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Baranyai

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háza máJUSI PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS
GEBAUER GALÉRA
• 2012. május 15-ig látható Farkas Adrienn
Köztes tér című kiállítása.
• 2012. május 16-án, szerdán 18 órakor nyílik
Isidora Stamatovic montenegrói festőművész
kiállítása. A kiállítás megtekinthető: 2012.
május 30-ig
HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
• 2012. május 7-ig látható Tóth József Füles
Fényképek a zártosztályról című fotókiállítása.
• 2012. május 8-án nyílik Mészáros István és
Regös István (MF) fotókiállítása.
A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 9-19-ig

PROGRAM
Május 2-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub: Happy Happy
Színes, feliratos, norvég vígjáték, 85 perc, 2010
(További információ: Esélyek Háza 72/210-794)

Május 2-án, szerdán 17 órakor
Kozári Piroska könyvbemutatója

Május 8-án, kedden 16.30-kor
Népdalok táncban és énekben
vendég: a Búzavirág nőikar
karnagy: Kunváriné Okos Ilona
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA

Május 8-án, kedden 18 órakor
Mészáros István és Regös István (MF)
kiállításának megnyitója
MECSEKI FOTÓKLUB

Május 9-én, szerdán 18 órakor
2. koncert a Győzelem napja alkalmából
PÉCSI MAGYAR-OROSZ TÁRSASÁG
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Május 17-én, csütörtökön 17 órakor
Sétatéri Esték – Sorozatszerkesztő:
Trebbin Ágost
Fémbezárt álom – Zetényi Csukás Zoltán,
híres pécsi bádogosmester emlékezete
NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET

Május 15-én, kedden 18 órakor
A 45. Országos Középiskolai Fotókiállítás
Böröcz István, a kiállítás szervezőjének előadása
MECSEKI FOTÓKLUB

Május 16-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub: 8 Nő
Színes, francia-olasz zenés vígjáték, 103 perc, 2002
(További információ: Esélyek Háza 72/210-794)

Május 22-én, kedden 18 órakor
Min dolgozott az elmúlt évtizedekben?
Lantos Miklóssal beszélgetünk
MECSEKI FOTÓKLUB

Május 26-án, szombaton 15 órakor
PÉCSI MŰVÉSZKÖR–ÍRÓK, KÖLTŐK
BARÁTI TÁRSASÁGA

Május 29-én, kedden 18 órakor
Fotótechnikai szakmai est
MECSEKI FOTÓKLUB

Május 30-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub: Táncos a sötétben
Színes, magyarul beszélő, dán-német-hollandamerikai-angol-francia-svéd-finn-izlandi-norvég
zenés dráma, 140 perc, 2000
(További információ: Esélyek Háza 72/210-794)

A tavasz megérkeztével, az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is benépesül a Belváros legnagyobb parkja, a Kultúrkert,
ahol ismét sokszínű programokkal várjuk az idelátogatókat. A rendezvényeket
egyrészt a Nevelők Háza Egyesület szervezi, de lehetőséget adunk, sőt bíztatunk
is civil szervezeteket arra, hogy itt tartsák
programjaikat.
Április 29-én – a generációk közötti
szolidaritás napja alkalmából – az Egyensúlyban Élni Egyesület szervezésében
nagyszabású családi nap kerül megrendezésre „Értékünk a család” címmel.
A Barokk Pavilon áprilistól-októberig
képzőművészeti kiállításoknak ad helyet,
a Pécs-Baranya Művészeinek Társasága
szervezésében.
Saját rendezvényeink közül figyelmükbe ajánlom az Olvasóligetet, amely
minden korosztálynak kulturális és kikapcsolódási lehetőséget biztosít; a
Fűszernövénykertet, amely az ismert és

kevésbé ismert fűszernövényeket mutatja be, valamint a „Kedvenc fáink vetélkedőt”, melyet az Ökováros-Ökorégió Alapítvánnyal közösen szervezünk.
Április végén nyit a kerthelyiség, ahol
nemcsak étellel és itallal várják a betérőket, hanem terveik között szerepel irodalmi estek, komolyzenét népszerűsítő
előadások, táncbemutatók, táncházak,
családi programok, koncertek és kiállítások szervezése, régiós bor- és pálinkafesztivál, népművészeti vásár, baranyai
nemzetiségek estjei, jazz és egyéb élőzenés estek rendezése, valamint a foci EB
és az olimpiai játékok közvetítéseinek
kivetítése.
Bízunk benne, hogy a kellemes környezet és a sokszínű programok sok érdeklődőt vonzanak.
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Tisztelt Olvasó,

Hajnal Zsolt
főszerkesztő
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„NEA” – egy új betűszó
    a civil szervezetek szótárában

Fűri Ildikó

2011. december 5-én elfogadásra került,

zetében az 55.§ -72.§ olvashatunk a Nemzeti

2012. január 1-jével hatályba lépett a Ci-

Együttműködési Alap (NEA) létrehozásáról

vil törvény (2011. évi CLXXV. törvény az

és működtetéséről. A végrehajtást az 5/2012

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

(II.13) KIM rendelet szabályozza.

valamint a civil szervezetek működéséről és

Mi változott?

támogatásáról), felváltva az egyesülési jogról

A korábbi 8 regionális és 3 szakmai kollé-

szóló 1989. évi II. törvényt, a közhasznú szer-

gium helyett jelenleg 5 kollégium működik az

vezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt,

alábbiak szerint:

valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról

Minden kollégiumnak 9 tagja van. Három

szóló 2003. évi L. törvényt. A törvény X. feje-

tagot a civil jelöltállítási rendszeren keresztül

Kollégium
elnevezése
Nemzeti
összetartozás

Lefedett tevékenységi körök

Az európai integráció és a kárpát-medencei együttműködés, mint a
határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység
elősegítése, továbbá a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek,
valamint az emberi és állampolgári jogok védelme
Új nemzedékek
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági
jövőjéért
érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem
Mobilitás és
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes
alkalmazkodás
tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és
közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és
férfiak esélyegyenlőségének védelme
Közösségi
A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás,
környezet
hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika,
elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés,
társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és
közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek
Társadalmi
Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott
felelősségvállalás szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális
tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs
foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit
tevékenységek területén működő civil szervezetek
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jedhet. A kollégium természetesen dönthet

politikai feladatot ellátó miniszter a stratégiai

úgy, hogy az igényeltnél kisebb mértékben

partnerségi megállapodást kötött civil szerve-

támogatja a pályázót. Fontos azonban tudni,

zetek ajánlása alapján delegál, három tagot a

hogy ebben az esetben minden egyes költ-

miniszter saját hatáskörében jelöl ki.

ségsorra tervezett összeg arányosan csökken.

Minden szervezetnek önmagának kell el-

Azon szervezetek, melyeknek az előző évi be-

döntenie, hogy a létesítő okiratában szerep-

vétele meghaladja az 50 millió forintot, mű-

lő tevekénységek alapján melyik kollégium-

ködési célra csak visszatérítendő támogatást

hoz adja be a pályázatát. A szervezeteknek

igényelhet a NEA terhére.

a működési és a szakmai pályázatokat is

A költségvetés elkészítésekor nagyon fon-

ugyanahhoz a kollégiumhoz kell benyúj-

tos mérlegelni, hogy a megpályázott összeg

tani. Mivel a szervezetek tevékenysége ál-

10 %-át önerőként biztosítania kell a szer-

talában többrétű, így több kollégiumot is

vezetnek, valamint a pályázatok alapvetően

megjelölhetnének. Személyes véleményem,

utófinanszírozottak. A szervezet a pályá-

hogy a legjellemzőbbet, illetve azt a terüle-

zattal egyidejűleg benyújthat kérelmet az elő-

tet érdemes választani, ahol a szervezet fej-

finanszírozásra, melyről a kollégium dönt. A

lődni, fejleszteni szeretne.

NEA pályázatok esetében formai hiánypót-

A keretösszeg minden kollégiumnál egyen-

lásra nincs lehetőség, ha a pályázat formai hi-

lő, működési pályázatok esetén kollégiumon-

bát tartalmaz, az Alapkezelő automatikusan

ként 376 671 883 Ft.

elutasítja az igényt.

Pályázatot nyújthat be minden olyan civil

Fontos változás még, hogy a civil törvény

szervezet, akinek a nyilvántartásba vételéről

értelmében állami támogatást csak az a szer-

szóló bírósági határozat 2011. december 31.

vezet kaphat, aki a számviteli beszámolóját

napjáig jogerőre emelkedett.

az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezi.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton

A letétbehelyezést igazoló dokumentumot

lehet beadni az EPER-en keresztül. A koráb-

legkésőbb a szerződéskötésig be kell csatolni

bi évekhez hasonlóan a szervezet képviselője

az EPER-be.

által aláírt regisztrációs nyilatkozatot ismé-

Ezúton is felhívom a pályázók figyelmét,

telten be kell küldeni. Ami újdonság, hogy

hogy a pályázat elkészítéséhez nem elégsé-

3000 Ft EPER költségtérítési díjat kell fizet-

ges a pályázati kiírás, illetve a fenti sorok el-

ni. A pályázatok kezelője a Wekerle Sándor

olvasása. A pályázati útmutató olyan fontos

Alapkezelő.

információkkal szolgálhat, melyek figyelmen

A megpályázható összeg a működési pályázatok esetén 250 000 – 5 000 000 Ft-ig ter-

Baranyai

választanak meg, három tagot az ágazati szak-

kívül hagyása a pályázat elutasítását vonhatja
maga után.
2012. április
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Nyári programok a Kultúrkertben
A tavalyi évhez hasonlóan a Baranya
Megyei Önkéntes Centrum – Nevelők Háza Egyesület idén nyáron is
színes programokkal várja az érdeklődőket a pécsi belvárosban található
Kultúrkertben. A kert a helyi közösségi élet egyik fő színtere, így kiváló
helyszín a közösséget formáló alkalmak és szórakoztató rendezvények lebonyolítására.
A jó idő beköszöntével ismét elindul a nagy népszerűségnek örvendő
Olvasóliget, mely kényelmes pihenési és kikapcsolódási lehetőségeket biztosít mind a fiatalok, mind pedig az idősebbek számára.
A gyerekeket különféle játékokkal (kifestők, színezők, kirakó, horgászmedence, gyöngyfűzés,
homokozó) várják, a felnőttek pedig kellemes, idilli környezetben beszélgethetnek babzsákfoteleken vagy szőnyegeken üldögélve. Az Olvasóliget felügyeletéről az Önkéntes Centrum önkéntesei gondoskodnak.
Az idei év egyik kiemelt programja lesz egy sakktábla alakú
fűszernövénykert kialakítása,
melyben különféle ismert és kevésbé ismert növényeket találhatunk majd meg. Az oktatókertként is funkcionáló veteményes
lehetőséget biztosít arra, hogy
a gyerekek megismerkedjenek a
fűszerek világával, valamint bővítsék ismereteiket.
Az ősszel megrendezésre került „Kedvenc fáink vetélkedő” a nagy sikernek köszönhetően
idén is folytatódik. Ismételten a Kultúrkertben található, hazánkban honos fákra lehet majd
leadni a szavazatokat, a voksolók között pedig ajándékokat sorsolunk ki. A tavalyi évben a legtöbb szavazatot a Páfrányfenyő (Ginko
Biloba) kapta, így ez lett a kert legszebb
fája. A fa szépségverseny május 19-én a
Madarak és Fák Napjának pécsi rendezvényén, a Természetesen Pécs programsorozaton kerül meghirdetésre. A Természetesen Pécs részletes programja az
Ökováros-Ökorégió Alapítvány honlapján lesz olvasható.
Ágoston Gabriella
önkéntes
Baranya Megyei Önkéntes Centrum
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2012. február 29-én városunkba látogatott
Eleni Tsakopoulos Kounalakis az Amerikai
Egyesült Államok budapesti nagykövete, aki
pécsi programja során elsőként a közelmúltban új helyre, a Zsolnay Kulturális Negyedbe
költözött Amerikai Kuckót nyitotta meg Páva
Zsolttal, Pécs város polgármesterével.
Az amerikai nagykövet az intézmény megnyitása után a több mint hatvan pécsi civil
szervezetnek otthont adó Civil Közösségek
Házába látogatott, ahol átadta az Aktív Állampolgár Díját Katona Krisztinának, a Murál Morál Mező szakmai vezetőjének.
Az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége januárban indította el új kezdeményezését, melynek keretében „aktív állampolgárokat” ismer el. Az év során a nagykövet
szerte az országban olyan magánszemélyeket
és szervezeteket tüntet ki, akik azon dolgoz-

Baranyai

Elismerés a Civil Közösségek Házának

nak, hogy pozitív változást hozzanak közösségeikben. Katona Krisztina azzal érdemelte
ki a díjat, hogy tevékenysége nyomán az utcai
képzőművészet segítségével többnyire hátrányos helyzetű fiatalokból tudott, s tud folyamatosan közösséget építeni.
Ezt követően Eleni Tsakopoulos Kounalakis a nagykövetség elismerő díját adományozta Civil Közösségek Házának a pécsi és
a baranyai civil szervezetek kiemelkedő támogatásáért.

2012. április
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Boldogulj helyben!

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0020.

Tájékoztató a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza partnerségében
megvalósuló programról
A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza
közös programot valósít meg az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a szigetvári és a sellyei kistérség 23 településén, 2012. február – 2014.
július között.
A „Boldogulj helyben” program célja egy
olyan modell kidolgozása, amelyben a halmozottan hátrányos helyzetben élők érdekében ötvözzük és továbbfejlesztjük a szociális,
térségfejlesztési és közösségfejlesztési feladatokat, lehetőségeket, módszereket. Az egyéni
megközelítés alapján háztartásra szabott fejlesztést nyújtunk a hátrányos helyzetben élő
családok számára, a kooperatív tervezés eszközeivel segítjük településfejlesztési stratégiák
és települések közötti együttműködések létrejöttét, valamint a helyi aktivitások erősítésével közösségi összefogásokat támogatunk.
A program alapvető, stratégiai céljai:
• A szegénység mélyülésének mérséklése, terjedésének és újratermelődésének
megakadályozása.
• Társadalmi és területi hátrányokból fakadó következmények csökkentése.
• A halmozottan hátrányos helyzetben
élők társadalmi integrációjának elősegítése, kirekesztettségük megszüntetése.
A programon belül 3 alprogram valósul
meg egymással összekapcsolódva, egymást
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erősítve: egy szociális, egy település- és térségfejlesztő és egy közösségfejlesztő alprogram.
Az egyes alprogramok többféle tevékenységet, szolgáltatatást foglalnak magukba. Ezek
közül néhányat szeretnénk az alábbiakban
bemutatni.
A szociális alprogram keretében többek
között az alábbi tevékenységek valósulnak
meg:
A háztartási állapotfelmérés során felkeresünk 140 családot, a települési és a kisebbségi önkormányzatok ajánlásával, a falugondnokok segítségével és beszélgetést folytatunk
az egy háztartásban élőkkel. Ennek eredményeképpen megszületik 140 háztartás helyzetelemzése.
Háztartásfejlesztési tervek készülnek
80 kiválasztott háztartásra, melyek tartalmazzák a családok helyzetéből kiinduló fejlesztési
célokat, a célokhoz rendelhető eredményeket
és ezek elérését szolgáló tevékenységeket, feladatokat. A háztartásfejlesztési tervek alapvető célja, hogy reális elmozdulási lehetőséget
mutasson a családok számára az önálló életvitel megteremtése felé, munkavégzési alternatívákat, illetve életvezetési támogatásokat
nyújtva.
A háztartásfejlesztési tervek végrehajtása
során a családsegítők, családgondozók és a falugondnokok 12 hónapon keresztül működnek együtt annak érdekében, hogy a családok
azt a segítő támogatást kaphassák meg, ame-

összefogással való mérséklésének 23 akcióterve készül el.
Tematikus műhelyeket hozunk létre a
több települést is érintő fejlesztési elképzelések továbbvitelére. A tematikus műhelyek
célja a települési fórumok által meghatározott, több települést is érintő fejlesztési elképzelések részletes kidolgozása, program- és
projekttervek készítése. Az előkészítés alapján valószínűsíthető lehetséges tematikus
műhelytémák: gazdaságfejlesztés, egészségfejlesztés, oktatásfejlesztés, humán infrastruktúrafejlesztés, önszerveződés fejlesztése, prevenciós műhely.
A közösségfejlesztési alprogram keretében többek között az alábbi tevékenységek
valósulnak meg:
Közösségi műhelyeket szervezünk, amelyek célja a települési fórumok keretében
kitalált közösségi akciók, ötletek gondozása. A közösségi műhelyekben kidolgozott
projekttervekhez támogatást nyújtunk a projektgazdáknak települési közösségi akciók lebonyolításához. Minden településen legalább
2 akció/program valósul meg támogatással,
vagy közösségi összefogásból.
A programban résztvevő 23 település: Almamellék, Bánfa, Bogdása, Boldogasszonyfa,
Botykapeterd, Csebény, Csertő, Dencsháza,
Drávafok, Gyöngyösmellék, Katádfa, Kisas�szonyfa, Kistamási, Magyarmecske, Merenye,
Molvány, Nemeske, Pettend, Rózsafa, Szentegát, Tótszentgyörgy, Várad, Zádor
Partnereink a programban a 23 település
önkormányzata, a kisebbségi önkormányzatok, illetve a szigetvári és a sellyei családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat munkatársai.
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lyik a legnagyobb eséllyel szolgálja életminőségük kedvező változását.
Önálló életvezetésre felkészítő klubokat
szervezünk, amelyek témáit a háztartási állapotfelmérések és a fejlesztési tervek alapján
a célcsoporttal közösen határozzuk meg. Az
előzetes információgyűjtések alapján valószínűsíthető tématerületek a következők: adósságkezelés, családi gazdálkodás, önellátás,
családon belüli együttműködések, egészségfejlesztés, tanulássegítés, ifjúsági klub.
Családfenntartó életpályatervek elkészítése történik annak érdekében, hogy további
támogatási lehetőségeket nyújtsunk, immár
közvetlenül a munkaerőpiac irányába történő
előrelépésen keresztül. A program előkészítése során kiemelt hangsúlyt kapott a munkavégzés lehetőségének megteremtése. Az életpálya-tervezéssel azt szeretnénk biztosítani,
hogy a munkát kereső igénye és a munkalehetőségek találkozzanak, ezáltal megteremtődjön a munkavégzés lehetősége.
Egyéni és csoportos munkaerő-piaci tanácsadásokat nyújtunk annak érdekében,
hogy a munkavállaláshoz és a munkavégzéshez szükséges kompetenciák megszerzésére
irányuló feladatokat és az egyén munkaerőpiaci célkitűzéseit minél hatékonyabban támogathassuk.
A térségfejlesztési alprogram keretében
többek között az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
Települési fórumokat szervezünk mind a
23 településen, amely nyitott valamennyi lakos számára. A fórumok célja egyrészt, hogy
megismerjük és összegyűjtsük a szegénység
települési/térségi okait, feltárjuk a fejlesztési
törekvések kritikus pontjait, gátló tényezőit.
Másrészt a helyzetelemzésekből kiindulva a
23 településen a mélyszegénység települési

Pontyos Tamás
szakmai vezető
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Álláskeresők Teaháza

Baranyai

„Lépésről-lépésre” családkísérési és alternatív
munkaerő-piaci program Pécs városában
TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0032
A „Lépésről-lépésre” program megvalósítását
az Ifjúságért Egyesület és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.
2010 augusztusában kezdte meg, azzal a céllal, hogy a Pécsen élő, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező embereknek segítséget
nyújtson – komplex szolgáltatások biztosításával – a munkaerő-piaci és társadalmi (re)integráció folyamatában.

A projekt keretében a bevont egyének
képességei kerülnek fejlesztésre az egyéni
és csoportos szociális munkamódszerek alkalmazásával (munkaerő-piaci tanácsadás,
családkísérés, képzések és tréningek: munkaerő-piaci tréning, tanulástechnikai tréning,
családokat segítő komplex képzési program),
azokra a kulcskompetenciákra fókuszálva,
melyek a társadalmi (re)integráció során fontosak, de a bevont célcsoport esetében hiányosak.
Álláskeresők Teaháza önsegítő csoportfoglalkozások 2012 januárjától – havi rendszerességgel – zajlanak a projekt végéig (2012.
„Lépésről-lépésre”családkísérési és alternatív munkaerő-piaci program Pécs városában
TÁMOP-5.3.1-C-09/2010-0032
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július). A szolgáltatás kiemelt célja az egyéni
tanácsadásokon, ill. képzésekben részt vett
embereknek közösségi színteret biztosítani,
elősegíteni önsegítő csoporttá formálódásukat.

A teaház módszere a tagok informális tapasztalatcseréjét hivatott megosztani, feldolgozni szakmákról, a munkanélküliségről, az
álláskeresésről. A családias légkörű foglalkozások segítséget kínálnak a kapcsolatok építésére, az aktuális munkaerő-piaci információk
begyűjtésére, valamint arra is, hogy munkára
alkalmas állapotba kerüljön az ügyfél, készségekkel, képességekkel, tudással megerősödve
jusson ki a munkaerő-piacra, vagy más alternatíva felé. A teaház tehát nem csak a saját élmény feldolgozása, hanem a társadalmi, munkaerő-piaci (re)integrációhoz szükséges alap
készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,
felkészítés, gyakorlati tapasztalatszerzés a csoportban való működéshez, annak érdekében,
hogy csoportos összejövetelek után egy fenntartható, valódi önsegítő klubként működjön,
funkcionáljon tovább a közösség.

Baranyai
2012. április
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Fejezetek a Széchenyi tér múltjából

12

Amióta fiatalemberként elolvastam Vörös
Márton: A Széchenyi tér regénye c. számomra
igen érdekes információkat tartalmazó helytörténeti munkáját, él bennem a vágy, hogy
minél többet tudjak meg szeretett városunk
főteréről.
Mint már annyiszor, most is a Tudásközpont
Helytörténeti Osztályán talált dokumentációs anyagok sietettek segítségemre. A régi
elsárgult lapokat olvasva több érdekes anyag
került elő.
Az egyiket dr. Cserkúti Adolf, egykori megyei
főlevéltáros írta „A Széchenyi tér régi képe” címmel (Pécsi Napló, 1916. október 29.), a másikat
dr. Fejes György „Baranyavármegye régi székháza” címmel (Dunántúl, 1928. december 25.)
jelentette meg.
A fentieken kívül ide idézném Bezerédy
Győző neves várostörténészt is, aki így ír a város főterének múltjáról:
„A városba négy irányból, négy kapun lehetett jutni. A négy főút középütt találkozott,
ahol két szabálytalan formájú tér alakult ki.
Nem kell felületes szemlélőnek lenni ahhoz,
hogy észrevegyük: itt nem egy, de két térről
van szó, egy „alsó térről” és egy „felső térről”.
A középkorban még inkább így volt ez, ugyanis
a török kiűzéséig a mai
Szentháromság szobor és
megyei Tanácsháza között
még egy háztömb volt s ennek következtében a két teret egy utca kötötte össze.
Ezt az utcát a török időkben Négycsatornya utcának nevezték. Valószínűleg
a XVI. századi defterekben
említett Piac utca is ugyanez.” (Bezerédy Győző: Pécs
Széchenyi tér, Baranyai
Műemléki Füzetek 2.)
2012. április

Trebbin Ágost

A „felső tér” közepén állt a középkori Szent
Bertalan templom, melyet Gázi Kászim pasa
pompás dzsámivá építtetett át 1543-1546
között. A dzsámihoz vallási rituális kiegészítőként fürdő is tartozott. Mindkettőről Evlia
Cselebi, városunkban járt török világutazó
– keleti cikornyás, kicsit eltúlzott – úti beszámolójából nyerhetünk képet.
Történelmi sétánk során mi is ezt a „felső
teret” járjuk körül. Utunk a keleti oldalról indul.
„A megye első háza, mely török fürdő volt,
a Széchenyi tér északkeleti sarkán, a mai kir.
tábla helyén állott. Mikor a megye megkapta
ezt a török fürdőt, átalakította, de nem a megyei hivatalok és közgyűlések helyének, hanem a vármegyei rabok börtönének, s akkor
hozták ide azokat a rabokat, kik addig a püspöki várban voltak elzárva. Mintegy 30 évig
megyei börtönül szolgált ez az épület, míg
1731-ben fel nem épült a megyeház, később
az új börtönhelyiség.” (Dr. Fejes György.)
Az egykori fürdő romos épületét, a hozzátartozó telekkel együtt 1780-ban a vármegyei
hatóságok a városnak adományozták. A város

Zsolnay Miklós kereskedő két egyenlő nagyságú telket vásárolt egyenként 79, összesen
158 négyszögöl kiterjedéssel 7260 forint 22
krajcárért s ezen épült az a két piaci Zsolnayház, mely jelenleg a központi takarékpénztáré.” (Dr. Cserkuti Adolf )
1844-ben a város eladta a régi és új plébánia
házakat, ezek helyén épült azután fel 1845-46
-ban a pécsi Nádor Szálloda.
A főtér nyugati oldalának a leírása már egyszerűbb feladat.
„A házsor lent a Czindery-háznál kezdődik.
Kétszáz év előtt Passadi Péter pellérdi uraságé
volt ez a ház. Idővel nemcsak a pellérdi uradalom, hanem e ház is a nagyatádi Czinderyeké
lett és mint vendégfogadóban benne szállt
meg II. József császár is pécsi látgatása alkalmával. Czinderyék a siklósi külvárosban nagy
kiterjedésű szép fundusokkal rendelkeztek,
azonban a hatalmas vagyon birtokában is eladósodtak.” (Dr. Cserkuti Adolf )
„A Czindery-ház és gimnázium közt a
Cséby-házat mutatja a kép. Itt valamikor
a püspöki prefektus rezideált: Eszterházy
Pál gróf püspök a házat 1783-ban eladta
Erdődy András nevű prefektusának, kinek leányát: Erdődy Szimforzát nőül vette
nagyszigeti Szily Ferenc és ezeknek Teréz
nevű leányát Cséby Ignác megyei aljegyző
vette el. Így kapta a ház a Cséby nevet.
A fenti két ház helyén (amelyeket 1895‑ben
bontottak le), áll a Pécsi Takarékpénztár monumentális palotája.
A mai Nagy Lajos Gimnázium déli kapujának helyén erős, széles talpú támasztópillérek
nyúltak föl egészen a második emeleti ablaksor alá. Tanárok és tanulók az épület közepén
levő kiskapun jártak ki-be és efölött a háztetető gerincén foglalt helyet az iskolai harangtorony. A gimnáziumot a templommal összekötő boltíves fedett folyosó a további kilátást
elzárta.” (Dr. Cserkuti Adolf )
Az általam írt rövid tanulmányban vázolt
néhány várostörténeti érdekesség nagyobb
publicitást érdemelne. Nekem most ennyire
volt lehetőségem.
2012. április
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szemlátomást nem nagyon tudott mit kezdeni a lepusztult épülettel.
„A város egy nagyobb szabású épületet
tervezett a megszerzett török fürdő helyén.
Sajnos azonban még a szabadkirályi városok
sorába való jutása sem valósította meg a szép
tervet. A város a szegénységre való hivatkozással Szeifert József polgármestersége alatt
1786-ban elárverezte a török fürdőt 630
négyszögölnyi telkével együtt. A nyilvános
árverésen Petrovszky Zsigmond vette meg az
épületet 1340 forintért. És ettől kezdve több
gazdát cserélt Baranyavármegye első háza, a
régi szép török fürdő.” (Dr. Fejes György.)
1804-ben Hegedüs György táblabíró vette
meg a romokat. Első dolga ezek végleges elbontása volt, helyére díszes palotát építtet. A
következő tulajdonos 1814-ben gróf Nitzky
János császári és királyi kamarás lett. A reformkorban (1836. évben) már a pécsi Polgári
Kaszinó egylet, (Bürgerliche Gesellschaft) tulajdonában volt a ház.
Ezután egy üres telek következett, majd
Birichich Antal kereskedő és városi tanácsnok
háza (kb. 1710). Hosszabb pereskedés után
azonban ezt a házat 1777-ben a város megkapta, amelybe a „régi” plébánia költözött.
A régi plébánia és a Polgári Kaszinó közötti
üres telekre 1837-ben új emeletes plébániaházat építtetett a város.
A régi plébániaház alatt, a főtér keleti oldalán meglehetősen rendezetlen állapotok
uralkodtak, ahol néhány kisebb szilárd épület
mellett (főstrázsamester háza, bazár épület a
mázsálóval) apró deszkabódék álltak.
„A piactér keleti oldalának rendezését a
város 1845-ben látta szükségesnek. Ekkor a
volt Nitzky-ház déli sarkától egyenes vonalat húztak le a főutcáig, miáltal 685 négyszögöl eladásra szánt területet különíttek el.
Dollinger Károly polgármester az ekként kijelölt térséget azon év jan. 10-én elárverezte.
Littke Lőrinc a fő utca sarkán, a legértékesebb
helyen 61 négyszögöles parcellát vett 7341
forintért 16 krajcárért pengő pénzben és
erre építette a most u.n. Zsiga-házat. Efölött
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Bemutatkozik a két évtizedes
Határokon Túli Magyarságért Alapítvány
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány
2012-ben jubileumi programsorozattal ünnepli létrehozásának huszadik évfordulóját. A legnagyobb volumenű rendezvény, a
Határon Túli Magyarok Fesztiválja mellett
tudományos konferencia, előadások és kiállítások várják az érdeklődőket.
A Kuratórium négy alapító tagja, dr. Bihari
Lajos, Bokor Béla, Csörgits József, és Mézes
Rudolf az 1980-as évek eleje óta ápoltak határon átívelő kapcsolatokat. Emlékművek állításával, kulturális rendezvények, megemlékezések szervezésével, és háborús menekültek
segítésével támogatták akkor még elsősorban
a jugoszláviai magyar közösségeket. A hivatalos szervezeti keretek megteremtését 1992ben a jugoszláviai háború tette egyre sürgetőbbé, hogy evvel is több lehetőség adódjon a
határon túl élő magyarság segítésére.
2001-ben az alapítvány lehetőségei még
inkább kiszélesedtek. A Baranya Megyei
Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város támogatásával megnyílt a Pannon Magyar Ház,
amely bensőséges közösségi tereivel a kulturális élet közkedvelt színterévé vált.
Meggyőződésünk, hogy pártpolitikai megfontolások a legjobb esetben is csak felemás
eredménnyel kecsegtetnek, ezért ezeken felülemelkedve, az összmagyarság érdekeit szem
előtt tartva kell dolgoznunk. Saját eszközeinkkel azért teszünk, hogy a magyar társadalom valóban anyaként forduljon elszakadt
családtagjai felé, figyelemmel kísérje gondjaikat és sikereiket, és szükség esetén a legmegfelelőbb módon segítse őket.
Az egyoldalú segítségnyújtás helyett ma
már hálózatszerű partneri együttműködésben gondolkodunk, hiszen az elmúlt két évtized alatt sorra alakultak és erősödtek meg a
magyarság kulturális, érdekvédelmi intézményei és szervezetei. Ehhez az együttműködés14
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hez nyújt szilárd alapot a Kárpát-medencei
Közművelődési Kerekasztal, amelynek az alapítvány 2012 januárja óta tagja.
Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy
szoros kapcsolatot tartsunk a magyar közösségekkel, valamint közös fórumokat,
bemutatkozási lehetőségeket teremtsünk
számukra. A Pannon Magyar Ház egyfajta
„postaládaként” különböző jellegű és szellemiségű programokat fogad be, amelyen
hazai és határon túli résztvevők találkoznak,
aktuális kérdéseket vitatnak meg, megismerkednek egymás művészeti életével. Minden
év májusában megrendezzük a Határon túli
magyar képviselők és civil szervezeti vezetők
találkozóját, valamint szeptember folyamán
a Határon Túli Magyarok Fesztiválját, amely
1991 óta a Kárpát-medencei magyarság egyik
legnagyobb kulturális seregszemléjévé nőtte
ki magát.
Az alapítvány munkáját a két évtized során oly sok anyaországi és határon túli civil
szervezet, intézmény és önkormányzat segítette, hogy szinte lehetetlen volna valamennyiük felsorolása. A jubileum alkalmából ezúton is köszöntjük partnereinket, és
köszönetet mondunk elhivatott és önzetlen
munkájukért.

Baranyai
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PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi
Megújulás Operatív Program Iskolai Tehetséggondozás című pályázatához TÁMOP - 3.4.3-11/2
A konstrukció alapvető céljai:
• a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatása,
• az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok
szakmai-módszertani felkészítése a tehetségazonosításra, tehetség-felismerésre, tehetségsegítésre,
• a szakmaszerzésben eredményes és tehetséges tanulók segítése, a tanulók kreativitását és alkotóképességét fejlesztő
szakemberekkel való együttmunkálkodásának biztosítása, vagy a szakmaszerzésben kiválóan teljesítő tanuló egyéb
képességeinek, más területen történő lemaradásának segítése, gyenge oldalának
fejlesztése.
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás formája: Vissza nem térítendő
támogatás
Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg
960 000 000 Ft.
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege legalább
5 millió Ft, de legfeljebb 20 millió Ft lehet.
Pályázat benyújtásának határideje: 2012.
április 15. − 2012. május 15.
Pályázók köre: A pályázatra a költségvetési szervként vagy non-profit gazdálkodó
szervezetként működő, az 1993. évi LXXIX.
törvény szerinti, jogi személyiséggel, OM
azonosítóval rendelkező nevelési, oktatási intézmények, VAGY − amennyiben nem
rendelkeznek jogi személyiséggel − a nevelési-oktatási intézmények fenntartói; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
2012. április

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi
intézmények közül a könyvtárak; nonprofit
szervezetek, ezen belül egyházak és egyházi
intézmények, illetve alapítványok.
Támogatott tevékenységek:
A támogatható tevékenységek részben kötelezőek, részben választhatóak.
1.) Pedagógusok tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással kapcsolatos továbbképzése.
2.) Tehetségazonosítást, tehetség-felismerést, tehetségsegítést és tehetség-tanácsadást lehetővé tevő programok szervezése, megvalósítása.
3.) Tehetséges és eredményes tanulók támogatása (többek között a tanulás/szakmaszerzés és az utánpótlás/élsport összeegyeztetésével).
4.) Tanítási szünetre szervezett, valamint a
tanítási szünetben megvalósított tehetséggondozó programok.
5.) Tehetségsegítő együttműködések kialakítása, térségi hálózatba szerveződésük
elősegítése.
6.) Tanulmányi versenyek megszervezése,
lebonyolítása (iskolai egyéni, vagy csapat; iskolai, területi fordulós, egyéni,
vagy csapat; területi internetes/levelezős
és személyes megjelenésű egyéni, vagy
csapat).
7.) A versenyeken kiemelkedő eredményeket elérők (tanulók és pedagógusok) bevonása az egymásra épülő tehetségsegítő
regionális-, megyei-, körzeti programokba.
A pályázati kiírással kapcsolatos további
dokumentumok a www.ujszechenyiterv.gov.
hu, vagy a www.nfu.hu/doc/5 honlapról
tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen,
illetve a 06-40/638-638 telefonszámon
kapható.

régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl) területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be.
A pályázat célcsoportja: Az adott településen/kistérségben élő lakosok, akik a projekt
megvalósításának területén élnek. További
célcsoport az adott településre/kistérségbe
utazók.
Támogatott tevékenységek: Az alább felsorolt tevékenységek és tevékenység-csoportok
nem kizárólagosak, céljuk az iránymutatás, az
ötletadás és az orientálás.
1. Előkészítő, megalapozó tevékenységek:
1.1. Részletes és tényleges helyi igényeket
felmérő szükségletfelmérés, helyzetfeltárás
2. Tevékenység-csoportok
2.1. Helyi szövetségek kialakítása/kötése/
támogatása;
2.2. A helyi szociális infrastruktúra működésének összehangolása és az intézmények
közötti együttműködés megerősítése helyi
szinten.
2.3. Helyi együttműködések kialakítása és
megerősítése gyermekek és gondozásra szorulók munkaidő alatti ellátásával és felügyeletével.
2.4. Új típusú munkakörök kidolgozása.
2.5. Nyitvatartási- és ügyintézési idők racionalizálása, várakozási idők csökkentése.
2.6. Felhasználóbarát szolgáltatásnyújtás
kialakítása, szolgáltatások igénybevételének
racionalizálása.
2.7. A munka és a magánélet összehangolását segítő lakossági általános informálás.
2.8. Család-, felhasználóbarát hivatalok/
intézmények kialakítása.
2.9. Felhasználóbarát települési környezet
fejlesztése.
2.10.Közlekedés összehangolása a munkaidővel/tanulással, az intézmények nyitva tartásával.
3. Kapcsolódó, önmagukban nem választható tevékenységek:
3.1. Kommunikációs tevékenység.
2012. április
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi
Megújulás Operatív Program A munka és
a magánélet összehangolását segítő helyi
kezdeményezések A rugalmasságot növelő
helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázathoz
Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/3 Konvergencia régiók
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás formája: Vissza nem térítendő
támogatás
Rendelkezésre álló forrás: A pályázat
meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keret öszszeg a
konvergencia régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Nyugat- Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl)
1 000 000 000 forint.
A konstrukció keretében az ESZA és
ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az
ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum
10%-a, azaz legfeljebb 100 000 000 forint
fordítható.
Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10
millió Ft, de legfeljebb 50 millió Ft lehet.
Pályázat benyújtásának határideje:
2012.05.01. – 2012.06.01.
Pályázók köre: A helyi működés kulcsfontosságú szereplői, az önkormányzat és
intézményei (pl. helyi oktatási és művelődési
intézmények, szociális ellátást végző és szolgáltatást nyújtó intézmények, szervezetek,
felnőttképzési intézmények stb.), továbbá a
helyi közösségben érdekelt, a közösségi célokért tenni tudó és tenni akaró vállalkozások és
non-profit szervezetek pályázhatnak.
Az adott településen lévő olyan intézmények, amelyek nem önálló gazdálkodásúak,
a fenntartójukon keresztül pályázhatnak. A
fenntartó intézmény projektjébe bevonhatja
az intézményeit, a fejlesztéseket az intézményekben is végrehajthatja.
Jelen pályázati kiírásra csak a konvergencia
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3.2. A projekt céljaihoz, a végrehajtáshoz
kapcsolódó szolgáltatás (jogi, pénzügyi, mérnöki, szakértői) igénybevétele.
3.3. Közbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek (előkészítéshez is).
3.4. Projektmenedzsment.
3.5. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a www.ujszechenyiterv.
gov.hu, honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu emailcímen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható.
PLURAL+ 2012 címmel, az Egyesült Nemzetek Civilizációk Szövetsége (UNAOC) és a
Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) videó pályázatot hirdet migráció, diverzitás és
szociális befogadás témakörökben.
Pályázhatnak 9-25 éves korú fiatalok vagy
fiatalokból álló csoportok.
A videók hossza max. 5 perc lehet, DVD-n
vagy fájlmegosztó oldalon keresztül (MediaFire, YouSendit) lehet beküldeni.
Határidő: 2012. július 1.
Fődíj: három kiválasztottnak 1000 USD,
és utazás New Yorkba a díjátadóra.
Információ: http://pluralplus.unaoc.org/
NEMZETISÉGI PÁLYÁZATOK 2012
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő
fenti célokra az alábbi pályázatokat írja ki:
1. Nemzetiségi civil szervezetek költségvetési támogatása, beadási határidő: 2012.
április 30.
2. Nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatása: beadási határidő: 2012. április 30.
3. Nemzetiségi táborok támogatása: beadási határidő:2012. április 30.
4. Országos nemzetiségi önkormányzatok
által fenntartott intézmények támogatása:
beadási határidő: 2012. április 30.
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5. Nemzetiségi pedagógus-továbbképzések
megvalósításának támogatása: beadási határidő: 2012. június 1.
A pályázati dokumentumok a Wekerle
Sándor Alapkezelő oldalán érhetők el.
A nemzeti erőforrás miniszter és a belügyminiszter közös pályázatot hirdet önkormányzatok számára a 2012. évi „IDŐSBARÁT
ÖNKORMÁNYZAT
DÍJ”
elnyerésére.
A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtójának a 2012. évi „Idősbarát Önkormányzat
Díj”-at adományozza és az Idősek Világnapjához kapcsolódóan díjátadó és kitüntetési
ünnepség keretében, díjazottanként 1 000
000 Ft jutalomban részesíti. A pályázó önkormányzatok egyúttal meghívást nyernek az
Idősügyi Világnaphoz kapcsolódó központi
rendezvényen történő részvételre. A pályázatokat a kiírók által létrehozott bíráló bizottság értékeli, amelynek javaslata alapján a díjakról a kiírók döntenek.
Pályázók köre: bármely helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzat,
amennyiben eleget tesz a jogszabályokban
előírt ellátási kötelezettségeinek.
Pályázat tartalma: A pályázó önkormányzat bemutatja a helyi idősügyi tevékenységek
rendszerét, és a fentiekben meghatározott általános, és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok teljesülését. A pályázatban kerüljön
bemutatásra a helyi önkormányzat kötelező
feladatain felül végzett idősügyi tevékenysége,
kiemelt figyelmet fordítva az aktív idősödés és
nemzedékek közötti szolidaritás témájára.
A pályaműveket a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni, amely a kormányzati portálról (www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium) letölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. június 5. (kedd) 24.00
Szerkesztette: Szabó Ágnes

SEGÍTHETÜNK?

Önkéntes Tanácsadói Szolgálat

„Megmutatjuk az utat az ügyintézés útvesztőjéből”

Baranyai

Célunk egy olyan komplex közösségi szolgáltatás kialakítása, mely során önkéntes tanácsadóink
segítséget nyújtanak az ügyintézési nehézségekkel küszködő állampolgároknak.
Programunkhoz keresünk az alábbi témakörökben jártas önkénteseket:
• Hivatali ügyintézés: önkormányzat, földhivatal, APEH, nyugdíjfolyósító, okmányiroda
• Beiskolázás, óvodai beíratás
• Fogyasztóvédelem
• Közüzemi szolgáltatókkal való együttműködés
• Utazás, helyi közlekedés
• Biztosítások
• Egészségügyi ellátások
• Foglalkoztatás
Várjuk mindazok jelentkezését, akik önkéntes tanácsadóként tudásukkal és tapasztalataikkal
szívesen hozzájárulnának a közösséget érintő ügyek gördülékenyebb intézéséhez! A tanácsadói
szolgálat munkatársainak felkészítését és a szolgálat működését szakemberek segítik.
További információ, valamint jelentkezés az alábbi elérhetőségeken:
Baranya Megyei Önkéntes Centrum – Nevelők Háza Egyesület
7624 Pécs, Szent István tér 17.
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 9-12, 13-16 óra
péntek 9-12 óra
onkentespecs@gmail.com
www.bmoc.hu
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Add az időd 1%-át!
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:
Hétfő-csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-16.00; Péntek: 9.00-12.00

CSOMÓPONT – Önkéntesség fejlesztése
Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül
TÁMOP 5.5.2./10/4-2010-0010

