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Baranyai

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háza szeptemberi PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS
Gebauer Galéra
•

•

2010. szeptember 1-től látható a Csontváry
Képzőművészeti Stúdió felnőtt alkotóinak „
A lelki egészség megőrzése a képzőművészet
által” című kiállítása. Művészeti vezető:
Platthy István művészetterapeuta
A kiállításmegnyitó időpontja: 2010.
szeptember 6. , hétfő 17 óra
A kiállítást megnyitja: Dr.Aknai Tamás,
művészettörténész, a Pécsi Tudomány egyetem
tanára
Megtekinthető: 2010. szeptember 20-ig
2010. szeptember 21-én, kedden 17 órakor
nyílik a Baranyafolt foltvarró kör patchwork
kiállítása „Indián nyár” címmel.
A kiállítás megtekinthető: 2010. október 1-ig

A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 9-19-ig

PROGRAM
Szeptember 2-án, csütörtökön 14 órakor
10 éves a Zöld-Híd Alapítvány – jubileumi ünnepség
A ZÖLD HÍD ALAPÍTVÁNY szervezésében

Szeptember 3-án, pénteken 9.30-kor
„Hatékonyan működő és együttműködő
egészségügyi civilek a dél-dunántúli régióban”
workshop
A FACT ALAPÍTVÁNY szervezésében

Szeptember 3-án, pénteken, 16 órakor
V. TETT-HELY Hálózati Nap
Szervező: Baranya Ifjúságáért
Nonprofit Kft
További információ: www.tetthely.net

Szeptember 8-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub
Vaklárma– színes, magyarul beszélő, amerikai
vígjáték 103’ 1989

Szeptember 9-én, csütörtökön 15 órakor
Mánfai György: A Mediterráneum világa
– könyvbemutató
Közreműködik: Horváth István operaénekes,
Lipics Zsolt színművész, Straub Tamás
gitárművész, Vizin Antal népzenész

Szeptember 9-én, csütörtökön 17 órakor
Füsti Molnár Színi Stúdió
– Beíratkozás

Szeptember 11-én, szombaton 8 órakor
Japán nap
Szervező: PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG
NONPROFIT KHT.

Szeptember 12-én, vasárnap 15 órakor
Csigaház – Mesefigurák mesésen szép
hangszereken
A PANNON FILHARMONIKUSOK
rendezvénye
További információ: www.pfz.hu

Szeptember 14-én, kedden 16.30-kor
A 20. század első felének aerodinamikája
– Európa és Dél- Amerika
Előadó: Deák Máté
PÉCSI MAGYAR-SPANYOL TÁRSASÁG
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Szeptember 14-én, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Szeptember 16-án, csütörtökön 9.30 órakor
Képzőművészetterápiás Konferencia
Előadók: Dr. Aknai Tamás művészettörténész,
Platthy István, Komáromi Erzsébet, Bocz Bea
művészetterapeuták
A CSONTVÁRY KÉPZŐMŰVÉSZETI
STÚDIÓ EGYESÜLET szervezésében

Szeptember 16-án, csütörtökön 9 órakor
63 éves találkozó
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK KLUBJA

Szeptember 17-én, pénteken 9.30-kor
„Hatékonyan működő és együttműködő
egészségügyi civilek a dél-dunántúli régióban”
workshop
A FACT ALAPÍTVÁNY szervezésében

Szeptember 18-án, szombaton 9 órakor
Országos Napórás Találkozó
Az ASTRA CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET
szervezésében

Szeptember 21-én, kedden 9.30 órakor
„COMPUTERIA – Intergenerációs tanulás
a tudás- és képességfejlesztésért” című
Grundtvig projekt zárókonferenciája
Helyszín: a Baranya megyei Közgyűlés
Díszterme (Pécs, Papnövelde u. 5.)
A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET
szervezésében

Szeptember 21-én, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Szeptember 22-én, szerdán 10 órakor
A REIN európai hálózat közgyűlése

Szeptember 22-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub (További információ: Esélyek
Háza 72/210-794)
Berlin felett az ég– színes, fekete-fehér, németfrancia filmdráma 130’ 1987

Szeptember 23-án, csütörtökön 18 órakor
European Borderlines
A PTE BTK szervezésében

Szeptember 29-én, szerdán 9.30 órakor
Pénzügyi átláthatóságot segítő szoftver
bemutatása
A TRANSPARENCY INTERNATIONAL
rendezvénye

Szeptember 28-án, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB
ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái (első próba
szeptember 6-án)
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas karnagy

Minden kedden 18.00 órakor
(szeptember 14-től)
MECSEKI FOTÓKLUB

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK Klubja

Kéthetente (páros) keddenként 16 órakor
BARANYA FOLT foltvarró kör foglalkozása
(augusztus 31-től)

Minden szerdán 16 órakor
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓ MŰHELY
foglalkozása (szeptember közepétől)
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)
(várhatóan októbertől)
Vezeti: Dékány Zsolt, fényképész

Minden csütörtökön 15.30 órakor
BELVÁROSI RAJZISKOLA (szeptember
közepétől)
Vezeti: Nemerey Péter

Minden pénteken 15 órakor
FÜSTI-MOLNÁR ÉVA SZÍNI STÚDIÓ
(októbertől)
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 16.30 órakor
FINN TANFOLYAM haladóknak (szeptember
közepétől)
Vezeti: Anja Haaparanta, lektor

Minden pénteken 18 órakor
FINN TANFOLYAM kezdőknek (szeptember
közepétől)
Vezeti: Anja Haaparanta, lektor

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

Minden pénteken 17.00 órakor
Énekvarázs (első alkalom szeptember 3-án)
Népdaléneklés énektudástól függetlenül
bárkinek
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu

Minden hétfőn 15.00 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok BARÁTSÁG
KÓRUSÁNAK próbái (első próba szeptember
6-án)
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn 17 órakor
FÜSTI-MOLNÁR ÉVA SZÍNISTÚDIÓ
felnőtteknek (októbertől)
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai díjas művész
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tek indulnak és zárulnak is egyúttal
(TÁMOP, GRUNDTVIG), amelyek
új tartalmakat adtak és adnak a civil
szervezeteknek.
2010. augusztus 31-gyel zárult a
TÁMOP 5.5.3-as konstrukció keretében a baranyai civil szervezetek komplex
szervezetfejlesztése, október végén pedig
egy multilaterális, összesen 6 országot
bevonó nemzetközi projekt, amely az intergenerációs non-formális tanulás lehetőségeit vizsgálta.
Eközben július 1-jével indult ugyancsak egy TÁMOP konstrukció keretében (TÁMOP-5.5.1) a „SANSZ
– Esélyegyenlőségi kísérleti program
Baranya megyében” című projektünk,
hasonlóan a GRUNDTVIG program
keretében megvalósuló nemzetközi
börtön-rehabilitációs projekttel. Két
NCA‑s szakmai program is gazdagítja
a palettát.
És amire már régóta vágyunk és távlati célként tűztük ki: reményeink szerint
létrejöhet egy, az országban egyedülálló
közösségi szolgáltató központ, amely
egy tető alá hozza a civil szervezeteket
támogató (Civil Szolgáltató Központ),
az esélyegyenlőséget szolgáló (Esélyek
Háza) és az egyéni önkéntes aktivitásokat koordináló (Önkéntes Központ)
funkciókat.
Úgy tűnik, nem unatkozunk idén sem.
Jöjjenek és váljanak mindezen események részeseivé!
Vincze Csilla
ügyvezető igazgató

impresszum

A lap megjelenését

Múltkor valaki megkérdezte tőlem:
Ti hogy álltok? Bírjátok anyagilag-emberileg ezt a nehéz időszakot? A nagy
„kulturális intézményi átalakulás” időszakát itt Pécsett?
Persze – mondtam –, miért ne bírnánk? Természetesen néha mi is aggódunk, mert semmi sem kiszámítható
előre, de érzéseim szerint egyre nagyobb
igény mutatkozik az ilyen befogadó típusú, komplex közösségi szolgáltatásokat
nyújtó központokra. Kicsi, intim terek,
hangulatos sarkok, nyugalom, tartalmas
együttlétek, közösségi élmények – sommázva ennyi a lényeg. Erre vágynak sokan: a halk beszélgetésekre, egy-egy elgondolkodtató előadás meghallgatására,
az együtténeklés örömére, a közös alkotásra… És ez itt mind adott.
A 2010-2011-es időszak is tartalmas lesz számunkra. Kulturális programjaink közül kiemelkedik a Pécsi
Kamarakórus karnagyának, Tillai Aurél
karnagy úrnak 80. születésnapja alkalmából megrendezésre kerülő koncertje,
az EKF jegyében zajló „Pécs-Orfű Déli
Híd” – 2. Nemzetközi Képzőművészeti
Szimpózium és a házban működő
Gebauer Galéria éves kiállítási programja, valamint a 22. alkalommal megrendezésre kerülő Pécsi Nemzetközi
Kamarakórus Verseny. Emellett otthona
és befogadói vagyunk több mint 80 civil
szervezetnek és közösségnek, akik napi
rendszerességgel tartják összejöveteleiket a Házban. Lassan kinőjük a helyet…
Közösségi, nonprofit-civil fejlesztésként hazai és nemzetközi projek-
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esélyegyenlőség
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SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében
TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011
„Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi
kezdeményezések, programok támogatása”



A Nevelők Háza Egyesület és a
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft.
2010. márciusában közös pályázatot
nyújtott be „SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében„
címmel a TÁMOP – 5.5.1A-10/ számú pályázati konstrukció keretében. A
beadott pályázat pozitív elbírálásban
részesült, melynek eredményeképpen
2010. július elsejétől a projekt megvalósítása megkezdődött.
Projektünk célja a helyi érdekek és szükségletek felmérésén,
tervezésen alapuló program
megvalósítása Baranya megyében, amely széleskörű helyi
partneri együttműködéssel, s
a helyi társadalom tájékoztatásán és bevonásán alapuló szemléletformálással hozzájárul az
előítéletek és diszkrimináció
csökkentéséhez, a szociokulturális, és – az ezzel szorosan
összefüggő – munkaerő-piaci
szempontból hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok (re)integrációjának elősegítéséhez, életminőségének
javításához.
A projekt elsődleges célcsoportja a fogyatékossággal élők,
a romák és a nők, ezen belül kiemelt célcsoportok a szociokulturális, s ebből fakadóan munkaerő-piaci hátrányokkal is rendelkező
alacsony iskolai végzettségű álláskeresők, vagy munkanélküliséggel veszélyeztettek: 1. 45 év felettiek; 2. pszichiátriai betegek; 3. iskolarendszerből
lemorzsolódott, vagy legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő fiatalok; 4. börtönből szabadulók/szabadult és pártfogolt fiatalok.
Másodlagos célcsoportunk a civil szervezetek és az önkormányzati
humán intézmények, akik maguk is a
hátrányos helyzetű célcsoporttal foglalkoznak. Min. 12 szervezet számára
2010. augusztus

biztosítunk képzést. Továbbá közvetett célcsoport a munkáltatói szféra.
Összesen 5 kistérségben (Pécsi,
Sellyei, Siklósi, Mohácsi, Sásdi), kiemelten 5 településen (Pécs, Sellye,
Kémes, Mohács, Alsómocsolád) valósulnak meg programjaink az elkövetkező 20 hónapban.
A projekt összesen 4 főbb tevékenységet tartalmaz, melyek különböző
a helyi igényekre reagáló specifikus
programokat tartalmaznak:

„Kézenfogott családok” akkreditált képzési program, életminőséget
javító komplex képzés a hátrányos
helyzetű családoknak
Fiataloknak 3 napos bentlakásos
aktivizáló tréning, bűnmegelőzés tartalommal
A célcsoporttal foglalkozó humán
szolgáltatók (civil, állami és önkormányzati) számára érzékenyítő, ismeretátadó, képessé tevő tréningek szervezése (pl. antidiszkriminációs tréning)

1. Módszertani fejlesztés és adaptáció
Modellprogramok megismerése, adaptációja, kipróbálása, értékelése 5 témakörben:
1. pszichoszociális tanácsadás (német modell); 2. akadálymentes turizmus (német modell); 3. környezettudatos, intelligens erőforrások (spanyol
modell); 4. börtönből szabadulók reintegrációja (litván modell); 5. a „flexicurity” (EU modellek)
2. Képzés és Tanácsadás
A Célcsoport részére szervezett képzések és tanácsadás:

Álláskeresők teaháza önsegítő
klub működtetése havonta a „végpontokon” is, a célcsoport igényeire
épülve
Számítástechnikai alapismeretek (60 órás) képzés a célcsoportnak, a digitális írástudás fejlesztéséért
Célcsoport-specifikus szolgáltatások:
egyéni tanácsadás álláskeresőknek;
pszicho-szociális tanácsadás kiemelten
pszichiátriai betegek számára; társadalmi reintegrációs modell program
kipróbálása pártfogolt és börtönből

3. Kapacitásbővítés és Hálózato
sodás
Esélyegyenlőségi végpontok kialakítása és működtetése a megyében.
A projekt 5 baranyai helyszínre szervez
szolgáltatásokat az egyenlő hozzáférés
elősegítése, a hátrányok csökkentése
érdekében: Pécs, Mohács, Sellye, Alsómocsolád és Kémes. A programok
szervezését, megvalósítását helyi önkéntesek (4-4 fő) segítik.
A végpontok kialakításában
együttműködő partnereink: Kémes
Körzet Gyermekeiért Alapítvány
(Kémes), Szociális Háló Egyesület
(Sellye), Mohácsi Városvédő Egyesület (Mohács), Alsómocsoládiak Baráti Köre (Alsómocsolád)
Önkéntesek felkészítése, képzése
(20 fő) antidiszkriminációs képzés, facilitált csoportmunka a megvalósítókkal közösen
Helyi szakemberek bevonásával
tapasztalatcsere, jó gyakorlatok átadása, terjesztése (tematikus szakmai
napok, civil fórumok).

helyszínén, (környezettudatos játszóház, bűnmegelőzés)
Pécsett: akadálymentes turizmus
(német modell alapján), ezenkívül
„Mural painting”
Kémes: munkaerő-piaci hátrányok,
romák esélyegyenlősége, gyermekkori
prevenció
Alsómocsolád: intergenerációs szolidaritás, fókuszban az idősekkel
Mohács: környezettudatosság, környezeti fenntarthatóság
Sellye: ifjúsági programok
„Projektmodellező klub”: Önkén
tesekkel a végpontokon helyi igényeken alapuló projektgenerálás
A projekt kezdetén 2010. július hónapban megtörtént a támogatási szerződés aláírása, a projektindító találkozó
megszervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerekkel, s előkészítésre került a tervezett szakmai programokat
megalapozó szükségletfelmérés, melynek
megvalósítását augusztus-szeptember
hónapra, a projekt nyitókonferenciáját
szeptember végére tervezzük.
A pályázat előkészítésében, és a
projekt megvalósításában részt vevő
együttműködő partnereink:

PTE BTK Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszék; Baranya
Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza; Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet; Baranya
Megyei Igazságügyi Hivatal; FACT
Gazdaság- és Társadalomtudományi
Alkalmazások Alapítvány; Ifjúságért
Egyesület; Zöld-Híd Regionális
Energiahatékonysági és Környezetvédelmi Alapítványt; Szociális Szolgáltatásokért Egyesület; Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.
Külföldi partnereink: TIBP GmbH
Erfurt, QP Quality Projects S.L. Madrid, Socializacijos ir darbinio mokymo
centas Vilnius

Baranyai

szabadult fiatalokkal; egyéni tanácsadás munkáltatóknak

A projekttel kapcsolatban bővebb
információ kapható az alábbi elérhetőségeken:
Nevelők Háza Egyesület (gesztor
szervezet) 7624 Pécs, Szent István tér
17. Tel.: 0672/511-815 tamop551@
civilhaz-pecs.hu
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. (konzorciumi
partner) 7625 Pécs, Aradi vértanúk
útja 20. Tel.: 0672/514-100

4. Helyi akciók
A helyi akciók a társadalmi befogadás elősegítését, a diszkrimináció csökkentését, az esélyegyenlőség megvalósítását célozzák
Esélyegyenlőségi napok a projekt 5

Élő Könyvtár: „Találkozz az előítéleteiddel!”
Az Élő Könyvtár úgy működik, mint egy hagyományos
könyvtár, érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni egy-egy
könyvet meghatározott időre, a könyvtári szabályok betartásával. Ezek a könyvek azonban élő személyek, sztereotípiáink, előítéleteink „áldozatai”, vagyis lehet buddhista, mozgássérült, feminista, volt szerhasználó, látássérült vagy akár
homoszexuális. Az „olvasás”, vagyis a személyes beszélgetés
során olyan kérdéseket tehetünk fel könyvünknek, amire
mindig is szerettünk volna választ kapni, csak sosem volt
merszünk, vagy lehetőségünk megkérdezni. A szabály csak
annyi, hogy az olvasójegyünkkel nyitottságot, kíváncsiságot
és némi empátiát is „váltottunk”. A kikölcsönzött élő könyv

nemcsak válaszol kérdéseinkre, hanem vissza is kérdezhet,
így könyv és olvasó, egymás nézőpontját megismerve, saját
élményekkel gazdagodva fejezheti be a kölcsönzést.
Az Élő Könyvtárat magyarul nem beszélő olvasók is látogathatják, ugyanis angol és német tolmácskönyv is kölcsönözhető.
A könyvtár a Szent István téren a Szökőkútnál az alábbiak szerint tart nyitva:
Szeptember 17. (péntek) 14-20h
szeptember 18-19. (szombat, vasárnap) 10-20h
Utolsó kölcsönzési lehetőség mindennap 19h-ig.
2010. augusztus

esélyegyenlőség

Szervezők: Baranya Megyyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza,
Az Emberség Erejével Alapítvány, Nevelők Háza Egyesület
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Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) 17 órától
A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A vetítéseket követően lehetőség nyílik a filmről való beszélgetésre.
Szervezők:
• Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza
• Dialógus-kör
• Ki-Látás Közhasznú Alapítvány
• Nevelők Háza Egyesület
• és barátaink

2010. szeptember 8.

Vaklárma
színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 103 perc, 1989
Dave és Wally furcsa páros. Dave süket és újságos, Wally viszont vak és szerencsejátékos valamint Dave alkalmazottja. Amikor
az újságos standnál lelőnek egy bukmékert, ők lesznek az első számú gyanúsítottak. Mivel a süket Dave háttal állt az eseményeknek, a vak Wally viszont csak arról tud beszámolni, amit hallott, ketten együttesen is csak csekély információval tudnak
szolgálni. Dave látott egy lábat, Wally pedig egy Shalimar nevű parfüm illatát érzi. Kiderül, hogy az áldozatnál volt egy
pénzérme, amelyet beledobott Dave borravalós dobozába, amelyet most Wally cipel magával. És ebben az érmében egy olyan
microchip van elrejtve, amelyre sokaknak fáj a foga.(port.hu)
2010. szeptember 22. Berlin felett az ég
színes, fekete-fehér, német-francia filmdráma, 130 perc, 1987
„Történetem hősei angyalok. Igen, munkanélküli őrangyalok, akik a háború befejezése óta Berlinben tevékenykednek, ahogy
az Úristen így hátrahagyta őket. Azután egy szép napon az egyik angyal szerelmes lesz. Találkozik egy trapézművésznővel, aki
cirkuszban lép fel, angyalszárnyacskákkal a ruháján. Ezt nagyon mulatságosnak találja, és nagyon tetszik neki ez a lány. De ahhoz, hogy beleszerethessen, halandóvá kell válnia, mint minden földi lénynek. Nehéz elhatározás előtt áll...” (Wim Wenders)
A nyolcvanas évek közepén még kettészakított Berlinben játszódó - cannes-i rendezői díjjal kitüntetett - film az évtized
iskolateremtő alkotásává vált.(port.hu)
2010. október 13.
Hatodik érzék
színes, magyarul beszélő, amerikai pszichothriller, 108 perc, 1999
16 éven aluliak számára nem ajánlott
Nem minden tehetség áldás... Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis) gyermekpszichológus életének legnagyobb elismeréseként
díjat nyer munkásságáért. Ugyanazon az éjjelen majdnem mindent elveszít, mikor a múlt homályából rátör egy régi betege. A
kellemetlen találkozás után újra előveszi a régi aktáit és tovább tanulmányozza a ritka kórképet. A kilencéves, zárkózott Cole
(Haley Joel Osment) is azt állítja: látja a halottakat, akik segítséget kérnek tőle. A szellemek félelmetesek, de nem gonoszak,
csupán igazságot akarnak. Cole túl kicsi még, hogy ezt a súlyt elviselje. A pszichológus egyre több időt szentel kis betege
lelkének megmentésére, miközben saját magánélete zátonyra fut... Az utóbbi évek egyik legmeglepőbb thriller-szenzációja.
(port.hu)
2010. október 20.
Őfelsége pincére voltam
színes, magyarul beszélő, cseh-szlovák romantikus vígjáték, 120 perc, 2006
Jan Ditě-t 14 év és 9 hónap után kiengedik a börtönből és egy olyan elhagyatott faluba küldik, ahonnan a II. világháború után
kitelepítették a német nyelvű lakosságot. Ditě megismerkedik szomszédaival, egy idős professzorral és annak asszisztensnőjével. Az idősödő férfit elvarázsolja a lány szépsége, és eszébe jut saját fiatalsága, szerelmei és az is, hogy hogyan lett egyszerű
utcai árusból a legszebb prágai étterem pincére. Egész életét két dolog vezérelte: a pénz és a nők imádata. Kéjt keresett és talált
ezerféle nőben, mint ahogy pénzt keresett és talált felfelé ívelő karrierjében is. A háború szele már a levegőben van, amikor
Ditě megismerkedik egy német lánnyal. Házassága a náci eszméket valló Lizával a rossz oldalra állítja, szembefordítja környezetével.
A németek hatalomra kerülése elhozza Ditě idejét, végre bekerülhet a milliomosok régóta csodált világába.(port.hu)
2010. november 3.
Színes fátyol
színes, feliratos, kínai-amerikai romantikus dráma, 125 perc, 2006
A középosztálybeli orvos, Walter és az elkényeztetett, felsőosztálybeli Kitty házassága elhibázott döntés volt. Kitty, férje
munkája miatt, londoni életét hátrahagyva Sanghajba költözik, ahol rátalál a szerelem a helyi konzul személyében. Miután
Walter felfedezi hűtlenségét, büntetésképpen a kolera által legsúlyosabban érintett területen fogad el egy állást, és ragaszkodik hozzá, hogy Kitty is vele tartson. Az utazás a gyönyörű távoli kínai faluba és az ott megélt szörnyűségek értelmet és célt
adnak elveszettnek hitt kapcsolatuknak.
2010. november 17. Túl a barátságon
színes, magyarul beszélő, amerikai-kanadai filmdráma, 129 perc, 2005-16 éven aluliak számára nem ajánlott
Ennis Del Mar (Heath Ledger) és Jack Twist ( Jake Gyllenhaal) először egy hajnalon találkoznak, Joe Aguirre (Randy Quaid)
birtokán, a munkáért sorban állók között. Az a világ, amelybe beleszülettek, hirtelen változni kezd és mégis, szinte alig fejlődik. Mindkettőjüket ehhez a tájhoz kötik céljaik - tartós munkát találni, megházasodni, családot alapítani - és mégis vágynak
valami másra, megfoghatatlanra is. Amikor Aguirre pásztorként alkalmazza mindkettőjüket a fenséges Brokeback hegyen,
egymásra találnak a barátságban, majd egy ennél is mélyebb kapcsolatban. Nyár végére el kell hagyniuk a Brokeback hegyet
és útjaik elválnak. Ennis Wyomingban marad és feleségül veszi szerelmét, Almát (Michelle Williams), aki két gyemeket szül
neki. Jackre Texasban felfigyel a rodeo királynője, Lureen Newsome (Anne Hathaway). Kapcsolatuk házassággal folytatódik, egy fiuk születik, Jack pedig apósánál kap állást. Négy év telik el, amikor Ennisnek átad a felesége egy képeslapot, amely
Jacktől érkezett, hogy átutazóban lesz Wyomingban. Ennis lelkesen várja barátját, majd egy pillanat alatt világossá válik, hogy
az eltelt idő csak erősítette a kettőjüket összekötő szálakat. A következő években Ennis és Jack küzdelmesen igyekszik fenntartani a kettőjüket összekötő titkos kapcsolatot. Évente többször találkoznak. De amikor nincsenek együtt, szembekerülnek
a hűség, az elkötelezettség és a bizalom örök problémáival. Végül már csak a természet ereje, a szerelem marad állandó az
életükben. (port.hu)
2010. augusztus

2010. december 15.
KÖZÖS VETÍTÉS

Éjszaka a földön
színes, magyarul beszélő, francia-angol-német-amerikai-japán vígjáték, 129 perc, 1991
A világ öt nagyvárosában - Los Angelesben, New Yorkban, Párizsban, Rómában és Helsinkiben - egy időben játszódik az öt
véletlenszerűen egymáshoz kapcsolódó történet. Főszereplője öt taxisofőr, illetve az utasaik, a téma pedig az út során köztük
kialakuló kapcsolat. Ott van például a szórakoztatóiparban dolgozó ügynök, aki be akarja szervezni a csinos sofőrnőt a filmüzletbe, a talpraesett utas, aki megmutatja a kétbalkezes taxisnak, hogyan működik az autó, a vak asszony, aki „többet lát” a
fekete sofőrnél, valamint a pap, akit a szexuális szokásaival traktál a nagyszájú sofőr.
Casciai Szent Rita
színes, magyarul beszélő, olasz romantikus dráma, 180 perc, 2004
Rita Lotti, az egyszerű, tisztességes és mélyen vallásos guelf jegyző lánya, a 14. században élt az umbriai Cascia városában,
amely ghibellin sziget volt a guelf fennhatóságú vidéken. A környékbeli guelfek rettegtek a saját érdekeiket akár a legkegyetlenebb eszközökkel is érvényesítő, egymással szövetkező, ghibellin Mancini-Cicchi klán bosszúhadjárataitól. A szép, nagylelkű,
bátor és okos Rita gyakran segített betegeket ápolni a helybéli kolostorban. Egy véres leszámolásról hazatérőben az egyik
álarcos lovag apró batyut nyomot a riadt apácák között felháborodottan álló lány kezébe. Egy lázas csecsemő volt benne, akinek sikerült megmenteniük az életét. Rita később rájött, hogy a babát a középső Mancini-fiú, Paolo mentette meg a biztos
haláltól, amiből arra következtetett, hogy ő érzékenyebb a többieknél. A fiatalok egymásba szerettek, és családjuk ellenkezését legyőzve összeházasodtak. Noha Rita csalódása elkerülhetetlen volt, mégis hosszú és gyötrelmes harcba kezdett szerelme,
majd fiai megmentéséért.(port.hu)

Baranyai

2010. december 1.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
További információ:
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza
Pécs, Rákóczi u. 55., 72/210-794, 30/9373 992
eselyhazpecs@gmail.com

A Baranya Megyei Esélyegyenlőségi
Iroda 2008. májusi újjáalakulása után
meglehetősen hamar az esélyegyenlőségi munka vezérfonalává vált a
Kompasz Kézikönyvből vett mondat:
„Senki sem követ el nagyobb hibát, mint
azok, akik csak azért nem tesznek semmit sem, mert úgyis csak egy kicsit tudnának tenni.” Ezzel az elvvel és az ebből
fakadó lelkesedéssel egyeztünk meg a
Dialógus Körrel, hogy egy olyan filmklubot indítunk, melynek keretében a
kedvenc, tartalmasnak gondolt filmjeinket vetítjük, és utána ezekről beszélgetünk. Az ötletre a Nevelők Háza
Egyesület is igent mondott, sőt, csatlakoztak ők is a filmeket kiválasztók, és
vetítéseket vezetők sorába. Egy fiatal
egyetemistákból álló csoport , a PTE
Társadalmi Befogadás Szakkollégiuma
is csatlakozott és oszlopos tagja lett a
társaságnak. 2008. október 1-jén 17
órától ezen négy szervezet képviselői
tartották az első SANSZ FILMKLUB
vetítést a Civil Közösségek Házában,
ahol a téli rövidebb, és a nyári hos�szabb pihenőket leszámítva kéthetente
szerdánként bárki belecsöppenhet egy
filmvetítésbe, kaphat egy jó teát, és ha
kedve és ideje engedi, a film után megoszthatja gondolatait, vagy meghallgathatja másokét.

Az ingyenes filmvetítésekre várjuk
a közösségi élményre vágyakozókat, és
azokat, akiknek érték a nyitottság, illetve egy-egy film kapcsán szívesen beszélgetnek és gondolkoznak az egyéni és társadalmi felelősségről, a változásról, vagy
a változtatásról. A kezdeti nehezebb
időszakok után mostanra egy 20-25 fős
„kemény mag”-gal büszkélkedhetünk.
Ők azok, akik amikor csak tehetik- még
a legzordabb időben is, jönnek a vetítésre, és állandó résztvevők. A „kemény
mag” néhány tagja idő közben a vetítések lebonyolításába is bevonódott: ők
választott filmet, és ők voltak az aktuális
délután felelősei. Természetesen töretlenül célunk, hogy az új látogatók is ránk
találjanak, szeretettel várunk minden
érdeklődőt. Az ismertté tételben nagy
segítség, hogy a Pécsi Est rendszeresen
megjelenteti az aktuális programunkat.
2009 telén és 2010 nyarán egy kicsit
ünnepibb alkalommal zártuk a sorozatokat. Ezekre az alkalmakra olyan filmeket
választottunk, amelyek a közösségi léttel
kapcsolatosak; és a filmet követő beszélgetés után kértük a résztvevőket, vessenek papírra egy-egy gondolatot, kritikát,
benyomást, ami a filmklubbal, és esetleg
a jobbá tételével kapcsolatos. Ezek a vis�szajelzések egyrészt szívet melengetőek:
„Várom a következő előadást! Köszönöm

a jó filmeket, a kedves invitálást, a finom
teát! További jó munkát!”, „Nagyon jó
filmek voltak eddig, így nyugodtan rábízhatjuk a további választást Önökre.
A hangulat is mindig jó.”, „Csak véletlen
volt, hogy ide találtunk, de már nem hiszek a véletlenben! Szép volt. Köszönjük.”,
másrészt nagyon hasznosak a továbbépítkezésben, mert képet adnak arról,
miért szeretik a Sansz Filmklubot a hozzánk látogatók.
„Nem számít, hogy milyen lassan mész
abban az esetben, ha nem állsz meg”szól Confucius mondata. Úgy érzem,
mindegyik vetítőtársam nevében írhatom, hogy újabb és újabb ötletekkel
igyekszünk egyre jobbá és hangulatosabbá tenni a kéthetente szerdánkénti
alkalmakat. Köszönet a vetítőtársaknak:
Hajnal Zsoltnak, Kenderesi Ilonának,
Koska Évának, Nagy Gál Józsefnek,
Dr. Péceliné Hoffmann Erzsébetnek és
mindazoknak, akik elhozták már a Sansz
Filmklubra kedvenc filmjüket.
2010 őszétől folytatódnak a vetítések. A Sansz Filmklubbal kapcsolatos
legfrissebb információkat megtalálja a www.eselyekhaza.hu oldalon, ha
Baranya megyére kattint.
Gruidl Zsuzsanna
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda
Esélyek Háza
2010. augusztus
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Haldokló foci



Elsötétített szoba, behúzott szobaajtó
– meccs van. Gyermekkoromra visszagondolva, így zajlottak azok az esték,
délutánok, amikor egy-egy labdarúgómérkőzést közvetített a tv. Ilyenkor
semmi nem zavarhatta az események
zavartalan figyelemmel követését.
Édesapám, aki 25 éves aktív focis
múlttal rendelkezik hamar belénk
plántálta a foci iránti érdeklődést, mi
több ezt láttuk magunk körül: edzések, meccsek, heves értékelő viták
egy-egy vereség után az étteremben,
a rokonságban, az iskolában….a foci
akkor közügy volt, mindennapos beszédtéma lokális és országos szinten
egyaránt. Aztán itthon sok minden
megváltozott, de a futball világszerte ma is népszerű. Édesapám, Tóth
Szilárd ügyszeretete is töretlen. Az
egykori csatár, majd kapus ma egy diáksport egyesület keretein belül edző,
gyerekek sokaságával ismerteti és szeretteti meg a manapság számtalan érből vérző csapatsportot. Vele ezúttal a
foci hanyatlásának okairól beszélgettünk a júniusban megrendezett dél-afrikai világbajnokság kapcsán.
– Csodálatra méltóan több száz
meccset őriz a memóriád mind a saját,
mind a világversenyekből-, villanásokat, gólokat, szinte felfoghatatlan pontossággal idézel vissza. A számodra első
chilei, 1962-es világbajnokságok óta pedig már 13 ilyen versenyt rendeztek. Mi
a legszembetűnőbb változás az eltelt 48
év folyamán a világbajnokságok illetve a
foci történetében?
– Óriásit haladt 1986-ig technikai
síkon, de ezután már csak fizikailag
fejlődött a labdarúgás. És annak is inkább az atlétikus része: a futás, elrugaszkodás, a párharcok megnyerése.
Korábban nem tapasztalt módszerek
kerültek előtérbe a labda megszerzése
érdekében és ezáltal durvább, színvonaltalanabb lett a játék.
– Mi válthatta ezt ki?
– Ez lett az egyfajta edzői igénytelenség következménye, a szakmai
irányítók megálltak, megelégedtek a
futás mennyiségével, a párharc egyre
2010. augusztus

durvább megnyerésével, de a szabályos
játék így csorbát szenvedett. A futballistát már rég nem képzik ki arra, hogy
annak játékában a gyorsaság a technikával ötvöződjön. Taktikai felépítésben sem látni előrelépést, ezen a szinten is áll a foci. A támadó futball pedig
hiánycikk lett, nincsenek csatárok.
– Ez azért furcsa, hiszen ezért a
szürke fociért lényegesebben több pénzt
kapnak manapság a játékosok, de az
edzők is, mint a sportág fénykorában. A
nézők pedig egyre kevesebbet. Mindez
annak ellenére, hogy évről évre nő az érdeklődés a vb iránt, pedig egyre kevesebb
szórakoztató és látványos produkcióban
részesülhet a szurkoló. A foci óriási üzlet,
szinte iparág.
– Ma már nem szakmaiság a dominál, hanem a pénz – minél jobb szerződést kötni – ez lett nagyon sok futbalista vezérelve.
– A pénz mintha megölné a játék
szellemét, szellemiségét.
– Részben, a mostani vb 5-6 meccs
kivételével unalmas volt. A védekező
futball erőszakolása ma már teret nyert,
a cél 1-2 gólos előny megszerzése. A cél
nem változott: győzni- de hogyan-az
mellékessé vált.
– Mi vezetett ide?
– A játékosok ennyire képesek, azaz
nem tudnak ma többet, a képzési rendszer nem üt meg ennél magasabb színvonalat, a támadó középpályások képzetlenek, szűk látóterűek a játékosok,
másrészt kockázatot sem vállalnak. A
csatárok nem mernek egy-egy elleni játékot folytatni, alacsony a rúgótechnikájuk, kevés a távoli kapura-lövés kísérlete, nincs virtuózitás, megelégednek a
gépies futballal, hiányzik a kreativitás.
Nincs játékosság, a pályán a foci sablonszerű és monoton lett. Ez az oka a
kevés gólnak is. Ismétlem: nem számít,
hogy milyen játékkal - csak nyerjen egy
csapat. Ez aztán nem motivál senkit. A
régi foci tele volt váratlan dolgokkal,
ma sok meglepetés nem ér bennünket.
Én úgy vélem a technikát futással mégsem lehet pótolni.
– A játékosok fáradtsága is talán egy
oka a látottaknak?

– A klubcsapatok érdekei előtérben
kerülnek, ennek már rég alárendelődtek a nemzeti válogatottak dolgai.
Klubszinten óriási elvárások vannak
egy-egy játékossal szemben, azt meg is
fizetik, így a válogatottra nem marad
elég motiváció és energia sem.
– Pedig a foci még sok helyen ma is
nemzeti ügy pl. az angoloknál, németeknél. Óriási várakozás előzi meg a nemzeti tizenegy minden megmozdulását.
Ennek ellenére sok csapat okozott csalódást a mélyen aluli szereplésével. Kérdés,
hogy ezek a csapatok közösségek-e- látva
sokszínűségüket, lehetnek-e egységesek
pl. egy idegen ajkú edző személyét is figyelembe véve.
– Számomra is érthetetlen, és az
eredménytelenségek jegyében állítható, hogy nem szerencsés más nemzetiségű szövetségi kapitánnyal szerepelni
ilyen világversenyeken, mert más lehet
a csapat és más az edző motivációja.
Az sem mellékes, hogy a habitusbeli
különbségeket a legprofibb edző sem
tudja áthidalni. Gondoljunk az olasz
Capellora az angol válogatottnál, vagy
egy európai edző, Erikkson esetére az
afrikai, elefántcsontparti csapattal.
Másrészt óriási probléma az, hogy
a játékosok szerte a világban, szétszóródva játszanak, ezért nincs összeszokottság közöttük. Kihat ez másra is:
a dél-amerikai foci jellege talán ezért
kopott meg, vagy van eltűnőben, mert
a játékosok zöme európai klubbokban
játszik. Eltűnt a karakteressége a nemzeti focinak, nincs „svájci retesz”, nincs
szikár, kőkemény északi stílus, vagy a
felívelős angol foci, de nekem a sokpasszos, virtuóz, kreatív dél-amerikai
foci hiányzik a legjobban.
– Sokat emlegeted Pelét, a Fekete
Gyöngyszemet mint példaképedet.
Mintha hiányoztak volna a nagy egyéniségei ennek a viadalnak?
– A mai futballsztárok játéka DélAfrikában, nemcsak a nagy elődöktől,
hanem messze önmaguktól is elmaradtak. A mai játékosképzés automatizált
figurákból áll, sematikus, egyénieskedésre nincs lehetőség, a mai csapatjáték sem
engedi meg, hogy ez kialakuljon. Pedig

ja nem garantálta edzői kvalitását.
Véleményem szerint mindenkinek végig kell járnia a szamárlétrát, míg végül
megkaphatja a legmagasabb beosztást,
hiszen az edzősködés rendkívül összetett feladat. Az edző hibák –láttukóriási bukásokhoz vezettek.
– A címvédő olasz kapitány, Lippi
nagy múlttal, szép eredményekkel rendelkezett, mégis, mintha kezdőként irányította volna a taljánokat…
– Az olasz válogatottnál az eltelt
négy év alatt nem termelődött ki nemzetközi szintű futballista, másrészt
enervált volt az egész csapat.
– Nem hagyhatjuk a ki a bírók szerepét, akik sokak jogos felháborodását
keltették.
– Valóban sok esetben ők is hozzájárultak a világbajnokság alacsony
színvonalához. Láttuk a BraziliaElefántcsontpart mérkőzésen azt, hogy
ha a bíró nem kellő szigorral kezeli a
szabálytalanságokat, a durvaságokatelfajul, eltorzul a játék és nem biztos,
hogy így a csapat valós tudása érvényesülhet. A döntő pl. sokkal hamarabb
eldőlhetett volna győztes javára, ha a
bíró kellő időben kellő szigorral kiállítja a holland játékosokat.

– A döntő, mint ahogyan 4 évvel ezelőtt is, talán a torna legcsúnyább mec�csére sikeredett, a vesztes hollandok játékát a futball megszégyenítésének vélték
sokan. Korábban is jellemző volt ez a
jelenség?
– Mindig feszültséggel teli volt a végső küzdelem, de ennyire barbarikus döntők korábban nem voltak láthatók.
Összeségében a világ fociját te-

kintve a fő problémának én azt tartom, hogy pénzcentrikussá vált a futball és a pénz oltárán feláldozódott
maga a játék.
Szakmailag pedig meg kellene újulni, mert ez a tendencia a labdarúgás
elsivárosodásához, majd a sportágtól
való elforduláshoz fog vezetni. Ehhez
persze szükséges az, is, hogy a játékosok mentalitása is változzon.
– Miben bízhatunk?
– Abban, hogy visszajönnek a varázslók, a technikás futballisták, akik
ámulatba tudnak ejteni majd bennünket, hogy nőnek új Maradonák,
hogy születnek majd Pelé féle misszionárusok. Remélhetőleg rájön majd
a szakma, hogy CSAK pénzzel nem
lehet ezt a sportágat sem működtetni. Ehhez feltétlenül szükséges a
magasabb technikai felkészültség, az
alázatosság, a játék-és csapatszeretet.
Talán szigorúbb szabályok sem ártanának a klub szintű átigazolások
terén-mert az állandó csapatváltás
végképp nem használ a sportágnak.
Igényesebbeknek kell lenni persze
a játékosoknak maguknak is, soha
nem hihetik el, hogy már nincs mit
tanulniuk.
Az 1970-es világbajnokság után
megkérdezték Pelét győztes csapatának sikeréről, aki azt válaszolta, hogy
„azért nyertünk, mert nálunk a művészek is cipelték a zongorát.” A labdarúgásnak ma bizony nagyon sok ilyen
cipekedőre lenne szüksége.

Baranyai

– Talán nem akarta ő személyesen
eldönteni mindjárt a meccs alakulását.
– Meg kell tanulni szabályosan
játszani és akkor a játékos befolyásolja a meccs alakulását, nem pedig a
bíró. A bírónak pedig végeznie kell a
dolgát, ha szándékos mellkason rúgnak valakit, annak a következménye
egyértelműen a kiállítás! Hiszen így
lassan eljutunk ahhoz a kaotikus,
groteszk helyzethez, hogy a játékos
sisakban és mellvértben megy föl a
pályára- a bírói ítélkezés kiszámíthatatlansága miatt…ezt azért mégsem
kellene elérni. A szabályok egyértelműek, annak az alkalmazása és betartatása mindig a játékvezető feladata,
és kötelessége, csoportmérkőzésen és
döntőn egyaránt.

szerintem

nagy szükség volna ma is „szakmailag feltöltött” vezéregyéniségekre. Leginkább
talán az olaszoknál érezhettük ennek
hiányát, de az argentin Messi is gólképtelennek bizonyult. Pelé vagy Maradona
esetében ez korábban elképzelhetetlen
tűnt, de a mi Puskásunkra is érvényes
volt a permanens megbízhatóság.
– Az szövetségi kapitányokat ezúttal
is sok támadás érte, aztán az eredmények sokszor az aggályoskodókat igazolták. Egyik szembetűnő esete ennek az
argentin csapat volt.
– Maradona óriási játékos múlt-
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„Zöld-Híd”-on egy környezettudatosabb világ felé!
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A 10 éves jubileumát ünneplő ZöldHíd Alapítvány Pécsett, a belváros
szívében a Széchenyi téren található.
Alapítványunk tanácsadó és ismeretterjesztő munkát végez az energetika és
környezetvédelem területén. Célunk a
figyelem felkeltése e kérdések iránt és
az emberek ismereteinek bővítése egy
élhetőbb és fenntartható világ érdekében. Meggyőződésünk, hogy mindez
akkor valósulhat meg, ha tudatára ébredünk a környezeti kérdésekkel kapcsolatos érintettségünknek, és mindennapi életünkben kisebb-nagyobb
változtatásokat hajtunk végre. A Föld
erőforrásainak és élővilágának megőrzése saját otthonunkban, hétköznapjainkban kezdőik. Hiszünk abban, hogy
megfelelő ismeretek birtokában és a
környezet iránti felelősségünk tudatában mindannyian tehetünk Földünk
természeti erőforrásainak környezet-

kímélő felhasználásáért. A Zöld-Híd
Alapítvány megalapítása óta törekszik
a környezetvédelem, energiahatékonyság területén lakossági tanácsadással,
ismeretterjesztő előadások, környezetvédelmi programok, konferenciák szervezésével és egyre nagyobb mértékben
a környezeti nevelés eszközeinek alkalmazásával a környezettudatosság népszerűsítésére. Mivel a játékon alapuló
részvétel hozzájárul a környezettudatos életforma alakulásához. 2004‑től
Interaktív Környezetvédelmi Okta
tótermet működtetünk Öko-Kuckó
néven, mely kiállításként is várja a
látogatókat. Az oktatóterem célja a
2010. augusztus

környezetünket érintő egyéni felelősségünk tudatosítása, és a városi élet
környezetvédelmi problémáinak ismertetése, különböző témák (a Föld,
a természet kincsestára, víz, energia,
vásárlás - fogyasztás, hulladék) játékos
bemutatásával minden korosztály számára elérhetővé tesszük. Öko-Műhely
foglalkozásainkon néhány környezetünket érintő aktuális problémával ismerkedhetnek meg a gyerekek játékos,
kreatív, interaktív formában. Minden
tanévben bővítjük kínálatunkat, folyamatosan fejlesztjük foglalkozásainkat,
így a visszatérő csoportjaink is kedvükre válogathatnak újdonságainkból.
Foglalkozásainkon elsősorban óvodai,
általános- valamint középiskolai csoportok vesznek részt, melyhez előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés
szükséges. Újdonság a tevékenységeink között, hogy 2010. július 1-jén
megnyitottuk az Öko-Kuckó Pécsi
Zöld Játszóházat és Gyerekmegőrzőt,
ahol a 4-10 éves gyermekeket várjuk,
hogy zöld szellemben, hasznosan, sok
játékkal és vidámsággal tölthessék el a
szabadidejüket. A játszóház célja túlmutat a gyermekek felügyeletén. Arra
szeretnénk ösztönözni a gyerekeket,
hogy elsajátítsák és magukénak érezzék a környezetbarát életformát Az
interaktivitáson alapuló ökotudatos
játszóházban az Öko-Kuckó Interaktív
Környezetvédelmi Oktatóterem bemutató játékain kívül, számos egyedi

készítésű, kreatív, illetve környezetbarát játékkal várjuk a gyerekeket. A játszóházban lehetőség van kézművesedésre, a Föld Anya megmentésére óriás
társas formájában, napelemes játékok

kipróbálására és még sok-sok izgalmas,
ökotudatos játékra. Szívesen látjuk a
gyermeküket kísérő kíváncsi, játékos
kedvű, vagy éppen a környezetért aggódó szülőket is, akik csemetéjükkel
együtt fedezhetik fel az Öko-Kuckó
játékait vagy lazíthatnak, beszélgethetnek, amíg gyermekük játszik. Ha a
kedves szülő mégis úgy döntene, hogy
néhány óra alatt elintézi a városban
az ügyes-bajos dolgokat, addig szakképzett pedagógusok és környezeti
nevelők foglakoznak a gyerekekkel.

Baranyai
zásokkal várja a gyerekeket 800 Ft/
fő/óra áron. A játszóház előzetes bejelentkezéshez kötött, regisztráció
esetén az első alkalommal ingyenesen
vehető igénybe. Környezeti nevelési tevékenységünk hozzájárul ahhoz, hogy
a gyermek és fiatal korosztályt tenni

akaró, környezettudatos polgárrá neveljük, akik a birtokukba került tudást,
készségeket és értékeket felhasználják
a fenntartható életvitel kialakításában.
Az Öko-Kuckó működtetésén kívül
egyéb sokszínű programkínálatunkon

keresztül próbáljuk népszerűsíteni a
környezettudatos életformát és megszólítani a fiatal és felnőtt nemzedéket. Találkozhatnak velünk Pécsett

civil élet

Játszóházunk minden délután 14-18
óra között, szombaton pedig előre
egyeztetett időpontban (megfelelő
létszám esetén) tematikus foglalko-

vagy a környéken szervezett kulturális
rendezvényeken, falunapokon ahol
környezettudatos játékokkal és kézműves foglalkozásokkal várjuk a gyermekeket és fiatalokat, valamint olyan
sikeres programok köthetők az alapítvány nevéhez, mint a „Mural painting
– Utcai képzőművészet, életre keltett
falak” vagy a ÖTLET Program regionális koordinálása. Programjainkról
és szolgáltatásainkról bővebb tájékoztatás található honlapunkon, ahol
megtalálható az aktuálisan választható foglalkozásaink listája és naprakész
információk találhatók az alapítvány
munkájának aktualitásairól.
Valkó Kornélia
Zöld – Híd Alapítvány
Irodavezető: Szabó Zsuzsanna
7621 Pécs, Széchenyi tér 2.
Tel.: + 36 (72) 236-236,
+ 36 (72) 510 – 231
Web: www.zold-hid.hu
E-mail: zold-hid@zold-hid.hu
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Tájbejárás és tapasztalatcsere a fenntartható életért
Egyesületünk – az Erdőkerülő Egyesület – a KEOP 6.1.0 pályázati konstrukció keretében nyert támogatás, a
fenntartható életmódot bemutató tájbejárások szervezésére. A program során olyan helyeket keresünk fel, ahol
az egyszerű, természetközeli életmód
lehetőségét, helyben előállított élelmisze-

reket, természetes állattartást és növénytermesztést és különleges, megóvandó
természeti értékeket mutathatunk be a
fiataloknak, illetve ahol a gyakorlatban is kipróbálhatják a környezettudatos életmód egy-egy elemét.

civil élet

Projektünk célja, a 15-20 éves korú
fiatalok szemléletformálása, környezettudatos gondolkodás és magatartásformák kialakítása, fenntartható
életmód – minták nyújtása számukra,
melyet a következő „részcélokkal közelítünk meg”:
• a fiatal korosztály figyelmének felhívása védett, megóvandó természeti értékeinkre
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• a természeti értékek megóvása
és az emberi tevékenységek, életmódbeli szokásaink közötti összefüggések feltárása
• fenntartható helyek, közösségek,
épületek, lakóterek bemutatása,
megismerése, mint követhető, létrehozható minta
• „Helyben maradó” = környezetkímélő, a vidék eltartó képességét
növelő megoldások megismerése;
• helyben, környezettudatosan megoldható élelmiszer-előállítás bemutatása, megtanulása
• alkotó, kreatív munka, fenntartható életvitel-tervezés a szerzett
tapasztalatok integrálásával, a
szerzett ismeretek továbbadása, alkalmazása.
Kampányunk interaktív tanulás a
fiatal korosztály számára: tájbejárás
sorozat szervezése és lebonyolítása a
Dunántúlon, valamint az ott szerzett
tapasztalatok, információk gyakorlati
alkalmazása, beépítése a résztvevők
életébe.
Olyan helyeket keresünk fel, ahol a
mindennapi élet területén (építkezés,
energianyerés, táplálkozás, fogyasztási
javak előállítása, közösségi élet) a fenntarthatóságra tapasztalhatunk meg
példákat.
Áprilisban kezdtük a kirándulásokat, melyeken eddig több mint 170
fiatal vett részt, a legtöbben 3-4 helyszínre látogattak el. Jártunk Gyűrűfűn, ahol az ökofalu életébe, való bepillantás mellett megismerkedtünk
annak kialakulásával, építésével, megtapasztaltuk, hogyan lehet minimális
energiafelhasználással,
a természethez közel,
azt tiszteletben tartva
élni. Hasonló tapasztalatokat szereztünk a
Zala megyei Dötkön,
az Ökorégió Alapítvány
központjában,
ahol minden törekvés
az „ökológiai lábnyom”
nagyságának csökkentésére irányul. A napkollektorok, az esővíz
hasznosítása, a termé-

szetes vályogtéglás vagy vert falú építkezés, a „naptűzhely” a legtöbb fiatal
számára először látott hallott élmény
volt. Orfűn a természetes állattartásba
pillantottunk be, Kánban pedig a népi
építészet, a múltból visszatérő életmód
és hagyományok varázsolták el a fiatalokat. Ófaluban a helyi székkészítő

mesterség idős képviselőjével, a falu
díszpolgárával, Pausch Anti bácsival
beszélgettünk, aki mesterségét munka közben is bemutatta. A faluházban
– csakúgy, mint a Zalaegerszegi Göcsej Múzeumban - szembesülhettünk
a természetes életmód egyszerűségével, azzal, hogy úgy is boldogan – sőt
boldogabban – lehetett élni. A KeletMecsek, Óbánya, a Mura Menti tájak,
a vétyemi ősbükkös pedig a tavaszi táj
szépségével, a természeti értékek „vigyázz rám” üzenetével ajándékozott
meg bennünket.
Programunk a Balatonon, a Kis-Balatonon és Belső-Somogyban folytatódott júniusban.
Programunk az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Trebbin Ágost

Egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
bölcsészeti fakultásán, természetrajzvegytan szakon végezte.
Minden körülmény arra utalt, hogy
a tehetséges ifjú kiemelkedő alakjává
válhat a magyar tudományos életnek.
A kutatások és az elmélyült elméleti munka helyett Borosnak sajnos
máshol kellett helytállnia. 1914-ben
kitört az I. Világháború. Behívták katonának.
Hadapród őrmesterként és szakaszparancsnokként több véres ütközetben is részt vett. A Dukla-szorosért
(Kárpátok) vívott véres harcokban
1915. március 21-én orosz fogságba
került.
Több turkesztáni fogolytábort megjárva végül a Közép-Ázsiai Ferganaba
került. Egyre jobban elkötelezte magát
a szovjetrendszer mellett.
Az itt eltöltött nyolc év meggyőződéses marxistává nevelte Boros Istvánt.
Felesége is orosz nő lett.
Szovjet-Oroszországban tevékenyen
részt vett az 1918-1920 között zajló
polgárháborúban és az intervenciós támadások visszaverésében.
1922-ben hazatért Pécsre. Több helyen olvastam, hogy Borost marasztalták a Szovjet államban. Talán nem járok messze az igazságtól, mikor Boros
hazatérésnek idejét Lenin halálos betegségével és Sztálin hatalmi-diktatúrájának bevezetésével hozom összefüggésbe. Gondolom Boros, mint a helyi
körülmények ismerője sok mindent
előre sejtett. Nyilván azt is tudta, hogy
Horthy Miklós Magyarországában
nem fogják tárt karokkal fogadni.
Kisfizetésű hivatalnokként, óraadó
tanárként tudott csak úgy-ahogy megélni. A hatóságok több esetben is zaklatták elvei miatt. Ennek ellenére (valószínűleg befolyásos közbenjárásra)
lehetőséget kapott az I. Világháború
miatt megszakadt tanulmányainak
folytatására.
1925-ben a pécsi Erzsébet Tudo
mányegyetem Bölcsészeti Karán megszerezte doktori diplomáját.
Életének döntő, meghatározó időpontja lett 1944. november 29., ami-

kor a Vörös Hadsereg elfoglalta Pécs
városát.
Dr. Boros István fontos beosztásokat kapott. Baranya és Pécs küldötteként ott volt a debreceni Ideiglenes
Nemzetgyűlésen (1944. dec. 14.), ellátási kormánybiztosnak, majd később
főispánnak nevezték ki. Több jelentős
szociális és népjóléti intézkedés fűződött nevéhez.

1948-ban Dr. Boros Istvánt, mint a
magyar-jugoszláv kapcsolatok pártolóját és szakértőjét a magyar külügy alkalmazta. Közben azonban bekövetkezett Moszkva és Belgrád elhidegülése,
ez egyben Boros aktív politikai pályafutásának a végét is jelentette.
1949. augusztusában kinevezték a
budapesti Természettudományi Mú
zeum főigazgatójának.
1951-ben segítője és szorgalmazója volt a Baranya Megyei
Természettudományi Múzeum létrehozásának (a viszonylag gazdag
pécsi természettudományi anyag az
I. Világháború idején megsemmisült).
1960-ban
nyugdíjba
vonult.
Tudomásom szerint ezután már nem
vállalt sem politikai, sem társadalmi
közszereplést. Csendes kutatómunkával és szemlélődéssel teltek napjai.
Dr. Boros István magas kort élt meg.
Pécsett halt meg 1980. június 12-én.
Tudományos munkássága, emberi
helytállása – pártállásra való tekintet
nélkül – tiszteletet és megbecsülést érdemel.
2010. augusztus

pécs nevezetes emberei

Több ismerősömnek tettem fel a kérdést: tudja-e ki volt Dr. Boros István?
Sokáig én sem tudtam, pedig ha valakiről Pécsett utcát neveznek el, pontosan
illik tudni ki volt ő, és mivel érdemelte
ki ezt a megtiszteltetést.
Lehetne vitatkozni azon, ha már
Sarohintól, Tolbuchintól, Engelstől
stb. elvettük az utcaneveket, miért neveztünk el Kertvárosban egy jelentős
utcát olyan meggyőződéses marxistáról, mint amilyen Dr. Boros István,
Pécs város 1945 utáni első kommunista főispánja volt.
Kétségtelenül dr. Boros István kitűnő tudós, humanista gondolkodású, jelentős személyisége volt városunknak.
A szó nemes értelmében vett meggyőződéses kommunista volt, de egyben
olyan becsületes ember is, aki ennek az
eszmének a szellemében végezte el a rábízott feladatokat.
De kezdjük az elején. Írtam egy rövid tanulmányt Marosy László alezredesről, akinek köszönhetően városunk 1944. november 29-én nem vált
romhalmazzá. Marosy nemcsak azt
tudta a felvonuló szovjet haderő parancsnokainál elérni, hogy kíméljék
meg városunkat, de a hadiesemények
elvonulása után erélyesen fellépett a
köz- és magántulajdon fosztogatói
ellen is. Emiatt azután sok kellemetlensége akadt, és nemegyszer csak dr.
Boros István közreműködése mentette
meg az életét.
Dr. Boros István 1891. szeptember
6-án született a Fejér megyei Sárosdon.
Apja vasúti kistisztviselő volt.
A hatgyermekes család csak nehezen
tudta előteremteni a taníttatásához
szükséges költségeket.
Az elemi iskola elvégzése után, középiskolai éveit a komáromi bencéseknél és a pécsi cisztercieknél töltötte.
1910-ben érettségizett.
A pécsi gimnáziumi tanulmányai során nagyon sokat köszönhetett Marosi
Arnold, tudós cisztercita paptanárnak,
– a Pécsi Városi Múzeum megalapítójának – aki ráirányította a tehetséges
fiú figyelmét a természetvegytan tudományának szeretetére, egyben kijelölte
számára jövő útját is.
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Ki volt Dr. Boros István (1891-1980)?
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COMPUTERIA – Intergenerációs tanulás a
tudás- és képességfejlesztésért
142183-LLP-1-2008-1-HU-GRUNDTVIG-GMP
ZÁRÓKONFERENCIA

Baranya Megyei Közgyűlés Díszterme – Pécs, Papnövelde u. 5.
2010. szeptember 21.
09.30-10.00	Regisztráció

12.30-13.20

Ebédszünet

Köszöntő
Vincze Csilla Anna
ügyvezető igazgató
Nevelők Háza Egyesület

13.20-13.40

A COMPUTERIA projekt bemutatása
Vincze Csilla Anna
ügyvezető igazgató
Nevelők Háza Egyesület

Nyitó előadás
Prof. Dr. Farkas Ferenc
a Nevelők Háza Egyesület elnöke
egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem,
Közgazdaságtudományi Kar,
	Gazdálkodástudományi Intézet

13.40-14.00

Fordítás vagy lokalizálás – a tananyagok
adaptálása összetett szocio-kulturális
kontextusba Európában
Ted McMurrich
Association Nationale pour la Formation
Professionale des Adultes (AFPA) - Franciaország

14.00-14.20

Intergenerációs e-learning – Hogyan
készítsünk intergenerációs tartalmakat a
multikulturális európai társadalomban
Gonzalo Santamaria /Luis Lizama
QP Quality Projects S.L – Spanyolország

14.20-14.40

Kávészünet

14.40-15.00

A Computeriák létrehozásának és működtetésének összehasonlítása a különböző
országokban (Computeria partnerek)
Roger Schmidtchen
TIBP GmbH - Németország

15.00-15.20

Európai Önkéntes Szolgálat
a Computeriákban
Miroslav Nikolov,
Europartners 2000 Foundation - Bulgária

15.20-15.40

A társadalmi szervezetek európai hálózatépítésének jelentősége a regionális és nemzeti
fejlődésük tekintetében – a REIN hálózat
tapasztalatainak bemutatása a Computeria
programon keresztül
Dieter Schulze, REIN-hálózat – Belgium

15.40-16.00

A konferencia zárása

10.00-10.10

10.10-10.30

10.30-10.50

Egész életen át tartó tanulás programok
– 10 éves a Grundtvig program
Fekete Éva, Grundtvig programasszisztens
TEMPUS Közalapítvány (Budapest)

10.50-11.10

Kávészünet

11.10-11.30

Online oktatással a tudatos fogyasztóvá
válásért – az EU Dolceta programja
Dr Pavluska Valéria, egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudo-
mányi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet

11.30-11.50

A Magyar Népfőiskolai Társaság előadása

11.50-12.10

Tanuló Régiók
Dr. Kleisz Teréz, egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és
Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar,
Kultúratudományi Intézet

civil élet

12.10-12.30
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A lakosság és a vállalatok részvétele az
egész életen át tartó tanulásban
Dr. Kákai László
egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi
Kar, Politikai Tanulmányok Tanszéke

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztációhoz kötött. További információ: Nevelők Háza Egyesület,
Megyesi Schwartz Éva – Tel: 72/215-543, e-mail: civilhaz@civilhaz-pecs.hu
2010. augusztus

Felhívás
Baranya megyei civil szervezetek fejlesztésére

A program célja:
• a Baranya megyében működő formalizált, vagy bejegyzés előtt álló civil szervezetek (egyesület, alapítvány)
társadalmi szerepvállalásának, érdekegyeztető képességének erősítése
• a szervezetek átláthatóbb működésének biztosítása,
• ismerjék meg a forrásteremtés különböző módjait,
• ismerjék meg a szervezeti működés a menedzsment
alapelveit,
• képesek legyenek helyi, megyei, regionális szintű
együttműködésekben részt venni, együttműködéseket
generálni,
• egy konkrét pályázat megírása, illetve egy program projektmenedzsment eszközökkel történő lebonyolítása
Módszertani elemek:
• csoportos műhelymunkák (max. 30%)
• egyéni, a szervezet igényeihez, fejlettségi szintjéhez igazodó egyéni konzultációs alkalmak
A csoportos műhelymunkák tervezett helyszíne a Civil
Közössége Háza (Pécs, Szt. István tér 17), illetve a jelentkező szervezetektől függően bármely más település. Az egyéni konzultációs alkalmak a bevont szervezet által megjelölt
helyszínen történnek.

A projekt időtartama: 2010. szeptember – 2011. május.
A fejlesztő folyamat ütemezése:
• Felhívás, jelentkezés
• A fejlesztendő területek, lehetőségek feltérképezése
• Fejlesztési tervek elkészítése egyeztetése a szervezetekkel
• Fejlesztő folyamat (kb. 6 hónap, szervezetenként min.
10, max. 15 alkalom)

Baranyai

A Nevelők Háza Egyesület a Nemzeti Civil Alapprogram
Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által
kiírt pályázat keretében „Szervezetten, szervezettebb szervezetben” („3SZ”) címmel civil szervezetek fejlesztő programját indítja 2010-2011-ben.

Jelentkezhet minden Baranya megyében bejegyzett,
vagy bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány, aki vállalja a program teljes ideje alatt való aktív, együttműködő
részvételt.
A jelentkezés formai követelményei:
• a regisztrációs lap kitöltése
• egy „motivációs levél”, mely tartalmaz egy rövid bemutatkozást a szervezetről, a szervezet közép-hosszútávú
(3 év) terveit, illetve a számára fontos fejlődési irányokat, fejlesztendő területeket (max. 2 oldal).
A programba bevonható szervezetek száma 24.
Jelentkezni lehet: 2010. szeptember 30-ig a következő címen,
Civil Közösségek Háza
7624, Pécs, Szt. István tér 17.
További információk kérhetők: Fűri Ildikó 72/215-543,
vagy furi.ildiko@civilhaz-pecs.hu

Regisztrációs lap:
Szervezet neve:
Szervezet postacíme:
telefonszám:
e-mail:
A szervezet hivatalos képviselője:
Képviselő elérhetősége:(telefon, e-mail)

A szervezet foglalkoztatottjai:

alkalmazottak száma:

civil élet

A bírósági bejegyzés dátuma:*
önkéntesek száma:

A szervezet közhasznú fokozata
(ha releváns)
*Bejegyzés alatt áll szervezet esetén, „bejegyzés alatt” szöveg .
2010. augusztus
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A Nemzetközi Visegrádi Alap rendezvényeinek megszervezése
Kiíró: International Visegrad Fund
Beadási határidő: 2010. szeptember 16.
Pályázók köre: a V4-ek országaiban működő szervezetek
A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatot hirdet a V4-ek
országaiban működő szervezeteknek a Visegrádi Csoport
megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezendő
események megszervezésére.
A következő rendezvények megszervezésére lehet pályázni:
- Quo vadis, Visegrád brüsszeli (Belgium) vitafórum
2011. február 15-én;
- a vitafórumot kísérő kulturális rendezvények.
Az események megszervezésére külön-külön és egyben is
lehet pályázni. A pályázatokhoz csatolni kell egy projekttervet, az események költségvetési tervét, a társszervezők
szándéknyilatkozatát, valamint egy rövid leírást a jelentkező
korábbi tapasztalatairól.
Bővebb információ:
Nemzetközi Visegrádi Alap; - Linda Kapustová
Helbichová
E: k.helbichova@visegradfund.org
T: +421 259-203-811, +421 259-203-802
http://visegradfund.org

Első lépésben töltse ki a regisztrációs lapot és küldje el a
CSR Hungary
faxszámára (061/352-0957) vagy e-mail címére (palyazat@csrhungary.eu).
További információkat lehet kérni a 061/352-0957-es telefonszámon vagy a
palyazat@csrhungary.eu e-mail címen http://www.
csrhungary.eu

CSR Hungary Díj 2010 - a hétköznapok felelőssége
Kiíró: CSR Hungary
Beadási határidő: 2010. szeptember 30.
Pályázhat: bárki
2006-ban indítottuk el a CSR Hungary évi konferenciasorozatot, melynek szakmai színvonala, sajtóvisszhangja pozitív folyamatokat generált az országban. Sőt követőkre is
találtunk!
Ma már a Konferencia az év vezető csr fóruma ahol gazdaság döntéshozó, kommunikációs vezető, kutató, hallgató
cserélheti ki tapasztalatait.
Honlap: http://www.csrhungary.eu
A CSR Hungary Díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor az
InterContinental Budapest Hotelben, 2010. november
26-án.
A pályázati regisztrációk beérkezésének határideje: 2010.
szeptember 30.
A pályázatok beérkezési határideje: 2010. október 15.!

Svájci Hozzájárulás – Természetvédelmi pályázati felhívások
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Beadási határidő: 2010. szeptember 30.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) meghirdette a
Svájci Hozzájárulás legújabb pályázati felhívását természetvédelem témakörében. A felhívás keretén belül összesen 5
millió svájci frankra (kb. 945 millió forintra) pályázhatnak
az érdeklődők.
A 2010. május 5-én megjelent kiírás a Svájci-Magyar
Együttműködési Program Környezeti kezdeményezések,
biodiverzitás és természetvédelem prioritási területébe tartozik.
Pályázni egyenként legalább 1 millió svájci frank értékű
projektekkel lehet az alábbi területeken:
A komponens: Védett természeti értékekre való figyelemfelhívás tájékoztató kampányok keretében
B komponens: Natura 2000 fajok és élőhelyek megőrzésével kapcsolatos mintaprojektek és tanulmányok

2010. augusztus

Pályázat kulturális hálózat létrehozására
Kiíró: Európai Bizottság
Beadási határidő: 2010. szeptember 17.
Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága
pályázatot hirdet a European Expert Network on Culture
(Európai Kulturális Szakemberek Hálózata, EENC) felállítására. A hálózat feladata az lesz, hogy segítse a Bizottságot a
kultúrpolitikai döntések és azok nemzeti, regionális és európai szintű hatásainak elemzésében. A pályázaton természetes vagy jogi személyek, magán- és közintézmények is részt
vehetnek.
Bővebb információ: Európai Bizottság Oktatási és
Kulturális Főigazgatósága ;
I: http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/
call2711_en.htm

Pályázat hagyományos közművelődési tevékenységek támogatására
Kiíró: Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
Beadási határidő: 2010. október 1.
A pályázat célja olyan hagyományos közművelődési tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság
kulturális alapismereteinek a bővítését szolgálják.

Pályázat 2010. évre filmklubok támogatására
Kiíró: Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMK)
Beadási határidő: 2010. október 14.
Pályázók köre: Pályázó lehet bármely, a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatóság által nyilvántartásba vett személy és szervezet.
A támogatásból elszámolható költségek meghatározása
a) vetítőterem bérleti díja
b) előadók díjazása
c) reklám- és propagandaköltségek
d) műsorismertetők, kiadványok költsége
További információ: www.mmka.hu
Megyesi Schwartz Éva
2010. augusztus
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Önkéntességért Díj
Kiíró: Önkéntes Központ Alapítvány
Beadási határidő: 2010. szeptember 30.
Az önkéntes munka és a társadalmi felelősség jelentőségét itthon is egyre többen ismerik fel, amellyel szűkebb és
tágabb közösségekben egyaránt tehetnek a körülöttük élőkért. Június első szombatja, hagyományosan az Önkéntesek
Napja, ennek alkalmából az Önkéntes Központ Alapítvány
(ÖKA) idén is meghirdette az „Önkéntességért Díj” pályázatát, melynek támogatója 2010-ben a Budapest Bank, a
2009-es „Az év vállalati önkéntes programja” díj nyertese.
A Budapest Bank vállalati kultúrájának szerves része az önkéntes tevékenység támogatása, valamint az esélyegyenlőség
érvényesítése. A pénzintézet közel 10 éves múltra visszatekintő önkéntes rendezvénysorozatán, a „Törődés napján”
évről évre több száz munkatárs vesz részt országszerte. A
bank fontosnak tartja, hogy az önkéntes tevékenység társadalmi szerepét egyre többen felismerjék, ezért is támogatja
az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását.
A pályázati kiírás és az adatlapok a mai elérhetőek az ÖKA
honlapján (http://www.onkentes.hu/alap.php?inc=dsp&menu_id=122). A jelöléseket 2010. szeptember 30-ig várjuk. A díjakat a 2010 decemberében adjuk át ünnepélyes
keretek között.
Idén az alábbi négy kategóriában nyújthatóak be a pályázatok:
I. Az év önkéntese (magánszemélyeknek)
II. Az év önkéntes programja (állami és önkormányzati
fenntartású intézményeknek/ civil szervezeteknek)
III. Az év vállalati önkéntes programja (cégeknek)
IV. A Budapest Bank „Esélyegyenlőségért”különdíja magánszemélyek részére.
További információ: Önkéntes Központ Alapítvány,
1/225-0710, onkenteskozpont@onkentes.hu, www.onkentes.hu

Pályázni lehet:
• művészeti és közművelődési programok megvalósítására,
• a kultúra területén tevékenykedő szervezetek, alkotócsoportok működésének támogatására,
• ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely hozzájárul a
település helytörténetének, kulturális értékeinek a bemutatásához,
• a humán műveltség, a művészettörténet, a zenekultúra,
az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a megismertetésére.
A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek, egyesületek,
alapítványok, könyvtárak, faluházak, és művelődési intézmények. Határon túli civil szervezetek csak magyarországi
partner szervezetekkel együtt pályázhatnak.
A pályázatokat az MSZA 1035 Budapest, Miklós tér 1.
címére kell beküldeni!
A pályázat keretében igényelhető támogatás legmagasabb
összege 300.000,- Ft.
Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (www.vigado.hu) letölthető, vagy levélben igényelhető a Művészeti
és Szabadművelődési Alapítvány címén (1035 Budapest,
Miklós tér 1.) felbélyegzett válaszboríték megküldésével.
A pályázat részvételi díja 4000,- Ft, melyet postai utalván�nyal vagy átutalással lehet befizetni az alapítvány 1040406549565754-56531003 sz. számlájára. Pályázati díj befizetésénél kérjük a pontos számlázási nevet és címet feltüntetni. A
részvételi díj elutasított pályázat esetén sem kérhető vissza.
További információ: MŰVÉSZETI ÉS SZABAD
MŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY 1035 Budapest, Miklós
tér 1. Tel.: 354-3750, 354-3755, fax: 354-3752 E-mail: iroda@msza.hu http://www.vigado.hu

pályázati ajánló

További információ: a pályázati felhíváshoz kapcsolódó
teljes dokumentáció megtalálható az NFÜ honlapján www.
nfu.hu, valamint letölthető a következő helyről: www.swisscontribution.hu.
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Kiállítás

„Lelki egészség megőrzése a művészet által” címmel Csontváry
Képzőművészeti Stúdió felnőtt
alkotóinak kiállítása nyílik.
Művészeti vezető Platthy István
művészetterapeuta
A kiállítás látható 2010. szeptember 1. - 20.
Megnyitója 2010. szeptember 6-án, hétfőn 17 órakor lesz
a Civil Közösségek Házában. A
kiállítást megnyitja dr. Aknai
Tamás művészettörténész, Pécsi
Tudományegyetem tanára.

Képzőművészetterápiás konferencia

2010. 09. 16-án 9.30-16.30-ig Civil Közösségek Házában (Pécs, Szent István tér 17.)
kiállítással egybekötött képzőművészetterápiás konferenciát rendez a Csontváry
Képzőművészeti Stúdió Egyesület a Baranya Megyei Múzeumokkal közösen.
Képzőművészetterápiával foglalkozó Csontváry Képzőművészeti Stúdió Egyesület
1998-ban alakult a Pécsi Gyermekotthonban.
Jelenleg két alkotóműhelyt működtet, egy érzelmileg sérült serdülőkből álló, és egy
mentálhigiénés jelleggel működő felnőtt csoportot.
A konferencián „Nyers művészetek” címmel előadást tart dr. Aknai Tamás művészettörténész, Pécsi Tudományegyetem tanára, aki egyben konferencia elnöke, továbbá a
Csontváry Képzőművészeti Stúdió vezetője Platthy István művészetterapeuta bemutatja az ott folyó tevékenységet, azután pedig Komáromi Erzsébet művészetterapeuta
a budapesti Heim Pál Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztályon folyó művészetterápiás tevékenységet mutatja be, Bocz Bea művészetterapeuta pedig a Tündérhegyi
Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztályon működőt.

Pályázati felhívás

A Európa Kultúrális Fővárosa Pécs 2010 által támogatott „János vitéz újjászületése Pécsett” program keretében rajzpályázatot hirdetünk felső tagozatos általános iskolások és sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó intézmények diákjai számára,
akiknél nincs felső korhatár.
Témája: Petőfi Sándor János vitéz c. művében olvasott legkedvesebb történetem képi megfogalmazása.
Méret: Ha lehetséges, paszpartuval 50x70 cm, de A/4-es mérettől felfelé mindent elfogadunk.
Technika: tetszőleges (grafika, akvarell, tempera, batik, selyemfestés stb.)
Beadási határidő: 2010. október 10.
Történhet személyesen, az alábbi intézményekben:
- Éltes EGYMI Pécs, 7633 Építők útja 9. Fodor Ildikó nevére
- Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja
Pécs, Egyetem u. 6. Görög Gabriella részére
Az alkotásokból kiállítást rendezünk az Éltes EGYMI Iskolában, a megnyitó időpontjáról elektronikus úton értesítjük az
alkotókat, vagy alkotó közösségeket.
A legszebb művek készítőit jutalomban részesítjük.
A CIVIL KORZÓ előfizethető az alábbi megrendelő visszaküldésével (Nevelők Háza Egyesület, 7624 Pécs, Szent István tér 17.)
és a díj befizetésével (átutalással a 11731001-20201519 számlaszámra, csekken, vagy személyesen. Igény esetén csekket küldünk.
Az előfizetési díj 1250 Ft/év (10 szám).

Megrendelő
Számlázási cím
Megrendelő neve:.............................................................................................................................................................................................................
Irányítószám: ................................ Település:..............................................................................................................................................................
Utca, házszám:...................................................................................................................................................................................................................
Telefon:........................................................

Fax:...........................................

Email:...........................................................................................

Postázási cím (ha más mint a számlázási cím)

kultúra

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

Település:...........................................................................................................................................................

Utca, házszám:...................................................................................................................................................................................................................
Telefon:....................................

Fax:………………………...........

Dátum:...........................................................................
2010. augusztus

Email:...............................................................................................................
Megrendelő aláírása:..................................................................

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

A Baranya megyei civil szolgáltató központ működtetéséhez kapcsolódó feladatok

Baranyai

A Nevelők Háza Egyesület
szolgáltatásai

1) Elősegíti a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttműködését, a civil szervezetek közreműködését az önkormányzati döntés-előkészítésben, döntéshozatalban. Pl. rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának
ösztönzése; a közfeladat-kihelyezés gyakorlatának szorgalmazása, elősegítése; helyi önkormányzati
civil referensi státuszok kialakításának ösztönzése.
2) 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, menedzselési kérdések, kapcsolatépítési, szponzorszervezési technikák, pályázatkészítési tudnivalók,
EU-s témakörök stb.).
4) Folyamatos információszolgáltatás biztosítása: adatbázis építése, rendszeres aktualizálása és rendelkezésre 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 bemutatása 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 információk 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 menedzserek, 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 szolgáltató központtal.
2010. augusztus
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Projektzáró rendezvény: augusztus 27.
Kedvezményezett: Nevelők Háza Egyesület, 7624 Pécs, Szent István tér 17.
Konzorciumi partnerek: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány, Dél-Dunántúli Regionális
Forrásközpont Nonprofit Kft.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott
támogatás összege 49 996 376 Ft.
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap
társfinanszírozásával
valósul meg.

