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KIÁLLÍTÁS
GEbauEr Galéra

• 2009. március 4-én, szerdán 17.30-
kor nyílik a Pécsi Zománcművészeti 
Egyesület „Környezet és egészség” 
című kiállítása. (Művészeti vezető: 
H. barakonyi Klára) Megnyitja: 
Pandur József, művészettörténész. 
Megtekinthető: március �7-ig. 

HalÁSZ rEZSŐ GalérIa
• 2009. március 3-án, kedden 18 

órakor nyílik lévai Gábor MIVÉGRE 
című kamarakiállítása: Megnyitja: 
Hámori Gábor. Megtekinthető: 
március 31-ig.

A kiállítások megtekinthetők 
hétköznaponként 9-19-ig

HAVI PROGRAM
Március 3-án, kedden 15 órakor

Örökifjú nyugdíjasok Klubja

Március 3-án, kedden 16 órakor
Farsangi népszokások Ibero Amerikában. 
Előadást tart: Dr antonio Domingo lilon, 
egyetemi docens (PTE)
Közreműködik: a Pécsi Flamenco Egyesület 
tánccsoportja.
a PéCSI MaGYar-SPaNYOl 
TÁrSaSÁG rendezvénye.

Március 4-én, szerdán 17 órakor 
SANSZ Filmklub(További információ: 
Esélyek Háza 7�/�10-794)
GILBERT GRAPE
amerikai játékfilm, 113 perc (1993)
Rendező: Lasse Hallström

Március 6-án, pénteken 17 órakor
Író-olvasótalálkozó – Laczka András, 
Csébi Géza
lENGYEl KISEbbSéGI 
ÖNKOrMÁNYZaT rendezvénye

Március 6-án, pénteken 17 órakor
a Pécsi Erdély-járók baráti Társaságának 
összejövetele

Március 7-én, szombaton 17.30 órakor
Az 50 éves Pécsi Kamarakórus jubileumi 
koncertje a kertvárosi református 
templomban 
www.pecsikamarakorus.hu/jubileumihirek.php 

Március 10-én, kedden 11 órakor
Norvég Alap tájékoztató fórum
www.norvegcivilalap.hu 

Március 10-én, kedden 18 órakor
Wágner László: A mesterséges 
madártelepítés eredményei a Mecseken
a MaGYar MaDÁrTaNI éS 
TErMéSZETVéDElMI EGYESÜlET 
rendezvénye
www.baranyamadar.hu 

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA mÁrCIuSI PrOGrAmJA
Március 10-én, kedden 18 órakor

Klubpályázat – kötetlen téma
MECSEKI FOTÓKlub

Március 11-én, szerdán 17.30 órakor
Kárpátalja I – rozvány György 
filmvetítése
PéCSI MaGYar-OrOSZ TÁrSaSÁG

Március 1�-én, csütörtökön 11 órakor
Fiatalok Lendületben – pénzügyi 
információs nap
www.mobilitas.hu 

Március 14-én, szombaton 10 órakor (bala-
tonboglár) 

A Civil Segéd Program keretében 
„Partnrség és hálózatfejlesztés” workshop

Március 16-án, hétfőn 10-18-ig
és 17-én 9-17-ig

NANE képzés
a Párkapcsolati erőszak természetrajza, és 
a párkapcsolati erőszak hatása a  családban 
élő gyerekekre.
Info: tothgy@nane.hu
1/337-�865

Március 16-án, hétfőn 17 órakor
A mozgáskoordinációt fejlesztő 
módszerek, eszközök.
a DYSlEXIÁS GYErMEKEKérT 
baraNYÁbaN EGYESÜlET 
rendezvénye

Március 16-17-én, hétfőn és kedden
A proHáló Hálózat Helyi fejlesztési 
munkacsoportjának találkozója
„Közösségi házban közösségként” közösség-
fejlesztő program indítása

Március 17-én, kedden 17 órakor
Előadást tart Dr. Szilárd István 
a WHO Schengennel kapcsolatos 
közegészségügyi biztosa
a baSTEI Egyesület rendezvénye

Március 17-én, kedden 18 órakor
Vendégünk: Nagy Bandó András
a „Vendég a társművészetek köréből” 
beszélgetéssorozat része
MECSEKI FOTÓKlub

Március 18-án, szerdán 15 órakor 
VERSMONDÓ PEDAGÓGUSOK 
MŰHELYE
Művészeti vezető: Sólyom Katalin, Jászai-
díjas művész

Március 18-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub(További információ: 
Esélyek Háza 7�/�10-794)
AZ ISMERETLEN (La Sconosciuta)
olasz thriller, dráma 118 perc (2006)
Rendező: Giuseppe Tornatore

Március �0-án, pénteken 14 órakot (Kaposvár) 
A Civil Segéd Program keretében 
„Munkaerőpiaci ismeretek” workshop és 
tanácsadás

Március �4-én, kedden 18 órakor
Barangolások Erdélyben – Dr Antos 
Árpád vetítése
MECSEKI FOTÓKlub

Március �5-én, szerdán 16 órakor
Szabó Szabolcs előadása. Téma:…
(később)
NéPI ÍrÓK barÁTI 
TÁrSaSÁGÁNaK rendezvénye

Március �8-án, szombaton 16 órakor
Gitárklub – kamarakoncert

Március 31-én, kedden 17 órakor
„A Pécsi Izraelita Hitközség története” 
című könyv bemutatója
a könyvet ismerteti: Mitzki Ervin
a PéCSI VÁrOSSZéPÍTŐ éS VÁrOS-
VéDŐ EGYESÜlET rENDEZVéNYE

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Minden hétfőn 15.00 órakor
a Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok 
barÁTSÁG KÓruSÁNaK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PéCSI KaMaraKÓruS próbái
Karnagy: Tillai Aurél, liszt-díjas karnagy

Minden kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKlub

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖrÖKIFJÚ NYuGDÍJaSOK Klubja

Kéthetente (páratlan) keddenként 16 órakor
baraNYa FOlT foltvarró kör foglalkozása

Minden szerdán 16 órakor 
KéPZŐMŰVéSZETI alKOTÓ 
MŰHElY foglalkozása
Vezeti: Miklya Gábor, szobrászművész

Minden hónap harmadik szerdáján 15 órakor
VErSMONDÓ PEDaGÓGuSOK KlubJa
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 15 órakor 
FÜSTI-MOlNÁr éVa 
SZÍNI STÚDIÓ
Vezeti: Füsti-Molnár Éva,
Jászai-díjas művész

Minden pénteken 16.30 órakor 
FINN TaNFOlYaM haladóknak
Vezeti: Anja Haaparanta, lektor

Minden pénteken 18 órakor
rEPÜlŐ-Klub
a bM repülő és Ejtőernyős Klub 
Vitorlázórepülő Szakosztályának 
szervezésében

Minden pénteken 17.30 órakor
énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek, minden pénteken 17.30-kor
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu  
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Több mint húsz éve dolgozom olyan közösségek-
ben, amelyek feltett szándéka, hogy jobbá tegyék 
a világot, alakítsák környezetüket, vagyis hatással 
legyenek a társadalomra. Társaimmal sok-sok 
órát szentelünk (és nem áldozunk) arra, hogy 
értéket teremtsünk. Gyakran – egyre gyakrab-
ban – teszik fel a kérdést, hogy miért? a válasz 
egyszerűnek tűnik: mert nem szeretnénk olyan 
világban élni, amelyben nincsenek ilyen embe-
rek, ilyen közösségek, azaz valódi civilek.

Visszatekintve a húsz évre, talán soha nem volt 
olyan nehéz civilnek lenni, mint ma, és talán soha 
nem volt akkora szüksége az embereknek a civil 
közösségekre, mint most. Nagy kihívás, izgalmas 
feladat áll előttünk! értéket kell teremtenünk 
úgy, hogy csak saját magunk építette kapaszko-
dók állnak biztosan rendelkezésünkre. Ezekből 
a kapaszkodókból hármat különösen fontosnak 
tartok: a kihívásokra adandó gyors válaszokat 
segítő stratégiát, mint civil létezésünk világító-
tornyát, a szervezetünk lelkét, erejét jelentő ön-
kénteseinket, közösségünk építő tagjait, és azt a 
partneri kapcsolatot, mely a kölcsönös bizalmon, 
egymás sikereit kívánó, azt előmozdító együtt-
működésen alapszik.

Számomra a stratégia nem más, mint a hosszú 
távú céljainkhoz vezető, pontosan meghatáro-
zott út. Stratégiai gondolkodás nélkül, különö-
sen a mai világban, szervezetünk kiszolgáltatottá, 
könnyen sebezhetővé válik. Kevés esély marad 
arra, hogy saját magunk irányíthassuk sorsunk. 
Ha van jól meghatározott hosszú távú stratégiai 
elképzelésünk, van kapaszkodónk ahhoz, hogy 
a folyton változó környezet kihívásaira villám-
gyorsan válaszokat tudjunk adni, ami ma, lássuk 
be létkérdés. Tisztában vagyok azzal, hogy a stra-
tégiai tervezés komoly ráfordítást igényel a szer-
vezettől, hosszú folyamat, míg beépül a közösség 
mindennapi életébe és talán külső segítség nélkül 
nem is megy. De húsz év tapasztalatával a hátam 
mögött bizton állítom, hogy megéri!

Tagjainkat, önkénteseinket is csak akkor tud-
juk megtartani, értékteremtésre sarkalni, ha kö-
vetkezetesen (stratégiai vezérfonal mentén) hala-
dunk azon célok felé, melyek mentén szövetségre 

léptünk. Komoly feladat 
létrehozni, fenntartani egy 
olyan jól együttműködő 
csapatot, amelyben min-
denki tudja, hogy mi a 
feladata, mindenki képes 
arra, hogy azt megoldja és 
nem utolsó sorban meg is 
akarja oldani azokat. Egy 
civil szervezet legnagyobb 
lehetősége a céljaiért dolgozó emberekben rejlik! 
Ki kell aknázni ezt a lehetőséget! Sokat gondol-
kodtam azon, hogy miért tud ennyi önkéntest 
mozgatni szervezetünk! a válasz talán az, hogy 
örömmel vállalják céljainkat, és mindent elköve-
tünk azért, hogy a közösen elért eredményekre 
mindenki nagyon büszke lehessen, és tudja, érez-
ze, nélküle ez nem valósulhatott meg. a kudar-
cok nélküli önmegvalósítás lehetősége sem hagy-
ható figyelmen kívül.

élni, és élni hagyni! Egyszerű bölcsesség, de 
mintha a mai létünkben elfeledkeztünk volna 
róla. Számomra fontos kérdés a partnerség. Val-
lom, hogy szervezetünk sokkal hatékonyabb, ha 
rálel, és együtt dolgozik olyan partnerekkel, akik-
kel egymást kiegészítve és nem eltaposva, közö-
sen haladunk előre. a másik sikereit segítjük, és 
nem irigyeljük! Kétségtelen, ha azonosak a cél-
jaink, akkor azok elérésében nem versenytársak 
vagyunk. Mások eredménye a mi céljainkat is 
támogatják.

a Nemzeti Civil alapprogram alelnökeként 
arra vállalok feladatot, hogy mihamarabb egy 
stratégiai gondolkodású NCa segítse a CIVIl 
közösségeink fenntartható fejlődési pályáját. Sze-
retném, ha egy igazán civilbarát szövetségese len-
ne az alapprogram a valódi civil szervezeteknek, 
és Önökkel közösen fellépve képessé válna arra, 
hogy az ál-civileket kirekessze ebből az együtt-
működésből. Ehhez tanácstag társaimmal számí-
tunk gondolataikra, ötleteikre, építő kritikájukra 
(stratégia@nca.hu; gyorfi.gyula@nca.hu).

Györfi Gyula
NCA Tanács alelnöke

Stratégia: világítótornya a szervezetnek
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A betegszervezetek hatékonysága Baranya megyében
II. rész

Péntek Eszter

Az egészségügyi civilek 
egymás között

Vizsgálatunk során kíváncsiak voltunk 
arra, hogy hogyan ítélik meg egymást a 
betegszervezetek. Néhány esetben azt ta-
pasztaltuk, hogy a szervezetek egyáltalán 
nem ismerik egymást. Ezt két okkal indo-
kolták a vezetők: vagy még nagyon fiatal 
volt a szervezet, és „nem volt idejük” egy-
más megismerésére, vagy nem tartották 
fontosnak azt, hogy más mit csinál. Ez az 
attitűd azonban nem jellemző a civilekre, 
ehelyett inkább elmondható, hogy élén-
ken figyelik a mások tevékenységét, tudnak 
egymás sikereiről, és kudarcairól egyaránt. 
Többször visszatérő elem az interjúk során 
a személyes ismertség, az informális hálók 
fontossága, az (összekötő és átkötő) társa-
dalmi tőke szerepe, mely lényeges verseny-
előnyökhöz juttathatja a szervezeteket, és 
mindennapi munkájuknak is elengedhe-
tetlen része.

Egyesek együttműködést sürgetnek, míg 
mások ezt nem igazán tartják elképzelhe-
tőnek a civilek közötti – a vélt vagy valós 
– széthúzás, érdekellentétek miatt. az el-
lentétek részben abból fakadnak, hogy a 
szervezetek vezetői szerint sok szervezet 
versenyez ugyanazokért a forrásokért. „Én 
nem ragaszkodom ennyi civilhez, nem hi-
szem, hogy szükség van ennyi civil szerve-
zetre Magyarországon.” Interjúalanyaink 
elsősorban nem a közvetlen környezettel 
való versenyt értékelték negatívan, sőt, ott 
inkább szerintük az összefogás, az elfoga-
dás jellemző, hanem inkább azt nehezmé-
nyezték, hogy ugyanazon arénában kell 
megküzdeniük a forrásokért, a társadalmi 
elismerésért a tőlük távol álló – a környe-
zetvédelemért, az állatok védelméért, a kul-
túráért stb. tevékenykedő – szervezetekkel. 
Ehelyett jobbnak látnák homogenizálni a 

Az előző számban megjelent írásunkban, a tanulmány első részeként, a 
Baranya megyei egészségügyi civil szervezetek körében készített inter-
jús vizsgálat eredményeinek ismertetésébe kezdtünk. Vizsgálatunkkal 
az volt a célunk, hogy megismerjük, a betegszervezetek jelenleg milyen 
feladatok ellátására képesek, milyen módon tudják javítani közvetlenül, 
vagy a betegek és az intézmények közti kapcsolatok támogatásával köz-
vetett módon az érintettek életminőségét. A folytatásban további szem-
pontokra térünk ki: azt vizsgáljuk, miként vélekednek egymásról a be-
tegszervezetek, mit tekintenek munkájuk sikerének, hogyan ítélik meg 
szervezetük hatékonyságát, végül mi jellemzi a külső kapcsolataikat.

civilek körét, és ennek megfelelően kiala-
kítani a különböző szegmensekre célzott 
támogatási, pályáztatási struktúrát. 

a növekvő versenykörnyezetre reagáló 
megoldási stratégiák egy lehetséges módja 
a hasonló tevékenységű szervezetek össze-
fogása, együtt versengése. azonban az egy 
területen működő szervezetek munkájának 
(egymás) megítélése is nagyon különböző. 
alapvetően mindenkinek a saját tevékeny-
sége a legfontosabb, ez teljesen természetes 
jelenség, amit figyelembe kell venni akkor, 
amikor civil együttműködést sürgetünk. 
ahhoz azonban, hogy véleményt tudja-
nak formálni egymásról a szervezetek, 
alapvető szükség lenne egymás tevékeny-
ségének megismerésére. abban egyetértés 
mutatkozik, hogy a reflektorfénybe kerülő 
botrányok, rossz példák nem kedveznek a 
szféra hírnevének.

Egymás munkájának az értékelése (mi-
lyen, és mekkora különbséget lát az általa 
ismert civil szervezetek között, azok ered-
ményessége tekintetében) során a vezetők 
úgy vélték, nagy a szórás a teljesítmény 
körül. Ha a véleményeket csoportosít-
juk, megállapíthatjuk, hogy első helyen az 
anyagilag erős, sok bevételből gazdálkodó, 
számos szolgáltatást biztosító, nagy pro-
jekteket megvalósító szervezeteket emel-
ték ki – ellentétben a kisebb szervezetek-
kel. Másodsorban a megkérdezettek a régi, 
nagy, „bebetonozott” szervezetek előnyös 
pozícióit hangsúlyozták, melyek gyakran 
politikai előnyökből származnak. Néhány 
civil vezető egy-egy rendezvényt emelt 
ki, melyeket jó gyakorlatként, követendő 
példaként említett – ettől tartotta ered-
ményesnek az említett szervezetet. Mások 
általánosabban fogalmaztak, ők a társadal-
mi hasznosságuk, tevékenységük jellege 
mentén különböztették meg az egészség-

ügyi szervezeteket. Volt, aki szerint abban 
különböznek a betegszervezetek, hogy 
míg egy részük ismert, híres, sokat szerepel 
nagy nyilvánosság előtt, addig mások nem. 
Két szervezet személyes ismerősét említet-
te, mint olyan referencia személyt, akinek 
munkáját elismeri, és ennek a munkának 
tudja be szervezet jó működését.

a közvélemény, a lakosság megítélése a 
nonprofit szféráról is ellentmondásos – a 
nonprofit vezetők szerint. Tovább rontja 
a szervezetek megítélését az a tendencia, 
hogy egyre inkább bevételszerző képessé-
gük határozza meg a sikeres működésüket. 
a „kilincselés”, ahogy ők fogalmaznak, sok 
esetben megalázó, nem kellene, hogy így 
legyen:  „már nem merem mondani, hogy 
minek a vezetője vagyok, mert van, hogy 
úgy néznek rám, hogy úúúú, nonprofit…”. a 
magánszemélyektől és a piaci szereplőktől 
történő támogatások gyűjtése (fundrai-
sing) még nagyon gyerekcipőben jár Ma-
gyarországon. az adakozásnak hazánkban 
nincs olyan kialakult hagyománya, szo-
kás- és normarendszere, mint a nyugati 
országokban. „Semmi tudatosság, örülünk, 
ha valami segítséget kapunk.” Vagyis a „ki-
lincselés” ahelyett, hogy elismertséget, se-
gítséget hozna a szektor életébe, inkább 
visszájára fordul, és úgy tűnik, nem szíve-
sen állnak szóba a cégek, a vállalatok és a 
magánszemélyek a nonprofitok képvise-
lőivel. Ez tovább rontja a civilek általános 
megítélését, hírnevét. az ún. intézménye-
sült fundraising eszközével (egy adomány-
gyűjtéssel foglalkozó cég szolgáltatásainak 
az igénybevételével) a megkérdezett szer-
vezetek közül csak egy élt forrásaik gya-
rapítása céljából. Számukra is ellentmon-
dásos tapasztalatokat hozott az első év, 
bár a jövőre nézve bizakodóak voltak. a 
támogatók megnyerése, a forrásszerzés so-
rán a dél-dunántúli szervezetek több ízben 
megfogalmazták „vidékiségükből” adódó 
területi hátrányukat is a budapesti társaik-
kal szemben.

A sikerekről
a szervezetek vezetői szerint megpró-

bálkozhatunk ugyan az eredményesség 
mércéinek kigondolásával, több-kevesebb 
sikerrel bizonyára találunk közös neve-
zőt a sokféle vélemény között, a „siker” 
fogalma azonban csakis szubjektív lehet 
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– és valóban, ahány interjú, annyi módon 
megfogalmazott siker-érzések. Ha mégis 
szeretnénk kiemelni a legáltalánosabba-
kat, elmondhatjuk, hogy sikert jelent a 
szervezetek életében a múlt, hogy annyi 
évig talpon tudtak maradni. Siker, ha va-
lakinek a szervezete olyat tud felmutatni, 
ami példaként, mintaként szolgál (ismer-
tek, különféle szakmák érdeklődnek irán-
ta, tanítják, konferenciákon prezentálják 
stb.). Hasonlóan nehezen megfogható, 
de ugyanilyen fontos az is, ha egy beteg-
szervezet több empátiát és szolidaritást 
észlel környezetében tevékenysége követ-
keztében. a megfoghatóbb elemek közül 
sikerként értékelték az alapítványi segítők 
vagy egyesületi tagok által létrehozott 
programokat, intézményeket, eredménye-
ket – a szolgáltatások terén. Siker az érdek-
érvényesítés területén valamilyen előnyös 
helyzet, jogszabály kiharcolása, vagy egy 
nemkívánatos döntés ellen való lobbizás 
eredményessége. Saját sikerükként érté-
kelte egy szervezet az orvosokkal való 
együttműködés hozadékaként azt, hogy 
most már nem tíz év múlva, hanem két év 
elteltével születik meg a pontos diagnózis 
– amiben valóban nem kevés érdeme van 
a szervezet munkájának is. Szakmai siker-
ként élte meg egy ritka szervezet azt, hogy 
egyre több orvos és gyógypedagógiai szak-
ember tud a betegségről, ami bekerült a 
főiskolai tananyagba is. Végül ott vannak 
azok az érzések, amelyek jószerivel le sem 
írhatók szavakkal, de adott esetben a leg-
nagyobb siker egy betegszervezet életében, 
ez pedig a betegek, a fogyatékossággal élők 
vagy családtagjaik visszajelzései, az arcu-
kon megjelenő mosoly, hála, elégedettség.

Mitől függ a hatékonyság?

az első, talán legfontosabb szempont, 
amit minden vezető megfogalmazott, „ha 
valaki nem szívvel, lélekkel csinálja, akkor 
megette a fene.” Csakhogy a nonprofit ku-
tatásokból tudjuk, hogy a kezdeti lelkese-
dést – legyen az bármilyen indíttatású – 
nagyon nehéz fenntartani a szervezetek 
életét megnehezítő kihívások mellett. 
érthető, hogy több helyütt találkoztunk 
azzal a véleménnyel, hogy itt bizony 
„őrültekre” van szükség. a nehézségek 
hátterében sokszor az áll, hogy nagyon 
kevés szervezet tud felmutatni fizetett 
alkalmazottat. E nélkül pedig – ahogy 
a civilek megfogalmazták – értelmetlen 
humánpolitikáról, teljesítmény-mérésről 
és fokozókról beszélnünk, ha minden fel-
adatot társadalmi munkában lát el valaki, 
önkéntesként. Ez nem azt jelenti, hogy az 

önkéntes munka nem lehet minőségi, el-
kötelezett feladatvállalás. az egyik szer-
vezet esetében tapasztaltuk, hogy még 
az önkéntesekkel is munkaszerződést 
kötnek – ami egy kivételes, nagyon ma-
gas fokon álló humánpolitikára és stra-
tégiai tervezésre utal. Általában viszont 
nem ez a jellemző, a vezetők inkább arról 
számoltak be, hogy az önkéntes munka 
mellett nem tudnak követelni és számon 
kérni, sem minőséget, sem határidőt. Sok 
ezért az ún. egyszemélyes szervezet, ahol 
a vezetők már meg sem kísérlik a felada-
tok delegálását, hanem inkább mindent 
egymaguk csinálnak. a sok feladatba és 
az egyszemélyes felelősség terhébe azon-
ban nagyon hamar belefáradnak.

Számos civil vezető a felhalmozott tu-
dásban látja az eredményes működés kul-
csát. Egy szervezet működtetéséhez kap-
csolódó feladatok nagyon sokrétűek, így 
sokféle kompetenciát igényelnek. Nem 
elegendő az adott szociális, egészségügyi 
területen való jártasság, hanem komoly ci-
vil alapismeretek kellenek a menedzsment, 
a forrásszerzés, a külső-belső kommuniká-
ció és a marketing területén, és emellett 
pályázatírói gyakorlat is szükséges. aztán 
nyelveket kell ismerni, mert a külföldi kap-
csolatok komoly előnyöket jelentenek, és 
a számítástechnikai ismeret is elvárás. a 
hatékony civil működésre vonatkozó el-
várások, követelmények többek szerint az 
üzleti életben működő normákhoz kezde-
nek hasonlítani.

a kapcsolatok fontossága már többször 
szóba került, itt, a hatékony működés fel-
tételei sorában is előkelő helyen szerepel. 
Korábban láttuk, hogy az egészségügyi 
civil szervezetek döntő többsége alap-
vetően más – orvos, gyógypedagógus, 
gyógytornász, szociális stb. – szakemberek 
segítségére épít. az együttműködés, a köl-
csönösség alapja csak részben az anyagi el-
lenszolgáltatás: néhány esetben a szervezet 
fizet szolgáltatásaikért. a jól működő kap-
csolat mögött máshol kölcsönös érdekek 
húzódnak. a nonprofit szervezet sok eset-
ben olyan feladatot lát el, amelyre az egész-
ségügyi intézményekben nincs lehetőség. 
Ilyen a gyógyszerek, tápanyagok, segédesz-
közök beszerzése, a betegek felvilágosítása, 
tanítása, a megfelelő életvitel, táplálkozás 
stb. kialakítása. Vagy ilyen a prevenció és 
rehabilitáció területe. Mind-mind fontos 
elemek az orvossal való együttműködés 
létrehozása, a gyógyító munka elősegítése 
érdekében. Vagyis kölcsönös előnyök fűzik 
össze itt az orvost (egészségügyet) és a civil 
szférát.

Mérjük-e a hatékonyságot?

„a nonprofit szervezeteknek fel kell 
hagyniuk azzal az elgondolással, hogy 
nincs szükség teljesítményük értékelésére. 
a szervezetek többsége még mindig azt hi-
szi, hogy a jó szándék és tiszta szív minden, 
amire szükségük lehet, még mindig nem 
tekintik magukat felelősnek teljesítményü-
kért és eredményeikért” – véli a nonprofit 
marketing szakértője1. Interjúinkban arra 
kerestük a választ, vajon hogyan gondol-
kodnak erről a betegszervezetek vezetői? 
Mint ahogy a hatékonyság fogalmának 
értelmezése is nagyon eltérő volt a szerve-
zetek körében, hasonlóan a mérhetővé té-
tel kérdése is sokféle véleményt tükrözött. 
Fontos tapasztalatként összegezhetjük, 
hogy a szakértők által kidolgozott objektív 
elszámoltathatósági rendszerek és mércék 
alkalmazhatóságában erőteljesen kétel-
kedhetünk.

Interjúink során azt tapasztaltuk, hogy 
beszélgetőpartnereinket először meglep-
te, majd elgondolkoztatta a kérdés arról, 
hogy szükség van-e szervezetük hatékony-
ságának a mérésére, és hogyan tudnák azt 
mérni? „Külön nem mérem, de nem rossz 
ez az ötlet, lehet, hogy meg is fogom szervez-
ni.” a vezetők egy része úgy gondolkodik, 
hogy létük önmagában legitimálja tevé-
kenységüket, nem szükséges azt értékelni, 
sőt ebben kifejezetten támadó szándékú 
kezdeményezést látnak. Vagy éppen ma-
gától értetődő érték a hatékony működés: 
„sérültek esetén százszorosan is igaz, hogy 
vagy jól, vagy sehogy.” Volt, aki ezt azért 
nem tartotta szükségesnek, mert úgy vél-
te, hogy ezt nem ők, hanem inkább a szer-
vezettel kapcsolatban állók végzik folya-
matosan. a vezetők többsége azért nem 
méri tevékenységük hatékonyságát, mert 
szerintük azt nem lehet mérni. „Valamit le-
het mérni, valamit nem lehet mérni. Hogy 
tudom mérni, hogy ha egy gyógyíthatatlan 
betegnek adunk ajándékba egy könyvet, és 
annak örül, az micsoda? A mi tevékenysé-
günket nem lehet mérni. Azt mérjem, hogy 
egy nap hányszor kattintok az interneten 
azt keresve, hogy van-e valamilyen tudo-
mányos eredmény? Vagy hány órát fordítok 
az APEH-ba való járkálásra vagy az ide-
geim strapálására? Megint csak nem lehet 
mérni.” Nagyon sokan szükségesnek látják 
tevékenységük monitorozását és a vissza-
jelzéseket, de nincs ötletük, hogy hogyan 
lehetne ezt kivitelezni. Volt, aki konkrét 
indikátorokat próbált keresni, ők a követ-
kezőkben látták munkájuk eredményeit: 

1 Mcleish, b.J. (1997): Sikeres marketingstratégiák nonprofit szerve-
zetek részére. budapest: CO-NEX Kiadó.
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„Összehasonlíthatatlanul jobb állapotban 
vannak azok a gyerekek, akik járnak rend-
szeresen a heti foglalkozásokra.” „A főorvos 
szerint a halálozási arány az idős emberek 
között a veseelégtelenség miatt nagymérték-
ben csökkent ebben a csoportban.”

Kirajzolódott a civileknek egy olyan 
köre, akik tevékenységük értékelését egy-
fajta kötelességként értelmezik, ők főként 
a pénzügyi elszámolást, a jogszabályok-
nak való megfelelést tartották az eredmé-
nyes működés zsinórmértékének. Végül 
volt néhány olyan vezető, akit nem ért 
meglepetésként a kérdés. Ők azok, akik 
tudatos irányítás mellett hosszú távra 
terveznek, eszközeik között megtalálha-
tó egy jól átgondolt menedzsment kon-
cepció, humánpolitika, pénzügypolitika 
és szervezetfejlesztési elképzelések. Ők 
azonban azok, akik a kisebb csoportot 
alkotják, a megkérdezett negyven szerve-
zet közül összesen négy olyat találtunk, 
akik ilyenfajta stratégiai szemléletet tár-
tak elénk. Ha átfogó értékelési rendszer 
nem is, de egy-egy jó gyakorlat viszont 
megtalálható számos szervezetnél. Van, 
aki elégedettségi kérdőívet töltet ki rend-
szeresen a kliensekkel. Van, aki egy nap-
lót vezet, a minőség követését segítő esz-
közként. Ezeket a kezdeményezéseknek is 
éppoly fontosságot kell tulajdonítanunk, 
hiszen az előbbi példák bemutatása, a ta-
pasztaltok átadása mindenképp hasznos 
lehet a többi civil számára is a későbbiek-
ben.

az elbeszélésekből kiderült, hogy már 
az is nagy segítség lenne, ha valamilyen 
formában ösztönzőket kapnának a civi-
lek arra, hogy valós tükörképet lássanak 
önmagukról, munkájukról, mert ahogy 
egy szervezet vezetője megfogalmazza, a 
környezet inkább ennek az ellenkezőjére 
kényszeríti őket. „a pályázatok nem erről 
szólnak, az őszinteségről, hanem hogy sok-
kal jobbnak add el magad, mint amilyen 
vagy, különben nem kapod meg.” Ennek a 
ténynek a felismerése – értékelhetjük ta-
lán úgy -, nem áll messze attól a nyugati 
országokban már jól bevált gyakorlattól, 
amiben a szervezetek (a költségvetési és 
a piaci szereplőkhöz hasonló módon) 
külső tanácsadó segítségét kérik. Sok-
kal nehezebb ugyanis a gyengeségekről 
őszintén beszélni, sok szervezet képtelen 
rá, egy külső megfigyelő viszont valósabb 
képet mutathat a szervezetről. a hason-
ló módszerek támogatása, a mellé rendelt 
anyagi eszközök rendelkezésre bocsátása, 
a civil szféra ez irányú fejlesztése, a minő-
ségi közfeladat ellátás kialakítása az állam 
jól felfogott érdeke.

A betegszervezetek kapcsolatai 
és konfliktusai

ahogy a harmadik szektoron belül is 
vannak érdekellentétek, nézetkülönbsé-
gek, széthúzások, úgy a betegszervezetek 
vezetői, tagjai a többi szférával érintkezve 
is gyakran találják magukat szembe külön-
böző konfliktushelyzetekkel, melyeket ke-
zelniük kell. Számtalan konfliktus adódik 
a beteg, fogyatékossággal élők kiszolgálta-
tottságából. az egészségügyi intézmények-
ben tapasztalt nem megfelelő bánásmód 
sokszor nem szándékos cselekvés, hanem 
egyszerű tapintatlanság, amikor – hogy 
csak egyet említsünk a sok példa közül – a 
nem látót az asszisztens nem kérdezi meg 
arról, hogy kísérőjével vagy kísérője nélkül 
szeretne-e bemenni az orvosi rendelésre. 

a konfliktusok kezelésével kapcsola-
tos attitűdök vizsgálatakor azt tapasztal-
tuk, hogy néhány esetben megnyilvánul 
az a komoly dilemma is, amit a civil szer-
vezetek autonómiája és a közpénzektől 
való erős függőség közti feszültség jelent. 
„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
az önkormányzattal, az országos hatókörű 
szervekkel, a minisztériumokkal szemben a 
konfliktus helyzetek elmérgesedjenek, mert 
egy bizonyos értelemben költségvetési támo-
gatástól függünk, és ezt nem szabad veszé-
lyeztetni„. a civil autonómia korlátozása 
más területeken is konfliktust okoz. Egy-
részt a jogszabály a támogatásokat, norma-
tívákat nagyon szigorú feltételekhez köti, 
melyek nem mindig összeegyeztethetők a 
civil innovatív kezdeményezésekkel. Külön 
konfliktusforrás az, ha a szervezet önkor-
mányzati alapítású, vagy azzal áll ellátási 
szerződésben. az újító szándék, az egyedi 
megoldások szempontjából nézet- és ér-
dekkülönbségek jöhetnek létre a civilek és 
a betegek/tagok családtagjai között is.

a sok nehézség, a gyakran tapasztalt 
alacsony tolerancia, a sok zárt ajtó mellett 
a betegszervezetek hatékony működésé-
nek feltétele mégis kapcsolatrendszerük 
kiszélesítése. Ezt saját maguk is így látják, 
hiszen a sikerfeltételek között az elsők 
között szerepelt a sorban az ismertség, a 
hírnév, a kapcsolatok. Kapcsolatuk bő-
vítéséhez több eszközt is felhasználnak. 
a szervezetek több mint fele rendelkezik 
önálló honlappal, azok között, akik nem, 
pedig van olyan, akiről ismertető olvasha-
tó más oldalon. Számos szervezet törek-
szik minél gyakoribb média megjelenésre, 
a sajtó, a rádió, illetve tévéműsorok útján. 
a nem jól sikerült szereplések viszont in-
kább ronthatják, mint javítják a szervezet 
hírnevét és ezzel támogatottságát. Több 
betegszervezet rendszeres konferencialá-
togató, bár a külföldi konferenciákat már 

csak kevesen tudják megfinanszírozni. az 
ismertséget, így a kapcsolatokat növelik a 
szervezetek tevékenységét ismertető füze-
tek, hírlevelek, kiadványok, hang- és kép-
anyagok – ezek közül valamelyiket szinte 
majdnem mindegyik betegszervezet ké-
szíti. az sajnos már csak néhány helyen 
tapasztalható, hogy ezeket minél szélesebb 
körben terjeszteni is próbálják, többnyire 
csak a tagoknak, illetve a szűkebb környe-
zetbe tartozóknak továbbítják, bár rajtuk 
keresztül azért eljutnak ezek az informá-
ciók messzebb is. Két olyan civil vezető is 
akadt, aki tudományos írások, publikációk 
formájában ad hírt működésükről. Mind-
ezek mellett azonban legfontosabbnak 
mégis túlnyomó többségben a személyes 
kapcsolatháló bővítését tartották a civilek.

amennyiben értékelniük is kellett, a 
megkérdezett civil vezetőknek csaknem 
fele elégedetlen volt a szervezetük jelenle-
gi kapcsolatrendszerével, ismertségével, és 
ennek bővítésére törekszik. a kapcsolati 
tőke előnyei több oldalon is megmutatkoz-
nak. Nemcsak a jobb pozíció előmozdítása 
(van, aki képvisel), a mindennapi feladatok 
olajozottabb működtetése (van kihez for-
dulni) miatt fontos, hanem a szervezet mű-
ködését biztosító anyagi háttér biztosítása 
szempontjából is (van, aki támogat). az 
adományokat nyújtókat nem elég egyszer 
segítségre bírni, a velük való folyamatos 
kapcsolattartás nélkülözhetetlen a támo-
gatók megtartásában. ahogy az ügyvitel 
más aspektusainál már megmutatkozott, 
ez is egy olyan feladat, melyre általában 
már nem jut idő, energia, és hozzáértés, 
mert ahogy egy interjúalanyunk megfo-
galmazta, a belső és külső kommunikáció 
egy külön szakma. Vagyis ezen a területen 
is egy főállású, segítő munkatárs bevonása 
válna szükségessé.

Összefoglalóként

a tanulmányban a sikerek, az eredmé-
nyek szubjektív vezetői megítélése mel-
lett a betegszervezetek működését meg-
nehezítő tényezőkkel foglalkoztunk. a 
betegszervezetek eredményességének, ha-
tékonyságának vizsgálatakor megállapít-
ható, hogy számos tekintetben megtalál-
hatók a nonprofit szférára jellemző közös 
jelenségek, sok szempontból azonban a 
tevékenységből adódóan – például a part-
nerkapcsolatokban, konfliktusaikban és 
társadalmi megítélésükben, elfogadottsá-
gukban – speciális problémák jellemzőek.

a szerző a PTE bTK Szociológia Tan-
székének oktatója, a PTE bTK Inter-
diszciplináris Doktori Iskola Politika-
tudományi Programjának hallgatója.
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a török hódoltság idejét leszámítva, vala-
milyen egyszerű Szentháromság szobor már 
a középkorban is állhatott a város főterén. 
Hitelt érdemlően a XVIII. századtól  tudunk 
létezéséről. 

a 150 éves török megszállás 1686. szep-
tember ��-i megszűnése után Pécs városa 
igencsak lehangoló képet mutatott.

De nem bántak jobban a várossal a „ke-
resztény kurucok” sem, őket csak néhány hó-
nap múlva a rácok múlták felül. 

Sándor lászló (volt pápai kapitány) kuruc 
hadai 1704. február 1-jén érték el Pécs vá-
rosát. a mintegy 3000 főnyi sereg először a 
pécsi jezsuita rendháznak a várostól délre, a 
siklósi út mentén lévő birtokait pusztította 
el, majd sorra került a belváros is. 

a reguláris hadak és martalócok kegyetlen-
kedése és fosztogatása után Pécs városa bor-
zalmas látványt nyújtott. Mindenhol romok 
és elhantolatlan tetemek sokasága. Még a kör-
nyező falvakból is kellett szekeres parasztokat 
berendelni, hogy a város utcáin szanaszét heve-
rő rengeteg halottat úgy-ahogy el tudják szállí-
tani. a hevenyészett sírgödrök és tömegsírok 
még ideiglenes megoldást sem jelentettek. 

a lakosság csak lassan szivárgott vissza a 
„kísértetvárosba”. élelem, ivóvíz csak igen szű-
kösen állt rendelkezésre. a főtéri török csorgó 
ivókutak, a sandervárok romokban hevertek. 
a nyomorúságot tetőzte, hogy a város amúgy 
is gyér lakosságát súlyos és rendszeresen visz-
szatérő pestisjárványok tizedelték. 

az 1700-as évek első évtizedeiben sem so-
kat javult a város közegészségügyi helyzete, 
sőt a pestis egyre több áldozatot követelt. a 
krónikák különösen az 1709-es és 1739-es 
évek járványait említik meg, mint legsúlyo-
sabbakat. 

a város ismét kezdett néptelenné válni. a 
mindennapi élet is elviselhetetlenné vált. 

aki egyszer megkapta ezt a szörnyű beteg-
séget, a „Fekete Halált”, annak sorsa megpe-
csételődött. 

a korabeli lehetőségek esélyt sem adtak 
a gyógyulásra. a gyógyfüvek, füstölés, ráol-
vasás és egyéb primitív módszerek mit sem 
használtak. 

az emberek kétségbeesett helyzetükben 
az égiektől kérték a segítséget. a súlyos pes-
tisjárványok után a város polgársága – két 
esetben is – Szentháromság szobor emelésére 
tett fogadalmat. 

Pécs város Tanácsának 1713. augusztus �5-
én kelt határozata alapján, a hajdani piactéren 
(a mai Széchenyi téren) Szentháromság szo-
bor felállítását rendelték el. a szobor elkészí-
tését anrath Henrik, pécsi szobrász vállalta. 

az újabb, gazdagabb díszítésű, barokk Szent-
háromság szobor elhelyezésérére az 1750-es 
években került sor. alkotója benchardt and-
rás, ugyancsak pécsi szobrász volt.

a napjainkban látható Szentháromság szob-
rot Kiss György szobrászművész (185�-1919) 
mintázta, amelyet 1908-ban szenteltek fel.

a szoborcsoport csúcsát a Szentlélek-ga-
lamb koronázza. alatta az atyaisten és Krisz-
tus alakjai helyezkednek el.  az alépítményen 
Szűz Mária, Szent Sebestyén, Szent rókus, és 
Páduai Szent antal álló szobor-alakjai nyer-
tek elhelyezést.

a szoborcsoport mészkőből faragott alak-
jai az eltelt száz év alatt a többszöri restaurá-
lás ellenére is egyre tompultak. a szelíd szent 
arcok lassan elmosódottakká váltak. a régi 
pécsiek a nem kívánatos változások ellenére 
is ragaszkodnak a kedves, megszokott „isme-
rősökhöz”. 

Szomorúan hallom a 
Széchenyi térrel kapcsola-
tos átalakítási terveket. a 
„modernizáció” jegyében 
eltűnnek a mellvédek, az 
évszázados pasztellszínű 
kövek, és a szomorú múl-
tunkat felidéző mécsesek, 
emléktáblák. 

bizonyára nincs új a nap 
alatt. az 1930-as évek-
ben nagy elkeseredést váltott ki a pécsiekből 
az a terv, hogy a Széchenyi tér belső részét 
mellvéddel veszik körül, és felkövezésére az 
egykori budai-külvárosi temető síremlékeit 
használják fel. 1956-ban a város értelmisé-
gi köreinek tiltakozása ellenére felállították 
Hunyadi János lovas szobrát. Most sem örül 
mindenki egyértelműen a változásoknak. 

Fiatalkori emlékképeim között kutatva egy 
kép jelenik meg. a második világháború bor-
zalmai elől menekülve nem Pécsett éltük meg 
a szörnyű napokat. Mikor azután ismét vi-
szontláthattam a szeretett várost, az első utam 
a Széchenyi térre vezetett. Ennyi idő után sem 
tudom könnyek nélkül visszaadni az a megha-
tott érzést, amikor láttam, hogy a tér nem sé-
rült meg, képe nem változott!!! Ott voltak a 
kedves, megszokott épületek, a szentháromság 
szobor, a megkopott öreg padok…

Kétségtelen, hogy az idős emberek hajla-
mosak a nosztalgiára és a konzervativizmusra, 
a fiatalokban pedig ott rejlik az új iránti lelke-
sedés és dinamizmus. Persze a mai fiatalok is 
egy idő után szintén elszürkülő, idős emberek 
lesznek. Talán, ha ebben belegondolunk, jó 
lenne a jövőben a városrendezési elképzelése-
ket úgy összehangolni, hogy a város minden 
lakójának egyaránt örömet szerezzenek vele.

Ez a Misi gyerek amolyan hermészi figura: hozza-viszi az információkat, 
közvetít, és kapcsolatokat sző. Ez a Misi gyerek Mihály is egyben, valóságos 
arkangyali beütésekkel: szolgálni és vezetni egyszerre akar a maga (földi idő-
számítás szerinti) 18 évével. Ez a Misi gyerek az én új zenésztársam. Persze 
„véletlenül” találkoztunk. Korábban egy kulturális egyesület ülésén, az után 
egyszer csak egy Cseh Tamás-beszélgető délutánon, ahol a bárkás bérczes 
dialogizált kedélyesen komolykodva korunk nagy krónikásával.

A KÖZELMÚLT
No, az előtérben összetalálkozott tekintetem Misiével, és elkezdünk 

beszélgetni. Hogy unger Pálma és N. Szabó Sándor pécsi színművészek 
kifejezésével éljek: azóta sem hagytuk abba. Misi elregélte, hogy régi 
terve a bereményi-Cseh-dalok feldolgozása, elsajátítása, közvetítése a 
mai ifjak irányába. (Mondtam, hogy hermészi figura!) Tekintve, hogy a 
mester gyengélkedik, és nemigen koncertezik mostanában (adná Isten, 
hogy mégis tenné), úgy éreztem, felvetése helyénvaló és reális. Hiszen 
olyan kincsekről vagyon szó említett szerzők alkotásait illetően, melye-
ket generációk őrizgetnek a szívükben, az agyukban, meg a fülükben. 
Egyáltalán: hol teremnek manapság krónikások, akik legalább nagyjá-
ból objektíve tekintenek a világ dolgaira, és erősen önironikusan a saját 

ügyeikre? Ez a fajta szemlélet leginkább, ami vonzott Misi javaslatában. 
Valamint a pallérozási lehetőség. Önmagam pallérozásának  lehetősége. 
Zeneileg, tudatilag, érzékenységileg. Így jött létre a Portéka.

A KÖZELJÖVŐ
Közeledik pediglen a Költészet Napja: április 11. arra gondoltunk, 

éppen profilunkba vágna egy frappáns előadás zenével, versekkel. 
Nosza, előkaptuk a Műcsarnok című bereményi-Cseh-lemezt, mely 
hemzseg a költőktől. Nekiálltunk. Nem adja magát egykönnyen. 
Közben bevontunk a munkába további egy zenészt és két színészt 
is. Valamint két képzőművészt, egy hangászt, egy fényészt, meg egy 
gyermeket (kutya, gyerek színpadon fél: siker). Összeállt a csapat, csi-
szolódunk, pallérozódunk, és igyekszünk visszarángatni magunkat a 
földre. a földet érés időpontja: április 8., szerda, 19 óra – helyszíne: 
a pécsi Civil Közösségek Háza nagyterme. reméljük, a nagyterem 
olyan szívélyesen fogadja majd ama műcsarnoki estén közönségét, 
mint a Portékát a Civilek a Házból.

Szeretettel elvárjuk a zenei-irodalmi szeánszra, 
és maradunk tisztelettel: Portéka (bogárdi aliz és Etlinger Mihály)

Bogárdi Aliz     

Trebbin Ágost

A pécsi Szentháromság szobor

Új zenei-irodalmi alakulat Pécsett: Portéka
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Egyesületünk közhasznú szervezet-
ként működik �001. évi megalaku-
lásunk óta.  Tagságunk egy kivétellel 
nagycsaládos szülőkből áll, létszámunk 
jelenleg 18 fő. Havi-kéthavi rendszeres-
séggel tartunk gyermekeknek, fiatalok-
nak (korosztályos bontásban) és felnőt-
teknek kulturális ill. sport programokat. 
rendezvényeink rendszeres résztvevői 
(de egyben aktivistái is) a több mint 
15 éves közös táborozások során össze-
barátkozott családok, akik időközben 
megalapítottak egy nagycsaládos jelle-
gű csoportot, a Gesztenyési Katolikus 
Közösséget (legfrissebb „népszámlálá-
sunk” szerint 5 nem családos személy és 
30 család kötődik ehhez a közösséghez 
pontosan 100 gyermekkel) az év során 
számos teljesen nyilvános programot is 
szervezünk (pl. családi farsang, ill. hang-
verseny, betlehemes előadás) 

a mienkhez hasonló célokat maga elé 
tűző csapat sohasem mondhatja, hogy 
megérkezett. Folyamatosan figyeljük, 
keressük a továbblépési lehetőségein-
ket. a „Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit” (Nemzetközi Együtt-
működés Egyesülete, a továbbiakban 
GIZ,) német szervezetről eddig is tud-
tunk, de csak másfél-két éve figyeltünk 
fel komolyabban arra, hogy sok terüle-
ten hasonló úton járnak mint mi,  és sok-
rétű tapasztalattal rendelkeznek. Egye-
sületük elvi hátterét és bázisát szintén 
egy keresztény közösség, a „Katholische 
Integrierte Gemeinde” magyarul Kato-
likus Integrált Közösség adja.

Nagy izgalommal vártuk �008 nya-
rát, amikor meghívásuknak eleget téve 
sikerült megvalósítanunk azt a tapasz-
talatszerző utat, melynek során a GIZ 
tevékenységét, elért eredményeit volt 
módunk „élőben” tanulmányozni. Több 
autó és kisbusz vitte �008 július 7-én 
hétfőn a résztvevő �9 felnőttet és 11 
kisgyermeket (azt kértük a részvevőktől 
csak azokat a gyermekeket hozzák, akik 
elhelyezését másként nem tudnák meg-
oldani) a bajorországi urfeldbe, ahol 
a fogadó szervezet tulajdonában levő 

Tanulmányúton a Nemzetközi 
 Együttműködés Egyesületénél
„Te magad légy a változás, amit a világban látni szeretnél” (Mahatma 
Gandhi) mottóval a pécsi Borostyán Egyesület kibővített csoportja 
egy németországi civil szervezetnél járt „tanulmányúton”.

Marlene-Kirchner-Házban voltak a he-
lyi programok és a közelben levő Fischer 
am See Gäste- und Tagungshausban pe-
dig a szállásunk. 

Este 19 óra körül érkeztünk meg, esős 
szeles hideg idő várt bennünket, vendég-
látóink fűtött egyszerű szobái és finom 
vacsorája hamar feledtette velünk eme 
kellemetlenséget. 

Kedden fő programként ismerked-
tünk egymással, közülük és közülünk is 
bemutatkozott néhány család. Ezt köve-
tően a Marlene Kirchner Ház részletes 
történetét mesélte el a GIZ „elöljárója” 
Dr. bernhard anderl építészmérnök-
paptestvér, aki jelen volt a ház építésénél 
és annak bővítéseinél. a házat 195�-ben 
közösen vették meg a közösség tagjai. 
ahogy nőtt az igény az újabb, nagyobb 
terekre, termekre, annál nagyobb kreati-
vitással toldották meg  az épületet egyes 
oldalait, majd építették be a tetőteret. 

a fogadó szervezet tevékenységét, ta-
pasztalatait, az elvi hátteret Prof. Ger-
hard lohfink ismertette kedden, szerdán 
és csütörtökön, egy-egy előadás kereté-
ben. az előadások után mindig hosszan 
beszélgettünk, válaszoltunk egymás kér-
déseire. Szép emlékek maradtak az érde-
kes vitákról, beszélgetésekről.

Csoportunk német nyelvet nem beszé-
lő többsége az előadásokat, ismertetőket 
az összes program során kis fülhallgató-
kon keresztül, szinkrontolmács segítsé-
gével hallhatta magyar nyelven. 

Már az első est folyamán  találkoztak 
civil szervezeteink vezetői egymással. 
Kölcsönösen osztották meg működé-
seikkel kapcsolatos tapasztalataikat, ami 
nagyon tanulságos volt mindkét fél szá-
mára. Itt tudtuk meg, hogy a GIZ a mi 
fogalmaink szerint egy ernyőszervezet 
(taglétszáma 10 alatt van) mely tevé-
kenységét több ország (Tanzánia, Olasz-
ország, ausztria, Izrael) civil szervezetei 
által (is) végzi. az alapdöntésekben ná-
luk is minden tagnak részt kell vennie. 
az államtól nem kapnak a mi 1%-unk-
hoz hasonló támogatást, nem pályáznak, 
viszont az adományokról kiadott nyug-

ták (igazolások) alapján a közhasznúság 
miatt ott is csökkenthetők az adóbefize-
tések. Több ingatlannak, így a Marlene 
Kirchner Háznak és a Fischer am See 
Gäste- und Tagungshausnak is a GIZ a 
tulajdonosa, üzemeltetője. 

Szerdán Walchenseeben egy különle-
ges vízierőművet néztünk meg. Két, �00 
méter vízszint különbségű természetes 
tavat 6 db nagyátmérőjű csővel kötöttek 
össze és a csövek aljában a lezúduló víz 
8 turbina meghajtásával, évi 3�0 millió 
KWh környezetbarát energiát képes lét-
rehozni.  a második estét közös éneklés-
sel és haszidikus történetek meghallgatá-
sával töltöttük. Fáradtan, de élményekkel 
gazdagon tértünk nyugovóra. 

Csütörtökön meglátogattuk a dachaui 
koncentrációs tábort. Sokunk nem járt 
még hasonló történelmi helyen. Mély 
benyomást tett ránk, ami szemünk elé 
tárult:

„Dachaut – ahogy a többi koncent-
rációs tábort – a magyar közvélemény 
csak a történelemkönyvekből isme-
ri, – mondhatjuk: szerencsére. látoga-
tásunk ezen az emlékhelyen egész em-
bert kíván, nem engedi meg sem a 
szórakozott  nézelődést, sem valamiféle 
„szuvenír-turista” attitűdöt. aki belép egy   
koncentrációs táborba, az kénytelen maga 
mögött hagyni korábbi képzeteit,  pozi-
tív vagy negatív előítéleteit. bár a helyszín 
sokat változott 50 év alatt (a barakkokat 
lebontották), a kínzókamrák, és más he-
lyiségek,  eszközök látványa teljesen való-
ságossá és szinte hétköznapivá teszi a  ko-
rábbi homályos képzeteinket. az ember 
itt ismerheti fel igazán, hogy a Holokauszt 
közös tragédiája az emberiségnek, nem 
„zsidó-ügy”, hanem arra figyelmeztet, 
hogy szellemi éberségünk elvesztése mi-
lyen katasztrófákkal  járhat.” 

Délután ellátogattunk bad-Tölzbe, 
ahol megtekintettük a 400 fő befoga-
dására alkalmas wolfesingi Konferencia 
Központot. Vendéglátóink finom kávé-
val és süteménnyel vártak bennünket. 
Jártunk a Hedwig-Fornander-Hausban 
(kiadó és szerkesztőség) és megismerhet-
tük annak történetét. 

Pénteken a közösség saját üzemelte-
tésű, Günther Krasnitzkyról elneve-
zett óvodáját és iskoláját néztük meg 
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Jó lenne olyan világban élni, ahol nincsenek előítéletek?
Ahol nem ér hátrány valakit a bőrszíne, 

vallása, nézetei miatt?
Tennél is ellene valamit?

De tényleg? Mert a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DuE)
és a nyíregyházi Esélyek Háza pont erre kínál lehetőséget diszkrimináció elleni képzéssorozatán.

Ha diákújságíró vagy, és felemelnéd a szavad a nemzetiségek, fogyatékkal élők és hátrányosan megkülönböztetettek mel-
lett és a diszkrimináció ellen; ha úgy látod, volna kit meggyőzni az előítéletei elfogadhatatlanságáról – akkor gyere el!

Képzésünkön egyrészt találkozhatsz olyan fiatalokkal, akik a diszkrimináció áldozatai, és megismerkedhetsz a problémáik-
kal, másrészt olyan újságírói fogásokat tanulhatsz, amikkel hatékonyan tudod kommunikálni a megoldáshoz vezető utat.
Ha olyan diák vagy, aki áldozata, vagy áldozata lehet a diszkriminációnak (roma származású vagy fogyatékkal élő), és 

találkoznál olyan fiatalokkal, akik a saját médiumukban felszólalnak a Te érdekedben is – akkor feltétlenül gyere el!
Képzéseinken egyrészt személyesen számolhatsz be problémáidról résztvevő diákújságíróknak, másrészt Te is tanulhatsz olyan 

kommunikációs fogásokat, amikkel hatékonyabban tudod megvédeni magad, és megismerkedhetsz a lehetőségeiddel.

A harmadik képzés 2009. április 3-5-ig lesz Pécsen.
Civil Közösségek Háza

7624 Pécs, Szent István tér 17.

A szakmai képzés ingyenes.
a találkozó idejére szállást és étkezést biztosítunk.

Jelentkezni, illetve érdeklődni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével
legkésőbb 2009. március 27-ig lehet a következő elérhetőségeken: antidiszkriminacio@due.hu,

Fax: (4�) 595-584, Postacím: Esélyek Háza, 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 7. III/�9.
részleteket és a programmal kapcsolatos minden információt megtalálsz: 

www.due.hu/antidiszkriminacio és a www.eselyhaza.hu oldalon.

Walchenseeben, majd a szintén saját 
üzemeltetésű orvosi rendelőikben ámul-
tunk-bámultunk… Orvosi praxisukat sa-
ját patikájuk is segíti, ami szintén nagy 
élményt jelentett.

„rendkívül tanulságos volt a német 
orvosi rendelőkben tett látogatásunk.  
Nem szakemberként is látható volt a 
kiváló eszközpark, ugyanakkor a „ma-
gyar beteg” érdeklődését nem ez keltette 
fel elsősorban. Sokkal vonzóbb, és a  ma-
gyar egészségügy szempontjából tanulsá-
gosabb volt azt látni, hogy a  magánpra-
xisok nem a nálunk megszokott hideg 
távolságtartást tükrözték  (orvos-beteg 
között), hanem barátibb, néhol szinte 
családias légkört  idéztek. Ilyen helyre 
az ember sokkal „szívesebben” tér vissza, 

illetve,  ha baja van, nem húzza-halaszt-
ja a dolgot, mert tudja, hogy megértő  
környezetet talál.” (a két benyomást le-
jegyezte: ricsi).

Szombaton a Jochberg hegycsúcsra 
kapaszkodtunk fel bernhard anderl ve-
zetésével. Útközben a meredek ösvényről 
még láthattuk az erőmű mindkét tavát 
egyszerre, a csúcson azonban két megle-
petés is várt: nagyon nagy köd vagy talán 
egy felhő, és egy nagy kőkereszt körül 
legelésző sok tehén. 

az esti búcsúestre gyerekeink bibliai 
történetet ábrázoló, közösen elkészített 
nagyméretű rajzokkal és egy szép előadás-
sal is készültek. a búcsúvacsora igazi meg-
lepetés volt. Gyönyörűen terített asztalok, 
kellemes szalonzene várt bennünket. Mi 

egy német dallal próbáltuk megköszönni 
az egész heti kedvességüket, a sok szép él-
ményt, a beszélgetéseket és figyelmességü-
ket, ami egy percre sem lankadt.

Vasárnap reggel indultunk haza. Fájó 
szívvel búcsúztunk barátainktól, a szép 
tájtól. élményekkel gazdagon tértünk 
haza. barátságainkat tovább ápoljuk és 
várjuk a mihamarabbi viszontlátást. az 
ott-tartózkodásunk költségeinek nagy-
részét átvállalta a fogadó szervezet, de 
szerencsére jelentősen tudtuk saját ki-

adásainkat csökkente-
ni az NCa Nemzet-
közi Civil Kapcsolatok 
és Európai Integráció 

Kollégiumához benyújtott eredményes 
pályázatunk segítségével.   

Lejegyezte: Kovács István
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Tanárunk és mesterünk, lantos Ferenc mű-
vészete átíveli a �0. század második fele mű-
vészetének történetét, úgy a magyarországit, 
mint az egész nyugati világét. Pécsett él, kissé 
(olykor, rendszerektől függően, nagyon) tá-
vol a művészeti központoktól. az általa bejárt 
festői út ugyanolyan egyéni és meghatározó, 
mint egyetemesen ismert kortársaié, akikkel a 
korszakot irányzatonként leíró művészettörté-
neti könyvek fejezeteiben akár együtt is szere-
pelhetne. a modern művészet egyik érvényben 

lévő meghatározása szerint annak koherens ha-
gyománya: az autonómia és a tiszta művészet 
ideája, a képnek nem a valóság illúzióját keltő, 
de önálló realitásként való léte inspirálta lantos 
pályakezdésekor, a II. világháború után az euró-
pai művészetet, s ez az ő műveinek is gyökere és 
mindvégig mozgató ereje.

a következőkben azért foglalkozom művé-
szetének „egyetemes” összefüggéseivel, mert 
szégyenletes az, ahogy adósai vagyunk egy-egy 
életműnek, ma már nemcsak a nemzetközi, de 
a hazai, méltó színtéren való megmutatásuk el-
maradása miatt. a nemzetközi kontextus isme-
rete nélkül elmarad az egyediség és értékeinek 
felismerése is. 

Miközben amerikai kortársai franciaországi 
tanulmányútra mentek azért, hogy a párizsi 

abstraction-Création csoport tevékenységével 
megismerkedhessenek, lantos Ferencnek meg-
adatott, hogy annak Pécsre költözött mestere, 
Martyn Ferenc mellett érjen festővé. a Párizs-
ban 1946-ban szervezett Salon des réalités 
Nouvelles a konstruktív absztrakciót a szabad 
művészi kifejezés formanyelvének, kiinduló-
pontnak tekintette, s az Európa művészeti éle-
tében, centrumaiban – budapesten is – kibon-
takozó nemzetköziség alapja is a minden nemű 
absztrakció lett. Ez a II. világháború után általá-
nosan Európai Iskolának nevezett festészet ná-
lunk egy rövid életű művészcsoport tevékeny-
ségében bontakozott ki, melynek több tagja is 
Pécsről vagy a környékéről származott. Noha 
Pécs még abban a rövid, a diktatúrát megelőző 
periódusban sem volt központ, mégis, művésze-
ti hagyományaival, Magyarország legeurópaibb 
városa lehetett. ahol, a bauhaus több tanárát 
és tanítványát is adó városban, lantos, az is-
kola amerikába szakadt tanárához zarándokló 
fiatalokkal egyidőben, a modernizmus többféle 
szemléletét őrző légkörben élt, mely az Op Art 
„alapítójának” szülőhelyeként is ismert.  

Martyn ottlétének köszönhető – amint 
lantos írta később -, hogy akkoriban, fiatalon 
megismerkedett a természeti látvány absztra-
hálásával. Miként Martyn életművében (vagy a 
’40-es-50-es évek fordulóján a francia tradíció 
folytatóinak tekintett bissiere-nél, bazaine-nél 
és Manessier-nél vagy az Európai Iskola pécsi 

tagjánál, Gyarmathy Tihamérnál), úgy nála is a 
látott táj egésze határozta meg az elvont képet, 
részleteinek formáját, színét, rendjét és arányát. 
a világ egészének összhangját adó körrel és kör-

ívek révén válnak eggyé a táj és a formák már az 
1948-ban tussal készült tájrajzain, majd az ’50-
es évek akvarell tanulmányain, melyek eredmé-
nyei az 1957-58-ban olajjal vagy temperával 
készült balatoni vitorlás-sorozatának darabjai. 
Egyikükön vízszintes sávval és függőlegesekkel 
teremti meg a kép (kerettel összefüggő) önálló 
világát, ritmusukkal és tiszta (kék, zöld, piros) 
színeikkel a belső rendjét. a kép síkjának gesz-
turális ecsetvonások adnak virtuális mélységet 
– aminek eredetét az 1948-as, szálkás, amorf, 
mozgásban lévő formák képzetét keltő gya-
korlatain kereshetjük, s ami a pályájára 10 éve 
visszatekintett festő szerint sajátos „keresztmet-
szet-szemléletének”, a függőleges irányú mélyü-
lés elvének korai megvalósítása. 

Másutt erőteljes kontúrokkal jelentek meg a 
formák s a táj struktúrája. Ez a megoldás a kép-
szerűség modern, konstruktivista útját jelzi: a 
vastag, dinamikus fekete vonalak hamarosan 
az önálló, a vászon síkjához igazodó, háló- vagy 
szőnyegszerű képi szerkezet forrásává válnak 
(Szénosztályozó, 1961), a franciákéhoz hason-
lóan, akiket egyidejűleg, 1960 körül fedez fel 
magának budapesten a világtól való elzártság-
ból ocsúdó Zuglói Kör. 

a sík, a színekkel a rácsszerkezetben mégis 
vibráló, mély teret kialakító képtípushoz lan-
tosnak megvolt a saját forrása: geometria (épü-
let) és táj Cézanne-os összhangját kereste már 
1948-as ceruzarajzain, majd az Éjszakai város 
című festményének szabálytalan hálózatában 
összegezte a megfestett-konstruált struktúra ál-
tala felfedezett lehetőségeit. lantos absztrakci-
ójának ez azonban csak az egyik útja.

az egyöntetűnek látszó képi struktúrába 
ugyanis a vitorlák háromszögének dinamikáját 
és az íves hajótest egységbe foglaló formáját is 
elrejti, olykor fordítva (Fej /Önarckép/, 1961). 
Korniss Dezső Európai iskolás Illuminációi, 
Gyarmathy Golgota-feje az előképeihez tartoz-
hatnak, de lantosnál mozgás-képeket (a Pécsi 
balett inspirációjára készült Balettet, a Sétáló-
kat, 1965) alapoz meg az erőteljes, elmozduló 
függőleges. 

Fej című festménye más okból is fontos. 
Egy közelről vizsgált természeti részlet: a se-
kély vízen áttűnő kövek, kavicsok gömbölyű 
formavilága tűnik ugyanis fel az 1957-58-as 
akvarelleken. Ezek nem egyszerű természeti áb-
rák, hanem az egyedi és univerzális közös jelei. 
amint bazaine megfogalmazta: az érzékenység 

Lantos Ferenc 80 éves Keserü Katalin
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ott „kezdődik, amikor a festő felfedezi, hogy 
(…) a kövek és a saját arca ikertestvérek”. az íves 
forma lantosnál ilyen. a Fej és a hajótestek, a 
kavics, a nap íve egy, a képegészt a világegészhez 
kapcsolni tudó, azok mozgását és a festő saját, 
belső dinamikáját egybehangoló forma, mely-
nek lecsiszolt, kerékszerű kontúrvonalával és a 
síkban tartott háttérrel majdhogynem a mini-
malista festészet új képi világáig jut el a festő 
(Kék kép, 1960). 

az íves, a körforma dinamikájának festé-
szettörténeti múltját is felfedezhette, hiszen a 
két világháború közt Párizsban élt Martynnak 
bizonyára megvoltak a Michel Seuphor által 
szerkesztett, Cercle et Carré (Kör és Négyzet) 
című folyóirat számai. a kör mellett egy másik 
dimenziójú, új elemmel gazdagodik tájfestésze-
te: 1963-ban készült balatoni akvarelljein szín-
pöttyökből álló, vibráló táj jelenik meg, mely a 
Kompozíció körökkel című festmény (1964) kép-
tájában köszön vissza, vízszintes körsorokkal, 
körformák szabálytalan rendjével és villódzá-

sával. Ez a pulzáló, élő, absztrakt képkonst-
rukció merőben európai, mégsem hagyhatjuk 
figyelmen kívül vele kapcsolatban azt, hogy mi 
történt egyidejűleg a festészet terén ameriká-
ban. Nem mintha lantos ezt figyelte volna, ha-
nem mivel rokonait ott is megtaláljuk.

az amerikai művészek közt robert raus-
chenberg, első combine paintingjein (1954-55), 
melyekkel mind az életre, mind a művészetre 
reflektálni kívánt, vízszintes és függőleges so-
rokba rendezte (és átfestette) élete talált tár-

gyait, mestere, Josef albers purista geometriz-
musára emlékezve, és saját, a világot gigantikus 
festménynek nevező ars poeticájának megfele-
lően. a köztük kifektetett kerek esernyővel vir-
tuálisan mozgásba lendítette a kompozíciót. 
Társa, Jasper Johns első meghatározó képein, 
a Zászlón és a Céltáblán (1955) egy-egy sík 
tárgyat (színsávokat, kört) azonosított a fest-
ménnyel, azok kétdimenziós geometriáját csak 
érzékeny ecsetkezelésével egészítve ki, s majd a 
Mihez képest (according to What, 1964) című 
festményére – többek között – magát a kerek 
színmintákat tartalmazó festékes lécet is rá-
helyezte, meghatározva vele az összetett képet 

mozgósító középtengelyt. Mindketten a kor-
társ művészet legellentétesebb irányaira ha-
tottak. Így az önreferenciális, a pop arttól füg-
getlen, a kép valóságát mint önálló valóságot 
tekintő, „festőiség utáni absztrakció” alkotóira 
is. az ebbe foglalható színmezőfestészet, Hard-
Edge és minimalizmus megteremtői és az Op 
Art művelői az 1950-es évek végén – a ’60-as 
évek első felében, ismét a tisztán festői kérdések 
felvetéséhez és megoldásához ragaszkodtak, de 

másképpen, mint európai elődeik. Formáikkal, 
színeikkel a festményen kívüli világgal semmi 
kapcsolatot nem kívántak tartani, emiatt for-
malistáknak is nevezik őket, a szó nálunk (a 
szocializmus idején) meghonosodott pejoratív 
jelentésváltozata nélkül. 

Ezek az alkotók (Ellsworth Kelly és Vla-
do Kristl 19�3, Kenneth Noland, Ivan Picelj 
és Julije Knifer 19�4, robert rauschenberg 
19�5, Francois Morellet 19�6, al Held és Yaa-
cov agam 19�8, richard anuzkiewicz, Enrico 
Castellani, Jasper Johns és Günter uecker 1930, 
bridget riley 1931, Keserü Ilona 1933, Frank 
Stella 1936) lantos Ferenc (19�9) generációs 
társai, kiegészítve sorukat néhány, a Pécshez kö-
zeli régióban dolgozó művésszel. részben tehát 
a modernizmus kontsruktivista absztrakció-
jához, a Bauhaushoz fordultak ismét vissza, a 
képsíknak megfelelő négyzet meghatározó képi 
motívummá emelésével illetve a képpel való azo-
nosításával. Javarészt albers közvetítésével, aki a 
képmélységet tisztán a látás törvényeire, a retina 
érzékenységére bízta, például az Homage to the 
Square című képén. részben – tanulmányút-
jaik során – a párizsi Abstraction-Création cso-
port művészetét tanulmányozták, különösen 
ennek egyik tagja, auguste Herbin műveit, aki 
a tiszta absztrakció híveként és Matisse koloriz-
musának folytatójaként élénk színű síkmértani 
formák kiszámított képi rendjét alapozta meg a 
’40-es években, s így a geometrikus absztrakció 
racionalitásának és pontosságának hagyomá-
nyát ültette át az ’50-es évek etikai és esztétikai 
tisztaságra vágyó művészetébe. Herbin már az új 
generáció nála fiatalabb példaképeire (Vasarely-
re) is hatott (s így, Vasarelyn keresztül például 
Morellet-re). a geometrikus absztrakció ha-
gyományát megőrizve az új festészet alkotóinak 
mindegyike a saját útján járt. 

Noland színmezőfestészete például, a síkra 

festett koncentrikus körökkel vagy  párhuza-
mos csíkokkal, az egyik legtisztább képviselője 
a kép mint önreferenciális mező felfogásának. 
Közép-Európában a horvát Julije Knifer fekete-
fehérre redukált, a négyzetből a meander-mo-
tívum segítségével folyamatművé alakított fest-
ménye vagy Vlado Kristl tudományosnak tűnő, 
ámbár kézzel húzott vonalhálói (1961, ’6�) az 
új, tiszta, semmi képen kívüli kapcsolattal nem 
rendelkező kép példái. 

Nálunk ekkor az absztrakció folytonossága 
a feltűnő. az ’50-60-as évek fordulóján lantos 
sem határolta el a képet a valóságtól, ami tehát 
az absztrakció kiindulópontja maradt festésze-
tünkben, a „festőiség utáni festészet” születésé-

nek idején is. Kassák Lajos 1961-ben festette 
új, háromszögekből szerkesztett térrajznak 
tűnő, geometrikus, a körmotívumot kiemelő 
képét, megőrizve tehát a kép téri komplexitását. 
Így tett lantos Ferenc is. 1965-ben Martyn Fe-
renc tiszteletére készült képén a síkot meghatá-
rozó, szabálytalan és színes négyzethálóra nagy 
formákat és többféle struktúrát: szőnyegszerű 
és új, „kazettásnak” nevezett rendszert helye-
zett, az utóbbit kitöltő körmotívumokkal. a 
kép eltolt középpontjában egy csuklós szerke-
zet a virtuális mozgás közepe is. Képét össze-
foglalásnak és elindulásnak is tekinthetjük egy 
új képi világ felé, melynek fő motívuma épp 
a kör és ennek dinamikája.Változatos körök 
szabálytalan sorai mint költői vagy zenei ritmu-
sok jelennek meg ekkori képein. Talán Martyn 
megdöbbentően újszerű könyvcímlapja, az iro-
dalmi szöveget hajdan referenciáitól megtisz-
tító Mallarmé költeményei (Magyar Helikon, 
1964) elő- és hátlapján szereplő amorf, ívelt 
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formasorok (és persze Herbin Levegő, tűz című, 
említett műve) inspirálták a négyzetekbe fes-
tett körök (kazetták) sorait, amik ekkoriban je-
lentek meg Keserü Ilonának Vasarely tiszteletére 
festett képein is (1967). lantos Hat kör című 
sorozatában és akkori tusrajzai sokaságán kö-
rök, osztott körök és oválisok, amorf formák 
váltakoznak. Ezeket a műveket (és néhány Tót 
Endre-festményt) nevezhetjük az új absztrakció 
első képeinek Magyarországon, közelállónak 
úgy a színmezőfestészethez, mint a Hard-Edge 
(az európai konstruktivizmust tanulmányozó 
Ellssworth Kelly) képi struktúráihoz. (a mini-
malizmus is felbukkan művészetükben /Kese-
rü: Rendszer, 1967, lantos már említett képe és 
a Vibrációk, 198�/.)

lantos életében ez a találkozás az új abszt-
rakcióval rövid volt, hiszen még ugyanabban 
az évben megjelenik az egyszerre fekvő és átlós 
négyzethálóval is lefedett, így sugaraik mentén 
osztott körök sora a képein. (ugyanekkor fog-
lalkozik e lehetőséggel a cseh Zdenek Sykora.) 
a négyzettel metszett kör ettől kezdve egy új, 
egyéni, képet generáló elvvé teljesedik ki. 

1968-tól oktatói gyakorlatában dolgoz-
ta ki azt a vizuális (geometrikus) nyelvet és 
rendszert, mellyel megismerhetővé válik a 
világ, az ember és a világ viszonya, a látás tör-
vényein keresztül. Ezért olykor erősen kapcso-
lódnak munkái az Op Arthoz. Forrása nem-
csak saját festői felfedezése lehetett, hanem a 

században vissza-visszatérő igény a művészet 
nyelvszerűségének feltárására. az 1965-ös New 
York-i kiállítás (MoMa), mely A fogékony szem 
címmel intenzív színekkel vagy ellentétes szí-
nű mintákkal előidézett, illuzórikus mozgás-
élményt nyújtó festményeket mutatott be, jelzi 
problematikájának időszerűségét. 

az Op Art ekkor kapta nevét. Előfutárai 
közül albers, művelői közül a színmező- és 
Hard-Edge festészet legjelesebbjei vettek részt 
a kiállításon, európaiak is: a Zero és a GraV 
(Vizuális Művészetkutató) csoport tagjai. ép-
pen ők (mint uecker, Morellet) voltak azok, 
akik úgy vélték, hogy egy csoportban név-
telenül dolgozva, felhasználva a tudományt, 
technológiát és ipart, olyan művészi módszert 
tudnak kidolgozni, térrel, idővel, mozgással és 
fénnyel, mely által – bevonva az alkotásba az 
emberek tömegeit – egy jobb világ lesz formál-
ható. a Nouvelle Tendence utópiája győzött az 
1966-os Velencei biennálén is. Pécsett pedig az 
egykori albers- és Moholy-tanítvány, Victor 
Vasarely szemet csaló műveinek ismerete, ké-
pei sík felületével merőben ellentétes térhatása, 

matematikai számítások alapján kidolgozott 
szín- és formatára, a már 1955-ben meghirde-
tett cinétisme, másként a kézi és gépi másolással 
bárki számára hozzáférhető „planetary folklore” 
lehetett a döntő érv lantos saját módszerének 
kidolgozásához.

Az 1970-es években egy kiállítás-sorozat-
ban úgy mutatta be munkáit, mint művé-
szetpedagógus, aki mindenkinek elérhetővé 
kívánja tenni a képgenerálás módszerét és 
eszközeit, egyúttal a (kép)látás technikáit 
és magát a világot. Természet-látás-alkotás 
címen 1972-ben indult a sorozat. a kiállítá-
sok egyike a térrel mint a képzőművészet és az 
ember alapvető és közös elemével foglalkozott. 
a pozitív és negatív (fekete-fehér) térből kiin-
dulva tér és térillúzió, mozgás és mozgásillúzió 
eseteit vizsgálta, a vizuális képességek alkotó 
tevékenységgé fordításával. Mindazokat a le-
hetőségeket kiaknázta, melyeket az új festészet 
nem-referenciális képtípusa nyújtott (A négyzet 
térhatásának megváltoztatása párhuzamos egye-
nesekkel és hullámvonalakkal például Noland 
vagy riley műveivel hangzik össze), mintegy 
folytatva albers és a bauhaus látásra alapozott 
pedagógiáját. az elmetszett, olykor különböző 
sugarú negyed- és félkörök pozitív és negatív 
sorai, ezeknek később tengelyes és centrális 
szimmetriával kialakított rendszerei egyszer-
re generálják a megismerési és alkotófolyamato-
kat. Végül Lantos a költészetre és a zenére is 

kiterjesztette vizsgálódásait, s ezek jegyében 
indult 1986-ban az a Martyn Ferencről elne-
vezett szabadiskola, melyben Apagyi Máriával 
bevezették az interdiszciplináris és kreatív 
művészetoktatást.

Saját műveiben, melyeket geometria-in-
terferenciáknak nevez, a kör és négyzet kü-
lönféle kapcsolataiból származó variációs 
sorozatokat és rendszereket hozott létre. a 
képek címei beszédesek (Fedések és elforgatások, 
Viszonylatok, majd a ’80-as évek Formainter-
ferenciái, az Összetett kapcsolatok). a bennük 
megfogalmazott képgeneráló módszereknek 
köszönhetően olykor már alig sejthetők a kiin-
dulópontjukként szolgáló geometrikus formák. 
Inkább egy ritmikus, táncos karakterű, sodró 
lendületű formarenddel találkozunk bennük, 
mely Ornamentika névre hallgat, beteljesítve a 
vizualitás legtisztább küldetését. 

az 1990-es években lantos visszatért a szín-
mezőfestészet síkszerűség-elvéhez. Korábban 
tőle sosem látott, tiszta és erős színsávokkal 
meghatározott képfelületein azonban, mint 
Kontraszt (1997), személyes és puha színfol-

tok, ecsetvonások jelentek meg, melyek a zenei 
inspirációra készült műveiben is oldják az 
összetett formakapcsolatok geometriáját (A 
terek hangjai, 1994). Másképpen, a színmezők 
rendjéhez igazodva is önállósultak és kitelje-
sedtek a zenei hatások. Előbb Vonalnagyítást 
hajtott végre (alcíme Víz-rét-erdő, 1979-85), 
majd a hangrezgések tartományait nagyította 
fel vízszintesen tagolt tájképekként (Szólamok, 
199�), illetve a zenei improvizációnak megfele-

lő,a kottaírás soraihoz igazodó képi improvizá-
ció-sorokat „jegyzett le”.

Visszatérvén ifjúkora legtöbb képi és lát-
ványélményt jelentő helyszínére, a Balaton 
déli partjára, napjainkban Lantos változat-
lanul készíti vázlatait és terveit, talán a ko-
rábbiaknál nagyobb teret engedve a spon-
taneitásnak. Olajjal alapozott farostra készült 
akril képein olykor egyetlen, a régi, ívelt és di-
namikus-geometrikus formákat idéző mozdu-
lat eredményeként születik a kép, teret engedve 
a tájék színeinek, melyekben az egykori utazó 
a Kelet pompáját vélte felfedezni. S valóban: 
a kékkel, a türkiz többféle árnyalatával, a lilá-
val festett felületek, olykor dúsítva piros (vagy 
más) színpöttyökkel, soha nem látott harmóni-
ákat alkotnak. A felületek lélegeznek – látsza-
nak az ecsetvonások; a tusrajzok fő eleme a 
növényekből, tájakból elvont ív – az élő világ 
jele. Feketén vagy fehéren ragyognak a napok 
és holdak a kivilágosodott kontúrú és meleg 
színűvé változott vitorlásképeken. Működ-
nek a képek, a festő nézi őket, meditál – a fel-
fokozott munkatempójú évtizedek után van 
ideje és helye erre. Csak egy dolog aggaszt-
hatja. Valaha, fiatalon számos rajzot készített 
a közelében, kórházban meghalt emberekről, 
a szorongásos álmaiban megjelent szörnyekről, 
majd a vég nélküli értekezletek degenerált arca-
iról. Művészi absztrakciója, nonfigurativitása 
ezekkel szembe a tiszta gondolkodást, a ren-
det és erőt állította, hívén ennek a világnak 
valósággá válásában. Ez a történet azonban 
még el se kezdődött. Más irányt vett a vizuális 
kultúrakutatás is, a „vizuális nevelés” pedig el-
sorvasztódott, s egyre több gondolatra kerül 
„utópia” címke, mielőtt feledésre ítéltetne.

Viszont a kép maga mégis valóság.

Fotó: Kőhegyi Zoltán
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a féléves bemutató kissé késlekedett az if-
jak rengeteg elfoglaltsága miatt, így nem 
csak a féléves bizonyítványt, de sítáboro-
kat, iskolai partykat is ki kellett várnunk, 
hogy az időpontot egyeztetni tudjuk.

 
Szerény számításaim szerint és tapasztala-

taim alapján úgy érzem időben nyújtottam 
át a megtanulandó szövegeket a stúdiósok-
nak, külön felhíva figyelmüket a hosszú ka-
rácsonyi szünetre, valamint unatkozó család-
tagjaikra, akik kiválóan fognak a szünetben 
végszavazni, verseket kikérdezni.

 
De miért ne halmozzuk az izgalmakat 

bemutató idején?  Izgulunk, hogy néznek, 
hogy hogyan fogunk tetszeni, és még azért 
is izgulhatunk, hogy el tudjuk-e mondani 
a szöveget… nagyjából.

Ez ám a kaland és adrenalin!
 
Tréfából (vagy a biztonság kedvéért) rá-

írtam a műsor ismertető aljára: „a súgás 
jogát fenntartjuk!”

 
Általában a versekkel kezdjük a mű-

sort, mikor még friss a néző figyelme, nem 
nyomja a szék, hallása kifinomult, szóval, 
figyel.

Nagy volt a drukk, ráadásul több későn-
jövő ajtócsapkodása zavarta meg az úgyis 
zavarban lévő gyermekeket. Többnyire 
hallható hangon adták elő a roppant szel-
lemes „Friss tinta” c. kötetből válogatott 
verseket.

Ezután a latin táncban már felszabadul-
tabban rakták lábacskáikat a pezsdítő ze-
nére. lelkes taps fogadta.

 
Ezután szünet következett, melyben a 

kis csoport Pál utcaiakká, a nagyok anatev-

kai lakosokká, Tevje, a tejesember család és 
baráti tagjaivá alakultak át

sminkes-fodrász segédlettel és iszonyú 
hangzavarral kísérve.

 
lefújtam a szünetet, majd koromat meg-

hazudtoló fürgeséggel helyet foglaltam kö-
zépen a földön a nézők lábainál, hogy ré-
sen legyek, ha bármikor súgni kell.

Kellett.

De sebaj, mert mindenki a legjobbat 
hozta ki magából, még a súgásra is úgy 
mondták a szöveget, mintha ott se lennék, 
nem zökkentek ki a játékból, és imitt-amott 
megszülettek apró csodák. ahogy az egyik 
nyúlt a gittért (persze rágógumi volt), hogy 
visszavegye, tényleg nagy érték volt számá-
ra a gittegylet, ahogy a zászlót védelmez-
ték, ahogy diadalmasan, hurrázva kirohan-
tak, hogy mégis van gitt, mert Nemecsek a 
kihallhatás alatt kikapart egy jó darabot, az 
igazi öröm és igazi győzelem volt.

aztán, mikor Nemecseket megfürdetik 
a Pásztorok, (ki volt készítve egy pohár 
víz, amivel saját magát leöntötte a kisfiú) 
és végigvonult csepegő vízzel, Áts Feri pe-
dig azt mondja: – Tisztelegj! – megteltek 
a szemek könnyel.

az egyik szikla legördült, jöhetett a má-
sik. ének és tánc, és jelenetek a „Hegedűs a 
háztetőn”-ből.

Első, második jelenet kicsit döcög, aztán 
belelendül, jönnek az igazi pillanatok. Iga-
zi kacagás, igazi könyörgés, hogy ne kell-
jen hozzá menni ahhoz az öregemberhez. 
Szívszorító, átélhető pillanatok. aztán 
nevetés, mert lázár Wolfnak leesett a sza-
kálla. Szegény gyerek nincs hozzászokva az 
ilyen tartozékokhoz…

a Jentét játszó leány tényleg látott szelle-
met, mi is láttuk, de jó! 

Ott vibrált a levegőben a szülők és gyere-
kek közti ellentét. Itt és most megérezték, 
hogy ez róluk is szól! Ők már másképp 
látják a dolgokat az életet, mint a szülők. 
Örökérvényű darab!!! 

a végén tánc a „Hagyomány” 
(Tradition) című dalra, inkább életképek, 
mint tánc, nagyszerű tánctanárunk, ko-
reográfusunk ötlete, hogy szinte észrevét-
lenül egymásba kapcsolodnak, körtáncba, 
kígyóba fonódva a gyerekek egymás vállát 
fogva, és EGYÜTT, egységként kígyóztak 
ki. Gyönyörű metaforikus kép.

legördült a másik szikla.
Vastaps. Meghajlás. Vastaps. Meghat-

ódás. Vastaps. 
Kit érdekelnek azok a sziklák!? MEG-

érTE!!!
Füsti Molnár Éva

Tanáraink: Sólyom Katalin – vers
Hágen Zsuzsa – tánc, koreográfia
Kemény Henriette – ének
Móricz Miklós – latin tánc
Füsti Molnár éva – színészet
Szkaliczky adél – képzőművészet: év 
végi bemutatóra!
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Füsti Molnár ÉvaFebruári bemutató
A Füsti-Molnár Színistúdió előadása

a baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 
képzést szervez 

„Rajtunk múlik!” 
Hogyan képviseljük érdekeinek 

lakóhelyünkön?
címmel a Pécs és környékén tevé-

kenykedő civil szervezetek számára.

Tréning időpontja: 
2009. április 23-24.

Tréning helyszíne: 
Drávafok, Fodor Kúria

 a képzésen való részvétel ingyenes. 
a tréninget a Civil Kollégium szak-

emberei tartják.

További információ és jelentkezés:
NaGY SZIDÓNIa

baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 
76�1 Pécs, apáca u.  �/1. 

Tel.: 7�/�11-134 
mobil: 70/5�-77-665 

e-mail: nagy.szidonia@tetthely.net
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a nyilatkozatot a Tanács média-sokszínűséggel foglalkozó bizottsá-
ga készítette elő – e bizottság tanácskozási jogú tagja a Community 
Media Forum Europe (CMFE), melynek egyik alapítója és résztve-
vője a SzaráMaSzer. 

a nyilatkozatnak különös aktualitást ad, hogy a jelenleg érvényes 
médiatörvény-tervezet kiemelten, külön fejezetben foglalkozik a 
közösségi médiumokkal.

Egy tagtársunk jóvoltából (Medvegy Gábor, Rádió MI, Szeged – 
köszönet érte) a Nyilatkozat első fordítása alább olvasható.

A Miniszteri Bizottság nyilatkozata a közösségi média szere-
péről a társadalmi összetartás és a kultúrák közti párbeszéd elő-
segítésében 

(Elfogadva a Miniszteri bizottság által �009. február 11-én, a Mi-
niszterek Küldötteinek 1048. találkozóján)

az Európa Tanács Miniszteri bizottsága
– figyelembe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagok közti na-

gyobb egység megvalósítása, azzal a szándékkal, hogy azokat 
az eszményeket és elveket, melyek közös örökségüket képezik, 
védelmezzék és megvalósítsák;

– felidézve a demokratikus társadalmak számára azon szabad és 
független média széles választékának fontosságát, mely képes 
kifejezni a gondolatok és vélemények sokszínűségét, és hozzá-
járul a kultúrák közös gyarapításához – ahogyan az megemlí-
tődött „a véleménynyilvánítási és információs szabadság nyi-
latkozatában” (198�. április �9.);

– újra megerősítve, hogy a média pluralizmusa és a médiatartal-
mak sokszínűsége alapvető szerepet töltenek be egy demokra-
tikus társadalom működésében, és folyományai a vélemény-
nyilvánítási és információs szabadsághoz fűződő alapvető 
jognak, melyet az „Egyezmény az Emberi Jogok és az alapvető 
Szabadság Védelméről” 10. fejezete garantál (ETS No. 5) – ki-
mondva alapvető szerepüket a vélemények és gondolatok sza-
bad kifejezésének biztosításában, valamint a csoportok és egyé-
nek demokratikus folyamatokban való hatékony részvételéhez 
való hozzájárulásban; 

– felidézve a „CM/rec(�007)� ajánlást a média pluralizmusáról 
és a médiatartalmak sokszínűségéről” – felszólítva a tagálla-
mokat, hogy ösztönözzék a különböző médiatípusok kialaku-
lását, beleértve ebbe a közösségi, helyi, kisebbségi vagy társa-
dalmi médiát, melyek képesek hozzájárulni a pluralizmushoz 
és sokszínűséghez, továbbá teret nyújtanak a párbeszédnek, 
miközben reagálnak a civil társadalom bizonyos csoportjainak 
sajátos igényeire és szükségleteire, és a társadalmi összetartás és 
integráció tényezőiként szolgálnak;

– szintén felidézve a „Nyilatkozatot a média szerepének védel-
méről a demokráciában, összefüggésben a médiakoncentráci-
óval” (�007. január 31.) – hangsúlyozva azt, hogy azon irány-
elvek, melyek a non-profit média fejlődését ösztönzik, újabb 
utak azon független csatornák sokféleségének támogatásához, 
melyek az információ és a vélemény kifejezésének terjesztését 
szolgálják, főként olyan társadalmi csoportok számára és cso-
portok által, melyekre a fősodrú média kevéssé koncentrál;

– nem feledkezve meg a „No. r (97) �1 a médiáról és a kultú-
ra és tolerancia elősegítéséről szóló ajánlásról” – hangsúlyozva 
azt, hogy a média pozitívan járulhat hozzá az intolerancia elle-

Az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottságának 2009. február 11-én kiadott 

nyilatkozata a közösségi médiáról
ni harchoz, különösképpen, ha elősegítik a megértést a külön-
böző etnikai, kulturális és vallási csoportok közt a civil társada-
lomban;

– szintén felidézve a „No. r (97) �0 ajánlást a »gyűlöletbeszéd-
ről«” – javasolva a tagállamoknak, hogy tegyenek megfelelő 
lépéseket a gyűlöletbeszéd ellen, és biztosítsák, hogy ezek a 
lépések a jelenséggel kapcsolatos széleskörű szemlélet részét 
képezzék, és fókuszáljanak a szociális, gazdasági, politikai, kul-
turális és egyéb eredő okokra is;

– meggyőződve arról ebben az összefüggésben, hogy a tagálla-
mok, miközben tisztelik a szerkesztői szabadság elvét, külö-
nösen ösztönözhetnék a médiát a kultúrák közti párbeszéd 
előmozdítására – ahogyan ezt meghatározza az Európa Ta-
nács „Kiadványa a kultúrák közti párbeszédről” (�008. május) 
– azon célból, hogy elősegítsék a kölcsönös tisztelet, a plura-
lizmus, a tolerancia és a megértés előremozdulását, a vitában 
lehetséges konfliktusok megelőzését, és a személyek szélesebb 
részvételét a demokráciában, minden etnikai, kulturális, vallási 
és egyéb közösségből;

– felidézve a „Keretmegállapodás a Nemzeti Kisebbségek Vé-
delméről (ETS No. 157)” fontosságát – különös tekintettel 
annak elismerésére, hogy a pártoknak kötelességük felismerni 
azt, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk van kisebbségi nyel-
ven hozzájutni az információkhoz és közölni azokat, valamint 
biztosítani azt, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó szemé-
lyek nincsenek diszkriminálva a médiához jutás tekintetében, 
és adott a lehetőség számukra, hogy létrehozzák és használják 
saját médiájukat;

– szintén felidézve a „Területi vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 
Okiratát (ETS No. 148)” – különös tekintettel a pártok azon 
kötelességére, hogy biztosítsák, segítsék, és/vagy bátorítsák a te-
rületi vagy kisebbségi nyelvű médiaintézmények létrehozását;

– nem feledkezve meg a „7. Európai Miniszteri Konferencia a 
Tömegkommunikációs Stratégiáról” (Kijev, �005. március) 
során elfogadott politikai iratokról, melyek – többek közt – 
aláhúzzák a kultúrák közti párbeszéd média általi elősegítésé-
nek szükségét, különös figyelemmel a kisebbségi csoportokhoz 
tartozó személyek érdekeire, illetve a kisebbségi közösségi mé-
diára; és még inkább arra – az akciótervben közzétett – célra, 
hogy vizsgálják meg, hogyan játszanak szerepet a különböző 
médiatípusok a társadalmi összetartás elősegítésében, és vala-
mennyi közösség és nemzedék integrációjában;

– szintén nem feledkezve meg „az uNESCO Egyezménye a 
Kulturális Kifejezések Sokszínűségének Védelméről és Elő-
segítéséről” rendelkezéseiről (elfogadva �005. október �0-án) 
– megállapítva a pártok jogát kulturális irányelveik megfogal-
mazására és teljesítésére nézve, valamint arra, hogy intézkedje-
nek a kultúraközi párbeszéd és a kulturális kifejeződések sok-
színűségének védelme és elősegítése érdekében;

– felidézve az „uNESCO Maputo-i Nyilatkozata a szólássza-
badság, az információhoz jutás, és az emberek lehetőségei ki-
terjesztésének elősegítéséről” rendelkezéseit (elfogadva �008. 
május 3-án) – elismerve a média mindhárom ágának (közszol-
gálati, kereskedelmi és közösségi) kiemelt részvételét a média 
sokszínűségében, különösen a közösségi műsorszórók szerepét 
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az alulreprezentált vagy marginalizált népesség információhoz 
való jutásának segítésében, a kifejeződés és a döntéshozatalban 
való részvétel által, továbbá hangsúlyozza a szükségét a közös-
ségi média fejlődéséhez szükséges feltételek javításának;

– külön felidézve a „Parlamenti Közgyűlés 1466 (�000) ajánlá-
sát a médiaoktatásról” – mely vonatkozik a különböző részt-
vevők bevonására a médiaoktatásról szóló aktív párbeszédbe: 
többek közt oktatási intézmények, szülői szervezetek, média-
szakemberek, internetes szolgáltatók, civil szervezetek, stb.

– felidézve az „Európa Parlament �008. szeptember �5-i Hatá-
rozatát az Európai Közösségi Médiáról (INI/�008/�011)” 
– hangsúlyozva azt, hogy a közösségi média hatásos eszköz a 
kulturális és nyelvi sokszínűség megerősítéséhez, a társadalmi 
beilleszkedéshez és a helyi identitáshoz, ugyanígy a médiaplu-
ralizmushoz;

– szintén felidézve „az ENSZ vélemény– és szólásszabadsági 
különleges referensének, az Európai biztonsági és Együttmű-
ködési Szervezet sajtószabadság biztosának, az amerikai Álla-
mok Szervezete szólásszabadsági különleges referensének, és az 
Emberek és Népek Jogainak afrikai bizottsága szólásszabad-
sági és információhoz jutási különleges referensének együttes 
nyilatkozatát a műsorszórás sokszínűségéről” (elfogadva �007. 
december 14-én) – kijelentve, hogy a közösségi műsorszórást 
a törvény előtt kifejezetten a műsorszórás egy külön formája-
ként kell elismerni, a világos és egyszerű engedélyezési eljárás 
előnyében részesítve;

– megértve azt, hogy a közösségi média (különböző forrásokban 
feltüntetve még „harmadik szektorként”, „kisebbségi média-
ként”, vagy „társadalmi, polgári médiaként”), a közszolgálati és 
kereskedelmi médiát kiegészíti, és megjegyezve, hogy a közös-
ségi média számos Európa Tanács-tagállamban és világszerte 
115 országban működik;

– meggyőződve arról, hogy a közösségi média, mely meghatáro-
zása és valódi természete által is közel áll közönségéhez, számos 
olyan társadalmi igényt szolgál és olyan tevékenységeket végez, 
melyeket sem a kereskedelmi, sem a közszolgálati média nem 
képes maradéktalanul és megfelelően felvállalni;

– felismerve a közösségi média közreműködését a nyilvános vita, 
a politikai pluralizmus és a vélemények sokszínűségének tuda-
tosítása elősegítésében, elsősorban azáltal, hogy a társadalom 
különböző – kulturális, nyelvi, etnikai, vallási, és egyéb ki-
sebbségi – csoportjai számára lehetőséget biztosítanak az in-
formációhoz jutásra és annak közlésére, az önkifejezésre és a 
véleménycserére;

– tudatában annak, hogy a mai, gyökeresen megváltozott média-
színtéren a közösségi média fontos szereppel bír, elsősorban a 
társadalmi összetartás, a kultúrák közti párbeszéd és a toleran-
cia elősegítése tekintetében, ugyanígy a közösségek egymásra 
találásának és demokráciában való részvételének ösztönzésé-
ben helyi és regionális szinten, amint azt kutatás bizonyítja;

– felismerve azt, hogy a kisebbségi közösségi média, a közönsége 
nyelvét használva, képes hatékonyan elérni kisebbségi közönsé-
gét;

– tekintettel arra, hogy bár a közösségi média pozitív szerepet 
játszhat a társadalmi összetartásban és a kultúrák közti pár-
beszédben, egyes esetekben hozzájárulhat a társadalmi elszige-
telődéshez vagy intoleranciához is; ezért tudatában van, hogy 
ezen kockázat elkerülése érdekében a közösségi médiának min-
den esetben tiszteletben kell tartania a médiára általánosság-
ban vonatkozó alapvető újságírói értékeket és etikát;

– felismerve azt, hogy a közösségi média döntően hozzájárul a mé-
diaismeretek fejlődéséhez azáltal, hogy az állampolgárokat köz-
vetlenül bevonja a médiatartalmak előállításába és terjesztésébe, 
ugyanígy a képzési programok szervezése által – ez azt eredmé-
nyezi, hogy különösen fontosak a digitális környezetben;

– felismerve a közösségi média szerepét az állampolgárok alko-
tókészségének és innovációjának fejlesztésében, mely szintén 
életfontosságú a tartalmak sokszínűségének bővítésében;

– megjegyezve, hogy a közösségi médiának – legyen szó a mű-
sorszórásról és/vagy egyéb elektronikus médiaprojektekről, 
ugyanígy a nyomtatott formájáról – kisebb-nagyobb mérték-
ben a következő tulajdonságokban kell osztoznia: független-
ség a kormánytól, gazdasági és vallási intézményektől, politikai 
pártoktól; non-profit természet; a civil társadalom tagjainak 
önkéntes részvétele a műsorok létrehozásában és működteté-
sében; a társadalom gyarapodására és a közösség hasznára irá-
nyuló tevékenység; azon közösségek tulajdonában áll és azok 
tartoznak felelősséggel érte, amely helyen és/vagy akik érdekeit 
szolgálják; elkötelezettség a bevonás gyakorlata és az interkul-
turalitás mellett:

Kinyilvánítja támogatását a közösségi média irányába, azon 
szemlélettel, hogy segítse őket pozitív szerepük betöltésében a tár-
sadalmi összetartás és a kultúrák közi párbeszéd vonatkozásában, és 
ebben az összefüggésben:

i. a közösségi médiát külön médiaszektorként ismeri el a köz-
szolgálati és magántulajdonú kereskedelmi média mellett – eb-
ben az összefüggésben rávilágít azon kérdés vizsgálatának fon-
tosságára, hogy miképpen teremtsenek olyan jogi kereteket, 
amelyek lehetővé teszik a közösségi média elismerését, fejlődé-
sét és társadalmi funkcióik megfelelő ellátását;

ii. Figyelmet fordít a közösségi média címzett támogatásának kí-
vánatosságára, a lehetséges mértékre, a frekvenciák korlátozott 
számára mind az analóg, mind a digitális környezetben, és gon-
doskodik róla, hogy a közösségi műsorszóró média ne kerüljön 
hátrányba a digitális környezetre való átállás után;

iii. Kiemeli szükségét az oktatási és szakmai programok fejleszté-
sének és támogatásának minden közösség számára, bátorítva 
ezzel őket az elérhető technológiai platformok teljes körű ki-
használására;

iv. Hangsúlyozza a szükséget
a. a közösségi média társadalmi értékének elismerésére; azon le-

hetőség vizsgálatára, hogy a szektor támogatására közvetlenül 
és közvetve is forrást biztosítsanak nemzeti, regionális és helyi 
szinten, a pályázati szempontok figyelembe vételével;

b. a közösségi média helyes használatára vonatkozó vizsgála-
tok ösztönzésére; az együttműködés és a helyes használat 
megosztásának megkönnyítésére – ide értve a tapasztalat-
cseréket a világ más területein működő hasonló médiával, 
valamint a közösségi média és egyéb érdekelt média közt, 
például műsorok és tartalmak cseréjével, vagy közös pro-
jektek kidolgozásával;

c. a közösségi média személyzetének megteremtése és képzé-
se megkönnyítésére – például képzési tervek által az élet-
hosszig tartó tanulás és a médiaismeretek keretében, vala-
mint személyzeti és önkéntes cserék révén más médiákkal 
és szakmai gyakorlati megállapodásokkal, melyek erősíthe-
tik a közösségi média műsorainak minőségét;

d. a média kultúraközi párbeszédhez való hozzájárulásának 
bátorítására, olyan kezdeményezések révén, mint hálózat 
kialakítása az információcsere céljára és olyan támogató 
kezdeményezések kicserélésére, melyek megvannak ezen a 
területen Európában;

v. Felhívja a közösségi médiát arra, hogy legyenek tudatában sze-
repüknek a társadalmi összetartás és a kultúraközi párbeszéd 
elősegítésével kapcsolatban, és ezt figyelembe véve dolgozzák 
ki, alkalmazzák, vagy ha szükséges, vizsgálják felül a szakmai 
etikett, vagy a belső útmutatók rendelkezéseit, és gondoskodja-
nak azok tiszteletben tartásáról.

Forrás: Szabadradio.hu
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Pályázati ajánló
Norvég Civil Támogatási Alap II. kör 

az Ökotárs alapítvány az autonómia alapítvánnyal, a Demok-
ratikus Jogok Fejlesztéséért alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpá-
tok alapítvány-Magyarországgal együttműködve nyílt pályázatot 
hirdet az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Tá-
mogatási Alapjának keretében magyarországi civil szervezetek 
támogatására. a felhívás alapján pályázatokat az alábbi, az EGT/
Norvég Finanszírozási Mechanizmus prioritásainak megfelelő az 
alábbi négy témakörben lehet beadni:
•	 környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
•	 civil szervezetek kapacitásfejlesztése;
•	 szociális kohézió, gyermekek esélyeinek növelése és egészség-

védelem;
•	 kulturális örökségvédelem.
 a lebonyolítást az Ökotárs alapítvány konzorciumi formában 

végzi, azaz minden partner egy témakör gazdája. Kérdésekkel, fel-
világosításért minden témakörben az adott témakör gazdájához 
kell fordulni az alábbi elérhetőségeken:
•	 Környezetvédelem és fenntartható fejlődés – Ökotárs alapít-

vány, Tel: (1)411-3505, email: kornyezet@norvegcivilalap.hu 
•	 Civil szervezetek kapacitásfejlesztése – DemNet, Tel: (1)411-

0410, email: kapacitasfejlesztes@norvegcivilalap.hu 
•	 Szociális kohézió, gyermekek esélyeinek növelése és egészség-

védelem – autonómia alapítvány, tel: (1)�37-60�3, email: 
szocialis@norvegcivilalap.hu 

•	 Kulturális örökség védelme – Kárpátok alapítvány-Magyar-
ország, Tel:(36)516-750, email: kulturalisorokseg@norveg-
civilalap.hu 

Pályázók köre:  a program keretében civil szervezetek pályáz-
hatnak, azaz olyan jogilag bejegyzett, önszerveződő és önkor-
mányzó szerveződések, amelyek függetlenek az állami intézmény-
rendszertől. 

Egy szervezet főpályázóként csak egy pályázatot nyújthat be. 
az NTCa első körében támogatást nyert szervezetek már nem 

pályázhatnak.
Elnyerhető összeg: ebben a fordulóban csak kisprojekt kategó-

riában lehet pályázni, az elnyerhető összeg minimum 5 000, ma-
ximum 25 000 euró.

A pályázati költségvetést euróban kell benyújtani (a költség-
vetés elkészítésekor érvényes árfolyam használatával). 

Pályázni a www.norvegcivilalap.hu űrlapkitöltő programján 
keresztül lehet, a pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöl-
tésével, a szintén ott található útmutató szerint. 

Beadási határidő: 2009. április 1.
További információ: www.norvegcivilalap.hu 

Táborozási lehetőség a Tisza-tónál

Kiíró: Morotva kemping (Tiszafüred)
Beadási határidő: 2009. június 30.
Pályázhatnak: nagycsaládosok, hátrányos helyzetű családok, 

nyugdíjas csoportok, iskolák, egyesületek, alapítványok, egyhá-
zak, ifjúságsegítő és hátrányos helyzetű embereket segítő szerve-
zetek, ifjúsági sportegyesületek, környezetvédelmi szervezetek 
csoportjai. 

Pályázat célja: a tiszafüredi Morotva kemping kedvezményes 
táborozási lehetőséget kínál, iskolák, ifjúsági csoportok, egyesüle-
tek, felnőtt csoportok, családok és minden pihenésre vágyó ven-
dégei részére. Elsősorban nehéz körülmények között élő segítségre 
szoruló csoportok és családok jelentkezését várjuk. 

Táborozás időpontjai: �009.05.01-�009.09.30
Táborok turnusai igény szerint választható.
Elhelyezés: 1� db 4 ágyas faház áll rendelkezésre, melyek pót-

ággyal bővíthető. Összesen 54 férőhely biztosított.
Táborozás költsége: Csoportos kedvezmények, korosztály, idő-

szaki és rászorultsági alapon változó.
További információ: www.morotvakemping.gportal.hu;  mo-

rotvakemping@gmail.com
70/45�-5916, levelezési cím: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 

78/D.Tel./Fax: 59 511166

Európai uniós pályázati lehetőség a kábítószerügyek területén 
Kiíró: Európai bizottság
Beadási határidő: 2009. április 8.
az Európai bizottság kiírta a Kábítószer-prevenció és informá-

ció elnevezésű program „nemzetek feletti” pályázat kategóriáját.
a pályázat az Eu kábítószerügyi stratégiájára, illetve akcióter-

vére épül, fő célja, hogy jelentősen csökkentse a szociális és egész-
ségügyi károkat, amelyeket az illegális kábítószerek használata, és 
kereskedelme okoz.

a program fő céljai:
- a kábítószer-használat, függés és a kábítószerekhez kapcsoló-

dó károk megelőzése;
- a kábítószerek hatásairól szóló információk terjesztéséhez 

való hozzájárulás;
- az Eu kábítószerügyi stratégiája végrehajtásának támogatása
a program azokat a projekteket, cselekvéseket támogatja, ame-

lyek összefüggésbe hozhatók az alábbi speciális célokkal:
a. Támogatják a nemzetek feletti cselekvéseket, annak érdeké-

ben, hogy azok:
- létrehozzanak olyan multidiszciplináris hálózatotokat 

amelyek egyértelműen hozzá járulnak a program céljai-
nak megvalósulásához;

- biztosítsák a tudásbázis bővülését, az információcserét, 
a jó gyakorlatok elterjesztését, képzések, tanulmányutak, 
munkatárs csere kapcsán;

- felhívják a figyelmet azokra a szociális és egészségügyi 
problémákra amelyeket a kábítószer-használat okoz, illet-
ve elősegítsék a nyílt párbeszéd kialakulását annak érdeké-
ben, hogy minél jobban megértsük a kábítószer-jelensé-
get;

- támogassák a kábítószer-használat megelőzésére irányuló 
programokat, ideértve az ártalom-csökkentési és a kezelé-
si eljárásokat, amelyeket a legfrissebb tudományos bizo-
nyítékok igazolnak.

b. Vonják be a civil szervezeteket az Eu kábítószerügyi stratégi-
ájának és akciótervének végrehajtásába, fejlesztésébe.

c. Monitorozzák, elemezzék az Eu Kábítószerügyi akciótervei-
nek (�005-�008, illetve �009-�01�) egyes céljainak végrehaj-
tását.      

További információ: az ec.europa.eu/justice_home/funding/
drugs/funding_drugs_en.htm internetes oldalon. +3�/� �99111; 
address-information@ec.europa.eu; http://europa.eu

Grundtvig: Időskorú önkéntes projektek – Önkéntesség Euró-
pában 50+ 

Kiíró: Európai Bizottság
Pályázhatnak: bármilyen szervezet, amely vállalja az időskorú 

önkéntesek küldését és fogadását úgy, hogy az önkéntesek tevé-
kenységéből anyagi haszna nem származik
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Összeállította: Megyesi Schwartz Éva

Kiíró: Európai bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2009. március 31. 
Az alprogram célja: a Grundtvig időskorú önkéntes projektek 

célja olyan szervezetek támogatása, melyek egy nemzetközi pro-
jekt keretében időskorú önkénteseket küldenek és fogadnak, az 
önkéntesek külföldi tartózkodását az előkészítésétől a megvalósí-
táson át az értékelésig végigkísérik és segítik. a projektek ideális 
esetben egy hosszabbtávú, önkéntesek cseréjén alapuló kapcsola-
tot alapoznak meg a két partner között.

 Támogatható tevékenységek: a projekteken belül támogatha-
tó minden olyan tevékenység, amely az időskorú önkéntesek kül-
désével és fogadásával, illetve a partnerek közötti együttműködés-
sel kapcsolatos.

a partnerek két év alatt 2-6 önkéntest küldhetnek egymáshoz 
3-8 hetes időtartamra. az időkorú önkéntesek olyan tevékeny-
séget végeznek, ami a számukra tanulási lehetőséget, a fogadó 
szervezet (illetve a tágabb közösség) számára pedig nem anyagi 
természetű hasznot jelent. a partnerek a projekt során egy hosz-
szabb távú, időskorú önkéntesek cseréjén alapuló együttműködés 
alapjait is lefektethetik.   

Egy projektben két különböző, az Egész életen át tartó tanulás 
programban részt vevő országból származó partner szerepelhet. 
Mindkét partnernek vállalnia kell időskorú önkéntesek küldését 
és fogadását is.

A támogatás mértéke:
az igényelhető költségek magyarországi pályázók esetében a 

következőképpen alakulnak:
1. a mobilitás (önkéntesként külföldön töltött időszak) meg-

szervezésének költségei, önkéntes küldésének költségei: 600 euró 
/ kiküldött önkéntes (fix összeg, átalánytámogatás)

�. Nemzetközi utazás költségei: tényleges költség alapján igé-
nyelhető támogatás

3. Megélhetési költségek (fogadott önkénteseknek): 550 euró / 
fogadott önkéntes / hét

4. Önkéntes fogadásának költségei: 390 euró / fogadott ön-
kéntes (fix összeg, átalánytámogatás)

5. Speciális igények miatt felmerülő költségek: tényleges költség 
alapján igényelhető támogatás

a pályázatok előkészítéséhez felhasználható Grundtvig előké-
szítő látogatás támogatás is: http://www.tpf.hu/pages/content/
index.php?page_id=6�7 .

 A pályázás menete:
a pályázatokat Magyarországon a Tempus Közalapítványhoz, 

mint hazai nemzeti irodához kell benyújtani. 
 További információ: Tempus Közalapítvány, 1093 budapest, 

lónyay u. 31. Infóvonal: (06 1) �37 13 �0, E-mail: info@tpf.hu 
Web: www.tka.hu

Képzőművészeti pályázat 2009
Kiíró: Honvédelmi Minisztérium, Magyar Művelődési Intézet 

és Képzőművészeti lektorátus
Beadási határidő: 2009. október 1.
Pályázhat: bárki
a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Művelődési 

Intézet és Képzőművészeti lektorátus �009-ben pályázatot hir-
det képzőművészek számára „...vitéz népednek lelke mennydörög, 
hogy széjjelzúzza az önkény bilincset-osztó vaskarjait.” címmel.

a pályázatot a szervezők budavár visszafoglalásának 160. év-
fordulója (1849. május �1.) alkalmából, a magyarságnak a 160 év 
(1848-49-től napjainkig) során megvívott honvédő szabadság-
küzdelmeiről való megemlékezés céljából írják ki.

Témája a kor és a 160 év magyar had-, katonatörténelme, a hon-
védelem szerepe, jelentősége, a katonai erények és erkölcs.

Pályázni festmény, grafika és kisplasztika kategóriában lehet. 
Egy alkotó � db alkotással pályázhat. a pályaművek egyetlen mé-
rete sem haladhatja meg a 110 cm-t.

a pályázattal kapcsolatban további információért a HM Hon-
véd Kulturális Szolgáltató Kht. munkatársához lehet fordulni. 
Ügyintéző: Oláh Klára (e-mail: oclara@klubkht.hu, Telefon: 06-
1-�73-4193, 06- 1-�73-419� , mobil:30/8�8-0691, http://www.
hm.gov.hu)

Civil szervezetek, magánszemélyek, vállalkozók internetes 
megjelenésének támogatása

Kiíró: King art Webdesign Stúdio
Beadási határidő: 2009. június  30.
Pályázók köre: társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szak-

szervezetek);  köztestületek;  alapítványok; közalapítványok;  egy-
házak; egyházi fenntartású intézmények; szociális, egészségügyi, 
oktatási intézmények; önkormányzatok és fenntartásukban mű-
ködő egyéb intézmények közhasznú társaságok, egyéni vállalko-
zók, gazdasági társaságok, magánszemélyek.

 A támogatás célja: a pályázat célja a civil szervezetek, vállalko-
zások és magánszemélyek Interneten való megjelenésének támo-
gatása, illetve teljes körű ügyintézése. Ennek keretében a pályázók 
saját domain név regisztrációban, egyedi webes megjelenés elkészí-
tésében részesülnek.

A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege: a pá-
lyázók weblapjának egynyelvű elkészítését, (1 db „hu”) ingyenes 
domain név regisztrációját /www.valami.atw.hu/, saját e-mail cí-
met 5 Mb tárhellyel 100%-ban támogatjuk. a weblap tartalmaz-
hat 5 db menüpontot, egyedi megjelenést, valamint egy galériát.

További információ: web: http://www.kingartweb.atw.hu; 
e-mail: kingartweb@gmail.com, tel: 06/30/393-709�-es telefon-
számon

RECLOTHES – Reboot your clothes – RERUHA – Gondold 
újra a ruhatáradat

Kiíró: Vertigem associaçao para Promoçao Património, retex-
til alapítvány

Határidő: 2009. május 1. 
Pályázhatnak: magánszemélyek, csoportok, amatőrök és profik
a nemzeti szinteken koordináló szervezetek: retextil alapít-

vány (Magyarország), Consello da Xuventude de Galicia (Spa-
nyolország)

A pályázat célja: rEClOTHES – rEruHa” projekt célja, 
hogy ösztönözze a 3r szemléletet a

résztvevők között (reduce- reuse – recycle), ill. hogy jó gyakorla-
tokat népszerűsítsen a környezet védelme és megóvása érdekében.

a rEruHa projektre olyan ruhákkal, kollekciókkal lehet pá-
lyázni, amelyek reciklikált anyagokból készülnek. a pályaművek a 
következő anyagokból készülhetnek: textil, bőr, műanyag, gumi.

a beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el nemzeti szin-
ten mindhárom részvevő országban, majd az országonkénti 4 leg-
jobb alkotás közül egy nemzetközi zsűri döntése alapján 4 pálya-
mű 1000-1000 euró díjazásban részesül.

Továbbá a nyertes pályaművek nemzetközi divatshow keretében 
is be lesznek bemutatva Spanyolországban és Portugáliában, mely-
nek a fővédnöke Celsus (portugál) divattervező lesz.

a pályázati felhívás és bővebb információ magyarul is hozzáfér-
hető: http://www.reciclario.com

További információk: Pataki Erika programvezető, tel.:7�-�33-
459;70-7713577; fax: 7�-�33-459;

E-mail: retextil@gmail.com; http://www.reciclario.com
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a CIVIL KORZÓ előfizethető az alábbi megrendelő visszaküldésével (Nevelők Háza Egyesület, 76�4 Pécs, Szent István tér 17.) 

és a díj befizetésével (átutalással a 11731001-�0�01519 számlaszámra, csekken, vagy személyesen. Igény esetén csekket küldünk. 

az előfizetési díj 1�50 Ft/év (10 szám).

Megrendelő
Számlázási cím

Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................

Irányítószám:  ...............................  Település: .............................................................................................................................................................

utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ....................................................... Fax: .......................................... Email: ..........................................................................................

Postázási cím (ha más mint a számlázási cím)

Megrendelő neve: ............................................................................................................................................................................................................

Irányítószám:  ............................. Település: ..........................................................................................................................................................

utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ...................................  Fax:……………………… ..........  Email: ..............................................................................................................

Dátum: .......................................................................... Megrendelő aláírása:..................................................................

A Borostyán Egyesület és a 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése megtalálható 
a www.civilhaz-pecs.hu honlapon.

Ismét elment valaki a „nagy Öregek” közül. 
Egy régi vágású pécsi úriembertől vettünk 
végső búcsút, aki örökre eltávozott. Valaki-
től, aki Pécs városához, és hozzánk tartozott. 
Szerettük és tiszteltük Sugár Győzőt, a Pécsi 
Városszépítő és Városvédő Egyesület helytör-
téneti előadásainak szervezőjét. 

és most nagyon hiányzik. Mindig ő volt az első, aki az elő-
adásokra megérkezett. Igazi házigazdaként ott állt szerény, ud-
varias mosollyal a lépcsősor tetején. Halk, kedves szóval üdvö-
zölte az érkezőket. Neki valóban csak jó ismerősei és kedves 
barátai voltak. 

Igazi római patríciushoz méltóan, Ő volt a mi Petroniusunk, 
az Elegancia Nagymestere. Mindig diszkréten, elegánsan öl-
tözködött. a választékos, frissen vasalt  öltönyhöz valami utol-
érhetetlen udvarias, előzékeny modor párosult. bizony ebben 
nem lehetett őt  felülmúlni. 

és most a Civil Közösségek Házának ódon lépcsői halk recs-
csenő sírással búcsúznak a hosszú útra indulótól.

Sugár Győzőt látásból már nagyon régen ismertem. annak ide-
jén, mint a Szigeti Városrész OTP-jének vezetője, sok ügyes-bajos 
dolgom megoldásában segített. azután sok év telt el, míg újra ta-
lálkoztunk. Idős koromban intenzíven kezdtem el várostörténeti 
témákkal foglakozni. Így kerültem ismét kapcsolatba Vele. El-
kezdtem járni azokra az előadásokra, amelyeket a Pécsi Városszé-
pítő és Városvédő Egyesület Helytörténeti Szakosztálya keretein 
belül szervezett. Tisztelettel és ámulattal töltött el, hogyan sike-
rült mindig valami újszerűt és érdekeset elővarázsolni gondolatai 
gazdag „csodacilinderéből”. bámulatos érzékkel választotta ki az 
adott témát legjobban ismerő előadókat.  

Hallottam Tőle saját előadást is. lírai beszámolójában egy 
borzalmas időszak megpróbáltatásait vázolta fel, amely több, 
hozzá hasonló magyar fiúnak pályáját végzetesen kettétörte. 

Tudtuk, hogy Győző nagy átérzéssel szaval verseket. Ő sok-
szor emlékezett vissza erre, de én sajnos nem lehetettem része 
ennek az élménynek…  

Hosszú-hosszú évekig zavartalanul ismétlődtek az előadá-
sok. azután megtudtuk Győzőről, hogy súlyos beteg. Mi, akik 
közelebbről ismertük, tisztában voltunk avval, hogy milyen 
emberfeletti erőfeszítésekkel jár számára az előadások pontos 
megszervezése. Többször gondolt arra, hogy lemondja ezt a 
fáradságos munkát, de a vezetőség ragaszkodott hozzá. és ő 
örömünkre maradt, szinte az utolsó pillanatig. Már-már úgy 
látszott, hogy valami csodálatos erő és a kötelességtudat legyő-
zi az elkerülhetetlent.   

Sajnos nem így történt, �008. októberében jelentősen rosz-
szabbodott egészségi állapota. a lélek ellenállt, de a törékeny 
test alul maradt a küzdelemben. a novemberi előadáson már 
nem tudott ott lenni. 

a Jó Isten nem hagyja magára a benne bízókat, nem mért 
hosszú szenvedést a fáradt utazóra. 

�009. január �8-án az esti órákban éles telefon csengés szag-
gatta szét a csendet. Egy szomorú hang közölte a megmásítat-
lan hírt, Győző, a feledhetetlen barátunk, és nagy tudású mun-
katársunk január �7-én csendesen elhunyt. 

Jelen írásommal nem akartam Sugár Győző pályafutását 
hosszasan méltatni, csak egy jó ember és barát ködfátyolos ké-
pét próbáltam magam elé idézni. Egy elmosódó árnyat, amely 
végén már csak egy könnycsepp ragyog…

 Trebbin Ágost

A Búcsú…
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A Baranya megyei civil szolgáltató központ működtetéséhez kapcsolódó feladatok

1) Elősegíti a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttmű-
ködését, a civil szervezetek közreműködését az önkormányzati döntés-előkészítésben, döntésho-
zatalban. Pl. rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának 
ösztönzése; a közfeladat-kihelyezés gyakorlatának szorgalmazása, elősegítése; helyi önkormányzati 
civil referensi státuszok kialakításának ösztönzése.

�) Folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszer megvalósítása:
a. jogi, közhasznúsági,
b. pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben,
c. pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan,
d. Közösségi Technológia Központ működtetése.

3) Képzések megvalósítása, a helyi civil szervezeteket leginkább érintő témákban (pl. szervezeti, me-
nedzselési kérdések, kapcsolatépítési, szponzorszervezési technikák, pályázatkészítési tudnivalók, 
Eu-s témakörök stb.).

4) Folyamatos információszolgáltatás biztosítása: adatbázis építése, rendszeres aktualizálása és ren-
delkezésre bocsátása (együttműködve a többi civil szolgáltató központtal az erre a célra fenntartott 
intraneten, valamint a civil szolgáltató központ honlapján), különösen a következő területeken:
a. a megye civil szervezeti regisztere,
b. pályázati lehetőségek, kiírások, űrlapok biztosítása,
c. megyei ernyőszervezeti nyilvántartás,
d. megyei szakértői, előadói lista.

5) Civilszakmai dokumentációtár építése: könyvek, segédanyagok, audiovizuális anyagok gyűjtése, 
kölcsönzése, valamint az elektronikusan rendelkezésre álló, szabadon terjeszthető anyagok bemu-
tatása a civil szolgáltató központ honlapján.

6) rendszeres kapcsolattartás a civil szervezetek széles körével elektronikus vagy nyomtatott hírlevél 
kiadása keretében.

7) az információ-szolgáltatás keretében a civil szolgáltató központ tevékenységével összefüggő infor-
mációk közzététele érdekében internetes honlapot szerkeszt, illetve azt folyamatosan aktualizálja. 
a honlapon fel kell tüntetni a programmal kapcsolatos leglényegesebb informácókat, az igénybe 
vehető szolgáltatásokat, azok helyét, idejét, módját, ellenértékét, egyéb feltételeit.

8) Konkrét tevékenységi együttműködést alakít ki az adott terület egyéb közösségi szolgáltatóival, pl. 
esélyek háza, regionális ifjúsági szolgáltató irodák, teleházak, kistérségi megbízottak és menedzse-
rek, falugondnokok, európai információs pontok.

9) Hálózati funkció: együttműködik a feladatmegvalósításban a megye hasonló vagy részben hasonló 
célú civil szervezeteivel, más szolgáltató-fejlesztő szervezeteivel, valamint a többi megyei civil szol-
gáltató központtal.

A Nevelők Háza Egyesület 
szolgáltatásai

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel./Fax: 72/ 315-679, 215-543

E-mail: nevhaz@t-online.hu, civilhaz@civilhaz-pecs.hu 
Web: www.civilhaz-pecs.hu 
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21. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny 
     és Egyházzenei Szimpózium

2007. május 25-tôl | Palkonya – Európa Kulturális Faluja
Június 15–18. | Görög-Holland hétvége 
Június 29–július 2. | Német-Észt hétvége
Július 15–22. | Nemzetközi Ifjúsági Alkotótábor
kulturalisfalu.palkonya.hu

Május 17–szeptember 30. | Varázskert Rendezvények
Május 17–június 17. | Utczabál a Jókai téren 
Július 5–15. | Panelhetek a Kertvárosban
www.varazskert.univ.hu

Május 28–június 2. | A Vidámpark kulturális célú hasznosítása
Mûhelymunka és alkotótábor
www.imagomundi.hu

Június 1–30. | VersMegálló – Köztéri vers- és fotókiállítás Pécsett
www.pmh.hu, www.versmegallo.hu

Július 4–11. | Terpsichoré Modern-Kortárs Táncmûvészeti Mûhely
www.pecsimuveszeti.hu

Június 16–július 1. | Sétatér Fesztivál
www.setaterfesztival.hu 

Június 25–29. | Upgrade kísérleti zenei és táncmûhely
http://upgrade.moire.hu, www.setaterfesztival.hu

Június 28–30. Pécsi Szabadtéri Játékok – Nemzetközi Néptáncfesztivál
www.pecsiszabadteri.hu

Július 1. | Pécsi Szabadtéri Játékok – Kottafejek és haranglábak
Kórus- és táncmûvészeti produkció Kodály Zoltán emlékére, 
a Bartók Béla Férfikar és „A Hetedik” Kortárs Táncmûhely közös elôadása
www.pecsiszabadteri.hu

Július 1–augusztus 26. | A Pécsi Galéria 30 éves jubileumi kiállítása
www.pecsgallery.hu

Július 4–7. | Kisebbségi Nyelvek 11. Nemzetközi Konferenciája
– 11th International Conference on Minority Languages (ICML)
www.law.pte.hu

Július 7. | Folk és Roll Fesztivál
Tehetségkutató fesztivál és szakmai tábor
www.ihpecs.hu

Július 19–29. | EdYouCate Pécsi Nemzetközi Kultúrhét 
– 11th International Culture Week in Pécs
www.icwip.hu
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AZ EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 

PROGRAM 2007-ES FELVEZETÔ ÉVÉNEK 
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