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

Telefon: +36 7�/ �15 543,  511-815; Fax: +36 7�/ 315 679
E-mail: nevhaz@t-online.hu; Web: www.ckh.hu

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA fEbruárI PrOGrAMJAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRIA 
2014. február 4-én 17 órakor nyílik László Dániel 
festőművész „Mária út” című kiállítása.
A kiállítást megnyitja: Bognár Attila, a Pécsi Egyház-
megye társadalmi és kulturális kapcsolatok referense.
A kiállítás megtekinthető február 24-ig, hétköznapokon 
9-18 óráig.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
2014. február 11-én, 18 órakor nyílik Orbók Ildikó 
fotókiállítása „Ablakmesék” címmel.
A kiállítást megnyitja: Pethes Mária költő, zongorán 
közreműködik: Mánfai György.
A kiállítás megtekinthető március 14-ig, hétköznapokon 
9-18 óráig.

ÚJ GALÉRIA
2014. február 11-től megtekinthető a Nőkért Egyesület 
kiállítása, A magyar feminizmus története címmel, 
mely a magyar nőmozgalmak és nőtörténelem legfonto-
sabb eseményeit mutatja be.  
A kiállítás megtekinthető március 11-ig, hétköznapokon 
9-18 óráig.

PROGRAM
Február 1-jén, szombaton 14 órától

Mindennapi praktikák
Tervezzünk Vasarelyvel!: Látogatás a Vasarely múzeum-
ban és 
közös alkotás a Civil Közösségek Házában.
Február 5-én, szerdán 17 órától

SANSZ Filmklub
Tess – Egy tiszta nő
színes, francia-angol romantikus dráma, 150 perc, 1979

Február 6-án, csütörtökön 17 órától
INTIM VISZONYOK
Biblioterápia Ulickaja művein át Gilbert Edit irodalmár, 
műfordítóval
Médea gyermekei

Február 11-én, kedden 16 órától
Pethes Mária költő Zenekar c. könyvének bemutatója
Beszélgetőtárs: Bognár Papp Irén

Február 12-én, szerdán 18 órától
KÉP-SOR
A néplélek utazása a népdalaink szárnyán (II. rész)
Szántai Lajos előadása

Február 12-én, szerdán 17 órakor
Az Agócsy László Zeneiskola növendékeinek hang-
versenye

Február 14-én, pénteken 16.30-tól
Egymilliárd Nő Ébredése – One billion rising
Tánc a bántalmazott nőkért

Február 18-án, kedden 18 órától
Mecseki Fotóklub
Tillai, az építész – Tillai Ernő estje

Február 18-án, kedden 17 órától
Pécsi Magyar-Spanyol Társaság
Argentína természeti szépségei, társadalma, kultúrája, 
gazdasága és a magyar-argentin kapcsolatok
Az argentin nagykövet előadása

Február 19-én, szerdán 17 órától
SANSZ Filmklub
A kör (Dayereh)
színes, magyarul beszélő, iráni filmdráma, 90 perc, �000

Február 20-án, csütörtökön 17 órától
INTIM VISZONYOK
Biblioterápia Ulickaja művein át Gilbert Edit irodal-
már, műfordítóval
Kukockij esetei

Február 22-én, szombaton 9-től 16 óráig
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoportja 
ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyama önkénteseinek, 
dolgozóinak, kisgyermekekkel és fogyatékkal élőkkel 
foglalkozó szakembereknek és  érintetteknek

Február 24-én, hétfőn 17 órától
A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület össze-
jövetele
A pécsi repüléstörténet hőskora

Február 25-én, kedden 16.30-tól
Népi Írók Baráti Társasága
Beszélgetés Orcsik Ferenccel, a Boldogság füzetek 
írójával

Február 25-én, kedden 18 órától
Mecseki Fotóklub
Mánfai Bence természetfotós vetítése

Február 26-án, szerdán 17 órától
Pécsi Magyar-Finn Társaság
Ahol még a falak is ruhát öltenek
A finn textilművészetről (és a ryijyk világáról) beszél 
Böröndi Alexandra, a PTE nyelv és kultúra szakos 
hallgatója

Február 27-én, csütörtökön 17 órától
Sétatéri esték
Pécs szerepe a magyar pénztörténetben, az Anjouktól 
napjainkig
Raýman János vegyészmérnök előadása
sorozatszerkesztő: Trebbin Ágost

Február 27-én, csütörtökön 18.30-tól
Simply English Music Club
Pót-Bálint napi műsor szerelmes dalokkal

Február 28-án, pénteken 16.30-tól
Koreai filmklub
Singidzson – A Mennyek fegyvere



2014. január-február 3

Ba
ra

ny
ai

Civil „háttérország” – a Baranya Megyei Civil Információs Centrum elmúlt 18 hónapja 4
Sétatéri esték 5
SANSZ Filmklub 6
Ingyenes „Zöld bébiszitter” képzés indul Pécsett! 9
Németül öt országból, három kontinensről 10
Új az év, új a név, de a hév a régi 11
Egy pécsi nagyasszony emléke 1�
„ÁLMOK” – Esélyteremtő és élménypedagógiai műhely a vizuális nevelés eszközeivel 13
35 éves a Pécsi Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhelye 14
Szakmát adott hátrányos helyzetű ormánsági emberek kezébe a SZOHE 15
Már nem a szőnyeg alá söprik 15
Pályázati ajánló 16

T A R T A L O M

Évkezdet
Sokunk számára január az év legdepresszió-

sabb hónapja. Az ünnepek után nehezen in-

dulnak a hétköznapok, bár a naptár szerint 

több a világos órák száma, mint december-

ben, ez a tény egyáltalán nem vigasztal regge-

lenként, amikor nem a napsugarak, hanem a 

kintről beszűrődő utcai lámpa fényére ébre-

dek.

Év vége közeledtével a média egyik kime-

ríthetetlen témája, ki, milyen újévi fogadal-

mat tesz, mi mindenen szeretne változtatni 

az életében. December utolsó napjaiban úgy 

tekintünk az újesztendőre és az új életünk-

re, mintha nem néhány nap múlva egy hét-

köznap venné kezdetét, hanem messze, va-

lamikor, egy távoli galaxisban. Bizakodunk, 

reménykedünk, hogy a következő évben min-

den megváltozhat, mintha az újévbe átlépve 

azonnal erő, kitartás járna ajándékba, ha már 

tavaly nem történt meg. 

Panaszkodunk, ha télen esik a hó és hideg a 

levegő, és akkor is, ha enyhe az idő, mert 

„bezzeg régen” a tél tél volt, és a rügyező 

gyümölcsfák elfagyhatnak, ha a tél kis késés-

sel, de mégiscsak beköszönt.

Panaszkodunk arra is, hogy január milyen 

hosszú és egyhangú, csak lenne már február, 

hiszen akkor már szinte egy ugrás a március. 

A bevásárlóközpontok a már január elején el-

kezdődő téli kiárusítása is mintha felgyorsíta-

ná az időt, hogy minél előbb véget érjen a tél, 

és legyen hely a tavaszi kollekciónak.

Kétségtelen, hogy a szürke, egyhangú téli na-

pok helyett, szívesebben örülnék a napsütéses, 

madárcsicsergős márciusnak, ám úgy gondo-

lom, hogy sokkal jobban érezhetnénk magun-

kat ebben az időszakban, ha hagynánk magun-

kat lelassítani a mindennapokban, és bátran 

élnénk az évszak nyújtotta lehetőségekkel. 

Kiss Zsuzsanna



Ba
ra

ny
ai

2014. január-február4

Az elmúlt évben több alkalommal is olvashattak a 
Civil Információs Centrum, egyszerűbben a CIC 
működéséről. Mint korábban már megírtuk, a 
Nevelők Háza Egyesület �01�. július 1-jén indí-
totta el ezt a programot. Az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveze-
tek működéséről és támogatásáról szóló �011. évi 
CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) 
51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil 
kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) a civil szervezetek műkö-
désének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk 
erősítése, továbbá az államháztartás alrendszerei-
ből nyújtott támogatások szabályszerű felhaszná-
lásának elősegítése érdekében civil információs 
centrumokat működtet. Ez a törvényi háttér. A 
címet az EMMI adományozza, a működtetéshez 
szükséges forrásokat egy Európa Uniós ÁROP 
konstrukció biztosítja. A cím használatára, illetve 
a hozzá rendelt forrásra �01�. július 1. és �014. 
december 31. között jogosult a szervezet. A kö-
telezően ellátandó feladatokat is a törvény szabá-
lyozza.

A szabályok, törvények, projektelőírások, in-
dikátorok köré próbál a Nevelők Háza Egyesület 
egy valós igényekre, elvárásokra reagáló kliens-
barát szolgáltatást biztosítani a megye szerveze-
teinek, magánszemélyeinek, önkormányzatainak. 
Az egyesület 13 éve nyújt „intézményesült” kere-
tek között szolgáltatást, melynek támogatói, ke-
retei gyakran változtak, de a benne dolgozók, a 
baráti, családias légkör reményeink szerint nem.

Mit csináltunk az elmúlt 18 hónapban a Civil 
Információs Centrum keretei között?

Volt közel 1300 óra tanácsadásunk, 700 részt-
vevőnk a különböző rendezvényeken, 105 kép-
zésbe bevont ügyfelünk, együttműködtünk több 

tucatnyi civil szervezettel, elmentünk a partneri 
találkozókra, ahol találkoztunk CIC-t működ-
tető szervezetekkel. Szerveztünk Partnerségi In-
formációs Napokat pályázatokról, a jogszabályi 
változásokról, önkéntességről, szolgáltatásokról. 
Képzéseket szerveztünk, hálózatfejlesztés, forrás-
teremtés, önkéntesség témában. Jártunk kistérsé-
gekben/járásokban. Együttgondolkodtunk más 
szolgáltató szervezetekkel, melynek eredménye-
ként kidolgoztunk egy képzést. Működtetünk 
egy projekt-honlapot a cic.ckh.hu címen. 

Mindezekről félévente-évente szakmai be-
számolót, évente munkatervet készítettünk az 
EMMI-nek. Pénzügyi és szakmai beszámolót 3 
alkalommal a MAG Zrt.-nek. Túléltünk egy hely-
színi ellenőrzést. Alkalmanként adatot szolgáltat-
tunk civilekről, árvízről, adománygyűjtésről, kül-
honi magyar kapcsolatokról és még sok másról.

Néhány szubjektív gondolat a szakmai veze-
tő, tanácsadó fejéből. Sokat tanultunk. Főleg a 
civilektől, az „ügyfelektől”. Odafigyelést, alapos-
ságot, ügyszeretetet. Születtek új és alakultak át 
régi szervezetek. Megismerkedhettünk fantasz-
tikus ötletekkel, projektekkel és nem utolsó sor-
ban hihetetlenül kreatív, innovatív emberekkel. 
Igyekeztünk és a továbbiakban is ezen leszünk, 
hogy ebben az átpolitizált világban megőrizzük 
függetlenségünket és szakmaiságunkkal bizonyít-
suk kompetenciánkat.

Mindeközben pedig szerettük volna a segítő-
támogató-fejlesztő attitűdünket megőrizve a me-
gyei civil szervezeteinek mindennapi munkáját 
megkönnyíteni. A változásokra reagálva szolgál-
tatásainkat fejleszteni, megőrizve a Nevelők Háza 
Egyesület, a Civil Közössége Háza befogadó, csa-
ládias légkörét.

Fűri Ildikó

Civil „háttérország” – a Baranya Megyei Civil 
Információs Centrum elmúlt 18 hónapja
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�014. január 8.
Mi a csudát tudunk a világról? (What the Bleep Do We (K)now!?)

színes, fekete-fehér, magyarul beszélő, amerikai dokumentumfilm, 109 perc, 2004 
Egyhangú, unalmas életet él Amanda, az elvált fényképész. Ám minden a feje tetejére áll, amikor egy nap az 
élete – szó szerint – elemeire bomlik, felfedve azokat a sejteket, sőt, molekuláris és kvantumvilágokat, ame-
lyekből áll. Amanda úgy érezheti magát, mint Alice Csodaországban. Különböző személyekkel és különös 
helyzetekkel találkozik, amelyek arra késztetik, hogy átgondolja emberi kapcsolatait, a férfiakhoz való viszo-
nyát, az élethez való hozzáállását. Eközben tudósok és misztikusok mondják el véleményüket a világról, a 
vallásról, a tudományról. A film sajátos kísérlet, hogy bejárjuk az emberi öntudat eddig még feltérképezetlen 
területeit.

�014. január ��.
A vadászat (The Hunt)

színes, feliratos, dán filmdráma, 115 perc, 2012 
A nemrég elvált Lucas egy vidám baráti társaság megbecsült tagja, gondoskodó apa, megbízható munkatárs. 
Egy óvodában dolgozik asszisztensként, szereti a munkáját, és a gyerekek, kollégák is kedvelik őt. Egyik 
kolléganőjével randizni kezd, és úgy tűnik, magánélete is mederbe kerül. A harmonikus hétköznapok azon-
ban egy pillanat alatt omlanak össze egy apró füllentés hatására: az egyik kislány, legjobb barátja gyermeke 
az óvodában azt mondja, hogy Lucas tett vele valamit. A gyermeki hazugság visszafordíthatatlan károkat 
okozva szabadul el, a magára maradó, védtelen Lucas pedig értetlenül áll az események előtt.

�014. február 5.
Tess (Egy tiszta nő) (Tess)

színes, hangalámondásos, francia-angol romantikus dráma, 150 perc, 1979 
Tess apja, egy szegény házaló, megtudja, hogy a család jog szerinti leszármazottja a d’Urberville-nemeseknek. 
A lányt a nemesi házban ugyanúgy kezelik, mint a többi szegény alkalmazottat. A fiatalúr, Alec erőszak-
kal szeretőjévé teszi. A távoli gazdaságban Tess és egy pap fia, Angel, egymásba szeretnek. A nászéjszakán 
azonban, amikor Tess bevallja múltját, a felháborodott férj magára hagyja a fiatalasszonyt. A tragédia el-
kerülhetetlen.

�014. február 19.
A kör (Dayereh)

színes, magyarul beszélő, iráni filmdráma, 90 perc, 2000 
Iránban szigorú törvények szabályozzák a nők életét, nincsenek jogaik, szinte kitaszítottként élik életüket. 
Köztük van Solmaz, aki lányt szül, annak ellenére, hogy az ultrahangvizsgálat fiút mutatott. Az öröm így 
tragédiába fordul, a férje elhagyja, a család hátat fordít neki. Teherán zsúfolt utcáin – ahol nők nem tar-
tózkodhatnak egyedül – ténfereg Arezou és Nargess. Miután ideiglenesen kiengedték őket a börtönből, 
szeretnének elmenni a városból, de csak úgy tudnak pénzhez jutni, ha férfiak kedvében járnak. Pari a bör-
tönből szökött meg, hogy elvetesse magzatát. Leverten kóborol, mígnem a régi cellatársaihoz, Monirhoz és 
Elhamhoz fordul segítségért.

SANSZ  FILMKLUB
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�014. március 5.
Az órák (The Hours)
színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 114 perc, 2002 
Egy röpke nap óráiba sűrítve három nő megkapó története… 19�3: Virginia Woolf (Nicole Kidman), a 
huszadik századi világirodalom nagy egyénisége, a tragikus sorsú írónő hosszú gyógykezelése után elkezdi 
írni „Dalloway asszony” című regényét. 1951: Laura ( Julianne Moore), az öngyilkossági hajlammal küzdő 
terhes háziasszony meglepetés bulit akar rendezni férje születésnapjára, de kezébe akad a regény és teljesen 
belefeledkezik. �001: Clarissa (Meryl Streep), a leszbikus kiadótulajdonos szintén meglepetés ünnepséget 
akar rendezni AIDS-ben szenvedő költő barátja tiszteletére. Mindhárom történet alapkérdése saját boldog-
ságunk igazi célja és annak elérése mások életén keresztül. Három nő, egy regény: az egyik írja, a másik olvas-
sa, a harmadik átéli… Világszerte számtalan díjjal méltán jutalmazott alkotás.

�014. március 19.
Leckék az életről (Tuesdays with Morrie)
színes, amerikai filmdráma, 1999
A leckék az életről Jack Lemmon utolsó és egyik legjobb filmje, mely igaz történeten alapul. 
A történet főhőse, Mitch Albom saját élményei alapján írta meg regényét öreg professzoráról, Morrie-ról, 
aki még a halál kapujában is az élet szeretetére nevelte őt. A regény óriási sikert aratott és hosszú ideig vezette 
a bestseller listákat.
A filmben Mitch, a karrierista újságíró munkája miatt teljesen elhanyagolja barátnőjét. Egyik este a tévében 
egy riportműsorban régi, kedvenc professzorát, Morrie-t fedezi fel, aki gyógyíthatatlan betegségéről beszél. 
Mitch elhatározza, hogy két évtized után újra találkozik a tanárral. Már az első pillanatban magával ragadja 
az öreg életszeretete, optimizmusa, bölcsessége. Azon veszi észre magát, hogy nem tudja kivonni magát Mor-
rie hatása alól és élete egyre inkább jó irányba változik.

�014. április �.
Etűdök gépzongorára (Neokonchennaya pyesa dlya mekhanicheskogo pianino)
színes, magyarul beszélő, szovjet filmdráma, 97 perc, 1977
Fülledt nyári napon játszódik Mihalkov filmje, Vojnyicevék birtokán, ahová lassan megérkezik a zajos, 
vidám vendégsereg. Kínos robajjal szakadnak ki a köznapi fecsegés semmitmondó szavai, s hullanak alá a 
semmibe. A csönd beszél a filmen, s az emberek fecsegéssel próbálják túlharsogni. Beszédük, megannyi os-
toba tréfájuk azonban állandóan megfeneklik. A tréfa mögött az emberi viszonyok, ambíciók, szerelmek 
és tragédiák finom szövésű hálója válik láthatóvá. A szereplők életének az a belső, igazi tartalma, amelyet 
Dancsenko találóan nevezett a Csehov-drámák „víz alatti áramlásának”, már elveszett. Platonov kimondja a 
kimondhatatlant: a „szép és tiszta élet” végleges elvesztését, hazug életük teljes reménytelenségét. „Aki egyet-
len egyszer, a legkisebb ügyben is árulást követ el önmagával szemben – kiáltja –, az soha nem tud kikecme-
regni az árulások hálójából. Most már biztosan tudom: elég egyszer elárulni azt, akit szeretünk és többé nem 
szabadulhatunk a hazugságok láncolatától.”

�014. április 16.
Vándorút (The Way)
színes, magyarul beszélő, amerikai-spanyol akció-víg játék, 121 perc, 2010 
Tom fia a Camino de Santiago, vagy más néven Szent Jakab zarándokúton, egy viharban veszítette életét 
a Pireneusokban. A kaliforniai orvos Franciaországba, St. Jean Pied de Portba utazik a fia maradványaiért, 
hogy elintézze a formaságokat. Ám ahelyett, hogy ezután hazatérne, elhatározza, hogy beteljesíti a fia vá-
gyát, és végigjárja a zarándokutat. Tom rájön, hogy az utazását tekintve nincs egyedül. A világ minden részé-
ből érkező zarándokokkal találkozik, akik a saját problémáikra, életük értelmére keresik a választ.



Ba
ra

ny
ai

2014. január-február8

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

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322

�014. május 7.
Apámért (Sof Shavua B’Tel Aviv)
színes, magyarul beszélő, német-izraeli filmdráma, 100 perc, 2008
A palesztin Tarek öngyilkos küldetésre indul Tel Avivba, hogy ily módon szerezze vissza apja becsületét. A 
merénylet azonban technikai hiba miatt meghiúsul. Amíg a szerkezetet megjavítják, Tarek arra kényszerül, 
hogy a hétvégét a városban töltse, azok között az emberek között, akiket meg akart ölni. Meglepetésére szá-
mos izraelivel kerül kapcsolatba, olyanokkal, akik a társadalom perifériájára szorultak. Köztük van a szép 
Karen is, aki szakított ortodox családjával és neveltetésével. Valószerűtlen szerelem bontakozik ki a két em-
ber között.

�014. május �1.
Lear király (Korol Lir)
fekete-fehér, magyarul beszélő, szovjet filmdráma, 129 perc, 1970
Hamlet-adaptációjának világkörüli diadalútja után, változatlan stábbal fogott a Lenfilm élő klasszikusának 
számító rendező Shakespeare egy kései és nem kevésbé örök érvényű drámája, a Lear király megfilmesítésé-
hez: a siker most sem maradt el.

�014. június 4.
Szitakötő (Dragonfly)
színes, magyarul beszélő, amerikai-német filmdráma, 104 perc, 2002
Dr. Joe Darrow (Kevin Costner) képtelen elfelejteni a feleségét. Emily (Susanna Thompson) önkéntes vö-
röskeresztesként dolgozott Venezuelában, amikor baleset érte és meghalt. Hiába múlnak az évek, a férfi gyá-
sza nem enyhül: sőt, mostanában egyre többször jut eszébe az asszony. Egyre több jel emlékezteti rá, és ezek 
a jelek egyre különösebbek. Joe Darrow nyomozni kezd, és eljut egy klinikára, ahol a halálból visszatért 
gyermekek különös látomásokról számolnak be. Ez azonban csak a kezdet. Megszállott kutatása során mind 
különösebb, félelmetesebb, és kevésbé evilági dolgokkal találja szemben magát.

Filmleírások forrása: port.hu

Helyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) 17 órától
A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A vetítéseket követően lehetőség nyílik a filmről 
való beszélgetésre.

Szervezők: 
•	 Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Háza
•	 Az emberség erejével Alapítvány
•	 Ki-Látás Alapítvány
•	 Napkelet Jógaház
•	 Nevelők Háza Egyesület
•	 3. Szektor Alapítvány
•	 és barátaink

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
További információ:

Élet-tér Családi Információs Pont
Pécs, Szent István tér 17. 

�0/43334�3
elet-ter.belvaros@ckh.hu
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Ingyenes „Zöld bébiszitter” képzés indul Pécsett!

(Sajtóközlemény a TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0087- azonosítószámú pályázathoz)

A pécsi székhelyű Zöld – Híd Alapítvány 46 951 025 Ft támogatást nyert az Új 
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának TÁMOP 5.5.1.B-
11/2 pályázati konstrukciója keretében, az Európai Szociális Alaptól, családi 
életre neveléssel kapcsolatos tevékenységei megvalósítására. A „Zöld Családi 
KÖZ-PONT” Zöld Családi erőforrás központ kialakítása és fejlesztése a Pécsi 
Kistérségben elnevezésű pályázat 18 hónapon át valósul meg, 2013 márciusa 
és 2014 augusztusa között, a Pécsi kistérségben. 

A projekt célja a kistérségben élő családokat támogató gyakorlati szolgáltatások 
kialakítása, a gyermekvállalás és a munkavallás összeegyeztetését elősegítő, 
valamint a családi életre neveléshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Pécsi 
kistérség családjai számára.

2014 márciusától 200 órás, ingyenes, akkreditált „Zöld bébiszitter” képzést 
indít a Zöld–Híd Alapítvány a MIOK DDR KK Nonprofit Kft.-vel közösen. A képzés 
két részből áll, a 120 óra elméleti oktatás mellett minden leendő bébiszitter-
nek 80 órányi gyakorlatot kell teljesítenie (pl.: gyermekfelügyelet családoknál, 
környezetvédelmi programokon vagy játszóházban). Elméleti modulok: szakmai 
alapismeret, kisgyermekgondozás, környezetvédelem, gyermeknevelés ökotu-
datos eszközökkel.

A képzés és a hozzá kapcsolódó gyakorlat 2014 márciusa és májusa között va-
lósul meg.

A jelentkezés módja: a www.zoldbebiszitter.hu weblapról letölthető jelentkezési 
lapot e-mailben kell elküldeni a zoldbebiszitter@gmail.com e-mail címre.

A jelentkezési határidő: 2014. február 21.

A képzésről és a pályázatról tájékozódhatnak az alapítvány honlapjain (www.zold-
hid.hu; www.zoldbebiszitter.hu), illetve következő elérhetőségek valamelyikén: 

Telefon: 72/236-236; 20/293-33-23 E-mail: zoldbebiszitter@gmail.com

 

 
Zöld – Híd Regionális Energiahatékonysági és 
Környezetvédelmi Alapítvány 
Cím: 7621 Pécs Széchenyi tér 2. 
Telefon: +36 72 236-236 
E-mail: zold-hid@zold-hid.hu 
Honlap: www.zold-hid.hu 
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Honlap: www.zold-hid.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu
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Október 19-�8-ig Németországban, So-
lingen városában járt a lánycsóki Liederkranz 
Énekkar, ahol aktív résztvevője volt a �. Nem-
zetközi Német Énekkarok Fesztiváljának.

Ezt a találkozót négyévente rendezik meg. 
Majd két éves előkészület előzte meg az ideit 
is. Kellett is ez az idő, mert a felkészülés, a 
programok, a közös dalok, a szállás, a meg-
felelő busz, a kiadásokhoz a szponzorok ke-
resése, pályázatok írása, ruhák varratása, stb. 
megszervezése sok időt vett igénybe. Egy �0 
fős kisbusszal, két sofőrrel utaztunk egyfoly-

tában, ami igen fá-
rasztó volt. De 
mindenki vállalta, 
amit az ott eltöl-
tött 1 hét kárpó-
tolt. Az öt külföldi 
énekkar – Chile, 
Mexikó, Hollan-
dia, Oroszország 
és Magyarország 
– mindegyikét két 
solingeni kórus 

patronálta, és egy-egy este közösen adtak kon-
certet a város különböző helyein.

Mi Gräfrath csodálatos zárdatemplomában 
énekelhettünk 30 percet, ahol az ottani temp-
lomi kórus és a Da Capo női kórus is fellépett. 
Ezenkívül volt még lehetőségünk Wuppertal-
ban egy idősek otthonában bemutatkozni, 
ahol nagy szeretettek fogadtak bennünket.

A Kölni Dómban, külön – előzetes enge-
dély megszerzésével – lehetőségünk volt négy 
Mária éneket elénekelni. Nagyon felemelő ér-
zés volt, amikor a sok látogató megállt és hall-
gatta énekünket. Egy idősebb könnyes szemű 
hölgy meg is kérdezte honnan jöttünk, mert 
ezeket a régi, szép énekeket már régen hallot-
ta. Mint kiderült erdélyi szász volt.

A záró cere-
mónia október 
�6-án, szomba-
ton volt a Kon-
zerthaus-ban, 
ami �000 fő 
befogadására 
képes. Minden 
együttes 10 perc műsoridőt kapott. Mivel kí-
vánság volt, hogy magyarul is énekeljünk, így 
az idő is megfeleződött. Nagy sikerünk volt, 
nemcsak az énekléssel, de népviseletünkkel 
is. A gála zárásaként minden énekes – több, 
mint 400 fő – három dalt énekelt közösen.

Köszönettel tar-
tozunk a „Zentrals-
telle Solingen” (a 
világ német ének-
kari irodája) refe-
rensének, Dieter 
Lein-nek, akivel 
állandó levelezés, 

e-mailezés, telefonbeszélgetés révén sikerült 
megszervezni a találkozást, valamint Ulrich 
Eick Kerssenbrock ügyvezetőnek, aki szintén 
tartotta a kapcsolatot a hosszú előkészítő idő-
szakban és köszöntötte, bemutatta külön-kü-
lön a csoportokat. A jól szervezett fesztivál a 
hét minden napjára biztosított programot a 
vendégek számára. Volt városnézés Solingen-
ben, Düsseldorfban, Kölnben és Bonnban 
is. A fogadó, vendéglátó énekkarokból pedig 
mindig nagy szeretettel kísértek bennünket a 
dalostársak.

Szerkesztette: Fűri Ildikó

Németül öt országból, három kontinensről
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÚJ AZ ÉV, ÚJ A NÉV, DE A HÉV A RÉGI – PEPITA KULTÚRTÉRNEK HÍVJÁK  
EZTÁN A BALOKÁNYBAN FELÚJÍTOTT CIVIL SZOLGÁLTATÓHÁZAT

�014. január �9.                    
Új, hívogatóbb nevet visel mostantól a pécsi Balokány-liget területén álló, európai uniós támogatás segít-
ségével nemrég teljesen felújított civil szolgáltatóközpont: Pepita Kultúrtérnek hívják. Már az elnevezés is 
arra utal, hogy sokszínű programok, a minden korosztályra, minden érdeklődési területre való nyitottság 
és barátságos környezet várja a rendezvények iránt érdeklődőket. Az idei esztendő első hónapjainak nap-
tára már most sűrű, miközben az ott dolgozók újabb és újabb ötleteket igyekeznek megvalósítani.

– Mivel a felújított épületet csak tavaly ősszel vehettük át, a telet amolyan felfutási időnek tekintjük 
– mondja Friesz Judit, aki egész nap ötletel, szervezkedik, ügyeket intéz és koordinál a Pepita Kultúrtér-
ben. – Az igazi nyilvánvalóan az lesz, amikor kint a ligetben és bent az épületben majd egyszerre pezseg az 
élet. Azt szeretnénk, ha a pécsiek és Pécs környékiek minél többen felfedeznék maguknak a Balokányt, meg-
szeretnék a programjainkat, és azonnal az eszükbe jutnánk, amikor hasznos és kellemes szabadidő-eltöltési 
lehetőség után néznek.  A februári programok egyik hívószava kétségtelenül a farsangolás lesz. A tervek 
szerint még a hagyományos mohácsi busójárás előtt kitérőt tesznek hozzánk a hamisítatlan busók. Velük, 
tűzzsonglőrökkel, zenével, tánccal és tűzugrással űzzük majd el a telet.  

A Pepita Kultúrtér programkínálatát óriási órarend szemlélteti, amely az ott önkénteskedő külföldi fia-
talok keze munkáját dicséri. Ők egyébként azt is vállalták, hogy februártól heti két alkalommal, kötetlen 
beszélgetések keretében, ingyen oktatnak bárkit németre, angolra, spanyolra vagy bolgár nyelvre. 

Aki inkább neves sportolókkal, edzőkkel csevegne szívesen, azt ezentúl minden kedden várják a Pepita 
Kultúrtér sportklubjában. Ezen kívül délelőttönként kismamáknak, valamint nyugdíjasoknak szerveznek 
összejöveteleket, kéthetente szombaton pedig ügyes kezű hölgyeket várnak a kézműves szakkörbe. – Ez 
utóbbit úgy képzeltük el, hogy kialakul egy mag – egy állandó kis csapat – fejti ki Friesz Judit. – Átadnák 
egymásnak mondjuk a nemezelés, a gyertyaöntés, a foltvarrás vagy épp az ékszerkészítés fortélyait, miközben 
egy kicsit kiszakadva a hétköznapok dolgozós-családos mókuskerekéből jókat beszélgetnének egymással. 

Kreatív hölgyek jelentkezése mellett fellépni vágyó amatőr művészeket is várjnak a Pepita programszervezői. 
Rövidesen útjára indítják ugyanis a Szabad színpad elnevezésű kezdeményezésüket. Ennek célja az, hogy kisebb 
létszámú együttesek, vagy akár szólisták bemutatkozhassanak a közönségnek. Friesz Judit elmondta, mivel benn, 
az épületben nem túl tágas a hely, a jó idő beálltáig minden esetben kisebb létszámú rendezvényekben gondolkod-
nak. Az azonban már most biztos, hogy tavasztól a városi majálistól a rézfúvós fesztiválon át a tájképfestők, 3D-s 
krétarajzolók találkozójáig számtalan nagyszabású programmal várják a közönséget. 

Képzőművészek alkotásainak kiállítására viszont már addig is bármikor nyitott a Kultúrtér: aki nem el-
adási, hanem pusztán művészeti céllal állítaná ki fotóit, festményeit, rajzait vagy egyéb alkotásait, annyak in-
gyen átengedik egy időre az épület galériáján található kiállítóteret. A földszinti kávézót pedig bárki kibérel-
heti céges rendezvényre, baráti összejövetelre, gyerekzsúrra – mégpedig mindössze egy jelképes összegért.       

A Balokány-beruházás a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett, Regionális civil 
szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése elnevezésű konstrukcióban, a „Balokány-Pepita” című, 
DDOP-3.1.3/F-11-�011-0010 azonosítószámú pályázati projekt keretében, 40 640 000 forintos támoga-
tással valósul meg. A főpályázó a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület, konzorciumi partnere pedig Pécs Megyei 
Jogú Város.

További információ: www.balokany.hu

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

ÚJ AZ ÉV, ÚJ A NÉV, DE A HÉV A RÉGI – PEPITA KULTÚRTÉRNEK 
HÍVJÁK EZTÁN A BALOKÁNYBAN FELÚJÍTOTT CIVIL 

SZOLGÁLTATÓHÁZAT 
 

2014. január 29.                     

Új, hívogatóbb nevet visel mostantól a pécsi Balokány-liget területén álló, európai uniós 
támogatás segítségével nemrég teljesen felújított civil szolgáltatóközpont: Pepita 
Kultúrtérnek hívják. Már az elnevezés is arra utal, hogy sokszínű programok, a minden 
korosztályra, minden érdeklődési területre való nyitottság és barátságos környezet várja 
a rendezvények iránt érdeklődőket. Az idei esztendő első hónapjainak naptára már most 
sűrű, miközben az ott dolgozók újabb és újabb ötleteket igyekeznek megvalósítani. 

– Mivel a felújított épületet csak tavaly ősszel vehettük át, a telet amolyan felfutási időnek 
tekintjük – mondja Friesz Judit, aki egész nap ötletel, szervezkedik, ügyeket intéz és koordinál a 
Pepita Kultúrtérben. – Az igazi nyilvánvalóan az lesz, amikor kint a ligetben és bent az épületben 
majd egyszerre pezseg az élet. Azt szeretnénk, ha a pécsiek és Pécs környékiek minél többen 
felfedeznék maguknak a Balokányt, megszeretnék a programjainkat, és azonnal az eszükbe 
jutnánk, amikor hasznos és kellemes szabadidő-eltöltési lehetőség után néznek.  A februári 
programok egyik hívószava kétségtelenül a farsangolás lesz. A tervek szerint még a hagyományos 
mohácsi busójárás előtt kitérőt tesznek hozzánk a hamisítatlan busók. Velük, tűzzsonglőrökkel, 
zenével, tánccal és tűzugrással űzzük majd el a telet.   

A Pepita Kultúrtér programkínálatát óriási órarend szemlélteti, amely az ott önkénteskedő 
külföldi fiatalok keze munkáját dicséri. Ők egyébként azt is vállalták, hogy februártól heti két 
alkalommal, kötetlen beszélgetések keretében, ingyen oktatnak bárkit németre, angolra, spanyolra 
vagy bolgár nyelvre.  

Aki inkább neves sportolókkal, edzőkkel csevegne szívesen, azt ezentúl minden kedden 
várják a Pepita Kultúrtér sportklubjában. Ezen kívül délelőttönként kismamáknak, valamint 
nyugdíjasoknak szerveznek összejöveteleket, kéthetente szombaton pedig ügyes kezű hölgyeket 
várnak a kézműves szakkörbe. – Ez utóbbit úgy képzeltük el, hogy kialakul egy mag – egy állandó 
kis csapat – fejti ki Friesz Judit. – Átadnák egymásnak mondjuk a nemezelés, a gyertyaöntés, a 
foltvarrás vagy épp az ékszerkészítés fortélyait, miközben egy kicsit kiszakadva a hétköznapok 
dolgozós-családos mókuskerekéből jókat beszélgetnének egymással.  

Kreatív hölgyek jelentkezése mellett fellépni vágyó amatőr művészeket is várjnak a Pepita 
programszervezői. Rövidesen útjára indítják ugyanis a Szabad színpad elnevezésű 
kezdeményezésüket. Ennek célja az, hogy kisebb létszámú együttesek, vagy akár szólisták 
bemutatkozhassanak a közönségnek. Friesz Judit elmondta, mivel benn, az épületben nem túl 
tágas a hely, a jó idő beálltáig minden esetben kisebb létszámú rendezvényekben gondolkodnak. 
Az azonban már most biztos, hogy tavasztól a városi majálistól a rézfúvós fesztiválon át a 
tájképfestők, 3D-s krétarajzolók találkozójáig számtalan nagyszabású programmal várják a 
közönséget.  

Képzőművészek alkotásainak kiállítására viszont már addig is bármikor nyitott a Kultúrtér: 
aki nem eladási, hanem pusztán művészeti céllal állítaná ki fotóit, festményeit, rajzait vagy egyéb 
alkotásait, annyak ingyen átengedik egy időre az épület galériáján található kiállítóteret. A 
földszinti kávézót pedig bárki kibérelheti céges rendezvényre, baráti összejövetelre, gyerekzsúrra – 
mégpedig mindössze egy jelképes összegért.        

A Balokány-beruházás a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett, Regionális 
civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése elnevezésű konstrukcióban, a „Balokány-
Pepita” című, DDOP-3.1.3/F-11-2011-0010 azonosítószámú pályázati projekt keretében, 40 640 
000 forintos támogatással valósul meg. A főpályázó a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület, konzorciumi 
partnere pedig Pécs Megyei Jogú Város. 

 
További információ: www.balokany.hu 
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Napjaink egyik fontos kérdése, hogy mi a nő sze-
repe a modern kor társadalmában? Idős emberként 
már nem szeretnék ebben az ügyben konkrétan ál-
lást foglalni. Mint annyiszor, mikor nehéz kérdés 
kapcsán zavarba jövök, a múltat hívom segítségül.

1918. év májusában meghalt Pécs város egyik 
legtiszteletreméltóbb nagyasszonya, Zsolnay 
Vilmosné. 

„Az egyszerű polgárnők szelíd végzetével 86 
éves korában halt meg ma reggel 5 óra előtt Zsolnay 
Vilmosné, (183�-1918) született Bell Teréz, 18 év-
vel élve túl nagynevű férje halálát. Pénteken reggel 
halt meg, mint a férje, a nagy polgár, akinek temeté-
sére szintén vasárnapi mezt ölthetett a munkásság, 
1900. március �5-én. Zsolnay Vilmos is reggelre 
halt meg 7 órára, éppen a munka kezdetére. Azaz 
hogy akkor még a kétkezi munkások reggel 6 óra-
kor álltak munkába, ami a mostani hadi 7 órának 
felel meg. Akkor 7 óra után rövid gyári fújás fogad-
ta a szakmunkásságot, ami azt jelentette, hogy le-
tehetik az alig felvett szerszámot, haza mehetnek, 
mert utolsót dobbant a gyártulajdonos nagy szíve s 
a munka szünetel a temetés befejeztéig. 

Ma háború van, tovább megy a nagy gépezet. 
Csendes megilletődéssel vettük tudomásul, amire 
már tegnap előkészültünk, hogy meghalt az öreg 
méltóságos asszony, akit az újabb generáció mun-
kássága jóformán már alig ismert. Alig lehetett őt 
látni utóbb a szobán kívül, ritkán adódott szeren-
cse, hogy mi, régebbiek láthattuk, nekünk jól eső lá-
tással, elfinomodott matróna alakját, mely az idők 
során mind inkább megkisebbedett. Rendesen 
leánya, Mattyasovszky Jakabné, Zsolnay Teréz, a 
legjobb ápoló Sikorskiné, s a hű Mattyasovszky 
Sophie kíséretében láthattuk őt, többnyire a gyári 
parkhoz vezető úton a felső kaputól a virágházig. 
Szeretetre méltó mosollyal fogadta mindig az üd-
vözlést. Megállott percekre, igyekezett felismerni 
a köszöntőt, s igazi, látható benső örömet szerzett 
neki, ha élénken emlékezett az illetőre, jóleső derű 
vette őt körül, hogy a közelmúltra és a régmúltra 
egyforma tiszta látással emlékezve, nézett befelé, de 
mindig úgy, mint a férje régi jó embereire. Mert az 
ő szelíd lelke rossz embert, csalfaságot, intrikát, hűt-
lenséget, alacsonylelkűséget nem ismert. 

Az igénytelenségig átlátszó életű lélek belső éle-
tét élte mindvégig Zsolnay Vilmosné. Ettől a lélek-
től távol állott minden mai rafinált összetettség, a 

modern asszony kifelé élése. S ebből a szempontból 
is már följegyzendő Zsolnay Vilmosné neve. Az 
„örök nőiség” jegyében tette naggyá a nagynevű 
férjet, mint igazi, jó feleség, anélkül, hogy igazán 
tudott volna róla. Micsoda óriási munkaképesség-
nek és szeretetnek, alkotási vágynak, feltörekvésnek 
vetette meg alapját a hitvesi gondoskodás, s az anyai 
gondoskodás tette az apjához hasonlóvá, a még na-
gyobb akaratú fiút, Zsolnay Miklóst, a mai gyártu-
lajdonost, aki nagyon szerette az édesanyját, s akit 
éppen az édesanya nagy puritánsága emelt a tisz-
taságok felé, hogy egész szívvel szeressen embert, 
munkát, igaz ügyet, közszolgálatot, igaz mértékkel 
mérve, tehetség szerint, kinek-kinek, ami megilleti. 
Ma nagyon mélyen sújtotta az anyja elvesztése.

Az ilyen feleségek és az ilyen anyák Zsolnay 
Vilmosné halálával végképpen kiveszőben vannak, 
és ezzel mind ritkábban mutatható fel az élet, a jó-
lét, a nyugalom, a meggazdagodás kútforrásául a 
házi- és háztartási drága összhang, mely a férjnek a 
szép nyugalmas élet állandó érzését, a szélesen ala-
pozott munkakedvet szerzi meg s a gyermeknek és 
az unokáknak a nagy jövő perspektíváját bontja ki. 

A halhatatlan Zsolnay-név a tiszta csengésű, sze-
rény Bell Teréz névhez fűződik, így kell, hogy róla 
mindenkor őt megillető elismeréssel és nagyrabe-
csüléssel emlékezzünk.” (Nikelszky Géza) 

Pécsi Napló, 1918. május 4. 3-4 p.
Sokáig gondolkodtam, mivel is fejezzem be a 

cikket, azután rátaláltam Zsolnay Vilmos leányá-
nak, Zsolnay Teréznek megható visszaemlékező 
soraira

„Sohasem állta útját férje nagyra törő terveinek, 
nem gátolta, bármilyen nagy áldozatot követelt is ez.”

Trebbin Ágost
Egy pécsi nagyasszony emléke
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         „„„ÁÁÁLLLMMMOOOKKK”””   
   
Esélyteremtő és élménypedagógiai műhely 
a vizuális nevelés eszközeivel 
 
 
Képzők: L. Ritók Nóra és Török Zita 
az Igazgyöngy Alapítvány és Művészeti Iskola pedagógusai 
 
Időpont: 2014. március 7. (13-19 óra), március 8. (9-17 óra)  

Helyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) 

Cél: A vizuális nevelés és az élménypedagógia a személyiségfejlesztés és a hátránykompenzálás egyik fontos 
eszköze. A műhely keretében olyan módszertant sajátíthatnak el a résztvevők, amelyek a szociális kompetencia 
fejlesztésére alkalmasak és a kreatív technikák, a gyermeki látásmód megőrzése mellett a vizuális kommunikáció 
fejlesztését is  segítik, továbbá hozzájárulnak a motívumkincs bővítéséhez és finommotorika, figyelemkoncentráció 
fejlesztéséhez.   
A csoport maximális létszáma: 25 fő 

Célcsoport: gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó pedagógusok és segítő szakemberek (A műhelyen való 
részvételnek nem feltétele a művészetpedagógiai szakképzettség, de a tudásátadás folyamatba ágyazott, ezért 
olyan jelentkezőket várunk, akik mindkét napon vállalják az aktív részvételüket.) 
 
Napok rövid tematikája: 

Első nap: 
- a vizuális kommunikáció fejlesztése (pont, vonal, folt, mint alapelemek használata) 
- a sikerélmény biztosításának útjai 
- a gyermeki önkifejezés fontossága (feladatokba ágyazott ismeretátadás) 

Második nap: 
speciális fejlesztések:  
- finommotorika fejlesztés 
- más tantárgyak ismeretanyaga a vizuális nevelésben 
- sztereotípiáktól mentes gondolkodásmód kialakítása 
- személyes kompetenciák fejlesztése 
- társas kompetenciák fejlesztése az alkotásban (feladatokba ágyazott ismeretátadás) 
 
A műhely részvételi díja: 3000 Ft/2 nap  
 
A műhely nem akkreditált képzés, ezért szakmai továbbképzés keretében nem elszámolható. 
Jelentkezési határidő: 2014. március 3. ( További információk a mellékelt jelentkezési lapon találhatóak) 
Kontakt: Koska Éva 
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Egy pedagógus-továbbképzés alkalmával Takács 
Dezső művésztársunk megemlítette, hogy lehe-
tőség nyílik számunkra az akkori Nevelők Háza 
(Szt. István tér 10.) alagsorában létesült Grafikai 
Műhelyben alkotó munkát végezni.  Azonnal men-
tünk megnézni a műhelyt és az akkor ott dolgozó 
művészek tevékenységét. Örömmel éltünk ott a 
hetenkénti alkotó munka lehetőségével. Takács 
Dezső – aki sokszorosító grafika helyi legkitűnőbb 
mestere – tanított meg minket a gyakorlatban a 
linó, fa, rézmetszés, rézkarc és kőnyomat készítés 
minden technikai fortélyára, amiért mi örökké há-
lásak lehetünk neki.

A cél az volt, hogy a pedagógusok minél maga-
sabb szakmai szinten tudják átadni tanítványaiknak 
órán, szakköri foglalkozásokon szakmai tudásukat, 
mert csak azok tudnak igazán alkotó munkára taní-
tani, akik maguk is a gyakorlati tudás magas szint-
jén állnak. 

Az ott dolgozó kis baráti társaság – Dani Sándor, 
Fodor Attila, Jarmetzky István, Lénárd Éva, Maul 
Ernőné, Svasticsné Bogáthy Zsuzsanna, D. Szabó 
Margit, Szakácsné Kozári Piroska, Szatyor Győző, 
Temesi András, Vogl Henrikné – szerveződött Ta-
kács Dezső vezetésével Pécsi Alkotó Pedagógusok 
Köre néven 1978-ban közösséggé. Tagja lehetett 
tanár, tanító, óvónő, de kívülálló is. 

1986. február �4-én a Nevelők Házában rende-
zett kiállításán mutatta be a társaság eredményes és 
színvonalas munkáit, majd igen sok egyéni, csopor-
tos, helyi és országos kiállítási bemutatkozás követ-
te ténykedésüket.

Sajnos a Grafikai Műhely áthelyezése, valamint 
az alkotók munkahelyi terheltsége, időhiány miatt 
– mert a sokszorosító grafika türelmet és sok időt 

igényel – a közben változó, inkább festői beállí-
tottságú társaság elfordult a sokszorosító grafikák 
készítésétől. 

1990-től a jó szervezői adottságokkal rendel-
kező Svasticsné Bogáthy Zsuzsanna vette át a cso-
port vezetését. Ezután az alkotó munka egyénileg 
történt, és a művésztelepeken való részvételeken 
(Sellye, Zebegény, Tuzsér, Mór, Vác, Siklós, Kőszeg, 
Esztergom, Zsámbék, Dunaszekcső). A szakmai pe-
dagógus munkát segítette az igen értékes előadások 
megszervezésén való részvétel, valamint a sokfelé 
szervezett kirándulások alkalmával megtekintett 
kiállítások sora. (Kaposvár, Bonyhád, Balatonsze-
mes „Reich Károly 
nyomában”, Kecske-
mét stb.) 

Ma �4 művész-
tanár alkotja a cso-
portot, grafikusok, 
festők, tűzzománc-
készítők, de van kö-
zöttük művészettörténész is. Tizenegyen tagjai a 
Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, öten 
tagjai a Magyar Alkotó Művészek Egyesületének 
(D. Szabó Margit, Kapoli Ilona, H. Barakonyi Klá-
ra, Sz. Kozári Piroska, Pandúr József ).

Minden évben a Civil Közösségek Háza ad le-
hetőséget kiállításuk megrendezéséhez, rendszeres 
alkotó munkához pedig minden héten a helyi Bel-
városi Általános Iskola ad helyet. 

 A sok egyéni és csoportos kiállításaink sikere 
bizonyítja, hogy értékes színfoltja Pécs képzőművé-
szeti életének a 35 éve tevékenykedő Pécsi Alkotó 
Pedagógusok baráti közössége. 

Szakácsné Kozári Piroska

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Szakmát adott hátrányos helyzetű 
ormánsági emberek kezébe a SZOHE 
 

Jelentősen nőtt az esélye a munkaerőpiacon azoknak az ormánsági nőknek, akik nemrég újabb 
szakmát tanulhattak ki a Szociális Háló Egyesület (SZOHE) jóvoltából. Ezév januárjában ugyanis 
tizenöten sikeres vizsgát tettek, miután elvégezték az OKJ-s konyhai kisegítő képzés elméleti és 
gyakorlati tanfolyamait.  A Pécsett, illetve az Ormánságban tevékenykedő egyesület több partnerével 
együtt a „Mindenki egyért, egy mindenkiért” (TÁMOP-5.1.1/11/1/B-2012-0055) elnevezésű pályázati 
projektje keretein belül többek között azt vállalta, hogy piacképes szakképesítést biztosít hátrányos 
helyzetű ormánsági embereknek.   

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Szakmát adott hátrányos helyzetű 
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(TÁMOP 5.6.1.A-11/2-2011-009)

Dolgozni kezdtek a TÉT-programban szakmát szerzett egykori bűnelkövetők. Van közöttük olyan is, 
akinek már alig néhány héttel a tanfolyamok befejeztével sikerült a tanulmányainak megfelelő állást 
találnia. Párfogó felügyelet alatt álló baranyai bűnelkövetők jobb útra térítése – ez a célja annak az 
európai uniós támogatás segítségével megvalósuló, „Tudás-Érték-Tapasztalat” elnevezésű integrációs 
programnak, amelynek keretein belül gyorséttermi ételeladónak, konyhai kisegítőnek, szakácsnak, 
parkgondozónak vagy takarítónak tanulhattak a résztvevők.

Szekrényeket takarítanak, padlót söpörnek, felmosnak és ágyneműt igazgatnak a takarítónők az orfűi ifjú-
sági táborban. A mozdulataik határozottak, gyakorlatról tanúskodnak. A szobában pedig pedáns a rend. Az 
ott dolgozó nők szakképzett takarítók: mindketten a TÉT-program OKJ-s takarítótanfolyamára jártak. 
– Három hónappal a vizsga után szólt a projektbeli mentorom, hogy munkát tud szerezni nekem – meséli a 
�4 éves Orsós Mariann, aki kitűnő elméleti és gyakorlati vizsgával zárta a képzést. – Nagyon örültem a lehe-
tőségnek, hogy végre lesz saját keresetem, és nem otthon kell ülnöm tétlenül. 
Mariann azt mondja, a múltjától eltekintve sem volt túl nagy esélye arra, hogy jó állást kapjon. A legnagyobb 
nehézséget azonban természetesen a büntetett előélete jelentette. Ahogy fogalmazott, „hülyeséget követett 
el fiatalon”, amiért aztán felfüggesztett börtönbüntetést kapott, és pártfogó felügyelet alá helyezték. – Soha 
többé nem szeretnék bűnöző életet élni – vallja Mariann – Ehhez pedig a TÉT-program volt számomra a 
kitörési pont. Azelőtt céltalan volt az életem, minden kilátástalannak tűnt. Mostanra tele vagyok tervekkel! 
A takarítóképzés után olyan tanfolyamon is részt vehettem, amely abban segít, hogy vállalkozóvá válhassak. 
Én ezt is végigcsináltam. A nagy álmom az, hogy olyan saját vállalkozásom legyen, amelyben magamon kívül 
más munkát keresőt is foglalkoztatni tudok. 

Mariannt kolléganőjével együtt az orfűi tábort működtető Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. foglalkoztat-
ja. Kárpáti Árpád, a Kft. ügyvezető igazgatója azt mondja, nekik nem voltak előítéleteik, örömmel foglal-
koztatják a TÉT-ben végzett új szakembereket: – Nem azt néztük, hogy ki milyen volt a múltban, hanem 
azt, hogy most milyen, és milyen a munkához való hozzáállása. Sajnos már rengeteg tapasztalatot szereztünk 
olyan emberekkel, akik nem akarnak dolgozni. Azonban Mariannékon már a személyes találkozásunkkor 
láttam, és mindvégig bíztam benne, hogy mindkettejük munkájával elégedett leszek. És ez szerencsére be is 
igazolódott. Bízom benne, hogy hosszútávon is munkatársaink lehetnek.  

Tudás-Érték-Tapasztalat – ez a címe a TÁMOP 5.6.1.A-11/�-�011-009 azonosítószámú integrációs prog-
ramnak, amely 109 115 550 forintos európai uniós pályázati támogatás segítségével valósul meg. Különféle 
szakemberek 3� hónapon át segítenek baranyai bűnelkövetőknek abban, hogy azok szakmát szerezzenek, 
munkába álljanak, és végleg felhagyjanak törvénytelen életmódjukkal. A projekt megvalósítói a pécsi Ifjúsá-
gért Egyesület és konzorciumi partnerei, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. és a Dél-Dunántúli Regionális 
Forrásközpont Nonprofit Kft., valamint számos szakmai együttműködő partner.

További információ: 
Scholtzné Nagy Szidónia projektmenedzser

Tel.: +36 72 211 134, +36 70 52 77 665
Email: nagy.szidonia@tetthely.net

MÁR NEM A SZŐNYEG ALÁ SÖPRIK… 
BŰNELKÖVETŐKBŐL LETT TAKARÍTÓNŐK DOLGOZNAK 

AZ ORFŰI IFJÚSÁGI TÁBORBAN
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Pályázat vidéki kulturális és természeti 
örökség megőrzésének támogatására
Megjelent a „Vidéki kulturális és természeti 
örökség megőrzése” című pályázati kiírás az 
EGT Finanszírozási Mechanizmus Kultu-
rális és természeti örökség megőrzése és 
megújítása programja keretében.
Pályázók köre: központi költségvetési szer-
vek,önkormányzatok,non-profit szerveze-
tek,alapítványok,egyházak és egyházi intéz-
mények,non-profit gazdasági társaságok,jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati 
társulások esetén maga a társulás,többcélú 
kistérségi társulás
A projektek megvalósítása során lehetőség 
van partnerek bevonására. A projektben part-
nerként Magyarországon vagy a donor or-
szágokban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) 
székhellyel rendelkező szervezetek vehetnek 
részt.
A felhívás meghirdetésekor a támogatás-
ra rendelkezésre álló keretösszeg 4 000 000 
EUR, azaz 1 133 600 000 Ft. Igényelhető 
támogatás összege: minimum �00 000 EUR 
(56 680 000 Ft), maximum 500 000 EUR 
(141 700 000 Ft)
A felhívás keretében támogatandó projektek-
től elvárt:

• A fejlesztés során szem előtt kell tartani 
azt a célt, hogy a helyi közösség megfele-
lően bevonásra kerüljön különös tekin-
tettel a társadalmilag hátrányos helyzetű 
csoportokra.

• A fejlesztés eredményeként bemutatásra 
kerülhetnek a tradicionális vidéki élet-
formához kapcsolódó tevékenységek 

(mesterségek, kézművesség) és az illesz-
kedő szellemi örökség.

Támogatás az alábbi tevékenységekre igé-
nyelhető:
Az 1-es és �-es támogatható tevékenységek 
csoportja választható, azon belül azonban 
mindkét tevékenység megvalósítása kötelező. 
Lehetőség van mindkét tevékenységcsoport 
választására is.
1. csoport:
A hagyományos vidéki életmódhoz, a termé-
szetközeli területhasználathoz és tájgazdál-
kodáshoz kapcsolódó épített örökség és táji 
környezetének fenntartható módon, a helyi 
szereplők bevonásával történő felújítása és/
vagy helyreállítása valamint a kapcsolódó inf-
rastrukturális fejlesztés.
ÉS
A hagyományos vidéki életmódhoz, a ter-
mészetközeli területhasználathoz és tájgaz-
dálkodáshoz kapcsolódó örökségi értékek 
megőrzése és élményszerű bemutatása saját 
kidolgozású és/vagy külső tanácsadással ki-
alakított tartalomfejlesztésen keresztül.
ÉS/VAGY
�. csoport:
A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kul-
turális örökségi jelentőségű barlangok és kör-
nyezetük megőrzése, fenntartása, helyreállí-
tása, valamint kapcsolódó infrastrukturális 
fejlesztés.
ÉS
A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kul-
turális örökségi jelentőségű barlangok és az 
eredeti funkciójának, működésének élmény-
szerű bemutatása saját kidolgozású és/vagy 

PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
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külső tanácsadással kialakított tartalomfej-
lesztésen keresztül.
A pályázat benyújtása: A projektjavaslat ma-
gyar nyelven, egy rövid angol nyelvű ismerte-
tővel, kizárólag az online rendszerből készült 
pályázati űrlapon nyújtható be.
Pályázat benyújtásának határideje:  �014. 
február �1-től �014. május �1. �4 óráig.
További információ:
NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forrás-
koordinációs Ügynökség Zrt.
1037 Budapest Montevideó u. 16/A
e-mail cím: info@norvegalap.hu
telefonszám: +36-1-999-4400

Családbarát közgondolkodás népszerűsí-
tése és a nők és férfiak közötti harmoniku-
sabb együttműködés elősegítése pályázat 
(Kód: CSP-KÖZG-14)
A pályázat célja: Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatni kívánja azon:
A komponens
1. helyi közösségi programokat, program-
sorozatokat, rendezvényeket, amelyek célja 
a házasság és a család értékének felmutatása, 
jellemzően családok közösségi együttléte és 
összefogása, a generációk közötti együttmű-
ködés ösztönzése, a gyermeket vállaló és neve-
lő családokat támogató társadalmi környezet 
kialakítása, közösségi háló megerősítése a csa-
ládok lakóhelyén;
�. kommunikációs programokat, melyek nép-
szerűsítik a család intézményét, felhívják a 
figyelmet a gyermekvállalás fontosságára, se-
gítséget nyújtanak a gyermekneveléssel, pár-
kapcsolati kérdésekkel kapcsolatban különféle 
kommunikációs eszközökkel, programokkal 
(például: tematikus írások és cikksorozatok, 
egyedi műsorok, műsorblokkok, internetes 

tartalmak, felmérések, írott és elektronikus 
kiadványok, kiállítások, stb.);
3. képzési programokat, tréningeket, rendsze-
res foglalkozásokat, előadássorozatokat, me-
lyek tematikája a gyermeket vállaló és nevelő 
családok testi-lelki egészségfejlesztése, a fiata-
lok felkészítése a párválasztásra, házasságra, 
családi életre, társas kapcsolatokra, a szülők 
segítése a gyermeknevelésben, a szülők támo-
gatása párkapcsolatuk fejlesztésében (például: 
házasságra felkészítő tanfolyam, családi életre 
nevelés, párkapcsolati tréningek, konfliktus-
kezelés, egészséges életmódra nevelés, szülő-
képzés, stb.),
B komponens:
1. helyi közösségi programokat, programso-
rozatokat, rendezvényeket, amelyek a nők és 
férfiak közösségen belüli harmonikus együtt-
működésén, valamint a közéleti, a gazdasági 
és a családi életben való kiegyensúlyozott, a 
feladatok egyenlő megosztásán alapuló sze-
repvállalást segítik elő
�. kommunikációs programokat, melyek 
hozzájárulnak a nők és férfiak közötti harmo-
nikus együttműködéshez, társadalmi egyen-
lőségük megteremtéséhez és fenntartásához, 
a munka és a családi élet közötti egyensúly 
megteremtéséhez, valamint a nők közéleti, 
társadalmi, gazdasági szerepvállalásának ki-
terjesztéséhez.
3. képzési programokat, tréningeket, rend-
szeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, 
melyek tematikája a női és férfi szerepekkel, 
valamint a munka és a családi élet összehan-
golásának módjaival áll kapcsolatban A pá-
lyázatok között kiemelt figyelmet kapnak az 
ENSZ Család Év �0. évfordulójához, Csalá-
dok Napjához, a Népesedési Világnaphoz, 
a Láthatatlan Munka Napjához, az Anyák 
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Napjához, a Gyereknaphoz és az egyéb jeles 
napokhoz kapcsolódó programok.
A pályázók köre: közhasznú jogállású civil 
szervezetek (egyesületek és alapítványok, ki-
véve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötő-
dő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, köz-
alapítványok), egyházak, egyházi fenntartású 
szervezetek (pl. plébánia, parókia, gyüleke-
zet), médiatartalom-szolgáltatók, sajtótermék 
kiadók, internetes tartalomszolgáltatók 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló 
keretösszeg 56 000 000 Ft, azaz ötvenhat mil-
lió forint. A pályázaton maximum 800 000 
Ft, azaz nyolcszázezer forint vissza nem térí-
tendő támogatás igényelhető.A pályázathoz 
saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázat keretében kizárólag a pályázat cél-
jainak megfelelő programokkal kapcsolatos, 
ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített 
kiadások biztosításához nyújtható támogatás.
Támogatási időszak: �014. május 1. és �014. 
december 31. 
Pályázati díj: ��00 Ft. A pályázati díjat a 
pályázat beadásának napjáig szükséges meg-
fizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet 1003�000-00�83841-00000000 szá-
mú számlájára, kizárólag átutalással. 
A pályázatot kizárólag elektronikus úton le-
het benyújtani. A pályázat benyújtását meg-
előzően minden Pályázónak a http://www.
ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell ma-
gát a Pályázatkezelő Rendszerben. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 
�014. február �4. éjfél
További információk: a Pályázati Felhívás 
és a Pályázati Útmutató letölthető a http://
www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-
miniszteriuma és a http://www.ncsszi-pr.hu 
honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további informá-

ciókat az ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 
�37 678�-es telefonszámon, valamint a palya-
zat@ncsszi.hu e-mail címen.

Nemzetközi Visegrádi Alap Strategic 
Grants 
A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatot tett 
közzé hosszútávú, stratégiai projektek támo-
gatására �014-ben a Visegrad Strategic Prog-
ram (Strategic Grants) keretében.
A támogatás célja: A Visegrad Strategic 
Program célja hosszabb távú, stratégiai ka-
rakterrel bíró projektek támogatása, amelyek 
a projektben résztvevő, mind a 4 visegrádi 
országból származó intézményeket összekap-
csolják.
Pályázók köre: Bármely szervezet vagy ma-
gánszemély. Prioritást az intézmények és a ci-
vil szervezetek kapnak. A projektben mind a 
négy visegrádi országból származó szervezet-
nek kell részt venni.
A maximum elnyerhető támogatás: nincs fel-
ső korlát (az átlag 40 000 euró)
A támogatás aránya nem haladhatja meg a 
projekt összköltségvetésének 70%-át.
A projekt maximális időtartama: 36 hónap.
�014-es prioritások

• A Visegrádi Régió versenyképességének 
növelése

• Közép-Európa demográfiai változásának 
�5. évfordulója

• Észak-dél közlekedési kapcsolat egy 
progresszív Visegrádi Régióért

A pályázat benyújtása: Online pályázati 
rendszeren keresztül.
A pályázat benyújtásának határideje: �014. 
április 15.
További információ: http://visegradfund.
org/grants/strategic_grants/

szerkesztette: Szabó Ágnes
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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 csütörtökén 10 órától
Hurcibaba klub
Vezeti: dr. Bereczki Barna Szilvia

Minden hónap első keddjén 15 órakor
Örökifjú Nyugdíjasok Klubja

Kéthetente keddenként 17 órakor
Foltvarró Klub 
Vezeti: Szőke Klára

Minden szerdán 16 órától 
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 mű-
vész

Minden kedden 16 órakor 
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
Vezeti: Palacskó József

Minden pénteken 18 órakor 
Repülő-klub
A BM Repülő és Ejtőernyős Klub Vitorlá-
zórepülő Szakosztályának szervezésében
Ejtőernyős Klub Vitorlázórepülő Szak-
osztályának szervezésében

Baranyai

impresszum

A lap megjelenését 
támogatja:

Baranyai közösségi lap
Megjelenik havonta

Kiadja: a Nevelők Háza Egyesület (76�4 Pécs, Szent István tér 17.)
Felelős kiadó: Vincze Csilla
Főszerkesztő: Hajnal Zsolt

Szerkesztőség: 76�4 Pécs, Szent István tér 17.
Telefon: (7�) �15-543 • Telefon/fax: (7�) 315-679

Web: www.ckh.hu, E-mail: civilkorzo@ckh.hu
Munkatársak: Ágoston Gabriella, Fonai Máté, Fűri Ildikó, Gruidl 

Zsuzsanna, Kiss Zsuzsanna, Knyihár Éva, Szabó Ágnes, Trebbin Ágost 
Címlapfotó: Mihály László

Tördelés, nyomdai előkészítés: 
Edenscript Kft. e.graphic stúdiója – 7�/��7-350 – 30/500-84-13 

www.edenscript.hu • info@edenscript.hu
Nyomdai munkálatok: Edenscript Kft. e.graphic stúdiója, Pécs

Nyilvántartásba vételi szám: �.9.1/1037-1/�005
ISSN 1787-97�8



Baranya Megyei Civil Információs Centrum

Szolgáltatások:

• tanácsadás az alábbi területeken:
– jogi, közhasznúsági,

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

– civil szervezetek és üzleti szféra közötti kapcsolatépítés és együttműködés segítésének, 
tapasztalatainak bemutatása
– forrásteremtési tanácsadás

– számítógép-kezelés
– magyar-külhoni magyar és egyéb külföldi partnerségi kapcsolatok elősegítése

• információs szolgáltatások:
– Partnerség Információs Nap szervezése

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

• infokommunikációs szolgáltatások
– honlap fenntartása

– hírlevél

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

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

– inkubátor funkció – civil szervezetek számára székhelycím és alkalmi infrastruktúra biztosítása 
a Civil Közösségek Házában.
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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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Elérhetőségeink:
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76�4 Pécs, Szent István tér 17.
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