító
honlap.
A törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba
vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú
jogállású szervezetek 2014. május 31. napjáig
továbbra is igénybe vehetik a hatályba lépés előtt
megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállásuk közhasznú. Ennek feltétele: a számviteli beszámoló
letétbe helyezése.
A törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba
vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú
jogállású szervezet a törvény szerinti feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő
közhasznúsági nyilvántartásba vételét.
2014. június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet
jogosult a közhasznú megjelölés használatára és
a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.
2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve
kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek
közhasznú jogállását, kivéve, ha a szervezet igazolja, hogy az e törvény szerinti közhasznúsági
nyilvántartásba vétel iránt kérelmét benyújtotta,
és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek megfelel.
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Változások a gazdálkodás, könyvvezetés,
beszámolás rendjében:
• közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet(!)
• a civil szervezet köteles éves beszámolót készíteni, mely tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást, kettős könyvvitel esetében
kiegészítő mellékeltet, ill. közhasznúsági
mellékletet.
• a civil szervezet köteles a beszámolót az
adott üzleti év mérlegforduló napját követő
ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, az adatok lekérdezését a
Civil Információs Portál számára is lehetővé tenni, illetve – ha van – saját honlapon is
közzétenni.
Jelentősége:
• 2012. január 1. napját követően csak olyan
civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely a jogszabálynak megfelelően letétbe helyezte beszámolóját.
Kivéve:
• közfeladat ellátását célzó támogatást,
• adózó részéről felajánlott szja 1%,
• Unió Strukturális Alapjaiból, Kohéziós
Alapból származó támogatott tevékenység
fedezete;
• 2012. évi költségvetési forrás terhére nyújtott támogatás tekintetében:
a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti szervezetekre, illetve
b) az államháztartásról szóló törvény
alapján a fejezetet irányító szerv vezetője által az államháztartásért felelős
miniszterrel egyetértésben megállapított fejezeti kezelésű
előirányzatok
kezeléséről, felhasználásáról szóló rendelet által a szabály alkalmazása alól
mentesített előirányzatokra.
A legtöbb vitát kiváltó közhasznúságról:
„Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett - létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló
– közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely
a társadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi
támogatottsága kimutatható…” (Ctv.32§)
Mit kell értenünk megfelelő erőforráson, illetve társadalmi támogatottságon?

Megfelelő az erőforrás, ha az előző két lezárt
üzleti év vonatkozásában:
• az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot
VAGY
• a két év egybeszámított adózott eredménye
nem negatív
VAGY
• a személyi jellegű ráfordítási (kiadásai) – a
vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
Megfelelő a társadalmi támogatottság, ha az
előző két lezárt üzleti év vonatkozásában:
• a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg
eléri az 54. § (közfeladat ellátását célzó támogatás, szja 1%, Unió Strukturális és Kohéziós alapból származó támogatás) szerinti
bevétel nélkül számított összes bevétel kettő
százalékát,
VAGY
• a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes
ráfordítás felét a két év átlagában,
VAGY
• közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy
segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek
megfelelően.
A közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéhez
a fenti feltételeknek a kérelmet megelőző két egymást követő, lezárt üzleti évben teljesülniük kell.
2012. február
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A letétbe helyezett beszámoló alapján az illetékes szerv évente felülvizsgálja a feltételek teljesülését, azok hiánya esetén a bíróság megszünteti a
közhasznú jogállást és törli a nyilvántartásból az
erre vonatkozó adatot.
És végül a Nemzeti Együttműködési Alapról
(NEA):
2012. január 1-jétől nincs Nemzeti Civil
Alap, köznéven NCA.
A NEA terhére az alábbi célokra nyújtható támogatás:
a) civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés, amelyet a civil
szervezet működési költségeinek fedezésére
fordít legfeljebb a (2) bekezdés szerinti keret tíz százalékáig;
b) civil szervezet működésének támogatása;
c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények
támogatása;
d) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken,
fesztiválokon történő részvétel támogatása,
nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok
támogatása;
e) civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
f ) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
h) civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
i) adományosztó szervezeteknek szóló juttatás
a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa
(továbbiakban: Tanács), illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott,
forrásautomatizmus biztosításáról szóló
döntései alapján;
j) civil érdekképviseleti tevékenység támogatása;
k) az Alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezete.
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Egyéb, a NEA működésével kapcsolatos információ:
• A források legalább 70%-ára adható vissza
nem térítendő támogatás és legalább 10%ára visszatérítendő támogatás.
• A fenti célok megjelölésével nyilvános pályázatot kell kiírni.
• Csak visszatérítendő működési támogatás
nyújtható azon közhasznú jogállású civil
szervezetnek, amely a pályázat megjelenését
megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevétele eléri vagy
meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket.
• A támogatás kedvezményezettje – az e törvény szerinti egyesület (kivéve szakszervezet
és párt) és alapítvány lehet.
• A pályázat kedvezményezetti köre szövetség
vagy alapítvány, ill. egyesület lehet.
• Nem jogosult az Alapból működési támogatásra az a civil szervezet, amely a pályázat
kiírásának évében a költségvetési tv-ben nevesítve részesül működési célú támogatásban.
• Határon túli civil szervezetek csak Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttesen pályázhatnak.
Természetesen ez a rövid összefoglaló nem
mellőzheti a törvény szövegének teljes és részletes ismeretét. Fontos, hogy tájékozódjunk a
törvényhez kapcsolódó rendeletekről, illetve az
egyéb a civil szervezetek működését befolyásoló
törvények változásairól. A Nevelők Háza Egyesület honlapján (ckh.hu) a törvény, illetve az egyéb
kapcsolódó jogszabályok, miniszteri rendeletek
folyamatosan frissülő tartalommal olvashatóak.
A 2011. december 5-én elfogadott „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény jelentős változást hozott
a civil szervezetek életében. A proHáló Hálózat régiónként országos konferenciasorozatot
szervez „Fókuszban a Civil Törvény – Értsd
és alkalmazd!” címmel a Civil törvénnyel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, melynek
regionális rendezvényére 2012. február 22-én
15.00 órai kezdettel kerül sor a Civil Közösségek Házában.

A Raiffeisen Bank több éve folyó társadalmi felelősségvállalási programja a családon kívül nevelkedő fiatalok fejlesztése érdekében második
éve fókuszál olyan kezdeményezésekre, amelyekben a fiatalok nem csak támogatottként, hanem
felelősséget vállaló, aktív, önkéntes állampolgárokként is részt vesznek. A részvétel és a sikerélmény ugyanis legalább olyan fontos ahhoz, hogy
a programban közreműködők boldog felnőttekké válhassanak, mint pusztán a kedvezményezetti szerep megtapasztalása.
A civil szervezeteknek meghirdetett „Önkéntes fiatalok akcióban” pályázat a pénzügyi és
együttműködési kultúra fejlesztésére irányul. Az
önkéntes projektek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy utógondozott családon kívül
nevelkedő gyermekek számára nyújtanak segítséget többek között az önálló életvitelhez szükséges tudatosság és a személyiségfejlődés terén. A
programok és a megtapasztalt élmények segítségével olyan attitűdök, szociális kompetenciák és
készségek erősödnek a résztvevőkben, amelyek
hozzájárulnak a munkaerő-piaci integrációjukhoz, önérvényesítésükhöz.
A pályázási folyamat során a jelentkezők
kisfilmekkel is bemutatják, hogyan alakult ki
a programtervük, valamint a projektek a nagy
nyilvánosság előtt is megmérettetésre kerülnek.
A Facebook szavazáson mindenkinek a voksa
szerepet játszik a legnépszerűbb pályázatok kiválasztásában. A három legtöbb szavazatot kapott
program automatikusan támogatásban részesül,
a többi projektet pedig szakmai bizottság értékeli.
A 2011-es évben beküldött pályázatok közül a Facebook szavazás eredménye alapján a
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és
a Baranya Megyei Önkéntes Centrum – Nevelők Háza Egyesület közös pályázati programja is
támogatásra került.
A „Magunkért és másokért – Kamasz Önkéntes Program” a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ gondoskodásában élő gyermekek
és fiatalok kezdeményezéséből született programsorozat, amelynek keretében havi tematikus
önkéntes projektek megvalósításán keresztül
15 fiatal gondozott fog segítő tevékenységet vé-

gezni. A program
egyhetes táborral
zárul, amikor az
élmények kreatív
módon – képek
formájában – is
feldolgozásra kerülnek.
A projektek kiváló lehetőséget biztosítanak
arra, hogy az érintett fiatalok képessé tegyék magukat a fejlődésre, az önkifejezésre, kreativitásuk
megmutatására.
A havi tematikus önkéntes programok a
2012-es év első felében fognak megvalósulni.
A fiatalok
• januárban meleg teát és zsíros kenyeret osztanak a hajléktalan embereknek;
• februárban felolvasásokat tartanak fiataloknak és időseknek egyaránt kórházakban, óvodákban, öregek otthonában;
• márciusban játékgyűjtést szerveznek hátrányos helyzetű gyermekek számára;
• áprilisban húsvéti kézműves játszóházat
szerveznek;
• májusban egy lakásotthon udvarát parkosítják és teszik rendbe, hozzájárulva egy
szép, kellemes és barátságos közösségi udvar kialakításához;
• júniusban egy hátrányos helyzetű családot
vendégelnek meg saját készítésű süteményekkel;
• júliusban pedig egy képzőművészeti tábor
keretében dolgozzák fel a hat hónap eseményeit, valamint képekre festik élményeiket (ezek később felajánlásra kerülnek).
Az önkéntes programok megvalósítása során
a fiatalok aktívan hozzájárulnak a körülöttük
lévő világ alakításához. A projekt minden hónapja különböző témát, társadalmi problémát
ölel fel, amelyből a későbbiek folyamán tematikus rádióműsor fog készülni interjúkkal, portrékkal és esettanulmányokkal. A programot az
Önkéntes Centrum országos hálózatán keresztül is népszerűsítik.
Ágoston Gabriella
önkéntes
Baranya Megyei Önkéntes Centrum
2012. február
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Magunkért és másokért – Kamasz Önkéntes Program
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Egy szobor emlékére…

Trebbin Ágost

Baranyai

1893-ban avatták fel Négyesi Szepessy Ignác pécsi püspök szobrát
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Mindig nagy öröm számomra, ha valamelyik
régi, jó nevű folyóiratban ráakadok olyan cikkekre, amelyek szeretett városom, Pécs múltjával, vagy annak valamely hajdani nevezetes
polgárával foglalkoznak.
A Vasárnapi Újság 1893. október 15-i száma jeles eseményről tudósítja olvasóit:
„Nyilvános emlékszobraink száma eg�gyel ismét gyarapodott. Pécs város közönsége
szobrot állított egykori nagy püspökének, a ki
két oly nevezetes intézménnyel gazdagította
Pécset, mint a lyceum és a könyvtár. Négyesi
Szepessy Ignác báró volt ez a püspök, a kinek
nevéhez ezen kívül is több közhasznú alkotás
fűződik.” (Vasárnapi Újság, 1893. október
15. 710-711 p.)
„Szepessy maga volt a megtestesült jótékonyság, a ki dús jövedelmeit mind közcélokra fordította s magának úgy szólván mit
sem tartott meg. Szepessyt minden tettében a
hazaszeretet vezérelte. E század elején alig volt
nála lelkesebb hazafi. Már az 1825-27-iki országgyűlésen felszólalt a magyar nyelv érdekében s jelentékeny adománnyal járult a Magyar
Tudományos Akadémia felállításához, melynek később igazgatósági tagja lett.” (Vasárnapi Újság. 1893. október 15. 710-711 p.)
„Szepessy 1780-ban született Egerben - és
bár főúri család sarja volt, nem lépett katonai,
vagy politikai pályára, hanem természeti hajlamát követve pappá lett. Pesten végezte a filozófiát, Bécsben a teológiát s már huszonhárom éves korában (külön pápai engedéllyel)
pappá szentelték.
A papi pályán gyors előmenetelt tett. Rövid néhány év alatt volt egri szemináriumi
tanulmányi felügyelő, érseki szertartó, titkár,
majd egri plébános.” (Vasárnapi Újság, 1893.
október 15. 710-711 p.)
Öt évi plébánoskodás után 1808-ban egri
kanonok lett.
„Huszonnyolc éves korában kanonok lett,
2012. február

majd borsodi főesperes, lyceumi
szónok, könyvtárőr, és kis-prépost. Alig negyven éves korában
erdélyi püspökké
nevezték ki. Első
dolga volt, hogy
lóháton bejárja
eg yházmeg yéje
községeit s mindenütt személyesen rendezte az egyházak
ügyeit. Majd újjá szervezte a gyulafehérvári
papnevelő intézetet s gondoskodott anyagi
szükségeiről.
Nyolc évi erdélyi püspöksége után pécsi
püspökké (1828) nevezték ki. Tíz esztendeig,
1838-ban bekövetkezett haláláig viselte ezt a
méltóságot, mely azonban reá nézve munka
volt, mert Szepessy fáradságot nem ismerve
dolgozott.” (Vasárnapi Újság, 1893. október
15. 710-711 p.)
„Miután 1828-ban a pécsi tanítóképzőt
finanszírozási gondok miatt bezárták, 1831ben saját költségén újat alapított. Az 1785ben Pécsre költöztetett (II. József császár
utasítására) Jogakadémiát királyi rendeletre
visszatelepítették Győrbe. Ez ellen a káptalan
is tiltakozott a királyi kancelláriánál, de csak
1829-ben kaptak választ, mely értelmében a
káptalan, tetszése szerint bölcsészeti tanfolyamot indíthatott. Szepessy püspök ezt a lehetőséget kihasználva a Papnevelő Intézeten belül kétéves bölcsészeti tanfolyamot indított az
1828/29-es tanévben, mely a világi hallgatók
számára is nyitott volt. Ezt követően a város
támogatásával főiskola szervezésébe kezdett
és jogi fakultás létesítésére tett nagy összegű
alapítványt. Tehát a bölcsészeti kart továbbfejlesztve jött létre a Püspöki Joglíceum ( Jogalkadémia), mely 1833-ban kapta meg a mű-

(1852-1919) bízták meg, aki több pécsi alkotásával bebizonyította, hogy méltó erre a
megtisztelő feladatra. (Csak a rend kedvéért
felsorolnék néhányat:
A Pécsi Székesegyház apostol szobrai, a bejárat és a nyugati oldal feletti reliefek (1891),
az Irgalmasok templomának bejárata feletti
Szűz Mária szobor (1900 körül), a pécsi Nemzeti Színház tetejét díszítő Géniusz szobor
(1894), Szentháromság szobor (1908) stb.)
Szerintem a sétatéri Szepesy Ignác szobor
egyike a város legszebb szabadtéri műalkotásainak. Monumentális, légies álomalakja nélkül nem tudnám elképzelni a Dóm-teret.
„A jámbor életű főpapot abban a helyzetben örökíté meg, a mint az oltár lépcsőjéről
leszállva, kezében evangéliumos könyvet tartva hívei közé megy hirdetni a felebaráti szeretetet. Nemes vonású arcán jóság, szelídség s a
hit derűje ül. Magas, nyúlánk termetét püspöki talár és palást födi. A szobor, mely bronzból van öntve, másfélszeres embernagyságban
ábrázolja a püspököt.
Az öntvény a budapesti Beschorne-féle
műintézetben készült s magassága három
méter.
A sziléziai gránitból készült talapzat valamivel magasabb. A talapzatot két dombormű
ékesíti. Jobbra van az a jelenet, mikor a lyceum
terveit bemutatják a püspöknek s balra az a
tisztelgés, mikor Pécs városának díszmagyarba öltözött elöljárói hódolatukat fejezik ki a
szeretett főpap előtt.
A szobor, melyet most lepleznek le ünnepélyesen, a város főterén, a bazilika előtt áll,
lombos fák között s összhangzásban a remek
templommal. Egyike sikerültebb nyilvános
szobrainknak, mely Pécs városának is méltó
díszére szolgál.” (Vasárnapi Újság, 1893. október 15. 710-711 p.)
Tisztelt Olvasók!
Ha néhanapján, ügyes-bajos dolgaikat intézve elsétálnak ezelőtt a nagyszerű szobor
előtt, eszükbe jut-e, hogy Szepessy püspök
milyen sokat tett városunk felsőbb szintű oktatásának megteremtéséért?
2012. február
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ködési engedélyét.” (A Pécsi Egyházmegye
ezer éve, 2008. 144-145 p.)
„Az intézettel kapcsolatban könyvnyomdát rendezett be. A lyceumba helyezte át a híres püspöki könyvtárt, melyet saját nagyszerű
gyűjteményével gyarapítva, nyilvános könyvtárrá alakított át. Mindez tömérdek pénzbe
került s a pécsiek ma is csodálkoznak azon,
hogy miként hozhatott ilyen óriási anyagi áldozatokat a nélkül, hogy egy krajcár adósságot csinált volna.
Bokros egyházi
elfoglaltsága mellett is talált időt
arra, hogy az irodalmi téren működjék. „Könyörgések és énekek”
című
munkája
mellett legnevezetesebb műve a
Szentírás fordítása, melyet Káldi
bibliája nyomán
több egyházi férfiú segítségével
készített és saját
költségén kiadott.” (Vasárnapi Újság, 1893.
október 15. 710-711 p.)
„A pécsiek hálás kegyelettel emlegették
mindig a nagy püspököt s arcképét is elhelyezték a város tanács-termében. Más külső jel
azonban nem hirdette emlékét.” (Vasárnapi
Újság, 1893. október 15. 710-711 p.)
A pécsi polgároknak ez kevésnek tűnt. Úgy
gondolták, hogy a nemeslelkű püspök emlékét egy szobornak is kell őriznie.
„Elindítója egy alapítvány, Gründler Endre pécsi ácsmester és felesége Horváth Paulina 1872-ben 300 forintot hagyott Szepessy
püspök ércszobrának felállítására. 1885-ben a
városi közgyűlés határozatot hozott nyilvános
gyűjtés, közadakozás megindítására.” (Romváry Ferenc: Pécs szobrai 1982. 23 p.)
A szobor megalkotásával a baranyai születésű (Szászvár) Kiss György szobrászművészt
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PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
A MEDIAWAVE Alapítvány pályázatot hirdet
Újrahasznosítás témakörben
Keressük azokat a lózungokon és sztereotip dumákon kívül tenni is tudó és akaró alkotó elméket és kezeket, akik a jelen személyes és környezeti válságokkal terhelt, növekedéskényszeres
világából a környezettudatos lét tudatos gyakorlásában látják a kiutat.
Pályázatunktól és az arra jelentkezőktől az újrahasznosítás, mint az egyik lehetséges út minél
több irányú, gyakorlati és demonstratív megvalósítását várjuk a 2012. évi MEDIAWAVE
Fesztivál keretében (április 27-30.). Legyenek
a megvalósítás gyakorlati módozatai egyszerűek
vagy akár figyelemfelkeltően provokatívak.
Kategóriák:
- képző- és iparművészeti alkotások
- installációk
- fotósorozatok
- performance
- projektek
Pályázók köre:
- egyének
- csoportok/társulatok/baráti körök/egyesületek stb.
Jelentkezési határidő: 2012. március. 14.
Elbírálás határideje: 2012. március 30.
Díj: Kiállítás, bemutatkozási lehetőség a 22.
MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Fesztiválon, fesztivál bérlet (http://www.mediawave.hu)
Jelentkezés:
1. A beküldött alkotások kategóriája, címe, technikája, leírása - az újrahasznosítás mikéntje
2. A pályázó adatai (név, elérhetőség, e-mailcím,
eddigi kiállítások, referenciák stb.)
3. JPG formátumban az alkotások
email: flora@mediawave.hu (az üzenet tárgya:
Újrahasznosítás)
Meghosszabbításra került az ÚSZT-ZBRNAP-2011 pályázat
Az október elején meghirdetett 2,97 milliárd
forint keretösszegű, napkollektor-rendszer kiépítését támogató pályázati konstrukció beadási
határideje 2012. március 31-ig meghosszabbításra került. Az eddig beadott 1874 pályázat
16
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támogatási igénye közel 1,313 milliárd forint, a
tervezett fejlesztések összesen 1918 lakóegységet érintenek.
A pályázat célja a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező
valamint energiahatékonyság javítását célzó
napenergiát hasznosító rendszerek (használatimelegvíz előállítására, épületek fűtésére, vagy az
előbbi célok kombinált, esetleg egyéb hőigények
kielégítésesre is szolgáló, többcélú napkollektoros rendszerek) beszerzése és telepítése.
További információ a zbr.kormany.hu oldalon.
A Közművelődés és Népművészet Kollégiu�
ma nyílt pályázati felhívása
A pályázat célja: a közművelődés és népművészet 2012. évi szakmai tevékenységének fejlesztése és megújítása
A támogatás formája: valamennyi altémánál
vissza nem térítendő támogatás
1. Közművelődési és népművészeti progra�
mok, felmenő rendszerű amatőr művészeti ta�
lálkozók, szakmai konferenciák, kiállítások,
fesztiválok –közművelődési programok ese�
tében városi, kistérségi, megyei és országos,
népművészeti programoknál/ eseményeknél/
megyei, országos és nemzetközi hatókörű
programok megrendezésére. Altéma kódszá�
ma: 3607
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 120
millió Ft
A pályázók köre:
• közművelődési intézmények, megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek, önkormányzatok (melyek
közművelődési rendeletük szerint közművelődési színteret működtetnek),
• a 2010. január 1-jén már bejegyzett, az alapító dokumentum szerint alapfeladatként
kulturális, közművelődési és népművészeti
tevékenységet folytató egyesületek, alapítványok, és nonprofit Kft-k.
2. Művészeti, alkotó jellegű és honismereti
nyári bentlakásos (tematikus, naponta leg�
alább 6 órás szakmai tartalommal, nem a pá�
lyázó székhely településén megvalósuló, mi�
nimum 4 éjszaka időtartamú) közművelődési

• közművelődési intézmények, önkormányzatok (melyek közművelődési rendeletük szerint közművelődési színteret
működtetnek),
• megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek,
• bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató közművelődési célú egyesületek, alapítványok,
közhasznú minősítésű és kiemelten közhasznú nonprofit célú gazdasági társaságok,
• a helyi önkormányzattal közművelődési
feladatvállalásra megállapodást kötött
jogi személyek és egyéni vállalkozók,
• népművészettel foglalkozó magyarországi és határon túli egyesületek, alapítványok és intézmények.

3. Rendszeres (legalább három éve működő),
olyan táncházi programokra, amelyek a meg�
valósítási időszakon belül legkevesebb 6 al�
kalommal, illetve heti-havi rendszerességgel
kerülnek megrendezésre.
Előnyt élveznek azok a táncházak, amelyek�
hez játszóház és/vagy kézműves foglalkozás
kapcsolódik. Altéma kódszáma: 3608
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
20 millió Ft
A pályázók köre:
A népművészettel foglalkozó magyarországi és
határon túli:
- egyesületek,
- alapítványok,
- intézmények.
A nevezési díj összege mindhárom altéma esetében 5000 Ft.
A pályázatok 1 példányban 2012. 03. 19-ig (feladási határidőig) nyújthatók be kizárólag postai

úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.
Bővebb információ: www.nka.hu
A Balokány-ligetért Egyesület pályázatot hir�
det egyéni alkotók vagy alkotói közösségek
számára, a Balokány-liget logójának megter�
vezésére.
A beküldött pályamunkának tartalmaznia kell
• egy darab logótervet, valamint annak színbeli és formai leírását (arculati meghatározását) név nélkül, jeligével.
• a pályázó adatait, pontos elérhetőségeit
(cím, postai elérhetőség, telefonszám, email).
Elvárások: A logónak tartalmaznia kell: vizuális
jelet + tipográfiát „Balokány-liget” megnevezéssel, színes és monokróm megjelenésben. A logó
legyen alkalmas különféle felületeken való megjelenésre.
Elvárás továbbá az egyedi, jól felismerhető, kreatív, szuggesztív megjelenés, amely illeszkedik a
http://balokany.hu, valamint a http://www.facebook.com/balokany internetes oldalak arculatához, felhívja a figyelmet a Balokány-ligetre
és a terület hasznosítására vonatkozó céljainkra,
valamint tükrözi a Balokány-liget megőrzésére
irányuló elhivatottságunkat.
Nevezési díj nincs. Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.
A pályázatot digitálisan (min. 300 dpi felbontásban jpg, pdf vagy tif formátumban) kell beküldeni a logo@balokany.hu email-címre.
A pályázatok beérkezési határideje: 2012.
március 10.
A pályázatok díjazása:
• I. helyezett: 50.000 Ft,
• II. helyezett: 30.000 Ft,
• III. helyezett: 20.000 Ft.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2012. március 22-én, a Víz Világnapján kerül sor.
A beérkezett pályamunkákat a kiíró bemutatja
a fent említett két internetes oldalon, valamint
egyéb fórumokon is.
Bővebb információ: http://balokany.hu
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célú nyári táborok szakmai programjainak,
valamint az élő népművészet (néptánc, népze�
ne, tárgyalkotó népművészet) országos, regi�
onális és megyei hatókörű alkotótáborainak
megvalósítására, és mindkét terület szakmai
továbbképzéseinek lebonyolítására. Altéma
kódszáma: 3604
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60
millió Ft
A pályázók köre:

Szerkesztette: Szabó Ágnes
2012. február
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Gyerekkel a belvárosban
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Kétéves kisfiammal a belvárosban lakunk. Amikor
megszületett, lázasan kutattam kisbabás-kismamás
programok, torna, klub, vagy csak egyszerűen
bababarát helyek, játszóterek után, de a kínálat
elég gyér volt. Aztán kitágult a világ, ahogy cseperedett, eljutottunk az Ifjúsági Házba Ringató
mondókás foglalkozásra, a Kilenc Király gyermekkönyvtárba Kerekítőre, kicsiknek való előadásra a
Bóbita Bábszínházba. Ezek a helyek azóta mind
megszűntek, azaz elköltöztek a Zsolnay Negyedbe,
mégsem panaszkodom.
Mióta megújult a pécsi belváros, sokkal biztonságosabb kint sétálni, s főleg a kisgyermeknek
motorozni, biciklizni az autómentes Kossuth és
Széchenyi téren, a Király utcán és az Irgalmasok
utcáján. Azt ne firtassuk, hogyan jutunk el odáig, a
Király utca két oldalán futó kis utcák járdái ugyanis minősíthetetlen állapotúak, sokszor a babakocsi
sem fér el rajtuk a parkoló autóktól, vagy esetleg a
parkolóautomatáktól és egyéb tereptárgyaktól. Ha
mégis, abban sincs köszönet, ide-oda bukdácsolnak a kerekek a repedésekben, s a csatornafedelek
hiánya is feltűnő. Okos belvárosi anyuka hamar
megismerkedik a hordozással, így a gyermekét a
hátára kötve kényelmesen eljuthat bárhová, ahol
már biztonságos a kicsinek is a közlekedés.
De mi történik, ha az utcán sétálva, motorozva
egy kis pihenésre lenne szükségünk, megéhezünk,
megszomjazunk, esetleg pelenkázni kell? Február
elsejétől mindez nem jelenthet problémát, hiszen a
belváros szívében, a Zsinagóga mellett megnyitotta kapuit a Pécsimami Központ. Itt azon túl, hogy
bababarát környezet várja az anyukákat, gyerekkönyveket nézegethetünk, érdekes játékokat próbálhatunk ki, beszélgethetünk, kávézhatunk barátnőinkkel amíg gyermekeink biztonságos közegben
játszanak, s nem kell minden pillanatban kimenekíteni a kezeik közül valami törékeny tárgyat,
ahogy az a kávézókban, éttermekben lenni szokott. A központ minden nap más és más témában
érdekelt szülőknek biztosít találkozási lehetőséget,
ahol tapasztalataikat megoszthatják egymással,
nagycsaládosoknak, allergiás gyermeket nevelőknek, munkát keresőknek.. És ami a legjobb, ezek a
szolgáltatások ingyenesek! Délutánonként különböző foglalkozásokon vehetünk részt – ezek nem
díjmentesek – amikben az az újszerű, hogy ezek
nemcsak gyermekeink igényét elégítik ki, mint a
Muzsikás babusgató zenés foglalkozás, hanem a
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szülőkét is: lesz torna, hastánc, TB tanácsadás, és
nem kell megoldanunk a gyermekfelügyeletet,
mert a helyiség egyik felében vigyáznak rájuk, míg
mi a másik felében végre hastáncolhatunk egy jót.
Fizetős, gyermekeknek szóló programokat máshol is találhatunk a belvárosban, ott van például
a Tesz-Vesz Kuckó, ahol zenés foglakozáson vehetünk részt Szabó Judittal és Villuth Andrással
(ugyanők a Babák, Dallamok, Könyvtárak házigazdái is) bevezethetjük csemeténket az angol és
német nyelv rejtelmeibe.
A Pécsi Életmód Egyesület Mozaik Életmód
Háza tavaly novemberben nyitott a Rákóczi úton.
Itt kap otthont a Kerekítő Mondókás Móka, a
Kreatív Kuckó, babamasszázs és babaelsősegély,
asztrológiai tanácsadás.
A Bendegúz-Gyermekzug kínálatának palettája igen színes, megtalálható benne a kézműves,
zenés program, társasjáték klub, tanácsadások,
fejlesztő gyermekfelügyelet, képességfelmérés.
Akinek a pénztárcája engedi, tartalmas, programokon vehet itt részt gyermekével, illetve a
gyermek mentális és mozgásos fejlesztésével
több olyan problémát előzhet meg, amely esetleg csak később jelentkezne.
A Néprajzi és a Természettudományi Múzeumban, illetve a Művészetek és Irodalom Házában is
szerveznek időről időre gyerekprogramokat, például jeles napok alkalmából. Ezekre inkább nagyobbacska gyermekkel érdemes menni, aki már
érti és élvezi a készülődést, persze a kisebb testvérek is asszisztálhatnak.
A belváros egy nagy játszótér… a gyerekek kedvükre szaladgálhatnak, gesztenyézhetnek a Szent
István téren, pocsolhatnak a megújult tereken, sétálhatnak a várfalsétányon, s ez majdnem feledteti
velünk a tényt, hogy valódi játszótérben igencsak
szűkölködünk, bár az Eszperantó parkbeli játékokat szépen felújították.
A tavasz és nyár pedig a fesztiválok ideje, ilyenkor pezseg igazán a pécsi belváros, s a színes programok közt mindig találhatunk gyermekünknek
valót, s olyat is, amit felnőtt és gyermek egyaránt
élvez.
Egyik kedvenc fesztiválprogramom a MárkusZínház előadásai. Az a hír járja, hogy idén állandó otthonra talál Pilári Gábor és Vajda Zsuzsanna
színháza, mégpedig a régóta üresen álló Perczel utcai pékség helyén. Már nagyon várom!
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72/315-679
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Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség

ÉNEKVARÁZS
Népdaléneklés énektudástól függetlenül bárkinek
Vezeti: Palacskó József
www.enekvarazs.uw.hu

Ingyenes számítógépes tanfolyam indul
nyugdíjasoknak!

Minden szerdán 15.30 órakor

Nemzeti Civil Alapprogram

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

Minden kedden 18 órakor

A lap megjelenését
támogatja:

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

Nyitvatartás:
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