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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háza NOVEmberi PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS
GEBAUER GALÉRIA

2013. november 5-én 17.30-kor nyílik a „PannoniArt
– Kreatív nevelés a hagyományok tükrében” projekt
fotó és képzőművészeti szakköréneknek kiállítása. A
kiállítást megnyitja Vincze Csilla, a Nevelők Háza
Egyesület ügyvezető igazgatója és Kovács Istvánné,
a PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola igazgatója.
Közreműködik a Campanella gyermekkar Schóber
Tamás karnagy vezetésével.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA

2013. november 26-án 18 órakor nyílik az I.
Mecsek Szalon kiállítás.
2013. november 22-ig megtekinthető Déri Judit
és Takács Gábor közös bemutatkozó kiállítása,
hétköznapokon 9-18 óráig.

ÚJ Galéria

2013. november 5-től megtekinthető a „PannoniArt–
Kreatív nevelés a hagyományok tükrében” projekt fotó
és képzőművészeti szakköréneknek kiállítása.

PROGRAM
November 5-én, kedden 14 órától

Partnerségi Információs Nap
A Nemzeti Együttműködési Alap 2014. évi
pályázatairól és a 2013. évi pályázatok tapasztalatairól
vendég: dr. Kákai László

November 6-án, szerdán 17 órától

SANSZ Filmklub
Ádám almái – színes, magyarul beszélő, dán-német vígjáték

November 8-án, pénteken 17 órától

Pécsi Kulturális Kreatívok
Beszélgetés a Balaton-felvidéki Életiskola
és a Pécsi Waldorf képviselőivel

November 12-én, kedden 10 órától
Élet-tér szakmai nap

November 12-én, kedden 18 órától

Mecseki Fotóklub
Tám László vetítése az Eszéki Fotószalon anyagából

November 13-án, szerdán 18 órától

KÉP-SOR – A Kultúra Értékei Pécsett
Virágba borult csillagok
Platthy István előadása
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November 14-én, csütörtökön 17 órától

Ép testben ép lélek – a Lámpás Alapítvány
szervezésében
Az egészségvédő életmód nyolc egyszerű alappillére
Tóth Diána élelmiszer-ipari mérnök előadása

November 19-én, kedden 18 órától
Mecseki Fotóklub
Skócia, Írország, Wales
Déri Judit vetítése

November 19-én, kedden 18 órától

Baranya–Steiermark Baráti Társaság
A mai Kína magyar szemmel

November 20-án, szerdán 17 órától

SANSZ Filmklub
Volver – színes, magyarul beszélő, spanyol
filmdráma

November 21-én, csütörtökön 17 órától
Sétatéri Esték
Pécsi orvosportrék történelmi háttérrel
dr. Schmidt Pál egyetemi tanár előadása
sorozatszerkesztő: Trebbin Ágost

November 21-én, csütörtökön 18.30-tól
Simply English Music Club
RUA Együttes – tradicionális ír tánczene

November 25-én, hétfőn 17 órától

Pécsi Városvédő és Városszépítő Egyesület
Dr. Breuer Pál mesél életéről, Recskről, a recski
szövetségről, könyveiről

November 26-án, kedden 18 órától
Mecseki Fotóklub
I. Mecsek Szalon kiállítás megnyitása

November 26-án, kedden 17 órától
Pécsi Magyar–Spanyol Társaság

November 27-én, szerdán 17 órától

A Pécsi Életmód Egyesület szervezésében
Kulcs az élethez
Kiss Zoltán Zero számmisztikai előadása

November 27-én, szerdán 17 órától
Pécsi Magyar–Finn Társaság

November 29-én, pénteken 14 órától

Magyar Kodály Társaság konferenciája

November 29-én, pénteken 16.30-tól
Koreai filmklub

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011-ben új Civil Koncepciót fogadott el.
A célok között kiemelt hangsúllyal jelenik
meg a helyi kezdeményezések szerepének felkarolása, a lokális közösségek megerősítése.
Ennek érdekében a koncepció úgynevezett
Civil Kapuk rendszerének felállítását szorgalmazza.
Fontos cél, hogy a város különböző részein
működő civil szervezetek ügyeikben minél
gyorsabb és hatékonyabb segítséget kaphassanak, 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 megtalálható, elérhető helyszíneken biztosítja szolgáltatásait, lehetőséget teremtve a helyi hálózatok
építésére, a helyi problémamegoldásra, a helyi
kezdeményezések közvetlen támogatására,
fejlesztésére.
4 városrészben indul el „Civil Kapu” projekt 2013 novemberétől.
– Nyugati városrész (Uránváros, Deindol,
Bálics, Donátus, Ürög, Rácváros,),
– Keleti-városrész I. (Pécs-Somogy, PécsVasas, Pécs-Hird, Murom),
– Keleti-városrész II. (Pécs-Újhegy, Gyár-

város, Budai Vám, Meszes, Fehérhegy,
Szabolcs-falu, Szabolcs, Gyükés, Borbála-telep, Rigóder, Balokány)
– Déli-városrész (Kertváros, Málom, Megyer, Malomvölgy, Postavölgy, Nagyárpád, Árpádváros)
A projektben részvevő civil szervezetek egy
előzetes állapotfelmérés, un. diagnózis felvétele után képzésen hálózatépítési folyamatban
vesznek részt, valamint egyéni konzultációs
lehetőségekkel kezdik meg a munkát a városrészekben.
A pályázatban elvárás, hogy minden Civil
Kapu saját, helyi hálózatot is építsen lakókörzetében, formális-, informális szervezetekkel,
lakossági öntevékeny körökkel, helyi mozgalmakkal.
A március végéig tartó rövid, de intenzív
időszakban a szervezeteknek biztosítani kell
a szükséges infrastrukturális hátteret a Civil
Kapu működtetéséhez, el kell készíteni a működtetéshez szükséges stratégiát, valamint létre kell hozni a helyi hálózatokat. A projekthez
szakmai hátteret a Nevelők Háza Egyesület
által működtetett Civil Információs Centrum biztosítja.
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Tisztelt Olvasó,

Fűri Ildikó

TARTALOM
Csodálatos világ
I. CSR Baranya Konferencia
Ősztől újra Mindennapi praktikáink kreatív klub
Maradandót alkotni
100 éve indult el útjára a pécsi villamos…
Falra pingált családtörténetek
Pályázati ajánló
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CSODÁLATOS
VILÁG!

2013. november
8-án különleges
témanap során
zárul a PTE 1.
Számú Gyakorló
Általános Iskola
és a Nevelők Háza
Egyesület PannoniArt projektje, amely során a résztvevő csoportok a tavaszi sikeres művészeti projektnap
után ismét nagyszabású kiállításokkal, kreatív
és interaktív bemutatókkal, valamint projektzáró vetélkedővel jelentkeznek.
A pályázat célkitűzéseivel összhangban a
helyi értékeket állították kreatív foglalkozásaik, tevékenységeik középpontjába. Innen
merítenek témát a fotó- és képzőművészeti
csoportok, eköré szerveződik a városismereti szakkör vetélkedője, és ezt mutatják be a
Zsolnay szakkör prezentációi. Természetesen
gyermekszemmel láttatják mindezt, vagyis a
„pécsiség” általuk érvényesnek gondolt tartalmi és é rzelmi elemeit: a szépséget, a tehetséget, a szorgalmat, az
évszázadok alatt hagyománnyá szervesülő
eredetiséget.
A
bemutatókon
kívül a kreativitás különböző területeihez
kapcsolódó tevékenységeket is szerveznek a csoportokat irányító
pedagógusok és kulturális szakemberek: lesz
olyan foglalkozás, amelyen a Zsolnay-motíTÁMOPͲ3.2.3/AͲ11/1Ͳ2012Ͳ0091
PannoniArt–Kreatívnevelésa
hagyományoktükrében
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vumok felhasználásával készítenek használati és dísztárgyakat. Mások a zenében és a
színjátszásban kereshetik az alkotó tehetség
megnyilvánulásait. Felhasználva a tavaszi művészeti projektnap tapasztalatait, a diákok
véleménye alapján egy hiányzó művészeti területet is bevonnak a foglalkozások sorába,
így a táncművészet is helyet kap a kedvcsináló
foglalkozások között.
Reményeik szerint ezek a bemutatók, tevékenységek diákjaik és rajtuk keresztül családjaik körében kialakítják, illetve megerősítik
a helyi értékek tiszteletét, megbecsülését és
erőforrásként történő
használatának igényét.
A november végéig
látogatható kiállítások
ünnepélyes megnyitójára 2013. november
7-én 17.30-kor kerül sor a Civil Közösségek
Háza Gebauer Galériájában. A kiállítást a
házigazda, Vincze Csilla ügyvezető igazgató
(Nevelők Háza Egyesület) és Kovács Istvánné
igazgató (PTE 1. Számú Gyakorló Általános
Iskola )nyitja meg. A fotó- és képzőművészeti
kiállításhoz Eszteri Zsolt és Hámori Gábor
művésztanárok (PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola) fűznek néhány gondolatot. A
kiállítás megnyitóján az iskola Campanella
gyermekkara lép fel Schóber Tamás karnagy
vezetésével.
Dombiné Borsos Margit
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Ősztől újra Mindennapi praktikáink kreatív
klub
2013. szeptember 26-án a nyári szünet után
újra indult a Mindennapi praktikáink kreatív
klub a Civil Közösségek Házában. A műhely
vezetői – Pataki Erika (SosemArt), Szolga
Hajnal (ReArt), dr. Torma Lászlóné (Kicsikék Alapítvány) – továbbra is várnak minden
érdeklődőt, aki szeretne praktikus ötleteket,
technikákat elsajátítani a kézműveskedés, az
ajándékkészítés, az otthonszépítés és a háztartási hulladékok újrahasznosítása terén, továbbá szívesen megosztaná ötleteit másokkal is.

A tavaly szeptember óta nyári hónapok kivételével havonta megrendezésre kerülő klub
nemcsak a felnőttek és a nagyobb gyermekek
körében népszerű, de a legkisebbek is felfedezhették, hogy számukra is kínál érdekes és
izgalmas tevékenységet.

A szeptemberi mindennapi praktikáink
foglalkozás az iskolakezdés, illetve az ősz és a
hűvösebb idő beköszöntével a lakásban történő játékos kreatívkodások jegyében zajlott.
Többek között ceruzatartót készíthettek az
érdeklődők, illetve népszerű volt ez alkalommal a papírállatka-készítés. A papírállatkák
még a felnőttek körében is nagy érdeklődést
keltettek. A legkisebbeknek most is rendelkezésre állt az elmaradhatatlan színes, főzött gyurma. A program minden hónapban
megrendezésre kerül. Információ kérhető az
eletter.belvaros@gmail.com��������
címen.

Nevelők Háza Egyesület
Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17.
Email: elet-ter.belvaros@ckh.hu – www.ckh.hu
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Beszélgetés Tillai Aurél tanár úrral,
Liszt‑, Grastyán-, Janus- és a Pécsi Kamarakórussal Magyar Örökség díjas karnaggyal, Érdemes Művésszel, zeneszerzővel, Pécs város 2013-ban megválasztott
díszpolgárával.
– Természetesen a fenti címek a teljesség
igénye nélkül lettek megemlítve, van-e Tanár
úrnak a szívéhez közelebb álló díj, amire szívesebben emlékszik, hogyan éli meg egy ilyen
nagy múltú város most már hivatalos elismerését a sok évtizedes pozitív civil visszajelzések
(szeretet) mellett, és milyen érzés ezen évtizedeket átölelve maradandót alkotni?
A kifejezés, hogy ’maradandót alkotni’
nem biztos, hogy helytálló, ez elég nehéz
egy muzsikus szempontjából. Ugyanis egyegy koncert élménye megmaradhat, de a
megszólaltatott hangok elszállnak és csak
az emlék marad, de szerencsére a másfél tucat lemez, amit készíthettünk, őrzi ezeket.
Ez a fajta művészet sajnos múlandóbb, mint
mondjuk egy szobrász vagy egy építész esetében. Az, hogy én ezt a városi kitüntetést
megkaptam kicsit talán a korosztályomnak
is szól, akik velem egy időben jártak iskolába, gimnáziumba, és életük olyan periódusában vannak, amikor összegzésről lehet
szó. Nehéz eldönteni, hogy az eddigi eredmények közül melyek igazán a magaménak
érezhetők, legyen az a tanári munka eredménye, a koncertek vagy felvételek, esetleg
az a néhány zenemű, amit komponáltam.
– Hogyan került Tanár úr a zene közelébe,
tudatos választás volt-e, érték olyan zenei élmények fiatal korában amik ösztönözték Önt
erre a munkásságra?
Nem mondanám, hogy a kezdetektől
fogva tudatos lett volna, a szüleim fogékonyak voltak a zenélésre, de sosem kényszerítettek semmilyen pályára és még az érett-

ségi előtt sem voltam biztos abban, hogy
mi akarok lenni. Akkoriban nem voltak
lemezjátszók, vagy televízió, a rádión keresztül hallgathattunk valamiféle muzsikát.
A vasárnap délutánokra emlékszem, mikor
édesapám lepihent és hallgattuk a rádión a
különböző felvételeket, vagy a vasárnap délelőttökre, mikor a gyermeki istentisztelet
után felmentem a Székesegyházba az ottani kórust hallgatni és az orgonistát néztem,
ahogyan játszik, ahogy jár keze-lába. Ekkor
már megmozdult bennem valami, hogy milyen jó volna hasonlót csinálni. Továbbá
emlékszem arra is, hogy az akkori Belvárosi
Katolikus Körben öntevékeny muzsikusok
zenéltek, énekeltek áriákat, dalokat, melyek
ugyancsak tetszésemre voltak. Cserkész koromban jött az a spontán tevékenység, ami
talán a karvezetői pályámra is hatással volt,
ugyanis a tábortűznél én voltam az összetartó erő a zenei dolgokban, a cserkésztársak
mivel tudták, hogy zongorázom, megkértek
vezessem az éneklést, indítsam el a hangokat. Ilyen módon, mire karvezetést kezdtem
tanulni, valamennyi előnyöm volt a diáktársakhoz képest, hogy az emberek előtt vezetői magatartást tudtam kialakítani.
– Tanár úr 1952-ben végzett a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-ének szakán,
majd ugyanebben az évben kezdett itt tanítani. 1954-től 1960-ig ugyanitt a Konzervatórium zeneszerzés és zeneelmélet szakán
folytatta tanulmányait. Ez idő alatt, 1958ban Dobos László tanár úrral megalapítják
a Pécsi Kamarakórust. 1964-ben megrendezésre került az első Pécsi Kamarakórus Fesztivál, majd szépen lassan külföldi fellépések
és sikerek is követték a kezdeményezést. Mi
volt az a mögöttes erő, szándék, amivel létrehozták a kórust, gondolta-e volna Tanár úr,
hogy viszonylag hamar, és még sok-sok éven
2013. október
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át ennyire sikeres lesz ez a tevékenység?
Tulajdonképpen barátokból
és akkori tanítványokból alakult a kórus, szóval nem csak
a zene szeretete, de a sok baráti kapcsolat is éltette. Közös
törekvésünk volt, hogy ’jól csináljunk valamit’, ez a törekvés
mindenkit elfogott és lendületet adott ennek a jóízű tevékenységnek. Nem csak maga
a kamarakórus forma volt újszerű akkoriban, hanem azok
az önállóan összeállított műsorok is melyekkel szerepeltünk.
Mindenki nagy lelkesedéssel
vett részt a kórusban, hiszen saját maguk zenélhettek, ennek
színvonala pedig igen gyorsan
nőtt. Először csak a városban,
aztán országosan, majd jöttek
a nemzetközi utak. Abban az
időben csak 3 évente lehetett
külföldre menni, bennünk,
mint énekesekben viszont egyre inkább megbíztak és egyfajta
kulturális missziónak lehetett
tekinteni tevékenységünket, így évente akár
1-2 szer is utazhattunk. Ez nagy motiváció
volt. Minden, amivel akkor találkoztunk,
friss volt számunkra. Abban az időben pl.
madrigált énekelni nemhogy ritka, egyenesen káros foglalkozásnak minősült, és
az, hogy valaki nem egy aktuális dallal akar
megnyilvánulni valamilyen zenei rendezvényen, hanem a régi zene mestereit választja, következményekkel járhatott. A mi
esetünkben először azzal, hogy az akkori
székhelyünket, a Fegyveres Erők Klubját el
kellett hagynunk. Mindezek mellett ugyanakkor hatalmas élmény volt a 16. század zenéjének felfedezése, és később lehetőségünk
volt az egész zenetörténet valamennyi kor2013. október

szakából meríteni, mint például a barokk, a
klasszicizmus, a romantika, mai európai és
magyar zene, Kodály összes műve, stb.
Itt meg is jegyezném, hogy már a kezdetekben voltak olyan észrevételek, melyek
szerint a mi Kodály interpretációnk példaértékű, ami felkeltette a Magyar Rádió
figyelmét is és az ebből fakadóan készült
lemezeink is segítettek megismertetni minket a közönséggel. Továbbá volt egy érdekes
kezdeményezésünk, létrehoztuk a Kamarakórus Baráti Kör-t, ahol a kórustagok barátai, tanítványaim, de az idősebb nemzedék
is képviseltette magát és havonkénti zeneesteket tartottunk akkori jeles előadókkal.
Csakhogy 1-2 nevet említsek, dr. Németh
Antal a neves színházi rendező, Bárdos

ha Európa művészileg és szellemileg is kiteljesedik és az európai országokból érkező
ezernyi hang átjut a vasfüggönyön túlra. A
kezdetben reménytelennek tűnő terv szívós
munkával és ravasz diplomáciával megvalósult a város akkori tanácselnöke, Piti Zoltán
és mások lelkes közreműködésével, egy évvel a rendszerváltozás előtt…
Az, hogy ez a rendezvény megvalósult,
számunkra is további lehetőségekkel szolgált, hiszen a siker után számos meghívást
kaptunk nemzetközi fesztiválokra, továbbá
Marcel Courneloup által a 11. Europa Cantat-ra Spanyolországba és további szereplésekre hazájába, Franciaországba. Neki köszönhetjük a BNL lemezkiadóval készített
Kodály CD-nket, melyeket a Hungaroton
által készítettek követtek.
Összességében tehát ezen esemény valóban nagy jelentőségű volt. Érdekes, vagy talán érdemes tudni, hogy az Europa Cantat
bizottsága valami hasonlóképpen keletkezett
és épült fel, mint az Európai Unió. Először
francia, belga és német alapító tagok által
terjeszkedett Nyugat-Európába és mi voltunk az első kelet-európai ország ahová eljutott ez a rendezvény. Olyan szakmai stábot
hoztak magukkal, akik értői voltak egy ilyen
színvonalú rendezvény lebonyolításának és a
hazai önkéntesek, szervezőtársak is dicséretes
munkát végeztek. Ahogy Marcel Courneloup is hitte és fogalmazta, ez az esemény kicsit
hozzájárulhatott a vasfüggöny leomlásához,
továbbá ez a rendszerváltás újdonságot hozott a lakók számára is, új érzés volt a nyugattal való kapcsolat veszélytelensége.
– Láthatjuk és sok észrevétel is igazolja, a
pécsi kórus- és zenei élet kiemelkedő. Hogyan
látja a város viszonyulását ehhez, lát-e olyan
segítő kezdeményezéseket melyekkel fenn tarthatjuk ezt az elismerő képet? Változott-e a város hozzáállása a zenei élethez?
Először is megemlíteném az olyan
nagyszabású rendezvényeket, melyeken
2013. október
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Lajos, Vikár László, vagy dr. Barlay Ödön
is tartott előadásokat, ill. vezényelt kóruspróbákat. Célunk volt egyrészt önmagunk
és a kórus tagjainak nevelése, művészi továbbképzése és az erre alkalmas egyének
szerepeltetése, másrészt a kórustagok barátainak, ismerőseinek, tehát a hangversenyek
törzsközönségének bekapcsolása a kórus
belső életébe, hogy azok ne csak hallgatói,
de valamiképpen cselekvő résztvevői legyenek a kórus munkájának. Mindenkit megragadott a pécsiek fogékonysága ezen kezdeményezésekre.
– Amint azt már Tanár úr is említette,
igen korán érkeztek a hazai elismerések és
sikerek, amit a 60-as évek végétől nemzetközi szintre emelt az együttes, majd 1988-ban
Pécsett került megrendezésre a 10. Europa
Cantat, egy igen jelentős zenei esemény. Nevezhető-e ez valamiféle mérföldkőnek vagy
több évtizedes munka gyümölcsének? Mekkora érdeme volt ebben a kórus sikerességének,
milyen hatása volt a városra és az országra ez
a megmozdulás?
Tulajdonképpen elég kétoldalú ez a dolog, egyrészt természetesen inspirálta a
kórusokat, hogy részt vehetnek egy ilyen
eseményen, de maga a tény, hogy egy ilyen
színvonalú európai rendezvény ide került,
először egy szocialista országba, nemhogy
nem Budapestre vagy Debrecenbe, hanem
Pécsre, nagyon nagy érdem volt, melyből a
Pécsi Kamarakórus is kivette részét. Tudniillik, az egyik alkalommal megrendezett
Pécsi Kamarakórus Fesztiválon megjelent
az Europa Cantat elnöke, Marcel Courneloup – aki sajnos már nincs köztünk –, és
a nyitóhangversenyen elbűvölte őt a Pécsi
Kamarakórus éneke, a magyar kórusmuzsika rangja és szépsége, továbbá a város miliője. Ekkor támadt az ötlete, hogy itt kellene
megrendezni, először a vasfüggöny mögött
a 10. Europa Cantat Fesztivált. Szívügyének
tekintette ezt a mozgalmat, szerette volna,
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a kórusok egymással találkoznak és énekelhetnek, mint például a nemrégiben
megrendezett Verdi–Erkel est a csodás
Kodály Központban. Minden zeneszerető köszönettel tartozhat, hogy egy ilyen
csodálatos hangversenypalotát sikerült
megvalósítania a városnak. Ami a kórusok támogatását illeti, ebben lehet pozitív
és negatív dolgokat is említeni, de bizakodó vagyok, hogy javulni fog a helyzet. Erkölcsi értelemben azonban rengeteg szeretetet és támogatást kaptunk az elmúlt
évtizedek alatt. Ami az emberek vagy
akár az énekesek hozzáállását illeti, manapság úgy látom, egyre nehezebb megteremteni az együtt muzsikálás élményét.
Míg pár évtizeddel ezelőtt nagyon vonzó
dolog volt ez a fajta tevékenység, ma, a
fejlettebb technikai eszközök hatására is,
egyre inkább háttérbe szorul, az emberek
a sok lekötöttség mellett sem tudnak elég
időt szakítani az éneklésre.
– A sok utazás és külföldi turné közben
soha nem érezte úgy, hogy elvágyódna, milyen kötelék húzta vissza Pécsre, esetleg úgy
volt-e vele, hogy úgyis sokat utazik és jó mindig visszatérni?
Inkább az utóbbi áll közelebb az igazsághoz, ugyanis én nagyon szerettem a várost és
a munkát, amit itt kifejthettem, a főiskolán
és az egyetemen való tanítás is kielégítette
az elképzeléseimet. Egy hónapnál többet
sosem voltam távol, vágyam sem támadt,
hogy máshol tanítsak. Itthon nem csak a
tájból vagy építészetből, rokonságból, baráti körből, hanem az egész magyar nyelvből
és szellemiségből táplálkozni tudtam és erőt
meríteni. A mai fiataloknak vagy középkorúaknak azért más, mert sok a vonzó lehetőség, amit egy külföldi munkavállalás
nyújthat, de szerintem ez nagyon meggondolandó. Még nem beszéltem olyannal, aki
teljesen elégedett lenne azzal, hogy külföldre költözött.
2013. október

– Említette Tanár úr, hogy egyre kevesebb
idejük jut az embereknek énekelni, egyre több
az elfoglaltság. Hogy látja most a kamarakórus helyzetét, van-e jövője, érkezik-e utánpótlás?
Olyan értelemben, hogy ki fog engem követni, sajnos nagy a bizonytalanság. Az énekesek között van utánpótlás, azonban egy
kicsit kétes megítélésű a dolog. A fiatalok
kapcsolata az idősekkel más, mint mikor mi
annak idején elkezdtük a munkát. A fiatalok inkább „klikkesednek”, megvan a maguk kis társasága, nekik a legtöbb kórustag
már bácsi-néni, nem olyan igazi partnerek,
de a kapcsolat természetesen nem ítélhető meg negatívan. A másik szempont, ami
talán kicsit aggasztó lehet, a kórus korosodása. Sokaknál a hangok már nem olyanok,
mint 1-2 évtizede, továbbá a rengeteg elfoglaltság miatt is nehezebb már teljes értékű
próbákat tartani.
– Tanár úr munkásságát, ha nem is kizárólag a kamarakórust, de a gyakorlatokat
és tudást azért vannak, akik viszik majd tovább. Sok régi tanítvány ma már elismert
zenei szakember, mit gondol, mi játszott fő
szerepet ebben, mit próbált Tanár úr átadni
és tanítani?
Az ő számukra kezdetekben talán a karének lehetett meghatározó, melyet egyrészt
az egyetemen vagy főiskolán végezhettek,
de nem csak a karvezetés órák voltak jelentősek, hanem azon műhelyek is, ahol megfordulhattak és megtanulhatták mit kezdjenek egyes művekkel és hogyan mutassák be
őket. Sok régebbi tanítványom mára sikeres
karvezetővé vált, ami a kórus szempontjából végül is egy dicső veszteség volt, ugyanis
ezek a tanítványok a sok lekötöttség mellett
eztán már nem tudták folytatni a kamarakórusban az éneklést, azonban mindazon
gyakorlatokat, melyeket elsajátítottak,
vitték tovább. Ha jól emlékszem, tanítványaim közül van 3 Liszt-díjas, Erkel-díjas és

egy igazán érdekes és jó tapasztalat. Például
fiatalabban esetleg nagyobb a lendület és a
beleérző képesség, míg idősebbként talán
az elmélyültség és az érzelem. A zene vagy
a darab, amiket dirigálok most vagy 30 évvel ezelőtt, ha a hangok ugyanazok is, biztosan más előadás lesz. A tevékenységemmel
kapcsolatban igazából azt tudnám mondani, hogy mindegyik tevékenység az időnek
a függvénye. Miután az elmúlt években,
évtizedekben a saját hivatásomat és foglalkozásomat kellett végezni, így a tanári tevékenység és mellette az előadóművészet,
kórusművészet kapták a legtöbb időt. Zeneszerzésre csak a „szabadidőmben” kerülhetett sor, akkor is általában olyan praktikus
kívánalmaknak tettem eleget, hogy vagy saját kórusom számára írtam egy művet, vagy
barátok kértek fel, hogy számukra írjak valamit. Ezek a praktikus feladatok alakították ki, hogy igyekezzek kórusszerűen írni,
hogy el tudjak sajátítani egy olyan technikát, ami megkönnyíti és nem nehezíti az
éneklést. Csak példaként említenék egy
régi esetet, mikor megkérdeztem a Magyar
Rádió karnagyát, hogy miért vannak olyan
művek, melyek a kottatárban hevernek és
senki nem tudja elénekelni, csak ők, mivel
hát profik…
Erre ő azt mondta, hogy „vannak, amiket
mi sem tudunk, de amikor felvétel van, felvesszük az első tíz ütemet, majd a következő
tíz ütemet és így tovább…
Szerintem ez nem lehet cél, inkább elkeseredést jelent az énekeseknek, ezzel szemben azok a művek, amik jól énekelhetőek
és valami érzelem is kapcsolódik hozzájuk,
inkább arra csábítják az embert, hogy szívesebben énekeljenek vagy járjanak próbákra.
Szóval elmondható, hogy motivál mindaz, amit hivatásként és foglalkozásként űztem és űzök, továbbá az emberi lélekre gyakorolt pozitív hatás, amire a zene az egyik
legcsodálatosabb eszköz.
2013. október
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vannak sokan, akik a zenei pályán még nagyon szép sikereket értek el.
– Természetesen nem csak tanítványok,
hanem gyermekei számára is „elkerülhetetlen” volt, hogy mélyebb kapcsolat alakuljon ki
a zenével. Tudván, hogy mára ők is elismert
zenei szakemberek, mennyire érzi Tanár úr
saját hatását az ő munkásságukban, milyen
mértékben volt eltervezett az ő útjuk?
A mi családunkban hasonló volt a szülői
magatartás, mint annak idején szüleimnél,
feleségemet és magamat is beleértve. Ők
nyújtották, amit lehetett és hagytak bennünket a saját pályánkon elindulni. Amint
már említettem, én érettségi előtt sem voltam még biztos abban, hogy mi akarok lenni, de nem volt semmi szülői hatás, hogy ezt
vagy azt kellene csinálnom. Mi sem neveltük kifejezetten zenei pályára gyermekeinket, de hát az a zenélés, ami a családon keresztül folyt - ugyanis mindkét gyermekem
rövidebb-hosszabb ideig feleségem iskolai
kórusában, majd a Kamarakórusban énekelt - hatással volt rájuk. Azt szoktuk viccesen mondani, „mivel máshoz nem értettek,
így zenészek lettek”. Természetesen ez nem
fedi a valóságot, amilyen elszántsággal ezt
a pályát művelik. Lányom a művészeti karon magánének tanár, nagyon szeret tanítani. Sok tanítványa szép sikereket ért el az
éneklés terén. Fiam szintén sikeres énekes,
jelenleg a Magyar Örökség-díjas Honvéd
Férfikarban énekel, egy európai szinten is
egyedülálló együttesben.
– Ennyi siker után mi az, ami élteti Tanár úr munkásságát a zene szeretetén kívül,
ki tudna-e emelni a három főbb tevékenysége közül egyet is, ami jobban mozgatja a mai
napig?
Igazából nagyon szeretem csinálni, amit
csinálok, de észre kell venni amikor „veszélyessé” válik. Az egyik észrevételem az, hogy
az ember öreg korára sok olyat tud, amit
fiatalabban nem tudott vagy nem észlelt, ez
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Tillai Aurél köszönő beszéde a Díszpolgári cím
átvétele alkalmából

12

Igen tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselők, Hölgyeim és Uraim!
Mélyen meghatva állok itt. Kitüntető
megbecsülésük most rám irányítja a Város
figyelmét. Magamat is önvizsgálatra késztet: vajon ki vagyok én, s rászolgáltam-e bő
8 évtizedes életemmel, hogy szülővárosom
a legmagasabb megtiszteltetésben részesítsen? S ha van netán valami különlegessége
nevemnek – azon túl, hogy négy magánhangzó áll benne közvetlenül egymás mellett (A-I-A-U), s három I is segít zeneivé
tenni – kiknek köszönhető csengése? Kikkel kellene megosztanom – legalább lélekben – a „Díszpolgár” kitüntetést?
A minap kezembe akadt egy elemi iskolai osztálykép. Meglepődtem: első „kitüntetésem” is leolvasható róla. Középütt ül
az igazgató, Csáky tanító úr, egyik oldalán
Bán Zoltán, a másikon Tillai Aurél ül. Ez
nagy megtiszteltetés!
Tanító úr! Igen, akkor még tanító bácsik
is voltak. (Ilyen volt például az ez évben
ünnepelt nagy író, Gárdonyi Géza is.) Mire
tanítottak? A szülők, a felnőttek tiszteletére, fegyelemre, a tanulás örömére, az olvasás szeretetére (Istenem! Hogy faltuk akkor
Verne Gyula, meg May Károly könyveit!)
és hazafiságra…(Ó igen, százvalahány külföldi utamon sose maradtam egy hónapnál
tovább távol Pécstől, s kórusaimból soha
nem disszidált senki…)
Aztán jött a 8 gimnázium. A latin nyelv
és Róma világa. A szívet melengető költői
2013. október

szépségek: Vörösmarty, Petőfi, Arany… Jókai! A különleges fizika órák, ahol sok szó
esett a csillagvilágról, és Török tanár úr
kedvenc zeneszerzőiről, Mozartról és Wagnerről. Cserkésztáborban a tábortűznél vele
együtt énekelhettük a „Szöktetés a szerájból” záró kvartettjét, amelyben akkor még
szép hangommal én énekeltem kisfiúként
a szopránt. Egyetlen volt zenetanáromnak
sincs akkora érdeme abban, hogy muzsikus
lettem, mint neki.
Azám, a cserkészet! Rajongtunk érte.
Egy szebb élet iskolája volt egy visszahúzódó fiú számára. Akkor egy 17 éves őrsvezetőre nyugodtan rá lehetett bízni 7-8 tizenkét-tizenhárom évest. Egymástól csak jót,
értékeset lehetett tanulni. Mi ott találkoztunk először a magyar népzenével. Tábortűznél tanultam meg, hogy a népdalok, kánonok vezetésekor hogyan lehet megannyi
ember figyelmét lekötni, a jó hangulatot
megteremteni. Itt kezdődött – öntudatlanul – karvezetői pályám. Mekkora csapás
volt számunkra a mozgalom 1948-as betiltása! Negyven év után nekünk, öregeknek
kellett ismét föltámasztanunk.
No és a család. Szüleinktől nem csak a géneket örököltük. Édesapánk még a háború
nehéz évei alatt is egyedül tudta biztosítani a
család szerény megélhetését. Roppant becsületes és sokirányúan érdeklődő ember volt.
Ma is csodálkozom, hogy ők, édesanyánkkal együtt, kevés eszközzel is sokkal
jobban neveltek bennünket, mint ahogy
mi tesszük, sok pedagógiai ismeret birto-

gették életutamat. És diákjaimnak, akik
mindig figyeltek rám, s szívesen követtek.
Sok erőt és kedvet adtak, sokat tanultam
tőlük is. 62 évig tanítottam, s néha úgy érzem, most kezdenék igazán belejönni.
Tanítványok és kórustagok: nekik köszönhetem, amit karnagyként és zeneszerzőként elérhettem. Ők segítettek, támogattak – a kórusnak végig otthont adó
Nevelők Házán keresztül – az eddigi 22
Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál és Verseny megrendezésében is, a bel- és külföldi
sikerekben, a 69 nemzetközi díj megnyerésében, ők is részesültek és részesítettek engem is a muzsikálás gyönyörűségében…
Sokan, sokan, mindannyian benne vannak ebben a nagy elismerésben.
Most, a kitüntetés átvételekor vetített képek közt az utolsó egy székesegyházunkban tartott oratórium előadását
ábrázolta. A Pécsi Kamarakórus és a Pannon Filharmonikusok működtek közre,
és én vezényelhettem. Az oratórium szó
eredetileg imatermet jelentett, később
ezt átvitték a benne megszólaló szakrális zenére is. Sok-sok hangszer, többféle
kórusszólam, szólisták, akár még orgona
is játszik benne.
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kában, utódainkkal. Anyánk nekünk, gyermekeinek élt. Nyugodt, örömteli otthont
teremtett számunkra Tőle kellett, hogy
örököljünk valami lelki finomságot, érzékenységet. Imádságos szeretetével haláláig
kísért bennünket pályánkon. Őt követve
fürösztjük meg ma is lelkünket vasárnaponként a Dischka Győző utcában, mint
tettük akkor is, amikor ezt tanárként tenni nem volt szabad. Sok erőt ad ez minden
helyzetben, sikerben, bánatban, alkotásban
egyaránt.
Bátyám, Ernő nyomdokain haladva jártam a gimnáziumban kis-Tillaiként. Csodáltam alkotókészségét: diákkori festményeit, később az általa épített iskolákat,
templomokat, művelődési házakat, szállodákat. Büszke voltam sikereire, kitüntetéseire, szellemének még ma is éltető csillogására.
Aztán az édesanya kezéből átkerül az
ember a feleségéébe. Eljön a romantika mesés világa. Aztán végigkísér a megértés és a
szeretet. Mennyi segítség egy életen át. Az
új családban az én világom találkozik egy
másikéval, és mindkettő gazdagodik, kiteljesül. Immár gyermekeinkért is közösek
a céljaink. Mekkora örömforrás a gyermek,
s milyen értelmet adó felelősség. Hány fiatal, aki ma nem vállal házasságot, nem vállal
gyermeket, nem tudja, milyen üres, kiszikkadt lesz öreg korára az élete. Mint a gyümölcstelen fa…
S hogy hogy történt, nem tudom, nem a
mi érdemünk, de akár az én, akár a feleségem életében, ugyanúgy lányunk és fiunk
életében is központi szerepet kapott a muzsika, és mindkettőjüknek ez lett a hivatása.
Hálás vagyok tanáraimnak, hajdani idősebb kollégáimnak, akik kedveltek, s egyen-

Mindegyiknek fontos, önálló szerepe
van, mindegyiknek összehangolva, pontosan és jól együttműködve, harmonikusan
kell az előadásban részt vennie.
Íme az ideális közösség, mondjuk a város
képe.
Az én életem is egy ilyen hangszer- vagy
énekszólam volt. Nagyon szerettem a szerepemet és igyekeztem, másokkal együtt, jól
és tisztán játszani.
2013. október
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100 éve indult el útjára a pécsi villamos…
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Jeles alkalomról számolt be a helyi napilap, a
Pécsi Napló 1913. október 21-i számában. Előző napon – október 20-án – vehette birtokába
a pécsi közönség a sárga-kék színekben pompázó, a város címerével ékesített, új villamoskocsikat.
„Amerre az utcán lefektetett sínpár kanyarog, zászlódíszben köszöntötte ma a város a
közúti villamos vasút megindulását.” Az alkotás munkája – legalább egyelőre – befejeződött.
Milyen is volt az újszülött csecsemő, azaz a
pécsi villamos? Koravén volt az már a születés
pillanatában is. A Pécs szűk utcácskáin végigkanyargó egyvágányú sínpályát lépten-nyomon kitérők szabdalták meg.
Sajnos a városatyák eredeti pécsi közlekedésfejlesztési koncepciójába több helyen is
– gondolom elsősorban a város anyagi lehetősége miatt – hiba csúszott. Az annak idején
megszületett városi közúti villamosvasút tervei
még arról szóltak, hogy a nyugat-keleti irányú
fővonal
végállomásai Rácvároson, illetve
Pécsbányán lesznek, a Széchenyi téri és Főpályaudvari szárnyvonal mellett pedig újabbak is
létesülnek. Ilyen lett volna például a Széchenyi
tér–Köztemetői vonal. A belváros teherforgalmát is a villamossal oldották volna meg.
Az 1913. év után a városra keserves évek
vártak. Vesztes világháború, szerb megszállás,
súlyos infláció. Átfogó városi közlekedésfejlesztésre többé már nem futotta a város költségvetése.
Az elmulasztott lehetőségekért azután súlyos árat fizetett a város. Az elkövetkezendő
ötven év közlekedésfejlesztése már csak a szű2013. október

kös vegetálásra szorítkozhatott. Az 1913-ban
létesített villamosvasút szinte az első pillanattól kezdve nem tudta betöltetni rendeltetését.
Tulajdonképpen afféle belvárosi presztízsberuházás színvonalára süllyedt vissza. Sokba
került és nem oldotta meg a város közlekedési
problémáit.
A vonalak nem kötöttek össze jelentősebb
távolságokat. A beszerzett villamoskocsik lassúak voltak. A közel ötven év alatt a vágányok
cseréjére alig-alig került sor.
Az 1926-ban megszülető városi autóbuszforgalom sem tudta teljes egészében pótolni a
villamosvonalak hiányosságait.
Ennek ellenére mi pécsiek fél évszázadon
keresztül ragaszkodtunk hozzá. Szerettük, de
azért nem sok gondot fordítottunk rá. Fejleszteni kellett volna, de soha nem volt rá a városnak elég pénze. Bizony, a villamos nem olcsó
mulatság.
Az 1959-60-as években, amikor véglegesen felszámolták a pécsi villamost, mi pécsiek
mégis nagyon szomorúak voltunk, és könnyes
szemmel kísértük utolsó útján végig.
A Dunántúli Napló publicistái mindenkor
nagy figyelmemmel kísérték a döcögő pécsi villamos mindennapjait. Bírálták, enyhén szatirikus cikkeket jelentettek meg róla. Kritizálták,
de szívük mélyén nagyon-nagyon szerették.
„Emlékezzünk a pécsi villamosra, melyről
sohasem lehetett elkésni. Ha lemaradtál valahogy róla a megyeri kitérőnél, könnyűszerrel
utolérted a Petőfi mozinál. De hűségesebb is
volt náladnál, mert ha sürgős volt az utad és
nem szálltál fel, ő sohasem előzött meg udvariatlanul, hanem tisztelettel és egy teljes megállóval mindig mögötted maradt.”
Ötven év telt el az óta, de a villamos iránti
nosztalgiánk töretlen és makulátlan. Mindenkor szívdobogva olvassuk, ha pécsi médiában
itt-ott megjelenik a hír: „Mégis lesz Pécsett
villamos!”

Óriási festmény díszíti a pécsi Esélyek Háza épületét
(TÁMOP-5.5.1.B-11/2-20110322)
Hogy a pécsi Esélyek Háza épülete átlagosan nézne ki?
Ezt eztán igazán senki sem állíthatja! Nyár óta ugyanis
egyedi falfestmény díszíti azt. Tíz pécsi középiskolás hat
délutánon át alkotta meg a művet, az úgynevezett közösségi falfestés módszerével. A festmény hatalmas és tarka
– és a legapróbb részletei is élményt nyújtanak. A legkülönlegesebb benne mégis talán az a tény, hogy tíz pécsi fiatal történetét meséli el: azokat az örömeiket és bánataikat,
amelyeket otthon, a családjukban éltek meg.
Tíz középiskolás fiatal hat napon át a pécsi Civil
Közösségek Háza udvarán töltötte a délutánjait. Munkásruhában, fülig festékesen pingáltak egy körülbelül
húsz négyzetméteres falfelületre. Mindössze annyi volt
a megrendelők kérése, hogy a majdani alkotás a család
és a párkapcsolat fontosságáról szóljon.
A közösségi falfestés kiváló módszer arra, hogy fiatalok rábírhatók legyenek egy adott témával behatóbban is foglalkozni – mondják a módszer szakértői. Az
alkotómunkát Fehér Angéla és Katona Krisztina vezették. Szerintük azzal, hogy egy falfestmény elkészül,
több hasznos dolog is történik: – Egyrészt az, hogy
egy csupasz fehér fal megújul, színes ruhát ölt és szinte
életre kel – mondja Katona Krisztina, a pécsi Szín-Tér
Egyesület Murál Morál Mező Csoportjának vezetője.
– A másik ok pedig talán még ennél is fontosabb: az
alkotásban résztvevők felfedezik és felszabadítják önmagukat, kifejezik a magukban és a közösségükben
rejlő gondolatokat, érzéseket a közösségi művészet,
a szabad alkotás által. Hatalmas festményeken tárják
azokat a nyilvánosság elé – és ezzel ugyanakkor másokat is gazdagítanak.
Fehér Angéla projektvezető elmondása szerint a festésben résztvevő fiatalok a város különböző középiskoláiból érkeztek. Mivel nem egy már összekovácsolódott
társaságról volt szó, nem is lehetett előre megalkotott
ötletük arra, hogyan is nézzen majd ki a falfestmény:
– Az első témafeldolgozó alkalmak arról szóltak, hogy
ki-ki megfogalmazhatta a maga örömeit és bánatait a
családjával, a párkapcsolati tapasztalataival kapcsolatosan. Egyszerűnek tűnő gyakorlatokkal pillanatok alatt
belemélyedtek a témába. Például mindenki három

percet kapott arra, hogy gondolkodás nélkül, gyorsan
lerajzolja a saját családját. Ezután otthoni történeteket
meséltek – jókat és rosszakat egyaránt. Ahogy így lassan közelítettünk a témához, fokozatosan kialakult,
milyen életképek kerüljenek majd a falra. Számomra
az volt a legdöbbenetesebb, hogy a tíz fiatalból hatnak
elváltak a szülei. A legérdekesebb pedig a ragaszkodásuk ahhoz, hogy a fájó emlékeik ne jelenjenek meg a
falfestményen.
E negatívumoknak valóban nyoma sincs a falon:
egy égbe törő fa ölelő gyökerei alatt egy nő és egy férfi együtt tartja kézben újszülöttjét – ez a főmotívum.
Emellett kisebb epizódok láthatók: szülők a gyerekeikkel a játszótéren, egy házasuló pár, nagyszülők az unokáikkal vagy épp egy népes család vacsora közben.
Végh Gábor a pécsi MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskolában tanul. Ez már az ötödik
közösségi falfestése volt. Azt mondja, újra és újra varázslatos átélni azt az élményt, hogy a teljesen ismeretlenből egyszercsak egy nagy és közös alkotás születik.
– Minden részében ott van a kezem nyoma: a fa gyökerében, az almában, és a kisbabánál is egy kevés. Nagyon
felszabadultam a munkában! Tudom, hogy ha majd
egyszer visszajövök ehhez a falhoz, az nagyon jó érzés
lesz. Még akkor is áthat majd, milyen jó volt a többiekkel együtt dolgozni ezen a képen.
A Pécs-belvárosi közösségi falfestés az Élet-Tér
– komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések
támogatása a pécsi családok jólétéért elnevezésű program
(TÁMOP-5.5.1.B-11/2-20110322) részeként valósulhatott meg. A kétéves projekt gazdái a pécsi Nevelők Háza
Egyesület és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 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 kialakulni és ös�szetartóan működni.
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Falra pingált családtörténetek

Nevelők Háza Egyesület
Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17.
Email: elet-ter.belvaros@ckh.hu – www.ckh.hu
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2014. évi nemzetiségi támogatások
Új felhívások jelentek meg a Nemzetiségi támogatások keretében. Támogatást négy kategóriában lehet igényelni. A programok célja a Magyarország területén élő nemzetiségi csoportok
nyelvének, kulturális hagyományainak, szellemi
és tárgyi örökségük méltó ápolásának segítése.
2013-ban a program keretében 863 pályázat ös�szesen 234 997 553 Ft támogatásban részesült.
A nemzetiségi támogatások keretén belül az alábbi célokra lehet pályázni:
Pályázat nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására 2014 – NEMZ-KUL-14
– A felhívás célja a magyarországi nemzetiségek
kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.
Pályázat nemzetiségi civil szervezetek 2014.
évi költségvetési támogatására – NEMZCISZ-14 – A pályázat célja a nemzetiségi civil szervezetek által ellátott feladatok, főként
a nemzetiségek önazonosságának megőrzését,
anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi
emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi
érdekképviseleti célok támogatása.
Pályázat nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok 2014. évi
támogatására – NEMZ-TAB-14 – A pályázat
célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő
tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező,
anyaországgal kapcsolatos történelmi, földrajzi,
néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása
anyanyelvi programok, a nemzetiségi, kulturális
tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és
anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.
Pályázat nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2014. évi támogatására – NEMZ-PED14 – A pályázat célja az országos nemzetiségi
önkormányzatok által közvetlen megállapodás
keretében az anyaországban szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő
pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a közismereti tárgyakat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok
számára szervezett szaknyelvi továbbképzések
2013. október

megvalósításának támogatása intézményközi
közvetlen együttműködés keretében.
A pályázatok beadási határideje 2013. november 10.
Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/
hirek/hirek29/
Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap
2014. évi pályázatai
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kiírta a
2014. évi Nemzeti Együttműködési Alap (NEA)
pályázatokat. A kiírásokat a Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás
kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a
Társadalmi felelősségvállalás kollégium és az Új
nemzedékek jövőjéért kollégium megbízásából
hirdették meg, és általános működési célú támogatásra, illetve szakmai célú programok támogatására is lehet pályázni.
A 2014. évi NEA pályázatok korai megjelentetésének célja, hogy a civil szervezetek működése kiszámíthatóbbá váljon, a társadalom által elismert
és fontosnak tartott munkájukat biztonságban és
kiszámítható módon végezhessék.
A támogatásokat a civil szervezetek visszatérítendő és vissza nem térítendő formában igényelhetik.
Működési célú pályázatokon elnyerhető összeg
felső határa 3 millió forint, a szakmai célú pályázatok esetén pedig 2 millió forint.
Részletek: civil.info.hu
Európai Társadalmi Innovációs Verseny 2014
Az Európai Bizottság második alkalommal hirdette meg az Európai Társadalmi Innovációs
Versenyt (European Social Innovation Competition). A 2014-es verseny címe a “Az állások
kihívása”. Olyan innovatív projekteket várnak,
amelyek segítik a munkaerőpiacra való belépést,
valamint az új típusú munkák népszerűsítését.
Pályázók köre: Magánszemélyek, vállalkozások,
civil szervezetek, informális csoportok.
Jelentkezési határidő: 2013. december 11.
Részletek: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm

Pályázat ifjúsági és közösségi információs
pontok létrehozására és működtetésére művelődési és szabadidős szervezetek részére
A Kreateam Egyesület pályázati felhívást tett
közzé közösségfejlesztés szempontjából lényeges
szerepet betöltő helyi információs pontok kialakítására és működtetésére közösségi tereknek,
művelődési és szabadidős szervezeteknek.
A pályázat célja, hogy már egyéb formában mű-

ködő vagy kialakítás előtt álló ifjúsági, valamint
közösségi információs pontok (KREAPONTOK) alakuljanak, hogy a helyi közösség számára lényeges információk egy helyen, helyi mentor
segítségével elérhetőek legyenek.
Pályázók köre: 5000 fő alatti magyarországi
települések önkormányzatai, ezek intézményei,
illetve az adott településen működő civil szervezetek: egyesületek, alapítványok.
A pályázati konstrukcióban elnyerhető támogatás összege 990 000 Ft, amely az információs
pont kialakításának, valamint a projekt időszak
(6 hónap) alatti működtetésének szakmai költségeit fedezi.
A támogatás intenzitása 90%, ami feltételezi a
pályázói önerő bevonását 10% (99 000 Ft) erejéig. A pályázatokat az értékelő bizottság beérkezés sorrendjében vizsgálja. Várható támogatott
pályázatok száma 120 db. A pályázati támogatás
keretében a pályázatkezelő a következő szolgáltatásokat biztosítja nyertes pályázóknak:
1. Információs pont kialakításához szükséges
KREAPONT bázis (logózott információs
asztal és pult)
2. Felhasználói hozzáférés (liszensz) biztosítása az információs pont működtetéséhez
szükséges adatbázishoz
3. A projektidőszak alatt (6 hónap) mentori
szolgálat biztosítása az információs pont
szakmai munkatársa részére
A nyertes pályázók vállalásai
1. Működő közösségi térben legalább 4 m² területű szabad tér biztosítása a kialakítandó
információs pont számára.
2. Minimum egy darab szélessávú internetkapcsolattal ellátott számítógép biztosítása
a helyszínen.
3. Minimum egy fő közösségfejlesztési munkatárs biztosítása a projekt megvalósulási és
fenntartási időszaka alatt.
4. A pályázati támogatáshoz szükséges 10%
önerő biztosítása (99 000 Ft)
A pályázat beadási határideje: 2013. november 22.
További információ: 06/70-341-5702, info@
kreateamegyesulet.hu, www. kreateamegyesulet.hu
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KPMG Felelős Társadalomért Program 2013
– Pályázat ingyenes üzleti, pénzügyi, informatikai szolgáltatásokra és működési támogatásra
A KPMG 2013-ban is meghirdeti Felelős Társadalomért Programját oktatási, egészségügyi és
környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett, közhasznú non-profit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi vállalkozások számára.
Pályázók köre: oktatási, egészségügyi és környezetvédelmi területen működő közhasznú nonprofit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi
vállalkozások. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű gyermekek egészségét vagy pénzügyi, gazdasági fejlesztését kiemelten kezelő szervezetek.
A Pályázat nyertese részére a KPMG együttműködési lehetőséget kínál a 2014-es évre, amely az
alábbi elemeket tartalmazza:
1. Adomány működési költség támogatására – a
KPMG által biztosított támogatási keret: minimum 250 000 Ft, maximum 750 000 Ft. A megpályázni kívánt összeget a pályázónak jeleznie
kell a jelentkezéskor, de a támogatás mértékéről
a zsűri dönt.
2. Pro bono szolgáltatás – a KPMG a pénzbeli
támogatás mellett pro bono – anyagi ellenszolgáltatás nélküli – szakmai szolgáltatást kínál az
együttműködő szervezetnek az alábbi területeken:
• Könyvvizsgálat
• Adótanácsadás
• Számviteli tanácsadás
• Üzleti hatékonyság fejlesztése
• Informatikai tanácsadás
• Oktatás, tréning
A pályázat beadási határideje: 2013. december 10.
További információ: Szabó István, CR-menedzser: cr@kpmg.hu, www.kpmg.com

Szerkesztette:
Szabó Ágnes
2013. október
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Franchise partnereket keresünk társadalmi
vállalkozásként működő étterem bővítéséhez!
Baranyai

A Kék Madár Alapítvány (www.kek-madar.hu) az Ízlelő családbarát étterem (www.izleloetterem.hu) hálózatának kiépítéséhez várja forprofit és nonprofit szervezetek jelentkezését.
Egy mintaértékű társadalmi vállalkozásról röviden
A Kék Madár Alapítvány egyik kiemelt célja a fogyatékos emberek munkaerő-piaci integrációjának megteremtése. Ezért hozta létre 2007-ben társadalmi vállalkozását, az Ízlelő családbarát
éttermet. Az Ízlelő családbarát étterem egy mintaértékű társadalmi vállalkozás: olyan vállalkozói tevékenységet végeznek, amely társadalmi problémák innovatív megoldására jött létre, a gazdasági, társadalmi és környezeti haszon maximalizálása egyaránt fontos számukra, nyereségüket
társadalmi céljaik előmozdítása érdekében használják fel.
Az Ízlelő családbarát étteremben különféle fogyatékossággal élő munkatársakat foglalkoztatnak képességeiknek, igényeiknek megfelelő munkakörökben. A vállalkozás működtetésének
célja az üzleti szempontokon és a fogyatékos személyek foglalkoztatásán túl az, hogy minél
több ember találkozhasson velük, és tapasztalja meg, hogy az akadályozott emberek mennyire
sokszínűek, és – megfelelő feltételek megléte esetén – milyen sokrétű munkavégzésre képesek.
Mindezek mellett jó minőségű, friss alapanyagokból készült, változatos, egyben megfizethető
alternatívát kínálnak az éttermi étkezésre.
A Kék Madár Alapítvány új éttermek nyitását tervezi, csatlakozzon Ön is!
A Kék Madár Alapítvány – a pénzügyi fenntarthatóság szempontjait szem előtt tartva – az Ízlelő családbarát étterem társadalmi hatásának folyamatos növelésére törekszik. Az alapítvány
stratégiai célkitűzésként fogalmazta meg az étterem fejlesztését, bővítését és franchise partnerek bevonásával új éttermek létrehozását. Ehhez olyan szakmailag ismert és elismert forprofit és
nonprofit szervezeteket keres, amelyek elkötelezettek a fogyatékos emberek társadalmi integrációja iránt, továbbá stabil pénzügyi háttérrel és menedzsmenttel rendelkeznek.
Amennyiben felkeltette érdeklődését ez a modellértékű társadalmi vállalkozás és szeretne a franchise hálózat tagja lenni, szeretettel várjuk november 4-én 10 órától az Eötvös10 Közösségi és
Kulturális Színtér 3. emeleti foglalkoztató termébe (1067 Budapest, VI. kerület Eötvös u. 10.),
ahol egy fórum keretében részletesen megismerheti a vállalkozást, az abban rejlő lehetőségeket,
illetve a partnerekkel kapcsolatos elvárásokat. A fórumon történő részvételét, kérjük, október
28-ig jelezze az abraham.katalin@revitaalapitvany.hu email címen.
Bármilyen további kérése, kérdése van a felhívással kapcsolatban, kérem,
keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Ábrahám Katalin (projektvezető, Revita Alapítvány):
abraham.katalin@revitaalapitvany.hu, +36 70 4156336
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

Minden hétfőn és szerdán 17 órától
Jóga
Vezeti: Szőts Rózsa jógaoktató
Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
Pécsi Kamarakórus próbái
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas művész
Minden kedden 18 órakor
Mecseki Fotóklub
Vezeti: Hámori Gábor
Minden hónap első csütörtökén 10 órától
Hurcibaba klub
Vezeti: dr. Bereczki Barna Szilvia
Minden hónap első keddjén 15 órakor
Örökifjú Nyugdíjasok Klubja
Kéthetente keddenként 17 órakor
Foltvarró Klub
Vezeti: Molnárné Reich Lívia
Minden szerdán 16 órától
Belvárosi Rajziskola
Vezeti: Nemerey Péter

Minden pénteken 15 órakor
Füsti Molnár Éva Színistúdió
Vezeti: Füsti Molnár Éva, Jászai-díjas művész
Minden kedden 16 órakor
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül
bárkinek
Vezeti: Palacskó József
Kéthetente pénteken 16.30-tól 19 óráig
„Modern Fonó” közösség
A Nő az Esély Egyesület szervezésében
Minden pénteken 18 órakor
Repülő-klub
A BM Repülő és Ejtőernyős Klub Vitorlázórepülő Szakosztályának szervezésében
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Zsuzsanna, Kiss Zsuzsanna, Knyihár Éva, Szabó Ágnes, Trebbin Ágost
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A lap megjelenését
támogatja:

Minden hónap harmadik szerdáján 15 órakor
Vers- és Prózamondó Pedagógusok
Klubja
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Baranyai

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

A PTE 1. SZÁMÚ GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA
MŰVÉSZETI PROJEKTNAPJA AZ ISKOLA ÉPÜLETÉBEN ÉS
A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZÁBAN

2013. NOVEMBER 8. – A KREATIVITÁS NAPJA
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PannoniArt–Kreatívnevelésa
PannoniArt–Kreatívnevelésa
hagyományoktükrében
hagyományoktükrében




