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�014. november 1-jén indult a MAGAR Szociális Szövetkezet “Az én gesztenyésem” című pro-
jektje, melynek célja a pécsbányatelepi közösség társadalmi felzárkóztatása, jövedelemszerző ké-
pességének elősegítése, ezáltal a leszakadó városrész munkanélküliségének csökkentése volt.

A projekt keretében 11 helyi hátrányos helyzetű lakos vett részt a MAGAR Szociális Szövet-
kezet által szervezett 500 órás 5 tananyagrészből álló (Kertészeti alapismeretek, Gyógy-, és fű-
szernövény ismeretek, Gyümölcs- és zöldségnövények tartósítása, Környezeti, fenntarthatósági 
ismeretek, Munkavállalói, vállalkozási és jogi ismeretek) Kistermelői Ismeretek Tanfolyamon, 
közülük heten sikeresen elvégezték a tanfolyamot és tanúsítványt szereztek.

A projekt keretében a helyi lakosok a városrészen található négy különálló terület, a helyi vé-
delem alatt álló szelídgesztenyés, két közösségi kert és egy üvegház mezőgazdasági hasznosításán 
dolgoztak közösségi alapon, önkéntesen. 

A területeken a munkacsoportokban végzett önkéntes munkával illetve a képzés gyakorlati 
óráinak keretében termelt fűszer-, gyógy- és egynyári növények egy részét a projekt kezdetén 
kötött megállapodás értelmében a Biokom Kft-vel átvette, a többi növény pedig a Pécsbánya 
területén került kiültetésre vagy a zöldségekhez hasonlóan a befektetett munkával arányosan az 
önkéntesek között került kiosztásra.

A pályázat keretében két nagyobb közösségi rendezvény is megvalósult a helyi önkénesekből 
álló munkacsoportok szervezésében. Az első rendezvény egy három lépésben megvalósuló vi-
rágosítási akció volt, aminek során a résztvevők öt virágszigetet alakítottak ki a településrészen, 
amiket megtöltöttek egynyári- és évellő fűszernövényekkel. A projekt második nagyobb volu-
menű rendezvénye a Gesztenye Liget Fesztivál volt, ahol a Szelídgesztenyésben és a Pécsbányai 
Közösségi kertjében gyerekprogramok soksága mellett könnyűzenei programokon, színházi 
előadásokon, irodalmi programokon vehettek részt a látogatók. A fesztiválon emellett lehetőség 
nyílt különböző gesztenyés ételkülönlegességek és a képzésben részt vevők gyakorlati képzés so-
rán készült termékeinek megkóstolására és megvásárolására is.

A projekt zárásaképp a Gesztenyésben megkezdett munka fenntarthatóságának érdekében 
szakmai konferencia került megrendezésre a Pécsbányai Közösségi Házban, ahol az ország kü-
lönböző részeiről érkező Szelídgesztenyével 
foglalkozó szakemberek a szelídgesztenye 
és helyi szelídgesztenyés jövőjéről, a benne 
rejlő lehetőségekről értekeztek.

LEZÁRULT A MAGAR SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 
„AZ ÉN GESZTENYÉSEM” CÍMŰ PROJEKTJE
2015. NOVEMBER 15-ÉVEL BEFEJEZŐDÖTT A MAGAR SZOCIÁLIS SZÖVET-
KEZET PÉCSBÁNYAI KULTURÁLIS EGYESÜLETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 
MEGVALÓSÍTOTT NCTA-2014-8298-G KÓDSZÁMÚ  „AZ ÉN GESZTENYÉ-
SEM” CÍMŰ NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP ÁLTAL TÁMOGATOTT 
KISPROJEKTJE.
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
�011-ben új Civil Koncepciót fogadott el. 
A célok között kiemelt hangsúllyal jelenik 
meg a helyi kezdeményezések szerepének fel-
karolása, a lokális közösségek megerősítése. 
Ennek érdekében a koncepció úgynevezett 
Civil Kapuk rendszerének felállítását szorgal-
mazza.

Fontos cél, hogy a város különböző részein 
működő civil szervezetek ügyeikben minél 
gyorsabb és hatékonyabb segítséget kaphas-
sanak, számukra elérhető fizikai közelségben. 
Ezért olyan városi civil szolgáltató hálózat 
kialakítására van szükség, mely a helyi civil 
szervezetek bázisán jön létre, a város minden 
nagyobb területi egységén belül megtalálha-
tó, elérhető helyszíneken biztosítja szolgálta-
tásait, lehetőséget teremtve a helyi hálózatok 
építésére, a helyi problémamegoldásra, a helyi 
kezdeményezések közvetlen támogatására, 
fejlesztésére.

�01� őszén 4 városrészben indulhatott el a 
„Civil Kapu” projekt, melynek működtetői

Pécs - Nyugat (Uránváros, Deindol, Bálics, 
Donátus, Ürög, Rácváros,) – Pécsi Életmód 
Egyesület

Somogy–Vasas (Pécs-Somogy, Pécs-Vasas, 
Pécs-Hird, Murom) – Vasasért Egyesület

Meszes (Pécs-Újhegy, Gyárváros, Budai 
Vám, Meszes, Fehérhegy, Szabolcs-falu, Sza-
bolcs,) – Bányász Érdekvédelmi Kulturális 
Egyesület 

Kertváros (Kertváros, Málom, Megyer, 
Malomvölgy, Postavölgy, Nagyárpád, Árpád-
város) – Mosolymanó Egyesület

A szakmai koordinációt a Civil Közössé-
gek Házát működtető Nevelők Háza Egye-
sület látja el.

A projektben részvevő civil szervezetek egy 
előzetes állapotfelmérés un. diagnózis felvéte-
le után képzéseken, hálózatépítési folyamat-
ban vettek részt, valamint egyéni konzultá-
ciós lehetőségekkel kezdték meg a munkát a 
városrészekben. A Civil

A megvalósuló projekt keretében el-
készült a Civil Kapuk közös webfelülete a 
pck.ckh.hu.

Fűri Ildikó
projekt vezető
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Hallhatjuk gyakran a közhelyet, mely 
évszázadok óta kísérti a mindenkori fia-
talságot. Vajon lerázhatjuk e magunkról 
a gyakori elszólás mondanivalóját annyi-
val, hogy már a szüleinknek is ezt mond-
ták és lám csak ember lett belőlük? Nem 
kap-e új értelmet a �1. században? A ge-
nerációs különbségek természetesek egy 
folyton változó világában. Kinevetjük 
szüleinket, nagyszüleinket, mikor olyan 
híreken kezdenek aggódni, amikről mi 
már távolról tudjuk, hogy csak az inter-
net egy újabb kreálmánya, de vajon mi 
képesek vagyunk-e a ránk ömlő informá-
ció áradatot a helyén kezelni? 

Koromból fakadóan még nem büsz-
kélkedhetek nagy élettapasztalattal, de ez 
nem zárja ki, hogy lássam az információs 
társadalom ránk néző hatásait, mely arra 
enged következtetni, hogy képtelenek 
vagyunk az elmélyült szelekcióra. 

„Ismerj meg, mielőtt véleményt for-
málsz rólam”

Egyik nap a barátnőmmel generáci-
ónkhoz híven egy közösségi oldal hír-
vonalát görgetve néztük, ahogy párok 
százai élik ki “magánéletüket” az említett 
oldalon. Ezt látván azt a kérdést kaptam, 
hogy mi most akkor nem is vagyunk 
igazi szerelmesek, ha nem osztjuk meg 
mindenkivel, hogy milyen hihetetlenül 
szeretjük egymást? A kérdés számomra 
is abszurdnak tűnt először, majd jobban 

belegondolva rengeteg ember számára a 
tökéletes kapcsolat egy része áttevődik az 
internet világába. Sokan a négy fal közé 
tartozó momentumokat is szégyentele-
nül közhírré teszik.  Nap, mint nap lát-
hatunk különböző képeket, kiírásokat 
siránkozó emberektől, hogy nem akarják 
őket megismerni. Íme az első hátránya 
annak, ha mindent felfedünk magunkról. 
Férfiként tudom, hogy sokkal izgalma-
sabbak azok a lányok, akikről nem tudok 
mindent már a második randin. Csodál-
kozunk, hogy a legtöbb kapcsolat előbb 
véget ér, minthogy valójában elkezdőd-
ne?! Előfordul, hogy két ember egyszer 
csak ráun egymásra, hiszen egy idő után 
nehéz már újat mutatni magunkból. Ez 
mindig is így volt, még a mindig jobbnak 
vélt múltban is. Csak, hogy ez �0-40 év 
után következett be nem 1 hónap múlva. 
Egyre többször hallhatunk információ-
val való visszaélésekről és itt most nem 
államtitkokra gondolok, hanem a saját 
kis hétköznapi életünkre. Az internet 
generációjának jobban kéne tudni min-
denkinél, hogy ami a hálóra egyszer fel-
kerül, az már ott is marad. Lehetünk bár-
mennyire elkeseredettek, mérgesek, vagy 
akár boldogok, mindig át kell gondolni 
alaposan, hogy mit eresztünk szabadjára, 
mert talán vannak dolgok, amik nem tar-
toznak másokra.

Meg kéne próbálni az örömöket meg-
élni és kiélvezni abban a pillanatban, 

Prucsi Zsombor
Fiatalokról, fiataloktól
„Ezek a mai fiatalok”. 
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amikor ér bennünket, és ne az legyen az 
első, hogy rögtön elmondjuk valakinek. 
Hiszen az érzés gyorsan elillan, de az 
emlék megmarad, amit később, ha nem 
bírjuk ki, még mindig elmondhatunk 
bárkinek. 

Akkumulátoros élettárs

Manapság a mindennapok elengedhe-
tetlen kellékévé és státuszszimbólumává 
vált a mindenki által használt mobilte-
lefon. Hasznossága vitathatatlan, hiszen 
nagyban megkönnyíti ügyeink intézését 
és melyik szülő nem nyugszik meg, mi-
kor felhívja gyermekét este, hogy merre 
jár éppen. Viszont a dolgoknak mindig 
két oldala van, hogy egy újabb közhely-
lyel éljek. Az okostelefonok forradalma 
óta a lehetőségek tárháza folyamatosan 
bővül. Aktuális hírek, időjárás, könyvek, 
vagy akár egy fizika képlet, egy pillanat 
alatt elérhetővé vált, akkor, amikor csak 
szükség van rájuk. Ez az elmélet, de vajon 
a gyakorlatban ez, hogyan valósul meg? 
Mindennapjaim legszörnyűbb képe, 
amikor bemegyek az egyetemre és mást 
se látok csak valamilyen képernyő által 
megvilágított üveges arcokat. Persze ek-
kor még mindig mondhatnánk azt, hogy 
esetleg az imént felsoroltak közül mível 
éppen valamit akkumulátoros kis barát-
jával. Apró kísérletet végezve azonnal be-
láthatjuk, hogy 10 emberből jó esetben 1, 
aki hasznos tevékenységet folytat. Hogy 
mi hasznos és mi nem azt mindenki maga 
dönti el. Számomra mások képeinek né-
zegetése és semmit mondó beszélgetések 
folytatása, (esetenként a mellettünk ülő 

emberrel, mert ilyenre is elég gyakran van 
példa) nem tartozik bele ebbe a körbe. 
Ezzel még mindig nem lenne semmi baj, 
ha nem ebből állna a nap minden egyes 
ébren töltött pillanata. Ki ne érezné ma-
gát néha magányosnak. Ilyenkor jó ér-
zés, hogy tudunk beszélni bárkivel, még 
ha az illető a világ másik végén is van, de 
jó-e az, hogy olyan emberekkel orvosol-
juk magányunkat mindig, akik nincse-
nek épp ott? Vagy ha idén nyáron nem 
sikerült elmenni nyaralni, jót teszek-e 
azzal, hogy mások nyaralási képeit né-
zegetem? Bár nem vagyok pszichológus, 
de annyit könnyen beismerhetünk, hogy 
nagy valószínűséggel ezért nem tudjuk 
megbecsülni saját életünk és a pillanatok 
szépségeit. Lehet, hogy a mellettem ülő-
vel egy életre szóló barátságot köthetnék, 
ha elkezdenénk beszélgetni. Természete-
sen ezek csak puszta spekulációk, de nem 
alaptalanok. Csodálkozunk, hogy a mai 
fiatalok nagy része nem tudja magát ki-
fejezni? Szókincset adó könyvek olvasá-
sa és tartalmas beszélgetések nélkül nem 
csak változatos nyelvünk, de a gondolko-
dásmódunk is leegyszerűsödik. A “pedig 
itt van a nyelvem hegyén” mondat min-
denki számára ismerős lehet. Telefonunk 
és az internet segítségével pillanatok alatt 
megszabadulhatunk a kellemetlen érzés-
től, amit úgy hívnak gondolkodás. Hi-
bátlan módja a társadalom gondolkodó 
részének lezüllesztésének. 

Vajon ha abban az 5-10 percben, amíg 
a buszt várjuk a telefonunk nyomkodása 
helyett, például saját életünkön merenge-
nénk, itt tartanánk e most?
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Előző számunkban már bemutattuk a Pécs-So-
mogyban elindított Fészek Tanodát, amely a Szent 
Márton Caritas Alapítvány egységeként üzemelt. A 
tanoda délutánonként várta a Pécs-Somogyi Általá-
nos Iskolás gyerekeket szakkörökkel, műhelyekkel, 
különféle tematikus klubprogramokkal valamint 
tanulássegítő lehetőségekkel. A szabadidő hasznos 
eltöltése érdekében pedig nagyon sok kirándulás, 
kulturális programok látogatása, valamint egy nyári 
tábor is kínálkozott a tanodába beiratkozó gyerme-
kek számára.  A tanoda rövid fennállása alatt sok 
változáson esett keresztül. Az eredeti helyszínről 
átépítési munkálatok miatt, - mely közel volt az 
iskolához,- júniusban pár utcával messzebb kellett 
költözni és a KoBeKo Művelődési Központ adott 
helyet a kis közösségnek.

A projekt �014. szeptemberétől, �015. október 
�1-ig tartott. Így a tanoda bezárta a kapuit, sajnos 
a tanoda pályázatok jelenlegi lehetőségei szerint a 
munka most bizonytalan ideig szünetelni fog, de 
megpróbáltunk egy méltó lezárást adni az együtt 
eltöltött időnek egy projektzáró rendezvénnyel, il-
letve egy utolsó kirándulással.

A záró rendezvényt �015.október ��-én tar-
tottuk meg, melyre a gyerekeken kívül meghívtuk 
a családtagokat és az érdeklődőket egyaránt. Ren-
geteg finomsággal, szendvicsekkel és sütemények-
kel vártuk az érkezőket, majd pedig Koska Éva 
projektvezető mondott pár szót, illetve a tanoda 
dolgozói is beszámoltak élményeikről. Ezt követte 
egy képvetítés, ahol felelevenítettük a legemlékeze-
tesebb pillanatokat, illetve személyre szóló, kézzel 
készített ajándékokkal leptük meg a gyerekeket. 
Ezután a művelődési központ udvarában közösen 
ültettünk egy fát, hogy jelképesen valami mara-
dandót hagyjunk az utókorra. Bemutatót tartott 
a zene- és a médiaműhely, folyamatosan üzemelt a 
kreatív sarok, valamint rengeteg csillámtetoválásra 
tehettek szert a látogatóink, de ennek a leginkább 
a kisebbek örültek. 

A közös vacsora után a pécsi Junkie Jack Flash 
zenekar adott egy akusztikus koncertet. Számukra 
rendhagyó volt egy tanodában, főleg gyerekek előtt 
játszani, de mind a zenekar, mind pedig a közönség 
hamar megtalálta a közös hangot és nagyon jó han-
gulatú buli kerekedett. 

Az utolsó közös kirándulásunkat pár nappal ké-
sőbb, már az őszi szünetre szerveztük meg. Az első 
helyszínünk Alsómocsolád volt, amely egy rohamos 
léptekkel fejlődő falucska Baranya és Tolna megye 
határában. Amellett, hogy nagyon szép környezet 
tárult elénk, a szabadidős programkínálat is nagyon 
színes volt. Jártunk a planetáriumban, a Virtuális 
Természettudományok Otthonában, kipróbálhat-
tunk egy repülőgép szimulátort, valamint két szaba-
duló szobának a rejtélyeit is igyekeztünk megoldani, 
bár ehhez még picit fiatalok voltak tanodásaink. 
A horgásztavat és az azt körülvevő tanösvényekből 
álló részt csak futólag, a busz ablakból tudtuk meg-
tekinteni, hisz délután át kellett érnünk Bikalra.

A Bikali Élménybirtok egy tematikus élmény-
park, amely egyedülálló módon idézi fel középkori 
Magyarországot. Rövid időutazásunk alatt megte-
kintettük néhány mester műhelyét, bejártuk a vár-
falat, találkoztunk udvarhölgyekkel és lovagokkal. 
A gyerekek nagyon hamar átszellemültek és sok 
kérdéssel faggatták a középkori városka lakóit, akik 
készséggel válaszoltak. A nap fő attrakciója egy lo-
vagi torna volt, ahol négy lovag küzdött meg a kö-
zönségből választott hölgyek szívéért. Hajmeresztő 
mutatványokat hajtottak végre lóháton, amelyek-
hez nem kevés ügyesség és bátorság kellett, így nem 
csoda, hogy elkápráztattak minket, szinte minden 
kis tanodásunk igyekezett megörökíteni a lovagi 
torna mozzanatait.

A tartalmas, élménygazdag kirándulás és a záró 
rendezvény egy méltó keretet és lezárást adott az 
együtt töltött időnek. Bízunk benne, hogy a prog-
ram még folytatódik, de azért bevallhatjuk, hogy 
addig is hiányozni fog a Fészek Tanoda.

Rimai Dávid
A pécs-somogyi Fészek Tanoda záró eseményei



2015. november 7

Ba
ra

ny
aiEgyetemi tanulmányai során ismertem 

meg Nemes Zsuzsát. Doktori kutatásai-
nak elméleti társ-témavezetője voltam, aki 
nagy örömmel tesz ezúttal eleget annak 
a kérésének, hogy a kiállításról pár szavas 
ismertetőt írjon. Személyes vallomással 
kell kezdenem. Együttműködésünk dara-
bos-szakaszos doktoriskolai tartama alatt 
jelent meg, vált elűzhetetlen képzetté ben-
nem, hogy van itt néhány művész kolléga, 
akinek a munkássága nem hagy békén, 
űz és ébren tart, miközben egyre határo-
zottabban segít megformálni az agyam-
ban egy merőben spekulatív történeti, 
kvázi tudományos konstrukciót, modellt 
és tipológiát a �1. század közép-európai-
magyar művészetéről. Nem egyeztettem 
különösebben az érdekeltekkel, merőben 
titkos és személyes volt a vágy viszont ben-
nem arra vonatkozóan, hogy a megjelölt 
életművekben, aktuális törekvésekben 
eredeti hatóerőnek vélt tudás és sejtetések 
teljes rétegzettségükben mutatkozzanak 
fel egy majdan megírandó könyv keretei 
között. Nem viccelek, élénken él bennem 
egy sok poláros élmény előérzete, aminek 
bekövetkezését a fiatal kollégák formáló-
dó életműve teljes határozottsággal sej-
tetik. És a megragadását ígérik. A remélt 
végeredményben az élet, az eszmék és az 
idő minden eddigitől eltérő egzisztencia 
tömörségével, egy nagy nyelvújítás be-
következtével kecsegtetnek. Valamiféle 
„új állandót” ígérnek a lehetséges emberi 
orientációknak. Ebben a folyamatban te-
kintettem az elmúlt években már fősze-
replőnek Nemes Zsuzsát.

Csak látszólag könnyű a dolga a kiállítás 
szemlélőjének, hiszen semmiféle kétséget 
nem ébreszt a bemutatott három terem-
re való festmény afelől, hogy a tehetség és 
művészi jártasság kéz a kézben hordták ki, 
és formálták az eredeti nyelvet, annak figu-
ratív és elvont jeleit, az elbeszélés módját 
(ahol erre volt szükség). Mintha nem vol-
na egyéb tennivalója, mint rácsodálkozni a 
független, ámde a festői örökség igen tágas 
körben érdekeltté tett magyar – nemzet-
közi mintáit is magába foglaló képekre. 
Kicsikre és nagyokra. Majd rögzíteni az 
örömérzés vagy a nyugtalanság olykor kü-
lön-külön, olykor meg együttesen fellépő 
hullámait és dönteni afelől, hogy mi en-
gedhető be mindezek közül a vizuális mű-
vészetekre vonatkozó emlékeink kamráiba. 
Mi sem egyszerűbb, mint kijelenteni: na-
gyon jó munkákat lát, aki ellátogat a Ci-
vil Közösségek Házába. Semmi kockázata 
nincs annak, ha leszögezzük: Nemes Zsu-
zsanna részben ismeretlen, de igen való-
színűen létező Közép-európai színtereken 
gyűjtött festői és tematikai élmény anyaga 
rendelkezik még a legválogatósabb figye-
lem felkeltésének képességével is. És aztán 
kezelni is kezdjük ezeket a színes valóság-
morzsákat. Összevetjük őket nemcsak a 
kultúrából összegyűjtött kedvünkre való 
tényekkel, hanem életünk egyes súlyos, 
tartós, vagy éppen illanékony feladatával, 
talányaival, a jó érzések körül elrendeződő 
mellékadatokkal, amelyekkel magunk is 
szívesen élnénk szükség szerint. Megálla-
pítjuk, hogy mitológiaigényünknek nem 
kell berzenkednie, a titkok sokasága vár 

Történetek. Nemes Zsuzsa kiállítása
Pécsi Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17., Gebauer Galéria) 

2015. november 4. - december 2.

Aknai Tamás
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megfejtésre, kecsegtetnek avval, hogy való-
színűsíthető és mesélhető valóság-változa-
tok elképzelése válik természetessé a képek 
némelyikét nézve. Vannak képek, amelye-
ket egykor készült családi fényképfelvéte-
lek alapján festett. A világ és valóság, amit 
ezek a régi fotók megörökítettek, csaknem 
eltűntek. Egy „vegyes típusú” korszakban, 
mint amilyen a miénk is, a messze előre bá-
torkodók és a fontolva haladó, félszekkel 
teli félszegek nyelve összekeveredik, ahogy 
valamikor Empedoklész mondotta: 

„Nem, egymagukban ezek vannak, de 
ahogy egymáson keresztülfutnak, máskor 
mássá és mássá válnak és mégis mindenkor 
egyformák.”

Egymástól távoli helyekről gyűjtötte a 
festő a fotókat, amik alapján a legkisebb 
képek készültek. Festményként egyben tar-
totta őket, a kiállításon egy kis műcsoport 
ezt hangsúlyozta is, hiszen ha a tényleges 
történeti idejük nem is kapcsolta a doku-
mentumokat egybe, a művész észrevette, 
hogy a kis portrékból álló sorozat mégiscsak 
egy valóságos és ugyanakkor képzeletbeli 
kép-családdá alakulhat. Ez a család nem a 
művész családja és nem is a fényképek hor-
dozta valóság már. Egy színesen elképzelt, 
önkényesen egyszerűre és befogadhatóvá 
stilizált világ, amely elsősorban az érzelem 
és elme, a fantázia műve, és nem az optika 
vagy fotókémiai lelemény eredménye. Eze-
ket a parányi képeket fatáblákra készítette 
tojástemperával. A táblák feszesek, teste-
sek, valószerűségük egyszerre bumfordi, 
anyagi értelemben szinte megsemmisíthe-
tetlenek. Léptékük a fotókat is felidézheti 
akár, de a középkori könyvdíszítő odaadá-
sa, a felület aprólékos megmunkáltsága, 
részletgazdagsága, varázslatos kolorit-játé-
ka egy, a modern, nagyméretű festmények 
szemléjétől eltérő megközelítést követel. 
Ahogy a művész maga is mondja, az itt 

bevetni szükséges módszer emlékeztet 
arra az időre, amikor „gyerekként a földön 
guggolva, egy kis részletet, apró növények 
közt mászkáló hangyát figyeltünk csend-
ben, sokáig, mozdulatlanul.” Képzetekben 
gazdag az a terep is, ahol a gondosan meg-
munkált felületek között kitöltetlenek az 
arcoknak fenntartott foltok. A képeknek 
majdhogynem drámai olvasatot kölcsö-
nöz az arcok és az arckifejezések hiánya. 
Az eltűnő, foszló emlékek ködében már 
csak nem is derengenek az egykor jelentés-
sel teli ábrázatok. Ez a múlandóság maga, 
de éppoly szelíd belenyugvással juttatja 
eszünkbe a művész, mint majdnem vala-
mennyi jelenetét. Hiszen, ha álom ez az 
egész, akkor szinte szabályszerű és sem-
miféle rendszeridegenség nincs abban, ha 
tárgyak, utcák, mennybolt és vízfenék, az 
arcok egyszercsak felrémlenek, majd el-
tűnnek. A képek segítségével ebben a félig 
fantázia szülte világban úgy közlekedünk, 
mint valamennyire ismerős tájakon. A ké-
pek, arcok, jelenetek a földi időnek egyet-
len kötött periódusához nem igazodnak és 
nem is tapadnak szorosan. A kifejezés sza-
badságának önkényével szövődnek össze 
a valószínűnek tetsző, ugyanakkor gazdag 
fantáziával megformált emlékeink. Nem 
férfi-képzelet, amivel találkozunk. Nincs 
benne súlyos szöglet, tompaság, félrenézés, 
sarkos ítélet. A finomságok fokozatai, a 
kolorit „hangolásának” szinte rendszerez-
hetetlen glisszandói közepette lehetetlen 
nem felfedezni a kedély és méltóság nagy 
kapacitású, türelemmel művelt kifejezésére 
tett igyekezetet. És mint a képeken pon-
tosan látjuk: az emlékek az álomban és 
az emlékezetben is homályosak, finomak, 
zavarosan hierarchikusak. Nem felcserélt 
jelentőséget sugallnak, hanem a jelentések 
egyenértékűsítése irányába fordított eliga-
zításként hatnak. 
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Nemes Zsuzsa elbűvölő nemtörődöm-
séggel engedi meg magának, hogy festői 
stílusának formálódásában spekulációk, 
mintákat tudatosan beépítő műveletek 
ne érvényesüljenek. Megbecsüli a mes-
tereket, alkotói előképeit, akikből árad a 
modern és nem modern közötti különb-
ségtétel megvetése. Nyilvánvalónak tűnik 
ebből a kiállításból, hogy Giotto, vagy L. 
Cranach (akinek munkáit még másolta is) 
számára egyenértékű a jelen stílusváltoza-
taiban új nyelvet teremteni szándékozó 
művészekkel. Mintha egyáltalán nem ér-
dekelné, hogy az igénybe vett festői nyelv 
változatai éppenséggel osztályozhatók le-
hetnének a tér, az idő, a divatok szerint, 
hogy frazeológiájuk alapján elvontnak és 
naivnak, szürrealistának is keresztelhetők 
volnának. Nemes Zsuzsa történetesen lai-
kus szempontoknak tekinti ezeket a bevett 
esztétikai és művészettörténeti skatulyákat 
és megszívlelendő udvariassággal lépi át a 
velük kapcsolatban kialakított viselkedési 
szabályokat. Miért is?  Mert tudja, hogy 
a saját vérmérséklet, műveltség, készség és 
neveltetés akarva vagy akaratlanul is ered-
ményez egy hihetően személyiség-azonos 
kifejezési formát a számára. Egy előadás-
módot, amelynek segítségével a legköny-
nyebben el tudja mondani mindazt, ami 
szándékában áll. Vagy amelyhez azután 
a maguk törvényei szerint szerveződnek 
újabb és újabb frázisok és technikák.  És a 
kiállítás nézője számára is teljes bizonyos-
sággal tárul fel a belső élmények, külső 
benyomások bonyolult, egymást át-meg 
átszövő és rokon-képzetekkel telített há-
lójában képeinek közös tulajdonsága: a 
hangulatokat hordozó elbeszélő elem, és 
a mindevvel felébresztett emlék érzete. De 
ha már az emlékezéssel összefüggő kreatív 
mozdulatokat megidéztük, a Nemes Zsu-
zsa által többször emlegetett, hivatkozott 

Gulácsy Lajost is idéznünk kell egyes mű-
vei kapcsán. Mert ő is a bensőséges jelzőt 
használta néhány korai reneszánsz mester 
munkáival kapcsolatban. (Beato Angelico, 
Fra Filippo Lippi, Sandro Botticelli). Ép-
pen abban az értelemben, ahogy Nemes 
Zsuzsa közel engedi magához a teljes hit-
tel, bizalommal, az életet fenntartó pozitív 
erő és a szeretet gyakorlásának jegyében 
tevékenykedő művészeket és tanításaikat, 
akik, és amik különböző időbeli ritmus-
ban és a modern kifejezés követelményei-
től is eltérően hatottak rá. Mintává tudtak 
lenni számára Gulácsy irodalmi ihletésű 
képei, melyek tökéletesen el tudták kerül-
ni az illusztrativitás veszélyeit, és amelye-
ken az „átérzés mélysége vibrál”. Töpreng 
ilyenformán azon is, hogy a rokokó ihlette 
művek miképpen lehetnek a rokokó kor-
szakán messze túl is érvényesek? 

Vannak aztán a kiállításon olyan fest-
ményei, amelyek közvetlen környezetét, 
kertjüket, Kecskemétet és Hajdúszobosz-
lót idézik fel nagy szabadsággal és méltó 
odaadással. A magyar képzőművészet hu-
szadik századi közelmúltjából az érzelmei 
által szükségesnek mondott villanásokat 
éppúgy felidézi, továbbadja munkáin, mint 
a jelen topográfiai értelemben vett átala-
kuló mivoltát. Minden városrészben, akár 
egyetlen utcán belül is akad lakatlan, majd 
csúful felújított, hatalmas és apró ház, ház-
tömbök közé szorult omladozó házikó. És 
a kertek is épp ilyenek. A képeken feltűn-
nek a gondos kezek ápolta, szép öreg ker-
tek, virágágyások, a házak előtt gondosan 
metszett gyümölcsfákkal. Megjelennek 
azonban a valaha szépen metszett rózsa-
bokrok helyén felnövekvő gaztengerek. 

Különös, de nem meglepő, ahogy Ne-
mes Zsuzsa visszacsalogatja a kiállítás lá-
togatóját az idő szemléletével összefüggő 
érveihez. Modellszerűen leegyszerűsített 
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utat rajzol fel, amikor gyerekkorának sok 
képpel illusztrált történelemkönyvéhez 
vezet. Felidéz a História című festménye 
egy könyvbéli ábrát, amely a földbe mé-
lyen elsüllyedt leleteket ábrázolta vázlato-

san. Az idő múlása hatásosan érzékelhető 
az eltűnő csontokkal, kőszerszámokkal, 
agyagedényekkel. A hozzánk közelebb eső 
rétegben sírkamra volt kincsekkel, arany-
rögökkel, olajos és boros korsókkal, kano-
pus edényekkel. A kép megfestésekor már 
kizárólag csak az emlékezetét vette igény-
be, kizárólag azt a kíváncsiságot és felidé-
zett borzongást, amit gyerekként megélt. 

A meselégkör, és a hozzá tartozó puha, 
sokszorosan személyesre hangolt kolorit, a 
jelek lekerekített kontúrja, mármár az or-
namentika szabályozottságával rendszerbe 
álló vizuális elemek ígérnek egy sikerre ítélt 
alkotói evolúciót. Ennek hitét azonban ön-
maga is nehezíti nyilvánvaló felismeréseinek 
közlésével és a kiállításon történő érdekes Máriahegy 294, olaj, vászon, 77,5x140cm, 2015.

Rajzoló Bence, 90x80cm, olaj, vászon, 2014 .
Alkonyatkor a Nádas utcán, olaj, vászon, 89x105 cm, 2015. 

Kristálypalota a tengerszem mélyén, olaj, vászon, 100x190 cm, 2015. 
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kifejezésével. Avval, hogy egyébként pom-
pásan szervezhető sti-
láris rendszereit nem 
választja el egymástól. 
Egymás mellett lát-
hatók így a nagyobb 
csomópontokban, a 
főfalakon az oldott és 
finom zeneiséggel elő-
adott, személyes vízió-
val színezett látásmód 
dokumentumai és a 
realisztikus mintázás 
hidegebb, tárgyilago-
sabb formái, amelyek a 
lineáris perspektíva váz-
rendszerére épülnek, 
a fotó-látásnak meg-
felelő ábrázolások. Ez 
az egymás mellettiség 

közvetett üzenetet fogalmaz meg arról az 
alkotói igényről, hogy a valóság, a világ és 
önmagunk teljes szemléje közben a „min-
dent” tartalmazó végpontok egy megtalált 
„közép” felé törekedve váljanak eggyé.

Román ballada II.,  vászon, olaj, 60x80cm, 2013.

Ősz a Máriahegyben, olaj, vászon, 77,5x140 cm, 2015.

Mese, 14,8x21 cm, papír, ceruza

Nagymama unokával, tojástempera, fa, 13x14,2 cm, 2013.

História, 80x90 cm, olaj, vászon, 2014.
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A Pécsi Életmód Egyesület is képviseltette magát 
a november 5. és 7. között megrendezésre került 
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségé-
nek XXVII. szimpóziumán.  Pécsre látogatott és 
tartott érdekes előadást Dr Agis Tsouros, az Euró-
pai Egészséges Városok program vezetője, a WHO 
Európai Regionális Irodájának Divízió igazgatója 
(Division of Policy and Governance for  Health 
and Well-being). Egyesületünkből Varga Zsanett 
az előadásban kitért programunk, tevékenységünk 
előzményeinek bemutatására valamint az évek alatt 
kialakított partneri kapcsolatokra. Egészségügyi 
szűrések, tanácsadások során szerzett tapasztalato-
kat, statisztikai elemzéseket nagy figyelem kísérte, 
tevékenyen járulunk hozzá az Egészséges Városok 
programhoz tagjaink munkája által. Az elmúlt évek 
során az alábbi tevékenységeinket végeztük:

• egészségügyi állapotfelmérések, szűrések és 
tanácsadások, Egészségnapok 

 Résztvevők: 3800 fő
• Vércukor mérés 
 Résztvevők: 890 fő 
• Elsősegély nyújtási és baleset-megelőzési 

program 
 Résztvevők: 450 fő
• Streetball, Egészség futás, terem foci 
 Résztvevők: 380 sportoló
• „Szülésfelkészítő, babaváró” tanfolyam
 Résztvevő: 370 fő
• Elsősegély nyújtási és baleset-megelőzési tan-

folyam 
 Résztvevő: 350 fő

Termográf vizsgálatot is végeztünk partnerünk által 
és sajnos lesújtóak az adatok, az orvosi termográf 
vizsgálat a ma ismert egyik legköltség-
hatékonyabb műszeres vizsgálat az elő-
szűrésben. Segítségével rejtett gyulladá-
sok, elváltozások kerülhetnek felszínre. 
Szinte minden esetben a hát és a vállöv 
izmaiban fokozott izomfeszesség mutat-
kozott. Ez az izmok túlzott terhelésére, 
valamint nagyfokú stresszre utal. A vizs-
gáltak több mint 80 %-nál a váll foko-
zott terhelését, gyulladását és a két oldal 
nem egyenlő terhelését figyelhettük 
meg. Az esetek 1� %-ban enyhe fokú ge-
rincferdülés a gerinc melletti izmokban 
szinte minden esetben fokozott a hő 

kibocsátás volt, ami a gerinc fokozott terhelésére 
utalhat, de egyéb gerincbetegség sem kizárható.  A 
középiskolások körében is végeztünk állapotfelmé-
rést és ezekről az eredményekről is beszámoltunk az 
előadás során. Nagyon köszönjük a lehetőséget De 
Blasio Antonio főtitkár Úrnak és az Egészséges Vá-
rosok Magyar Nyelvű Szövetségének.

Egyesületünk a következő tanácsadásokat nyújt-
ja előre egyezett időpontban a 76�4 Pécs, Budai 
Nagy Antal u.1. sz. alatt lévő székhelyén.

o jogi, közhasznúsági tanácsadás
o pénzügyi és könyvelési tanácsadás
o nonprofit marketing és PR
o pályázati tanácsadás
o forrásteremtési tanácsadás
o társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos 

tanácsadás
o informatikai tanácsadás
o nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos ta-

nácsadás
o ágazati szakmai (pl.: szociális, egészségügyi, 

oktatási, ifjúsági)
Valamint továbbra is rendelkezésre áll a város-

részben működő civil szervezetek, öntevékeny kö-
rök programjai számára az irodánk.
Elérhetőségeink:

• e-mail:   info@eletmodpecs.hu
• mobil: +�6-70/���-70-9�
• közösségi oldalunk: www.facebook.com/elet-

modpecs
• közösségünk: www.facebook.com/pecsielet-

modegyesulet.egyesulet

Varga Zsanett
Jót adni, s jól érezni magunkat

3800 fő

890 fő

450 fő
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Az Európai Unió által finanszírozott, pályázati támogatásból megvalósuló pro-
jekt �015. szeptember �0-án fejeződött be.

A konstrukció célja a munkaképes korú megváltozott munkaképességű, fog-
lalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának 
elősegítése, az önálló jövedelemszerzésre való képesség javítása munkaerő-piaci 
szolgáltatások biztosításával.

A projekt célja a megváltozott munkaképességű ügyfelek számára speciális 
szolgáltatási igényeiknek megfelelő munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása, 
integrációjuk elősegítése, a tranzit foglalkoztatásuk fejlesztése, elsődleges mun-
kaerőpiacon történő elhelyezése, továbbá az inaktívak bevonása a foglalkozási 
rehabilitációba.

A projekt keretében négy foglalkoztatási tanácsadó biztosította folyamato-
san a szolgáltatásokat, és vettek részt a szakmai együttműködési hálózat mun-
kájában.

Lehetőséget biztosított a projekt arra is, hogy a szolgáltatásokat nyújtó munka-
társak belső képzéseken, tapasztalatcseréken vegyenek részt, mely a közös mód-
szertanon alapuló igényes és minőségi szolgáltatások nyújtását segítette elő.

A projektek szakmai támogatását a „RÉV” képzési és szolgáltatásfejlesztési 
modellprogram támogatta. 

A projekt megvalósításának időtartama: �01�.08.01. – �015.09.�0.
Az elnyert támogatás összege: 58.876.696 Ft.
A projektről bővebb információ a http://www.ddrfk.hu/hu/alternativmun-

kaeszolg/17�-tamop-5�8a�-1�1-�01�-001�-fordulopont-program.html hon-
lapon érhető el. 

Fordulópont Program – alternatív munkaerő-piaci  
szolgáltatás megváltozott munkaképességűeknek

TÁMOP-5.3.8-A3-12/1-2012-0013

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft.
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Az Állampolgári részvétel hete (ÁRH) Ma-
gyarország egyik legnagyobb civil eseményso-
rozata, amelyen több száz szervezet és intéz-
mény, helyi, kistérségi, megyei esemény hívta 
fel a figyelmet az állampolgári részvétel és a 
helyi cselekvés fontosságára!

A nemzetközi kampányhét legfontosabb 
célja, hogy minél szélesebb nyilvánosságot te-
remtsen az állampolgári cselekvések lehetősé-
gének, erejének, általában a civil részvételnek, 

• egyúttal az erre a hétre koncentrálódó 
események súlyukkal felkeltsék a média 
figyelmét az eseménysorozatra, általá-
ban a közösségi részvételre, s hogy 

• megszólítsák, felelősségvállalásra buz-
dítsák a politikusokat, helyi, országos és 
nemzetközi szinten. 

Az elmúlt években összesen több ezer ak-
ció/esemény valósult meg a Hét során csak 
Magyarországon, több-száz településen és 
több-száz közösség, civil szervezet csatlako-
zásával azért, hogy megmutassuk, az állam-
polgárok részvétele nem csak utópia, hanem 
a legalapvetőbb közös ügyünk. És mindezt �0 
országban tesszük! Az ÁRH alapvetően nem 
„nagy rendezvényekből” áll. Erejét a csatlako-
zók és akciók/programok sokasága, sokszínű-
sége adja. 

Az előző évekhez hasonlóan, �015-ben a 
hét keretében, különböző helyszíneken és té-
mákban, számos program került megrende-
zésre Pécsett.

ÉrtékTár Kommandó Garén 
2015. szeptember 22.

Nemzeti Művelődési Intézet és a Nevelők 
Háza Egyesület – Baranya Megyei Önkén-
tes Centrum közös szervezésében a közel 1 
éve működő ÉrtékTár Kommandó csoportja 
Garéra látogatott el, hogy megtekintse a te-
lepülés nevezetességeit. A látogatók a kistele-
pülésen végigsétálva ismerhették meg a helyi 

értékeket. Első-
ként az 17�4-ben 
épült református 
templom került 
meg tekintésre, 
amely külsejében 
a régmúlt hangu-
latát idéztemeg. 
A templom különlegessége, hogy kazettás 
festmények találhatóak meg benne, amelyek 
műemlék védettségűek. Ezután a római kato-
likus műemléktemplomot látogatták meg, ezt 
követően pedig átsétáltak a nemrég megújult 
kultúrházba, ahol részletesen megismerked-
hettek a közösségi térrel és a benne zajló kul-
turális programokkal, eseményekkel. Majd a 
közmunkaprogram keretében zajló helyi gaz-
dálkodás értékteremtő funkciója került bemu-
tatásra, amelynek keretében a közös munka 
„gyümölcsei”voltak megtekinthetőek. A nap 
végének lezárása vidám hangulatba történő 
csoportos tánc volt. Garé vonzereje csendes, 
vidékies nyugalmában rejlik, amely mellett 
előnye, hogy Pécshez közel fekszik. 

Sansz filmklub 
2015. szeptember 23

A Civil Közösségek Házában került levetítés-
re Büszkeség és Bányászélet című film, amely 
vidám hangulatát egy forró tea mellett élvez-
hették a nézők. A film középpontjában a két, 
egymáshoz látszólag semmiben sem hasonlí-

Judt Dalma

Mi is az Állampolgári részvétel?
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tó közösség találkozása és összekovácsolódása 
áll. .A történet miszerint a londoni Büszkeség 
Menete néhány lelkes aktivistája úgy dönt, a 
bányászok ügye mellé áll, csakhogy van egy 
kis bökkenő: a konzervatív nézeteket valló 
szakszervezet bár minden segítségnek örül, 
de a szivárványzászlós csapattal nem tud mit 
kezdeni. Az aktivisták ettől azonban nem hát-
rálnak meg és a találkozás meglepő fordulatot 
hoz. 

Pécsi CSR munkacsoport partnerépítő 
piknik 

2015. szeptember 23.
A Civil Közösségek Háza belső udvarában 
egy rendhagyó pécsi CSR munkacsoport ta-
lálkozóra került sora Nevelők Háza Egyesület 
– Baranya Megyei Önkéntes Centrum, Bara-
nya Megyei család, Esélyteremtési Önkéntes 
Ház, 3. Szektor Alapítvány közreműködé-
sével. A találkozó különlegessége abban állt, 
hogy az udvar, BioBiának köszönhetően pik-
nik helyszínné alakult át, és a „természet ízeit” 
is meg lehetett kóstolni

A találkozón a részvevőknek lehetősége 
nyílt, hogy egy kötetlenebb beszélgetés kere-
tében megoszthassák a tapasztalataikat, szak-
mai kapcsolataikat kiszélesítsék, avagy tovább 
mélyítsék.  Központi témaként szerepelt a Pé-
csen is hamarosan létrejövő Közösségi Alapít-
vánnyal való megismerkedés, amely a forrás-
szerzésnek egy újfajta lehetősége.

A most alakuló Alapítvány célja, hogy a 
helyi szükségletekre reagáló non-profit szer-
vezeteket összekösse az ún. donorszervezetek-

kel, azaz a magán, az állami ill. a vállalkozói 
szereplőkkel, akik közcélú tevékenységre kí-
vánnak adományozni. Az újfajta szemlélet 
abban érhető utol, hogy az alapítvány mű-
ködésének egyik legfontosabb szempontja, 
hogy biztosítja a támogatás felhasználásának 
a nyomon követhetőségét, az elért célok mél-
tó publikálását a nyilvánosság felé. Újszerűség 
még, hogy egy szervezeten belül valósulhat 
meg az adománygyűjtés, ennek elosztása, és a 
helyi közösségépítés is.

Pódiumbeszélgetés a Nappaliban 
2015. szeptember 24.

A pódiumbeszélgetés témaköre „Kinek az 
erőforrásait használjuk kinek az erőforrásai-
ért? A függés és függetlenség fokozatai” volt. 
A meghívott vendégek a civil szférában való 
tevékenységükről számoltak be,  sikerekről 
és nehézségekről egyaránt. Kovács Gábor 
közösségfejlesztő a fiatalokkal kapcsolatos 
munkatapasztalatairól számolt be, ahol ki-
emelte, hogy a türelem, a fiatalok „fejével” 
való gondolkodásmód, valamint a szülőkkel 
való kapcsolattartás elengedhetetlen fontos-



Ba
ra

ny
ai

2015. november16

ságú ezen a területen, Bognár Hajnalka a Pé-
csen alakulóban lévő Közösségi Alapítványról 
és eddigi fejleményekről, valamint a jövőbeli 
kihívásokról számolt be. Vörös Zsófia a Me-
diátor egyesület elnöke a Pécsi Nyitott Udvar 
kezdeményezésekről, illetve a közelgő prog-
ramsorozatról számolt be.  Idén 1� ház nyi-
totta meg a kapuját az utca embere előtt, ezzel 
betekintést engedve a saját közösségük életé-
be. A közérdekű cél megvalósításában anyagi 
erőforrások tekintetében Pécsi Holding Zrt. 
járult hozzá. A közösségfejlesztő program 
fontos részét képezi a bolhapiac, amely kap-
csán a közösségek a saját céljaik elérésére saját 
maguk teremtik meg az anyagi erőforrásukat. 
A Budapest Bike Maffia Havas Zoltán szemé-
lyében képviseltette magát.  Ez a civil szerve-
ződés ételeket juttat el a rászorulóknak, amely 
piaci adománygyűjtésből, „közös lábasos 
főzésből” valamint közösségi főzésből szár-
mazik. Az újszerűségük abban rejlik, hogy a 
szociális munka elemeit ötvözik az önkéntes-
séggel, adományozással, kerékpározással.

50 óra szolgálat egy közösségért – infor-
mációs nap az iskolai közösségi szolgálat-

ról a pécsi villamoson  
2015. szeptember 25.

Szervezők: Nevelők Háza Egyesület – Baranya 
Megyei Önkéntes Centrum, Baranya Megyei 
család, Esélyteremtési Önkéntes Ház, Pécs és 
Térsége Közösségi Közlekedésért Egyesület

 Az információs napnak a pécsi sárga vil-
lamos adott helyszínt, amely alkalmából lét-
rejött az X megálló, ahol  lehetőség nyílt kö-
tetlen formában betekintést nyerni néhány 
fogadószervezet munkájába, megismerkedni 

a közösségi szolgálattal, az önkéntességgel, 
azok különböző formáival és lehetőségeivel. 
A villamos egyfajta „angolos teadélután” han-
gulatát keltette, hiszen egy forró tea mellett 

projektbemutató zajlott, és kötetlen beszél-
getés folyt az önkéntesekkel, iskolai közösségi 
szolgálatot sikeresen teljesítő középiskolások-
kal, fogadószervezetek képviselőivel. Mind-
eközben a villamos előtt  Vizuális Nevelé-
sért Alapítványnak köszönhetően a Képírás 
Fotószakkör diákjai fényképeket készíttek 
villamos előtt az önkéntesekről, valamint az 
érdeklődőkről, amit ezután nyomtatott for-
mában kézhez kaptak az érdeklődők. A prog-
ram teljes ideje alatt a villamos oldala üzenő 
falként funkcionált, ahol mindenki a mág-
neses betűk használatával megfogalmazhatta 
üzenet formájában, hogy mit is jelent számára 
az önkénteskedés. A Budapest Bike Maffiát 
egy bemutatkozó video keretében lehetett 
közelebbről megismerni majd a pécsi csoport 
alakításának lehetőségével kapcsolatban in-
dult meg egyfajta párbeszéd Havasi Zoltán és 
a pécsi „kezdeményezők” között.  A program 
zárásaként a BBM követve a megmaradt étel-
ital szétosztására került sor.
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A Murál Morál Mező �010-ben az Európa 
Kulturális Fővárosa Program „Majális” prog-
ramjának keretében  került Pécsbányára azzal 
a küldetéssel, hogy a helyi fiatalok bevoná-
sával egy hatalmas falfestményt készítenek 
a Közösségi Ház egyik falára. Négy hónap 
közösségfejlesztő munkával gyakorlatilag a 
semmiből létrejött a fiatalok helyi közössége 
és az első falfestmény, mely nemcsak a bánya-
múltról, a helyi értékekről, hanem a jelenben 
megtartó és az elképzelt jövőben vágyott 
dolgokról mesél. A falavató ünnepségen az 
egymással egyébként nem szimpatizáló helyi 
civil szervezetek is feladatot vállaltak, az ügy 
érdekében összekapcsolódtak, egy irányba 
néztek.

Pécsbányai közösségfejlesztő tevékenysé-
günk aztán �011-ben már egyesületünk, a 
Pécsi Szín-Tér Egyesület színeiben tovább 
folytatódott, s egyre bővült a helyi igények-
re, a gyerekek érdeklődésére reagáló ifjúsági 
szolgáltatásokkal. �01�-ben önkénteseink 
vezetésével a gyerekek egy következő gene-
rációjának részvételével Élménybánya pro-
jektünkben elkészült a Közösségi Ház másik 
falára a második nagyméretű falfestmény, ami 
az esélyegyenlőség és a környezetvédelem he-
lyi vonatkozásairól szól.  

�014/�015-ben Pécsbánya belekerült az 
önkormányzat településrehabilitációs pro-
jektjébe, aminek köszönhetően nemcsak az 
ifjúsági és szociális szolgáltatások szélesedhet-
tek, hanem a lakhatási körülmények is javul-
hattak a területen, többek közt a Közösségi 
Ház is felújításra került. 

Az, hogy a Ház „új ruhát” kaphat, és ener-
getikailag hatékonyabban működhet, önma-
gában is nagy ajándék. Számunkra viszont 
kezdettől fogva a fő kérdés az volt, hogy a fal-
festmények maradhatnak-e. (Egyáltalán nem 
voltunk biztosak abban, hogy a döntéshozók 

szintjén ez a kérdés egyáltalán felmerül-e bár-
kiben.)

A felújítási munkák már nagyban zajlottak, 
a Ház utcafronti falaira már elkezdték rakni a 
szigetelőréteget, amikor kiderült számunk-
ra, hogy a terv szerint a falfestményeinket is 
be fogják fedni. Ekkor szembesültünk azzal, 
hogy mit jelent egy nagyprojekt hierarchikus 
rendszerében az utolsó láncszemnek lenni, 
akinek az információkhoz közvetlenül hozzá-
férése, és a döntésekbe beleszólása nincsen.

A Közösségi Ház vezetője egymaga foly-
tatott „Don Quijote”-harca kevésnek bizo-
nyult, és egy véglegesnek tűnő önkormányzati 
döntéssel zárult: miszerint a falfestményeket 
leszigetelik, és támogatnak minket két új fal-
festménynek a megújult felületen való elké-
szítésének anyagköltségével. 

A kárpótlást tekintve részben humánus 
megoldásnak tűnhetett akár számunkra is ez 
a felajánlás, ám a falakhoz fűződő érzelmi kö-
tődés, a falakban rejlő közösségösszetartó erő 
nehezítette ennek egyértelmű elfogadását.

(Számomra, mint a két falfestő projekt 
vezetője számára teljes meghasonulást jelen-
tett volna a falak lefedése.  Ugyanis a falfestő 
folyamatainknak az a lényege, hogy a részt-
vevőkből előhozzuk a – sokszor oly mélyre 
temetett – kreatív alkotó potenciált, és meg-
erősítsük őket kezdeményező, teremtő képes-
ségeikben.  Mindez a falfestményben testesül 
meg – aminek a létrehozásáért a helyi közös-

Katona Krisztina
Falvédő akció Pécsbányán – avagy mire képes 
egy közösség, ha egyet akar
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ség elismeri az alkotókat –, a falak pedig őrzik 
a térben mindazt a pozitív energiát, ami a kö-
zös alkotás során keletkezett és örökre össze-
köti az alkotókat egymással, a fallal és a térrel. 
A falfestmények eltüntetésének üzenete nem 
lett volna más, minthogy: egyáltalán nem 
fontos, amit csináltok, nem szempont, hogy 
nektek mi a jó, nem jelent értéket a kezetek 
munkája.)

De szerencsére nem ez a forgatókönyv lé-
pett életbe!

Megtudtuk, hogy a véglegesnek hitt dön-
tést az önkormányzat egyik munkatársa fogja 
elmondani a helyi közösségnek. Összehívtuk, 
hát a falfestésekben érintett fiatalokat és szü-
lőket előző este, hogy együtt készüljünk erre 
a találkozóra. Hihetetlen volt tapasztalni, 
hogy pillanatok alatt milyen élessé tudtak 
válni a közös emlékek, és bebizonyosodott, 
hogy nemcsak nekünk fontosak ezek a falak 
– sőt, talán a legérdekesebb momentum az 
volt, hogy az alkotók számára elképzelhetet-
len volt, hogy eltűnjenek. Különös jelentősé-
ge volt ennek amiatt is, mert van olyan alkotó 
fiatal, aki azóta már nincs köztünk, és a fest-
mény az ő kéznyomát is őrzi.

Mindezt személyesen kifejezhették az ön-
kormányzati küldöttnek, s már a találkozó 
alatt olyan nyitottságot, érzékenységet tapasz-

talhattunk, hogy fel-
csillant a remény. 
Miután minden fél 
végül közösen tett 
lépést a mindenki 
számára megfelelő 
megoldás felé, az 
önkormányzat úgy 
döntött, hogy be-
lülről megoldja a 
szigetelést, így meg-
maradhatnak a fal-
festményeink is. 

A közösségi sikert 
Falünneppel zártuk: képeket, filmrészleteket 
vetítettünk a két falfestő projekt felidézésére. 
Izgalmas volt mindenkinek �-5 évvel ezelőtti 
önmagával találkozni a képeken. Megfogal-
maztunk kívánságokat – ki mit kíván Pécs-
bányának, a helyi közösségnek –, majd színes 
lufik segítségével a vágyakat elpostáztuk az 
égieknek. Végül pedig a szabadtűzön főtt pap-
rikáskrumpliból lakomáztunk, s a tűz mellett 
zenéltünk, táncoltunk, énekeltünk.

A falainkért folytatott szelíd érdekképvi-
seleti folyamat megmutatta, hogy közösség-
fejlesztő munkánk nem hiábavaló, és a közös 
alkotásoknak évek múlva is belső tüzeket éb-
resztő erejük van. Ez hitet ad a folytatáshoz.
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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.

Elérhetőségeink:
Nevelők Háza Egyesület

76�4 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +�6 7� �15 679

e-mail: bmcic@ckh.hu • www.cic.ckh.hu


