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Nyár van!
Végre… Minden bizonnyal ez a diákok által 
legjobban várt évszak. Ha nem is feltétlenül 
a napsütés és a meleg miatt várják, a tanulás és 
vizsgák nélküli lét mindenképpen meglehető-
sen vonzó. 

Még legrosszabb esetben is mindegyikő-
jüknek legalább két hónap áll rendelkezésére, 
hogy az év közben elképzelt terveket meg-
valósítsa. A kezdeti szabadságban az elején 
a főszerepet a bulizás, fesztiválozás tölti ki, 
ilyenkor van lehetőség, hogy kitombolják 
magukat, remélhetőleg a maguk mögött tu-
dott sikeres vizsgák után.

A pihenés és bulizás után azonban több-
ségükben felmerül a gondolat, hogy diák-
munkát keressenek. Azonban ez sem jelenti 
feltétlenül azt, hogy hetekig nem fogja ma-
gát jól érezni az ember. Szerencsére gyakran 
megesik, hogy jó társaság jön össze, így pedig 
az együtt végzett munka is sokkal élvezete-
sebb lesz. Ha pedig valaki külföldön vállal a 
nyárra munkát, annak még az a lehetősége is 

megvan, hogy akár eddig ismeretlen helyekre 
juthasson el. Az első önálló kereset pedig min-
denkit jó érzéssel tölt el. Bár ez az érzés gyak-
ran nem tart sokáig, hiszen többségük a nyári 
munkával megkeresett pénzt nem hosszútávó 
befektetésre szánja, hanem saját magára költi, 
de ez így is van rendjén. 

A kezdeti elképzelésből pedig, miszerint a 
nyár pihenéssel, bulizással, munkával és nya-
ralással, esetleg olvasással, filmezéssel és egyéb 
olyan programokkal fog telni, amire évköz-
ben nem jut idő, gyakran nem valósul meg 
minden, hiszen a nyár sem végtelen – sajnos. 
Így aztán a tervezett programok továbbra is 
álmok maradnak, vagy legalábbis a következő 
szünetre tolódnak. De ez nem is baj, hiszen 
ezek az ábrándok kellenek ahhoz, hogy át-
húzzanak mindenkit a tanulás időszakán.

Szép és tartalmas nyarat kívánok minden-
kinek! 

Hajnal Zsófia
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A színpadon szereplő gyermek élettől, izga-
lomtól sugárzó arcáért, játékba belefeledke-
zett tekintetéért, az éppen születő produkciót 
kísérő féltő egymásra-figyelésért érdemes di-
ákszínházat csinálni. Na meg az együvé tarto-
zás mozdulatokból, érintésekből, szavakból, 
nevetésekből, megrendülésekből szőtt érzé-
séért. Mert már a születés előtti események is 
feledhetetlenek: a reménykedő rácsodálkozás, 
ahogy megfogan az ezt játsszuk ötlete, az első 
rugdalózások, majd a növekvő bizonyosság a 
világra jövő darab, mindnyájuk közös gyer-
mekében, ahol mindegy már, milyen nemű 
lesz a kicsi, a miénk lesz, hogy aztán jöjjön az 
igazi katarzis, a sokat emlegetett születés, a 
bemutató napja. A szülés (az előadás) – ama-
tőrök lévén – ugyanúgy egyszeri és megismé-
telhetetlen, mint az ember esetében, de az 
utód maga a közös élmény, a hozzá vezető út, 
s mindaz, ami általa a csoport tagjaiban meg-
változott.

Saját útjukat járva mindkét színjátszós kö-
zösségünk átélte a fenti élményeket. Az első 
időszak összekovácsoló gyakorlatait, önfeledt 
improvizációit már a darabok témáinak elem-
zését, mélyítését, a választott szerepek felépí-
tését, a közös és egyéni ötletek megszületését 
szolgáló munkaformák váltották fel. A szerep-
osztást szabályos casting keretében végeztük, 
ahol mindenki kipróbálhatta magát emelve a 
születő produkciók tétjét, eközben tanultuk 
a tapintatos értékelést, esetenként a bölcs bí-
rálatot. A folyamat legkényesebb szakasza az 
utolsó próbák időszaka. Ekkor véget érnek a 
kísérletezések, az improvizációk rögzülnek, a 
szöveg kötötté válik, a szerepek állandósulnak, 
s az addig a gyakorlatokban lubickoló gyerek-
színjátszó életkori és szakmai tudatosság híján 

könnyen elidegenedik a fegyelmezett, aláza-
tot követelő és kitartó csapatmunkát igénylő 
összpróbáktól. Ha kellő lelkesítéssel, dicséret-
tel és humorral fűszerezve ezt az időszakot át-
vészeljük, akkor remélhetjük, hogy ott, ahol 
a pedagógia lassan véget ér, ott kezdődik va-
lami művészet, valami színház-féle. A tavaszi 
bemutatóink visszhangja azt jelezte, hogy si-
került megközelítenünk ezt az ideát.

A népi színjátékos hagyományokból épít-
kező első csoportunk keresetlen egyszerű-
séggel játszotta el Petőfi örökbecsű művét, A 
helység kalapácsát. A darabválasztást a csoport 
tagjai között fellelhető tehetséges fiúk egyéni 
kvalitásai inspirálták. Közülük is kiemelkedik 
a címszerepet játszó Büki Bence, a tapasztalt, 
nagy munkabírású színjátszós, aki fellépésé-
vel, orgánumával, lendületes alakításával alka-
ta ellenére is képes tartós figyelemre késztetni 
a nézőket. Fillár Csongor színeivel, rendkívül 
sokféle arcával, komikus vénájával nagyszerű-
en alakította az intrikust, Müller Bálint pedig 
érzékeny, rejtőzködő tónusaival keltette élet-

re a mélabús hősszerelmest. Emlékezetes pil-
lanatokat okozott még Feiszthammel Brúnó 
vérbőn hadonászó Palkója, Hámory Milán 
blazírt bírója, Czibolya Zoltán tüsténtkedő 

Papp Zoltán
Színjátszóink tavasza
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csizmadiája. A lányok a darabbal együtt élve 
és mozogva falusiak, kikiáltók, narrátorok és 
rezonőrök sokszínű kavalkádját alkották. A 
műben fontos szerepet kapott az invokációt 
megszólaltató erőteljes kar, és a helyszíneket 
megsokszorozó, némafilmeket idéző árny-
játék.

Nem kevés dramaturgiai munkát jelen-
tett az Abigél színpadra állítása. Míg Petőfi 
vígeposzát a csapatmunkával megerősített 
egyéni alakítások megszületésének igénye 
vitte színre, addig az osztálytársakból szerve-
ződő második csoport szereplését javarészt 
a folyamatos színpadi jelenlét és az együttes 
játék jellemezte. Darabunkkal az egyén és 
közösség viszonyát vizsgáltuk a regény első 
részét felölelő eseménysor bemutatásával, ami 
Gina érkezésétől, első botlásain, kikö-
zösítésén át az emlékezetes óvóhelybeli 
megbocsátásig tart. A drámai sűrítésen 
kívül a játék közben eltartottuk ma-
gunktól a játszók által az életben gyak-
ran megélt helyzetet, s a darab készítése 
közben Gina tetteinek, gondolatainak 
értelmezésével rendre reflektáltunk is 
rá. Vitay tábornok lányának szerepében 
Nyőgéri Luca és Hortay Csenge is reme-
kelt, mindketten meggyőzően alakítot-
ták a gyökereit, biztonságát vesztett, a 
többiek szeretetéért titokban sóvárgó, 
riadtságában hibázó idegent. Az árko-
di leányközösség mindenesének számí-
tó Kis Marit hatalmas energiával Vajda 

Nóra elevenítette meg, a vágyaktól feszített, 
de rokonától rezignálttá fonnyadt Torma 
Piroskát a tehetséges Iveszics Vanda alakítot-
ta a többi lány elsöprő lendületű közös jele-
neteitől kísérve. Zsuzsanna testvér alakját a 
ballagó Dravecz Luca csendes együttérzéssel 
formálta meg. A regénybeli tanárok szerepébe 
két legendás régi színjátszós ugrott be Győri 
Barnabás és Berkes Bence személyében, a lá-
nyát remegve szerető tábornokot pedig Lévai 
Attila tanár úr keltette életre.

A darabokkal háromszor is megörvendez-
tettük közönségünket. Gyerekkorú nézőink 
jót mulattak a szélestenyerű helységi kovács 
kacskaringós kalandjain, és együttérző, fe-
szült figyelemmel követték a Matula Intézet 
növendékeinek sorsát, mindkétszer társaik 
játékának hatása alá kerülve. Míg a szülők-
nek, rokonoknak szánt előadás egyszerre volt 
a gyermekei tehetségében gyönyörködő és a 
témaválasztásért hálás közönség hol elérzéke-
nyült, hol zajos ünnepe.

A fényképeket Illés Gergő a fotográfia 
szakkör résztvevője készítette .
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Bevezetés

A civil szervezetek támogatása mindig köz-
ponti kérdése a magyarországi szervezetek 
működésének. Anélkül, hogy a részletekbe 
mennénk, jól látható, hogy a gazdasági vál-
ság, illetve a �010. évi parlamenti választás 
jelentősen átrendezte a viszonyokat. Bár 
�011-re összességében 6 milliárd forinttal 
nőtt az állami támogatás mértéke, ugyanak-
kor ennek 70 százaléka a nonprofit gazdasá-
gi társaságokhoz illetve a közalapítványok-
hoz került. A klasszikus civil formáknak 
tekinthető (magán-) alapítványok és egye-
sületek esetében a központi állami támoga-
tás abszolút értékben is 6 milliárd forinttal 
esett vissza, és ez a bevételi forma az összes 
bevételük 31 százalékát tette ki, szemben a 
�010. évi 34 %-kal. A csökkenést elsősorban 
az NCA támogatási keretének �011. évi 
szűkítése magyarázza, hiszen a korábbi idő-
szak 6-7 milliárd forintos támogatásához 
képest először �,5 majd 3,3 milliárd forintra 
csökkent az NCA, majd az azt felváltó NEA 
kerete. Ebből a szempontból érdemes egy 
kicsit jobban szemügyre venni a Nemzeti 
Együttműködési Alap �01�. évi pályázatai-
nak néhány érdekes és ugyanakkor számsze-
rűsíthető elemét.

Az Országgyűlés �011. december 5-i 
ülésnapján fogadta el az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek működéséről és támogatásáról szóló 

CLXXV. törvényt. A civil törvény hozta létre 
a Nemzeti Együttműködési Alapot. 

A törvény 55.§-a értelmében a NEA az Ál-
lamháztartási törvény szerint a civil önszerve-
ződések működését, a nemzeti összetartozást, 
valamint a közjó kiteljesítését, illetve a civil 
szervezetek szakmai tevékenységét támogató 
központi költségvetési előirányzat.1 Az elő-
irányzatot a civil szervezetek működésének 
támogatásához valamint a civil szférával kap-
csolatos szakmai tevékenységekhez biztosítja. 
Az új civil támogatási rendszer egyértelmű 
célja, hogy a korábbi Nemzeti Civil Alap-
programnál tisztább és átláthatóbb feltétele-
ket nyújtson, ugyanakkor mindez kevesebb 
adminisztrációs terhet jelentsen a pályázó 
civil szervezeteknek éppúgy, mint a működés-
ben résztvevő szervezeteknek, testületeknek.

Pénzügyi keretek és következményeik

A NEA �01�. március �9-én hozta nyil-
vánosságra első szakmai pályázatát. Mint 
arra korábban utaltam az Alap �01�-ben 
1 906 3�0 000 Ft-ot oszthatnak szét működé-
si, 953 160 000 Ft-ot pedig szakmai pályáza-

1 A NEA nem jogutódja a korábbi támogatási alap funk-
cióját betöltő Nemzeti Civil Alapnak (NCA) ugyanak-
kor annak céljával némileg azonos, hiszen az NCA célja 
szerint olyan Alapprogram volt, amely a civil társada-
lom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvál-
lalásának segítését, a kormányzat és a civil társadalom 
közötti partneri viszony és munkamegosztás elősegíté-
sét tűzte ki maga elé.

dr. Kákai László

A Nemzeti Együttműködési Alap számokban
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tokra� úgy, hogy az említett összeget egyenlő 
arányban osztották fel az 5 kollégium között, 
ami azt jelentette, hogy a működési pályá-
zatokra kollégiumonként 381 �64 000 Ft,3 
szakmai pályázatokra pedig kollégiumonként 
190 63� 000 Ft állt rendelkezésre. A gazda-
sági válság nyomán megjelenő költségvetési 
problémák azonban felülírták a törvény szán-
dékát, hiszen a 11��/�01�. (IV.�5), valmint 
az ezt módosító 115�/�01�. (V.�6) kormány-
határozat kimondja, hogy a NEA �01�-es 
költségvetési törvényben meghatározott civil 
szervezeteknek szóló támogatását 10%-kal, 
azaz 338 millió forinttal kell csökkenteni. 
Ennek értelmében a működési támogatás-
ra rendelkezésre álló keret kollégiumonként 
343 137 600 Ft-ra, a szakmai pályázatokra 
pedig 171 568 800 Ft-ra csökkent.

A működési pályázatok határidejének le-
zárulása után kirajzolódott az egyes kollégiu-
mokhoz pályázó szervezetek tevékenységi kör 
szerinti összetétele. A NEA első működési 
pályázata során összesen 8 070 darab pályá-
zat érkezett be, az igényelt támogatási ösz-
szeg 14 600 137 374 Ft-ot tett ki, ami közel 
nyolcszorosa az elosztható keretösszegnek. 
A Kezelőszervezet a formai áttekintés után 
7 007 szervezet pályázatát minősítette érvé-
nyesnek, ami egyben azt is jelenti, hogy 1063 
szervezet formai hiba miatt elutasításra ke-
rült. A támogatási igény összességében vala-
mivel több, mint a hatszorosa a rendelkezésre 
álló keretnek. 

A szakmai pályázatok tekintetében teljesen 
más számokat tapasztaltunk. A pályázati ha-
táridő lezárulta után 4 097 pályázat érkezett 
be, melyből � 966 pályázatot minősítettek ér-

� A 10%-os elvonás következtében működési támogatás-
ra rendelkezésre álló keret 1.715.688.000,- Ft-ra, a szak-
mai pályázatokra pedig 857.844.000.-Ft-ra csökkent.

3 A Tanács döntése értelmében ennek 15 százalékát 
57.189.600 Ft-ot szövetségék részére el kell különíteni, 
mennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösz-
szeg nem kerül felhasználásra, a kollégiumok alapítvány 
és egyesületek támogatására használhatják azt fel.

vényesnek, ami azt jelenti, hogy 113� pályá-
zatot utasított el a kezelő. A pályázók össze-
sen 6,� milliárd forintnyi támogatási igényt 
nyújtottak be a rendelkezésre álló 858 millió 
forintra, ami valamivel több, mint hétszerese 
az elosztható összegnek.�

A működési pályázatoknál az összes beér-
kezett pályázat 41,� százaléka nyert. A szak-
mai pályázatoknál pedig csak 16,1 százaléka. 
Azaz összességében 1�.190 pályázat érkezett 
a NEA-hoz, melyből 3997 (3�,78%) pályázat 
részesült támogatásban. Elsőre talán ebben 
(ha nem számítjuk azt a lényeges változást, 
hogy az alap fejezeti előirányzattá változott és 
az elosztható keretösszeg az NCA-hoz viszo-
nyítva felére esett) mutatható ki a legnagyobb 
változás a Nemzeti Civil Alapprogramhoz ké-
pest, ahol az érvényes pályázatot beadók kö-
zel kilencven százaléka nyert is. A NEA ebből 
a szempontból valóban egy pályázati alapként 
működik, ahol a szervezetek nem forrásau-
tomatizmus révén juthatnak működési vagy 
szakmai támogatáshoz. 

Ha kollégiumonként vizsgáljuk a nyertes 
pályázatok arányát, akkor azt látjuk, hogy 
a működési pályázatok esetében átlagosan 
�8-35 százalék körül volt a nyertesek aránya. 
Egy kollégiumnál (Közösségi Környezet) volt 
egy kicsit 30 százalék alatt. A legnagyobb 
nyerési esély a Nemzeti Összetartozás kol-
légiumában volt, ahol a működésre beadott 
pályázatok 83 százaléka nyert. A Társadalmi 
felelősség valamint a Mobilitás és alkalmaz-
kodás kollégiumában is viszonylag magas volt 
a nyerési arány (mindkettőben 47 százalék). 
Ezzel szemben jóval kisebb arányokat látunk 
a szakmai pályázatoknál.5 Ebben a kategóri-
ában lényegében három részre bonthatók a 
kollégiumok. A Nemzeti Összetartozás és a 

4 Ezen belül a támogatott pályázatokon igényelt összeg 
4,9 milliárd Forintot tett ki, míg az elutasított pályáza-
tokra 1,4 milliárd forintnyi igény mutatkozott.

5 Ebben szerepet játszik az is, hogy a szakmai támogatás 
esetén a minimális összeg az igényelt támogatás 3/4-de. 
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7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 72 315 679
e mail: bmcic@ckh.hu

www.cic.ckh.hu

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium ese-
tében a nyertes pályázatok aránya közel 30 
százalékos. A középmezőnybe az Új Nem-
zedékek jövőjéért és a Társadalmi Felelősség 
Kollégium tartoznak, ahol a nyertes pályá-
zatok aránya 16-18 százalék között mozog. 
Végül a legalacsonyabb aránnyal a Közösségi 
Környezet kollégiuma zárja a sort, ahol a pá-
lyázók mindössze 3 százaléka nyert. 

Az adatokat megyei bontásban vizsgálva az 
látható, hogy a legtöbb pályázatot (az összes 
pályázat �1,�%-át) a budapesti szervezetek 
nyújtották be. Őket a pest megyei, a hajdú-
bihari, a csongrádi, a békési, a borsodi, a sza-
bolcsi szervezetek követik. A baranya megyei 
szervezetek az összes beadott pályázat keve-
sebb, mint öt százalékát nyújtották be, amivel 
a megyék sorrendjét tekintve a nyolcadik he-
lyet foglaljuk el. Ezzel szemben a legkevésbé 
a hevesi, a komáromi és a tolnai szervezetek 
éltek a NEA által biztosított pályázati lehető-
ségekkel. 

Más megoszlást és sorrendet kapunk ak-
kor, ha nem a beadott pályázatok alapján 
vizsgáljuk a megyéket, hanem az elnyert pá-
lyázati összegek arányát állítjuk sorba. Ebben 
a tekintetben az az érdekes, hogy az összes 
pályázat arányához képest egy-egy megye 
képes volt-e a saját megyei arányához képest 
magasabb összeget elnyerni. Példaként em-
líthetjük Budapestet, mint azt említettem a 
fővárosi szervezetek az összes pályázat �1,� 
százalékát nyújtották be, ehhez képest az ösz-
szes pályázati forrás „csak” 18,6 százalékát 
kapták meg. A pest megyei szervezetek pedig 
az összes pályázat 8,1 százalékát nyújtották 
be, de csak a források 6,35 százalékát kapták 
meg. Ezzel szemben a csongrádi szervezetek-

nél a beadott pályázatok aránya 6,3 százalék, 
míg a megszerzett források aránya 8,85 száza-
lék. A szabolcsi szervezeteknél a beadott 4,99 
százalékhoz képest az elnyert források aránya 
8,�8 százalék volt. Hasonlót tapasztaltunk 
Békés megyében is, ahol a beadott 6,19 szá-
zalékhoz képest az elnyert források aránya 
7,75 százalék volt. Baranya megye esetében 
azt látjuk, hogy a megye szervezetei az összes 
pályázat 4,83 százalékát nyújtották be, amivel 
szemben az elnyert források aránya 4,4� szá-
zalék volt. Ugyanakkor az is jól látható a me-
gyei adatok tekintetében, hogy Budapestet 
és Pest megyét leszámítva (amely az összes 
pályázat közel egyharmadát nyújtotta be) az 
egyes megyék pályázati aktivitása között lé-
nyeges különbségek nincsenek, azaz a pályázó 
szervezetek aránya � és 6 százalék között mo-
zog, amiből azt a következtetés is levonhatjuk, 
hogy sem a NEA Tanácsa sem annak szakmai 
kollégiumai nem preferálnak szervezeteket 
területi elhelyezkedésük alapján. 

�010 óta dolgozom a Nevelők Háza Egye-
sületnél. Eleinte projektasszisztensként 
dolgoztam egy TÁMOP projektben, je-
lenleg a Civil Közösségek Háza kulturális 
programjainak koordinálása, a Gebauer 
Galéria kiállításainak lebonyolítása, és a 
számítógépes tanfolyamunk szervezése 
tartozik a feladataim közé.
A Civil Információs Centrum forráste-
remtési tanácsadójaként előzetes egyezte-
tést követően várom a szervezetek képvi-
selőinek megkeresését.

Kiss Zsuzsanna
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Hogy a beszélgetős befőtt és a parasztmuffin közül melyik az ehető, vagy épp ki a főszereplő a papírszínház-
ban, és vajon mi is az az élménykommandó – nos, mindezt bárki könnyűszerrel megtudhatta, aki ott volt 
az első pécsi Kultúrpikniken. Tarkabarka forgatag várta az érdeklődőket a nyugati várfalsétányon. A leg-
kisebbektől az idősebbekig bárki megtalálhatta a számára érdekes elfoglaltságot, és mellé a fogára való fi-
nomságokat. Pécsi civil szervezetek fogtak össze, hogy az „Élet-Tér” elnevezésű programsorozat keretében 
civil-művészeti-gasztronómiai-kulturális délutánra invitálják a pécsieket.

Megérkezvén az első pécsi Kultúrpiknikre, az első pillanatban áttekinthetetlen nyüzsgés, temperamentumos 
zene, színes kavalkád fogadta az embert. Csak a második pillantásra különültek el lassacskán egymástól a program 
egyes elemei. Mindjárt a bejárat mellett fából faragott kis színfal mögött egy kislány ült. Egy mesét olvasott fel, 
mégpedig úgy, hogy rajzlapok hátoldalán a mese szövegét látta, miközben a vele szemben ülő közönség a rajzlapok 
másik felén gyermekkezek munkáit dicsérő meseillusztrációkat nézhetett. 

Néhány lépéssel arrébb, a termelői piac standjain finomabbnál-finomabb portékákat kínáltak. Középen cigány-
zenekar húzta, mögötte pedig egy pécsi alapítvány ingyen lefényképezett bárkit, hogy aztán a kinyomtatott fény-
képekből este kiállítást rendezhessen. A programkínálat végeláthatatlan volt. 

Egy kissé félreeső asztalnál két fiatal nő beszélgetett egy anyukával és annak kislányával. A hölgyek az Egyen-
súlyban Élni Egyesület képviseletében voltak jelen, mégpedig egy jópofa társasjátékkal. – Ez a játék felnőtteknek 
szól – magyarázta Deák Lívia –, az egyesületünk maga találta és dolgozta ki. A lényege az, hogy elsősorban leendő, 
de akár gyakorló szülőkkel is kártyákat húzatunk, amelyeken egy-egy kérdés szerepel. Mindegyik kérdés a gyermek-
vállalással kapcsolatos. A felnőttek feladata az, hogy minél több kérdést helyesen megválaszoljanak. Aki nagyon 
ügyes, akár „mesteri szülő” oklevelet is hazavihet tőlünk.

Az egyesület tagjai szinte mind gyermekvédelemben dolgozó szakemberek, akik a munkájuk kiegészítéseként 
egyesületet hoztak létre. Azt mondták, egyik céljuk meggyőzni a fiatalokat arról – és ez az, amit ezzel a társas-
játékkal is hangsúlyozni szeretnének -, hogy gyermeket vállalni öröm, még akkor is, ha a nevelésnek olykor-olykor 
buktatói is vannak.

No de ennyi kitérő után félre a komolysággal, irány a lángosos! Vagy inkább a kemencében sült finomságok illata 
legyen az irány? A kemencés ételeket bemutató férfi azt magyarázta, hogyan is készül a parasztmuffin. A kézzel da-
gasztott kenyértésztában – mutatta - a fehér mellett teljes kiőrlésű liszt van, meg lenmag, napraforgómag és tökmag 
– mindez minden „parasztos” jóval, például füstölt szalonnával és medvehagymával megtöltve.

- A városban számtalan civil szervezet működik együtt több közös program mentén – mondta a nap koordiná-
tora, M. Balogh Edina, aki egyébként a Kortárs Ellátó Egyesület tagja, amely havonta egyszer alkotói piacot tart 
Pécsett. – A Kultúrpikniket azért találtuk ki, hogy ezek a szervezetek ez alkalommal mind-mind hozzátehessék a 
magukét egy nagy közös rendezvényhez a belvárosban. Az egész egy nagy ötvözet! Le lehet heveredni egy pléden a 
fűben, meg lehet kóstolni egy lekvárt, de rengeteg dolgot ki is lehet próbálni. Az egésznek az a lényege, hogy együtt 
töltsük el ezt a napot, hassunk egymásra, és alkossunk valami jót közösen.              

A Kultúrpiknik az Élet-Tér – komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok 
jólétéért elnevezésű program részeként, az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv keretében valósul-
hatott meg. A kétéves Élet-Tér projekt gazdái a pécsi Nevelők Háza Egyesület és a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Egyesület Pécsi Csoport Csilla Gondviselés Háza. A kezdeményezés célja, hogy szakemberek párválasztással, 
gyermekvállalással, gyermekneveléssel, családgondozással kapcsolatban tanácsot adjanak fiataloknak és szülőknek, 
számukra különböző csoportfoglalkozásokat szervezzenek, valamint hogy helyi kisközösségeknek segítsenek ki-
alakulni és összetartóan működni. 

EGYÜTT, MINDENT BELE, CIVILEK!  
A NYUGATI VÁRFALSÉTÁNYON TARTOTTÁK 

AZ ELSŐ PÉCSI KULTÚRPIKNIKET 
(TÁMOP-5.5.1.B-11/2-20110322)

Nevelők Háza Egyesület
Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17. 

Email: elet-ter.belvaros@ckh.hu – www.ckh.hu 
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„Két kislányom van, gyesen vagyok otthon. Jó 
kimozdulni hetente egyszer. Kellemes, jó han-
gulatban telik ez a pár óra. Egy kis szoba, ahol 
van egy gyereksarok játékokkal. Amíg mi beszél-
getünk az anyukákkal, a gyerekeink lefoglalják 
magukat.” (Dombay Cintia)

„Mint nagygyerekes anyuka, már túl vagyok 
a babás időszakon, de szívesen megosztom a ta-
pasztalataimat másokkal. Jó, hogy adhatok, 
ilyen formában is.” (Orsós Anikó)

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla 
Gondviselés Háza �007 óta működteti a pécsi 
György-telepen a Jelenlét Program Szolgálta-
tó Irodát, ahol egy komplex, segítő jelenléten 
alapuló, a helyi közösség erőforrásaira építő 
szociális munka valósul meg. Az évek óta tar-
tó munkafolyamat részeként immár második 
éve szervezzük meg a helyi édesanyák számára 
a tematikus, interaktív Baba-Mama Klub fog-
lalkozásait.

„Ezt a jó hangulatot várom! A fiam itt hin-
tázott először, remélem minden alkalommal 
felkerül a hinta, és élvezheti, mert otthon erre 
nincs lehetőség!” (Horváth Mónika)

Nagyon fontosnak tartottuk elindítani ezt a 
programelemet, hiszen a területen élő (György-
telep, Hősök tere és környéke) lakosság 40 %-át 
több gyermekes, fiatal családok alkotják. A telepi 
lakosok nagy százalékban alacsony iskolai vég-
zettséggel rendelkeznek, tartósan munkanél-
küliek, rossz fizikai körülmények között élnek, 
megromlott egészségi állapotban.  A telepen élő 
anyukák az átlagos kornál jóval korábban vállal-
nak gyermeket, nem ritka a fiatalkorban történő 
családalapítás sem.

„Első gyermeknél nagyon nagy szükségem 
van tapasztalt anyák véleményére. Én azt vá-
rom a klubfoglalkozásoktól, hogy azokra a kér-
désekre, amikben bizonytalan vagyok, választ 
kapok!” (Orsós Teréz)

A György-telepen élő édesanyák életét 
megkönnyítő, kézzelfogható, használható tu-

dást szeretnénk nekik átadni, tevékenységköz-
pontú klubfoglalkozások keretében. Minden-
napi munkánk során tapasztaljuk, hogy a kora 
csecsemőkori fejlesztés az édesanyák szerves 
bevonásával nagyban hozzájárul a primer szo-
cializációs tér kiegyensúlyozottságának meg-
teremtéséhez. Szeretnénk ezeket a szolgálta-
tásokat (babamasszázs, torna, korai fejlesztés) 
elérhetővé tenni a telepen élő édesanyák és 
gyermekeik számára akár már a szülés előtti 
időszakban is, tiszteletben tartva a családok 
etnikai hovatartozásuk és/vagy szubkulturális 
sajátosságait, így hozzájárulva a gyermekek 
harmonikus fejlődéséhez. 

„Nem tudom, mit tegyek, ha a gyereknek nem 
bújik ki időben a foga, nem rág, csak pépeset 
eszik. Itt a klubban megmutatták nekem, ho-
gyan adhatok puha, omlós kekszet a gyereknek, 
mivel kenjem be a fogínyét ha fáj neki. Hogyan 
csillapíthatok lázat és még sok más hasznos dol-
got, amiben bizonytalan vagyok.” (Szőke Judit)

Mindezt tevékenységközpontú, az anyukák 
aktív, cselekvő részvételén alapuló, interaktív 
klubfoglalkozások keretében tesszük, ahol az 
anyukák gyakorolhatják és elsajátítják a gyer-
mekeik számára fejlesztő tevékenységi formá-
kat, pl. babamasszázs, popsikenőcs-készítés. A 
klub nyitott a családalapítás előtt álló fiatalok 
számára is, akik a tudatos gyermekvállalás le-
hetőségeivel, a születésszabályozással ismer-
kedhetnek meg itt. 

„Bár négy gyerekem van, sok minden bi-
zonytalan a számomra. Minden terhesség más, 
és minden gyerek más. Ezért jó újra és újra át-
rágni magunkat a gyerekneveléssel kapcsolatos 
kérdésekben…”  (Szakács Mónika)

„Mindig eljövök. Ha lehet, még a nagyobb 
lányomat is magammal hozom. Emlékszem, 
télen a legnagyobb hóban és szélben is eljöttem. 
Egyedül voltam, de a vezető akkor is megtartot-
ta a foglalkozást. Mindig van kávé, tea és kis sü-
temény.”  (Sipos Piroska)

Fehér Angéla

Baba-Mama Klub György-telepen
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Ahol a folyók összekötnek

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

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

  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MEETING MINUTES PARTNERS MEETING 
OSIJEK, September 5th 2011 

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

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

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

  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MEETING MINUTES PARTNERS MEETING 
OSIJEK, September 5th 2011 

DÉL-DUNÁNTÚLI
REGIONÁLIS
FORRÁSközpONT

DDRFK Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
Tel: (72) 514-100, Fax: (72) 514-101
E-mail: ddrfk@ddrfk.hu

Centre for Entrepreneurship Osijek
Josipa Jurja Strossmayera 341
31000 Osijek, Croatia
Tel: +385 31 283820, Fax: +385 31 284329
E-mail: info@czposijek.hr

GPS – Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén
(IPA HUHR/1101/2.1.2/0006)

Június végén Horvátország is csatlakozott az Európai Unióhoz – ezzel pedig szabad-
dá vált a munkaerő áramlása hazánk és déli szomszédja között. Hogy e lehetőséget 
mindkét országban minél többen és jobban kihasználják, március óta egy új pályá-
zati projekt is zajlik. A tizenhat hónapon át tartó program célja az, hogy magyar és 
horvát álláskeresőket, vállalkozásokat és nonprofit szervezeteket hozzanak össze. 

Pécsett és Eszéken megnyitotta kapuit egy-egy szolgáltató iroda. Szakembergárda és 
bőséges adatbázis várja majd ott mindazon álláskeresőket, nonprofit szervezeteket és vál-
lalkozásokat, melyek lehetőséget látnak abban, hogy a szomszéd országban vállaljanak 
munkát, illetve onnan fogadjanak dolgozókat. – A munkát keresőket személyre szabott 
és naprakész tanácsokkal várjuk – mondja Sándor Andrea a projekt szakmai vezetője –, az 
esetleges munkáltatókat pedig szakértők tájékoztatják többek között vállalkozásfejleszté-
si és pályázati lehetőségekről, az esélyegyenlőség vagy épp a környezettudatos szemlélet 
előnyeiről. Azzal számolunk, hogy mindkét országban akár hatszáz-hétszázan veszik majd 
igénybe valamely szolgáltatásunkat.

Az említett lehetőségeken túl számos egyéb segítséget is kaphatnak álláskeresők és 
munkáltatók egyaránt ahhoz, hogy a munkaerő-piaci szereplők közti horvát-magyar kap-
csolatok mind élénkebbé váljanak. A rendszert működtetők például elektronikus hírlevél-
ben adják közre az aktuális információkat. Ezen kívül a munkanélküliek számítástechnikai 
tanfolyamra járhatnak, hogy még hatékonyabban kereshessenek magunknak munkát; a 
nonprofit szervezetek pedig internetes pályázatírási és projektmenedzsment-képzésre je-
lentkezhetnek. Lesznek továbbá rendszeres időközönként horvát-magyar szakmai műhe-
lyek és videokonferenciák, amelyeken a projekt résztvevői megvitathatják tapasztalataikat.

A szervezők azt remélik, a program tizenhat hónapja elegendő lesz arra, hogy a kezde-
ményezés jól beinduljon. Abban bíznak, hogy a munkaerő-piaci szereplők között ennyi idő 
alatt jól működő kommunikáció alakul ki, amelynek segítségével hatékonyabban találkoz-
hat egymással határokon átívelően a keresleti és a kínálati oldal.

A GPS – Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén elnevezésű projekt meg-
valósítói a pécsi székhelyű Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit 
Kft., az eszéki Vállalkozói Központ (Centar za poduzetnistvo), valamint együttműködő part-
nerként a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. 

További információk hamarosan elérhetőek a projekt hivatalos honlapján: www.ipagps.eu
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Régi pécsi újságok átnézése közben találtam ezt 
az érdekes anyagot, amely hiteles áttekintést ad 
Pécs város 1848-1936 közötti időszakának pol-
gármestereiről.

„Pécs város történetének fontos fejezete a 
polgármesterek működése és a város minden-
kori igazgatása. Nem érdektelen bepillantani 
a múltba, kik voltak ennek a városnak vezetői. 
1848 óta tizenegyszer volt polgármesteri vá-
lasztás illetőleg kinevezés és mégis csak nyolc 
polgármester működött, mert hármat Luzsevits 
Lászlót, Aidinger Pált és Nagy Józsefet kétszer 
választották meg, illetőleg nevezték ki polgár-
mesternek. A múltban legtovább Aidinger János 
volt polgármester, aki 1875-től 1896-ig, össze-
sen �1 évig vezette a város ügyeit és legrövidebb 
ideig Chachinovich (Tarai) Endre, aki alig egy 
évig volt a város feje.

Pécs polgármestereinek sorrendje a következő:
18�8. január 3. Luzsevits László telekbírót 

választotta meg a közgyűlés polgármesterré, még 
a békés időkben tartott tisztújításnál.

18�8. május 28. – 18�9. február 17-én 
Aidinger Pál ügyvédet a szabadságharc után 
gróf Batthyányi Kázmér kormánybiztos, főis-
pán elnöklete alatt az új szellemben megtartott 

tisztújításon választották meg polgármesternek 
678 szavazattal Bubreg Mihály ügyvéd 161 és 
Fesztl Rajmar ügyvéd 49 szavazatával szemben. 
Az ő polgármestersége alatt volt a város és me-
gye legjobban megvédve a császári hadaktól, de 
ugyancsak akkor érte a legtöbb zsarnokoskodás 
1849-ben báró Schottendorf cs. kir. �6-ik gy. ez-
red őrnagya az 1849. január �8. óta kinevezett 
városparancsnok részéről. Pécs országgyűlési 
képviselője is volt, s mint ilyen gyakran távol volt 
Pécstől. Helyettese Müller Ferenc volt. Később 
1849-ben amnesztiált pécsi lakós lett, kiről nyil-
vántartást vezettek s felügyelet alatt állt.

18�9. február 17. – 1853. március �. között 
ismét Luzsevits László lett a város polgármeste-
re, akit ekkor a 48-as törvények mellőzésével ifj. 
Majláth György Pécs és Baranya megye új kor-
mánybiztosa nevezett ki. Közvetlen főnöke Cseh 
Ede volt megyei alispán, de 1849 augusztusától 
megyefőnök állandóan császári királyi polgár-
mesternek titulálta hivatalos közleményeiben. A 
városi közigazgatásnak sok dolgot adott az 1848. 
évi forradalmi szereplésükkel kompromittált 
egyének körözése, nyilvántartása, a néphangulat 
megfigyelése s erről a havi jelentések felterjeszté-
se, a tiltott nyomtatványok, könyvek, röpiratok, 
az egyletek és az előadásra kerülő színdarabok 
ellenőrzése stb. Luzsevits polgármestersége alatt 
185�. június �8-án látogatta meg először Pécs 
városát I. Ferenc József király. 

1853. március 5. – 1861. január 16. kö-
zött Nagy József a polgármester, aki baranya 
megyei császári királyi törvényszéki bíró volt. 
Kinevezését Albrecht főhercegtől, az országos 
kormányzótól kapta és Szalay Nikodém királyi 
biztos adta át neki. A hivatalt Vészics Imre he-
lyettes polgármestertől vette át és az elnyomatás 
korszakában végig megmaradt a város élén. Évi 
fizetése 1680 forint volt. 

1861. január 16. – 1861. április 2�-ig újra 
Aidinger Pál, a forradalmi polgármester került a 
város élére, kit Scytovszky főispán a város alkot-
mányos megszervezésével megbízott királyi biz-
tos elnöklete alatt megtartott tisztújító ülésen 
választottak meg. Ő volt Pécs első alkotmányos 

Trebbin Ágost
Pécs polgármesterei 1848 óta
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polgármestere. A polgármesteri székből a halál 
szólította el, 1861. április �4-én. 

1861. december 10. – 1865. december 
10-ig újra Nagy József a polgármester a provizó-
rium alatt és újra Szalay Nikodém királyi biztos 
nevezi ki.      

1865. december 11. – 187�. április 27-ig 
Bubreg Mihályt választja meg a tisztújító gyűlés. 
Bubreg már 1861. április �4-től december 10-
ig helyettes polgármester volt és működött is, 
mert ez idő alatt nem volt polgármester, mint-
hogy Aidinger Pál április �4-én meghalt és Nagy 
Józsefet csak december 10-én választották meg.

187�. április 27.– 1875. november 3. 
Tarai (Chachinovich) Endre két szavazás után 
Simonfay János 46 szavazatával szemben 54-el 
győzött. Jelölve volt még Zavaros Péter is, de 
ő csak az első szavazásnál lett jelölve, mikor is 

4 szavazatot kapott. Nánhegyesi Zuber József 
Pécs első főispánja adta át neki szép beszéd kísé-
retében a polgármesteri tisztet.

1875. november 3. – 1896. december 22. 
Aidinger János városi főjegyző, Zavaros Péter 
városi tanácsnokkal szemben 8 szavazattal győ-
zött. Bonyhádi Perczel Miklós főispán (1887-
189�) elnöklete alatt volt a választó közgyűlés. 
Aidinger polgármestersége idején 188�-1891 
években restaurálták a pécsi székesegyházat és 
1891. június ��-én I. Ferenc József király jelen-
létében szentelték újra fel. 

1896. december 23. – 1906. június 18. 
Majorossy Imre.

1906. június 18-tól fogva Nendtvich Andor 
dr. a polgármester. 

(Fejes György dr.)”
Dunántúl, 1936. június 21.

Mivel Európa „öregszik” – nő az időskorúak 
aránya a népességben és a várható élettartam 
kitolódik – az idősgondozásra és olyan rokon 
szakmákra, mint az otthonápolás, otthoni se-
gítségnyújtás, palliatív ellátás, hospice teamek és 
támogató szolgálatok munkája, egyre nagyobb 
igény mutatkozik a jövőben. Az európai mun-
kaerőpiac ugyanakkor jól képzett, rugalmas és 
sokféle, mégis egységes tudású szakembereket 
igényel: szociális gondozókat, ápolókat, önkén-
teseket, közép- és felsővezetőket.

A Pécsi Caritas partnerként vesz részt egy 
ilyen témájú európai együttműködési projekt-
ben. A „No Borders Manual in elderly care to 
promote mobility, international lifelong learning 
and the transfer of competences in Eastern, Cent-
ral and Southeastern Europe” – NoBoMa elne-
vezésű innováció-transzfer projektet az Európai 
Bizottság Leonardo da Vinci programja és az 
Osztrák Munkaügyi, Szociális és Fogyasztó-
védelmi Szövetségi Minisztérium (BMASK) 
társfinanszírozza, és a bécsi Institute for Social 
Science Documentation and Methodology 
(WISDOM) koordinálja.

Mivel Európa „öregszik” - n  az id skorúak aránya a népességben és a várható élettartam 
kitolódik - az id sgondozásra és olyan rokon szakmákra, mint az otthonápolás, otthoni 
segítségnyújtás, palliatív ellátás, hospice teamek és támogató szolgálatok munkája, egyre 
nagyobb igény mutatkozik a jöv ben. Az európai munkaer piac ugyanakkor jól képzett, 
rugalmas és sokféle, mégis egységes tudású szakembereket igényel: szociális gondozókat, 
ápolókat, önkénteseket, közép- és fels vezet ket. 

A Pécsi Caritas partnerként vesz részt egy ilyen témájú európai együttm ködési projektben. 
A „No Borders Manual in elderly care to promote mobility, international lifelong learning 
and the transfer of competences in Eastern, Central and Southeastern Europe” - NoBoMa 
elnevezés  innováció-transzfer projektet az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programja 
és az Osztrák Munkaügyi, Szociális és Fogyasztóvédelmi Szövetségi Minisztérium (BMASK) 
társfinanszírozza, és a bécsi Institute for Social Science Documentation and Methodology 
(WISDOM) koordinálja. 

A projekt célja, hogy el segítse az id sápolási szakma területén elismert készségek és 
képesítések áttekinthet ségét és elismertetését Ausztria, Bulgária, Magyarország, Románia és 
Szlovénia területén. A végzettségek és a kompetenciák áttekinthet sége a kulcsa ugyanis 
annak a folyamatnak, mely során a képzési rendszereket a tudásalapú társadalom igényeihez 
lehet igazítani. A cél elérése érdekében a projekt során fejlesztett eszközök az Id sgondozási
Kompetenciamátrixok, és a gyakorlatorientált Önellen rz  Felmérési Eszköz. Ez utóbbi 
segítségével a gondozók felmérhetik saját kompetenciáikat, melyek az id sgondozás területén 
szükségesek, és a honlap Továbbképzési Adatbázisában hasznos információkat (mint pl. 
képzési lehet ségek, szakirodalom, honlapok és hálózatok stb.) találnak hiányzó készségeik 
b vítésére. 

Amennyiben kérdésük lenne a projekttel kapcsolatban, a következ  e-mail címen 
érdekl dhetnek: caritasp@dravanet.hu. A projektr l és annak eredményeir l b vebben
tájékozódhatnak a projekt honlapján, egyel re angol nyelven, de néhány héten belül már 
magyarul is, az alábbi címen: 

www.noboma.at
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Igazi kuriózum volt a képzőművészet kedvelői 
számára az olasz Guido Vedovato kiállítása 
a Civil Közösségek Házában. Napjaink egyik 
legismertebb naiv alkotójának egyedi, élettel 
teli festményeiben a gyermekkor emlékei eleve-
nednek meg, keveredik a valóság a fantáziával, 
így alkotva egy hívogató, varázslatos, kissé szür-
reális világot, mely azonnal ámulatba ejti a lá-
togatókat. 

Ha az ember az itáliai festészetre gon-
dol, óhatatlanul a reneszánsz legnagyobb-
jai – Leonardo, Michelangelo vagy épp 
Botticelli – jutnak az eszébe, de tudnunk 
kell, hogy az „akadémikus művészettel” pár-
huzamosan mindig is létezett egy népi, naiv 
irányvonal is. Ezeknek az alkotóknak a neveit 
csak a legritkább esetben őrizte meg az em-
lékezet: ők olyan földművesek, munkások, 
hivatalnokok – egyszóval hétköznapi em-
berek – voltak, akik az önkifejezésnek ezt a 
módját választották. Nem részesültek semmi-
féle művészeti képzésben, pusztán az alkotás 
öröméért, szabadidejükben hódoltak a művé-
szeteknek, ám a XX. század elején egyedi stí-
lusukkal és látásmódjukkal nagyon is megha-

tározóvá, inspirálóvá váltak 
az újat kereső ifjú „hivatásos 
művészek” számára.

A naiv alkotók hagyomá-
nyainak egyik legjelesebb 
folytatója Guido Vedovato. 
Pályája a „vasárnapi művészek” szokásos for-
gatókönyve szerint alakult: édesapja kívánsá-
ga szerint közgazdásznak tanult és mellette 
csak kedvtelésből kezdett festeni. Nagy hatást 
gyakoroltak rá az Olaszországban az 1970-es 
években igen népszerű jugoszláv – főként 
szerb és horvát – „őstehetségek” munkái. 
Idővel kialakította a saját, semmivel sem ösz-
szetéveszthető stílusát, megszülettek az egye-
di motívumai, témái. Az alkotás kezdetben a 
hobbija volt, mely mára szenvedélyévé vált.

Az Olasz Alpok lábánál fekvő Vicenzában 
született, de életének egy meghatározó peri-
ódusát a hegyekben töltötte. Itt ismerkedett 
meg a falusi emberek hagyományos, szinte 
már archaikus életével és a falvakat körülvevő 
természeti világgal. Ezek váltak művei témá-
jává és innen merítette főbb motívumait is, 
mint például a macskát, a kakast és – az éj-

Sándor Zsolt

Pécsett volt látható a „Rejtőzködő Itália”
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szakai életmódja miatt a naiv művészt szim-
bolizáló – baglyot is. A festményei mindig 
apró történeteket mesélnek el a hegyvidék 
mindennapjairól. Az általunk ismert, mindig 
pezsgő, nyüzsgő Itália zaja ide már nem ér el. 
Itt nincsenek kávézóktól és éttermektől za-
jos piazzák, turistákkal teli corsok, robogók 
zümmögésétől és autók dudálásától hangos 
centrok – ez egy másik, egy rejtőzködő Itália. 
Képei virtuális skanzenként mutatják be az el-
dugott falvakat, ahol az emberek élik csendes, 
megszokott életüket, mely alig-alig változott 
a XX. század folyamán. Vedovato célja, hogy 
bemutassa ezeket a helyeket, ezeket az embe-
reket és ősi foglalkozásaikat, mielőtt végképp 
elnyeli őket modern világunk. Figuráiból a 
parasztok és a hegyi emberek arcai tekinte-
nek vissza, melyeken a barázdákat a kemény 
munkával töltött élet vájta. Az éj leszálltával 
viszont egy varázslatos, 
már-már szürreális fan-
táziavilág bontakozik ki, 
ahol titokzatos állatok 
bújnak elő nappali rejte-
keikből, s bölcsen szemlé-
lődve, néma méltósággal 
uralják a vidéket.

Vedovato tudatosan tö-
rekszik az egyszerűségre, 
az ősi technikák és látás-
mód továbbvitelére, ars 
poeticájának szerves ré-
sze eme művészeti irány-

zat hagyományainak ápolása 
és továbbvitele. Ám csupán 
látásmódját lehet naivnak ne-
vezni, egyedi stílusjegyei és ki-
váló technikája révén alkotásai 
rendkívül kifejező, kvalitásos 
művek, melyek megérintik 
nézőiket és üzenetük köny-
nyen célba ér, mert a természe-
tesség, az ártatlanság és nem 
utolsó sorban az őszinteség 
sugárzik belőlük. Az egyipto-
mi művészet látásmódját idé-
ző, teret kiforgató festményei 

megváltoztatják az ábrázolt világ, s benne a 
lények, tárgyak arányait, eltolja és összekeveri 
a megszokott térbeli mértékeket, így nézőjét 
elveszejti bűvös világa mélyén.

Első kiállítása 1986-ban nyitotta meg ka-
puit Vicenzában, s művei ma már a világ szá-
mos múzeumában megtalálhatóak Kanadától 
Franciaországon át Oroszországig – és nem 
mellékesen Kecskeméten, a Magyar Naiv 
Művészek Múzeumában is. Rendszeres részt-
vevője a naiv művészek nemzetközi talál-
kozóinak, s külön elismerés számára, hogy 
a számos nyelven, köztük magyarul is meg-
jelent Nathalia Brodskaya: Naiv művészet 
című könyvében egyetlen kortárs művészként 
szerepelt, olyan alkotók társaságában, mint 
Henri Rousseau, Juan Miro, Niko Pirosmani 
vagy Ivan Generalic.
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PÁLYÁZATI AJÁNLÓ

Az ELMŰ-ÉMÁSZ és az ARC óriásplakát-pá-
lyázata
Közös álmunk, az igazi rezsicsökkentés hatéko-
nyan csak hosszú távon és kreatívan teremthető 
meg. Neked vannak ötleteid arra, hogy hogyan 
kellene csökkenteni az energiafelhasználást? 
Döntsd el, találd ki és mutasd meg egy képen ne-
künk! Küldhetsz fotót, rajzot, szöveget, bármit a 
kapcsolási rajztól az olajfestményig.
Számít, hogy milyen jövőt teremtünk magunk-
nak, mert abban fogunk élni. Pályázz, és mutasd 
meg kreatív, ötletes, vicces vagy komoly elképze-
léseidet az energiatakarékosság jövőjéről!
Gondolkodj! Alkoss! Nyerj!
A zsűri által legjobbnak ítélt 3, valamint a közön-
ség által kiválasztott 1 pályamű (4 óriásplakát) 
Budapesten, Pest megyében és Kelet-Magyaror-
szágon 100 példányban �013 októberében, köz-
téren kerül bemutatásra.
Pályázók köre: Érvényesen pályázhat minden 
14. életévét betöltött természetes személy, pá-
lyázni csoportosan is lehet.
A pályázat benyújtásának módja: A pályamun-
ka benyújtása elektronikusan, a http://www.arc-
magazin.hu weboldalon történik.
Technikai feltételek: A pályaműveket óriáspla-
kát (504×�38 cm) formátumban kell elkészíteni, 
a pályázati kiírás végén található letölthető forma 
szerint. A pályázónak figyelembe kell vennie az 
óriásplakáton a kitakart felületet, melyet a kiírók 
saját információjuk számára tartanak fenn. Ez az 
üzenet a nyomdai előkészítés során kerül majd fel 
a bemutatandó plakátokra. Kérjük, tervezéskor a 
pályázó feltétlenül számoljon ezzel! 

– A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, 
RGB, 14�9 pixel x 675 pixel (= 504 mm × 
�38 mm, 7� dpi) PC/Mac formátumban 
kell feltölteni.

– Az óriásplakátként való kiállítás érdekében 
rendelkezésre kell állnia a pályamű számí-
tógépes állományának 504 mm x �38 mm 
méretben, TIF vagy Illustrator EPS formá-
tumban, 300 DPI, CMYK. 

– Az egyedi megvalósítást igénylő pályamun-
kákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályá-
zat benyújtását megelőzően konzultálni. 

A pályázatok leadási határideje: �013. augusz-
tus 13., kedd éjfél
Díjak: A pályázat kiírói 3, a zsűri által kiválasz-
tott nyertest hirdetnek, valamint a zsűri által ki-
választott 50 alkotásból a közönségszavazás ered-
ményeként 1 nyertest. 
1.díj: bruttó �00 000 Ft
�.díj: bruttó 150 000 Ft
3.díj: bruttó 100 000 Ft
Közönségdíj: bruttó 100 000 Ft
A díj további részét képezi, hogy a díjazott alko-
tások országosan kiállításra kerülnek �013 októ-
berében, az ELMŰ-ÉMÁSZ köztéri, óriásplakát 
felületein. 
A díjak tartalmazzák a járulékok és adók össze-
gét.
Bővebb információ: e-mailen a palyazz@arc-
magazin.hu címen, vagy telefonon a (+36 30) 
510 8860-as telefonszámon kérhető.
www.arcmagazin.hu

Fenntarthatósági Nap 6 pályázat
Téma: Mentés.Másként
Mutasd meg, mihez értesz: filmforgatás, fotózás, 
festés, formatervezés vagy zene? A lényeg, hogy 
maradj a témánál, ami a fenntarthatóság, és ezen 
belül mutasd meg, Te hogyan mentesz másként. 
Azaz mit teszel a környezetért, a közösségért, az 
etikus fogyasztásért... másként? 
Amit nem kérünk: elcsépelt, agyon hangoztatott 
témákat (mint pl. szelektív hulladékgyűjtés).
Amit kérünk: újdonság, innováció, ötletesség, 
akár humor. Ja, és kreativitás! 
Kategóriák:
– Zene: Írj egy dalt, és add elő! Bármilyen zene-
számmal indulhatsz, ami a saját szerzeményed. A 
kategórián belül pályázónként max. 3 pályamű 
indítható.
Fődíj: egy Samsung Galaxy Note 10.1 LTE a Te-
lekom jóvoltából és 40 óra egy hangstúdióban. 
– Film: Készíts egy 1-3 perces filmet, amin be-
mutatod, hogyan lehet másként. A kategórián 
belül pályázónként max. 3 pályamű indítható 
Fődíj: egy Samsung Galaxy Note 10.1 LTE a 
Telekom jóvoltából és részvétel egy reklámfilm 
forgatáson.
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– Kreatív: Fess, rajzolj, építs, fotózz, tervezz, 
bármi, csak légy kreatív! A kategórián belül pá-
lyázónként max. 3 pályamű indítható.
Fődíj: egy Samsung Galaxy Note 10.1 LTE a Te-
lekom jóvoltából és 1 hét betekintés a HD krea-
tív műhelyébe.
A zsűri által kiválasztatott legjobb alkotások be-
mutatásra kerülnek �013. szeptember �8-én a 6. 
Fenntarthatósági Napon, amely a díjátadónak is 
helyet ad. A kiállított alkotások közül pedig az 
FN6 látogatói szavazhatják meg a legjobbat.
Közönségdíj: egy Wacom digitalizáló tábla és 
egy 6 fős Pedicab városnéző túra.
Zsűritagok:
Halász Gyula, a HD Group kreatív igazgatója
Novák Péter, zenész, táncos, koreográfus, az FN-
ek házigazdája
Rohonyi Gábor, rendező
Szegedi Csaba, kolorista, a MOME tanára
Szomolányi Katalin, a Fenntarthatósági Napok 
főszervezője
Pályázatok leadási határideje és módja: szep-
tember 1-ig töltsd fel a pályamunkádat a netre 
(YouTube, Videa, Flickr...), küldd be a linket, 
vagy ha nem kell feltölteni, akkor magát a művet 
a palyazat@fenntarthatonap.hu-ra 
Bővebb információ: http://www.fenntarthato-
nap.hu

A Havasweb Kft. pályázati felhívása alapítvá-
nyoknak, non-profit szervezeteknek
A Havasweb Kft. innovatív, egyedi webfejlesz-
téssel, tanácsadással foglalkozik, saját maga által 
kifejlesztett technológiákkal dolgozik.  A pályá-
zat célja, hogy olyan non-profit szervezeteket 
segítsenek, akiknek eddig nem volt lehetőségük 
elmélyülni a webes világ tengerében, és így nem 
tudták maximálisan kihasználni annak előnyeit.
Elnyerhető juttatások:

• Kvíz- és szójáték típusú Facebook alkalma-
zás készítése a szervezet népszerűbbé tételé-
re

• Saját Facebook oldal elkészítése, hogy a 
szervezet ezentúl a közösségi médiában is 
jelen lehessen 

• Főoldal és aloldal grafikai terv készítése 
(logó nélkül)

• Bemutatkozó, egyszerű weboldal készítése
• honlappal még nem rendelkező szer-

vezeteknek

• honlappal már rendelkező szerveze-
teknek külön kampányhoz, program-
sorozathoz (nyári táborok, téli aján-
dékgyűjtő program, stb.)

• 10 GB tárhely egy évre a weboldalon meg-
található fájlok, képek tárolására

• � órás személyes tanácsadás, hogyan tudják 
hatékonyabban használni a webes eszközö-
ket, hirdetések szerkesztése, keresőoptima-
lizálás, weboldal felhasználóbaráttá tétele

Pályázati határidők: A megpályázható juttatá-
sok három szakaszban lesznek elérhetők. Egy pá-
lyázó akár mindhárom alkalommal pályázhat.
Az első szakaszban a Facebook alkalmazásokra, 
és Facebook oldalakra lehet csak pályázni, ennek 
benyújtási határideje 2013. július 31.
A bemutatkozó oldalra és/vagy a grafikai terv-
re beadott pályázatok határideje 2013. október 
31.
A harmadik szakaszban a 10 GB tárhelyre, és a 
személyes tanácsadásra lehet pályázni, ennek be-
nyújtási határideje 201�. január 31.
Pályázat tartalma: A szervezet bemutatása, ala-
kulásának célja, munkássága, eddig elért ered-
mények, tervek a jövőre nézve.  A szervezet és 
a pályázásért felelős személy neve, elérhetősége. 
Pár sorban a pályázás indoklása, milyen célt szol-
gálna, illetve konkrét ötletek, elképzelések a kivi-
telezést illetően.
Beadás módja: A pályázatokat a palyazat@ha-
vasweb.hu e-mail címre küldjék.
A kiválasztott szervezeteket a megadott elérhető-
ségen e-mailben, vagy telefonon értesítjük.
A pályázás feltételei:

• Pályázhat minden, Magyarországon be-
jegyzett alapítvány, közhasznú és non-pro-
fit szervezet.

• Egy szervezet akár több juttatásban is ré-
szesülhet pályázatuk elbírálása alapján.

• Minden, a juttatás kivitelezéséhez kapcso-
lódó költség a Havasweb Kft-t terheli, kivé-
ve az utazási költséget személyes konzultá-
ció esetében. A személyes konzultáció a cég 
Üllői úti székhelyén történik Budapesten, 
igény esetén Skype-on keresztül.

• A pályázatnak több nyertese is lehet.
• A felek elfogadják az együttműködési szer-

ződést.
Bővebb információ: www.havasweb.hu, palya-
zat@havasweb.hu
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Milyen az „elég jó szülő”, ha gyermekét örökbefogad-
ta? Vajon kivel ossza meg szorongásait? Kihez érdemes 
tanácsért fordulnia? A legkézenfekvőbb megoldásnak 
szakember felkeresése tűnhet. Ám ennél még jobb is 
lehet a szakember vezette csoport! Szemben a négy-
szemközti kommunikációval ugyanis lényegesen több 
potenciál van abban, ha hasonló örömöket és nehéz-
ségeket megélők beszélgethetnek egymással. Az Élet-
Tér elnevezésű programsorozat részeként a napokban 
zárult az a hatalkalmas műhely, amelyen örökbefogadó 
szülők, egy pszichológus és egy gyermekpszichológus 
vett részt.

Vajon nehezebb erőpróba elé állítja-e a kamaszkor a 
gyermeket és a szülőket, ha a csemetét még csecsemő-
korában örökbe fogadták? Többek között ez a kérdés 
foglalkoztatta azt az édesanyát, aki férjével együtt ti-
zenegy éve kapta örökbe gyermekét. Úgy döntött, részt 
vesz az „Elég jó szülő” elnevezésű foglalkozásokon. Azt 
mondja, a csoportban válaszokat és megerősítést ka-
pott, a maga élményeit pedig továbbadhatta más, ke-
vésbé tapasztalt szülőknek. – Megosztottam szülőtár-
saimmal például azt, ahogy nekünk sikerült elmondani 
és elfogadtatni a kisfiunkkal azt, hogy annak idején 
örökbe fogadtuk. Rátaláltunk egy mesekönyvre, amely 
épp erről a témáról szól. Pici korától fogva beleszőt-
tük a mesébe a saját történetünket, és azt hiszem, ezzel 
megkíméltük őt a traumától. Sőt! Sokáig kétszer ün-
nepeltük a szülinapját: egyszer a valódit, egyszer pedig 
annak az évfordulóját, amikor magunkhoz vehettük. 
Évente kétszer volt tortája, kétszer kapott ajándékot. Ő 
ezt mindig pozitívan élte meg, és azóta is boldog, jól 
tanul, jól sportol.

Ahhoz, hogy az örökbefogadó szülők kiegyensú-
lyozott gyermeket nevelhessenek, az átlagosnál több 
dilemmával szembesülnek. Mindjárt az örökbefogadás 
pillanatában el kell például dönteniük, hogy gyerme-
küknek új keresztnevet adnak-e, vagy pedig megtartják 
a születési nevét. Aztán amikor a pici felcseperedik, 
óvodába, iskolába kerül, a szülőknek el kell dönteni-
ük, kivel osztják meg a tényt, hogy nem vér szerinti 
gyermeküket nevelik. Annál is később pedig minden 

Nevelők Háza Egyesület
Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17. 

Email: elet-ter.belvaros@ckh.hu – www.ckh.hu 

AKIKNEK KÉT SZÜLETÉSNAPJUK VAN
ÖRÖKBEFOGADOTT GYERMEKEK SZÜLEI CSERÉLTEK 

TAPASZTALATOT PÉCSETT 
(TÁMOP-5.5.1.B-11/�-�01103��)

bizonnyal eljön az a pillanat, amikor gyermekük közli 
velük, hogy meg szeretné keresni szülőanyját-szülőap-
ját. Ezeket a helyzeteket pedig – véli a csoportot vezető 
egyik szakember – nem könnyű kezelni.

– Ezek a szülők ki voltak szomjazva arra, hogy vég-
re intim körben beszélhessenek legmélyebb érzéseikről 
– mondja Fehér Hajnalka gyermekpszichológus. – Itt 
egymás között voltunk. Nem kellett attól tartaniuk, 
hogy valaki megbántja, netán megveti őket. Az első 
pillanattól kezdve nyíltan beszéltek a nehézségekről, 
krízisekről is, de magától értetődő, hogy elsősorban a 
rengeteg kellemes élményről esett szó.

Élményekből pedig akadt bőven, hiszen ki-ki élete 
talán legmeghatározóbb szakaszáról számolt be. Az ab-
ban szerzett tapasztalatok azonban személyenként-pá-
ronként különbözőek voltak. Volt ugyanis olyan szülő, 
aki már tizenéves gyermekét neveli, ugyanakkor érkez-
tek olyan párok is, akik még várnak arra, hogy megkap-
hassák kisbabájukat. Fehér Hajnalka elmondása sze-
rint régóta foglalkozik örökbefogadott gyermekekkel 
és azok szüleivel, mégis úgy gondolja, ebben a körben 
sokkal többet kaptak egymástól és a szakemberektől 
szülők, mint ha egyedül vagy házastársukkal kettesben 
keresték volna fel a pszichológust.   

Az „Elég jó szülő” elnevezésű csoport az Élet-Tér 
– komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezé-
sek támogatása a pécsi családok jólétéért elnevezésű 
program részeként, az Európai Unió támogatásával, az 
Új Széchenyi Terv keretében valósulhatott meg. A két-
éves projekt gazdái a pécsi Nevelők Háza Egyesület és 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Cso-
port Csilla Gondviselés Háza. A kezdeményezés célja, 
hogy szakemberek párválasztással, gyermekvállalással, 
gyermekneveléssel, családgondozással kapcsolatban 
tanácsot adjanak fiataloknak és szülőknek, számukra 
különböző csoportfoglalkozásokat szervezzenek, vala-
mint hogy helyi kisközösségeknek segítsenek kialakul-
ni és összetartóan működni. 
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Civil Közösségek Háza
7624 Pécs, Szent István tér 17. 

Sétatéri esték 
2013. szeptember 26. (csütörtök) 17 óra
Rippl Rónai pécsi kapcsolatai
Dr. Pandúr József fest m vész, ny. f iskolai tanár el adása

2013. október 17. (csütörtök) 17 óra
Városimázs muzeológus szemmel
Gondolatok a pécsi Idegenforgalmi Hivatal két világháború közti m ködésér l
Gál Éva történész f muzeológus, osztályvezet (JPM Történeti Osztály)
el adása

2013. november 21. (csütörtök) 17 óra
Pécsi orvosportrék történelmi háttérrel
Dr. Schmidt Pál egyetemi tanár el adása

2013. december 5. (csütörtök) 17 óra
„Az ajtóban állok és kopogok!”
Adventi gondolatok a zenében, az irodalomban és a képz m vészetben
Dobos László tanár el adása

2013. december 19. (csütörtök) 17 óra
Baranyai tájak, emberek
Szendr László fotóm vész diaporámás el adása

El adásainkra nagy szeretetettel várunk minden kedves érdekl d t a már megszokott
helyen, a Civil Közösségek Házában!

Trebbin Ágost
sorozatszerkeszt



Baranya Megyei Civil Információs Centrum

Szolgáltatások:

• tanácsadás az alábbi területeken:
– jogi, közhasznúsági,

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

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

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

• információs szolgáltatások:
– Partnerség Információs Nap szervezése

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

• infokommunikációs szolgáltatások
– honlap fenntartása

– hírlevél

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

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

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