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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK FEBRUÁRI PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS

GEbAuEr GALÉrA
• 2010. február 9-én, kedden 17 órakor 

nyílik a „Változatok a Mona Lisára” című 
kiállítás, a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete válogatott anyagaiból. 
A kiállítást megnyitja: Hámori Gábor 
fotóművész, a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége tagja, a Mecseki Fotóklub 
elnöke

 Megtekinthető: �010. február �8-ig

HALÁSZ rEZSŐ GALÉrIA
• 2010. február 16-tól látható Dr. Boda 

Miklós kiállítása „Fotográfiák” címmel.

A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 
9-19-ig

PrOGrAM

Február 2-án, kedden 9 órakor 
TÁMOP Szervezetfejlesztés – Pénzügyi 
Menedzsment

Február 2-án, kedden 9.30 órakor
Civil Tanácsadó Fórum
A DDRFK rendezvénye

Február 2-án, kedden 18 órakor 
Vendég a társművészetek köréből – Lovasi 
András zenész, előadóművész 
MECSEKI FOTÓKLUB       

Február 3-án, szerdán 9 órakor 
TÁMOP Szervezetfejlesztés –Pénzügyi 
Menedzsment

Február 3-án, szerdán 16.30-kor
PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG – elnök-
ségi ülés

Február 4-én, csütörtökön 9 órakor 
TÁMOP Szervezetfejlesztés –Pénzügyi 
Menedzsment

Február 5-én, pénteken 9 órakor
TÁMOP Szervezetfejlesztés –Pénzügyi 
Menedzsment

Február 6-án, szombaton 9 órakor
A PÉCS-BARANYAI KÓRUSSZÖVETSÉG 
ülése

Február 9-én, kedden 18 órakor
Tehetségkutatás
MECSEKI FOTÓKLUB

Február 9-én 18 órakor
Koláth Zoltán: Csillagos égbolt rezervátum
MAGYAR MADÁRTANI és 
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 
rendezvénye

Február 10-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub (További információ: Esélyek 
Háza 7�/�10-794)
Férj és férj – színes, magyarul beszélő – amerikai 
víg játék

Február 15-én, hétfőn 17 órakor
Tanulási technikák-avagy: Mit tanácsolhatunk 
a nehezen tanuló gyermekeknek? 
A DYSLExIÁS GYERMEKEKÉRT 
BARANYÁBAN EGYESÜLET rendezvénye

Február 16-án, kedden 16 órakor
Kórusfarsang
A NYUGDíjAS PEDAGÓGUSOK 
BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK rendezvénye 

Február 17-én, szerdán 16 órakor
Megemlékezés Kazinczy Ferenc születésének 
260. évfordulóján
Előadó: Dr. Szabó Szabolcs
A NÉPI íRÓK BARÁTI TÁRSASÁGÁNAK 
rendezvénye

Február 23-án, kedden 14 órakor
NCA fórum

Február 23-án, kedden 17 órakor
dr. Debreceni László: Az 1956-os forradalom 
eseményei és az azt követő megtorlás a Pécsi 
Egyetemen
A PÉCSI VÁROSVÉDŐ ÉS VÁROSSZÉPíTŐ 
EGYESÜLET rendezvénye

Február 24-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub (További információ: Esélyek 
Háza 7�/�10-794)
Vakság – filmdráma – José Saramago regénye 
alapján 2008

Február 24-én, szerdán 17 órakor
Outi Hassi előadása a Kalevala napja alkal-
mából
A PÉCSI MAGYAR-FINN TÁRSASÁG 
rendezvénye

Február 26-án, pénteken 9 órakor
TÁMOP Szervezetfejlesztés – Projekttervezés

Február 27-én, szombaton 16.30 órakor
A PÉCSI KAMARAKÓRUS teadélutánja – ka-
marakoncert

ÁLLAND�� PrOGrAMOKLLAND�� PrOGrAMOKMOK

Minden hétfőn 15.00 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok BARÁTSÁG 
KÓRUSÁNAK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn 18 órakor
FÜSTI-MOLNÁR ÉVA SZíNISTÚDIÓ fel-
nőtteknek
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, jászai díjas művész

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas karnagy

Minden kedden 18.00 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIFjÚ NYUGDíjASOK Klubja

Kéthetente (páros) 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
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 
PEDAGÓGUSOK KLUBjA
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden szerdán 17.30 órakor
FOTÓS TANFOLYAM (Barbakán fotósiskola)
Vezeti: Dékány Zsolt, fényképész

Minden csütörtökön 15.30 órakor 
BELVÁROSI RAjZISKOLA 
Vezeti: Nemerey Péter

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
FINN TANFOLYAM kezdőknek
Vezeti: Anja Haaparanta, lektor

Minden pénteken 18 órakor 
REPÜLŐ-KLUB
A BM Repülő és Ejtőernyős Klub 
Vitorlázórepülő Szakosztályának szervezésében

Minden pénteken 17.00 órakor 
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül bárki-
nek
Vezeti: Palacskó józsef
http://enekvarazs.uw.hu 

7624 Pécs, Szent 
István tér 17.

Telefon: 
+36-72/215-543

Telefon/Fax: 
+36-72/315 679

E-mail: 
nevhaz@t-online.hu
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Tisztelt Pécsi Polgárok!
Kedves Vendégek!

Mi, pécsiek, és mi, magyarok tudjuk, 
hogy Pécs már régóta Európa egyik 
kulturális fővárosa! Kétezer éves múl-
tunk, történelmünk, kulturális örök-
ségünk feljogosít bennünket erre a 
kijelentésre. jól tudjuk mi ezt, hiszen 
mindannyian itt élünk, itt alapítot-
tunk családot, ismerjük a várost és ér-
tékeit. Ismerjük egyedülálló atmoszfé-
ráját, hangulatos utcáit, tereit, parkjait, 
ízes ételeit és borait.

Néhányan talán azt gondolják, hogy 
Pécs csak monumentális új épületek-
kel szimbolizálhatja azt, hogy Európa 
Kulturális Fővárosa. Ez tévedés, hiszen 
az épületek – legyenek azok bármily 
látványosak és fontosak – önmaguk-
ban kevesek ahhoz, hogy maradandó 
élményt nyújtsanak Pécsről. A szelle-
miség, a tartalom az, amely valójában 
képes erre, képes kifejezni, miért is a mi 
városunk �010-ben Európa Kulturális 
Fővárosa. Mi, pécsiek azt fogjuk meg-
mutatni, hogy milyen szellemi, kultu-
rális, történelmi és szakrális értékeink 
vannak, mert a város ezeknek köszön-
heti, hogy kétezer éve létezik. A pécsi-
ség az, ami meghatározó, és �010-ben 
mindenki lehet egy kicsit pécsi, aki el-
látogat hozzánk!

Pécs nagyszerű város, a pécsiek pe-
dig nagyszerű, büszke és okos emberek. 
Fontosnak tartottam, hogy a civilek mi-
nél nagyobb teret kapjanak az Európa 
Kulturális Fővárosa programon belül, 

ezért különítet-
tünk el 100 millió 
forintot a pécsi 
kulturális és civil 
szféra számára, 
hogy még inkább 
bekapcsolhassuk 
őket a progra-
mokba. Ez sike-
rült, a pályázaton 
támogatást nyert rendezvények tovább 
gazdagítják majd városunk programkí-
nálatát, és élményt nyújtanak azoknak, 
akik ellátogatnak hozzánk.

Pécs sokszínű, izgalmas város. Úgy 
hiszem, e sokszínűség miatt is érde-
melte ki az Európa Kulturális Fővárosa 
címet. Bízom abban, hogy ezt a sok-
színűséget a �010-es programokon 
keresztül is láttatni tudja majd a város. 
Azt kívánom, hogy tartalmas, izgalmas 
és színes hetek, hónapok elé nézzünk 
mindannyian, váljon mindenki számá-
ra kézzelfogható valósággá az Európa 
Kulturális Fővárosa program.

Hiszem azt, hogy Pécs sikerre viszi 
e kitüntető címet, és megmutatjuk a 
világnak, megmutatjuk Európának, 
megmutatjuk Magyarországnak: Pécs 
olyan város, amely összeköti az embe-
reket, összeköti a kultúrákat, s ezáltal 
valódi, a hagyományokon alapuló új 
értéket teremt.

Páva Zsolt
Pécs polgármestere

fotó: Marsalkó Péter
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A civil szervezetek szerepe 
   a vidék metamorfózisában I.

Életünk minden területén érezhető a 
válsághangulat, és a reálgazdaságba is 
begyűrűző pénzügyi válság arra késztet, 
hogy elgondolkozzam a vidéki életet fe-
nyegető veszélyeken, és számba vegyem 
a László Ervin által „Világváltásnak” 
nevezett folyamatban rejlő esélyeket, le-
hetőségeket, melyeket a vidékfejlesztés 
területén látok. (László, �008)

Két évtizedes vidékfejlesztési ta-
pasztalatom elszigetelt, rossz infrast-
ruktúrájú és elnéptelenedés által súj-
tott faluban arra a következtetésre 
vezetett, hogy a modernizáció min-
den áron való erőltetése, tulajdonkép-
pen felszámolja a vidéket, mint lét-
formát. A természetközeli életforma 
újjászületése nem a mezőgazdaság, 
hanem a tájgazdálkodás – és környe-
zet – irányában történhet meg. Ebben 
az újjászületésben az elszigetelt tér-
ségek esélyesebbek, mint a városok 
közelében lévő urbanizált és a fo-
gyasztói társadalmi modellbe beszer-
vezett térségek. Az előbbire jellemző 
erőforráshiányt csak összefogással és 
magas szintű szellemi felkészültséggel 
együtt járó jelenléttel lehet pótolni. 
Ennek a jelenlétnek – és a megélhe-
téshez nélkülözhetetlen, magas szintű 
szakmai tudás – biztosításában kulcs-
fontosságú szerepet töltenek be a ci-
vil szervezetek. Az elszigetelt vidéki 
települések legyőzhetetlennek tűnő 
szociális problémákkal küzdenek, és 
a megélhetéshez elengedhetetlen te-
vékenységek nem folytathatóak gaz-
daságosan a piacgazdaság szempontjai 
és elvárásai szerint. Csak értékvezérelt 
emberek és azoknak önkéntes szerve-
ződései tartják ezt értelmes, ember-
hez méltó feladatnak. A profitvezérelt 
piacgazdaság tulajdonképpen a vidék, 
mint gazdaságtalan létforma felszá-
molására törekszik. Civil kurázsi kell 

„A mindenségi élet törvényei a falu mellett döntenek. (...) A hegy oldalában, 
a folyó partján, a völgy szájában meghúzódó falu a helyes arányú élet. He-
gyek, erdők, rétek, szántóföldek, levegő, levegő és házak, emberek. Együtt 
van mind, aki ismerheti egymást és együtt élnek mind a föld hátán, Isten te-
nyerén. Művészet, tudomány fejlődhetik köztük. De a föld emlőjéről soha le 
nem szakítják magukat. Túrják a földet és vetik a magot. Érzik a növekedést. 
Élik a mindenség életét.” balázs Ferenc

ezzel a mindent elsöprő erővel szem-
ben cselekedni, és felelősséget vállalni 
az Életért.

Válságkezelés
A globális kapitalizmus krízise előre 

jelezhető volt és elkerülhetetlennek bi-
zonyult. (Soros, 1998)

Az egyes kormányok, az Egyesült 
Államok és az Európai Unió által eddig 
megfogalmazott válságkezelő progra-
mok csak tüneti kezelésre alkalmasak, 
nem segítik a válság utáni új gazdaság 
és társadalom kialakulását. Továbbra is 
a szociális következmények enyhítése a 
cél, a szociális kérdés megoldása helyett. 
A fogyasztás élénkítését szolgáló intéz-
kedések, valamint a válság által legsú-
lyosabban érintett nagyvállalatoknak 
és bankoknak nyújtandó állami támo-
gatás tovább növeli az állami adósságál-
lományt. Mindezek az azonnali, pánik-
szerűen megfogalmazott intézkedések 
tovább erősítik a krízist, és súlyosbítják 
annak következményeit. A válságra vá-
laszként megfogalmazott, rögtönzött 
vállalati stratégiák jelentős része a válsá-
got ürügyként használja az elmúlt évek 
hibás gazdasági döntéseinek korrigá-
lására (tőkeújraértékelés, személyzeti 
leépítés, költségcsökkentés). Nem két-
séges, hogy a válság nyomán sokan újjá-
születnek majd, radikálisan szakítva az 
addigi felelőtlen gazdálkodás gyakorla-
tával. Hogy ezekből az újjászületések-
ből, a túlélők győzelméből születik-e 
majd egy új, fenntartható világ, most 
még erősen kérdésesnek látszik.

A válság – amint a krízis szó eredete is 
mutatja1 – tulajdonképpen esélyt hor-
doz egy más, az eddigitől gyökereiben 
eltérő gazdaság és társadalom kialaku-
lására. Ehhez azonban fel kell ismerni, 
és tudatosítani kell, hogy a válság gyö-

kereiben az emberi társadalom morális 
romlásának következménye�. Mert mo-
rális romlás az, ahogyan az emberiség a 
természettel, az élővilággal és önmaga 
jövőjével, a jövő generációk életével fe-
lelőtlenül bánt a fogyasztói társadalom 
eltelt száz esztendejében. A globális fel-
melegedés, a fosszilis energiaforrások 
kimerülése tulajdonképpen az ember 
minden áron való profithajhászásának, 
a munka nélküli jövedelemszerzési vá-
gyának és az értelmetlen versengésnek 
a következménye. A szűkösség gazda-
ságának – ami csak egy másik formája 
a kommunisták által bevezetett hiány-
gazdaságnak – a fenntartása profitszer-
zés érdekében, a ma már technológiai-
lag lehetséges bőséggazdaság helyett 
szintén morális kérdés. Morális romlás 
az is, ahogyan a gazdaságban az érték-
adó folyamatokat kiengedték a társadal-
mi és erkölcsi ellenőrzés alól, és a profit 
növelése érdekében arra buzdították a 
bankok, hogy elfogyasszuk a várható 
termelésünk jövedelmeit, eladósítva ál-
lamokat és polgárokat egyaránt.3

A gazdasági válságból egy reá-
lis szükségletekre és létező, valamint 
fenntartható erőforrásokra épülő gaz-
dasági modellel lehet kilábalni. A gaz-
daság az együttműködés és nem az 
esztelen verseny területe kell legyen4. 
Együttműködés az emberek közt a 
szükségletek kielégítésére, az innováci-
óra, hogy megtaláljuk a megoldásokat 
a problémákra, és biztosítsuk az erő-
forrásokat a szükséges cselekvéshez. 
Együttműködés az állatokkal, növé-
nyekkel a Föld élővilágának fenntart-
hatósága érdekében. Együttműködés a 
jövő nemzedékeivel az emberiség jövő-
jének biztosítása érdekében.5

A vidéki élet leértékelődése
A vidéki élet a modernizáció követ-

keztében végveszélybe került. A falvak 
elnéptelenedtek, a kiöregedett lakosság 
nem képes, és nem is érdekelt a vidéki 
tájat fenntartani. A hagyományos pa-
raszti kultúra és társadalom megszűnt 
létezni, felbomlott a szövete, és helyébe 
nem alakult ki, nem alakulhatott ki, a 
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korszerű, ökológiai szemléletű és fenn-
tartható, a tájgazdálkodást felvállaló 
vidéki társadalom. Spontán erdősödés 
és garázdálkodó vadak uralják a hajdan 
művelt vidéki tájat. Társadalmi és gaz-
dasági kirekesztettség, elszegényedés és 
egyre erősödő bűnözés veszélye fenye-
geti a még falun élő emberek életét.

A vidék felszámolását szolgálta szá-
mos modernizációs törekvés mind a 
kapitalista, mind a szocialista moderni-
záció alatt. A falu bizonyult a gazdasági 
növekedés számára létfontosságú ol-
csó és képzetlen munkaerő forrásának. 
Ezért fogalmaztak meg kormányok 
többé-kevésbé nyíltan faluellenes gaz-
daságpolitikákat a húszadik században 
az egész világon. Az élelmiszertermelés 
ipari formái szükségtelenné tették a 
vidéki közösségeket. A modernizáci-
ós propaganda sikeresen meggyőzte a 
falvak lakósságát, hogy a jövendő nem-
zedékeknek csak a város biztosíthat 
életet. A Föld számos országában fel-
számolták, illetve továbbra is naponta 
számolják fel a vidéki élet keretét adó 
természetes ökológiai rendszereket, ős-
erdőket, legeltethető pusztákat és hegy-
vidéket, árgazdálkodásra alkalmas vizes 
élőhelyeket.

A falu válsága tulajdonképpen jóval 
megelőzte, és ugyanakkor előrevetítette 
a jelenlegi világválságot. Az a politika 
és gazdasági magatartás, mely a vidéket 
tönkre tette, az juttatta az emberi civi-
lizációt a végveszélybe. Az már most 
látszik, hogy a gazdasági válság a nagy-
városok lakóit, a globális fogyasztói 
társadalomtól függő „bérrabszolgák” 
több százmilliónyi táborát fogja a leg-
súlyosabban érinteni. Azokat, akik kép-
telenek saját erőből magukat eltartani. 
Kevésbé fognak szenvedni azok a vidé-
kek, ahol még létezik az önfenntartás 
becsülete és tudása. A szabadságnak 
azon érzése, hogy az ember és családja 
élete kevésbé függ kiszámíthatatlan és 
ellenőrizhetetlen tényezőktől, sokak-
nak bizalmat és pozitív jövőképet fog 
eredményezni még alacsony jövedelem-
szintek mellett is.

Romániában egyedi jelenségként a 
rendszerváltás nyomán szociális indít-
tatású visszaköltözés indult be városról 
falura. A globális fogyasztásra termelő 
vállalatokból elbocsátott munkaerőt 
azonban a vidék nem tudja befogadni. 
Nincsen infrastruktúra, hiányzik a vi-

déki gazdaság és nem is akarnak ezek a 
munkások mezőgazdasággal foglalkoz-
ni. Legtöbb esetben mélyen megvetik 
azokat, akik „még mindig a földet túr-
ják”. Az alapvető válság a fejekben és 
az értékrendben van. A fogyasztás kor-
látlan növelésére alapozott gazdasági 
növekedés ideológiája által agymosott 
„rabszolgák” fejében a természetközeli 
élethez szükséges szemlélet kialakulása 
hosszadalmas és fájdalmas lesz. Az ön-
célú fogyasztás szenvedélybetegség6. 
A felébredés és a gyógyulás az elvonási 
tünetek egész sorával fog járni.

A válságból csak az ökológiai szemlé-
let meghonosodásával tudunk kilábal-
ni. A gazdaság és társadalom érdekeit 
alá kell rendeljük az ökológiai fenntart-
hatóság követelményeinek. Ha eddig 
úgy gondolkodtunk, hogy ami a gaz-
daságnak jó, az jó kell legyen a termé-
szetnek is, ezután úgy kell éljünk, hogy 
ami jó a természetnek, az kell jó legyen 
a gazdaságnak is. Az ökológiai egyen-
súly fenntartása csak természetközeli 
életformával és tudatos természetvéde-
lemmel lehetséges.

A vidék felértékelődése
Az Európai Unió az elmúlt évtized-

ben felismerte, hogy az ember által la-
kott ökológiai rendszerek fenntartása 
érdekében – az egyébként a második 
világháború utáni éhezéseket követően 
prioritást élvező élelmiszertermelésen 
túl – a vidéki élet támogatásra szorul. 
Közösségi politikák és vidékfejlesztés 
céljából létesített támogatási alapok 
szolgálják a vidék átalakítását, a Corki-
nyilatkozatban megfogalmazott élhető 
vidék jövőjét7. Az EU vidékfejlesztési 
politikáját a mezőgazdaság és élelmi-
szertermelésen túlmenően, a tiszta leve-
gő, az élővilág sokszínűségének megőr-
zése, valamint esztétikai szempontokat 
is érvényesítő tájfenntartás motiválja. 
A vidék felértékelődni látszik, mint az 
élővilág fennmaradásához elengedhe-
tetlen közjavak előállításának színhelye. 
A fosszilis tüzelőanyagok elfogyásának 
perspektívája a vidéket, mint megújuló 
energiatermelőt is jelentős tényezővé 
avatta. A jelenlegi intenzív mezőgaz-
daság kőolajfüggése – a nagy mennyi-
ségben felhasznált üzemanyag, és mű-
trágyák miatt – komoly technológiai 
váltást tesz szükségessé. Az organikus, 

vagy biotermelés azonban nem képes 
alacsony hozamaival kielégíteni a világ 
élelemszükségletét. A globális felmele-
gedés okozta klímaváltozás és a víztar-
talékok kimerülése élelmezési válságot 
vetít a gazdasági válság mellé. Mindez 
újabb kihívást jelent a vidék számára. A 
megoldás a decentralizált módon, he-
lyi erőforrásokra alapozott ökológiai 
szemléletű élelmiszer előállítása lehet.

Kolumbán Gábor
Civitas Alapítvány – elnök

A cikket a következő lapszámban folytatjuk 

Megjelent a Civil Fórum 
�009/1. számában

1 A „Krinein” ógörög szó, amiből a krízis szavunk 
ered, döntést, megkülönböztetést, határozást je-
lent. Vagyis a krízis mindig magában hordozza a 
megfelelő döntés, a másként való cselekvés lehető-
ségét.

� Konrad Lorenz által megfogalmazott, a civilizált 
emberiség nyolc halálos bűne: a túlnépesedés, az 
élettér pusztulása, versenyfutás önmagunkkal, az 
érzelmek fagyhalála, a genetikai összeomlás, a tra-
díciók lerombolása, a dogmák ereje, az atomfegy-
verek. ( Lorenz, �00�)

3 Soros György fogalmazta meg nemrég megjelent 
könyvében: „Arra a következtetésre kell ezen a 
ponton jutnom, hogy a pénzügyi hatóságok és 
a pénzpiacok résztvevői alapvető tévedések rab-
jai a piacok működésével kapcsolatban. A téves 
hozzáállás miatt képtelenek megérteni, hogy mi 
is történik valójában, és utat engednek azoknak a 
szélsőséges piaci eseményeknek, amelyek a jelenlegi 
kavarodást táplálják. Amellett érvelek tehát, hogy 
a globális pénzügyi rendszer hamis elképzeléseken 
alapul… ezek a téves nézetek nemcsak a piacokra 
jellemzőek, hanem mindenre, amit ember alko-
tott.” (Soros, �008, p. �8.)

4 Pyotr Alexeyevich Kropotkin már a múlt század 
elején megfogalmazta azt az evolúcióelméleti fel-
ismerést, mely szerint: „Azok az állatfajok, melyek 
esetében az egyéni küzdelem a lehető legalacso-
nyabb szintre csökkent, és a kölcsönös segítség gya-
korlata a lehető legnagyobb mértékben kifejlődött, 
változatlanul a legszaporábbak, a legjobban élnek, 
és a jövőbeni fejlődésre a legesélyesebbek”. (Kro-
potkin, 190�)

5 László Ervin pozitív jövőforgatókönyve szerint 
egyre többen vállalják az értékek, a jövőképnek és 
a magatartásformáknak a radikális változtatásával 
járó megpróbáltatásokat. Ennek hatására kialakul-
hat az együttműködő világ és fenntartható civilizá-
ció. (László, �008, p. ��-�3)

6 Konrad Lorenz írja: „Az újdonságvágy (neofilia) 
nagyon is kapóra jön a nagyvállalatoknak, akik a 
tömegek dogmatizálhatóságának köszönhetően 
ezt a jelenséget tisztes üzleti haszonná alakítják. A 
„built – in obsoletion”, azaz a „beépített elavulás” 
elve igen nagy szerepet játszik a ruha és autódivat-
ban.” (Lorenz �00�, p. 56)

7 The Cork Declaration – A living Countryside, 
1996 November szerint a vidék az európai kultu-
rális örökség része, jelentős gazdasági és társadalmi 
erőforrásokkal rendelkezik és a korszerű magas 
életminőség eléréséhez nélkülözhetetlen közjavak-
nak a fenntartója (táj, tiszta, egészséges természeti 
környezet, levegő, víz, minőségi élelem, szabadidő 
és egészség megőrzés).
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Elsőként arról szólok, hogyan is talál-
koztam a közösségfejlesztéssel. 

Megjelent 1988-ban egy tanulmány Szo-
cializáció, szerep, érték a népművelői pályán 
címmel, amely egy kutatás összefoglalója 
volt, s a szerzője (Vercseg) Ilika. A kutatási 
hipotézisben arra keresték a választ, miben 
áll a népművelői szerep, hogyan határoz-
zák meg ezt maguk a népművelők, és hogy 
szerepértelmezésük milyen szakmai tevé-
kenységet mozgat. Kicsit meglepődtem, 
amikor olvastam összegzést. Főként azon, 
hogy a „megfelelni az irányítás aktuális el-
várásainak” tartalom milyen előkelő helyet 
foglalt el az „alulról jövő kezdeményezések 
támogatásá”-val szemben. Addigi tapaszta-
lataim alapján ezt éppen fordítva gondol-
tam.

Akkoriban a megyei közművelődési 
intézményben dolgoztam és a hálózati 
módszertani munka mellett népművelők 
képzése volt a munkaköri feladatom. Úgy 
gondoltam, a képzések révén lehet és kell 
is a fentebb említett sorrenden változtatni! 
Ezért aztán a helyi társadalom fejlesztése, 
a helyi szükségletek feltárása, valamint az 
ebből építkező cselekvési tervek kerültek 
képző alkalmaink fókuszába. Tanultunk 
szemléletet, tanultunk módszert! A pálya-
kezdő népművelők képzésének gyakor-
lati részét is ennek jegyében valósítottuk 
meg, ennek részeként indult el a nagyrábéi 
közösségfejlesztő folyamat. Ekkor ismer-
kedtem meg a Közösségfejlesztők Egyesü-
letének törekvéseivel és meghatározó sze-
mélyiségeivel.

Nagyrábén Ilika vezetésével azt tanul-
tuk, hogy mit jelent egy település látle-
letének elkészítése, milyen módszereink 
vannak és milyenek lehetnek a látszólag 
helyi cselekvésre nem mozdulók aktivizá-
lására. Tanultunk egymástól és tanultunk 
a nagyrábéi emberektől: bölcsességet, a be-
szédes csend tiszteletét és azt, hogy idő kell 
ahhoz, hogy megértsük a településen élők 
lelkületét. És további munkáink során Ko-
nyáron, Bodaszőlőn megtapasztaltuk, hogy 
minden település más és más, és másfajta 
segítői, fejlesztői szerepet vár el tőlünk is.

Tudjunk teremteni!
A közösségfejlesztésről úgy tartjuk, hogy a kis lépések művészete, 
olyan folyamat, amely eredményeit csak hosszabb távon mutatja meg. 
Ez így igaz a Közösségfejlesztők Egyesületére is. Kis lépésekkel ugyan, 
de a húsz éves évforduló kapcsán itt vagyunk és elmondjuk az eltelt 
évekkel kapcsolatos tapasztalatainkat és érzéseinket.

Az első időkben mindig pontosan sze-
rettem volna értelmezni és tudni, hogy mi 
is a közösségfejlesztés lényege? Két véglet 
között mozogtam: nem értem, hogy miről 
beszélnek és nem érem el kézzel fogható 
közelségben; máskor meg úgy gondoltam: 
de hát én mindig is ezt és így tettem, csak 
nem tudtam, hogy így hívják!

A Közösségfejlesztő Egyesületében több 
korszakot éltünk meg, amelyek szervesen 
egymásra épültek. A korszakainkról és 
legfontosabb történéseinkről következik 
néhány gondolat, ahogyan én megéltem, s 
ahogyan az emlékezetemben megmaradt. 

A hőskorszakról 

A „mélyszántások” időszaka. így nevez-
tük magunk között azt, amikor egész te-
lepülést átfogó társadalmi és kulturális fej-
lesztést indítottunk. Voltak, voltunk, akik 
azt gondolták, hogy ezt csak így lehet. De 
hát akkor ez mennyi idő? – kérdeztük ré-
mülten magunktól is. Utólag is azt gondo-
lom: egy ilyen mélyszántás minden közös-
ségfejlesztőnek fontos és elengedhetetlen 
tanulási folyamat.

Az első, az országos egyesülethez kötő-
dő élményem az a találkozó volt, amelyet 
Pálinkásné Julika szervezett Cereden, 1989 
decemberében. Arról beszélgettünk, hogy 
azért szerveződik a Közösségfejlesztők 
Egyesülete, hogy az ország különböző he-
lyein élő, gondolkodó, cselekvő, a „változ-
tathatatlannak” mondottba bele nem tö-
rődőket megtalálja. Hogy az emberekből 
és közösségekből felszínre hozza a jót.

A tanulás és a szakmai konferenciák, ta-
nulmányutak időszaka

1990-ben elsőként Hajdú-Bihar megyé-
ben indítottunk bizonyítványt adó közös-
ségfejlesztő képzést 10 fő részvételével. Nagy 
tett volt ez akkor, személyenkénti befekte-
tés és kockázatvállalás, biztos megtérülés 
nélkül. Átnéztem a résztvevők névsorát, 
azt látom, ma ebből a körből öten dolgo-
zunk a nonprofit szektorban, nehézségek 
árán, de megteremtve munkahelyünket is.

„Szinte az egyik napról a másikra ala-
kul közösségfejlesztő szakmai identitá-
sunk, amelynek során környezetünkkel is 
feszültségekbe kerülünk, néha konfliktu-
sokat is megélünk, de átéljük, hogy vala-
miféle hőskorszak kialakítói is vagyunk, 
még ha egyedül is, még ha egzisztenciális 
bizonytalanságban is. Vonzódunk az isme-
retlenhez, ki akarjuk próbálni magunkat, 
nyelvet szeretnénk tanulni, külföldre utaz-
ni, feltöltődni, hogy mindez erőt adjon a 
hétköznapok nemcsak elviseléséhez, ha-
nem alakításához is” - írtam ezt akkor, egy 
képzésünket elemző cikkben.

A Közösségfejlesztők Egyesülete 1991-
ben szervezte meg a Képzők Képzőjét 
Szentendrén, amely az önképzésünknek új 
formája volt, kiváló előadókkal, parázs vi-
tákkal. Lehetőséget jelentett a tanulásra, az 
előadások által az Európában és a világban 
való tájékozódásra. A kurzus egy részében 
még nyelvtanulásra és számítógépes isme-
retek elsajátítására is volt lehetőség.  Igaz, 
az utóbbi megértése az Erika írógépen ne-
velkedettek egy részének nem volt könnyű 
feladat! 

A Nyolcvan Falu konferencia 199�-ben 
azért volt jelentős számunkra, mert két 
megyénkbeli közösségfejlesztő folyamat 
tapasztalatairól is beszámolhattunk.  Be-
mutattuk a nagyrábéi és a konyári mun-
kánkat.

Az első alkalom, amikor betekintést 
nyertem az egyesület nemzetközi tevé-
kenységébe, 199�-ben volt, amikor a 
CEBSD tagjaival volt közös konferenci-
ánk Budapesten és a Gyulajon közös terve-
ző munkánk.

Majd következett 1993 és a szécsényi 
konferencia, amelynek középpontjában a 
Közösségi munka Angliában témakör állt. 
Egy kis mikrobusznyi megyei csapattal 
mentünk és hazáig csak az élményeiket és 
a felfedezéseiket hallgattam. És bíztam ab-
ban, hogy most még a korábban kétkedők 
is elköteleződtek!

Ugyanebben az évben tanulmányúton 
voltunk Franciaországban. Vendéglátóhe-
lyünkön a térségi együttműködést tanul-
mányoztuk. Rácsodálkoztunk a kistérség 
újraélesztésének formáira, amelyben kitö-
rési pontot a falusi turizmus jelentett.

Magunkat is megerősítve éreztük, ami-
kor vendéglátónk, Louis (Caul-Futy) így 
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magyarázta munkája lényegét: „Készíts 
egy légi felvételt, tehát lásd és ismerd meg 
a saját környezeted változatos gazdasági, 
közigazgatási–hatalmi rendszerét! Találd 
meg, mi az a speciális, sajátos, ami csak itt 
van szilárdan, amire egy fejlesztési stratégia 
ráépíthető! És találj olyan társakat, akik is-
mernek és elismernek Téged!” – és még so-
rolhatnám bölcs gondolatait.

A közös munka és közös tanulás élmé-
nyét hozta a falufelmérés (village appraisal) 
módszerének tanulmányozása Angliában, 
melytől ihletet kapva a közösségi felmérés 
módszerének kifejlesztésére került sor �0 
magyar településen. Mi a régióban Földe-
sen, Fehérgyarmaton és Nagyrábén voltunk 
részesei a folyamatnak. Ekkor ismertük 
meg Mariont (Horton), Pault (Henderson) 
és persze a Charlie (McConnell) legényla-
kásában töltött néhány napot nem felejt-
jük máig sem!

1995–ban Edinburghban jártunk Iliká-
val, Beke Marcival a Válságban az ifjúság 
konferencián, amely egy új terültre irányí-
totta a figyelmet: erőforrásként építeni a 
fiatalokra!

Önképző alkalmainkra a koronát a 
yorkshire-i Barnsley Northern College fel-
nőttképzési szervezetében a John (Gray-
son) és Marion által szervezett rövid közös-
ségfejlesztő kurzus (két hét) tette fel, mely 
tanulási folyamatainak csúcspontja volt, 
tele élményt adó előadásokkal, találkozá-
sokkal, közösségi hétvégével, ahol még a 
nyelvi korlátokat is leküzdöttük. Ekkor él-
tem meg és értettem meg igazán a „tanulni 
mások tapasztalataiból” gyakran emlege-
tett felnőttképzési módszer lényegét.

Az intézményesülés időszaka, a „most 
lehet valamit tenni” érzésével

199�-ben megalakult a Közösségfejlesz-
tők Hajdú-Bihar megyei Egyesülete, amely 
hat évig működött. Hogy mégis vége lett? 
Hosszasan lehetne keresni a magyarázatot. 
A lényeg az, hogy akik átélték ezt az idő-
szakot, sok élménnyel és szakmai tapasz-
talattal gazdagodtak és elköteleződtek a 
közösségfejlesztés ügye mellett. Volt tag-
jaink mára közösségfejlesztő folyamatok 
generálóivá váltak saját környezetükben, 
településeiken, köréjük közösségek szerve-
ződtek.

1993-at írtunk, amikor hosszú vajúdás 
és reménytelen forráskeresés után létre-
jött a Közösségszolgálat Alapítvány, amely-
nek egyik alakítója a Közösségfejlesztők 
Egyesülete volt. Szerintem ez volt az első 
közösségfejlesztési szakember hálózat az 

országban. Tíz főállású helyi fejlesztőt al-
kalmazott, és együttműködött további 
szakemberekkel: Magyarné Rozi, Balázsi 
Karcsi, Pálinkásné Julika, Kecskeméthy-
né Lilla, Bihariné Emőke, Keresztesi Józsi, 
Vattay Dénes,  Pósfay Péter, Balipap Feri, 
Hallgató Éva,  Beke Pali, Varga Tamás, Pé-
terfi Feri, Ilika, Kovács Flóri, Huszerl Józsi.  
És sokan tartottak velünk más intézmé-
nyeknél dolgozva: Pocsajiné Magdi, Polyák 
Berci, Imre Karcsi, Kenyeres Jutka, Markolt 
Bandi és később Mészáros Zsuzsa.  Örülök, 
hogy társ voltam ebben a munkában is.

Az ezt követő években szinte havonta 
találkozunk Dobogókőn, Balatonalmádi-
ban, Budapesten.  Végiglátogatjuk szin-
te valamennyi helyi közösségszolgálatot. 
Megálmodtunk, elindítottunk, kipró-
báltunk valamit, ami akkor látszólag el-
bukott, de mint látjuk, itt vagyunk, tehát 
most is él!

Ennek a folyamatnak a keretében jött 
létre Debrecenben a Kelet-magyarországi 
Közösségszolgálat Alapítvány 1995-ben, ma 
is folyamatos tevékenységgel, s informáló, 
képző és kapcsolatteremtő tevékenysége 
révén elkötelezett bátorítója a helyi közös-
ségfejlesztő folyamatoknak a régióban.

A Civil Kollégium létrehozása a közös-
ségfejlesztők intézményépítési törekvéseit 
vitte tovább, hiszen részesei voltunk első 
kurátorként, leendő képzések ötletelői-
ként, vagy csak a „hozzávalók” beszerzésé-
ben vállalt apró szerepekben. És mint lát-
juk, ez sikeresebb lett, mint előbb említett 
intézményesülési törekvésünk.

Segítő kapcsolat szándékkal indult 
1990-ben a Parola, amely máig hiteles tár-
sunk, és amiben minden benne van, ami 
az elmúlt �0 évben történt velünk A mi 
Közösségi Adattárunkban Debrecenben 
minden száma megtalálható, így ez sokat 
segített nekem most is a múlt felidézés-
ben.

A Közösségfejlesztők Egyesülete köré, 
egy-egy időszakban, mindig „csapatok” 
szerveződtek. És voltak néhányan, akik 
minden időben ott voltak az egyesület 
élén, köszönet ezért Nekik! Én magamat 
a második ilyen nagy csapathoz sorolom, 
s szubjektív osztályozásom szerint most a 
negyedik generáció van jelen. Úgy hiszem, 
minden csapatnak megvolt a saját külde-
tése, „hőskorszaka” a maga idejében, tet-
tük/teszik a dolgunkat a legjobb tudásuk 
szerint.

A közösségfejlesztés magyarországi tör-
ténetét azonban, szerintem, együtt írjuk és 
együtt jelentjük! És ez már több mint az 
Egyesület! – de a gyökerek innen erednek.

Ha számvetést készítek, hogy mit is kap-
tam, tanultam a Közösségfejlesztők Egye-
sületétől, és az itt megismert emberektől, 
akkor elmondhatom:

Szakmai elköteleződést
Emberi tartást
Szemléletet
Élményt adó együttléteket és szakmai 
utakat, tudást új tartalmakkal
Barátságokat, szakmai segítő társakat 
itthon és külföldön egyaránt
Kitárult a világot, szakmai szabadságot
Ellesett titkokat: viselkedésben, gon-
dolkodásban, módszerekben
Követésre méltó példaképeket, elkö-
telezett embereket 
Megélt pillanatokat az együvé tarto-
zásról, a közösségben végezhető mun-
káról
Kudarcokat, amelyek az adott pilla-
natban lesújtottak, de hosszútávon 
előbbre vittek, építettek
Megélhettem egy magyar közmondás 
igazságtartalmát: „Szükségben isme-
red meg a jó barátokat”
Bátorított elindulni egy úton, amelyre 
félve léptem, és melyen volt idő, hogy 
botladoztam
Megalapozta azt, hogy mára saját kö-
zösségeimben, de főként a proHáló 
hálózatban, megélem az érdeklődést, 
a tanulni akarást és a tetteket a közös-
ségfejlesztés szemlélete és cselekvési 
technikái iránt.

Egy régi feljegyzésemből, 1989-ből, 
az „Egy település lelki szellemi arculatai” 
konferenciáról idézem Varga Tamás gon-
dolatait, arról, ahogyan az akkori állapo-
tokat jellemezte: „Leépült a helyi társada-
lom, a helyi tudat! Akinek nincs szelleme, 
nem tud teremteni!”

Azt kívánom Mindannyiunknak, hogy 
legyen egészségünk, szakmai elkötelezett-
ségünk, tudásunk, bátorságunk, hogy tud-
junk teremteni! 

Az egyesület mindenkori vezetőinek 
és tagjainak azt kívánom, hogy tudjanak 
építkezni a múlt gazdag tapasztalat- és tu-
dástárából, tisztelve az elődök munkáját, 
mert ezzel magukat, és egymást is meg-
becsülik. 

Groskáné Piránszki Irén
Kelet-magyarországi Közösségszolgálat 

Alapítvány
Debrecen

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Megjelent a Parola 2009/4. számában
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Az Országgyűlés �003. június �3-án fo-
gadta el a Nemzeti Civil Alapprogramról 
(NCA) szóló �003. évi L. törvényt. Az 
Alapprogram fő célja a civil szervezetek 
pályázati támogatások útján történő támo-
gatásával működésük megerősítése, a civil 
szektor fejlődésének elősegítése. 

Az Alapprogramból támogatásban ré-
szesülhetnek mindazok a Magyarországon 
nyilvántartásba vett alapítványok és társa-
dalmi szervezetek, amelyek legalább egy éve 
ténylegesen működnek. A támogatási össze-
gek felosztásáról a civil szervezetek képvise-
lői közül választott kollégiumok döntenek. 

A 2009-es év az NCA rendszerében 
az új testületek választásának éve volt. 
Az NCA-ról szóló törvény értelmében a 
�009-ben megválasztott testületek man-
dátuma három évre szól. 

A támogatási rendszer működésének 
alapelveit az Alapprogram elvi irányító tes-
tülete, a szintén civil képviselők többségé-
ből álló 17 fős Tanács határozza meg. 

A Tanács a statisztikai-tervezési ré-
giók alapján hozott létre ún.regionális 
kollégiumokat (Közép-magyarországi, 
Észak-alföldi, Észak-magyarországi, 
Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Közép-du-
nántúli, Nyugat-dunántúli regionális 
Kollégiumok) a régióban működő civil 
szervezetek támogatására. A nagyobb, 
országos szervezetek pályázatairól az 
Országos Hatókörű Civil Szervezetek 
Támogatásának Kollégiuma dönt; míg 
a három szakmai testület a civil szektor 
egészének fejlődését szolgáló (nem ága-
zati jellegű) civil tevékenységeket támo-
gatja a Civil Szolgáltató, Fejlesztő és 
Információs Kollégium, Demokrácia- 
és Partnerség-fejlesztési Kollégiuma 
(korábban Civil Önszerveződés Szakmai 
és Területi Együttműködés Kollégiuma) 
és a Nemzetközi Civil Kapcsolatok és 
Európai Integráció Kollégiuma. 

2010-ben az Alapprogram rendelkezés-
re álló forrása 7 milliárd forint. 

�010-ben NCA támogatást csak a bí-
róság által 2008. december 31. előtt be-
jegyzett, működő társadalmi szervezetek 
vagy alapítványok nyerhetnek. 

Meg kell különböztetnünk azokat a 
civil szervezeteket is a többitől, amelyek 
tevékenységüket legalább 7 megyére és 
3 régióra kiterjedő hatókörrel végzik. 
Ezeket a szervezeteket országos ható-
körű szervezeteknek nevezzük az NCA 
rendszerében, s ezen szervezetek kizárólag 

az Országos Hatókörű Civil Szervezetek 
Támogatásának Kollégiumához pályáz-
hatnak működési támogatásért. Azt, 
hogy melyik kollégiumhoz kell a mű-
ködési pályázatot benyújtani, a hatókör 
mellett kizárólag a székhely címe hatá-
rozza meg. 

A �008. évi pályázatok megjelenése 
előtt az NCA Tanácsa kötelező EPEr 
regisztrációról döntött, melyet a �010-es 
pályázatokra vonatkozóan is megerősített 
és kimondta azt, hogy kizárólag papír ala-
pú pályázatot a Kollégiumok nem írhat-
nak ki. E döntés azt jelenti, hogy érvényes 
NCA pályázatot csak az a civil szerve-
zet tud benyújtani, amelyik rendelkezik 
EPER felhasználónévvel és jelszóval. A 
regisztrációs nyilatkozatot minden évben 
újra be kell nyújtani, ennek határideje az 
első beadott pályázat beadási határideje. A 
regisztráció díját a Szociális- és Munkaügyi 
Minisztérium átvállalja a civil szervezetek-
től. Amennyiben már ezekkel rendelkezik, 
akkor pályázatát kétféleképpen tudja be-
nyújtani: 

Működési pályázat esetén: 
A Tanács döntése értelmében a pályá-

zó szervezetek, akik 1,2 millió Ft-ot vagy 
annál nagyobb összeget igényelnek, mű-
ködési pályázatot kizárólag internetes 
módon, az EPEr-ben nyújthatnak be 
(e-pályázat). 

Azok a pályázó szervezetek, akik 1,2 
millió Ft-nál kevesebb támogatást igé-
nyelnek – amennyiben az adott kiírás 
másképp nem rendelkezik – választhat-
nak: vagy papír alapon vagy internetes 
módon (e-pályázatként), az EPEr-ben 
nyújthatják be működési pályázatukat. 

Az Országos Hatókörű Civil szerveze-
tek Támogatásának Kollégiuma esetében 
a Tanács úgy döntött, hogy �010-ben ki-
zárólag elektronikus úton lehet pályázatot 
benyújtani. 

�010-től lehetőség van megadni telep-
hely adatokat is a szervezet saját adatainál 
(EPER-be belépve a Saját adatok menü-
pontban). Az így bejelentett telephely 
címre kiállított számlák elszámolhatók a 
pénzügyi elszámolás során. Fontos, hogy 
telephely megadása esetén a kinyomtatott 
Regisztrációs Nyilatkozathoz csatolnia 
kell a telephelyről szóló APEH bejelentő 
másolatát is. 

A működési pályázatoknál a Tanács IV. 
számú támogatási elvében határozta meg 
(a pályázati útmutató tartalmazza a teljes 

szövegét), hogy az NCA rendszere mit ért 
a civil szervezetek „működési költsége” 
alatt. 

A rendelkezés a kiadástípusokat három 
nagy csoportba sorolja: 

A. Dologi kiadások 
B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás 

költsége
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak 

beszerzése 
A fenti felsorolásban szereplő kiadástí-

pusokat – összesítő – fősoroknak nevez-
zük a pályázati költségvetésben, melyek 
mindegyikét alsorokra bontunk. 

Például az A. Dologi kiadások fősor al-
soraiba tervezheti meg az ingatlan üzemel-
tetés, a jármű üzemeltetés, az adminisztrá-
ció költségit. 

Nagyon fontos kitétel, hogy a kiírásban 
felsorolt költségtípusokra támogatás kizá-
rólag akkor igényelhető, ha azok a szerve-
zet működését, illetve létesítő okiratának 
megfelelő tevékenységet szolgálnak.

Mindezeken túl a pályázatok beadásához 
szükséges ismerni a pályázati kiírás teljes 
szövegét, valamint a pályázati útmutatót, 
ugyanis a pályázatokat kiíró kollégiumok 
rendelkezhetnek a fentiektől eltérően is.

A Dél-dunántúli regionális kollégium 
működési pályázatának beadási határideje: 
2010. március 31.

Ez azt jelenti, hogy elektronikus pályázat 
esetén, március 31-én �4 óráig kell a pályáza-
tot véglegesíteni az EPER rendszerben, pa-
píralapú pályázat esetén ez a nap a pályázati 
csomag postára adási határideje. Papíralapú 
pályázat esetén tértivevényes, vagy legalább 
ajánlat küldeményként kell a pályázatot a 
Kezelőszerv címére elküldeni.

A szakmai pályázatok kiírásai és felté-
telei elérhetők a Kezelőszerv honlapján 
az eper.esf.hu-n. A szakmai pályázatokkal 
kapcsolatban a legfontosabb feltétel, hogy 
kizárólag közhasznú-és kiemelten közhasz-
nú szervezetek pályázhatnak.

Fűri Ildikó
A Nemzeti Civil Alapról dióhéjban

(a pályázatok margójára)

A korábbi évekhez hasonlóan pályá-
zati tájékoztató napot tartunk a Civil 
Közösségek Házában (Pécs, Szt. István 
tér 17.), ahol a Kezelőszerv munkatársai 
válaszolnak az érdeklődők kérdéseire.

A fórum időpontja 2010. február 23. 
szerda 14 óra.

Kérdéseikkel, problémáikkal, a fen-
ti időponton kívül, naponta 8-16 óráig 
várjuk a szervezetek képviselőit a Civil 
Közösségek Házában.
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Változatok a Mona Lisára

„Változatok a Mona Lisára” – Tóth józsef FÜLES 
fotóművész a MAOE (Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete) Fotóművészeti Tagozatának 
vezetője felkért alkotókat portrék készítésére.  
Egyetlen dolgot határozott meg tematikaként: min-
den modell a Mona Lisa kéztartását imitálja.

A kiállítást �010. február 9-én 17.00 órakor 
Hámori Gábor fotóművész, a Magyar Fotóművészek 
Szövetség tagja, a Mecseki Fotóklub elnöke nyitja 
meg a Civil Közösségek Háza Gebauer Galériájában 
(Pécs, Szent István tér 17.)

A kiállítás megtekinthető �010. február �7-ig, hét-
köznap 9-19 óráig.
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A Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány 
1989-ben jött létre, azzal a céllal, hogy a 
hindu kultúrát, hagyományt és vallást szé-
les körben megismertesse Magyarországon, 
illetve az ezzel kapcsolatos irodalmat meg-
jelentesse. A későbbiekben ezekhez a fő 
célkitűzésekhez közhasznú tevékenységek 
is kapcsolódtak, többek között egészség-
megőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, 
egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 
tudományos tevékenység, kutatás, nevelés 
és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-
jesztés, kulturális tevékenységek.

Az Alapítvány Budapesten, Kecskemét 
mellett Helvécián, az egykori ludastói Is-
kola épületében, illetve Pécsett működtet 
Hindu Kultúra Házakat. Az érdeklődők 
bármikor meglátogathatják ezeket a köz-
pontokat, ahol állandó és időszakos prog-
ramok várják őket pl. főzőtanfolyamok, 
ételkóstolók, filozófiai szemináriumok, 
jóga oktatás. Céljaink megvalósításáért 
országszerte megközelítőleg 50 önkéntes 
végzi munkáját.

Kiemelkedő tevékenységünk a Kagyló-
kürt folyóirat (www.kagylokurt.hu) ki-
adása, amely 1985-ben jelent meg először. 
Megjelenésekor egyedülállónak a filozó-
fiával, ökológiával, társadalomkritikával, 
természetvédelemmel, önismerettel foglal-
kozó magazin. Az eltelt évek alatt a Kagy-
lókürt szellemi műhellyé érlelődött, amely 
mind tartalmában, mind formájában a me-
tafizikai gondolkodás és a nemesen egysze-
rű élet megszólaltatójává vált.

A Kagylókürt szellemiségével rokon a 
Budapesten szabadegyetemként működő 
Napkelet Bölcseleti Iskola (www.napkelet.
org), ahol 1996 óta rendszeresen zajlanak 
előadások. Az Iskola bepillantást nyújt In-
dia kultúrtörténetébe, a keleti filozófiába, 
gondolkodásmódba, rávilágít a hinduiz-
mus gyökereire, történetiségére, az alap-
vető forrásművekre és az indiai magyar 
hagyományok összefüggéseire. Alapítvá-
nyunk minden évben hiánypótló, forrás-
műveket feldolgozó, magyar nyelvű szak-
irodalmat jelentet meg.

„Keressetek, kutassatok…” 
Bemutatkozik a Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány

Pécsett évente két alkalommal kerül 
megrendezésre a Regionális Egészségnap-
ból kifejlődő Test és Lélek Napja, melyen 
az egészséges életmódról szóló előadások 
mellett tanácsadáson és állapotfelmérésen 
vehetnek részt az érdeklődők, megismer-
kedhetnek a vegetárius konyhával.

Rendszeresen nyári táborokat szerve-
zünk természet közeli helyszíneken. így 
önismereti tábort Pécs közelében, Kisújbá-
nyán, Kecskemét mellett egy gyerektábort 
a Kagylókürt folyóirat olvasótáborának 
gyermekei számára, és az Indiai Tánctábort, 

mely táncművé-
szünk vezetésével 
a Budapesten szer-
vezett Indiai Tánc-
t a n f o l y a m u n k 
részvevői számára 
került meghirde-
tésre.

Vegetárius fő-
zőbemutatókat, 
ételkóstolókat, fő-
zőtanfolyamokat 

szervezünk egyes programjainkon annak 
érdekében, hogy az indiai hagyományok 
segítségével az egészséges táplálkozás mi-
nél szélesebb körben ismertté váljon.

jó kapcsolatokat ápolunk a Pécsi Tudo-
mányegyetemmel, ahol alapítványunk el-
nöke óraadó tanárként hindu filozófiát és 
vallástörténetet tanít. Számos alkalommal 
veszünk részt az egyetem rendezvényein, 
illetve múzeumok meghívásának teszünk 
eleget kultúrtörténeti előadások, viselet-

történeti bemutatók és filozófiai előadások 
erejéig. Rendszeres résztvevői vagyunk az 
egerági Keleti népek fesztiváljának, ahol 
hindu tűzszertartással és a hozzá kapcso-
lódó értelmező előadással színesítettük a 
programot.

A környező országokban (Bulgária, 
Horvátország, Ausztria, Olaszország, 
Szlovénia, Románia) rendszeresen tartott 
előadások mellett indiai kapcsolataink is 
vannak. Az Indiából érkező Szádhu Maha-

rádzs számára évente-kétévente szervezünk 
rendezvényeket. A vendég legutóbbi érke-
zése a viszontlátogatása volt annak az év 
elején tett indiai tanulmányútnak, melyen 
alapítványunk munkatársai vettek részt.

�009. július �5-�6-án az Indiai Nagykövet-
ség és az India Baráti Egyesület szervezésében.

Nemzetközi szeminárium volt Szen-
tendrén, melyre meghívást kaptunk. Itt 
Rácz Géza az alapítvány elnöke tartott an-
gol nyelven filozófiai előadást. 

Alapítványunk egyre szélesebb körben 
tevékenykedik, és örömmel mondhatjuk 
el, hogy célkitűzéseink megvalósításában 
számos sikert értünk már el. Egyre többen 
ismerkednek meg alapítványunkkal, mű-
ködésünkkel, és ismerik fel, hogy a magyar 
és az indiai hagyományok hasonló értékek 
köré szerveződnek. Az elsőre távolinak 
és idegennek tűnő kultúra sokkal köze-
lebb van a magyarokhoz, mint azt elsőre 
gondolnánk. Kőrösi Csoma Sándor sza-
vaival élve: „Keressetek, kutassatok, mert 
az egész világ egyetlen nemzete sem talál 

annyi kincset kultúrájának gyarapítására, 
mint a magyar társadalom az ősi indiai 
kultúra tárházában.”

Kenderesi Ilona
önkéntes

Vegetáriánus ételkóstolók

Odisszi szakrális táncbemutató

Névadó tűzceremóniával

Az indiai nagykövet látogatása

Védikus esküvő tűzceremóniával

A Hindu-Magyar Kulturális Alapítvány a 

program résztvevője



2010. január-február 13

Ba
ra

ny
ai

pé
cs

 n
ev

ez
et

es
 em

be
re

i

„És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az 
én nevemben, az engem fogad be.”  (Mt 
18,1-7)

Dr. Heim Pál gyer-
mekgyógyász profesz-
szor valóban ilyen 
krisztusi missziót vál-
lalt fel példamutató 
életével, munkásságá-
val. A szeretet magját 
ültette el az emberek 

szívében, és szeretet volt az aratása is.
Az első világháborút követő nehéz gaz-

dasági időszak több párhuzamot mutat 
napjaink súlyos demográfiai gondjaival. 
Erre vonatkozólag csak néhány gondolatot 
szeretnék idézni az egykori pécsi sajtóból: 

„Azt gondolná mindenki, hogy az em-
beriség már régen belátta, hogy boldo-
gulása, egészsége, jövője attól függ, hogy 
egészséges anyák, egészséges gyerekeket 
szüljenek és neveljenek fel. A testben, lé-
lekben egészséges generáció az abszolút 
biztosítéka a boldog jövőnek. így is kellene 
lenni, ez az örök isteni plánum! De fájda-
lom a terv keresztülvitele emberek dolga. 
Az ember jellemző tulajdonságai, közé 
tartozik a dolgok egyéni, önös szemlélete, 
s e szemlélet annál erősebben befolyásolja 
az egyes embert, minél nehezebben szerzi 
meg a maga számára az életlehetőségeket. 
A küzdelem a mindennapi kenyérért ha-
lála az általános emberi szempontok meg-
látásának. A törtető, egymást a kenyérért 
irigylő érzés magasabb, mint az általános 
jó és szép iránti vágy.  Ezeknek a célja: 
szabadulni minden tehertől, ami még ne-
hezebbé teszi az életet. Kétséget nem szen-
ved, hogy nehéz küzdelem ma az élet, de 
a ma életének nehézségeit éppen ez az elv 
okozta, amelyet az önző, rövidlátó, anya-
gias emberiség, mint a könnyebb megélhe-
tés feltételét állította fel. Ez az elv nemcsak 
anyagilag sodorta a mai világot katasztro-
fális helyzetbe, de erkölcsileg is a legmere-
dekebb lejtőre taszította.” 1

A nehéz korszakban is tovább élt azon-
ban a humanizmus, amikor olyan csodá-
latos emberek végezték missziójukat, ami-
lyen dr. Heim Pál professzor is volt. 

Idézzük fel életének néhány fontosabb 
mozzanatát. 

Heim professzor 1875. november 30-án 
született Budapesten. Atyja Heim Péter, 
miniszteri tanácsos volt. 

„Heim Pál a középiskolák elvégzése után 
egyetemi tanulmányait Svájcban, Lausanne-

Trebbin Ágost

Az emberi jóság nagykövete
ban kezdte, de Budapesten doktorált (1897-
ben). És mindjárt a hírneves magyar gyer-
mekgyógyász, Bókay professzor mellett 
kezdte tudományát specializálni.

Azután ismét külföldön folytatta tanul-
mányait. A boroszlói egyetemen Czerny 
tanár, a világhírű német gyógyász mellett 
volt tanársegéd, majd adjunktus. Itt sajátí-
totta el Czerny rendszerét, aki a gyermek-
gyógyászatban egészen új iskolát alapított, 
Bókay iskolájával szemben. A magyar ad-
junktus tudományos munkáját itt kezdte 
megismerni a külföld. Széleskörű tanul-
mányait újból Lausanne-ban és Parisban 
(Pasteur Intézet) egészíti ki, ahonnan 
Budapestre tér vissza, letelepedik, és nőül 
veszi Klugnak, az élettan professzorának 
leányát ( jolánt, két gyermekük született, 
Katinka és Ernő).” �

1900-ban már főorvos volt az Irgalmasok 
budai kórházában. Rövidesen egyetemi 
magántanárrá képesítették és már igen ki-
terjedt praxist folytatott.

„1907-ben lett a budapesti egyetem 
orvosi karán magántanár „A gyermekko-
ri betegségek semiotikája” dolgozatával. 
Általános haematológia c. könyve 1908-
ban jelent meg.

1914. augusztus �-án bevonul a 31. nép-
felkelő gyalogezredhez, mint zászlóaljor-
vos és 1915 májusáig a fronton van, ahol 
kitüntetik a Signum Laudis-szal, majd 
megkapja a Károly csapatkeresztet és a 
Vöröskereszt II. osztályú hadiékítményes 
tisztkeresztjét is. 1915 májusában az egyik 
katonai járványkórház parancsnoka lesz. 
1916 januárjában Budapestre került, mint 
a főváros csecsemőkórházának főorvosa, 
két évvel később, pedig az anya- és csecse-
mővédelem országos biztosa.” 3

1918. tavaszán nevezték ki a pozsonyi 
egyetem nyilvános rendes tanárává. Ekkor 
Pozsonyba költözött, ahol megszervezte 
az egyetem gyermekklinikáját, de a cseh 
megszállás miatt csak másfél évig működ-
het itt. Amikor az egyetem 1919. őszén 
Budapestre költözött, a Fehér Kereszt 
gyermekkórházának élére került és az egye-
temmel együtt került Pécsre. Az 19�1/��. 
tanévben rektora volt a pécsi egyetemnek.

„Mint orvos, és mint tudós óriási 
munkát fejtett ki a gyermekhalandóság 
csökkentése érdekében. A Stefánia szö-
vetség, az anya és csecsemővédelem or-
szágos megszervezése terén fáradhatatlan 
és hatalmas eredményű munkát végzett. 
Megteremtette az országos védőnői intéz-

ményt és ezért a gyermekvédelmi intézmé-
nyek első országos felügyelőjévé nevezték 
ki. A természettudósok vándorgyűlésén ő 
tartotta meg az első Bene Bugat előadást.

Pécsett is alig volt itt, már mindenki 
ismerte, becsülte és szerette. A neve fo-
galommá lett. Mint ember a legszeretetre 
méltóbb, mint orvos a legügyesebb diag-
noszta, a legmodernebb rendszerű kezelő 
és a gyerekeknek szerető atyja, mint tudós 
szakmájának legalaposabb ismerője.” 4

Dr. Heim Pál professzor a helyi Stefánia 
szervezeteken keresztül nagyon sokat tett 
a baranyai és pécsi anyák, valamint gyer-
mekeik védelme érdekében. Ezen a téren 
valóságos országos és Európa hírű iskolát 
teremtett. Ugyanakkor Pécs közéletében 
is nagy szerepet játszott. Soha sem töre-
kedett olcsó népszerűségre, ennek ellenére 
vezéralakja volt a pécsi közéletnek. Napi és 
tudományos munkáját csendesen, példa-
mutatóan, mélységes istenhittel áthatva 
végezte.

„Heim Pál a leghívebb és legodaadóbb 
munkása volt az Emericánának és a Szent 
Mór-kollégiumnak. Ez intézmények esz-
méit magáévá tette és megvalósulásukért 
mindenkor áldozatra kész volt. Nem kí-
mélte erejét, fáradtságát, egész életén a ke-
resztény, magyar ifjúság nevelésén, boldo-
gulásán dolgozott.” 5

Dr. Heim Pált 19�9-ben a fővárosba 
szólította hivatása, ahol a Pázmány Péter 
Tudományegyetem tanára és gyermek-
klinikájának vezetője lett. A sors azonban 
másképpen rendelkezett. Október első 
napjaiban súlyos influenzát kapott, majd 
ennek szövődményeként tüdőgyulladást. 
Hiába küzdöttek életéért, Dr. Heim Pál 
professzor 19�9. október �3-án elhunyt. 

19�9. október �4-én a fővárosi és pécsi 
napilapok főoldalon közölték a szomorú 
hírt: meghalt dr. Heim Pál gyermekgyó-
gyász professzor. A pécsiek úgy gyászolták, 
mintha közeli hozzátartozójukat veszítet-
ték volna el. 

Pécs Európa Kulturális Fővárosaként 
büszke lehet arra, hogy dr. Heim Pál gyer-
mekgyógyász professzor egykoron itt élt, 
alkotott szeretett városunkban. 

1 Dunántúl. 1930. július 1.
� Dunántúl. 19�9. október �3.
3 Benke józsef: Az Erzsébet Tudományegyetem 

Rektorai és Dékánjai. Pécs. 1998.
4 Dunántúl. 19�9. október �3.
5 U.o.
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Pécs városában immáron nemcsak a 
hegyoldalt díszítik a janus Pannoniushoz 
köthető, tavasszal elsőként virágzó ne-
mes fák, hanem az oktatási intézmények 
palettáját is színesíti egy �009. szeptem-
berében életre kelt Mandulafa.

A Mandulafa Waldorf Iskola nem vé-
letlenül kapta nevét erről a szép növény-
ről. Ezekre a fákra jellemző, hogy bár a 
fák közül legelőször borulnak virágba, 
termést csak sokára hoznak. A névvá-
lasztás azt a hosszú és kitartó utat jelké-
pezi, amit egy Waldorf-iskolás gyermek 
és családja a tanítóval közösen bejár, a 
kisiskolás kortól egészen a felnőtté válá-
sig (az érettségiig). Minden Waldorf-in-
tézményt a szülők akarata és azon vágya 
hoz létre, hogy gyermekeik a környeze-
tükkel harmóniában élő, önmagukat 
megismerni és fejlődni vágyó, a világra 
és embertársaikra nyitott felnőttekké 
váljanak. A pécsi Waldorf-kezdeménye-
zés lelkes szülői tábora hosszú és kitartó 
munkájának gyümölcse az a lehetőség, 
amit a Mandulafa Waldorf Iskola meg-
alapítása nyújt azon családok számára, 
akik önmaguk és gyermekeik számára 
ezt az utat választják.

A Waldorf-iskolát a kéz, a szív és a fej 
iskolájának is nevezik, mivel a gyermek 
testi, lelki és szellemi lényét egységben 
fejleszti, megteremtve ezzel a mozgás, az 
érzelmek és a gondolkodás harmóniáját. 
A gyermek belső szükségletei, életkorá-
ból fakadó igényei határozzák meg, hogy 
a tanár mikor, mit és főképp hogyan ta-
nít. A tananyagot nem 45 perces órá-
kon, hanem ún. epochális rendszerben 
tanulják: 3-4 héten keresztül ugyanazzal 
a témával foglalkoznak, lehetőséget adva 
ezzel az elmélyülésre, a problémák sok-
oldalú megközelítésére.

A Waldorf-iskolákban a tanítás első-
sorban nevelést jelent. Az osztálytanító 
elsőtől nyolcadik osztályig kíséri a gye-
rekeket, így közte és osztálya között 
erős érzelmi alapokra épülő személyes 
kapcsolat jön létre. A gyerekek ebben a 
bizalmon alapuló, érzelmi biztonságot 
adó, elfogadó légkörben tanulják meg 
felfedezni a világot.

A Waldorf-iskola minden család szá-
mára nyitva áll – társadalmi és vagyoni 
helyzettől, politikai vagy vallási meggyő-
ződéstől függetlenül. így lehetőség nyílik 
arra, hogy az eltérő képességű, szociális 

hátterű gyermekek együtt formálódja-
nak valódi közösséggé, ahol az egyéni ér-
tékek összessége adja a közösség erejét.

Milyen is egy nap egy Waldorf-iskolá-
ban?

A Waldorf-pedagógia nagy hangsúlyt 
fektet a ritmusra. A napi tevékenységek, 
valamint az év és az ünnepkörök, hagyo-
mányok adta ritmus a gyermek számára 
kiszámíthatóságot, biztonságot jelent. 
Ezt a ritmikusságot az osztálytanító a 
tanítási nap beosztásának állandóságá-
val, ismétlődő tevékenységekkel valósítja 
meg. A nap fontos részét képezi a reggeli 
első találkozás a gyermek és a tanító kö-
zött, amit kézfogás és egymás köszönté-
se tesz személyessé. Ez segíti a gyermek 
lelki megérkezését is az osztályba, amit 
tovább támogat a reggeli körben ülős, 
gyertyafényes beszélgetés, mintegy ész-
revétlenül ráhangolva a gyermeket a to-
vábbi közös munkára.

A főoktatás idején ismerkednek meg 
a gyermekek első osztályban a számok, 
hangok, formák, betűk világával, amik-
ről egyetlen, úgynevezett epochafüze-
tükben készítenek rajzokat méhviasz 
krétáikkal. A szakórák tárgyát a kézmű-
ves tevékenységek, festés, zene, euritmia 
(mozgásművészet), intenzív testmozgás 
(játékóra keretében) és az idegen nyelvek 
adják. Első osztálytól kezdve két idegen 
nyelvet, illetve furulyázni tanulnak.

A szakórák után a meseóra biztosít-
ja a korosztály lelki fejlődése számára 
elengedhetetlen varázslatos mesevilá-

got, amit a tanító mond a mesefotelből 
– megidézve ezzel az otthon melegét.

Az oktatás ezzel ér véget, ami után, 
családonként változóan, ki hazamegy, 
ki a napköziben marad. Azoknak, akik 
maradnak, kirándulás, kézműveskedés 
és mese színesíti a napját. A délutáni te-
vékenységek is követik a nap megszokott 
ritmusát, így tartva fenn az állandóságot. 
A közösen elkészített és elfogyasztott 
uzsonna, a közös terem kitakarítása erő-
sítik az együttműködést, és formálják a 
közösséget.

Az iskolai élet szerves részét képezik a 
családokkal együtt megtartott ünnepek, 
amelyek a bensőségességen és a keresz-
tény kultúrkör hagyományain nyugsza-
nak. Minden ünnepre, iskolai eseményre 
(évnyitó, évzáró, stb.) jellemző a meg-
hittségre törekvés, az egymásra és a kö-
zösségre figyelés igénye.

A Waldorf-pedagógiában nagy hang-
súlyt kap a szülőkkel való együttmű-
ködés, ami egy olyan, biztonságot adó 
burkot nyújt a gyermekek neveléséhez, 
amelyben minden probléma megbeszél-
hetővé és ezáltal kezelhetővé válik.

Az új, friss hajtást a Mandulafán a 
�010. szeptemberében induló újabb első 
osztály jelenti. Az érdeklődő családok 
számára a beiskolázási programsorozattal 
kívánunk lehetőséget biztosítani a pár-
beszédre, kérdések, kételyek megfogal-
mazására, a közös válaszkeresésre. Ezek 
a szülői estek adott témakörök mentén 
nyújtanak képet a Waldorf-pedagógiáról 

„Szárba szökkenő friss hajtásra várva”
Bemutatkozik a Mandulafa Waldorf Iskola
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és annak mindennapi kérdéseiről, illetve 
lehetőség van megtekinteni a jelenlegi 
első osztály termét, találkozni és beszél-
getni a jelenlegi osztálytanítóval, vala-
mint más Waldorf-iskolák tanítóival és a 
már ide járó gyermekek szüleivel is.

beiskolázási programsorozat 2010:  
január �6. (kedd) 17:00: Nemerey 
Péter: Ünnepek az évkörben
február 16. (kedd) 17:00: Pohl 
Balázs (a Nyílt Nap keretében): 
Nyolc év a Waldorf-iskolában
március 5 (péntek) 17:00: Kulcsár 
Gábor: Az osztálytanító munkája
március 16. (kedd) 17:00: Nemerey 
Péter: Vérmérsékletek
március �7-�8. (szombat, vasárnap): 
Gyermekfelvételi (közös játék kere-
tében) és szülői beszélgetések
május 4. (kedd) 17:00: Nemerey 
Péter: Értékelés a Waldorfban

Helyszín: a Mandulafa Waldorf 
Iskola osztályterme a Bánki Donát úti 
Általános Iskola épületében

A programsorozat részét képezi az is-
kola Nyílt Napja, amikor Pohl Balázzsal, 
a Waldorf Tanárképzés tanárával beszél-
gethetnek az érdeklődők a „Nyolc év a 
Waldorf-iskolában” témakör kapcsán, 
megismerkedhetnek iskolánk tanáraival, 
és feltehetik kérdéseiket a beiskolázással 
kapcsolatban is.

A Mandulafa Waldorf-iskola Nyílt 
Napja az érdeklődő családok számára:

�010. február 16-án 16.30 és 19.30 
között a Mandulafa Waldorf Iskola 
osztálytermében (a Bánki Donát úti 

Általános Iskola épületében).

További információk: 
www.waldorfpecs.hu

Kertész Vanda: 30-�69-47-50

A pécsi Mandulafa Waldorf-iskola 
�010-ben induló első osztálya számára 

osztálytanítót keres! 
jelentkezési határidő február 1.

•

•
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A NOÉ Bárkája Egyesület és a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság képzőművészeti pá-
lyázatot hirdet az állatok védelmének népsze-
rűsítése céljából.

Ezért felhívással fordulunk az általános isko-
lák felső tagozatos tanulóihoz képzőművészeti 
pályázat kiírásával, melynek jelmondata:  

„ÁLLATOK A KErTbEN”

A körülöttünk élő, védelemre szoruló ge-
rinctelen és gerinces fajok ismeretére kívánjuk 
felhívni a figyelmet pályázatunkkal. A téma ak-
tualitását az egyes fajok iránt tanúsított gyűjtési 
szenvedély vagy indokolatlan ellenszenv is adja. 
Nem csupán madáretetők, oduk, itató-és 
fürdőhelyek elkészítését várjuk, hanem, de-
nevérház, sünvár, fátyolkák és fülbemászók, 
kígyók, békák, lábatlangyíkok téli menedé-
két is.

A beküldendő pályamunkák 
mérete: max. 30 cm 

technikája szabadon választott kisplasztikai 
technikák

A beadás határideje:     
�010. március �9-én és 30-án 8-tól 16 óráig

helyszíne:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

Tettye Oktatási Központ
Pécs, Tettye tér 8.

A díjazás egy korcsoportban történik: felső 
tagozatos korcsoport (11-14 éves)

A beadott pályamunkákon kérjük feltün-
tetni:

-   a mű címét
-   a pályázó nevét, címét, életkorát
-   iskolájának nevét, címét és telefonszámát
-   a pályázat jelmondatát

A díjazott és kiállított munkák alkotóit április 
15-ig értesítjük és meghívjuk a

Föld Napja alkalmából 
�010. április �4-én 11 órakor 

a Tettyén rendezendő díjkiosztó ünnepségre.

A kiállításon nem szereplő munkákat a díj-
kiosztó ünnepség után és az azt követő héten 
lehet átvenni a Duna Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában. A 
kiállított alkotásokat a kiállítás zárása után kap-
hatják meg készítőik a helyszínen.

Sok sikert kívánunk minden résztvevőnek!

 Závoczky Szabolcs sk. Bérces Viktória sk.
 igazgató elnök
 DDNPI NOÉ Bárkája 

Egyesület

Felhívás Képzőművészeti  
Pályázatra

ÚTMuTAT�� AZ ÁLLATOK A 
KErTbEN C. PÁLYÁZATHOZ

A kert évezredek óta a természetes élet szín-
terei, az emberi élet fontos eleme volt. A közép-
kori kolostorok, várkertek növényei kijutottak 
a jobbágyudvarokba is, és népdalaink tanús-
kodnak a parasztkertek sokszínűségéről. 

Ma már egyre többen látjuk be, hogy az em-
ber csak az ökológiai egyensúly megtartásával 
érheti el többek között táplálkozási céljait. 

Aztán az ember egyre inkább felborította 
ezt az egyensúlyt, ezért nem vihetünk be oda 
idegen anyagokat (vegyszerek), hanem termé-
szetes eszközökkel segíthetjük a megbomlott 
egyensúly helyreállítását.

Egyesületünk ezért hirdet pályázatot. 
Kérjük, a pályázni kívánók először a biológia, 
természetismeret tanárok segítségével ismerjék 
meg a kertben élő állatokat, azok igényeit, 
majd a művész tanárok segítségével tervez-
zék meg, készítsék el a kertben élő állatok 
búvóhelyeit.

Ezek a tárgyak készülhetnek fából, kerámiá-
ból, bármely természetes anyagból, műanyag-
ból csak akkor, ha ez újrahasználatot jelent.

A zsűri azon kívül, hogy az elkészített tárgy 
minden szempontból megfeleljen az állatok 
igényeinek, azok esztétikus kivitelét is érté-
kelik.

Szeretnénk, ha a gyerekek munkája felhívná 
a felnőtt társadalom figyelmét is arra, hogy az 
újra divatba jött kerti tárgyak szépek, és az állat-
világ számára is hasznosak lehetnek.

Azok, akik nem rendelkeznek a kivitele-
zéshez szükséges eszközökkel, külön kategó-
riában nevezhetnek terveikkel.

A tervek külön feltétele viszont, hogy a ké-
sőbbiek során kivitelezhetők legyenek.

A díjak között szerepel barlangi belépő, 
könyvjutalom, illatpárna. A szép és szakszerű 
műalkotásokat amennyiben az alkotók nem 
tartanak rá igényt, névvel ellátva kihelyezzük a 
Pintér-kerti Arborétumba és a NOÉ kertjébe.

A pályázati tárgyak és tervek elkészítéséhez 
tanácsot  kérhetnek : 

Wágner László:  06-30-377341� (DDNPI), 
Bérces Viktória: 06-�0-586-1�81 

(Noé Bárkája Egyesület).

Szakirodalmi segítséget a kertészeti folyó-
iratokban (Pl.: Csodakert �003 októberi  és 

későbbi számai, illetve biokertészeti 
szakkönyvek) találnak.

A Noé Bárkája Egyesület a

program résztvevője
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PÁLYÁZATI AjÁNLó

Európa a polgárokért program / Civil szervezetek által kezdeményezett 
projektek
Pályázhatnak: nem kormányzati szervezetek, a tevékenységeiket helyi, re-
gionális, nemzeti vagy európai szinten kifejtő jogállással (jogi személyiség-
gel) rendelkező civil társadalmi szervezetek
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökség (Brüsszel)
beadási határidő: 2010. február 15.

Az alprogram célja: Különböző részt vevő országokból származó civil 
társadalmi szervezetek konkrét projektjeinek támogatása. Különféle helyi, 
regionális, nemzeti vagy európai szinten létrehozott szervezetek vehetnek 
részt benne. A projekteknek közérdekű kérdések megismertetésére, illetve 
az európai szintű együttműködés vagy koordináció révén elérhető konkrét 
megoldásokra kell törekedniük.

Támogatható tevékenységek:
A különböző országokban működő civil szervezetek projektjeinek tár-

gya lehet:
egy konkrét tevékenység: pl. szeminárium, tematikus műhelymegbeszé-

lés, kiadvány, információs kampány, művészeti műhely, amatőr sporthoz 
kötődő tevékenység, képzés, kiállítás, stb.; 

vita: bevonva pl. a részt vevő szervezetek tagjait, más civil szervezeteket, 
egyéb szervezeteket, döntéshozókat, állampolgárokat, stb.; 

közös gondolkodás: az európai értékekről, az európai polgárságról és a 
demokráciáról, bevonva szakértőket, döntéshozókat, polgárokat, pl. egy 
kollokvium keretében; 

hálózatosodás: az adott területen működő több szervezet tartós háló-
zata. 
További pályázati feltételek:

a pályázónak a programban részt vevő országok valamelyikében szék-
hellyel kell rendelkeznie; 
egy projektben legalább két szervezet vesz részt két különböző or-
szágból; 
a résztvevők legalább 40%-ának a pályázatot benyújtó szervezet or-
szágától eltérő, pályázatra jogosult országból kell érkeznie;
egy projekt maximális időtartama 1� hónap. 

A támogatás mértéke:
Az „esemény jellegű” projektek esetén (konferencia, szeminárium, 

eszmecserék, műhelymunkák stb.) a támogatások kiszámítása átalány-
díjak alapján történik. A támogatásokat az eseményeken részt vevő 
személyek száma alapján számítják ki, valamint a végső termékek 
(kiadvány, DVD/CD-ROM, honlap) után egyösszegű támogatást 
ítélnek meg.

•

•

•

•

A nagyobbrészt nem esemény jellegű tevékenységekből álló projek-
tek esetében a kért támogatás nem haladhatja meg az érintett program tá-
mogatható költségeinek 60%-át.

részletes pályázati felhívás és további információ: Tempus 
Közalapítvány: www.tka.hu. A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és 
Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli. További  információ 
található még az Európai Bizottság honlapján:http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture/activecitizenship/index_en.htm

Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo partnerségek 
Pályázhatnak: szakképzésben érintett intézmények
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
beadási határidő: �010. február 19.

 A partnerségek átmenetet képeznek a Leonardo mobilitás és az inno-
váció fejlesztés / innovációtranszfer pályázattípusok között. Ezen együtt-
működések célja az egymástól tanulás, jó gyakorlatok átvétele, közös 
tapasztalatok cseréje szakképzési témában.

A � éves projektek során több ország partnerintézményei működnek 
együtt. Egy adott témára koncentrálva kiutazásokat, partnertalálkozó-
kat szerveznek egymáshoz, ahol a témára vonatkozó megbeszéléseket 
tartanak, közösen dolgoznak egy kisebb projekteredményen, mely lehet 
tanulmány, honlap, CD, konferencia, képzési anyag stb. A projekt futam-
idejének többi részében pedig saját intézményükben dolgoznak az adott 
témán, majd az elért tapasztalatokat összegzik, értékelik, a tapasztalatokat 
megosztják, terjesztik.

A korábban már ismert Comenius „Iskolai együttműködések” és 
Grundtvig „Tanulási kapcsolatok” projektekhez hasonlóan adott számú 
mobilitáshoz kapcsolódóan lehet támogatást igényelni (átalány össze-
gek, minimum 4, 8, 1� vagy �4 kiutazás megvalósítása), a partnerek azon-
ban kisebb „projektterméken”, eredményen is dolgoznak („projekttermék” 
lehet egy tanulmány / honlap / felmérés / CD stb.).

A projektekben a szakképzésben tanulók aktív részvételére, tanulók és 
oktatók közös projektmunkájának megvalósítására, a képzőintézmények 
és a vállalati szféra kooperációjára is lehetőség van.

A projektek időtartama 2 év, minimum 3 ország 3 intézményének 
részvétele szükséges. 

Támogatott tevékenységek:
Mobilitási tevékenységek (pl. oktatók, képzési szakemberek, tanulók 

cseréje stb.) A partnerek közös „projektterméken” dolgoznak (rövid ta-
nulmány, konferencia, CD, képzési anyag, honlap stb.) Kooperáció egy 
adott témakörben (pl. egy speciális képzési módszer tanulmányozása) 
Kooperáció egy adott szakmára, szektorra koncentrálva

NCA pályázatok

Pályázat 
kódja

Kiíró kollégium neve Pályázat címe Rendelkezésre 
álló keretösszeg

Beadási 
határidő

Pályázat beadá-
sának módja

NCA-
NK-10-A

Nemzetközi Civil 
Kapcsolatok és Euró-
pai integráció Kollé-
giuma

Magyarország �011-es EU soros elnök-
ségének össztársadalmi szintű megis-
mertetésének, valamint a civil szerve-
zeti részvétel elősegítésének támogatása

11� 140 000 Ft �010.0�.16. elektronikus

NCA-
NK-10-C

Nemzetközi Civil 
Kapcsolatok és Euró-
pai Integráció Kollé-
giuma

A Kárpát-medencében megvalósuló ci-
vil szervezetek közötti magyar-magyar 
együttműködés, határ menti és határo-
kon átnyúló civil kapcsolatok támoga-
tása

�55 430 000 Ft �010.0�.11. elektronikus

NCA-
ORSZ-
10

Országos Hatókörű 
Civil Szervezetek Tá-
mogatásának Kollé-
giuma

Civil szervezetek működésének támo-
gatása

1 16� 000 000 Ft �010.0�.18. elektronikus

NCA-
DD-10

Dél-dunántúli Regio-
nális Kollégium

Civil szervezetek működésének támo-
gatása

39� 000 000 Ft �010.03.31. vegyes

További információ: www.nca.hu 
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A pályázható összegek Magyarországon:
A Leonardo támogatás kiegészítő támogatás. A támogatás összege a vál-

lalt mobilitások számához igazodik.
Az adott partner min. 4 mobilitást valósít meg a projektben: 7000 €
Az adott partner min. 8 mobilitást valósít meg a projektben: 11000 €
Az adott partner min. 1� mobilitást valósít meg a projektben: 15000 €
Az adott partner min. �4 mobilitást valósít meg a projektben: �1000 €
(1 fő egy kiutazása számít 1 mobilitásnak)

A pályázás menete:
1. A pályázat tartalmát a partnerek közösen egyeztetik. A végleges űr-

lapot minden partner a saját nemzeti irodájához nyújtja be.
�. A pályázat tartami bírálatát a partnerség koordinátorának adott or-

szágában található nemzeti iroda végezteti.  
További információ: Tempus Közalapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 

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

Grundtvig: Multilaterális projektek - a felnőttoktatási kínálat javítása 
és bővítése közös projektmunka révén 
Pályázhatnak: felnőttoktatással foglalkozó intézmények, szervezetek
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökség (Brüsszel)
beadási határidő: �010. február �6.
Az alprogram célja:

Az európai projektek célja újszerű, fenntartható és terjeszthető eredmé-
nyek létrehozása a Grundtvig program prioritási területein belül.

A programban résztvevő országok köre:
• a �7 európai uniós tagország
• a 3 EFTA ország (Norvégia, Izland, Lichtenstein)
• Törökország
Támogatható tevékenységek:
A részt vevő intézményeknek megfelelő szakértelemmel és hatáskörrel 

kell rendelkezniük a projekt témájában.
A pályázásra jogosultak köre:
Felnőttoktatással foglalkozó intézmények, szervezetek.
�010-től ez az akció nyitott az Egész életen át tartó tanulás program-

ban részt nem vevő országokból való partnerszervezetek számára is, azzal a 
megkötéssel, hogy ilyen szervezet nem lehet a koordinátor intézmény.

A pályázás menete:
A többoldalú projektekre vonatkozó pályázatokat közvetlenül az 

Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynökséghez kell benyújtani.

További információ: a pályázati felhívásban és az Európai Bizottság 
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének honlap-
ján: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm 

Fiatalok lendületben 
Kiíró: Európai Bizottság

A Fiatalok lendületben program öt alprogramjában való részvételre hir-
det pályázatot az Európai Bizottság ifjúsági csoportoknak, civil szerveze-
teknek és testületeknek.

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a Fiatalok lendületben program 
Fiatalok Európáért; Európai önkéntes szolgálat; Fiatalok a világban; Ifjúsági 
támogató rendszerek; valamint Európai együttműködés támogatása az ifjúság-
politika terén alprogramjaiban való részvételre. A pályázat célja a fiatalok aktív 
polgári részvételének elősegítése, a szolidaritás fejlesztése, valamint a különbö-
ző országok fiataljai közötti kölcsönös megértés elősegítése. 

A program állandó célkitűzései mellett a Bizottság az EAC/01/10 szám-
mal meghirdetett pályázatban �010-re a következő prioritásokat határozta 
meg: a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve; 
ifjúsági munkanélküliség; valamint a globális kihívások tudatosítása a fia-
talokban. A pályázaton nonprofit vagy civil szervezetek; közintézmények; 
fiatalok informális csoportjai; az ifjúságpolitika terén európai szinten tevé-
kenykedő testületek; nemzetközi nonprofit szervezetek; valamint ifjúsági, 
sport vagy kulturális rendezvényt szervező profittermelő szervezetek ve-
hetnek részt. A támogatásra szánt keretösszeg 885 millió euró.
Pályázati határidők:

a �010. május 1. és szeptember 30. között kezdődő projektekre: 
�010. február 1.
a �010. július 1. és november 30. között kezdődő projektekre: �010. 
április

•

•

További információ: Európai Bizottság, Eurodesk, Mobilitás; ec.euro-
pa.eu/youth , www.eurodesk.hu/flp , www.mobilitas.hu

Keressük a január fotóját!
Kiíró: Skiculture.hu
beadási határidő: �010. február 10.
Pályázhat: bárki

A skiculture.hu a síszezonban keresi a hónap fotóját! Várjuk a sítúrák 
legszebb, legérdekesebb, legsportosabb fényképeit! Mutassa meg minden-
kinek, mely tájakon járt, vagy azt, miért is jó a pályán kívüli síelés, a snow-
boardozás, vagy épp mitől is lehet fun a funpark! januárban Ras-Team 
jóvoltából a nyertes egy sítúrákon is hasznos gurulós bőrönd+hátizsák 
összeállítást kap. A pályamunkákat a fotopalyazat@skiculture.hu címre 
�010. február 10-ig várjuk. Eredményhirdetés február 15.

http://www.skiculture.hu

A Central European Initiative (CEI) pályázati felhívása a Know-how 
Exchange Program (KEP) keretében
Kiíró: Central European Initiative
beadási határidő: �010. március 1.
Pályázhat: magán és nyilvános szerv, nemzetközi és nem-kormányzati 
szervezet (NGO), mely közösségi érdekeket képvisel, pl. oktatási, helyi 
szervezet, környezetvédelmi szervezet stb.

A projekteket Ausztria az Osztrák Fejlesztési Ügynökségén keresztül 
finanszírozza.

Háttér információk:
1. A Central European Initiative (Közép-európai Kezdeményezés) olyan 

kormányközi szervezet, mely kifejezetten a következő 18 tagállam számá-
ra jött létre: Albánia, Ausztria, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, 
Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Olaszország, 
Macedónia, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, 
Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna.

A kezdetektől kezdve a Szervezet elsődleges fő célja az, hogy a közép- és 
kelet-európai tagállamok beilleszkedését segítse az EU-ba. Bár a Szervezet 
nem a fő támogató szerv, rendelkezik számos alap felett, melyek különbö-
ző aktivitású területek projektjeivel foglalkoznak. �004 és �007 években 
történt csatlakozások nyomán a Szervezet a figyelmét a még nem csatlako-
zott államokra fordíthatta.

�. A Know-how Csere Program (KEP)
E program keretén belül, mely �004-ben jött létre azzal a céllal, hogy 

közvetítse az EU-ból legjobb gyakorlatokat és tapasztalatokat az újonnan 
csatlakozók felé.

A program támogatja a projekteket, melyek összhangban vannak a tá-
mogatók prioritásaival, és alkalmazkodik ezek saját fejlesztési stratégiájá-
hoz. A program a következő területek támogatására irányul elsősorban: 
munkahelyi továbbképzés, munkatársak alkalmassá tétele kiküldetési 
megbízásra, tanulmányi utak, technológiai fejlesztések/képzések stb.

Pályázati feltételek:
Minden projekt, mely a CEI KEP által részfinanszírozott, olyan cég fel-

ügyelete alatt kell legyen, mely know-how donorként  funkcionál a fogadó 
intézménynél.

1. A know-how donornak CEI-tagnak kell lennie a következő EU-
tagállamok közül: Ausztria, Bulgária, Cseh Köztársaság, Magyarország, 
Olaszország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia.

�. A know-how fogadó olyan CEI tag lehet, mely a következő, nem EU 
tagállamok között szerepel: Albánia, Belorusszia, Bosznia és Hercegovina, 
Horvátország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Szerbia és Ukrajna.

3.  Megvalósítási időtartam: a projekteknek �011. februárjáig meg kell 
valósulniuk,  figyelembe véve azt, hogy a záró jelentésnek �011. március 
végéig be kell érkeznie a CEI Titkársághoz (CEI-ES-hoz).

Az előnyben részesített területek:
- Európai integráció, kapacitás növelés és piacgazdaság,
- Infrastruktúra tervezés és fejlesztés,
- Mezőgazdaság, energiagazdálkodás és környezetvédelem
Támogatási összeghatárok: maximális támogatási összeg a teljes pro-

jekt 50%-a lehet, mely nem haladhatja meg a 40 000 eurót. Ettől eltérni 
a Szervezet külön engedélyével lehet körülbelül 100 000 euró összegha-
tárig.

További információ: http://www.ceinet.org/KEP, birnbaum@cei-es.org 

Összeállította: Megyesi-Schwartz Éva
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Kedves Olvasó!

Ha ma Magyarországon közösségekről beszélünk, akkor leg-
több esetben a civil szervezetek kerülnek a felszínre, holott 
számtalan informális, nem bejegyzett közösség működik, 
amelyek számát nem lehet megbecsülni – gondoljunk csak a 
szomszédsági, lakótelepi kapcsolatokra, a kalákában végzett 
munkára, az elnéptelenedett falvakban egymást segítő háló-
zatokra.

A civil társadalom Magyar-
országon sok tekintetben nem 
képes betölteni alapvető funk-
cióit, ennek fő oka a társadalom 
önszerveződő képességének 
gyengesége, az aktív „közpolgá-
rok” és az erős helyi közösségek 
hiánya. A fenti problémákra, a 
társadalmi önszerveződés hiá-
nyára, a helyi közösségek gyen-
geségére próbál válaszokat adni 
a közösségfejlesztés.

Egy tény: a mai nehéz gazda-
sági helyzetben mind a bejegy-
zett civil szervezetek és mind az informális közösségek hiány-
pótló munkát látnak el, hiszen számtalan olyan tevékenységet 
végeznek, amelyet az állam nem tud felvállalni. Ezen közös-
ségek jelentős társadalmi tőkével rendelkeznek és nagy lehet 
a szerepük a válság „kezelésében” is, pl. a nehéz helyzetbe ju-
tott emberek mentális és gyakorlati segítésében, a mindennapi 
helyzetek megélésében. 

Erről és még számtalan más –  a helyi társadalom építésé-
ben bevált  új kezdeményezésekről, a határon is átnyúló; nem-
zetközi kapcsolatokról, rendezvényekről, fejlesztési progra-
mokról – tanácskoztak október 9–10-én Gyulán a Hőforrás 
Hotelban az ország különböző részéből, Békés megyéből és a 
határon túlról érkező civil szervezetek képviselői a proHáló és 
a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete által szervezett 
konferencián. 

Az elhangzottak és a tapasztalatok alapján megállapítható, 
hogy civil társadalom nem „épül csak úgy”, szükség van bátorí-
tásra, információkra, oktatásra, képzésre, a közösségek anyagi 
segítésére. Egy-egy helyi fejlesztési folyamat, az állampolgárok 
aktivizálása minden településen más, hiszen nem egyformák 
a települések, más múlttal, adottsággal rendelkeznek. Elsajá-
títhatók viszont olyan, a helyi társadalom fejlesztését elősegítő 
módszerek, amelyek egyes településeken beváltak és minta-
ként szolgálhatnak más települések, közösségek számára. Ter-
mészetesen nem gondolom, hogy a közösségek egyedüli meg-
váltóként fogják megoldani a helyi társadalom ügyeit, csak 
fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy vannak, léteznek, cse-
lekednek és hogy tevékenységük jelentős erőforrás lehet egy 
település számára. 

A fenti sorok szellemében ajánlom figyelmükbe a proHáló 
Érték közösségfejlesztési különszámát, amely a konferencián 
elhangzott előadásokat tartalmazza.

Reméljük hozzájárul az Önök munkájának hatékonyabb 
végzéséhez!

Pocsajiné Fábián Magdolna
A proHáló helyi fejlesztési munkacsoportjának vezetője
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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.

•
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