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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 márCIuSI PrOGrAmJAI
KIÁLLÍTÁSOK

GEBAUER GALÉRIA 
2015. március 4-én, szerdán 17 órakor nyílik a Pécsi 
Zománcműhely Egyesület �5 ÉV című kiállítása. 
Megnyitja: dr. Őri László, Pécs MJ Város alpolgármestere. 
Közreműködnek az Agócsy Zeneiskola növendékei. 
Megtekinthető március �6-ig. 
2015. március 28-án, szombaton 16 órakor nyílik Jakab 
Ferenc festőművész KAPUK A TÉRRE című kiállítása. 
Megnyitja: Konok Tamás, Kossuth-díjas festőművész. 
Megtekinthető április �4-ig.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
2015. március 31-ig megtekinthető Zsila Sándor 
Nagygyörgy Sándor-díjas fotóművész kiállítása. 
A kiállítások megtekinthetők hétköznapokon 9-18 óráig.

PROGRAMOK
Március 2-án, hétfőn 10 órakor

DÚDOLDA ZENEÓVODA 0-4 ÉVES KORIG
„Egy élmény-gazdag, interaktív, sok-hangszeres zenés-játék, 
melynek elsődleges célja az örömszerzés – mind a résztvevő 
gyermekek, mind a szülők, nagyszülők számára. A Dúdolda a 
gyermekek és a zene iránti szeretetem ötvöződése.”
Vezeti: Bende Kornélia

Március 3-án, kedden 14 órakor
Partnerségi Információs Nap
Tájékoztató a NEA �015. évi pályázati lehetőségeiről; 
Beszámoló a �014. évi pályázatok tapasztalatairól
Regisztráció szükséges: bmcic@ckh.hu  

Március 4-6-ig, 9-16 óráig
Antirasszista képzés az ifjúsági, szociális, oktatási 
területeken dolgozó szakemberek számára
Részvételi díj: 3000 Ft, előzetes regisztráció szükséges: 7�/�10-794
A BARANYA MEGYEI CSALÁD, ESÉLYTEREMTÉSI 
ÉS ÖNKÉNTES HÁZ és Az EMBERSÉG EREJÉVEL 
ALAPÍTVÁNY szervezésében

Március 5-én, csütörtökön 10 órától
HURCIBABA Klub

Március 6-án, pénteken 18 órától
A PÉCSI MAGYAR-OROSZ TÁRSASÁG nőnapi rendezvénye

Március 10-én, kedden 16.30 órakor
„Spanyolországi élményeim 5 éves madridi 
tartózkodásom időszakából” 
Gál-Forró Alexandra egyetemi hallgató előadása
A PÉCSI MAGYAR-SPANYOL TÁRSASÁG rendezvénye

Március 10-én, kedden 18 órakor
Vendég a társművészetek köréből. Beszélgetés Patartics 
Zorán Ybl-díjas építésszel.
A MECSEKI FOTÓKLUB rendezvénye

Március 11-én, szerdán 10 órakor
„Közöd…? avagy hogyan segítsek a diákjaimnak tanulni 
– módszertani workshop
Műhelyvezető: Egerszegi Andrea tanulásmódszertan tanár, tréner
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges 7�/�10-794
A BARANYA MEGYEI CSALÁD, ESÉLYTEREMTÉSI 
ÉS ÖNKÉNTES HÁZ szervezésében

Március 11-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub – Gyönyörű zöld
színes, francia víg játék (99 perc, 1996)

Március 13-án, pénteken 18 órakor
A Kerek Világ Alapítvány jótékonysági koncertje

Március 13-án, pénteken 18 órakor
„Elindultam szép hazámból” – irodalmi műsor
Közreműködik: Székely László költő, Kazinczy-érmes előadó 
és Borsós István tárogatóművész

Március 16-án, hétfőn 10 órakor
DÚDOLDA ZENEÓVODA 0-4 éves korig
„Egy élmény-gazdag, interaktív, sok-hangszeres zenés-játék, 
melynek elsődleges célja az örömszerzés – mind a résztvevő 
gyermekek, mind a szülők, nagyszülők számára. A Dúdolda a 
gyermekek és a zene iránti szeretetem ötvöződése.”
Vezeti: Bende Kornélia

Március 17-én, kedden 18 órakor
Pécs az én városom. Szendrő László vetítése.
A MECSEKI FOTÓKLUB rendezvénye

Március 19-én, csütörtökön 18.30 órakor
Simply English Music Club
A SPECHEL angol-magyar kulturális Egyesület 
szervezésében

Március 19-én, csütörtökön 16.30 órakor
Gárdonyi Géza élete és munkássága
Előadást tart: Dr. Szabó Szabolcs, középiskolai tanár, karnagy
A NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGÁNAK rendezvénye

Március 21-én, szombaton 15 órakor
A Pécsi Művészkör klubdélutánja
ÍRÓK, KÖLTŐK BARÁTI TÁRSASÁGA 
EGYESÜLET

Március 21-én, szombaton 12 órakor
SZPUTNYIK Szociopoly

Március 24-én, kedden 18 órakor
Tillai Ernő esztétikai előadása
A MECSEKI FOTÓKLUB rendezvénye

Március 25-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub – Mechanikus narancs
színes, fekete-fehér angol filmdráma (137 perc, 1971)

Március 25-én, szerdán 17 órakor
A számik hagyományairól és kultúrájáról
Előadást tart: Anja Haaparanta, lektor, a Pécsi Magyar- Finn 
Társaság elnöke
A PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG 
rendezvénye

Március 26-án, csütörtökön 17.00 órakor
Horváth Adolf Olivér szellemi és tárgyi hagyatéka – 
Kevey Balázs professzor 70. születésnapjára. Temesi Endre 
Miklós ny. gimnáziumi tanár és Szabó László Gyula emeritus 
professzor előadása
A SÉTATÉRI ESTÉK sorozata. Szerkesztő: Trebbin Ágost † 

Március 26-án, csütörtökön 17.30 órakor
Ősképek és a magyar Szent Korona
Molnár V. József előadása
KÉP-SOR, a kultúra értékei Pécsett



2015. január-február 3

Ba
ra

ny
ai

Befejeződött a Nevelők Háza Egyesület „KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG” projektje 4
Befejeződött a Nevelők Háza Egyesület  „BARANYA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS  
CENTRUM MŰKEDTETÉSE” projektje 5
SANSZ Filmklub 6
Tettye a 19. században 8
Amerikából jöttem, mesterségem címere „önkéntes” 10
Sétatéri esték 13
Mondd, mi a véleményed? Lakossági szemléletformálás diákokkal 14
Fordulópont Program 15
Pályázati ajánló 16

T A R T A L O M

Kedves Olvasó!
Karácsonykor kaptuk a szomorú hírt, hogy eltávozott barátunk, 
kollégánk Trebbin Ágost. Mindannyiunkat megdöbbentett, hi-
szen bár tudtuk, hogy kórházban van, de nem gondoltunk arra, 
hogy ekkora veszteség ér minket.

Ágost évek óta több szállal kötődött hozzánk, mint a Civil Kor-
zó állandó szerzője, a Sétatéri esték szervezője és házigazdája. Tu-
dását, élettapasztalatát és felkészültségét csodáltuk, fiatalos lelkese-
dése minket is magával ragadott. Hiánya jelentős és fájó űrt hagy 

maga után, amivel nehéz szembesülnünk.
Személyében egy igazi közösségi embert veszítettünk el, aki nemcsak a kollégánk volt, hanem 

barátunk is.
Nyugodj békében Ágost!

a Civil Közösségek Háza munkatársai

Baranyai

impresszum

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: Fűri Ildikó, Kiss Zsuzsanna, Knyihár Éva, Megyesi Schwartz Éva, Nyers Szilvia, Szabó Ágnes, Trebbin Ágost 

Címlapfotó: Mihály László

Tördelés, nyomdai előkészítés, nyomdai kivitelezés: Edenscript Kft. e.graphic stúdiója, Pécs  
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2015. január 15. 
Nevelők Háza Egyesület 
CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
BEFEJEZŐDÖTT A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET "KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG" PROJEKTJE 
 

 
2013. november 1-jén indult "KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG" címmel a Nevelők Háza Egyesület projektje, 
melynek keretében hat oktatási-nevelési intézménnyel együttműködve 5 foglalkoztatási formában 21 
heti szakkör, 5 havi szakkör, 37 témanap/témahét, 2 tehetséggondozó csoport és 3 vetélkedő 
megvalósításával, közel 3000 gyermek és fiatal bevonásával fejlesztette a résztvevők kreatív 
kompetenciáit, közösségi aktivitását és részvételét. A művészeti és a természettudományos területek 
egyaránt hangsúlyos szerepet kaptak, csakúgy mint a hagyományok és a történelem, a kreatív alkotó 
folyamatok és a nevelés. 
A projekt biztosította a tehetséggondozás legnemesebb szempontjait, élményeket és alkotási lehetőséget 
biztosított a fiatal nemzedék számára. A résztvevők jobban megismerhették közvetlen környezetüket, így az 
remélhetőleg műveltségük, érzékeny emberi kapcsolataik és személyes identitásuk tevékeny részévé is vált. 
A projekt hosszútávú céljai között szerepelt a résztvevők kulcskompetenciáinak fejlesztése, hiszen rendkívül 
fontosak azok az ismeretek, képességek és attitűdök, amelyek birtokában hamar és hatékonyan tudnak 
alkalmazkodni a gyorsan és folyamatosan változó világhoz, valamint a változások irányát és tartalmát 
cselekvően tudják befolyásolni. 
Fontos azon területeknek a fejlesztése, amelyek mindegyik kompetencia részét képezik: a kritikus 
gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a 
kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia. 
A "KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG" – a Civil Közösségek Háza kultúraközvetítő és közösségfejlesztő hatása az 
oktatási intézményekben tanulók tanórán kívüli tevékenységére című projekt 23 750 000 Ft európai uniós 
támogatás segítségével valósult meg.  A projekt együttműködő partnerei: a Kővágószőlősi Általános Iskola, 
a PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola, a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, a PTE 
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, a Leőwey Klára Gimnázium és a Keleti Városrészi 
Óvoda dr. Majorossy u.-i Tagintézménye voltak.  
A projektről bővebb információ http://www.ckh.hu/projektek/kultura-es-kozosseg-a-civil-kozossegek-haza-
kulturakozvetito-es-kozossegfejleszto-hatasa-a alhonlapon található. 
 
További információ: 
Nevelők Háza Egyesület – Civil Közösségek Háza 
7624 Pécs, Szent István tér 17. 
Tel: + 36 72 215543 
email: nevhaz@t-online.hu 
honlap: ckh.hu 
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fontosak azok az ismeretek, képességek és attitűdök, amelyek birtokában hamar és hatékonyan tudnak 
alkalmazkodni a gyorsan és folyamatosan változó világhoz, valamint a változások irányát és tartalmát 
cselekvően tudják befolyásolni. 
Fontos azon területeknek a fejlesztése, amelyek mindegyik kompetencia részét képezik: a kritikus 
gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a 
kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia. 
A "KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG" – a Civil Közösségek Háza kultúraközvetítő és közösségfejlesztő hatása az 
oktatási intézményekben tanulók tanórán kívüli tevékenységére című projekt 23 750 000 Ft európai uniós 
támogatás segítségével valósult meg.  A projekt együttműködő partnerei: a Kővágószőlősi Általános Iskola, 
a PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola, a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, a PTE 
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, a Leőwey Klára Gimnázium és a Keleti Városrészi 
Óvoda dr. Majorossy u.-i Tagintézménye voltak.  
A projektről bővebb információ http://www.ckh.hu/projektek/kultura-es-kozosseg-a-civil-kozossegek-haza-
kulturakozvetito-es-kozossegfejleszto-hatasa-a alhonlapon található. 
 
További információ: 
Nevelők Háza Egyesület – Civil Közösségek Háza 
7624 Pécs, Szent István tér 17. 
Tel: + 36 72 215543 
email: nevhaz@t-online.hu 
honlap: ckh.hu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2015. január 15. 
Nevelők Háza Egyesület 
CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
BEFEJEZŐDÖTT A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET "KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG" PROJEKTJE 
 

 
2013. november 1-jén indult "KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG" címmel a Nevelők Háza Egyesület projektje, 
melynek keretében hat oktatási-nevelési intézménnyel együttműködve 5 foglalkoztatási formában 21 
heti szakkör, 5 havi szakkör, 37 témanap/témahét, 2 tehetséggondozó csoport és 3 vetélkedő 
megvalósításával, közel 3000 gyermek és fiatal bevonásával fejlesztette a résztvevők kreatív 
kompetenciáit, közösségi aktivitását és részvételét. A művészeti és a természettudományos területek 
egyaránt hangsúlyos szerepet kaptak, csakúgy mint a hagyományok és a történelem, a kreatív alkotó 
folyamatok és a nevelés. 
A projekt biztosította a tehetséggondozás legnemesebb szempontjait, élményeket és alkotási lehetőséget 
biztosított a fiatal nemzedék számára. A résztvevők jobban megismerhették közvetlen környezetüket, így az 
remélhetőleg műveltségük, érzékeny emberi kapcsolataik és személyes identitásuk tevékeny részévé is vált. 
A projekt hosszútávú céljai között szerepelt a résztvevők kulcskompetenciáinak fejlesztése, hiszen rendkívül 
fontosak azok az ismeretek, képességek és attitűdök, amelyek birtokában hamar és hatékonyan tudnak 
alkalmazkodni a gyorsan és folyamatosan változó világhoz, valamint a változások irányát és tartalmát 
cselekvően tudják befolyásolni. 
Fontos azon területeknek a fejlesztése, amelyek mindegyik kompetencia részét képezik: a kritikus 
gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a 
kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia. 
A "KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG" – a Civil Közösségek Háza kultúraközvetítő és közösségfejlesztő hatása az 
oktatási intézményekben tanulók tanórán kívüli tevékenységére című projekt 23 750 000 Ft európai uniós 
támogatás segítségével valósult meg.  A projekt együttműködő partnerei: a Kővágószőlősi Általános Iskola, 
a PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola, a PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, a PTE 
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, a Leőwey Klára Gimnázium és a Keleti Városrészi 
Óvoda dr. Majorossy u.-i Tagintézménye voltak.  
A projektről bővebb információ http://www.ckh.hu/projektek/kultura-es-kozosseg-a-civil-kozossegek-haza-
kulturakozvetito-es-kozossegfejleszto-hatasa-a alhonlapon található. 
 
További információ: 
Nevelők Háza Egyesület – Civil Közösségek Háza 
7624 Pécs, Szent István tér 17. 
Tel: + 36 72 215543 
email: nevhaz@t-online.hu 
honlap: ckh.hu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2015. január 15. 
Nevelők Háza Egyesület 
BARANYA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
 
 
BEFEJEZŐDÖTT A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET „BARANYA MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS 
CENTRUM MŰKÖDTETÉSE” CÍMŰ PROJEKTJE. 
 
A cím használatát, mely 2012. július 01-étől 2014. december 31-ig tartó időszakra szólt, az Emberi 
Erőforrás Minisztériuma pályázat keretében ítélte oda. A címet a Nevelők Háza Egyesület nyerte el 
Baranya megyében. 
 
 

Az eltelt 30 hónapban a Nevelők Háza Egyesület egy valós igényekre, elvárásokra reagáló 
kliensbarát szolgáltatást igyekezett biztosítani a megye szervezeteinek, 
magánszemélyeinek, önkormányzatainak. Mit csináltunk az elmúlt hónapokban a Civil 
Információs Centrum keretei között? 

Volt közel 1700 óra tanácsadásunk, több mind 1000 résztvevőnk a különböző 
rendezvényeken, 200 képzésbe bevont ügyfelünk, együttműködtünk több tucatnyi civil 
szervezettel, elmentünk a partneri találkozókra, ahol találkoztunk CIC-t működtető 
szervezetekkel. Szerveztünk Partnerségi Információs Napokat pályázatokról, a jogszabályi 
változásokról, önkéntességről, szolgáltatásokról. Képzéseket szerveztünk, 
hálózatfejlesztés, forrásteremtés, önkéntesség témában. Jártunk 
kistérségekben/járásokban. Együttgondolkodtunk más szolgáltató szervezetekkel, 
melynek eredményeként kidolgoztunk egy képzést.  

Működtetünk egy projekt-honlapot cic.ckh címen.  

 

Nevelők Háza Egyesület 
7624 Pécs 
Szent István tér 17. 
cic.ckh.hu 
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Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) 17 órától
A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A vetítéseket követően lehetőség nyí-
lik a filmről való beszélgetésre.

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

SANSZ  FILMKLUB

�015.január �1.
Köszönjük, hogy rágyújtott! 
(színes, amerikai vígjáték, 9� perc, �005)  
Nick egy kellemes, jóképű, elvált karrierista, aki 
imádja a fiát, munkaidejét pedig a dohányipar 
szolgálatában tölti. Vezető szóvivőként szinte a 
lehetetlent kell véghezvinnie: népszerűsíteni a 
dohányzást a mai világban. Ennek ellenére Nick 
remekül lavírozott eddig ebben a legkevésbé 
sem irigylésre méltó munkakörben.

�015. február 11.
Tanár Úrnak szeretettel 
(színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 
111 perc, �01�)
Mark Thackeray mérnökként adja fejét a taní-
tásra, és rögtön egy olyan osztályt kap London 
hírhedt negyedében, az East End-en, amelyet 
még egyetlen tanárnak sem sikerült megfegyel-
mezni. Thackeray abban reménykedve vállalja 
el a munkát, hogy úgyis hamarosan el tud majd 
helyezkedni szakmájában és megszabadul a ke-
zelhetetlen csapattól. Ám a mérnöki felkérés 
csak várat magára, így Mr. Thackeray lassan 
rájön: muszáj kézbe vennie az osztály nevelte-
tését.

�015. február �5.
Apámért 
(színes, magyarul beszélő, német-izraeli 
filmdráma, 100 perc, �008)
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 megjavít-
ják, Tarek arra kényszerül, hogy a hétvégét a 
városban töltse, azok között az emberek között, 
akiket meg akart ölni. Meglepetésére számos 
izraelivel kerül kapcsolatba, olyanokkal, akik a 
társadalom perifériájára szorultak. Köztük van 
a szép Karen is, aki szakított ortodox családjával 
és neveltetésével. Valószerűtlen szerelem bonta-
kozik ki a két ember között.

�015. március 11.
Gyönyörű zöld 
(színes, francia vígjáték, 99 perc, 1996) 
Coline Serreau írta, rendezte és játssza a fősze-
repet, ő lehelt életet Milába. Az alkotás egész 
egyszerűen megismételhetetlen és rendkívüli. 
Lágy humorral és könnyedséggel mutatja be a 
modern ember természethez való, mindinkább 
torzuló viszonyát.

�015. március �5.
Mechanikus narancs 
(színes, fekete-fehér, angol filmdráma, 137 
perc, 1971)  
Alex és bandája éjszakánként a város utcáit 
járja és terrorizálja. A megvadult fiatalok tör-
nek, zúznak, rabolnak és gyilkolnak, mígnem 
a bandavezért a társai föl nem nyomják a zsa-
ruknak. A börtönben Alex önként vállalko-
zik egy új átnevelési gyógymódra. A sajátos 
agymosás célja, hogy kiölje az emberből az 
agresszivitást. Miután a kezelést követően 
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gyógyultnak nyilvánítják, szabadon engedik. 
Alex azonban életképtelenné vált a társada-
lomban, kiszolgáltatottja lesz egykori áldoza-
tai bosszújának. Végül öngyilkosságot kísérel 
meg.

�015. április 8.
Együtt élhetnénk 
(színes, magyarul beszélő, francia-német vígjá-
ték, 96 perc, �011 ) 
Jean, a romantikus forradalmár a polgári élet-
mód nyújtotta előnyöket élvezi. Felesége, An-
nie a gyerekei és az unokái szeretetéért küzd. 
Albert egyre szenilisebb, míg az amerikai felesé-
ge, a tanárnő Jeannie rákbetegségben szenved. 
Az özvegy Claude még mindig a nőket hajtja, 
miközben a szívével van gondja. Az öt öreg jó 
barát ahelyett, hogy nyugdíjas otthonba vonul-
na, elhatározza, hogy összeköltöznek Jeanék 
házába. Segítségül felfogadják Dirket, a német 
diákot, aki a francia népesség elöregedését ku-
tatja.

�015. április ��.
Rekviem egy álomért 
(színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 
100 perc, �000)
Harry Goldfarb egyetlen pénzszerzési lehető-
sége, hogy rendszeresen eladja anyja tévéjét, 
akinek a TV nézés élete egyetlen értelme és 
legfőbb szórakozása. A pénz heroinra kell, a 
TV pedig azért jó üzlet, mert Harry anyja úgyis 
mindig visszavásárolja. Harry édesanyja, Sara 
egy más világról álmodik. Mindent megtesz 
azért, hogy bekerülhessen kedvenc TV show-
jába. Úgy érzi, ezt egyetlen úton érheti el, ha 
lefogy, és így fel tudja venni a „piros ruhát”. Az 
egyetlen ruhát, amelyben megjelenhet a TV 
képernyőjén. Fanatikus fogyókúrába kezd, egy 
gyógyszer segítségével, melyet orvosa írt fel 
neki. A gyógyszer kezdetben fantasztikus ha-
tással van Sara-ra. Fogyni kezd, feltöltődik, teli 
lesz energiával és most már egészen bizonyos 
abban, hogy bekerül a TV show-ba. Aztán el-
kezdődnek a hallucinációk... Az orvos által fel-
írt gyógyszer gyakorlatilag ugyanolyan kemény 
drog, mint a heroin.

�015. május 6.
Irina Palm 
(színes, magyarul beszélő, belga-luxemburgi-an-
gol-német-francia filmdráma, 103 perc, �007)  
Maggie unokája súlyos beteg, a gyerek életét 
már csak egy Ausztráliában elvégzendő műtét 
mentheti meg. Ehhez azonban pénzre van szük-
sége, ezért éjszakánként egy szex-klubban vállal 
munkát: férfiakat elégít ki kézzel. A kuncsaftok 
persze nem látják, hogy a fal másik oldalán ki 
ápolja őket, ám a csodatevő maroknak hamaro-
san híre megy Londonban.

�015. május �0.
Magic Mike 
(színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 
111 perc, �01� )
Mike (Channing Tatum) vállalkozó. A több 
téren is tehetséges és rendkívül sármos férfi 
azzal tölti a napjait, hogy az Amerikai Álmot 
hajszolja, a lehető legtöbb módon: tetőkkel és 
autókkal dolgozik, vagy bútorokat tervez tam-
pai otthonában. Éjszakánként pedig varázslatos 
ember lesz. Egy csak férfiakat felvonultató revü 
műsor fő attrakciójaként Magic Mike évek óta 
vetkőzik a Club Xquisite színpadán, ahol erede-
ti stílusban előadott, lehengerlő mozdulatokkal 
kápráztatja el a közönséget. Minél jobban elcsa-
varja a nők fejét, azok annál több pénzt hagynak 
a klubban, és Dallas (Matthew McConaughey), 
a szórakozóhely tulajdonosa ennek csak örülni 
tud. Miután fantáziát lát egy általa csak Kö-
lyöknek becézett srácban (Alex Pettyfer), Mike 
a szárnyai alá veszi a 19 éves fiút, és bevezeti a 
tánc, a bulik, a csajozás és a laza pénzszerzés vi-
lágába. Nem kell hozzá sok idő, és a klub leg-
újabb alkalmazottja saját rajongókra tesz szert, 
így a nyár sok-sok szórakozást ígér.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

További információ:
Élet-tér Családi Információs Pont
Pécs, Szent István tér 17. �0/43334�3
elet-ter.belvaros@ckh.hu

Filmleírások forrása:port.hu
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Tettye a 19. században
Schaurek Bódog dr. ny. jogakadémiai tanár 
kedves visszaemlékezéseiből az alábbiakban 
közöljük a Tettye őskorára vonatkozó cseve-
géseit:

A háború előtt sokat vitatkoztak a Dunán-
túl hasábjain, hogyan kell írni a Tettyét, Te-
tyének vagy Tettyének. Bezzeg nem törődtek 
ezzel a régi pécsiek, akik a fennsíkot valami-
kor látogatni kezdték, Pulverstammnak hívta 
még a budai városi bosnyák is. Ennek a név-
nek az eredete még a törökök kiűzetése utáni 
időre nyúlik vissza.

Amikor a törökök kiverése után Savolyai 
Jenő herceg megépítette az eszéki várat, az 
építési anyagokat azok a telepesek szállítot-
ták, aki a Dráva innenső partján kaptak ház-
helyet és egyenkint néhány hold rétet, ahol 
a lovaik takarmányát kitermelhessék. Így 
létesült Jenőfalva, vagy ahogy régen hívták 
Eugéndörfel. Az eszéki vár arra szolgált, hogy 
kiinduló pontja legyen az esetleges balká-
ni operációknak. Ezért nagyarányú depóval, 
hadianyagokkal és lőpormalommal is felsze-
relték. A Dráva gyakori áradásai és az ezek 
után visszamaradó posványok azonban olyan 
nedves légkört teremtettek, amely nem volt 
alkalmas a puskaporgyártás céljaira. A régi 
politikusoknak, különösen az angoloknak 
kedvenc mondásuk volt: tartsuk szárazon a 
puskaporunkat. Mivel pedig ezt a mondást itt 
a szó szoros értelmében sem lehetett követni, 
a pécsi tettyei fennsíkot szemelték ki a lőpor-
gyártás céljaira. 

A XVIII. század elején a mostani romok-
tól délre, egy pár kőhajításnyira létesült a lő-
pormalom, amelytől Pulverstamm elnevezést 
kapott az egész fennsík, az akkor javarészt 
német pécsi polgárság ajkán. A malom ké-
sőbb püspöki tulajdonba ment át. A helyi 
természeti szépsége, bár mostani kultúrájá-
nak nyoma sem volt, mégis minden szemlélőt 
meglepett. A környék lakói, a Mindenszentek 

temploma táján lakó bosnyákok külterjes gaz-
dálkodást folytattak, jobbára birka, kecske és 
sertéstenyésztéssel foglakoztak. Állataik egész 
éven át itt legelésztek és gondoskodtak arról, 
hogy a Mecseknek ezen a részén a természe-
tes erdőképződést megakadályozzák. E budai 
városi családok doyenja a mai is nagyon el-
terjedt Gadó-család, amelynek egyes ágait az-
után Kis, Nagy, Birkás és más melléknevekkel 
különböztette meg a nép. A mostani víztartó 
körül három-négy kalyiba is volt, ahol télre el-
helyezték a jószágaikat.

Vendéglőknek, villáknak akkor még nyo-
muk sem volt egészen az ötvenes évek köze-
péig. A Tettye kultuszára furcsa dolog, de 
igaz, idegenek hívták fel a pécsiek figyelmét. 
Amikor a szabadságharc leverése után a Bach-
korszakban Pécs városa Kaiserliche königli-
che Gericht-et, k.k. Finanzdirection-t, k.k. 
Stuhlrichteramt-ot kapott, az idehelyezett 
osztrák, stájer, cseh tisztviselők, a Bach-hu-
szárok hozták magukkal a kirándulási kedvet. 
Kezdetben csak húsvét hétfőjén népesedett be 
a fennsík az ugyancsak idegenből ideplántált 
emmauszi kirándulás szokásának gyakorlásá-
val és a szokást a város közönsége is magáévá 
tette. Ezért hangos még ma is a Tettye húsvét 
másnapján. A pécsi polgár akkori minden va-
sárnap délutáni szórakozása a szőlőbeli kirán-
dulás volt. Minden valamirevaló polgárnak 
volt saját szőlője, amely a szabad természet 
utáni vágyódását tökéletesen kielégítette. 

A Bach huszárok hozták divatba a Tety-
tyét, amikor megalakították a városszépítési 
egyletet (Stadtverschönerungsverein), amely 
tulajdonképpen a Mecsek-egyesület ősének 
mondható. Ők szervezték meg pécsi pol-
gárok bevonásával azt a részvénytársaságot, 
amely a Tettyére az idő viszontagságai elleni 
védelemre, de egyúttal szórakozóhelyül is az 
első vendéglőt létesítette. Az akkori polgár-
ság szívesen járult hozzá. Az építés az ötve-

Trebbin Ágost
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nes évek közepén történt és megindult vele 
a Tettye kultusza. A kirándulóhely megked-
veltetéséhez különösen hozzájárult a hely-
őrségi szolgálatot ellátó Csehországból való 
vadászzászlóaljnak tisztikara. A vadászokat 
a nép strimfliseknek vagy horvátosan csere-
pároknak nevezte el, ami ugyanannyit jelent. 
A tisztikar, hogy a kellemeset a hasznossal 
összehozza, lövészeti egyesületet alakított. 
A lövőpálya a romok keleti oldalától egész a 
kőbányáig, az akkori Misányi-szőlőig terjedt. 
Itt hetenként kétszer tartottak lőgyakorlatot, 
amikor a vadászzászlóalj zenekara szórakoz-
tatta a közönséget. 

Az eredeti adatok szerint Pécsnek a mo-
hácsi vész előtti püspöke Szatmári György 
(1501-15�5), Magyarország kincstárnoka 
építette a nyaralót pompás flórenci stílus-
ban, melynek romjai a hatvanas években még 
olyan jó állapotban voltak, hogyha tetőt he-
lyeztek volna rájuk, a legtöbb helyiség még 
lakható lett volna.

Amikor 1866-ban a cseh jágerokat áthe-
lyezték, a Tettye iránti lelkesedés is ellanyhult. 
A részvényeken épült vendéglő néhány na-
gyobb részvényes nyakán maradt, de olyan 
keveset jövedelmezett, hogy még a tatarozási 
költségeket sem fedezte. Sok nehézség után 
sikerült az adóságokat kifizetni és az épületet 
polgári kézbe adták át.

Utóbb a megalakult polgári lövészegylet 
tartotta karban az épületet és a vendéglőt. 
Később épültek a villák, ültették a nagy fákat, 
hogy a közönségnek a délutáni órákra pihenő 
árnyékos helye legyen Ebben az időben halvá-
nyult el a Pulverstamm elnevezés és jött újra 
divatba régi név: a Tettye.

Az első jótékonycélú népünnepélyt 
1863-ban rendezték a Tettyén. Ez évben a 
tavasszal nagy árvizek voltak. A Dráva elön-
tötte Horvátország Podravina nevű részét. A 
pécsi kaszinó a horvát testvérek felsegélyezé-
sére rendezte egy szép meleg augusztusi vasár-
napon a tettyei népünnepélyt. Ennek népies 

jellege abban is kife-
jezésre jutott, hogy 
húsz krajcár volt a 
belépődíj. Ez volt az 
első alkalom, ami-
kor elzárták a teret 
és oda csak belépődíj 
mellett lehetett be-
jutni. A népünnepé-
lyen két katonazene-
kar játszott és voltak 
egyéb szórakozások 
is, ha nem is olyan 
nagy választékban, 
mint manapság. A 
rendezés főmunkája 

Bánfay Simon közjegyző kezében összponto-
sult, aki a kaszinónak is vezetője volt. A nép-
ünnepélyt este tűzijáték fejezte be, ami igen 
nagy hatást keltett.

A hetvenes években ismét gyengült a Tety-
tye kultusza, A dalárda, a tűzoltók és torná-
szok rendeztek itt-ott egy ünnepélyt a fenn-
síkon, de a Tettye virágzása csak a kilencvenes 
években kezdődött, amikor Reéh György ny. 
városi tanácsnok agilitása és ötletessége ismét 
ráirányította a közönség figyelmét. A Tettye 
fellendítése az ő érdeme. Meg is érdemelte a 
Tettye koronázatlan királya címet, amelyhez 
azután ugyancsak az ő ötlete koronát is szer-
zett.

Dunántúl. 19�7. február 6.

Tettye a 19. század végén
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A program ötletgazdája és alapítója Tolnay 
Ádám, aki Amerikában nőtt fel és járt egye-
temre. A későbbiekben Magyarországon dol-
gozott tolmácsként, így meggyőződhetett 
arról, hogy mekkora szükség van, különös-
képpen a falvakban, az angol nyelv tanítására. 
Ezért 199� nyarán meghívta barátait, hogy 
magyarországi településeken angol nyelvet ta-
nítsanak, mely mérföldkőnek számított, és az 
azóta is sikeresen működő Learning Enterp-
rises program előfutárának volt tekinthető. 
Mára a Learning Enterprises egy olyan non-
profit szervezetté nőtte ki magát, mely évente 
számos önkéntest/tanárt küld a világ külön-
böző országaiba.

A program a kommunikációs készség, va-
lamint a kreativitás fejlesztésére helyezi a 
hangsúlyt. A tanulók a megszokott oktatá-
si rendszer keretein kívül, nem mindenna-
pi környezetben gyarapíthatják tudásukat. 
Mindemellett pedig lehetőséget teremt egy-
más kulturális hátterének megismerésére, 
az önkéntesség filozófiájának elterjesztésére. 
A programban valamennyi tanár, valamint az 
őket befogadó családok egyaránt önkéntesek. 
A tanárok többnyire diákok, egyetemisták, 
vagy tanulmányaikat nemrég befejező fiata-
lok. A legtöbbjük rendelkezik már valameny-
nyi tanítási tapasztalattal, melyet a közel két 
hónapot felölelő program orientációs nap-
jain, Budapesten is elsajátíthatnak. Ezt köve-
tően utaznak tovább Magyarország egyes te-
lepüléseire, majd pedig Szlovákiába, ahol 3-3 
hetet töltenek.

Hazánkban idén 11 település kapcsolódott 
be a Learning Enterprises programba. PécsettPécsett 
a Baranya Megyei Önkéntes Centrum szer-
vezésében egy befogadó család, valamint szá-

mos önkéntes dolgozott együtt azon, hogy a 
két amerikai tanár – Kacee és Porter – nem 
formális eszközök segítségével, zavartalanul 
és hatékonyan taníthasson. A három hét so-
rán tudásszintek szerinti bontásban/alap-, 
közép- és felsőfok/szerveződtek az ingyenes 
és intenzív angol nyelvi kurzusok. A csopor-
tok diverzitásától függetlenül, mind a tagok, 
mind pedig az oktatók hamar megtalálták a 
közös hangot, ha úgy tetszik egy nyelvet be-
széltek. Így a képzési tematika is demokrati-
kusan, a diákok igényeihez igazodva került 
kialakításra.

Kacee és Porter rugalmasan, korporatív 
módon, a poroszos oktatás eszköztárát mel-
lőzve, tudatosan, ugyanakkor akaratlanul is 
„tanulókörökre” emlékeztető kis közössége-
ket hozott létre.

A fiatalok nyitottságát tükrözte, hogy a tan-
órákon kívül, legyen szó akár kulináris élveze-
tekről – a magyar ínyenc konyha felfedezésé-
ről, vagy közös főzésről –, egy kirándulásról 
országhatáron innen és túl, orfűi fürdőzésről, 
éneklésről, egy kerti partiról, Pécs felfedezé-
séről, a foci vb-ről, vagy akár a Függetlenség 
Napjának megünnepléséről; napról-napra kö-
zelebb kerültünk egymás kultúrájához.

Manapság az emberek hiába beszélik ugyan 
azt a nyelvet, mégis sokszor elbeszélnek egy-
más mellett. Végtére is ez az önkéntesség 
egyik legfontosabb alapköve; jöhetsz bárhon-
nan – egy kicsiny faluból, vagy egy metropo-
liszból – „mi” mindig megértjük egymást!

A �014-ben sikeresen elindított program 
idén is folytatódik! A nyár folyamán újabb 
két lelkes önkéntest látunk vendégül, mely 
további részleteivel hamarosan jelentke-
zünk.

Amerikából jöttem, 
mesterségem címere „önkéntes”

Nyers Szilvia

Önkéntesség a Learning Enterprises program tükrében
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2015. január 29. csütörtök, 17 óra  
Negyven év a gyerekek gyógyításáért - Dr. Péley Iván docens emléke 
Dr. Nagy Jenő nyugdíjas háziorvos és Dr. Varga Levente nyugdíjas gyermekorvos 
előadása 
 
2015. február 19. csütörtök, 17 óra 
Tavasztól tavaszig - Virágok, hangulatok a Mecsek oldalból 
Weiling Gábor okl. villamosmérnök zenés diaestje 
 
2015. március 26. csütörtök, 17 óra 
Horváth Adolf Olivér szellemi és tárgyi hagyatéka - Kevey Balázs professzor 
70. születésnapjára 
Temesi Endre Miklós ny. gimnáziumi tanár és Szabó László Gyula emeritus 
professzor előadása 
 
2015. április 23. csütörtök, 17 óra 
Rókus-dombi történetek 
Baranyai Pál villamosmérnök előadása 
 
2015. május 14. csütörtök, 17 óra 
Egy különleges világ: Új-Zéland 
Barakonyi Károly diaporámás előadása 
 
 
Előadásainkra nagy szeretetettel várunk minden kedves érdeklődőt a már megszokott 
helyen, a Civil Közösségek Házában! 
 
   Trebbin Ágost  
   sorozatszerkesztő 
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Mondd, mi a véleményed? 
Lakossági szemléletformálás diákokkal

Támogatást nyert a Tudatosan a Környezetünkért Egye-

sület iskolai közösségi szolgálaton levő diákok bevonásával 

megvalósuló pályázata, melynek keretében a fiatalok 5 la-

kossági rendezvényen és ehhez kapcsolódó felkészítésen 

vehetnek részt.

A MOL Új Európa Alapítványa az Oktatáskutató és Fej-

lesztő Intézettel együttműködésben �014 őszén pályázatot 

hirdetett Iskolai Közösségi Szolgálathoz köthető projektek 

támogatására KÖSZ! Program címmel.

A pályázat keretében 97 olyan projekt került kiválasztás-

ra, amely helyi igényeket elégít ki és keretében minden résztvevő diák legalább �0 óra 

– tehát az 50 órás kötelező időtartam közel felét jelentő – közösségi szolgálatot tud 

teljesíteni.

A pályázatok között a Tudatosan a Környezetünkért Egyesület projektje is támo-

gatásban részesült, ennek segítségével a pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumból érkező 

diákok egy napos felkészítés után, �015 november végéig 5 pécsi és Pécs környéki la-

kossági rendezvény környezeti szemléletformáló programjain vehet részt.

A projekt keretében �015 februárjában zajlanak az első egyeztetések a diákokkal 

valamint a felkészítő foglalkozás, az első rendezvényre pedig már márciusban sor kerül-

het, hiszen március 14-én a Szivárvány Gyermekházban megrendezésre kerülő Zöld 

Családi Napon a diákok már önálló szemléletformáló foglalkozásokat tarthatnak. 

A projekt a KÖSZ! Program támogatásával valósul meg.
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Fordulópont Program 
alternatív munkaerő-piaci 
szolgáltatás megváltozott 
munkaképességűeknek

A Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. Európai Unió által 
finanszírozott, pályázati támogatásból megvalósuló, TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 
azonosító számú  projektje  megváltozott munkaképességűek személyek elsődleges mun-
kaerő-piaci elhelyezését segítő szolgáltató pontot működtet Pécsett, a Megye utca 20. szám 
alatt.

A „Fordulópont” Program ingyenes szolgáltatásokat nyújt

• megváltozott munkaképességű inaktív és álláskereső személyeknek, valamint
• megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató vállalkozásoknak és szervezeteknek.

Főbb szolgáltatási tevékenységek

• a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci tájékoztatása, szolgáltató iroda és ön-
információs pont működtetésével

• munkavállalásra történő felkészítés, egyéni fejlesztéssel, tanácsadással
• munkaközvetítés
• munkáltatók számára munkakör elemzések készítése 
• vállalkozói klub működtetése 

Az elnyert támogatás összege: 58.876.696 Ft
A projekt megvalósításának időtartama: �013.08.01-�015.06.30.
A projektről által nyújtott szolgáltatásokról bővebb információt kaphat a www.ddrfk.hu 
weboldalon

A projekt megvalósítója és elérhetőségei: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgál-
tató Nonprofit Kft.
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7621 Pécs, Megye u. 20.  
Ügyfélfogadás: H-CS: 9-15 
óráig 
Tel: 72/514-108,     30/524-
5383  
E-mail: ddrfk@ddrfk.hu 
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Európa a polgárokért – Civil szervezetek pro-
jektjei
Határidő: �015. március 01. 
Milyen projekteket támogat?

• a transznacionális partnerségek által elő-
mozdított projektek

• a polgárok közvetlen részvételét biztosító 
projektek

• az európai szakpolitikákhoz közvetlenül 
kapcsolódó tevékenységek keretében külön-
böző háttérrel rendelkező polgárok találko-
zására alkalmat adó projektek

Ez a projekt valamennyi szakaszában és min-
den intézményes partnerrel megvalósítható, és 
az alábbiakra terjed ki:

• menetrend-kialakítási tevékenységek
• érdekképviselet az előkészítési szakaszban és 

a szakpolitikai javaslatokkal kapcsolatos tár-
gyalások során

• a végrehajtás alatt álló kezdeményezésekkel 
kapcsolatos visszajelzés

A program célja:
A projektek a program helyi és uniós szintű prio-
ritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre 
vagy vitára hívják fel a polgárokat.
A jó projektek:

o kiterjednek a program éves prioritási témái-
val kapcsolatos elmélkedés, viták vagy más 
tevékenységek ösztönözésére és szervezésére

o európai szintű együttműködés és koordiná-
ció eredményeként felmerülő konkrét meg-
oldásokat javasolnak

o konkrét kapcsolatot biztosítanak a fent em-
lített uniós döntéshozatali folyamattal

o nagyszámú polgárt vonnak be a megvalósí-
tásba

o arra törekednek, hogy megalapozzák vagy 
ösztönözzék a területen aktívan működő 
számos szervezet közötti hosszú távú kap-
csolatok kialakítását

A civil társadalmi projekteknek az alábbi há-
romféle tevékenység közül legalább kettőt tar-
talmazniuk kell:

• A társadalmi szerepvállalás és a szolidaritás 
előmozdítása

• Véleménygyűjtés
• Önkéntesség

Pályázók:
Nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi 
szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóin-
tézeteket.
Partnerek:
Helyi / regionális állami hatóságok vagy non-
profit szervezetek, ideértve a civil társadalmi 
szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutató-
intézeteket, a testvérvárosi bizottságokat és háló-
zatokat.
Partnerek száma:
A projektben legalább három támogatható ország 
szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül 
legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.
Költségvetés:
Maximális támogatási összeg projektenként:  
150 000 EUR
A projekt helyszíne:
A tevékenységeket a projektben részt vevő támo-
gatható országok valamelyikében kell megrendez-
ni.
Támogathatósági időszak:
A projektet a vonatkozó támogathatósági időszak 
során meg kell kezdeni, az adott pályázat beadási 
határidejétől függően.
A projekt időtartama:
A projekt maximális időtartama: 18 hónap
Kérjük, a pályázat benyújtása előtt olvassa el fi-
gyelmesen az Európa a polgárokért program is-
mertetőjét is.
Információ: www.tka.hu  

IVF kisösszegű támogatások
Határidő: �015. március 1. 
Már lehet pályázni a Nemzetközi Visegrádi 
Alap 2015. márciusi határidejű, kisösszegű tá-
mogatásokra kiírt pályázatán.
Meghirdette �015. márciusi határidejű, kisössze-
gű támogatásokra kiírt pályázatát a Nemzetközi 
Visegrádi Alap. A pályázat keretében legfeljebb 
hat hónapos projekteket támogatnak. A követ-
kező kategóriákban lehet pályázni: kulturális 
együttműködés; tudományos eszmecserék és ku-
tatások; oktatás; diákcsere; határokon átnyúló 
együttműködés; idegenforgalom ösztönzése. Az 
elnyerhető támogatás összege legfeljebb 6 ezer 

Pályázati ajánló
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euró. A támogatásra szánt keretösszeg 640 ezer 
euró.
Pályázati határidő: �015. március 1.
Bővebb információ: Nemzetközi Visegrádi Alap; 
I: visegradfund.org/grants/small_grants/

Stratégiai partnerségek/felnőttoktatási pro-
jektek
Határidő: �015. március 31. 
A pályázattípus célja jó gyakorlatok fejlesztésé-
nek, átvételének vagy alkalmazásának támoga-
tása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy 
európai szinten, a felnőttkori tanulás területén 
(tágabb értelemben, pl. a munka világát érintő 
képzések terén is).
A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt 
vevő szervezetek függvényében a projektek mé-
retükben és tevékenységeikben is különbözőek 
lehetnek.
Támogatható tevékenységek:

• mobilitási tevékenységek: nemzetközi 
projekttalálkozókon való részvétel;

• mobilitási tevékenységek: indokolt 
esetben

- a projektbe ágyazottan oktatási, képzési te-
vékenységek megvalósítása a partner intéz-
mények országaiban, melyek a következők 
lehetnek:

- vegyes mobilitás, rövid távú (két hónapnál 
rövidebb) valós mobilitás, virtuális mobili-
tási tevékenységgel kiegészülve;

- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevé-
kenység, melyben oktatók tréneri munkát 
végeznek a partnerségben részt vevő bárme-
lyik intézményben minimum �, de akár 1� 
hónapon keresztül;

- munkatársak közös, rövid távú képzése, 
mely keretében a partnerségben részt vevő 
intézmények oktatói minimum 5 napos, de 
két hónapnál nem hosszabb közös képzésen 
vesznek részt;
• helyi tevékenységek: a projektben részt 

vevő személyek a mobilitási tevékeny-
ségek között a projekten dolgoznak 
saját országukban (pl. adatot gyűjte-
nek, felmérést készítenek, tananyagot 
fejlesztenek, fordítanak, a projekt hon-
lapját töltik fel információval stb.);

• helyi tevékenységek: multiplikációs ren-
dezvények szervezése kizárólag innovatív 

szellemi termékhez kapcsolódóan, annak 
népszerűsítésére, bemutatására.

Bővebben: tka.hu

IVF: standard pályázatok
Határidő: �015. március 15. 
Meghirdette a Nemzetközi Visegrádi Alap 
standard támogatásainak 2015-ös első körére 
kiírt pályázatát.
Pályázatot hirdet a Nemzetközi Visegrádi Alap 
standard támogatásainak �015-ös első körére. A 
következő kategóriákban lehet pályázni: kulturá-
lis együttműködések, tudományos eszmecserék és 
kutatások, oktatás, diákcsere, határokon átnyúló 
együttműködés, valamint az idegenforgalom ösz-
tönzése. A támogatások legfeljebb 1� hónapos 
időtartamú projektekre használhatók fel. A pro-
jektek legfeljebb 6001 euró támogatást kaphat-
nak A támogatásra szánt keretösszeg �,� millió 
euró.
Bővebb információ: Nemzetközi Visegrádi Alap; 
I: www.visegradfund.org/grants/standard_
grants/

Építsd saját alkotásoddal a Fesztiválköztársa-
ságot!
Kiíró: Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.
Határidő: �015. 03. 10.
Pályázhat: Alkotók, alkotói csoportok
Építsd saját alkotásoddal a Fesztiválköztársaságot! 
Pályázati kiírás látványos installációk készítésére a 
SZIGET �015 Fesztiválköztársaság területére.
Van egy ütős szabadtéri látványötleted vagy egy jó 
installációd vagy kész terved egy új műalkotásra? 
Akkor oszd meg velünk, mire gondolsz és hogyan 
néz(ne) ki, mert a legjobb dizájnerek, képzőmű-
vészek, fényszobrászok és labirintustervezők stb. 
elképzelései testet ölthetnek.
Idén 3 kategóriában pályázhatsz:
I. Kategória
Óriás méretű, látványos installációk
Tervezz látványos, óriás installációt a Szigetre! 
Legyen az egy világítótorony vagy absztraktabb 
elképzelés, a lényeg, hogy feltűnő, kiemelkedő és 
megkerülhetetlen legyen!
A kész alkotás min. 10 m X 10 m alapterületű, 
minimum 10 m magas és a jövőben többször is 
felállítható (3 évig).
Pályázati támogatás összege: maximum bruttó 
15 000 euró/pályázat
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II. Kategória
Nagyméretű, emblematikus látványelemek
Tervezz olyan szobrot, installációt, dekorációs ele-
met, ami színvonalas érdekessége tud lenni a Fesz-
tiválköztársaságnak! Legyen olyan elbűvölő és 
impulzív, hogy az ország lakói is elképedve szem-
léljék és sem ők sem természeti erők ne tudjanak 
kárt tenni benne! A kész alkotás legyen min. 3m 
× 3m alapterületű és többször felállítható.
Pályázati támogatás összege: maximum bruttó 
5000 euró/pályázat
III. Kategória
Izgalmas művészeti projektek, dekoratív installá-
ciók
Pályázz olyan projekttel, ami kis költségvetésből is 
szép, kedves és figyelemfelkeltő! A legkreatívabb, 
leglátványosabb, pozitív üzenetet hordozó, köny-
nyen megvalósítható, de nehezen lerombolható 
munkákat támogatjuk. A kész alkotás legyen 
min. 1 m X 1 m alapterületű.
Pályázati támogatás összege: maximum bruttó 
1000 euró/pályázat
Határidők:
A pályázat beküldési határideje: �015. március 
10.
Zsűrizés: �015. március �0.
Eredményhirdetés: �015. március �1.
Építés: �015. augusztus 1-7.
Fesztivál: �015. augusztus 10-17.
Bontás: �015. augusztus 18.
http://sziget.hu/fesztival/info/art_of_freedom_
palyazat

Káplár László Jó Ember Díj - 2015
Kiíró: Hetedhéthatár Közérdekű Magazin
Határidő: 2015. 03. 15.
Pályázhat: bárki
Káplár László, a �003-ban ötvenévesen eltávozott 
újságíró kolléga, a volt MTI-s, a jó ember, a jó ba-
rát nevének és az általa képviselt értékrendnek a 
megőrzésére jött létre a Káplár László Emlékére 
Kulturális Alapítvány. A kulturális teljesítmények 
díjazására az alapítvány a névadó személye előtt 
tisztelegve �005-ben létrehozta a Jó Ember Díjat 
- melyet évente egyszer ad ki a kuratórium dön-
tése alapján.
A kuratórium olyan személyek jelölését várja, 
akik a szívükkel látva egyszerűen csak teszik a 
dolgukat önzetlenül, és közben észre sem veszik, 

hogy milyen sok ember javát szolgálják a széleskö-
rűen értelmezett kultúra területén.
A Hetedhéthatár web-oldaláról - http://www.he-
tedhethatar.hu/kaplar – elérhető a Káplár László 
Alapítvány honlapja. A Jó Ember díjra a jelölést 
levélben az alapítvány székhelyén (7761 Kozár-
misleny, Mikszáth Kálmán u. �4.), telefonon a 
30/575-3997-es számon, e-mail-ben a joember-
dij@gmail.com címen lehet megtenni. (Korábbi 
évben jelölt, de akkor nem díjazott személy
ismételt jelölése természetesen lehetséges!)
A díj Judit Hagner, Németországban élő magyar 
származású szobrászművész alkotása.
A kuratórium tagjai: Bandi András - elnök (Pécs), 
Borsós István (Pécs), Králik Ivánné (Siklós), L. 
Csépányi Katalin (Kozármisleny), Tárkányi Béla 
(Debrecen).
A Jó Ember Díj eddigi kitüntetettjei:
Káplár László posztumusz – �006
Dr. Rideg Lászlóné (Pécs, Szociális Háló Egyesü-
let) – �006
Varga Ilona (Budapest, Magyar Rádió) – �007
Pécsi Géza (Pécs, Kulcs a muzsikához) – �008
László Károly (Sepsiszentgyörgy, színész, Tamási 
Áron Színház) – �009
Gulyás Jánosné és Gulyás János (Kaposvár, ének-
zenei nevelés, kultúra) – �010
Zágorhidi Czigány Ákos (Oszkó, Hegypásztor 
Kör) – �011
Dalosné Tóth Zsuzsanna (Budapest, MINYATA 
Egyesület) – �01�
Bodó Imre (Dombóvár, helytörténész, Fekete Ist-
ván-kutató) – �013
H. Csongrády Márta (Debrecen, fotóművész) 
– �014
A díj névadója, Káplár László természetbarátként 
családjával minden évben elment a Zengőre a bá-
náti bazsarózsa virágzásának idején, ezért a díját-
adás is ehhez az időponthoz igazodik. Ez évben 
április �5-én, szombaton 11 órakor találkoznak a 
Zengő lábánál, Pécsváradon a várban a névadóra 
emlékező rokonok, barátok, tisztelők, valamint 
a korábbi díjazottak. A díjátadást követően – a 
hagyományoknak megfelelően – a résztvevők a 
Zengőn, a bánáti bazsarózsák társaságában kö-
szöntik a �015. évi jó ember díjast. A rendezvény 
nyitott, azon minden érdeklődő részt vehet.

szerkesztette: 
Egyedné Megyesi Schwartz Éva
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA 
áLLANDÓ PrOGrAmJAI

Minden hétfőn 14.30-kor
PÉCSI NYUGDÍJAS PEDAGÓGU-
SOK 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 kedden 16 órakor 
ÉNEKVARÁZS
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
Vezeti: Palacskó József

Kéthetente keddenként 17 órakor
FOLTVARRÓ KLUB 
Vezeti: Szőke Klára

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK 
KLUBJA

Minden szerdán 15 órakor
BELVÁROSI RAJZISKOLA 
Vezeti: Nemerey Péter

Minden szerdán 9.30-tól
ÉNEKÓRA ANYUKÁKNAK KIS-
BABÁKKAL
Vezeti: Kopjár Anikó

Minden hónap harmadik szerdáján  
15 órakor

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ PEDA-
GÓGUSOK KLUBJA
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas mű-
vész

Minden csütörtökön 9.30-tól
ÉNEKÓRA ANYUKÁKNAK GYER-
MEKÜKKEL
Vezeti: Kopjár Anikó

Minden hónap első csütörtökén  
10 órától

HURCIBABA Klub
A babahordozás évezredes szokás: abban 
hiszünk, hogy a hátunkon és mellkasun-
kon hordozott gyermekeink a legbizton-
ságosabb helyről szemlélhetik a világot. 
Hordozókendőinkkel ősi tudást adunk át 
egymásnak, és szeretnénk a babahordo-
zás technikáját és felemelő érzését minél 
több szülőtársunknak átadni.
Vezeti: Dr. Bereczki-Barna Szilvia

Minden pénteken 11.30 órakor
BABA-MAMA torna
Vezeti: Gyarmati Bea

Minden pénteken 15 órakor
FÜSTI MOLNÁR ÉVA SZÍNISTÚ-
DIÓ Vezeti: Füsti Molnár Éva, Jászai-
díjas művész

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






  





























     




















     
    

  

     
    





            
        



           


             















  





























     




















     
    

  

     
    





            
        



           


             















  





























     




















     
    

  

     
    





            
        



           


             













