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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA dECEmbErI PrOGrAmJAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRIA 

2012. december 3-ig hétköznaponként 9-19 
óra között tekinthető meg Vándor Gábor 
képzőművész Néma szigete című kiállítása.

2012. december 7-én, pénteken 18 órakor 
nyílik a Pécsi Alkotó Pedagógusok 
Képzőművészeti Műhelyének kiállítása.
A kiállítás megtekinthető: 2013. január 8-ig, 
hétköznaponként 9-19 óráig. 

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA

2013. január 31-ig hétköznaponként 9-19 
óra között tekinthető meg a Mecseki Fotóklub 
Jubileumi (55 éves) kiállítása.

PROGRAM

December 3-án, kedden 16 órától

Pécsi Magyar-Spanyol Társaság és a Nép Írók 
Baráti Társaságának közös rendezvénye
Megemlékezés József Attila halálának 
75. évfordulójáról
Dr. Szabó Szabolcs előadása

December 4-én, kedden 18 órától

Mecseki Fotóklub
Beszélgetés Marsalkó Péterrel a Zsolnay című 
könyvéről

December 11-én, 15 órától

Zöld-Híd Alapítvány 
A „Klímavédők” című vetélkedő díjátadója

December 12-én, szerdán 17 órától

Pécsi Magyar – Finn Társaság
Pikkujoulu – karácsonyi ünnepség

December 12-én, szerdán 17 órától

SANSZ Filmklub
Te jó Isten!
színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 98 
perc, 1977

December 13-án, csütörtökön 17 órától

Sétatéri esték
A dal ünnepe – 150 éve alakult a Pécsi 
Dalárda
Előadó: Tillai Gábor történész
Közreműködik a Pécsi Kamarakórus
Sorozatszerkesztő: Trebbin Ágost

December 14-én, pénteken 16 órától

Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok Barátság 
Kórusának hangversenye

December 15-én, szombaton 15 órakor 

Pécsi Művészkör

December 18-án, kedden 14 órától

Pedagógusok Szakszervezete
Karácsonyi műsor

December 18-án, kedden 17.30-tól

Baranya – Steiermark Baráti Társaság
Karácsonyi piknik

December 19-én, szerdán 15 órától

Mindennapi praktikáink – kreatív klub
Pataki Erika és Tukora Leona vezetésével
Karácsonyfadíszek és égősor készítése 
újrahasznosított anyagokból
Adventi és karácsonyi díszek készítése 
természetes anyagokból

A klub ingyenes és nyitott, mindenkit 
szeretettel várunk!
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Pályázni vagy nem pályázni 4
Ez most nem a könnyebbik vége 7
Elég jó szülő csoport 8
Holland-magyar együttműködés lakhatási megoldásokkal, adóságkezeléssel kapcsolatban 9
Cserkuti Adolf főlevéltáros 10
Együttműködés – munkaerő-piaci modell program a Dráva mentén 11
„Újra dolgozunk, sok minden változott”  1�
Gyakorlati tapasztalatok a mélyszegénységről 13
„Surányiból a Surányiba” – Surján Miklós emlékére 14
Pályázati ajánló 16
A média eszköztárának lehetőségei az élménypedagógiában és az ifjúsági közösségi munkában 18

T A R T A L O M

Beköszöntő
Október 1-jét az ENSZ közgyűlése 1991-ben 
nyilvánította az idősek világnapjává. Nap-
jainkban minden eddiginél hosszabb ideig 
élnek az emberek, és idősebb éveiket is egész-
ségesebben töltik, mint korábban. Az aktív 
időskor lehetőséget ad mindenkinek arra, 
hogy:

• állásban maradjon, és tudását továbbadja,
• továbbra is tevékeny szerepet tölthessen 

be a társadalomban,
• minél egészségesebb és boldogabb, telje-

sebb életet élhessen.
A tevékeny öregkor nagyon fontos a nem-

zedékek közötti szolidaritás fenntartásában 
is. Napjainkban sajnos túl gyakran fordul elő, 
hogy az öregedésre eredmény helyett fenye-
getésként gondolunk. A társadalom fiatalabb 
fele sokszor teherként tekint az egyre növek-
vő számú szépkorúra, holott az idősek értékes 
tapasztalatai és szakértelme a fiatalok számára 
is hasznosnak bizonyulhatna.

Ki számít idősnek? A statisztikai felméré-
sekben a 60. életévüket betöltött személyek 
számítanak időskorúnak, azonban vannak 
olyan fiatalok is, akik már a �0-as éveikben 
inaktívak, és nincs kedvük semmihez. A kér-

désre nem tudunk konkrét választ adni, aki 
öregkorában is beengedi az újdonságokat és 
élményeket az életébe, az kortól függetlenül 
fiatalnak érzi magát.

A Civil Közösségek Háza több olyan prog-
ramnak és szerveződésnek ad helyet, melyek-
nek célközönsége az idősebb korúakból kerül 
ki. Évek óta nagy népszerűségnek örvend a 
Computeria – számítástechnika tanfolyam, 
amely egy kezdő számítógép-kezelői tudást 
biztosít nyugdíjasok számára. Minden hónap 
első keddjén összejövetelt tart az Örökifjú 
Nyugdíjasok Klubja, hétfőnként pedig a Pécsi 
Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusának 
próbái zajlanak. Az aktív időskort támogatja 
az Európai Unió Grundtvig Szenior Önkén-
tes Programja is, mely az élethosszig tartó ta-
nulás ösztönzésére irányul. Ennek keretében 
tavasszal két erdélyi önkéntes érkezett Pécsre, 
illetve ősszel egy helyi önkéntes utazhatott ki 
Erdélybe.

Az aktív időskor elősegíti a társadalomban 
betöltött szerep és az önkép erősödését. A kö-
zösségben való aktív részvétel hozzájárul az 
egészségesebb és boldogabb élethez.

Ágoston Gabriella
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Pályázni vagy nem pályázni
  – a 2013. évi NEA pályázatokról –

A pályázat célja 

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil 
szervezetek társadalmi szerepvállalásának se-
gítését szolgálja. A pályázat célja a civil szerve-
zetek működéséhez való hozzájárulás. 

A támogatható tevékenységek 

A projekteket- és szervezeteket megalapozó, 
kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a tör-
vényeknek való megfelelést segítő tevékeny-
ségek, valamint a cél szerinti tevékenységek 
feltételeinek biztosítása. 

 A támogatásra rendelkezésre álló keret-
összeg mértéke 

A rendelkezésre álló forrást az Emberi Erő-
források Minisztériuma biztosítja a „Nemzeti 
Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti ke-
zelésű előirányzat (ÁHT: 33�995) terhére. 

A Kollégiumok az arra érdemes pályázatok 
között összesen a �013. évi támogatási forrás 
60%-át (az előirányzat teljes összegének 54%-
át; a továbbiakban: működési keret) oszthat-
ják szét.

Minden szervezetnek önmagának kell el-
döntenie, hogy a létesítő okiratában szereplő 
tevekénységek alapján melyik kollégiumhoz 

adja be a pályázatát, de a működési és a szak-
mai pályázatokat is ugyanahhoz a kollégium-
hoz kell benyújtani. A szervezetek tevékeny-
sége általában többrétű, így több kollégiumot 
is megjelölhetne. Természetesen dönthet úgy, 
hogy ebben az évben nem ugyanahhoz a kol-
légiumhoz adja be a pályázatát ahová az el-
múlt évben (megváltoztak szervezeten belüli 
viszonyok, más terület került előtérbe stb.) 
Személyes véleményem, hogy a legjellemzőb-
bet, illetve azt a területet érdemes választani, 
ahol a szervezet fejlődni, fejleszteni szeretne.

A keretösszeg minden kollégiumnál egyen-
lő.

Pályázatot nyújthat be minden olyan civil 
szervezet, akinek a nyilvántartásba vételéről 
szóló bírósági határozat 2012. január 1-jéig 
jogerőre emelkedett.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton 
lehet beadni az EPER-en keresztül. Regiszt-
rációs nyilatkozatot csak abban az esetben 
kell most benyújtani, ha a szervezet adataiban 
változás történt, illetve kollégiumot váltott.  
A 3000 Ft EPER pályázati díjat sem felejt-
sük el. A pályázatok kezelője �01� nyarától az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lett.

A megpályázható összeg a működési pályá-
zatok esetén �50 000 – 4 000 000 Ft-ig ter-
jedhet. A kollégium természetesen dönthet 
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Civil Információs Centrum
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Elérhet ségeink:
Nevel k Háza Egyesület

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 72 315 679
e mail: bmcic@ckh.hu

www.cic.ckh.hu
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Kollégium
elnevezése

Lefedett tevékenységi körök Támogatási időszak
Beadási 
határidő

Nemzeti
összetartozás

Az európai integráció és a kárpát-me-
dencei együttműködés, mint a
határon túli magyarsággal kapcsolatos 
nemzetközi tevékenység
elősegítése, továbbá a magyarországi 
nemzeti és etnikai kisebbségek,
valamint az emberi és állampolgári jo-
gok védelme

�013.0�.�1. – �014.0�.�0 �01�.1�.10

Új nemzedékek
jövőjéért

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvé-
delem, egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító, egészség-
ügyi rehabilitációs
tevékenység, kábítószer-megelőzés, ter-
mészet- és környezetvédelem

�013.03.01. – �014.0�.�8 �01�.1�.11

Mobilitás és
alkalmazko-
dás

Az élet és vagyonbiztonság, a közbiz-
tonság, polgári védelem, önkéntes
tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárí-
tás, közrend és
közlekedésbiztonság védelme, szabad-
idő, hobbi és sport, a nők és
férfiak esélyegyenlőségének védelme

�013-03.11. – �014.03.10. �01�.1�.10

Közösségi
környezet

A kulturális tevékenység, közművelő-
dés, tudomány és kutatás,
hagyományápolás, audio- és telekom-
munikáció, informatika,
elektronikus hírközlés, szak- és felnőtt-
képzés, ismeretterjesztés,
társadalmi párbeszéd, fogyasztóvéde-
lem, a település és
közösségfejlesztés területén működő 
civil szervezetek

�013.03.�1. – �014.03.�0. �01�.1�.11.

Társadalmi
felelősség-
vállalás

Nonprofit szervezeteknek, ernyőszer-
vezeteknek nyújtott
szolgáltatások, szakmai és érdekképvi-
selet, adományosztás, szociális
tevékenység, családsegítés, időskorúak 
gondozása, rehabilitációs
foglalkoztatás, hátrányos helyzetű réte-
gek segítése, egyéb nonprofit
tevékenységek területén működő civil 
szervezetek

�013.03.31. – �014.03.30. �01�.1�.11
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úgy, hogy az igényeltnél kisebb mértékben 
támogatja a pályázót. Fontos azonban tudni, 
hogy ebben az esetben minden egyes költ-
ségsorra tervezett összeg arányosan csökken. 
Azon szervezetek, melyeknek az előző évi be-
vétele meghaladja az 50 millió forintot, mű-
ködési célra csak visszatérítendő támogatást 
igényelhet a NEA terhére. 

A költségvetés elkészítésekor nagyon fon-
tos mérlegelni, hogy a megpályázott összeg 
10 %-át önerőként biztosítania kell a szer-
vezetnek, valamint hogy a pályázatok alapve-
tően utófinanszírozottak. A szervezet a pá-
lyázattal egyidejűleg benyújthat kérelmet az 
előfinanszírozásra, melyről a kollégium dönt. 
A �01�. évi pályázatok tapasztalatai alapján a 
pályázatok valójában utófinanszírozottak let-
tek, az elhúzódó támogatási döntések miatt.  
A NEA pályázatok esetében formai hiány-
pótlásra nincs lehetőség, ha a pályázat formai 
hibát tartalmaz, az Alapkezelő automatikusan 
elutasítja az igényt.

Fontos változás még, hogy a Civil törvény 
értelmében állami támogatást csak az a szer-
vezet kaphat, aki a számviteli beszámolóját az 
Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezi. A 
letétbehelyezést igazoló dokumentumot leg-
később a szerződéskötésig be kell csatolni az 
EPER-be.

Néhány statisztikai adat a �01�. évi műkö-
dési pályázatokról:

„A NEA első működési pályázata során ösz-
szesen 8070 darab pályázat érkezett be, az igé-

nyelt támogatási összeg 14 600 137 374 Ft-ot 
tett ki, ami közel nyolcszorosa az elosztható 
keretösszegnek. A Kezelőszervezet a formai 
áttekintés után 7007 szervezet pályázatát mi-
nősítette érvényesnek, ami egyben azt is je-
lenti, hogy 1063 szervezet formai hiba miatt 
elutasításra került. A támogatási igény összes-
ségében valamivel több, mint a hatszorosa a 
rendelkezésre álló keretnek. A legnagyobb 
(közel tízszeres) eltérés az igényelt támogatás 
és a kiosztható pénz között a Közösségi kör-
nyezet kollégiumánál mutatkozik, de közel 
kilencszeres az Új nemzedékek jövőjéért kol-
légiumnál és közel nyolcszoros a Mobilitás és 
alkalmazkodás kollégiumnál. A Társadalmi 
felelősségvállalás kollégium esetében ez a kü-
lönbség valamivel több, mint ötszörös. A pá-
lyázók szempontjából �01�-ben a legjobb 
választás a Nemzeti összefogás kollégium tű-
nik, hiszen itt mutatkozik a legtöbb esély arra, 
hogy az érvényes pályázatot beadó szervezetek 
a legnagyobb valószínűséggel pályázati pénz-
hez juthassanak, mivel csupán 11 százalékkal 
érkezett be több igény, mint amit a kollégium 
szétoszthat a hozzá pályázók között.”

(Civil Korzó VIII évf. 5. szám – dr. Kákai 
László: A Nemzeti Együttműködési Alap első 
féléve a számok tükrében)

Fűri Ildikó szakmai vezető
Baranya megyei Civil Információs Centrum 

(CIC) 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
EZ MOST NEM A KÖNNYEBBIK VÉGE – MUNKÁT PRÓBÁLTAK KI A 

2012. október 9.         
                               
Takarító, parkgondozó, , gyorséttermi eladó vagy szakács válhat azokból a

„Tudás-
Érték-Tapasztalat” (T.É.T.) integrációs programba. A szakmák tényleges
elsajátít három napon át kipróbálhatták azokat. Ha elég kitartóak, és persze
sikeresen le is vizsgáznak majd, akár már év végére OKJ-s bizonyítványt kaphatnak. Annak
birtokában pedig nagyobb eséllyel lesz munkahelyük, így a dal

leszámolnak.

-Úgy érzem, lesz bennem elég kitartás, végig fogom csinálni! – mondja Orsós János, aki úgy döntött, 
takarítónak tanul. – Azért ezt a szakmát választottam, mert egyáltalán nem értek hozzá, egy teljesen 
új dologgal ismerkedhetek meg. Sosem gondoltam volna, hogy ennyi fortélyt, ennyi elméleti-gyakorlati 
dolgot kell tudnia egy takarítónak! A legjobban azt várom, hogy végre a komolyabb takarítógépekkel is 
megismerkedhessünk.
A – magyarázza az oktató -, hiszen a képzett takarítónak tudnia kell, hogy 

rlóközpont sorai közt használandó dodzsem – ahogy azt a hallgatói elnevezték -, 
de például egy wellness-központ takarítójaként is el kell tudnia boldogulni. - A legtöbb ember számára 
a takarítás otthoni nemszeretem kötelezettséget jelent – mondja Kapitány Attiláné. – Az azonban annál
sokkal több, sokkal színesebb! nekik, hiszen a mozdulatokon és a
túl például a vegyszerek használatát is el kell sajátítaniuk. Igyekeztem azonban
bemutatni a hallgatóimnak ezt a szakmát, hogy mindjárt az elején fantáziát lássanak benne.

A tényleges OKJ-s képzések október 8-án indultak, s heti öt nap, körülbelül két hónapon át zajlanak. A 
végén minden hallgató elméleti és gyakorlati vizsgát tesz. A Baranya Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálatának igazgatója szerint nagyon hatékony a T.É.T. integrációs program, hiszen jól 
kiegészíti a hatóság tevékenységét. Annak ugyanis arra , hogy szakmához –
soron akár munkahelyhez is – juttassa a társadalom legrosszabb esélyekkel induló rétegét. - A

métlés kockázatának 
csökkentése – mondja Dr. Szeiberling Tamás. -

Ez utóbbit egészíti ki a 
T.É.T. - a ugyanis a megélhetéshez szükséges 
feltételek – a lakhatás, az étkezés és a - biztosítása.

A 109 millió forintos TÁMOP-támogatás révén a szakmai stáb 32 hónapon át segíti a pártfogoltakat, 
hogy azok felhagyjanak törvénytelen életmódjukkal, meg álljanak. A 
program célja továbbá az is, hogy a peremre szorultak és a társadalom ne kölcsönösen ellenségesen 
viszonyuljanak egymáshoz.

További információ: 
Nagy Szidónia projektmenedzser
Tel.: 72 211 134, 70 52 77 665; Email: nagy.szidonia@tetthely.net.

Az Ifjúságért Egyesület (kedvezményezett) weboldala: www.ifjusagertegyesulet.hu.
A Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. (konzorciumi partner) weboldala: www.tetthely.net.
A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont (konzorciumi partner) weboldala: www.ddrfk.hu.

Ifjúságért Egyesület
7624 Pécs, Ferencesek u. 42.
postmaster@ifjusagert.axelero.net
www.ifjusagertegyesulet.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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�01� szeptemberében „Elég jó szülő csoport” 
indult az Élettér projekt keretében.

A csoport kis- és nagygyermekes szülők 
számára alakult, anyukáknak és apukáknak 
egyaránt. Találkozásaink alkalmával lehető-
ség van családi konfliktusokról, párkapcsolati 
„gubancokról”, gyermeknevelési kérdésekről 
közösen beszélgetni, azokra együttesen meg-
oldásokat keresni. 

Minden párkapcsolat, család életében az 
örömök és a kellemes élmények mellett elő-
fordulnak nehezebb időszakok, megjelennek 
eddig ismeretlen problémák, amik megoldás-
ra várnak. Ilyenkor elbizonytalanodhatunk, 
tanácstalannak érezhetjük magunkat. Ennek 
a bizonytalanságnak a leküzdésére több le-
hetőségünk van: várjuk, hogy a helyzet majd 
magától megoldódik, vagy egyedül keressük a 
megoldást, esetleg segítség reményében meg-
osztjuk problémáinkat, élményeinket, kérdé-
seinket egymással vagy egy pszichológussal.

Az „Elég jó szülő csoport” olyan szülők 
részvételével működik, akik szeretnék meg-
osztani aktuális nehézségeiket, készek foglal-
kozni azokkal, önmagukkal, egymással. Túl 
azon, hogy tagjaink válaszokat kapnak kérdé-
seikre, a másikat meghallgatva, rájuk figyelve 
sokat tanulhatnak egymástól is.

Minden alkalomnak van egy központi 
témája, mely mentén haladunk. Eddig két 
ülésre került sor, az első alkalommal ismer-
kedtünk és a motivációkat tártuk fel. A máso-
dik ülésen pedig a párkapcsolat dinamikusan 
változó életéről, a párkapcsolatok szakaszairól 
beszélgettünk, az ülés elején néhány percben 

általánosságban, majd a személyes élmények-
re, érzésekre, tapasztalatokra fókuszálva. 

Egy párkapcsolat is „megszületik”, fejlődik, 
fejlődésének szakaszai (szimbiózis, differren-
ciálódás, gyakorlás, újraközeledés), annak jel-
legzetességi, megoldandó feladatai vannak. 
Fejlődésének szakaszai egymásra épülnek, 
sorrendben követik egymást, és mindegyik-
nek különböző feladatai vannak.  Ezekkel a 
kihívásokkal azonban sokszor nem sikerül 
maradéktalanul megküzdenünk, aminek a 
következtében nehézkes a továbblépés, vagy 
teljesen legátolja a fejlődést. Feszültséget 
okozhat az is, amennyiben a pár tagjai nem 
„egy ütemben” fejlődnek e téren.

A 15 fős csoport hat alkalommal találkozik 
a Civil Közösségek Házában, alkalmanként 
� órában. Az ülések kettős csoportvezetéssel 
folynak, két pszichológus közreműködésé-
vel. Igény esetén a szervezők gondoskodnak 
a résztvevők gyermekeinek felügyeletéről is. 
A részvétel ingyenes.

A hat alkalomból álló sorozat 2013 ta-
vaszán újraindul. Ha a leírtak felkeltették 
érdeklődését, további információt kap-
hat, illetve jelentkezhet az tavaszi alkal-
makra Goldmann-né Fehér Hajnalkánál a 
hajnalka.virag.feher@gmail.com e-mailcí- e-mailcí-
men.

Pécs, �01�. 10. 18.

Varga Veronika
pszichológus

Elég jó szülő csoport
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
HOLLAND- ,
ADÓSSÁGKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

2012. október 30.
                               
A lakosság lakhatással kapcsolatos eladósodásának problémája, valamint alternatív 
lakhatási megoldások keresése – ezekr beszélgettek a szociális 

lakóközösség éppen húsz éve létezik.
Két évtizeddel – –
l

ttek oda. Vállalniuk kellett, hogy rendszeresen 
fizetik a rezsit, cserébe másfél éven át ingyen lakhatnak a lakásban. E

állni.
A húsz év leforgása alatt számos körülmény változott, egy dolog azonban nem: az Ifjúságért 

fiataloknak problémáik kezeléséhez. Az egyesület jelenleg is futó kétéves modellprogramja – a 
Mindenre van megoldás – i. Célja, hogy 

háztartásgazdálkodásukhoz, adósságterhei
-piaci helyzetük is javuljon.

A mostani szakmai beszélgetésen részt vett a Baptista Szeretetszolgálat koordinációs igazgatója 
is. Noéh András hangsúlyozta, a nehézsorsú emberek megsegítésében, lakáskérdéseik, adósságterheik 
megoldásában egyre nagyobb szerepet kell, hogy vállaljanak a civil szervezetek. 
A fórumra z Ifjúságért Egyesület holland szakmai 
partnerszervezetének elnöke példákat hozott arra, hogy
alternatív megoldások a fenti gondokra. 
A szakemberek egyetértettek abban, hogy a szociális munkások szerepe nélkülözhetetlen a nehézségek 
hosszútávú és hatékony ugyanis , akik
„terepen” szereznek közvetlen tapasztalat ötleteket. Ezek pedig feltétlenül szükségesek 

Éppen ezért fontos a szociális szakma 
összefogása – akár a mindennapi gyakorlatban, akár a mostanihoz hasonló szakmai rendezvények 
alkalmával. - és szakmafejlesztési 

fenntartását is.

- Fontos, hogy 
folyamatosan és hosszútávon tudjunk nemzetközi szinten is együttgondolkodni, tapasztalatokat 
cserélni, konkrét kérdésekre konkrét megoldásokat javasolni egymásnak. Éppen ezért – többek között 
a lakosság lakhatással is kapcsolatos eladósodásának további kezelésére – ezután is mindenképpen 

igyekszünk ebbe 
bevonni a helyi döntéshozókat is.

a sellyei kistérségben kivitelezett Mindenre van megoldás 
megvalósított lakáskísérési program, épp egy hasonló holland ötlet adaptálásaként valósult meg.  
További információ: 
Sá
Tel.: 72/532-009; Email: postmaster@ifjusagert.axelero.net

Ifjúságért Egyesület
7624 Pécs, Ferencesek u. 42.
postmaster@ifjusagert.axelero.net
www.ifjusagertegyesulet.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Trebbin Ágost
Cserkuti Adolf főlevéltáros
(1859-1928)

Várostörténeti munkáim során nagyon sok 
eszmei és gyakorlati segítséget kaptam a város 
egykori főlevéltárosától, Cserkuti Adolftól. 
Ismeretlenül is tiszteltem ezt az igen értékes 
pécsi várostörténész-hírlapírót. Személyét il-
letően csak nagyon keveset tudtam, nem tar-
tozott a város agyon favorizált városkutatói 
közé. 

Becsültem benne a szerény, csendes, nagy 
tudású embert, aki a maga egyszerűségében is 
– korszaktól függetlenül – példaképe lehetne 
minden pécsi polgárnak. 

Életéről csak nagyon kevés információ állt 
rendelkezésemre. Így – mint már annyiszor – 
a régi pécsi napilapokhoz fordultam segítsé-
gért. Most ezeknek a hírlapoknak nekrológ-
jaiból idézem fel ennek a nagyszerű történész 
publicistának az egyre halványuló emlékét.   

„Meghalt Cserkuti Adolf volt városi főle-
véltáros”, adta tovább a „Dunántúl” és „Pécsi 
Napló” számos olvasójának a szomorú hírt 
19�8. október 10-i számaiban.   

„Egy magába vonuló, csendes élet záró-
dott ma is hosszú betegség után a pécsi kli-
nikán. Meghalt Cserkuti Adolf, aki Pécs 
városának éveken át volt derék levéltárosa, 
az újságíró tollnak ügyes forgatója. Érdekes, 
különc egyéniség volt Cserkuti Adolf. El-
avult okmányok, elsárgult levelek társaságá-
ban élte le napjait. A letűnt elmúlt világába 
vonta be magát. A múlt emlékeit szedegette 
elő régi poros írásokból.” (Dunántúl 19�8. 
október 10.) 

Cserkuti Adolf, akinek eredeti családi 
neve Linczáb Adolf volt, Máriakéméndről 

került be a pécsi iskolákba. A ciszterciták fő-
gimnáziumába járt, de befejező iskolai tanul-
mányait Kalocsán végezte. Eredetileg papi 
pályára készült. Még fölszentelése előtt nem 
érzett magában elegendő erőt a papi pályán 
való megmaradásra, és a hírlapírói pályára lé-
pett.

„Pályafutását Pécsett kezdte. Egy időben 
püspöki udvarmester volt, majd 15 éven át a 
városnál napidíjaskodott, míg azután érdekes 
munkásságával magára terelte a közfigyel-
met, s a város főlevéltárosának nevezték ki.” 
(Dunántúl. 19�8. október 10.)

A másik újság így emlékezik vissza a pálya-
kezdés éveire:  

„Amikor megüresedett a városi főlevéltá-
rosi állás és Cserkuti alapos latin felkészült-
ségével megszerezte a főlevéltári képesítést, 
Visy László dr. akkori főispán Cserkutit ne-
vezte ki a tisztségre, melynek derekasan meg-
felelt.” (Pécsi Napló 19�8. október 10.)

Pályája mindenkor szorosan kapcsolódott 
az egykori pécsi újságokéhoz. Munkatársa 
volt a Pécsi Figyelőnek, a Pécsi Közlönynek, 
mely utóbbinak felelős szerkesztője is volt.

„A Pécsi Közlöny, mely néhai Rézbányai 
János tulajdonát képezte, Cserkuti Adolfot 
bízta meg ezen hírlap szerkesztésével, mely 
tisztességnek nagy odaadással, nagy hozzá-
értéssel felelt meg.”  (Pécsi Napló 19�8. ok-
tóber 10.) 

„A városi levéltárat alaposan fölkutatta és 
a régi pécsi családokról sok és alapos közle-
ményeket írt a helyi lapokban, főképpen a 
Pécsi Naplóban. Nagy olvasottság és megbíz-

„Alkonybibor; sötétlő cipruságon
a nyugvó nap mosolygó fénye reszket...

Valaki jön, mély gyászban, haloványon,
és néz, csak néz, néz egy ledőlt keresztet.”

(Kosztolányi Dezső: A temetőben)
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hatóság jellemezte színes írásait, melyekkel 
mélyen szántott Pécs krónikájában.” (Pécsi 
Napló 19�8. október 10.) 

„Az utolsó évekig állandóan dolgozott. A 
helyi lapokban különösen sok érdekes pécsi 
vonatkozású cikke jelent meg a Dunántúl 
hasábjain. Írásait főleg az adatok precizitása 
jellemezte. Pécs város történelmi szempont-
ból is számos érdekes adatot ásott ki a városi 
levéltárból. Szorgalmas lelkiismeretes mun-
kaerő volt, akit újságírói foglalkozásában is 
elsősorban a lelkiismeretesség irányított.

A 69 éves Cserkuti Adolf az agglegények 
csendes életét élte. Az utóbbi években elko-
morult előtte a világ és azután már csak a kli-
nikai élet egyhangúságában pergette le hátra-
lévő napjait.

Temetése október 11-én, csütörtökön 
délután fél 4 órakor lesz a központi temető 
ravatalozó terméből, míg az engesztelő szent-
mise áldozatot a temetés napján, csütörtökön 
délelőtt 8 órakor mutatják be érte a ferenciek 
templomában.

Vele Pécs város ismét egy érdekes, eredeti 
emberrel, egy tehetséges tollforgatóval lett 
szegényebb. ” (Dunántúl 19�8. október 10.)

Szerettem volna Cserkuti Adolfról írásom-
hoz képeket mellékelni. Próbáltam arcképet fel-
kutatni, de mivel ez nem sikerült, már beértem 
volna a Pécsi Köztemetőben nyugvó főlevéltá-
ros sírjának fényképével is. De hát ezzel sem volt 
szerencsém. A sír fenntartási ideje 196�-ben le-
járt, és mivel senki nem váltotta meg, 1970-ben 
az újraértékesített sírba mást temettek el.

Ahol a folyók 
összekötnek

A projekt a Magyarország-Horvátország 
IPA Határon Átnyúló Együttműködési 
Programban, az Európai Unió és Magyarország 
társfinanszírozásával valósul meg.

DDRFK Nonprofit Kft ⎢7621 Pécs, Király u. 8. 
Tel: (72) 514-100, Fax: (72) 514-101 
E-mail: ddrfk@ddrfk.hu 

Udruga Slap ⎢31000 Osijek, L. Jägera 6/3 
Tel: +385(31)213-556, Fax:+385(31)213-557 
E-mail: udruga.slap@gmail.com 

  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MEETING MINUTES PARTNERS MEETING 
OSIJEK, September 5th 2011 

DDRFK Nonprofit Kft ⎢7621 Pécs, Király u. 8. 
Tel: (72) 514-100, Fax: (72) 514-101 
E-mail: ddrfk@ddrfk.hu 

Udruga Slap ⎢31000 Osijek, L. Jägera 6/3 
Tel: +385(31)213-556, Fax:+385(31)213-557 
E-mail: udruga.slap@gmail.com 

  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MEETING MINUTES PARTNERS MEETING 
OSIJEK, September 5th 2011 

DDRFK Nonprofit Kft ⎢7621 Pécs, Király u. 8. 
Tel: (72) 514-100, Fax: (72) 514-101 
E-mail: ddrfk@ddrfk.hu 

Udruga Slap ⎢31000 Osijek, L. Jägera 6/3 
Tel: +385(31)213-556, Fax:+385(31)213-557 
E-mail: udruga.slap@gmail.com 

  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MEETING MINUTES PARTNERS MEETING 
OSIJEK, September 5th 2011 

Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont

IPA Co-Op – Együttműködés – 
munkaerő-piaci modell program a Dráva mentén

IPA HUHR/1001/2.1.2/0002

A Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. horvát partnerével, a 
Slap Egyesülettel közösen 2011. június 1-jén kezdte meg új közös IPA program-
jának megvalósítását. Ezen projekt fő célkitűzése a Dráva menti régióban a ha-
táron átnyúló munkaerő-piaci mobilitás elősegítése, új partnerség kialakítása és 
működtetése volt.
A projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében összesen 9 Informá-
ciós napot szerveztünk álláskeresőknek a határ mindkét oldalán. Műhelymunkák 
keretében horvát és magyar szakemberek vitatták meg a hátrányos helyzetű 
munkavállalók integrációjával kapcsolatos témákat, magyar és horvát szakértők 
tanulmányozták a szomszéd ország foglalkoztatáspolitikáját és munkaerő-piaci 
jellemzőit, szereplőit.
A 2012. szeptember 30-án lezárult program tapasztalatait és eredményeit a part-
nerek az Eszéken tartott záró konferencián, továbbá egy záró kiadványban ösz-
szegezték.
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„Újra dolgozunk, sok minden változott”
csoportfoglalkozás

Az els foglalkozás id pontja: 2012. 11. 19. 10 – 12 óráig
Helyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) Tükör terem

Programunkat olyan kisgyermekes n knek terveztük, akik szeretnének visszatérni a munkaer piacra.
A gyermekvállalás után hosszabb id szak kimarad az aktív munkavállalásból, ezért gyakran
nehézséget okoz a megváltozott élethelyzet és a megváltozott munkaer piaci feltételek miatt a
visszatérés a munkába. Segítségünkkel csoportfoglalkozások során készítenénk fel a résztvev ket a
munkavállalásra, figyelembe véve az egyének adottságait és az aktuális munkaer piaci helyzetet.

Ha úgy érzi, hogy
ismeretei elavultak,
kiesett a gyakorlatból,
bátortalanabbul indul állást keresni,
nem tudja összehangolni korábbi munkáját jelenlegi életével,
váltani szeretne,

ez a tréning segíthet Önnek!

A 6 alkalomból álló csoportos foglalkozáson a következ témákat dolgozzuk fel:
személyiség , önbizalom fejlesztés
hogyan kommunikáljunk (verbális/nonverbális)
önéletrajzírás
interjúra való felkészülés
helyzetgyakorlatok
realitások, a munkaer piac aktuális helyzete

A csoportfoglalkozások során lehet ség van arra, hogy az egyéneket éppen aktuálisan érint
problémákat átbeszéljük, az ket foglalkoztató munkavégzést el segít információkhoz
hozzájuthassanak. Gyermekfelügyeletet biztosítunk, a Baranya Megyei Önkéntes Centrum
munkatársai által, el zetes egyeztetés alapján.

Kapcsolattartó: Bacskai Irén 70/776 84 37,maskepmas@gmail.com

„ÉLET-TÉR” – komplex szolgáltatások és közösségi 
kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért

„Újra dolgozunk, sok minden változott”
csoportfoglalkozás

Az els foglalkozás id pontja: 2012. 11. 19. 10 – 12 óráig
Helyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) Tükör terem

Programunkat olyan kisgyermekes n knek terveztük, akik szeretnének visszatérni a munkaer piacra.
A gyermekvállalás után hosszabb id szak kimarad az aktív munkavállalásból, ezért gyakran
nehézséget okoz a megváltozott élethelyzet és a megváltozott munkaer piaci feltételek miatt a
visszatérés a munkába. Segítségünkkel csoportfoglalkozások során készítenénk fel a résztvev ket a
munkavállalásra, figyelembe véve az egyének adottságait és az aktuális munkaer piaci helyzetet.

Ha úgy érzi, hogy
ismeretei elavultak,
kiesett a gyakorlatból,
bátortalanabbul indul állást keresni,
nem tudja összehangolni korábbi munkáját jelenlegi életével,
váltani szeretne,

ez a tréning segíthet Önnek!

A 6 alkalomból álló csoportos foglalkozáson a következ témákat dolgozzuk fel:
személyiség , önbizalom fejlesztés
hogyan kommunikáljunk (verbális/nonverbális)
önéletrajzírás
interjúra való felkészülés
helyzetgyakorlatok
realitások, a munkaer piac aktuális helyzete

A csoportfoglalkozások során lehet ség van arra, hogy az egyéneket éppen aktuálisan érint
problémákat átbeszéljük, az ket foglalkoztató munkavégzést el segít információkhoz
hozzájuthassanak. Gyermekfelügyeletet biztosítunk, a Baranya Megyei Önkéntes Centrum
munkatársai által, el zetes egyeztetés alapján.

Kapcsolattartó: Bacskai Irén 70/776 84 37,maskepmas@gmail.com

„ÉLET-TÉR” – komplex szolgáltatások és közösségi 
kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért

„ÉLET-TÉr” – komplex szolgáltatások és közösségi 
kezdeményezések támogatása a pécsi családok jólétéért

„Újra dolgozunk, sok minden változott”
csoportfoglalkozás

Az első foglalkozás időpontja: 2012. 11. 19.  10 – 12 óráig
Helyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.)  Tükör terem

Programunkat olyan kisgyermekes nőknek terveztük, akik szeretnének visszatérni a munka-
erőpiacra. A gyermekvállalás után hosszabb időszak kimarad az aktív munkavállalásból, ezért 
gyakran nehézséget okoz a megváltozott élethelyzet és a megváltozott munkaerő-piaci feltéte-
lek miatt a visszatérés a munkába. Segítségünkkel csoportfoglalkozások során készítenénk fel a 
résztvevőket a munkavállalásra, figyelembe véve az egyének adottságait és az aktuális munka-
erő-piaci helyzetet. 
Ha úgy érzi, hogy

• ismeretei elavultak,
• kiesett a gyakorlatból,
• bátortalanabbul indul állást keresni,
• nem tudja összehangolni korábbi munkáját jelenlegi életével,
• váltani szeretne,

ez a tréning segíthet Önnek!
A 6 alkalomból álló csoportos foglalkozáson a következő témákat dolgozzuk fel:

• személyiség-, önbizalom-fejlesztés
• hogyan kommunikáljunk (verbális/nonverbális)
• önéletrajzírás 
• interjúra való felkészülés
• helyzetgyakorlatok
• realitások, a munkaerőpiac aktuális helyzete

A csoportfoglalkozások során lehetőség van arra, hogy az egyéneket éppen aktuálisan érintő 
problémákat átbeszéljük, az őket foglalkoztató munkavégzést elősegítő információkhoz hozzá-
juthassanak. Gyermekfelügyeletet biztosítunk, a Baranya Megyei Önkéntes Centrum munka-
társai által, előzetes egyeztetés alapján.

Kapcsolattartó: Bacskai Irén 70/776-84-37, maskepmas@gmail.com
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– BUDAPESTI 
EGYETEMISTÁK LÁTOGATÁSA AZ ORMÁNSÁGBAN

2012. október 20.
                               
Az Ifjúságért Egyesület Sellyei Kistérségben megvalósított „Mindenre van megoldás”
modellprogramja koordinálta azt a kétnapos baranyai terepgyakorlatot, melyen a Corvinus 
Egyetem hallgatói vettek részt. A 35 magyar és külföldi egyetemista - akik szociológiát, 
közgazdaságtant, pszichológiát, illetve politológiát hallgatnak a budapesti intézményben -
többek között ellátogatott az Ormánságba. A csoport felkereste azokat a településeket is, 
amelyeken a „Mindenre van megoldás” elnev

egyének, családok igyekeznek úrrá lenni 
nehézségeiken.

tanár-szociológus szemináriumaira járnak, és a szegénység és etnicitás problematikájával, valamint az 
úgynevezett társadalom alatti osztályokkal foglalkoznak. A fiatalok pécsi bányászkolóniák után 
ormánsági településeket látogattak meg. Magyarmecskén az iskolaigazgató, Gilvánfán és Sellyén pedig 

tájékoztatást a kistérség helyzeté tt kezdeményezett programokról, 
ámolók kitértek a már említett TÁMOP projektbe bevont háztartások 

helyzetére és a programban kapott segítséggel történt fejlesztési eredményekre, különös tekintettel az 
, valamint a pénzkezelési szokásaikban 

tapasztalható pozitív változásokra. Az egyetemista csoport a helyi lakosokkal is igyekezett kapcsolatba 
kerülni – annak ellenére, hogy a külföldi hallgatók csak nehezen tudtak kommunikálni az idegennyelvet 

Ladányi János szerint nagyon hasznosak az efféle utak, mert az egyetemi tanulmányoknak csak 
úgy van 
hallgatói sok társadalomelméleti és -statisztikai szakirodalmat olvastak már, de mivel még sosem 

– Még sosem láttak falusi szegénytelepeket, 

ahhoz
Ladányi János szerint több értelme is volt a látogatásnak. Egyrészt mindenképpen az, hogy a 

srészt pedig a szociológus hasznosnak tartja, 
hogy a hallgatói tényleg megvalósítanák a terepgyakorlaton megfogalmazott terveiket. Többen ugyanis 

Az Ifjúságért Egyesület projektje 58.294.805 forintos támogatásból valósul meg, két éven át.  
C aládoknak nyújtott komplex támogatással 
hozzájáruljon a hatékony háztartás-
tartozásaik rendezéséhez, mégpedig úgy, hogy ezzel párhuzamosan a -piaci helyzetük is 
javuljon. A projekt megvalósító -dunántúli
Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Szociális Háló Egyesület.

További információ: 

Tel.: 72/532-009; Email: postmaster@ifjusagert.axelero.net

Ifjúságért Egyesület
7624 Pécs, Ferencesek u. 42.
postmaster@ifjusagert.axelero.net
www.ifjusagertegyesulet.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Ő maga mondta ezt tréfálkozva a további 
életéről, amikor az Aradi vértanúk útján le-
bontott házukból a Surányi útra költöztek. 
(A nem régi pécsiek kedvéért: a temetőt is Su-
rányinak hívták, létrehozójáról elkeresztelve. 
Az ő fia volt Surányi Miklós, a neves író, aki-
ről az utcát elnevezték.)

Hát igen, így viccel egy tüke, egy pécsi 
polgár, egy valódi helytörténész. Nem sok 
van már belőlük. Már csak ezért is szerettük, 
tiszteltük Miklóst. Sokak által ismert, igazi 
közéleti személy, istenadta vérbeli könyvtá-
ros volt. Szinte mindenkit, minden épületet, 
eseményt ismert. Nem véletlen, hogy ő kez-
deményezte, szervezte, bővítette a Megyei 
Könyvtár helytörténeti részlegét. Élmény volt 
vele a várost járva beszélgetni, mindig eszébe 
jutott valami, akárhova nézett, akárkivel talál-
kozott.

Itt született Pécsett, s pár gyerekkori évet, 
egyetemi tanulmányait s rövid kaposvári gya-
korló idejét nem számítva itt is élte életét. A 
családból hozta magával a közéleti aktivitást 
(gondosan megírt családtörténetét volt alkal-
mam elolvasni). Még lehetett igazi cserkész, 
ciszterci kisdiák, énekelhetett a Szent Péter 
kórusban. Volt honnan ellesni a társasági élet 
fortélyait. Egyházi közösségekben, s a poli-
tikában is aktivizálta magát, de sohasem fel-
tűnősködött. Nyitottságát, segítőkészségét 
mindenhol elismerték.

S ez az ember énekelt nekünk a Pécsi Ka-
marakórusban 54 éven át, s nyilván nem vélet-
lenül lett Örökös Elnökünk. Meghatározója, 
jellegzetes alakja, képviselője volt együtte-
sünknek, mindig udvarias, derűs, bölcs, de 
kicsit félrehúzódó.

Hogy valódi közösséggé formálódtunk a 
hatvanas években, jelentős részben neki is kö-
szönhettük. A karnagyok hívták a tagokat a 
kórusba a barátok illetve a tanítványok köré-
ből, de az ismerkedések, társas összejövetelek, 
hazai és külföldi kirándulások, műsoros estek 
kezdeményezésében és szervezésében a Surján 
házaspár szinte észrevétlenül egyre fontosabb 
szerepet töltött be. Egyre jobban éreztük (az 
ötven év távlatából még inkább): egy védett 
szigetté váltunk az ideológiai zűrzavarok vad 
világában. Mohos Tóni bácsi és a Nevelők 
Háza védő szárnyai alatt vidáman énekelhet-
tük, amihez kedvünk volt, és amennyire lehe-
tett, éltük életünket. 

Aztán kinyílt előttünk Európa kapuja. 
1966 nyarán megismerkedtünk a helsinki 
egyetemi kórussal, az EOL-lal. Miklós nyelv-
ismeretét, kiváló kapcsolatteremtő képességét 
latba vetve – maga mellé véve hasonló hozzá-
állású társainkat – máig élő kapcsolatot te-
remtett. Három csereút és sok-sok barátság 
lett ennek eredménye, köztük az első külföldi 
utazás Helsinkibe. Nehéz meghatódottság 
nélkül gondolni a kórus tevékeny hozzáállásá-
ra, lelkesedésére, örömére, teherbírására. Na-
gyon kellett ide Miklós talpraesettsége!

Ezután már nem volt megállás. Veszprém, 
Torino, London – Cork, Amszterdam, Tours, 
Knokke-Heist, Köln, Günzburg, s ki győzi 
felsorolni a sikereket, győzelmeket. Miklós-
nak hála, mindenhol szívesen láttak bennün-
ket, s könnyezve búcsúztunk. Boldogan emle-
gettük: a kórus mindig otthon érezte magát, 
ha énekestársakat talált. 

Persze idehaza is zajlott az élet. Fesztiválok, 
kórusbarátkozások, fellépések, lemezfelvéte-

Surján Miklós emlékére
 „Surányiból a Surányiba”
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lek, a szervezés millió gondja. Miklós mindig 
készségesen segített. Volt türelme meghallgat-
ni, és sokszor adott okos tanácsokat. Hosszú 
időn át közel laktunk egymáshoz, így a pró-
bákról hazafelé volt alkalmunk sok mindent 
megbeszélni. Jobb volt ez számomra minden 
gyógyszernél. Hiányzik ez is, akárcsak az 
okos, frappáns köszöntők, kapcsolattartás hi-
vatalos személyekkel, közös ajándékok kitalá-
lása, s még mi minden!

�000 körül kezdte el Miklós a kórusdoku-
mentumok feldolgozását. A kamrájukban állt 
1� vastag gyűjtődobozban a sok-sok meghívó, 
újságcikk, s egyéb emlékek. A számítógéppel 
megismerkedve hangyaszorgalommal vitte fel 
az anyagot, esténként dolgozva. „Megírjuk a 
kórus történetét” – határozta el Miklós. Űzte, 
hajtotta magát és engem is. Auréllal és velem 
is sokat viaskodott, de a 45 éves jubileumra el-
készült a nagy mű. 

„Honlapot készítünk” – állt elő Miki az 
újabb ötlettel. Tartalmi elképzelések, újabb 
viták, rengeteg munka. Az 50 éves évforduló 
óta az interneten a mai napig ott áll a napra-
kész honlap. lesz-e még valaki, aki ezt szenve-
déllyel, odaadással szerkeszti? Kedves Olvasó! 
Ha meglátogatja a  www.pecsikamarakorus.huwww.pecsikamarakorus.hu 
oldalt,  Miklós keze munkájával, ügyszerete-
tével találkozik.

Nekem megadatott, hogy kórusutakon 
többször egy szobában lakhattam vele. Ked-
ves vetélkedésünk volt, ki ébred fel előbb, ki 
készíthet a másiknak kávét.

Miklós! Szívesen készítenék Neked reggel 
kávét.

Szauer Dezső
a Pécsi Kamarakórus alapító tag ja 

és egykori szervezője
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PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 
2013. évre vonatkozó működési pályázata, 
melynek célja, hogy hozzájáruljon a civil tár-
sadalom erősítéséhez és a civil szervezetek tár-
sadalmi szerepvállalásának segítéséhez.

A pályázat célja: a pályázat a civil társada-
lom erősítését, a civil szervezetek társadalmi 
szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályá-
zat célja a civil szervezetek működéséhez való 
hozzájárulás. 

Támogatható tevékenységek: a projekte-
ket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, 
fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek 
való megfelelést segítő tevékenységek, vala-
mint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek 
biztosítása. 

A támogatásra rendelkezésre álló keret-
összeg mértéke: a rendelkezésre álló forrást az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosítja. 

Pályázók köre: az alábbi szervezetek 
nyújthatják be elektronikus pályázatukat: 
szövetség vagy alapítvány, illetve egyesület 
(ide nem értve a szövetséget).   

A finanszírozás módja: jelen pályázat ke-
retében visszatérítendő és vissza nem térítendő 
támogatásra is pályázhatnak a civil szervezetek. 
Előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén a 
támogatásból a támogatási időszak kezdő napjá-
tól felmerült költségek finanszírozhatók.

A pályázatok benyújtásának módja és 
helye: az érvényes pályázat benyújtásának 
előfeltétele az érvényes, az Alapkezelő által 
visszaigazolt EPER regisztrációs nyilatkozat 
megléte, amely a regisztrációs dokumentum 
megfelelő kitöltésével, nyomtatásával és be-
küldésével, továbbá a költségtérítés megfize-
tésével érhető el. A pályázatot kizárólag elekt-
ronikusan lehet benyújtani! 

A pályázat benyújtását megelőzően min-
den, regisztrációval nem rendelkező pályázó-
nak a http://eper.hu/webeper/paly/palybe-
lep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az 
EPER-ben.

Beadási határidő: 2012. december 10, 
december 11.

Részletek: civil.kormány.hu

Az Autonómia Alapítvány pályázatot hir-
det települések önkormányzatai, roma/cigány 
kisebbségi önkormányzatai, civil szervezetei 
számára, hogy hozzásegítse azokat roma in-
tegrációt szolgáló hazai és EU-s forrásokhoz, 
elsősorban humán fejlesztési területen. 
A program elemei:

– Projekttervező képzés, amely során a 
résztvevők elsajátítják a problémák 
elemzését és megoldási ötletek kidolgo-
zásának módszereit

– Hazai tanulmányutak, melyek során a 
képzésen résztvevők számára már műkö-
dő, roma integrációt célzó projekteket 
mutatunk be

– Helyi kisprojektek támogatása - meghí-
vásos pályázat a képzésen és tanulmány-
úton résztvevők számára. 

Pályázó szervezet lehet: települési önkor-
mányzat, cigány/roma nemzetiségi kisebbségi 
önkormányzat, nonprofit szervezet. A pályá-
zat meghívásos, csak azok a szervezetek vehet-
nek részt rajta, melyeknek képviselői sikeresen 
elvégezték a program keretében bonyolított 
képzéseket és részt vettek a tanulmányuta-
kon. A projektek tervezését az Autonómia 
Alapítvány szakmai stábja helyben segíti, az 
elkészült pályázatok támogatásáról egy füg-
getlen bíráló bizottság dönt.
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A támogatás keretösszege: 8 000 000 Ft. 
A várható nyertesek száma: 5-15 között.
A támogatás teljes egészében vissza nem té-

rítendő adomány. 
A pályázatok megvalósításának várható 

kezdete �013. április, befejezési időpontja 
�013. december 31.

A programban való részvétel, beleértve a 
képzésekhez és tanulmányutakhoz kapcso-
lódó úti-, szállás-, és étkezési költségeket, a 
résztvevők számára térítésmentes. 

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

Azon települések jelentkezését nem áll mó-
dunkban fogadni, akik a �009-�01� időszak-
ban az EU forrásokkal a romák integrációjá-
ért programunk résztvevői voltak!

A pályázat beadása: Pályázat benyújtására 
a kiíráshoz kapcsolódó jelentkezési lappal, és 
a pályázók által delegált két fő – roma és nem 
roma – résztvevők önéletrajzával lehet.

A jelentkezési lap valamint az ahhoz kap-
csolódó önéletrajzok beküldhető e-mailen 
vagy postai úton az alábbi címekre 2012. de-
cember 10-ig. 
E-mail cím: projektfejlesztes@autonomia.hu
Postacím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 
II/9. 
Ha kérdése van, hívja Nun Andrást – 06 1 
�37 60�3, 06 �0 801-9073

A jelentkezési lap és az önéletrajz sablon le-

tölthető az Autonómia Alapítvány honlapjá-
ról: www. autonomia.hu

Pályázat civil szervezeteknek online ado-
mánygyűjtő rendszerbe való belépésre

A NIOK Alapítvány és az OTP Bank is-
mét kiírja pályázatát civil szervezeteknek 
online adománygyűjtő rendszerbe való belé-
pésre. A www.adhat.hu portálon a program-
ba csatlakozó civil szervezetek számára az 
adományozók a web-áruházakban használt 
bankkártyás fizetési módszerrel utalhatnak 
pénzadományokat.

A programba belépő civilszervezetek saját, 
a webáruházak esetében is használt, bank-
kártyás befizetésre alkalmas felületet kapnak, 
melyen keresztül adományozóik könnyen, 
gyorsan, minimális tranzakciós díjak mellett 
utalhatják át pénzbeni támogatásaikat a szer-
vezetek számára. Az átutalási díjak az OTP 
Bank által kibocsátott Visa, Electron, Master-
Card és Maestro kártyával bonyolított tranz-
akció esetén 1,5%, más bank által kibocsátott 
ugyanezen kártyák esetén 1,9%, American 
Express kártyákkal bonyolított tranzakciók 
esetén �%.

A programba a szervezetek ingyen, térí-
tésmentesen csatlakozhatnak. A programba 
ezen pályázati kiírás keretén belül max. 100 
szervezet juthat be.

A pályázat beadási határideje: FOLYA-
MATOS!

A pályázati feltételek teljesülését a NIOK 
Alapítvány szakemberei bírálják el. A bíráló 
bizottság � havonta értékeli a beérkezett pá-
lyázatokat, majd a kiválasztásra került civil 
szervezeteket írásban (elektronikus levélben) 
értesíti. 

Részletek: www.adhat.hu  

Szerkesztette: Szabó Ágnes
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AAA mmmééédddiiiaaa eszköztárának lehet ségei aaazzz

ééélllmmmééénnnyyypppeeedddaaagggóóógggiiiááábbbaaannn ééésss aaazzz ifjúsági kkkööözzzööössssssééégggiii
munkában

A m helymunka célja, hogy olyan projektek segít inek, mentorainak kínáljon bemutatkozási lehet séget
és tapasztalatcserét, akik a média eszközeit hívják segítségül ahhoz, hogy fiataljaik kifejezhessék 
véleményüket, gondolataikat, megmutathassák önmagukat, sz kebb és tágabb környezetüket, továbbá 
kisközösségük tagjaként átélhessék a közös alkotás örömét és értékteremt  munkák létrehozóivá 
válhassanak. A m helyre várjuk azokat a pedagógusokat, segít ket, közösségfejleszt ket is, akik 
szívesen vágnának bele hasonló tematikájú iskolai és iskolán kívüli programokba, illetve szívesen 
ismernének meg már m köd  programokat. 

2012. november 28. 13.30 
Civil Közösségek Háza 
(Pécs, Szent István tér 17.)

A workshop programja: 

13.30 – 15.00 Meghívott projektek bemutatkozása 
Értékek Kontra Er szak (Values Versus Violence/Triple-V )
Kárpáti Árpád, Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. (www.triple-v.org)
Fotó- és médiafoglalkozások Bagon
Kerényi Máté és a projekt önkéntesei, BAGázs Közhasznú Egyesület (www.bagazs.org/hu)
Média klub a pécsi Menedékben
Tasnádi Zsófia és az Emberség Erejével Alapítvány önkéntesei (www.menedekpecs.hu)
TCH - Társadalmi Célú Hirdetések Ormánsági Fiatalokkal
Kovács Orsolya, OKISZ, Fenntartható Ormánság Nonprofit Kft. (www.informansag.blog.hu)

15.00 - 16.10  M helybeszélgetés és tapasztalatcsere minden résztvev  számára 
16.10 - 16.30 Aktuális pályázati lehet ségek a témakörben – Kárpáti Árpád (Baranya  
   Ifjúságáért Nonprofit Kft) 
Együttm köd  partner: Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

A workshop ingyenes, de el zetes regisztráció szükséges: Koska Éva (elet ter.belvaros@ckh.hu)
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Baranyai

impresszum

A lap megjelenését 
támogatja:

Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség

Baranyai közösségi lap
Megjelenik havonta

Kiadja: a Nevelők Háza Egyesület (76�4 Pécs, Szent István tér 17.)
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA 
áLLANdÓ PrOGrAmJAI

Minden hétfőn 14.30-kor
Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok Barátság 
Kórusának próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
Pécsi Kamarakórus próbái 
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas művész

Minden kedden 18 órakor 
Mecseki Fotóklub
Vezeti: Hámori Gábor

Minden hónap első keddjén 15 órakor
Örökifjú Nyugdíjasok Klubja

Kéthetente keddenként 17 órakor
Foltvarró Klub 
Vezeti: Molnárné Reich Lívia

Minden szerdán 16 órakor 
Belvárosi Rajziskola 
Vezeti: Nemerey Péter

Minden hónap harmadik szerdáján 
15 órakor

Vers-és Prózamondó Pedagógusok Klubja
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 15 órakor
Füsti Molnár Éva Színistúdió 
Vezeti: Füsti Molnár Éva, Jászai-díjas 
művész

Minden pénteken 17 órakor 
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
Vezeti: Palacskó József

  Ingyenes számítógépes 
tanfolyam indul nyugdíjasoknak!
Az oktatás két hetes turnusokban folyik, 

minden délután 14-16 óráig
Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 

72/215-543 (Kiss Zsuzsanna)



Baranya Megyei Civil Információs Centrum

Szolgáltatások:

• tanácsadás az alábbi területeken:
o jogi, közhasznúsági,

o pénzügyi, könyvelési, adózási
o pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan

o civil szervezetek és üzleti szféra közötti kapcsolatépítés és együttműködés segítésének, tapasztalatai-
nak bemutatása

o forrásteremtési tanácsadás
o számítógép-kezelés

o magyar-külhoni magyar és egyéb külföldi partnerségi kapcsolatok elősegítése

• információs szolgáltatások:
o Partnerség Információs Nap szervezése

o kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása)
o folyamatos információszolgáltatás biztosítása (adatbázis építése, aktualizálása, elérhetősége)

• infokommunikációs szolgáltatások
o honlap fenntartása

o hírlevél

• képzési és egyéb szolgáltatások
o a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos szemináriumok szervezése

o CIC partneri hálózati munkában való részvétel
o más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés

o inkubátor funkció – civil szervezetek számára székhelycím és alkalmi infrastruktúra biztosítása a 
Civil Közösségek Házában.

ÁROP 1.1.14 2012 2012 0002
Civil Információs Centrum
m ködtetése

Baranya Megyei Civil Információs Centrum

o
o

o
o

o
o

o

o
o

o

o
o

o

o
o

o

Elérhet ségeink:
Nevel k Háza Egyesület

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 72 315 679
e mail: bmcic@ckh.hu

www.cic.ckh.hu
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