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

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

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA DECEMBERI PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRIA 
2013. december 12-én, csütörtökön 17 órakor 
nyílik az Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti  
Műhelyének 35. jubileumi kiállítása.
(A kiállítóterem december 23-tól január 1-ig zárva tart.)

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
Megtekinthetők az I. Mecsek Szalon kiállítás ké-
pei hétköznaponként 9-18 óráig.
(A kiállítóterem december 23-tól január 1-ig zárva 
tart.)

ÚJ GALÉRIA
2013. december 16-án, hétfőn 17 órától nyílik 
Odrobina Tamás Uránvárosi karaoke című ki-
állítása.
A kiállítás megtekinthető január 1�-ig, hétközna-
pokon 9-18 óráig. (A kiállítóterem december �3-tól 
január 1-ig zárva tart.)

PROGRAM
December 3-án, kedden 18 órától

Mecseki Fotóklub
Balkán II.
Mánfai György vetítése

December 4-én, szerdán 17 órától
SANSZ Filmklub
XXY
színes, argentin-francia-spanyol filmdráma, 86 perc, 
�007

December 5-én, csütörtökön 10 órától
Emberi Jogok világnapja

December 5-én, csütörtökön 17 órától
Sétatéri esték
Az ajtóban állok és kopogok
Adventi gondolatok a zenében, az irodalomban és a 
képzőművészetben 
Dobos László tanár előadása

December 6-án, pénteken 16.30-tól
Modern Fonó Közösség
Ünnepek-szokások, „receptek” cseréje

December 7-én, szombaton 10 órától
Életmód tanfolyam

December 7-én, szombaton 15 órától
Orosz Mikulás

December 8-án, vasárnap 11.30-tól
Mikulás futás – Adventi vásár

December 10-én, kedden 17 órától
Petrőczi Éva könyvbemutatója
Pro Pannónia kiadó

December 10-én, kedden 18 órától
Mecseki Fotóklub
Németország egy mérnök szemével
Regős István vetítése

December 11-én, szerdán 17 órától
Pécsi Magyar-Finn Társaság
Pikkujoulu - Kiskarácsony kicsinyeknek és nagyoknak

December 11-én, szerdán 18 órától
KÉP-SOR
Égi és földi egy-ház építése – Vári Jenő előadása

December 13-án, pénteken 17 órától
Koreai filmklub

December 17-én, kedden 16.30-tól
Népi Írók Baráti Társasága
Erdély aranykora - Bethlen Gábor fejedelemmé 
választásának 400. évfordulója
Szalay Lajos református lelkész előadása

December 17-én, kedden 17.30-tól
Baranya–Steiermark Baráti Társaság
Karácsonyi piknik

December 17-én, kedden 18 órától
Mecseki Fotóklub
Karácsonyi est a klubban 
Kőhegyi Zoltán vetítése a klub életéről készült 
felvételeiből

December 18-án, szerdán 17 órától
Sansz filmklub – Kundun

December 19-én, csütörtökön 17 órától
Sétatéri esték
Baranyai tájak, emberek
Szendrő László fotóművész diaporámás előadása

December 20-án, pénteken 16.30-tól
Modern Fonó Közösség
Újévi fogadalmak helyett – az óév pozitívumainak 
leltára

December 21-január 1. A HÁZ zárva tart
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Csodálatos világ 4
PecsWork – közösségszövetek a városban 6
Pályázati kiírás – Városrészi civil szervezetek  

és informális közösségek fejlesztő  
folyamatban való részvételére 7

Babák és mamák első lépései  
a bölcsödébe 8

Az összefogás jelképe 9

Periférián 10
Egy régi pécsi ház 1�
ÉlményPark?!  

interaktív kiállítás a diszkriminációról 14
Volt csirkefogók és a becsinált csirke 15
Pályázati ajánló 16
X-Mas 18
Mindenki egyért, egy mindenkiért 18

T A R T A L O M

Élet Fája program
Aki fát ültet, hisz a jövőben. Hisz abban, hogy 
városunk nemcsak zöldebb, tisztább levegőjű, 
de hosszútávon fenntarthatóbb, élhetőbb lehet.

Ebben az évben – immár hagyományo-
san – folytatódik az Önkormányzat faültetési 
akciója. Az előző évek óvodai és iskolai prog-
ramjai után idén ismét az Ökováros-Ökorégió 
Alapítvány koordinálásával és a BIOKOM 
Kft. szakmai irányításával valósul meg váro-
sunkban közösségi fa- és cserjeültetés.

Az Életfa program keretében azt a régi 
hagyományt kívánják feleleveníteni, amikor 
minden újszülött érkezésekor elültettek egy 
fát, mert tudták, hogy a természet és az em-
ber egymásra vannak utalva, és mert hittek a 
jövőben.

Pécs egyik legforgalmasabb főútja, a 6-os 
út mellett október végétől egy hónapon ke-
resztül �00 db fát és 5400 cserjét ültetnek el 
összefogásban civil szervezetek, vállalkozások, 
cégek, oktatási intézmények. A 6-os úton a 
légszennyezettség mértéke a mért adatok alap-
ján szinte mindennap meghaladja az egész-

ségügyi határértékeket, ezért is van szükség a 
növényzet tisztító, szűrő hatására. A program 
célja, hogy élhetőbbé, egészségesebbé tegyék 
a várost. Pótolják a korábban kipusztult fákat, 
emellett azonban nagy mennyiségben újakat 
is ültetnek a szakemberek által javasolt te-
rületekre. A BIOKOM Kft. által elkészített 
tervek alapján a Tüzér utcától a Zsolnay Ne-
gyedig, összesen huszonkilenc helyszínen ül-
tetnek majd cserjéket, illetve fákat.

Az akcióhoz csatlakoztak a Nevelők Háza 
Egyesület, a Baranya Megyei Önkéntes Cent-
rum és a Baranya Megyei Család, Esélyterem-
tési és Önkéntes Ház munkatársai is, akik 
november 19-én délelőtt 16 fát ültettek el 
a Centrum parkolóban. A csapat együtt ér-
kezett a helyszínre, ott pedig a BIOKOM 
munkatársainak segítségével és irányításával 
kezdődött el az ültetés. A munka jó hangulat-
ban telt, mindenki lelkesen dolgozott a közös 
ügyért.

Ágoston Gabriella
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�013. november 8-án másodszor került sor 
iskolánkban az Összművészeti témanapra. 
Ezzel zárult  a PTE 1. Számú Gyakorló Ál-
talános Iskola és a Nevelők Háza Egyesület 
PannoniArt – kreatív nevelés a hagyományok 
tükrében címet viselő TÁMOP-os projektje. 
A tavaszi sikeres művészeti nap után ismét ki-
állításokkal, kreatív és interaktív bemutatók-
kal valamint projektzáró vetélkedővel jelent-
keztek a művészeti csoportok és szakkörök. 
Azok a diákok pedig, akik nem vettek részt az 
év során a művészeti és kreatív szakkörök, cso-
portok munkájában, a nap folyamán szerve-
zett foglalkozásokon bepillantást nyerhettek 
különböző alkotási folyamatokba.

A projektnap már az előző este elkezdő-
dött. Ekkor nyitotta meg Farkas Ferenc, a 
Nevelők Háza Egyesület elnöke és Kovács Ist-
vánné, iskolánk igazgatója a Csodálatos világ 
című kiállítást a Civil Közösségek Házában. 
Művésztanár kollégáink, Hámori Gábor és 
Eszteri Zsolt, akik a kreatív szakköröket ve-

zették, megnyitó beszédükben méltatták ta-
nítványaik munkáit. Fellépett a Campanella 
Gyermekkar Schóber Tamás karnagy vezeté-
sével. Egyik műsorszámuk, Louis Armstrong 
híres dalának feldolgozása adta a kiállítás cí-
mét is.

A pályázat célkitűzéseivel összhangban a 
helyi értékeket állítottuk a kiállítások, kreatív 
foglalkozások és egyéb tevékenységek közép-
pontjába. Innen merítettek témát a Fotósuli 
tagjai, képeiket a Jó fényt címet viselő kiállí-
tásukon lehet megtekinteni a Civil Közössé-
gek Házában. 

A képzőművészeti szakkör Ihlet és mani-
fesztáció című kiállításán, melynek szintén 
a Szent István téri intézmény adott helyet, 
ugyancsak a teremtő képzelet szép, olykor 
meghökkentő, gondolatébresztő darabjait 
láthatják az érdeklődők.

A kiállításhoz kapcsolódóan Hámori Gá-
bor interaktív kiállítás vezetést tartott, majd 
Fotóalbum című foglalkozásán a nézők a 

képek megtekintése után elkészít-
hették saját mini installációjukat, a 
kiállított képek kópiáinak felhasz-
nálásával.

A (Bel)városismeret a Nagy 
Varga Eszter által irányított város-
történeti szakkör projektzáró ren-
dezvénye volt. A verseny lehetősé-
get teremtett arra, hogy a diákok 
egy vetélkedő során tesztelhessék 
tudásukat városunk épített örök-
ségének legkeresettebb belvárosi 
helyszíneiről. Abban, hogy figyel-
mük a rejtettebb értékek felé irá-
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Elérhet ségeink:
Nevel k Háza Egyesület

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 72 315 679
e mail: bmcic@ckh.hu

www.cic.ckh.hu

Dombiné Borsos Margit

CSODÁLATOS VILÁG!
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nyuljon, segítséget nyújtott Szekeres Nikolet-
ta történelem szakos hallgató.

A Zsolnay szakkör tagjai a város világhírű 
és zseniális „fazekasmesterének” és családjá-
nak valamint gyárának, művének történetén 
keresztül próbáltak újabb kötődéseket létre-
hozni városunk értékei iránt diáktársaikban. 
Természetesen gyermekszemmel láttatták 
mindezt, vagyis a „pécsiség” általuk érvényes-
nek gondolt tartalmi és érzelmi elemeit: a 
szépséget, a tehetséget, az odaadást, a hűséget, 
a szorgalmat, az évszázadok alatt hagyomány-
nyá szervesülő eredetiséget. A szakkör Dom-
biné Borsos Margit vezetésével működik.

A Zsolnay emlék címet viselő foglalkozá-
son Mátrainé Mérő Zsuzsanna irányította a 
diákokat, akik Zsolnay-motívumok felhasz-
nálásával egyszerű ajándékok tervezésében 
vehettek részt.

A Zsolnay ajándék készült Bobánovics 
Gabriella segítségével. Textiltáskára, pólóra 
festhettek Zsolnay motívumot, de választhat-
ták a tálka vagy csempelap festését is. Mind-
ezek előtt pedig a 4. osztályos tanulók bemu-
tatták mindazt, amit a Zsolnay negyedben a 
művészetpedagógiai szakkör keretein belül 
tanultak.

Újdonság is akadt bőven, ugyanis a krea-
tivitás különböző területeihez kapcsolódó 
tevékenységeket is szerveztünk a csoportokat 
irányító pedagógusok és meghívott kulturális 
szakemberek segítségével.

Eszteri Zsolt, a grafika szakkör vezetője a 
délelőtt során Összkép címmel vezetett mű-
vészeti foglalkozást, melynek során az egyéni 
teljesítmények és tehetségek összeadódtak, és 
egy közös szalagfríz készült el, melyet a nap 
végén a folyosón kiállítottak, bár  lenyűgöző 
méretei a helyhiány miatt nem érvényesülhet-
nek eléggé.

Schóber Tamás Összhang című foglal-
kozásain a gyerekek egy ismert dal kapcsán 

megtapasztalhatták a zenei hangok egymásra 
épülésének és közös hangoztatásának külön-
böző lehetőségeit, valamint részesei lettek egy 
alkotófolyamatnak, amelynek eredményével a 
záró bemutatón sikerrel szerepeltek is.

Czanikné Dezső Emőke vezetésével 4 osz-
tálynyi gyerek Össztánc címmel mini koreog-
ráfiát tanult be. A mulatságos pillanatokat 
sem nélkülöző tevékenységben tapasztalatot 
szereztek az egyszerű mozgásokból születő 
alkotás közös létrehozásában, és az örömteli 
folyamat eredményével gazdagították a záró 
bemutatót.

Az Összrím több mint száz diák számára 
kínált különleges lehetőséget. Weöres Sándor 
évfordulójához illeszkedve a Robogó szeke-
rek c. vers közös elmondására került sor a nap 
végén. A versmondás eme izgalmas módjáról 
Papp Zoltántól hallhattak és ő segítette a be-
tanulást is.

Az Apolló Kulturális Egyesület munkatár-
sai vezették a Drámai kóstolót. Itt a dráma-
játék a közösségfejlesztés, az ön- és társismeret 
szolgálatába állítva szerzett vidám és emléke-
zetes perceket a résztvevőknek.

Reményeink szerint ezek a bemutatók, te-
vékenységek diákjaink és rajtuk keresztül csa-
ládjaik körében kialakítják, illetve megerősí-
tik a helyi értékek tiszteletét, megbecsülését és 
erőforrásként történő használatának igényét.
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PecsWork – közösségszövetek a városban
NCTA-2013-4193-M2

Civil Közösségek Háza • 7624 Pécs Szent István tér 17. • Tel.:+36 72/ 215 543 • E-mail: nevhaz@t-online.hu • Web: www.ckh.hu

PecsWork – közösségszövetek a városban
NCTA-2013-4193-M2

Civil Közösségek Háza • 7624 Pécs Szent István tér 17. • Tel.:+36 72/ 215 543 • E-mail: nevhaz@t-online.hu • Web: www.ckh.huA Nevelők Háza Egyesület �013. november 1-jétől PecsWork- közösségszövetek a városban cím-
mel, NCTA-�013-4193-M� számmal makro projektet indít a Norvég Civil Alap Támogatásával.

A projekt célja Pécs városában és vonzáskörzetében működő városrészi szolgáltató központok és 
a környezetükben tevékenykedő közösségi alapú kezdeményezések fejlesztése és a fejlesztésbe vont 
szervezetek hálózati együttműködésének kialakítása annak érdekében, hogy az alulról jövő közösségi 
kezdeményezések képessé váljanak céljaik, érdekeik artikulálására s a városrészi központok a közösségi 
igények szolgálatába állva, a helyi szükségleteken alapuló szolgáltatások mentén szerveződjenek. 

A projektben együttműködő partnerek: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences 
és a 3. Szektor Közhasznú Alapítvány.

A projekt �013. november 1. és �015. október 31. között, 138 �86,0� euróból valósul meg.
A fejlesztésbe bevont CIVIL KAPUK bemutatása:
1. Pécsbányai Kulturális Egyesület: a régi bányászcsaládok, a jelentős számú, szegregátumban élő 

roma népesség és az újonnan betelepült középosztályi réteg által vegyesen lakott Pécsbányatelep vá-
rosrészben egymásnak feszülő és/v. nehezen kikristályosodó helyi érdekek kereszttüzében tevékeny-
kednek –a telep új, közös (akár a városrész névváltoztatásával is együtt járó) identitásának jövőképe 
mentén. 

�. Vasasért Egyesület: széleskörű társadalmi bázison alapuló civil összefogás, mely Pécs keleti város-
részében (Somogy- Vasas-Hird), - településrészi kulturális feladatellátó szerepkört felvállalva - meg-
szűnés határára sodródott külterületi kultúrházakat mentett meg a bezárástól. Tevékenységeik az el-
múlt időszakban szociális, közösség- és ifjúságfejlesztési programokkal bővülnek.

3. Pécsi Életmód Egyesület: Mindenkori céljuk a prevenciós (megelőző) szemlélet alapján az egész-
ségnevelés, egészségfejlesztés, szemléletformálás, az egészségtudatos magatartás kialakításának segí-
tése, támogatása minden korosztályban, valamint az ehhez szükséges segítségnyújtás, támogatás, a 
hiteles információk átadása.

4. Mosolymanó Egyesület: Pécs-Kertváros (déli városrész) játszótéri közösségéből szerveződtek, 
tagjai az Öntevékeny Déli Városrész kezdeményezésnek. Tevékenységük önkéntességre épül. Gyerme-
kek környezettudatos nevelését, gyermekes családok közösségének fejlesztését végzik. Számos helyi 
mozgalom kötődik nevükhöz – pld.: „Mi játszóterünk Mozgalom, Diszkrimináció Ellenes Mozga-
lom”, „Közösségi piac”.

5. Balokány Ligetért Egyesület: A kezdetben informális tömörülésként, majd �6 civil szervezet és 
vállalkozás összefogása által egyesületként tevékenykedő szervezet a Balokány-liget városi tulajdon-
ként való megtartása, közpark jellegének megőrzése, zöld felületeinek fejlesztése, valamint védett kör-
nyezeti értékeinek megóvása céljából tevékenykedik. A számos helyi kezdeményezés integrátoraként 
működő egyesület aktív szerepének köszönhető, hogy a volt Pepita diszkó felújított épülete közösségi, 
kulturális programok helyszínéül szolgálhat.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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I. A pályázat célja 
Jelen pályázat Pécs város területén működő formalizált 
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) és informális 
közösségek közösségi erőforrásainak tudatosítását, a civil 
aktivitásának erősítését, a helyi érdekek artikulálásának, 
közösségi célok megfogalmazásának, képviseletének, kö-
zösségi akciók, a projektek tervezésének megvalósításának 
segítését célozza. A pályázat célja olyan, a szervezetek szük-
ségleteihez igazodó, fejlesztő szolgáltatások biztosítása, 
mely szolgáltatások igénybevétele elősegíti a szervezetek 
hosszú távú fenntarthatóságát. 
A program 4 városrészben kerül megvalósításra melyekben 
már a projekt beadáskor kiválasztásra került egy-egy civil 
szervezet un. Civil Kapu. 
Pécs–Kelet: Pécsbányai Kulturális Egyesület  
Somogy–Vasas - Hird Vasasért Egyesület 
Pécs–Nyugat: Pécsi Életmód Egyesület
Kertváros: Mosolymanó Egyesület
Zsolnay Negyed környéke: Balokány Ligetért Egyesület
A projekt kiemelt célja, hogy városrészenként a Civil Ka-
puk, valamint jelen pályázat keretében bevonásra kerülő 
szervezetek/ informális körök között együttműködés, há-
lózatépítés valósuljon meg.

II. A támogatás
A programba beválogatásra kerülő támogatott szervezetek 
várható száma:  városrészenként 4 szervezet/informális kö-
zösség
A szervezetenként igénybe vehető fejlesztő szolgáltatások 
tartalma a szervezeti adottságok és szükségletek alapján 
összeállításra kerülő, szervezetenként különböző szolgálta-
tási csomagban lesz elérhető. 

A szolgáltatási csomag tartalma szervezetenként: 
• 17 nap fejlesztő szolgáltatás,
• A Civil Kapuk és a jelen pályázat keretében kiválasz-

tásra kerülő un. Kiskapuk (10-15 fő/kerekasztal) 
aktív részvételével, a Civil Kapuk által kezdeménye-
zett 5 kerekasztal. A Kerekasztalokhoz a facilitá-
tort, szakmai segítséget a Projektgazda biztosítja.

• A városrészi kerekasztalok által kezdeményezett és 
a fejlesztők segítségével kidolgozott akcióprogra-
mok. Az akcióprogramok lebonyolításához a Pro-
jektgazda �80,000 Ft/akcióprogram szolgáltatási 
díjat biztosít.

A fejlesztés a kiválasztott szervezetek számára ingye-
nes! 
Jelen kiírás elválaszthatatlan részét képezi a PÁLYÁZATI 
ADATLAP.

III. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be Pécs város területén működő be-
jegyzett civil szervezetek, működő informális közösségek. 
A kiválasztás szempontjai

• A kiválasztott szervezet/informális közösség fejlesz-
tésre alkalmas, illetve alkalmassá tehető szervezet 
legyen; 

• A pályázó jelentkezésében látható legyen a közössé-
gi aktivitás, valamint a szervezeten/közösségen  be-
lüli strukturáltság, munkamegosztás;

V. Formai követelmények
1. A hiánytalanul kitöltött ADATLAP (Kérjük, hogy 

az adatlapot számítógépen vagy nyomtatott nagy 
betűkkel töltse ki).

�. Két ajánlás. Az ajánló lehet a pályázó lakókörnye-
zetében kiválasztásra került Civil Kapu, vagy más 
szervezet, informális közösség, magánszemélyek.

VI. A pályázatok benyújtásának módja, határideje
A pályázati 1 eredeti és 1 másolati példányban kérjük be-
nyújtani.
A pályázatok beadási határideje: 2014. január 15.
A pályázati csomagokat postai úton, zárt borítékban aján-
lott küldeményként, vagy személyesen kell benyújtani az 
alábbi címre:

Civil Közösségek Háza
7624 Pécs Szent István tér 17

Fontos! Az elbíráláskor a postára adás, vagy személyes 
benyújtás esetén az átadás-átvételi nyilatkozat dátumát 
vesszük figyelembe. A határidő után beadott, vagy érkezett 
pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. 
 
VII. A pályázatok elbírálása, az eredmények közzété-
tele
A pályázatok beérkezését követően a szolgáltatási támoga-
tások odaítéléséről a pályáztató szervezet vezetősége dönt. 
A döntés eredményéről, és az igénybevétel feltételeiről a 
pályázó írásban kap értesítést. A pályázati döntés a beadási 
határidőtől számított � héten belül várható. A pályáztató 
szervezet nem kötelesek a döntését megindokolni. Pozitív 
döntés esetén a pályázó levélben megkapja a támogatási 
szerződés 3 példányát, amely a szerződő felek aláírásával 
válik érvényessé. 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást az  
info@ckh.hu email címen, vagy a 7�-�15-543 telefonszá-
mon kaphatnak. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Városrészi civil szervezetek és informális közösségek fejlesztő fo-

lyamatban való részvételére
A Nevelők Háza Egyesület – Norvég Civil Alap Támogatási Program PecsWork – közösségszövetek a 
városban projekt keretében - pályázatot hirdet pécsi formalizált civil szervezetek és informális közössé-
gek számára szervezeti fejlesztő programban való részvételre, fejlesztő szolgáltatások igénybevételére
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Nevelők Háza Egyesület
Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17. 

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

Kényelmes benti cipő, tiszta váltóruha és a kedvenc 
plüssállat – mindez kell, de korántsem elegendő ah-
hoz, hogy egy kisgyermek elkezdhessen bölcsődébe 
járni. Jelentős lelki megpróbáltatás az neki, amikor 
a szülei először bízzák ismeretlen emberekre. Mind-
amellett pedig maguk a szülők is rengeteg dolgon 
gyötrődnek ilyenkor: Vajon mennyire pityereg majd? 
Megeszi a tízóraiját? El tud aludni ebéd után? Ho-
gyan viszonyul a kis társaihoz? Ezekre a dilemmákra 
fiatal édesanyák és szakemberek közösen keresték a 
válaszokat az „Élet-Tér” projekten belül létrehozott 
„Bölcsődés leszek” klubban.

Egyes kisgyerekek már kíváncsian méregetik egy-
mást, miközben mások még kissé bátortalanul bújnak 
édesanyjukhoz. Akad olyan pici is, aki már belefeled-
kezve játszik a bölcsődés játékokkal. Eközben pedig az 
anyukák órák hosszat beszélgetnek: egymással és szak-
emberekkel osztják meg kérdéseiket, tapasztalataikat, 
félelmeiket a bölcsődébe szoktatással kapcsolatban.  
Hamar rájönnek: itt, ebben a klubban nincsenek egye-
dül a gondjaikkal.

– Végtelenül hasznos volt – meséli a hatalkalmas 
foglalkozássorozat végén Jeges-Varga Eszter. A fiatal 
édesanya nagyobbik gyermeke már óvodás, a kisebbik 
pedig most készül bölcsődébe. – A legjobban az tet-
szett, hogy bár jobbára problémákról beszélgettünk, 
mindig minden pozitív végkifejlettel zárult. Nagy 
szükségem volt erre, hiszen hamarosan visszakerülök a 
munka világába, a gyermekemet bölcsibe kell adnom, 
és ez nem könnyű. Azonban a szakemberek – a gyer-
mekpszichológustól a kisgyermeknevelőn át az élelme-
zésvezetőig – mindnyájan sokat segítettek abban, hogy 
legyűrjem a félelmeimet. A közösségi élmény, az, hogy 
egymástól tanulhattunk, teljessé tették mindezt. 

A klubfoglalkozásokon másfél-kétéves gyerekek és 
azok szülei vettek részt. Ők már mindnyájan javában 
készülnek a bölcsődei életre. Kérdéseiket, bizonyta-
lanságaikat és félelmeiket őszintén tárták egymás és a 
szakemberek elé. Az étkezési és alvási szokások, a na-
pirend, a szobatisztaság, a beszédfejlődés, az életkori 
sajátosságokból adódó agresszió, irigység, vagy épp a 
szülők szorongásai – ezek voltak a klubvezető szerint 
a leggyakrabban előforduló témák. Ami az interneten 

BABÁK ÉS MAMÁK ELSŐ LÉPÉSEI A BÖLCSŐDÉBE –  
KLUBFOGLALKOZÁS SEGÍTETTE A BESZOKTATÁST PÉCSETT

 (TÁMOP-5.5.1.B-11/2-20110322)
hozzáférhető a kisgyermekek nevelésével, a közösség-
be szoktatásukkal kapcsolatban, nem minden esetben 
helytálló – magyarázza Dr. Torma Lászlóné. A pécsi 
Kicsi Kék Bölcsőde vezetője azt mondja, az efféle sze-
mélyes beszélgetések szülők és a szakemberek számára 
egyaránt hasznosak: – Partneri viszonyra törekszünk a 
szülőkkel. Nem az a célunk, hogy lerohanjuk vagy ki-
oktassuk őket. Sokkal inkább az, hogy helyes mintát 
nyújtsunk nekik. Azon vagyunk, hogy a családokkal 
együtt neveljük a gyerekeket, és hogy minden segítsé-
get megadjunk nekik a bölcsődébe való beszoktatás-
hoz. Minden kisgyermekre külön-külön odafigyelünk. 
A szülőket megkérjük, gyűjtsék össze a pici mindazon 
szokásait, amelyekről nekünk is jó tudnunk. Csak 
egyetlen példát említenék: előfordult, hogy egy kis-
gyermeket a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem 
tudtunk elaltatni, ám nagy nehezen kiderült: a pici 
otthon mindig hálózsákban alszik. Amint ehhez az 
információhoz hozzájutottunk, egy csapásra megoldó-
dott a gond.

Akik részt vettek a foglalkozásokon, maguk is meg-
győződhettek arról, hogy gyermeküket minden eset-
ben elfogadó, az önállóságát, az aktivitását és a tanulá-
sát segítő, családias légkör fogadja majd a bölcsődében. 
Azzal, hogy egy kicsit bepillanthattak a bölcsi falai 
közt zajló életbe, bizalommal engedik át csemetéjüket 
a gondozónőknek. Ha pedig a szülő nem szorong, a 
gyermeke is nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb – ez-
zel minden szakemberek maradéktalanul egyetért.  

A „Bölcsődés leszek” elnevezésű csoport az Élet-
Tér – komplex szolgáltatások és közösségi kezdeménye-
zések támogatása a pécsi családok jólétéért elnevezésű 
program részeként, az Európai Unió támogatásával, az 
Új Széchenyi Terv keretében valósulhatott meg. A ké-
téves projekt gazdái a pécsi Nevelők Háza Egyesület 
és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi 
Csoport Csilla Gondviselés Háza. A kezdeményezés 
célja többek között az, hogy szakemberek gyermekvál-
lalással, gyermekneveléssel, családgondozással kapcso-
latban tanácsot adjanak szülőknek, és számukra külön-
böző csoportfoglalkozásokat szervezzenek.
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AZ ÖSSZEFOGÁS JELKÉPE  
ÁTADTÁK A PEPITA CIVIL SZOLGÁLTATÓ HÁZAT PÉCSETT 

 
Ünnepélyes keretek között adták át november 15-én Pécs új civil szolgáltatóközpontját. A létesítmény 
a Balokány-ligetben található egykori Pepita diszkó felújított épületében kapott helyet. Az 
évtizedekig romos állapotú, életveszélyes házat civil összefogással, a város erkölcsi és anyagi 
támogatásával, európai uniós pályázat segítségével, valamint helyi vállalkozások adományaiból 
sikerült felújítani. 
 
A megújult Pepita már csak jellegzetes formájával, és a belső terekben megőrzött fa gerendáival emlékeztet 
régi, lerobbant önmagára. Felújítása alig több mint fél év alatt ment végbe. Az építési munkálatokat 
azonban hosszú hónapok-évek serény munkája előzte meg.  

A Pepita Civil Szolgáltató Ház pénteki átadásán minden ünnepi szónok megemlékezett arról, hogy 
a Balokány-liget és a területén álló épület élettel, programokkal, kultúrával való megtöltése mindenekelőtt a 
civilek kezdeményezésének köszönhető. Nagy Csaba, Pécs alpolgármestere kiemelte: a pályázati támogatás 
mellett a helyi és a civil közösségek, valamint a helyi gazdasági társaságok összefogása, illetve a rengeteg 
társadalmi munkában elvégzett feladat nélkül nem jöhetett volna létre ez a – mint fogalmazott – „helyi 
csoda”. 

Dr. Hoppál Péter területi országgyűlési képviselő beszédében az összefogás jelképeként emlegette 
a Pepitát: - Szép üzenete van annak – hangsúlyozta –, hogy a környéken élő emberekből verbuválódott 
közösségek voltak azok, akik néhány évvel ezelőtt először megfogalmazták: nem jó, hogy a hajdan jobb 
időket megélt Balokány-liget ennyire elhanyagolt, és hogy fontos lenne a közösség erejét bevetve javítani 
ezen az állapoton. A pécsiekben megvan az a civil kurázsi, ami értéket képes teremteni. Bízom abban, hogy 
a civilek sokáig használják majd ekkora örömmel és lelkesedéssel ezt a helyet. 

Dr. Merza Péter, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, igazi kihívás 
volt a már leromlott állapotban lévő épületet újra funkcióval megtölteni. Amióta Pécs Európa kulturális 
fővárosa volt, folyamatosan terítéken szerepelt a Balokány, az, hogy a Zsolnay Negyed és a Kodály 
Központ között fekvő terület vajon milyen szerephez juthat majd. Abbéli reményét fejezte ki, hogy a két 
szomszédos létesítményt a Balokányban folyó kulturális élet köti majd össze. 

Az átadóünnepség végén a civilek nevében Scholtz Péter, a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület elnöke 
beszélt: – Minden segítő szándékú résztvevő iránti hálámat, valamint ezen túl az elégedettségemet 
szeretném kifejezni. Mindenünk megvan itt: irodákat, illetve olyan helyiségeket alakítottunk ki, 
amelyekben bármely civil szervezet otthonra találhat, rendezvényeket tarthat. Az érdemi munkára, az igazi 
összefogásra azonban most lesz igazán szükségünk, hiszen fenn is kell tartanunk a szolgáltatóházunkat. 
Civil társaimat arra kérem tehát, hogy közösen lakjuk be ezt az épületet. 

Az ünnepélyes szalagátvágással hivatalosan is megnyitotta kapuit a Pepita Civil Szolgáltató Ház. 
Az első rendezvényre már egy nappal az átadóünnepség után, szombaton kerül sor: míg az épületben a 
Balokány-Pepita projektről szóló kisfilmet mutatnak be, fotókiállítások tekinthetők meg, vetélkedő, 
kézműves foglalkozás, sőt, különleges divatbemutató is lesz, addig a ligetben többek között veterán autók 
és motorok felvonulásával, modellvitorlások bemutató versenyével, többféle koncerttel, tűzzsonglőr-
bemutatóval és tűzijátékkal várják az érdeklődőket.      

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

 

 

Tett-hely Ifjúsági Egyesület 
7621 Pécs, Szent István tér 17. 
tetthelyegyesulet.mlap.hu 
tetthely.egyesulet@gmail.com 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
  

 

Ünnepélyes keretek között adták át november 15-én Pécs új civil szolgáltatóközpontját. A létesítmény a 
Balokány-ligetben található egykori Pepita diszkó felújított épületében kapott helyet. Az évtizedekig romos 
állapotú, életveszélyes házat civil összefogással, a város erkölcsi és anyagi támogatásával, európai uniós pályá-
zat segítségével, valamint helyi vállalkozások adományaiból sikerült felújítani.

A megújult Pepita már csak jellegzetes formájával, és a belső terekben megőrzött fa gerendáival emlé-
keztet régi, lerobbant önmagára. Felújítása alig több mint fél év alatt ment végbe. Az építési munkálatokat 
azonban hosszú hónapok-évek serény munkája előzte meg.

A Pepita Civil Szolgáltató Ház pénteki átadásán minden ünnepi szónok megemlékezett arról, hogy a 
Balokány-liget és a területén álló épület élettel, programokkal, kultúrával való megtöltése mindenekelőtt a 
civilek kezdeményezésének köszönhető. Nagy Csaba, Pécs alpolgármestere kiemelte: a pályázati támogatás 
mellett a helyi és a civil közösségek, valamint a helyi gazdasági társaságok összefogása, illetve a rengeteg társa-
dalmi munkában elvégzett feladat nélkül nem jöhetett volna létre ez a – mint fogalmazott – „helyi csoda”.

Dr. Hoppál Péter területi országgyűlési képviselő beszédében az összefogás jelképeként emlegette a Pe-
pitát: – Szép üzenete van annak – hangsúlyozta –, hogy a környéken élő emberekből verbuválódott közös-
ségek voltak azok, akik néhány évvel ezelőtt először megfogalmazták: nem jó, hogy a hajdan jobb időket 
megélt Balokány-liget ennyire elhanyagolt, és hogy fontos lenne a közösség erejét bevetve javítani ezen az 
állapoton. A pécsiekben megvan az a civil kurázsi, ami értéket képes teremteni. Bízom abban, hogy a civilek 
sokáig használják majd ekkora örömmel és lelkesedéssel ezt a helyet.

Dr. Merza Péter, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, igazi kihívás volt a már 
leromlott állapotban lévő épületet újra funkcióval megtölteni. Amióta Pécs Európa kulturális fővárosa volt, 
folyamatosan terítéken szerepelt a Balokány, az, hogy a Zsolnay Negyed és a Kodály Központ között fekvő 
terület vajon milyen szerephez juthat majd. Abbéli reményét fejezte ki, hogy a két szomszédos létesítményt 
a Balokányban folyó kulturális élet köti majd össze.

Az átadóünnepség végén a civilek nevében Scholtz Péter, a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület elnöke beszélt: 
– Minden segítő szándékú résztvevő iránti hálámat, valamint ezen túl az elégedettségemet szeretném ki-
fejezni. Mindenünk megvan itt: irodákat, illetve olyan helyiségeket alakítottunk ki, amelyekben bármely 
civil szervezet otthonra találhat, rendezvényeket tarthat. Az érdemi munkára, az igazi összefogásra azonban 
most lesz igazán szükségünk, hiszen fenn is kell tartanunk a szolgáltatóházunkat. Civil társaimat arra kérem 
tehát, hogy közösen lakjuk be ezt az épületet.

Az ünnepélyes szalagátvágással hivatalosan is megnyitotta kapuit a Pepita Civil Szolgáltató Ház. Az első 
rendezvényre már egy nappal az átadóünnepség után, szombaton kerül sor: míg az épületben a Balokány-
Pepita projektről szóló kisfilmet mutatnak be, fotókiállítások tekinthetők meg, vetélkedő, kézműves fog-
lalkozás, sőt, különleges divatbemutató is lesz, addig a ligetben többek között veterán autók és motorok 
felvonulásával, modellvitorlások bemutató versenyével, többféle koncerttel, tűzzsonglőr-bemutatóval és 
tűzijátékkal várják az érdeklődőket.

A Balokány-beruházás a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett, Regionális civil 
szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése elnevezésű konstrukcióban, a „Balokány-Pepita” című, 
DDOP-3.1.3/F-11-�011-0010 azonosítószámú pályázati projekt keretében, 40 640 000 forintos támoga-
tással valósul meg. A főpályázó a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület, konzorciumi partnere pedig Pécs Megyei 
Jogú Város.
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Ünnepélyes keretek között adták át november 15-én Pécs új civil szolgáltatóközpontját. A létesítmény 
a Balokány-ligetben található egykori Pepita diszkó felújított épületében kapott helyet. Az 
évtizedekig romos állapotú, életveszélyes házat civil összefogással, a város erkölcsi és anyagi 
támogatásával, európai uniós pályázat segítségével, valamint helyi vállalkozások adományaiból 
sikerült felújítani. 
 
A megújult Pepita már csak jellegzetes formájával, és a belső terekben megőrzött fa gerendáival emlékeztet 
régi, lerobbant önmagára. Felújítása alig több mint fél év alatt ment végbe. Az építési munkálatokat 
azonban hosszú hónapok-évek serény munkája előzte meg.  

A Pepita Civil Szolgáltató Ház pénteki átadásán minden ünnepi szónok megemlékezett arról, hogy 
a Balokány-liget és a területén álló épület élettel, programokkal, kultúrával való megtöltése mindenekelőtt a 
civilek kezdeményezésének köszönhető. Nagy Csaba, Pécs alpolgármestere kiemelte: a pályázati támogatás 
mellett a helyi és a civil közösségek, valamint a helyi gazdasági társaságok összefogása, illetve a rengeteg 
társadalmi munkában elvégzett feladat nélkül nem jöhetett volna létre ez a – mint fogalmazott – „helyi 
csoda”. 

Dr. Hoppál Péter területi országgyűlési képviselő beszédében az összefogás jelképeként emlegette 
a Pepitát: - Szép üzenete van annak – hangsúlyozta –, hogy a környéken élő emberekből verbuválódott 
közösségek voltak azok, akik néhány évvel ezelőtt először megfogalmazták: nem jó, hogy a hajdan jobb 
időket megélt Balokány-liget ennyire elhanyagolt, és hogy fontos lenne a közösség erejét bevetve javítani 
ezen az állapoton. A pécsiekben megvan az a civil kurázsi, ami értéket képes teremteni. Bízom abban, hogy 
a civilek sokáig használják majd ekkora örömmel és lelkesedéssel ezt a helyet. 

Dr. Merza Péter, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, igazi kihívás 
volt a már leromlott állapotban lévő épületet újra funkcióval megtölteni. Amióta Pécs Európa kulturális 
fővárosa volt, folyamatosan terítéken szerepelt a Balokány, az, hogy a Zsolnay Negyed és a Kodály 
Központ között fekvő terület vajon milyen szerephez juthat majd. Abbéli reményét fejezte ki, hogy a két 
szomszédos létesítményt a Balokányban folyó kulturális élet köti majd össze. 

Az átadóünnepség végén a civilek nevében Scholtz Péter, a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület elnöke 
beszélt: – Minden segítő szándékú résztvevő iránti hálámat, valamint ezen túl az elégedettségemet 
szeretném kifejezni. Mindenünk megvan itt: irodákat, illetve olyan helyiségeket alakítottunk ki, 
amelyekben bármely civil szervezet otthonra találhat, rendezvényeket tarthat. Az érdemi munkára, az igazi 
összefogásra azonban most lesz igazán szükségünk, hiszen fenn is kell tartanunk a szolgáltatóházunkat. 
Civil társaimat arra kérem tehát, hogy közösen lakjuk be ezt az épületet. 

Az ünnepélyes szalagátvágással hivatalosan is megnyitotta kapuit a Pepita Civil Szolgáltató Ház. 
Az első rendezvényre már egy nappal az átadóünnepség után, szombaton kerül sor: míg az épületben a 
Balokány-Pepita projektről szóló kisfilmet mutatnak be, fotókiállítások tekinthetők meg, vetélkedő, 
kézműves foglalkozás, sőt, különleges divatbemutató is lesz, addig a ligetben többek között veterán autók 
és motorok felvonulásával, modellvitorlások bemutató versenyével, többféle koncerttel, tűzzsonglőr-
bemutatóval és tűzijátékkal várják az érdeklődőket.      

A Balokány-beruházás a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett, Regionális civil 
szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése elnevezésű konstrukcióban, a „Balokány-Pepita” 
című, DDOP-3.1.3/F-11-2011-0010 azonosítószámú pályázati projekt keretében, 40 640 000 forintos 
támogatással valósul meg. A főpályázó a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület, konzorciumi partnere pedig Pécs 
Megyei Jogú Város. 
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Térségünkben egyre több a rászoruló, 
társadalomból kirekesztett, reményt 
vesztett ember, aki a rá zúduló önfele-
lősséggel nem tud mit kezdeni, önállóan 
képtelen sorsa kerekén fordítani. Aki az 
elmúlt években vesztette el munkáját, 
megélhetését és még piacképes tudással 
sem rendelkezik mára már mobilitásra 
sem igen képes.  Többnyire felélte min-
den tartalékát, mind anyagi, mind érzel-
mi téren és nemcsak a barátai és a családja 
hagyta el, hanem az egészsége is.  „Mély-
szegények” mondja a szakma, akik abban 
reménykednek, hogy ennél mélyebb már 
nincs is. S ha mégis, akkor kivonulnak és 
feladják a küzdelmet, mert már erejük 
sincs a harchoz.

Segítség és támogatás nélkül elveszet-
tek. Kívülről várják a megmentőt, aki 
támogatást nyújt bajukban, megoldja 
problémáikat és leveszi legalább időlege-
sen a terheket. Tél közeledtével a helyzet 
fokozódik, nincs hajlék, nincs tüzelő, ne-
hezebb élelemhez jutni és a betegségek is 
támadnak.

Jól jön ilyenkor a segítség és segíteni 
bárki képes, egy jó szomszéd, egy barát, 
egy hasonló nehéz helyzetben élő. Sokat 
jelent a jó szándékú laikus segítés, egymás 
támogatása, sokszor a „nincs” megosztá-
sa is. Ínséges időkben egy tányér leves, 
egy meleg kabát vagy takaró, néhány fo-

rint életet menthet. De a vigasztaló jó szó 
is adhat olyan erőt, amivel ki lehet bírni 
a dermesztő hétköznapokat. Társadal-
munk szövetének utolsó elrongyolódott 
szálaival kapcsolódunk egymáshoz, ami 
nélkül, vagyis a közösségek megtartó ere-
je nélkül ki sem bírnánk a terheket.

Karácsony közeledtével megnövekszik 
az adományozási kedv is, sok-sok karita-
tív és civil szervezet, intézmény rendez 
gyűjtést a rászorulók javára. És ilyenkor 
adunk, szinte már kötelességszerűen, 
hogy könnyítsünk lelkiismeretünk nyo-
másán, mert nekünk van miből adnunk 
és afölötti csendes örömünkben, hogy 
nem mi vagyunk a rászorulók oldalán. 
Sokszor persze csak egy hajszál választ 
el minket azoktól, akiknek támogatást 
nyújtunk, de az hogy adhatunk mégis 
erősen megkülönböztet, hiszen amikor 
alamizsnát dobunk a koldusnak mégis-
csak mi vagyunk erősebbek. Kutatások 
igazolják, hogy az adományozók zöme az 
alsóbb középosztályból kerül ki, azok kö-
zül, akik már maguk is megtapasztaltak 
nehézségeket.

Érdemi segítséget azonban mégiscsak 
a professzionális szakemberek adnak, hi-
szen ők azok, akik - mint kavicsot a por-
ból - gyengéden kézbe veszik klienseik 
sorsát, leporolják, megvizsgálják és meg-
találva benne a szépséget, az értéket, mint 

Periférián
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féltve őrzött kincset vigyázzák. Fontossá-
got, értéket, önértéket adnak a rászoruló-
nak, nem hajolnak le hozzá, hanem mellé 
ereszkednek a porba és a fülébe súgják, 
hogy ő is számít, hogy van ereje és képes 
fölállni. Bátorítják, hogy ki fogod bírni, 
meg tudod csinálni. Miközben támogat-
ják az úton, eszközöket és módszereket 
adnak a kezükbe, hogy legközelebb már 
önállóan is képessé váljanak sorsukon 
enyhíteni. „Empowerment”, amikor meg-
tanítunk valakit arra, hogy vegye kézbe 
saját sorsát és váljon képessé annak irá-
nyítására. Akarjon akarni! Valamit, bár-
mit, csak induljon el az úton, akár utolsó 
ereje árán is. Mert amíg mozgásban van, 
addig életben is.

Nem könnyű feladat segítőként nap, 
mint nap alámerülni a kilátástalan sor-
sok tengerében, amikor a szociális szak-
embereknek saját személyiségükön, tu-
dásukon kívül más eszköz nemigen áll a 
rendelkezésére. Nem könnyű heti 40 órá-
ban szembenézni a szegénységgel, a nyo-
morral és a kilátástalansággal. A fűtetlen 
lakások bűzével, a telepeken élők éhes 
sóvárgásával és elvinni a reményt, hogy 
érdemes küzdeni, hogy van jobb élet is. 

A szociális munkások, segítő szakem-
berek klienseikkel együtt a perifériára 
sodródtak. A közalkalmazottak közül 
a legalacsonyabb jövedelmi kategóriá-
ba tartoznak, sokszor mostoha munka-
körülmények között, forráshiányosan, 
eszköztelenül dolgoznak. Munkájuk fi-

zikailag és lelkileg is nagyon megterhelő, 
jórészüket a kiégés veszélye fenyegeti. 
Szakmai tudásuk, erőfeszítéseik elisme-
rése csekély.  Pedig a segítés módszer-
tanának repertoárja egyre színesebb. 
Egyéni, csoportos és közösségfejlesztési 
módszerek alkalmazásával számos ered-
ményes és sikeres modell működik a 
környezetünkben. Komplex fejlesztéssel, 
erőforrások koncentrációjával, szervezeti 
szintű összefogással lehet változásokat el-
érni. No, nem tömegméretekben, hanem 
az egyes ember és kis közösségek életének 
szintjén. 

Fordítsuk figyelmünket nehéz küz-
delmeikre, legalább évente egyszer a no-
vember 1�-én a Szociális Munka Napján. 
Köszönetet úgyis ritkán kapnak, hiszen a 
szociális munka azon paradoxonával kell 
megküzdeniük, ami szerint a jobb hely-
zetbe került – vagyis jól segített – kliens 
nem szívesen gondol vissza nehéz helyze-
tére és ritkán hálás.  A segítő, ha „jól vé-
gezte dolgát”, ügyfele úgy érzi az eredmé-
nyeket maga érte el és ez így van rendjén, 
ez volt a cél.

Köszöntsük őket, nemcsak munkáju-
kat, emberségüket, odaadásukat és ki-
tartásukat is, hogy megteszik helyettünk 
azt,  ami mindannyiunk dolga lenne.

Szendrák Dóra
szociálpolitikus

a  Regionális Civil Központ Alapítvány 
(Miskolc) vezetője
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Helytörténeti kutatásaim során egy igen 
érdekes cikk akadt a kezembe. Most en-
gedjék meg, hogy nagy tisztelettel meg-
osszam a Civil Korzó olvasótáborával.

„Pécs és Baranya minden röge, min-
den darab földje, minden épülete, fala, 
romja kétszeres értékkel bír, mert azok 
beszélnek, mesélnek, regélnek nekünk, 
utódoknak, múltról, letűnt időkről, régi 
emberekről, azok életéről, törekvéseiről.

Pécsett a lüktető élet mindenkor a szé-
kesegyház körül, majd a mai Király-utca, 
előbb Fő-utca – Haupt 
Gasse – tájékán zajlott 
le. Különösen az 1600-as 
és 1700-as évekből sokat 
tudunk, mely mindarra 
mutat, hogy Pécs város 
polgárai főleg arra töre-
kedtek, hogy a Haupt-
Gasseban szerezzenek 
telket, amelyen házat 
építhetnek.”

„Kutatások alapján 
megállapítható, hogy a 
Caflisch-féle házat Hor-
váth Ignác városbíró 
1780. év előtt építtet-
te magának. Horváth 
Ignác e földszintes há-
zat 1787. évben eladta 
1800 forintért Kutro-
vátz András kávésnak 
és kereskedőnek, mert 
dacára, hogy kétszer 
is nősült, mindkét ko-
rán elhunyt feleségétől 
gyermeke nem maradt. 

Közeli rokona se volt, József nevű fivére 
is idő előtt került a temetőbe. 1789-ben, 
tehát két év múlva, Kutrovátz András 
eladta e házat nemes Szieberau Ágos-
ton cukrászmesternek �836 forintért. 
Szieberau ebben a házban cukrászüzletet 
nyitott. Innen datálódik tehát e házban 
a cukrászüzlet, mely megszakítás nélkül 
– 186 éven át – máig is fennáll. Az üzle-
tek történetében elég ritka eset. Nemes 
Szieberau Ágoston hét évig vezethette 
csak üzletét, 50 éves korában, 1796-ban 

Trebbin Ágost
Egy régi pécsi ház
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meghalt. A jólmenő üzletet özvegye 
szül. Anglbauer Anna vezette tovább, 
de csak négy éven át, mert 1800-ban ő is 
felvette a néhai nevet. A város hatósága 
még abban az évben, augusztus hóban, a 
hagyatéki házra árverést tartott, melyen 
Schreiber György kávéfőző vette meg 
3500 forintért. A legtöbbet ígérő Schrei-
ber György, aki cukrászattal is foglako-
zott, öt év múlva már áruba bocsátotta 
a házat.

1805-ben Peitler János, a stajerországi 
Marburgból ide költözködött kávés, vagy 
amint akkor nevezték, kávéfőző, meg-
vette a házat 5000 forintért. Peitler János 
kávéházat nyitott itt, hol maga készítet-
te cukrászsüteményeket is árult, tehát a 
kávéház mellett egyúttal cukrászüzlet is 
volt. Peitler János 56 éves volt csak, mi-
dőn 18�8-ban, özvegye pedig 5� éves 
volt, midőn 1834-ben meghalt. Gyerme-
keik: Antal, az itt született későbbi váci 
püspök, János, Aloizia és Amália, anyjuk 
halála után való évben, 1835-ben eladták 
a házat ifjú Platz Antal és nejének Szauter 
Júliának 3600 forintért. Ez eladást ható-
ságilag megsemmisítették, mert a szom-
szédot megillető elővásárlási jog alapján, 
a keletre eső szomszédos ház tulajdonosa 
Schack Ferenc aranyműves is megadta 
törvényes időn belül azt az árat, amit ifjú 
Platz Antal és neje Szauter Julianna adtak 
a házért.

Schack Ferenc idejében is az üzletet 
cukrász bírta bérben. Érdemes meg-
említeni, hogy Schack Ferenc atyja volt 
Schack Bélának, aki mint közgazdasági 
író és tanár a kereskedelmi iskolák főigaz-
gatója, majd a vallás és közoktatásügyi 
minisztériumban a kereskedelmi oktatási 
osztály vezetője nagy érdemeket szerzett 
a magyar kereskedelmi szakoktatás meg-

szervezése körül. 1916-ban udvari taná-
csosi címet is kapott. 

Schack Ferenctől 1849. augusztus 
7-én kelt adásvételi szerződéssel meg-
vette e házat Hügel József és neje, Fet-
ter Katalin 5385 pengőért és az 1860-as 
évek elején emeletes épületet építtetett 
a Király-utcára nyíló részre. Hügel Jó-
zsef fivére, Hügel Benjamin, Nápoly-
ban kitanult cukrász volt, ő vezette itt 
a cukrászüzletet.

1865-ben, a Svájcban született és Pécs-
re került �6 éves Caflisch Kristóf cukrász 
vette meg az üzletet és vezette azt moder-
nül �� éven át, amikor 1887-ben 48 éves 
korában, – életének legszebb idejé-
ben – meghalt. Özvegye, a pécsi születésű 
Murányi Anna vezeti azóta, tehát immár 
48 éven át a cukrászüzletet. Caflischné a 
férjével kötött házasság után került ebbe 
az üzletbe. Akkor 18 éves volt, most a 
83. évet tapossa, tehát 65 év óta él ennek 
az üzletnek. Az üzleti életben ez is ritka-
ság. A Hügel-féle ház utóbb Reinhardt-
féle ház lett, a háború előtt pedig özvegy 
Caflisch Kristófné, született Murányi 
Anna vette meg.

Íme, egy kis regény a Király utca 30. 
sz. alatti ház története. És mennyi ilyen 
regény van Pécs város falai között.” (Ró-
naky Kálmán dr.)

Dunántúl. 1935. június �3. 
És mit is árult ez a híres pécsi cukrász-

da az 1800-as évek végén?
Kínált torta különlegességeket: Cham-

bord, Letitia, Eszterházy, Irma, Nougat, 
Pralineé, Valiera, Hungária, Congo, Tut-
ti-Frutti, Stephanie és József főherceg. 

Ajánlott még ezen kívül teasüteménye-
ket, bonbonokat.

De lehetett a cukrászdában kapni ere-
deti francia konyakokat, likőröket is.
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ÉlményPark?! interaktív kiállítás a diszkriminációról 

2013. december 5–10. Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) 

2013 decemberében, a fogyatékkal élők és az emberi jogok világnapjai alkalmából immár 
negyedik alkalommal nyílik meg az ÉlményPark?!. A program célja a fiatalokban lévő 
előítéletek csökkentése, saját tapasztalati alapú tudás átadása hátrányos helyzetű 
csoportok tagjainak életéről, mindennapjairól. Az ÉlményPark?! ezúttal egy új témával 
bővül, ez a párkapcsolati erőszak, ezért idén a kiállítás kapcsolódik a „16 akciónap a nők 
elleni erőszak ellen” országos rendezvénysorozathoz.  A program főszervezői a Baranya 
Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház, a Nevelők Háza Egyesület és Az 
emberség erejével Alapítvány, szakmai partnerek a Ki-Látás Alapítvány és a 
MásKépMás Alapítvány. 

A program célcsoportja iskolai osztályok, ifjúsági csoportok a 13-23 éves korosztályból. 
Az ÉlményPark?! négy modulból épül fel, amelyekből a csoportok érdeklődésük alapján 
választhatnak. A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, amelyet az 
eselyhazpecs@gmail.com címen lehet megtenni november 30-ig.  

Az ÉlményPark?! moduljai: 

1. Mások élete?! (téma: szegénység) 

Jólét vagy jól lét?  Számít-e, hogy hova születtél? Ki a szegény? A szegénység megbélyegez? Van-
e kiút a nélkülözésből?   

2. Tehetek-e róla? (téma: rasszizmus) 

Erős gyökerek, vagy örökölt hátrány? Hétköznapi rasszizmus: a buszon, a boltban, az iskolában. 
Egymás mellett vagy együtt?  

3. Struccpolitika (téma: párkapcsolati erőszak) 

Milyen párkapcsolatot szeretnél? Konfliktusok erőszak nélkül. A kölcsönös tiszteleten alapuló 
párkapcsolat. Mit tehetünk? 

4. ÉRZÉKetlen (téma: fogyatékossággal élők) 

Kerekes-terepes: az akadályozott mozgás. Szemtelen és Füles: másfajta érzékelés. Érthetetlen?: a 
könnyen érthető kommunikáció. 

 

A program kapcsolattartója: Nyirati András, 30/2762047, eselyhazpecs@gmail.com  
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VOLT CSIRKEFOGÓK ÉS A BECSINÁLT CSIRKE 

(TÁMOP 5.6.1.A-11/2-2011-009)

Szorgalmasan koptatták az iskolapadot, és ennek meg is lett a gyümölcse: kezükbe vehették szakmunkás-

kapták meg az OKJ-s szakmáról szóló okleveleiket – volt, aki képzett takarító, más parkgondozó, konyhai 

- –
Tudás-Érték-

Tapasztalat
– –

– –
-

- - - -
–

– - - -
–

-

-

- –
-

Tudás-Érték-Tapasztalat – - - -

-

Szorgalmasan koptatták az iskolapadot, és ennek meg is lett a gyümölcse: kezükbe vehették szak-
munkás-bizonyítványukat azok a baranyai bűnelkövetők, akik úgy döntöttek, hogy rendbehozzák az 
életüket. Az elmúlt két évben ugyanis tréningről tréningre, képzésről képzésre jártak. Az akadályo-
kat sikeresen véve kapták meg az OKJ-s szakmáról szóló okleveleiket – volt, aki képzett takarító, más 
parkgondozó, konyhai kisegítő vagy gyorséttermi ételeladó lett. Legutóbb a szakácsok végeztek.

– Ízesíteni, összetevőket kalkulálni és olyan ételt alkotni, amit mások jóízűen elfogyasztanak: óriási öröm 
ez – így foglalta össze szakmája szépségeit az egyik újdonsült szakács. Erős Csaba azt mondja, a Tudás-Ér-
ték-Tapasztalat programnak köszönheti, hogy igazi fordulatot vett az élete, hiszen önerejéből aligha szerez-
hetett volna ilyen rövid idő alatt szakmát – ráadásul nem is egyet: – Végigcsináltam a konyhai kisegítő és a 
gyorséttermi ételeladó képzést – mondja –, majd legutóbb az azokra épülő szakácsképzést. Sőt, mindehhez 
még idegennyelv-oktatás is párosult! A tanfolyamok nem volt könnyűek, hiszen nagyon rövid idő alatt ren-
geteget kellett fejlődnünk, de az a tudat, hogy mindezt sikerült végigcsinálnom, nagyszerű!

Burgonyakrém-leves bacon-chips-szel, bácskai rizseshús káposztasalátával, desszertnek pedig Gundel-pa-
lacsinta – ezen ételek elkészítésével igyekezett Erős Csaba meggyőzni a vizsgabizottság tagjait a pécsi Forrás 
Szakiskola tankonyhájában. – A főzést-sütést egy írásbeli-elméleti vizsgarész előzte meg - magyarázta Fenyő-
si Gyula mesterszakács, a vizsgabizottság elnöke.  – Azt kértük tőlük, hogy röviden írják le a tételben kihú-
zott menüsor elkészítésének munkafolyamatát; a részleteket aztán a konyhában tegyék hozzá, végül pedig az 
elkészített étel „beszéljen”. Tegnap a nemzetközi konyha fogásaiból kellett egy-egy ételsort elkészíteniük, ma 
a magyar konyha remekeiből kértünk tőlük kóstolót. Ez utóbbi talán valamelyest könnyebben ment nekik, 
hiszen ezeket az ételeket már nyilván többször főzték, illetve fogyasztották, mint például egy török piskótát. 
Ennek ellenére összességében is ügyesek voltak!

A szakember elmondása szerint a vizsgázóknak négy órájuk volt arra, hogy elkészítsék a vizsga-menüsort. 
Az utolsó becsinált csirke és almáslepény is időben meglett, a vizsgabiztos pedig arról tájékoztatta a tanon-
cokat, hogy közepesnél rosszabb eredményt senki sem ért el. Fenyősi Gyula hangsúlyozta, a jó szakácsnak 
számtalan apróságnak tűnő, ámde fontos dologra oda kell figyelnie. Mindezt azonban a gyakorlatban aprán-
ként sajátítják majd el. A kezdő muníciót a képzésen mindenesetre megkapták. A mesterszakács azt mondja, 
azzal indította útjára az OKJ-s bizonyítványukat átvevő, friss szakácsokat, hogy szívesen találkozna velük a 
jövőben is – de akkor már nem vizsgán, hanem vendégként egy-egy elegáns étteremben.

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

VOLT CSIRKEFOGÓK ÉS A BECSINÁLT CSIRKE 
SZAKÁCSOKKÁ VÁLTAK A BŰNELKÖVETŐK

(TÁMOP 5.6.1.A-11/2-2011-009)VOLT CSIRKEFOGÓK ÉS A BECSINÁLT CSIRKE 

(TÁMOP 5.6.1.A-11/2-2011-009)

Szorgalmasan koptatták az iskolapadot, és ennek meg is lett a gyümölcse: kezükbe vehették szakmunkás-

kapták meg az OKJ-s szakmáról szóló okleveleiket – volt, aki képzett takarító, más parkgondozó, konyhai 

- –
Tudás-Érték-

Tapasztalat
– –

– –
-

- - - -
–

– - - -
–

-

-

- –
-

Tudás-Érték-Tapasztalat – - - -

-
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SozialMarie 2014
A SozialMarie immár tizedik alkalommal dí-
jazza a szociális innovációt. Célja, hogy köz-
kinccsé tegyen innovatív szociális ötleteket 
és megvalósult projekteket, és elősegítse az 
újító kezdeményezések közötti kapcsolatok 
építését. A kitüntetett projektek az új ötle-
tek átvételére vagy folytatására inspirálhatnak 
másokat.
A pályázaton indulhatnak: mindazok a 
projektgazdák, akik jövőbe mutatóan foglal-
koznak aktuális szociális problémákkal, pro-
jektjük kiállta már a gyakorlat próbáját, és 
van jövője is. Olyan projekttel érdemes tehát 
pályázni, amely a pályázat benyújtásakor már 
értékelhető mértékben megvalósult, és a ké-
sőbbiekben folytatódni fog.
Pályázni lehet: a magánszférából,a civil szek-
torból (civil társadalmi kezdeményezések, 
NGO-k, nonprofit szervezetek, egyesületek) 
és a közigazgatásból származó projektekkel. 
Jelentkezni Ausztria, Magyarország és Cseh-
ország területén működő projektekkel lehet. 
Pályázati határidő: �014. január �1.
A SozialMarie díjra esélyes legfeljebb 35 jelölt 
listáját �014 február elején hozzuk nyilvános-
ságra a www.sozialmarie.org oldalon. A 15 
tényleges díjazott nevét szokás szerint csak a 
május 1-i díjátadón hirdetjük ki. Az első díj 
15.000 euro, a második 10.000 euro, a harma-
dik 5.000 euro értékű, a további 1� díj egyen-
ként 1000 eurót ér.
A nyilvános díjátadó ünnepség időpontja 
�014. május 1. (csütörtök), 18 óra. Helyszíne 
az ORF Radio Kulturhaus nagyterme (Ar-
gentinierstraße 30a, 1040 Bécs).
Bővebb információ és jelentkezés: sozialma-
rie.org

Befogadó magyar település 
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Ta-
nácsa által kiírt pályázat 2014. 

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Taná-
csa �011-ben díjat alapított, amelyet kétéven-
te átad azoknak a településeknek, amelyek 
elkötelezettek a hozzáférhető települési kör-
nyezet megvalósítása, az esélyegyenlőséget ki-
emelten kezelő településpolitika folytatása és 
a fogyatékos emberek helyi szervezeteivel való 
szoros együttműködés kialakítása mellett. 
A pályázat célja: A Fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény-
ben megfogalmazott szemlélet erkölcsi ju-
talmazása, mely két éven keresztül biztosítja 
a támogatott számára hivatalos formában a 
megfogalmazott célban elért eredmények ta-
núságát. 
Díjazás, elismerés: Három befogadó ma-
gyar település emlékplakett általi erkölcsi el-
ismerésben részesül. A támogatott két éven 
keresztül jogosult az emlékplakett hivatalos 
felhasználására az arculati elemei között. Az 
emlékplaketteket jelentős sajtóeseményként 
számon tartott, ünnepélyes díjátadó kereté-
ben nyújtja át a pályáztató. 
A pályázók köre: A témának megfelelően 
minden magyarországi település benyújthat 
pályázatot.
A pályázat benyújtásának határideje: �014. 
január 7. �3:59 
Bővebb információ és jelentkezés: www.
efoesz.hu, feszt@efoesz.hu

Norvég Alap pályázatok - „Egyenlő esélyek 
a nők számára”
Együttműködés ösztönzése a donor országok 
és Magyarország között a nemek közti egyen-
lőség erősítése, illetve a nők elleni erőszak 
megelőzése érdekében.
A pályázat célja: a hivatás és a családi élet kö-
zötti ideális egyensúly megteremtése: a nők 
munkaerő-piaci helyzetének javítása (rugal-
mas, hagyományostól eltérő foglalkoztatás 
és egyéb megoldások), a nők által alapított 
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és működtetett vállalkozások ösztönzése, a 
munkahelyi durva bánásmód és erőszak elleni 
küzdelem.
Támogatási összeg
Az egyes beavatkozási területeken 150.000 
euró támogatási összeg áll rendelkezésre (ösz-
szesen 300.000 euró). A támogatás mértéke: 
max. 100%
Pályázók köre: Magyarországon jogi sze-
mélyként létrehozott gazdasági társaság, költ-
ségvetési szerv, szövetség, egyesület, köztestü-
let, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, 
egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet.
Projekt típusok:
Egyszerű kezdeményezéseket célzó utófinan-
szírozású program (PIERO): A PIERO eseti 
kezdeményezéseket támogat. Ennek kereté-
ben egyszerű, egy konkrét tevékenységből 
álló projekteket lehet megvalósítani (pl. egy 
rendezvényen vagy találkozón történő rész-
vétel vagy annak megszervezése). A PIERO 
típusú pályázatoknál nincs konkrét határidő 
a pályázatok benyújtására, mivel a pályáza-
ti felhívások folyamatosan nyitva maradnak 
mindaddig, amíg forrás áll rendelkezésre.
Együttműködési program a kétoldalú kapcso-
latok erősítéséért (COOPER): A COOPER 
olyan kezdeményezéseket támogat, melyek 
célja hosszabb távú, strukturáltabb és intéz-
ményesített együttműködések kialakítása 
(pl. konferencia, rendezvénysorozat vagy a 
tudatosságot növelő kampányok szervezése, 
valamint az elért eredmények publikálása). A 
COOPER típusú pályázatok esetében a pá-
lyázati felhívások korlátozott ideig maradnak 
nyitva.
A pályázatok benyújtásának határideje: 
�014 január. 31.
Bővebb információ és jelentkezés: www.
norvegalap.hu

Kezdődik a vidékfejlesztési és turisztikai 
pályázatok beadása
A turisztikai tevékenységek ösztönzését célzó 
pályázatra 2013. november 25-től decem-
ber 20-ig lehet benyújtani a támogatási ké-

relmeket a LEADER Helyi Akciócsoportok-
hoz. A dokumentumot postán kell eljuttatni, 
hiánypótlásra nincs lehetőség.
Az intézkedés célja a vidéki települések élet-
minőségének javítása, melynek keretében 
négy célterületen igényelhető támogatás:
- falusi szálláshely és kapcsolódó szolgálta-
tások kialakításához, már működő falusi 
szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, 
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fej-
lesztéséhez;
- egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgálta-
tások kialakításához, már működő egyéb 
szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kiala-
kításához, már működő egyéb szálláshelyek 
bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymen-
tesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez;
- gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcso-
lódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó 
szolgáltatások kialakításához, már működő 
szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, 
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fej-
lesztéséhez;
- szálláshelyhez nem kötődő agroturisztikai 
szolgáltató tevékenységhez, lovas turiszti-
kai szolgáltatáshoz, vadászturizmushoz, er-
dei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi 
turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó 
épület, építmény kialakításához, bővítésé-
hez, átalakításához és eszközrendszer fej-
lesztéséhez.
A támogatási kérelmeket kizárólag postai 
úton lehet benyújtani a beruházás helye sze-
rinti illetékes LEADER HACS munkaszer-
vezeti irodájához. Tekintettel arra, hogy a 
kérelmek benyújtását követően hiánypótlásra 
nincs lehetőség, ezért összeállítottak egy önel-
lenőrzési listát, melynek segítségével az ügyfél 
meggyőződhet arról, hogy az összes szükséges 
dokumentumot csatolta a kérelméhez. A lista 
MVH közlemény mellékletében jelenik meg 
hamarosan.
Pályázatok benyújtási határideje: �013 de-
cember �0.

szerkesztette:Szabó Ágnes
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Mindenki egyért, egy mindenkiért 
Az Ormánságben élő lakosság mentális állapotának és szakképzettségének javítása, egyéni 
felkészítése a munkavállalásra, helyi közösségek erősítése, tapasztalatszerzés lehetőségének 
biztosítása, valamint az önfenntartás, a családi gazdálkodás megismerésének segítése – e fő 
célkitűzések mentén valósul meg a Mindenki egyért, egy mindenkiért címet viselő, TÁMOP-
5.1.1-11/1B-2012-0055 azonosítószámú pályázati projekt hazánk egyik legelmaradottabb 
térségében.

 

A főpályázó Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás 
mellett a Szociális Háló Egyesület (SZOHE) 
konzorciumi partnerként vesz részt az európai uniós 
támogatásból megvalósuló projektben. 2013. január 1-
je és 2014. május 31-e között az alábbi 
szolgáltatásokat kínálja a SZOHE: 
Képzés, foglalkoztatás  

- pályaorientációs, álláskeresési és 
vállalkozásfejlesztési segítségnyújtás 

- számítástechnikai oktatás  
- OKJ-s képzés  
- egyéni esetkezelés, mentorálás, 

pszichoszociális támogatás  
- szociális, oktatási és foglalkoztatási 

közszolgáltatások szakembereinek képzése, 
foglalkoztatása 

Helyi közösségépítés (közösségépítő találkozók, 
egészségnapok, élményprogramok). 
A projekt megvalósítói: a Sellyei Kistérségi Többcélú 
Társulás és konzorciumi partnerei (a Szociális Háló 
Egyesület, a sellyei Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat, a Baranyai Kisgazdaságokért Oktatási, 
Kulturális és Mezőgazdasági Közhasznú Alapítvány és 
Sellye Város Önkormányzata). 

 

 

  

A Baranya Megyei Önkéntes Centrum – Nevelők Háza Egyesület és a Baranyai Pedagógiai Intézet az 
Önkéntesség Nemzetközi Napjához kapcsolódóan, az iskolai közösségi szolgálat témájában népszerűsítő és 
tájékoztató szakmai programot szervez.  

A köznevelési törvény értelmében a �016 után érettségiző diákok számára az érettségi bizonyítvány át-
vételének feltétele 50 óra igazolt iskolai közösségi szolgálat teljesítése.

Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed, E78
Időpont: 2013. december 6. (péntek) 9.00 – 13.00
Az iskolai közösségi szolgálatot népszerűsítő X-Mas rendezvényen a pécsi középiskolák 9. és 10. osztályos 

tanulói vesznek részt. A program célja, hogy lehetőséget adjon a helyi civil szervezeteknek, hogy felkeltsék 
a tanulók érdeklődését az iskolai közösségi szolgálati tevékenység iránt és eloszlassák az ezzel kapcsolatos 
szorongásokat, félelmeket és a „közmunkatudatot”. 

A rendezvényen két turnusban érkeznek a diákok, a köszöntőt követően a civil börzén ismerkedhetnek a 
fiatalok a helyi szervezetek tevékenységeivel, programjaikkal és önkéntes lehetőségeikkel. A programon ezen 
kívül játszóház, büfé, általános információs pult és tanármegőrző várja az érdeklődőket.

A rendezvényen több száz diák vesz részt, és közel 15 helyi szervezet mutatkozik be.

X-Mas
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA áLLANDÓ PROGRAMJAI
Minden hétfőn 14.30-kor

Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok Barátság 
Kórusának próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

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

Minden pénteken 15 órakor
Füsti Molnár Éva Színistúdió
Vezeti: Füsti Molnár Éva, Jászai-díjas mű-
vész

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

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 Vitorlá-
zórepülő Szakosztályának szervezésében

Baranyai
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Baranya Megyei Civil Információs Centrum

Szolgáltatások:

• tanácsadás az alábbi területeken:
– jogi, közhasznúsági,

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

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

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

• információs szolgáltatások:
– Partnerség Információs Nap szervezése

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

• infokommunikációs szolgáltatások
– honlap fenntartása

– hírlevél

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

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

– inkubátor funkció – civil szervezetek számára székhelycím és alkalmi infrastruktúra biztosítása 
a Civil Közösségek Házában.
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Elérhet ségeink:
Nevel k Háza Egyesület

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 72 315 679
e mail: bmcic@ckh.hu

www.cic.ckh.hu
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