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Baranyai

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háza januári PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS
Gebauer Galéra
•

2011. január 7-én, pénteken 18
órakor nyílik az Alkotó Pedagógusok
Képzőművészeti Műhelyének kiállítása.
A kiállítást megnyitja: Jakab Bernadette
Művészeti vezető: Svasticsné Bogáthy
Zsuzsanna
Közreműködik: Szabados Félix, a
Művészeti szakközépiskola zongora
szakos hallgatója.
Megtekinthető: 2011. január 27-ig.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
•

2010. december 14-én, kedden 18
órakor nyílik Bergics Balázs és Lévai
Gábor fotókiállítása, Éjszakai Utazás
címmel.
A kiállítást megnyitja: Hámori Gábor,
Zene: Ágoston Béla
Megtekinthető: 2011. január végéig
A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként
9-19-ig

PROGRAM
Január 4-én, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Január 5-én, szerdán 18 órakor
A PTE Magánének Tanszak koncertje
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Január 11-én, kedden 16 órakor
Szirtes Gábor Tüskés Tiborról
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA

Január 11-én, kedden 18 órakor
Találkozás a havasi csókákkal,
mormotákkal Dél-Tirolban
Előadó: Majer József
MAGYAR MADÁRTANI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET

Január 11-én, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Január 12-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub
Kikujiro nyara
Színes, magyarul beszélő, japán vígjáték,
117 perc, 1999

Január 18-án, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB


2010. november

Január 19-én, szerdán 8 órakor
Szakmaközi együttműködés a prostitúció
és az emberkereskedelem visszaszorítása
és az áldozatok segítése érdekében
A PÉCSI ESÉLYEK HÁZA és a MONA
szervezésében

Január 20-án, csütörtökön 8 órakor
Szakmaközi együttműködés a prostitúció
és az emberkereskedelem visszaszorítása
és az áldozatok segítése érdekében
A PÉCSI ESÉLYEK HÁZA és a MONA
szervezésében

Január 25-én, kedden 16 órakor
PÉCSI MAGYAR – SPANYOL
TÁRSASÁG

Január 25-én, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Január 26-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub
Az utolsó metró
Színes, magyarul beszélő, francia filmdráma,
130 perc, 1980

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

Minden hétfőn 18 órakor
PÉCSI OROSZ SZÍNHÁZ
Vezeti: Szilágyi Eszter

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

Minden kedden 18.00 órakor

Minden hónap harmadik szerdáján
15 órakor
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
PEDAGÓGUSOK KLUBJA
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

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 9.30 órakor
Zenés babusgató
Profil: Zenés-énekes játékos foglalkozás
kicsiknek (0-3 éves korig)
A foglalkozásokon a babák szüleikkel
együtt élvezhetik a ritmus és dallam
harmóniáját
Zenél: Szabó Judit – gitár, furulya, ének
és Mulaj Sándor – darbuka, ütőhangszerek

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

Minden pénteken 17.00 órakor
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül
bárkinek
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu

A lap megjelenését támogatja:

Nemzeti Civil Alapprogram

MECSEKI FOTÓKLUB

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK Klubja

Kéthetente (páros) keddenként
16 órakor
BARANYA FOLT foltvarró kör
foglalkozása

Közigazgatás és Igazságügyi
Minisztérium

Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya

Minden szerdán 16 órakor
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓ
MŰHELY foglalkozása
Vezeti: Miklya Gábor, szobrászművész

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

ESÉLYEGYENLŐSÉG
SANSZ – Esélyegyenlőségi
kísérleti program Baranya
megyében

4

KULTÚRA
Sansz Filmklub
Születésnapi emlékezés

6
12

CIVIL ÉLET
Civil területfejlesztési források
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Fókuszban a szervezetfejlesztés
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Civil összefogással megmenekült
a könyvtár
18

VÁROSTÖRTÉNET
Mennyből az Angyal…

7624 Pécs,
Szent István tér 17.

Telefon/Fax:
+36-72/315 679
E-mail:
nevhaz@t-online.hu

kapcsolatok hiánya, a nehezen elviselhető
passzivitás és a „számítanak rám” érzése.
Mind fontosabb lesz az önkéntesség a
nagyvállalatok filozófiájában is, hiszen ez
egyrészt növeli a szervezet társadalmi ismertséget és elismertségét, másrészt a dolgozók megismerkedhetnek egy más típusú
szervezeti kultúrával, új kihívások és impulzusok érik őket. Úgy gondolom, a forprofit
és a nonprofit szférában működő szervezetek (és természetesen az ott dolgozók) kölcsönösen tanulhatnak egymástól, hiszen a
két szférának más-más az erőssége.
2011. január 1-jétől a Civil Közösségek
Háza keretein belül működik a Baranya
Megyei Önkéntes Központ, amelynek céljai között szerepel:
– a szervezetek és az egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztése
– az önkéntesekkel foglalkozó nonprofit,
állami és forprofit szervezetek felkészítése az önkéntesek foglalkoztatására
– az önkéntesség eszméje értékteremtő
eszközként történő beépülése a társadalmi tudatba
– Kistérségi Önkéntes Pontok kialakítása Baranya megyében
– a professzionális és az önkéntes segítés
összehangolása, a két terület közötti
partnerség kialakítása
– szolgáltató iroda és az önkéntesek által
kialakított és működtetett közösség tér
a városközpontban.
Bízom benne, hogy Önkéntes Központunk működése is hozzájárul ahhoz, hogy a
2011. év sikerekben gazdag legyen.
Hajnal Zsolt
főszerkesztő
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1985. decemberében döntött az ENSZ
Közgyűlése arról, hogy minden év december 5-én ünneplik az Önkéntesek Világnapját. Önkéntes munkának tekinthető
bármilyen tevékenység, amelyet az azt
végző személy szabad akaratából, nem közvetlen anyagi haszon reményében vállal, és
amelynek haszonélvezői nem elsősorban az
önkéntes családjának köréből kerülnek ki.
2011 az Európai Bizottság kezdeményezésére az Önkéntesség Európai Éve lesz,
amelynek négy fő célkitűzését határozták
meg:
– az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység előtt álló akadályok csökkentése,
– az önkéntes szervezetek megerősítése
és az önkéntesség minőségének javítása,
– az önkéntes tevékenységek jutalmazása
és elismerése,
– az önkéntesség értékével és fontosságával kapcsolatos tudatosság növelése.
Az önkéntes munkának sokféle motivációja lehet. Ezek lehetnek egyrészt életkori
sajátosságok, eltekintve attól a sztereotípiától (amit az amerikai filmek többsége erősít), hogy önkéntes munkát a nagyvárosban
lakó, otthonukban unatkozó középkorú
nők végeznek. A munkanélküliség tendenciáit figyelembe véve fontos lehet az önkéntes tevékenység a fiatalok és a pályakezdők
számára, hiszen munkatapasztalatokat szerezhetnek és bővíthetik kapcsolati tőkéjüket, így nem kényszerülnek már karrierjük
kezdetén passzivitásba (még ha pályakezdőt is keres egy munkáltató, akkor is elvárás
a néhány éves munkatapasztalat). Idősebb
korban is fontossá válhat az önkéntesség,
hiszen a nyugdíjasokat motiválhatja a társas

Baranyai

Gondolatok az önkéntességről

tartalom

2010. november



SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében
TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011

esélyegyenlőség

Baranyai

„Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi
kezdeményezések, programok támogatása”



A Nevelők Háza Egyesület és a DélDunántúli Regionális Forrásközpont
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010.
márciusában közös pályázatot nyújtott
be „SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti
program Baranya megyében” címmel a
TÁMOP – 5.5.1A-10/1-2010-0011
számú pályázati konstrukció keretében. A beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen 2010. július elsejétől a projekt
megvalósítása megkezdődött.
E rövid írás keretében az elmúlt
hónap eseményeiről és a következő
hónap tervezett tevékenységeiről tájékoztatjuk az érdeklődőket.
2010. novemberétől a tanácsadás
és képzési programok elindításának
előkészítése, a helyi igények alapján a
projekt során nyújtott szolgáltatások
rendszerének kialakítása és elindítása
történt. 4 helyszínen (Mohács, Sel�lye, Alsómocsolád, Kémes) tájékoztató fórumot tartottunk, mely során a
projektmodellező klub elindításához
toboroztuk a helyi szakembereket, civileket. Emellett tájékoztatást nyújtottunk a projektről és a különböző
tanácsadási, szolgáltatási lehetőségekről. A következőkben a projekt során
megvalósuló tanácsadások kerülnek
bemutatásra.
MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK, TANÁCSADÁS ÉS
MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS
A szolgáltatások célcsoportjai:
1. ÁLLÁSKERESŐK
A romák, nők és a fogyatékossággal
élők, ezen belül különösen a
• 45 év felettiek
• pszichiátriai betegek és gyógyult
szenvedélybetegek
• iskolarendszerből lemorzsolódott,
vagy legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő fiatalok
• börtönből szabadulók/szabadult
és pártfogolt fiatalok
2. MUNKÁLTATÓK
2010. november

3. ÁLLAMI, ÖNKORMÁNYZATI, CIVIL ÉS NONPROFIT
SZERVEZETEK
I. ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁRA
NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
Munkaerő-piaci tanácsadás (személyes)
2010. november - 2011. decemberig
Célunk: összesen 80 fő álláskereső bevonása a programba, 32 fő munkaerőpiaci elhelyezése
Tartalma: Egyéni tanácsadás álláskeresőknek (pályaorientációs, pályakorrekciós, munkaerő-piaci, életvezetési,
esélyegyenlőségi). A SANSZ program
tanácsadója:
• Tájékoztatást nyújt (önkormányzati és munkaügyi szervezetek
támogatásairól, munkajogi jogszabályokról, támogatott képzésekről, átképzésekről, álláslehetőségekről).
• Foglalkoztatási, szociális és mentális jellegű tanácsadást végez
(ügyintézéshez, ellátások igénybevételéhez, személyes hatékonyság
elősegítéséhez).
• Elhelyezkedést segítő, munkára
felkészítő tanácsadást ad, álláskeresési technikákra tanít, segítséget
nyújt munkaközvetítésben.
• Segítséget nyújt továbbá: önéletrajz
írásában, interjúra való felkészítésben, egyéb kapcsolódó személyre
szabott fejlesztési tevékenységben.
• Delegál (Interprofesszionális part-

nerek bevonásával segít, hogy az
ügyfél, szükségleteinek legjobban
megfelelő szolgáltatásokat vehesse igénybe valamint szükség esetén
kompetens segítő intézményhez
irányítja.)
• Az ügyfél eredményes elhelyezkedése érdekében közös cselekvési tervet dolgoz ki a tanácsadóval.
• Személyes tanácsadással megoldást
keres a munkaerő-piaci elhelyezkedést és bekerülést gátló egyéni
problémákra.
A tanácsadás egy segítő folyamat,
melynek legfontosabb állomásai:
1. kopogtató 2. ügyféllé válás, 3.
felkészítés, 4. kiközvetítés munkába,
képzésbe helyezés, 5. utánkövetés, utógondozás (munkahelyi beilleszkedés
segítése), 7. esetlezárás

Álláskeresők teaháza
2010. októbertől 2011. decemberig havi 1 alkalom/végpontok (tervezett)
Célunk: Álláskeresők teaháza önsegítő klub működtetése az esélyegyenlőségi végpontokon, a célcsoport igé-

II. MUNKÁLTATÓK SZÁMÁRA
NYÚJTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK
Célunk: A munkáltatói szférának nyújtott szolgáltatásokkal a munkáltatók
motiváltabbak lesznek a hátrányos
helyzetű munkavállalók foglalkoztatására, (ún. befogadó munkahelyi gyakorlat alakul ki), csökken a diszkrimináció.
Egyéni tanácsadás
• esélyegyenlőségi terv készítése 5 db
• flexicurity alkalmazása
• munkáltatói támogatások közvetítése
• ingyenes
munkaerő-közvetítés
(ügyfelek előszűrésével)
Módszertani fejlesztés
• flexicurity alkalmazása
• esélyegyenlőségi terv készítése
– 5 db

Anti-diszkriminációs tréning (2-3
napos)
• 10 munkáltatónak
• Célja az előítéletek csökkentése,

PSZICHO-SZOCIÁLIS
TANÁCSADÁS ÉS
MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS
2010. novembertől - 2011. decemberig – összesen 7 alkalom/team
Célunk: Pszichiátriai betegekkel
foglalkozó szakemberek számára tanácsadás és módszertani fejlesztés német modell alapján történő adaptáció
a végpontokon
Tartalma: Szükségletfelmérésen alapuló tervezés során tanácsadás, pszicho-szociális stratégia kialakítása. Interprofesszionális együttműködés során
szakértői team működtetése, támogatása.
A projekt során „képessé tevő” szolgáltatásokat (képzés, módszertani fejlesztő tevékenységek, modell-adaptációk)

nyújtunk a célcsoporttal foglalkozó
civil, non-profit szervezeteknek, ill. az
érintett önkormányzatok, önkormányzati humán intézmények számára.
PSZICHO-SZOCIÁLIS
TANÁCSADÓ ELÉRHETŐSÉGE:
TÓTH ZSÓFIA KATA, 20/2957795
PROJEKTMODELLEZŐ KLUB
2010. novembertől - 2011. decemberig – összesen 7 alkalom/végpont
A projektmodellező klub célja, hogy a
helyi szervezetek és intézmények együttműködésében új projektek és programok
kerüljenek kidolgozásra, melyek segítheti a helyi problémák megoldását. A klub
célja, hogy új pályázati lehetőségek kiaknázásával, az együttműködések aktivizálásával, a célok megfogalmazásával közös
gondolkodásra ösztönözze a helyi partnereket, együttműködőket.
Tartalma: A célok elérése érdekében
szakmai-támogató segítséget nyújtunk

a projekt munkatársain és szakembereken keresztül. A végső célt közösen
határozzák meg a résztvevők, lehet célként definiálni egy program megvalósítását vagy egy pályázat benyújtását.
2010. december 3-5. között AZ
ÖNKÉNTESEK SZÁMÁRA KÉPZÉST SZERVEZTÜNK PÉCSETT.
A képzés célja, hogy a projekt során
együttműködő partnerszervezetek támogatást és segítséget kapjanak helyi
önkéntes segítőkön keresztül a különböző programok (pl. projektmodellező klub, esélyegyenlőségi nap, stb.)
megvalósításában. A hatékony segítségnyújtáshoz szükséges az önkéntesek
felkészítése és képzése. Képzésük célja,
hogy megismerkedjenek a projekt fő
céljával és tématerületeivel (az előítéletek és diszkrimináció csökkentésével
a hátrányos helyzetben lévők integrációjához, esélyegyenlőségének előmozdításához), melyek alapján információkat kapjanak, közösen gondolkodjanak
és tapasztalatot cseréljenek, s emellett
megismerkedjenek egymással. E képzés
az együttműködésről, a személyes és
szakmai kompetenciák erősítéséről és a
projekthez közvetlenül kapcsolódó témák – önkéntesség, esélyegyenlőség,
anti-diszkrimináció – megismeréséről, feldolgozásáról, a tudás- és tapasztalatszerzésről szólt.
Az elkövetkező 13 hónapban a tanácsadásokkal, szolgáltatásokkal, módszertani fejlesztésekkel összefüggő tevékenységek folyamatosan biztosítva lesznek a
projekt ideje alatt.
Boros Julianna
a projekt szakmai vezetője
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,
www.civilhaz-pecs.hu
Dél-Dunántúli Regionális
Forrásközpont Nonprofit Kft.
(konzorciumi partner)
7625 Pécs, Király utca 8.
Tel.: 0672/514-100 www.ddrfk.hu

2010. november

Baranyai

a befogadó munkahelyi gyakorlat
elősegítése.
MUNKAERŐ-PIACI TANÁCSADÓ ELÉRHETŐSÉGE: CSISZÁR TAMÁS, 30/816-9806

esélyegyenlőség

nyeire épülő, tematizált témakörök
alapján.
Tartalma: Egy olyan klubszerű ös�szejövetel, ahol az álláskeresők csoportjai megbeszélhetik egymással a
munkalehetőségekkel kapcsolatos információkat, teendőket, lehetőségeket.
Az álláskeresők teaházában a hasonló
helyzetűek csoportjai keresik együttesen a megoldásokat olyanok között,
akikkel a közös gondolkodás mellett az
összetartozás élményét is átélik. A csoport közös célja a munkaerő-piaci életút tervezés.



SANSZ FILMKLUB – 7. sorozat

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
• Napkelet Jógaház
• Nevelők Háza Egyesület
• és barátaink
január 12.

Kikujiro nyara
színes, magyarul beszélő, japán vígjáték, 117 perc, 1999
Masao kilencéves fiú, s a nyarat, mint mindig, a nagymamájánál tölti. Nincs kivel játszania, egyedül érzi magát. Barátai a tengerhez
utaztak a szünidőre. Magányát fokozza, hogy édesanyjával még soha sem találkozott, csak egy fotó van róla, a kép hátulján címmel. Masao nagyon szeretné meglátogatni édesanyját, van egy kis zsebpénze is. De egyedül nem mehet. A nagyszájú és felelőtlen,
kisstílű szélhámos, Kikujiro a lehető legvalószínűtlenebb útitársnak tűnik egy túlérzékeny, kilencéves fiúcska számára. Kalandos
utazásuk során azonban kiderül, hogy sokkal több közös vonásuk van, mint elsőre gondolták volna.(port.hu)

január 26.

Az utolsó metró
színes, magyarul beszélő, francia filmdráma, 130 perc, 1980
A film a németek megszállta Párizsban játszódik. Marion Steiner színésznő átvette zsidó férjétől a Montmartre színház igazgatását.
Mindenki azt hiszi, hogy a férj Dél-Amerikába menekült, valójában a színház pincéjében rejtőzködik. Marion élelemmel látja el, ő
viszont pontos utasításokat ad, hogy miként rendezze a színház új bemutatóját. A szépséges és megközelíthetetlen Marion közben
halálosan beleszeret a társulat egyik új tagjába.(port.hu)

február 9.

Gran Torino
színes, feliratos, amerikai filmdráma, 116 perc, 2008
Walt Kowalski (Clint Eastwood), a nyugdíjas autószerelő csendesen éli mindennapjait: javítgatja a házát, sörözik, és havonta egyszer ellátogat a borbélyhoz. Egykori szomszédai elköltöztek vagy meghaltak, helyükbe délkelet-ázsiai bevándorlók költöztek, akiket a koreai háborút megjárt veterán mélységesen lenéz. Elégedetlen mindazzal, amit maga körül lát: saját, elidegenedett gyerekeivel; a céltalanul lézengő bandákkal; a latin és afroamerikai tinédzserekkel, akik azt hiszik, övék a környék. Ám egy napon olyasmi
történik, ami felrázza és megváltoztatja az életét. Egy éjjel valaki el akarja lopni az 1972-es féltett Gran Torino autóját, mely
ugyanolyan csillogóan áll a garázsában, ahogy annak idején Walt segítette legördülni a futószalagról. Az ázsiaiak bandája ráveszi a
szomszéd fiút Thaót (Bee Vang), hogy próbálja ellopni a kocsit, ám az akció nem jár sikerrel, mert Walt megakadályozza a rablást
és megmenti a félénk fiút a bandától. Ezzel kivívja a szomszédai nagyrabecsülését, különösen Thao anyja és testvérei istenítik tettéért. Az idősebb nővér, Sue (Ahney Her) ragaszkodik hozzá, hogy az öccse hálából dolgozzon Waltnak, akinek esze ágában sincs
kapcsolatba kerülni ezekkel az emberekkel, végül mégis beadja a derekát. A közös munka különös barátság kezdetét jelenti, és Walt
sok mindent megtud - nemcsak a szomszédjában élőkről, hanem önmagáról is. Több közös vonást fedez fel a kegyetlen múltjuk
elől menekülő emberekkel, mint a saját családjával. (port.hu)

február 23.

Szerelmem, Szarajevó
színes, horvát-osztrák-német filmdráma, 90 perc, 2006
Esma egyedül neveli 12 éves lányát Szarajevó Grbavica nevű negyedében. A környék még mindig magán viseli a délszláv háború
emlékeit, az emberek még mindig reménykednek abban, hogy halott családtagjaik holtteste egyszer előkerülhet. Az államtól kapott segélyből nehezen tudnak megélni, így Esma kénytelen egy éjszakai bárban munkát vállalni. Az iskolában osztálykirándulást
szerveznek és az asszony feltétlenül össze akarja gyűjteni a pénzt, hogy a gyereke is utazhasson. A kamaszlány nem érti, hogy anyja
miért nem kéri ki azt a hivatalos igazolást a hatóságoktól, ami bizonyítja, hogy az apja hősi halált halt a háborúban, hiszen akkor
jelképes összeget kellene csak fizetniük. Anya és lánya kapcsolata egyre feszültebbé válik és Esma nem tarthatja sokáig titokban az
igazságot.(port.hu)

március 9.

Gettó milliomos
színes, feliratos, angol-amerikai filmdráma, 120 perc, 2008
Eljön az igazság pillanata India legnépszerűbb televíziós vetélkedője, a Legyen Ön is milliomos! forgatásán. A stúdióban ülő közönség és a rá világító reflektorok előtt a tizennyolc éves, gettóból származó Jamal Maliknak válaszolnia kell az utolsó kérdésre,
ami még elválasztja őt a húszmillió rúpiás főnyereménytől. A show házigazdája, Prem Kumar nem szimpatizál fiatal játékosával.
Nem szereti, ha elveszik előle a reflektorfényt, különösen, ha ezt szintén egy utcáról felemelkedett ember teszi. Miután kialszanak
a fények és véget ér a show, a rendőrség várja odakint a fiút, mert egyszerűen nem hiszik el neki, hogy tudhatta a választ az eddigi
kérdésekre, ezért csalással vádolják. A rendőrségi vallatáson a nyomozó rájön, hogy a fiú is ugyanolyan zavarban van, mint ők a
kérdések megválaszolásával kapcsolatban. Egyenként mennek át vele a kérdéseken, és próbálják kideríteni, miképp tudta rájuk a választ. Jamal meséje során kibontakozik előttünk az élettörténete, ami a modern India története is lehetne egyben. Anyja erőszakos
halála után bátyjával, és egy árva lánnyal, Latikával nőtt fel, akivel szép lassan egymásba szerettek. Jamal bátyja a fiúval ellentétben
gazdagságra és hatalomra vágyik, ezért egy gengszter szolgálatába áll, és miután a fiú eltávolodik Latikától, a gengszterfőnök elveszi
a lányt feleségül. Jamal mindent megtesz azért, hogy kiszabadítsa a lányt a házasságból, még ha ezzel végérvényesen el is veszíti őt
a bátyjával egyetemben. Vajon meg tudja győzni a nyomozót az igazáról, és visszaengedi őt a férfi válaszolni az utolsó kérdésre?
(port.hu)

kultúra
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Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) 17 órától
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április 6.

Felforgatókönyv
színes, feliratos, amerikai vígjáték, 113 perc, 2006
Egy reggel Harold Crick (Will Ferrell), a teljesen átlagos és szemlátomást magányos informatikus arra ébred, hogy egy női hang
kommentálja minden mozdulatát, gondolatát és érzését, méghozzá félelmetes alapossággal. Harold precíz élete egyik pillanatról
a másikra feje tetejére áll, hisz a narrációt csak ő hallja, s mikor a hang bejelenti, hogy Harold Crick hamarosan elhalálozik, a férfi
elhatározza, hogy felkeresi a hang tulajdonosát, aki élete történetét írja, s meggyőzi arról, hogy változtassa meg a befejezést….(port.
hu)

április 20.

Egyre távolabb
színes, feliratos, kanadai romantikus dráma, 105 perc, 2006
Fiona és Grant több mint negyven éve házasok, életük alkonyán rá kell döbbenniük, hogy Fiona rossz memóriája egy súlyosbodó
Alzheimer-kór jele, majd a nő hirtelen el is tűnik. Mikor megtalálják, már ő sem vitatkozik: tudja, hogy ellátásra szorul, és egy otthonba vonul. Az otthon szabályai szerint azonban a betegnek egy átmeneti “orientációs” időszakra van szüksége, hogy beilleszkedjen - egy hónapig látogatni sem szabad. Grant soha nem töltött ennyi időt a szeretett nő nélkül, és mikor a harminc nap leteltével
meglátogatja, legnagyobb megdöbbenésére a nő nem egyszerűen elfelejtette, de beleszeretett egy másik férfiba. (port.hu)

május 4.

Marvin szobája
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 98 perc, 1996
Húsz év telt el azóta, hogy a két nővér, Lee és Bessie útjai elváltak. Lee Ohio-ba ment, hogy a saját életét élje, az idősebb Bessie
pedig visszatért Floridába, a szülői házba, hogy gondját viselje agyvérzése óta ágyhoz kötött apjának, Marvin-nak és különc nagynénjének, Ruth-nak. Ám egy orvosi vizsgálat nyomán kiderül, hogy Bessie leukémiás és túlélése attól függ, hogy talál-e olyan
rokont, akinek csontvelője megegyezik az övével. Lee-nek megvan a maga baja, ugyanis tinédzser fia, Hank deviáns viselkedése
miatt elmegyógyintézetben köt ki. Mégis, amikor Lee megkapja húsz éve nem látott nővére segélyhívását, fogja Hank-et és öccsét,
Charlie-t, majd útra kel...
A nővérek találkozása erőteljes érzelmek kirobbanásához és megható felfedezésekhez vezet ebben a rendkívül emberi, briliáns színészi alakításokat felvonultató, igényes és drámai témájához képest meglepően mulatságos filmben.(port.hu)

május 18.

Hollywoodi történet
színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 108 perc, 2002
Val Waxman, az egykori sztárrendező túl karrierje fénypontján reklámfilmek készítésével múlatja az időt, miközben végig a nagy
visszatérésben reménykedik. Mikor felajánlják neki egy kasszasikernek ígérkező film rendezését, Val kapva kap az alkalmon. A
gond csak az, hogy a nagy lehetőség közvetlenül ex-feleségétől és annak szeretőjétől érkezik, akik magánéletben és munkában is
sikeres párost alkotva egy filmstúdióban dolgoznak. Feltörő érzelmei és a mardosó féltékenység következtében megtörténik a legrosszabb: Val a forgatás megkezdése előtt idegi alapon átmenetileg elveszti a látását. Barátai azonban, akik hisznek tehetségében,
segítenek neki, hogy megpróbálhassa a lehetetlent: vakon megrendezni a filmet. (port.hu)

június 1.

Benjamin Button különös élete
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 166 perc, 2008
Nem mindennapi életet él Benjamin Button. Nyolcvan esztendősen született, az idő múlásával pedig egyre fiatalabb lesz. Bár fordított életpályát fut be, egyetlen dologban nagyon is hasonlít a hétköznapi emberekhez: ő sem képes megállítani az időt. Button
1918-ban látja meg a napvilágot New Orleansban, az első világháború befejezésének pillanatában, nevelőszülőknél nő fel, és hos�szú élete egészen a huszonegyedik századig tart. A világ számos helyén megfordul, miközben felfedezi és elveszti a szerelmet, megtapasztalja a boldogságot és a szomorúságot.(port.hu)

június 15.

Bab Aziz
színes, feliratos, svájci-magyar-francia-német-iráni-tunéziai-angol filmdráma, 96 perc, 2005
Két alak rajzolódik ki a homok óceánjában: Ishtar, a bájos kislány, és nagypapája, Bab’Aziz, a vak dervis. Céljuk a dervisek nagy
találkozója, melyre harmincévente egyszer kerül sor. Ahhoz, hogy odataláljanak, hitük kell legyen, a szívükkel meg kell hallaniuk a
sivatag végtelen csöndjét. Vándorútjuk során különböző emberekkel találkoznak: Osmannal, aki a gyönyörű fiatal nőt keresi, akit
egy kút mélyén pillantott meg..., Zaiddal, akinek az éneke elcsábított egy bájos szépséget, akit elveszített..., és ott van a herceg, aki
feladta birtokát, hogy dervis lehessen - régi történet, melyet Bab’Aziz mesélt Ishtarnak, miközben céljuk felé igyekeztek. A sivatag
a dervis barátja, és a kellő időben felfedi titkát Bab’Aziz előtt: megmutatja az összejövetel helyét. Az idős ember még utoljára megcsókolja unokáját, mielőtt elküldi őt Zaiddel a gyülekezet vad színei és elbűvölő hangjai közé. Bab’Aziz számára eljött az idő, hogy
eggyé váljon a sivatag homokjával, hogy része legyen a sok történetnek és legendának, mely ott kavarog a sivatagban, mint álom az
álomban, oly végtelenül, ahogy a homokszemek sodródnak.(port.hu)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
További információ:
eselyhazpecs@gmail.com, 72/210-794
2010. november

Baranyai

Las Vegas Végállomás
színes, magyarul beszélő, amerikai-francia-angol filmdráma, 108 perc, 1995
Ben, az egykor sikeres hollywoodi forgatókönyvíró és féktelen alkoholista utolsó tiszta perceinek egyikében úgy dönt, felszámolja
addigi életét, búcsút mond mindannak, ami a múlthoz köti, és elindul Las Vegasba, hogy egy gyors meneteléssel bevégezze azt,
amit elkezdett: halálra igya magát. Itt találkozik álmai asszonyával, a prostituált Serával. Sorsuk, ha csak rövid időre is, összefonódik, és megtanítja őket arra, ami a legfontosabb itt e földi végállomáson: szeretni az életet és tisztelni a halált.(port.hu)

kultúra
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Baranyai

Civil területfejlesztési források lehetősége
regionális szinten



A jelenleg zajló, 2007 és 2013 közötti uniós költségvetési periódus
első négy évében, azaz 2007 és 2010
között a régióban működő civil szervezetek csak néhány esetben tudtak
részesülni a Dél-Dunántúli Operatív
Program (DDOP, illetve Regionális
Operatív Program – ROP) keretében rendelkezésre álló, jelentős ös�szegű forrásokból. 2007 óta nagyjából két tucat civil szervezet indult
önállóan a meghirdetett pályázatokon, és töredékük jutott végül forrásokhoz (hogy mennyire sikeresen
tudták végrehajtani a programjukat,
arról még nincs információ).
A Pécsi Zöld Kör kezdeményezésére a Regionális Civil Fórum 2009
végén elhatározta, hogy kampányt
indít annak érdekében, hogy a civil
szervezetek ne csak a programok és
pályázati kiírások kidolgozása, véleményezése során játsszanak szerepet,
hanem juthassanak elkülönített uniós forrásokhoz is a DDOP megvalósításának utolsó három évében, azaz
a 2011-2013 közötti időszakban.
Első körben sor került az elmúlt évek
tapasztalatainak összegzésére, majd
egy konszenzusos szöveg elkészítésére, amelynek tartalma 2010. május
21-én a Tervezési Bizottság, május
27-én pedig a Regionális Fejlesztési
Tanács (DDRFT) ülésén is ismertetésre került. A felhívás 55 civil szervezet aláírásával, nyílt levél formájában is közzétételre került.
A Konvergencia Regionális Fejlesztési Bizottságok Monitoring Bizottságának 2010. június 10-én, Pécsett
tartott ülésén döntés született arról,
hogy mindazokban a régiókban,
ahol a 2007 óta eltelt időszakban
nem szerepelt még semmiféle civil
konstrukció, ott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javasolni fogja
az illetékes regionális fejlesztési tanácsoknak, hogy vizsgálják meg ilyen
2010. november

civil konstrukciók kialakításának a
lehetőségét. Ennek köszönhetően
a Regionális Fejlesztési Ügynökség
június végén együttműködésre kérte fel a civileket egy új, önálló pályázati lehetőség közös kialakítására. A
Fejlesztési Tanács szeptember végén
határozatot hozott a civil pályázati
konstrukció elindításának támogatásáról.
A hazai területfejlesztési rendszer
anomáliái miatt működési, képzési,
szemléletformálási és hasonló típusú tevékenységekre az országos operatív programok (TAMOP, KEOP,
stb.) keretében állnak rendelkezésre jelentős uniós források, és mivel
nem lehetnek átfedések az országos
és a regionális szintű operatív programok között, a Regionális Operatív Programból 2014-ig eleve csak a
civil szervezetek (együtt)működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek fejlesztését (eszközök, gépek,
berendezések beszerzése, nem lakás
célú épületek, létesítmények építése, felújítása, bővítése, átalakítása,
stb.) támogató pályázati konstrukció elindításának támogatására lenne lehetőség. Oktatási-képzési vagy
szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos
tevékenységek legfeljebb csak ezek
kiegészítőjeként jelenhetnének meg.
Mivel a 2011-13 közötti évekre
vonatkozó 3. Akcióterv kidolgozása
különböző okok miatt csak jelentős
csúszással, és emiatt rendkívül feszített ütemben valósul meg (a tervezett 6 hónapos időtartam mindössze
1 hónapra redukálódott), az igények
felmérése érdekében a Fejlesztési
Ügynökség a civil szervezetek segítségével október végéig várta az ötleteket, ami alapján a DDOP 3. prioritása („Humán közszolgáltatások
fejlesztése”) keretében kidolgozásra
kerülhet az említett konstrukció. Az
október végéig beérkezett több mint

80 adatlap bőven egy milliárd forint
feletti forrásigényt tartalmazott.
A Tervezési Bizottság október
27‑én a civil konstrukció összegét az
NFÜ ROP Irányító Hatósága által
javasolt 500 millióról 200 millióra
csökkentette, amit a Tanács november 11-én jóváhagyott. Ez a javaslat
került tehát a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség elé, amely november 30án bocsátotta társadalmi egyeztetésre a 2011-2013-ra vonatkozó akciótervek tervezeteit. A dél-dunántúli
tervek között azonban már nem szerepel az önálló civil konstrukció, míg
a dél-alföldi vagy az észak-magyarországi tervezetekben újdonságként
megjelent.
2010. december 15-ig várják az észrevételeket az NFÜ honlapján kialakított Partnerségi Fórumban, remélhetőleg minél több szervezet jelezni
fogja az NFÜ felé ezt a hiányosságot,
hiszen a DDOP utolsó éveinek ös�szesen mintegy 45 milliárd Ft-os keretéből a civileknek szánt 200 millió
Ft-os keretösszeg arra elegendő lehetne, hogy kísérleti jelleggel néhány
szervezet – akár önkormányzati vagy
egyéb partnerekkel – sikeres infrastruktúra-fejlesztést valósítson meg.
Már ez is kellő alapot szolgáltathatna ahhoz, hogy a jövőben a ROP tervezése során kellő figyelem háruljon
a civil szervezetekre, amennyiben létezik erre irányuló politikai szándék.
A szektor lassú fejlődése miatt segítséggel ugyan, de a szociális, ifjúsági,
kulturális, környezetvédelmi és számos egyéb céllal működő civil szervezetek és hálózataik képessé tehetők
arra, hogy régiós szinten is elérhető
uniós források felhasználásával hozzájáruljanak a Dél-Dunántúl fejlődéséhez.
Dr. Pánovics Attila elnök,
Pécsi Zöld Kör

Dél-Alföld – Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete – Békéscsaba
Közép–Dunántúl – Veszprém
Megyei Civil Hálózatért Egyesület
– Veszprém
Nyugat-Dunántúl – Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület – Zalaegerszeg
Dél-Dunántúl – Nevelők Háza
Egyesület – Pécs
A konferenciák legfőbb célja a különböző folyamatok megismerése
a szervezetfejlesztés fontosságának
hangsúlyozása, jó példák bemutatása.
A Dél-dunántúli régióban a szervező
Nevelők Háza Egyesület által menedzselt program mellett bemutatásra
került a „Tolna megyei CivilSegéd civil
szervezetek komplex szervezeti fejlesztése és szolgáltatási hatékonyságának
növelése” című program, valamint Somogy megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése.

A konferencia nyitóelőadásában
dr. Kákai László egyetemi docens
„A szervezetfejlesztés szükségessége a
gyakorlat oldaláról” címmel arról beszélt, hogy az együttműködési hajlandóság, illetve az arra való alkalmasság
képességének megszerzéséhez nyújthat segítségét és alapot egy szervezetfejlesztés. Beszélt a hálózatokról, azok
különböző szintjeiről, valamint a hálózatosodás, a hálózatban való működés
fontosságáról.
A tolnai projektet az Ifjúsági Unió –
Szekszárd valósította meg konzorciumban a Mentálhigiénés Műhellyel
és Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvánnyal. A programról András Rita
vezető tréner, valamint Pócs Margit
a Mentálhigiénés Műhely elnöke beszélt, a folyamatban részt vevő szervezetek nevében pedig Kékesi Emma a
Polip Ifjúsági Egyesület munkatársa.

Somogy megye az ország legnagyobb területű megyéje, közel 2500
bejegyzett civil szervezettel. Mindezek
ellenére ebben a megyében az első körben nem volt támogatásra javasolt pályázat. Így itt 1 évvel később 2010 áprilisában indulhatott csak el a fejlesztési
folyamat. Érdekesség még, hogy nem
megyeszékhelyen működő szervezet
a projektgazda, hanem egy balatonboglári, a „Helyiérték” Gondolkodók
és Alkotók Regionális Egyesülete.
A partner pedig az Új Esély Közhasznú Egyesület. A fejlesztési folyamatot

Nagy Norbert projekt menedzser mutatta be. Mivel a projekt még kezdeti
szakaszban van, itt még komolyabb
eredményekről, illetve tapasztalatokról
nem lehetet beszámolni. A 32 bevont
szervezet a diagnózisokon, valamint
egy alapozó műhelymunkán van túl.
A konferencia zárásaként a házigazda Nevelők Háza Egyesület mutatta
be a fejlesztési folyamatát. Pécsett egy
hármas konzorcium (főpályázó: Nevelők Ház Egyesület, partnerek: DélDunántúli Regionális Forrásközpont
Nonprofit Szolgáltató Kft. Maholnap
Magyar Jóléti Alapítvány) valósította
meg a projektet. A csaknem 50 milliós
támogatási keretből gazdálkodó program civil szakemberek mellett számos,
üzleti vagy tudományos életben kimagasló, többségében megyei szakember
bevonásával valósult meg.
A projektet Fűri Ildikó fejlesztő, a Nevelők Háza egyesület munkatársa mutatta be. A résztvevő szervezet közül a Vasasért Egyesület elnöke Berényi Zoltán,
valamint Kenderesi Ilona a Hindu-magyar Kulturális Alapítvány képviselője
számolt be a fejlesztés hasznosságáról,
szervezetükre gyakorolt hatásáról.
A program a Charles Stewart Mott
Alapítvány támogatásával valósult meg.
2010. november
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Programjának (TÁMOP) keretében a „Társadalmi befogadás, részvétel erősítés”
c. 5 prioritás részeként kiírásra került
2008-ban egy pályázat, mely alapvető
irányként a „helyi közösségek, a civil társadalom erősítését jelölte meg.
A konstrukció közvetlen célként civil
szervezetek komplex szervezet fejlesztését fogalmazta meg, mely fejlesztéssel, megerősödésük, működésük stabilizálása által képesek legyenek hazai és
nemzetközi programokban való aktív
részvételre.
Az országos szinten összességében
1.000 millió forint kerettámogatásból
megyénként 1-1 fejlesztési program
került támogatásra.
Mit is jelent ez országos szinten számokban? A 19 megyében és Budapesten, átlagosan 30 szervezet, tehát kb.
600 klasszikus (alapítvány, egyesület)
vehetett részt egy komplex fejlesztő folyamatban.
A folyamat nem csupán a fejlesztésben résztvevő szervezeteket mozgatta
meg, hanem a projekteket lebonyolító,
fejlesztőként közreműködő szakembereket is.
A proHáló Hálózat 12 tagszervezetéből 7 főpályázóként, vagy partnerként
közvetlenül is részt vett a 18 hónapos
projektben. Ezek a tények hozták az
igényt és a lehetőséget, hogy egy országos konferencia sorozatot hirdessünk „Fókuszban a szervezetfejlesztés”
címmel. A régiónként megrendezésre
kerülő program házigazda szerepét a
Hálózat tagjai vállalták.
Észak-Alföld – Első Nyírségi Fejlesztési Társaság – Nyíregyháza
Észak-Magyarország - Regionális Civil Központ Alapítvány – Miskolc

civil élet

Fókuszban a szervezetfejlesztés

Fűri Ildikó
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Somogy megyei civil szervezetfejlesztési program
A Helyiérték Gondolkodók és Alkotók
Regionális Egyesülete - partnerségben
az Új Esély Közhasznú Egyesülettel
– 2010. április 1-jén indította el „Somogy megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése” c. programját.
A program Uniós forrásból, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT)
keretében valósul meg, 47.553.954
támogatási keretből, 18 hónap futamidőben valósul meg. A megvalósító
szervezetek a megyében működő több
mint 2800 un. klasszikus szervezetből
(alapítvány, egyesület) 32 szervezet
komplett szervezeti fejlesztését vállalta
fel. A csaknem 50 milliós támogatási keretből gazdálkodó program civil
szakemberek mellett számos, az üzleti,
vagy a tudományos életben kimagasló
szakember bevonásával valósul meg.
A fejlesztés az UMFT Társadalmi
Megújulás Operatív Program „Társadalmi befogadás, részvétel erősítése”. c.
5. prioritás része, mely alapvető irányként jelöli meg „a helyi közösségek,
a civil társadalom erősítését”. Jelen
konstrukció közvetlen célként határozza meg a civil szervezetek komplex
szervezeti fejlesztését, elsősorban azon
hosszú távú célt elérendő, hogy a fejlesztett szervezetek megerősödésük,
működésük stabilizálása által képesek
legyenek hazai és nemzetközi programokban való aktív részvételre. Az
országos szinten összességében 1.000
millió forint kerettámogatásból megyénként 1-1 fejlesztési program került támogatásra.

civil élet

Fejlesztési előkészületek
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A Helyiérték Egyesület 2010. májusában pályázati felhívást tett közzé a
programban való részvételre. A számos
kommunikációs csatornán – információs napok keretében, újságokban, interneten is – propagált lehetőség szép
számú megyei szervezetet mozgatott
meg. A jelentkezők által benyújtott pályázatok alapján a tervezett 32 szervezet helyett összességében 33 szervezek
került be a programba. A beválogatott
2010. november

Balaton Vox Kórus Egyesület
Balatonboglári Evangélikus Templom Alapítvány
Balatonboglári Orgonáért Alapítvány
Balatonboglári „Megértés Nyugdíjas Egyesület
BB Sport Club Balatonboglár
Békevár Alapítvány
Bolhásért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület
Buborék Szabadművészeti Egyesület
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Polgárőr Egyesület
Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület
Egymásért Egyesület Edde
Etüd Egyesület
Fonyódi Múzeumi és Helytörténeti Egyesület
Fonyódi Vendégvárók Közhasznú Szövetsége
Hátrányos Helyzetű Cigány Gyerekek és Mozgássérült Gyermekek Egyesülete
Karisz Kisebbségi Egyesület
Kishegyi Szabadidő és Lovassport Egyesület
Magyar Madártani Intézet Egyesület Somogy Természetvédelmi Szervezete
Magyar máltai szeretetszolgálat gondviselés háza
Mérföldkő Komplex Szolgáltató Egyesület
Miró Fotóművészeti Alapítvány
Nagyatádi Szív Egyesület
Nagybajomi Ifjúsági Kör Egyesület
Nagycsaládosok Siófoki Egyesülete
Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetsége
Osztopánért Kulturális Egyesület
Őszi Fény Otthon Alapítvány
Platán Fürdő Egyesület
Siófoki Egyesületek Szövetsége
Tondó Művészeti Egyesület
Vadvirág Alapítvány a Sérült Gyermekek Integrációjának Támogatására
Zichy Béla Gyermek- és Ifjúsági Közhasznú Alapítvány
Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

szervezetek (lsd. alábbi táblázat) rendkívül gazdag képet festve hűen tükrözik a megyei civil élet sokszínűségét.
Az ősz folyamán minden programba
beválogatott szervezet szervezeti átvilágításon esett át. Ezzel párhuzamosan,
két csoportban, csoportonként 5 napban un. alapozó workshopok zajlottak
Balatonbogláron illetve Kaposváron.

A fejlesztés szakasza
A konkrét fejlesztési beavatkozások 2011. januárjában indulnak. A
beavatkozások 3 fő gyűjtőkategóriá-
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beavatkozások és projektfejlesztési
beavatkozások), 5 fejlesztési módszer
használatával valósulnak meg. A beavatkozások egy része csoportos, egy
része pedig szervezetspecifikus tanácsadás lesz. A csoportos beavatkozások részben oklevelet is adó, a felnőttképzési törvény előírásai szerint
szervezett képzések, de a fejlesztés
sajátosságait figyelembe véve túlsúlyban vannak a workshop jellegű, vis�szacsatolási lehetőségeket is biztosító
csoportmunkák.
A program saját honlappal rendelkezik, s folyamatban van egy olyan
közösségi webfelület létrehozása is,
mely mind a fejlesztésben résztvevő
szervezetek, mind pedig a fejlesztők munkáját és eligazodását segíti. A csoportos fejlesztési alkalmak
képzési háttéranyagait, tematikáit
a szélesebb nyilvánosság számára is
biztosítani tervezzük, s rendszeresen
számolunk majd be a program előrehaladásáról itt, a Civil Korzó hasábjain, illetve a program honlapján,
mely elérhető a www.civilfejlesztesek.
hu címen.
Nagy Norbert
projektvezető,
Helyiérték Egyesület
Somogy megyei civil

ba sorolva (szervezeti fejlesztési beavatkozások, szolgáltatásfejlesztési

szervezetek komplex
szervezetfejlesztése
TÁMOP -5.5.3-09/1-2009-0001

civil élet

A műhelymunkák tapasztalatai és a
helyzetelemző átvilágítások alapján a
fejlesztésben résztvevő szakemberek
olyan szervezeti fejlesztési terveket állítottak össze, melyek szervezetenként
2-3 fejlesztési irány meghatározása
mellett aktív módon reagálnak a résztvevők szervezet-specifikus helyzeteire,
problémáira.
A fejlesztési szakasz nyitányaként
2011. január 15-én – a fejlesztésben
résztvevő valamennyi szervezet jelenlétével – programindító Workshop-ot
tartunk, melynek keretében az Open
Space módszert használva kreatív, közös gondolkodás segíteti a fejlesztési
szakaszra való ráhangolódást.
2010. november

11

Baranyai

Születésnapi emlékezés
Eck Imre koreográfus, a Pécsi Balett
megalapítója 1930. december 2-án
született. 2010. december 2-án barátai, tisztelői emlékeztek Eck Imrére,
a táncosra, koreográfusra, díszlet- és
jelmeztervezőre, az alkotó emberre a
Civil Közösségek Házában. Képeiből,
rajzaiból válogatás nyílott a ház galériájában.
Pécs Város Önkormányzata 2006‑ban
hozta létre az Eck Imre Közalapítványt
azzal a céllal, hogy megőrizze Eck Imre
művészi, szellemi hagyatékát. A közel

kultúra

háromszáz műből – az egész estét betöltő balett-estektől az egyfelvonásosokig, a néhány perces táncszámoktól
az operában vagy musicalben szereplő
táncokig – csak néhány található filmen vagy videón, és még kevesebb jó
minőségű, élvezhető felvételen. Így
tehát továbbra is a régi felvételek felkutatása és digitalizálása az alapítvány
legfőbb feladata. Majd a későbbiekben
annak bemutatása, egy emlékszoba létrehozása, egyéb tárgyi emlékek kiállítása. Mindehhez szükség van a város
támogatására.
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Az alapítvány kuratóriumának tagjai
egyhangúlag szükségesnek tartották,
hogy a Pécsi Balett alapításának ötvenedik, Eck Imre születésének nyolcvanadik évfordulójára a „Pécs – Európa
2010. november

Kulturális Fővárosa 2010” évében
méltó módon emlékezzenek. A Civil
Közösségek Háza fogadta be az Eck
Imre alkotói munkájáról szóló szimpóziumot és képzőművészeti munkáiból
válogatott kiállítást.
A konferencia és a kiállítás megnyitója is december 2-án, Eck Imre születésnapján került megrendezésre.

iskola táncos növendékei, illetve Uhrik
Dóra táncművész, betanító tanár működött közre.
Az első filmbejátszás egy régi emblematikus darabból, a Pókhálóból való
részlet volt. Ezt Fuchs Lívia előadása követte, aki beszélt a háború előtti
magyar balettről, az 50-es 60-as évek
európai és tengerentúli balett-irányza-

A szimpóziumon négy előadó emlékezett: Fuchs Lívia tánctörténészt,
Petrovics Emil zeneszerzőt, Vitányi
Iván szociológust és Nánay István színháztörténészt. Hetényi János, a Pécsi
Balett ma már nyugdíjas táncosa háromperces részleteket állított össze néhány balettből. A kiállítást Pinczehelyi
Sándor festőművészt nyitotta meg. A
megnyitó előtti műsorban Herpay Ágnes fagott művész, Vidákovics Szláven
színész és a Pécsi Művészeti Szakközép-

tairól, valamint a későbbi évek tendenciáiról, a Pécsi Balett helyét keresve a
nemzetközi palettán. Petrovics Emil
előadása előtt újabb Petrovics-mű
hangzott fel, de ezúttal képpel együtt.
Eck Salome című darabjának filmváltozatából részlet (rendező Csenterics
Ágnes, szereplők Eck Imre, Hetényi
János és Uhrik Dóra). Petrovics Emil
előadásából sugárzott az őszinte barátság, mely Eck Imréhez fűzte és fűzi
még ma is. Beszélt a közös munkákról,
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vitákról, arról, hogy aligha maradt kortárs zeneszerző, aki ne írt volna zenét
a Pécsi Balettnek, és hogy ez akkor a
kortárs komolyzenének fontos megszólalási helye, lehetősége volt. A következő filmrészlet Kodály Felszállott
a páva Bretus Máriával a főszerepben.
Vitányi Iván szociológus a kort elemzi.
1956 után a művészetekben bizonyosan egy új reformkort említhetünk.
Megváltozik az igény és a befogadás a
társadalom, illetve a közönség részéről.
Nyitottabb a néző a hétköznapi problémák elvontabb megfogalmazására.
Ez minden művészeti ágra vonatkozik:
színházra, zenére, képzőművészetre és
a táncra is. Nánay István színháztörténész előadása előtt Bartók A csodálatos mandarinjának filmváltozatából
láthatott a közönség részletet (rendezte Szinetár Miklós, főszereplők:
Bretus, Eck). Nánay István a magyarországi színházak repertoárjait vette

Eck Énekek éneke című balettjéből.
A szöveget felvételről Végvári Tamás
mondta. Megható volt az a fegyelem,
pontosság, a helyhez, az eseményhez
méltó magatartás, ahogy ezek a tizen-

éves táncos gyerekek jelen voltak, és
teljesítették a nem könnyű feladatot.
Végül Pinczehelyi
���������������������������
Sándor���������
festőművész kedves szavakkal adott hangot
annak, hogy örömmel nyitja meg ezt
a kiállítást, és hogy sok idő elteltével
látja viszont ezeket a képeket, amik
úgy tűnik időtállóak. Sajnálta, hogy
már nem kérdezheti meg Imrét, mit
gondolt, amikor festette vagy rajzolt
a képeit, abból lettek a balettek, vagy
a balettekből a képek.
A kiállítás-megnyitó után régen látott ismerősök örömmel beszélgettek.
Jó volt látni a sok mosolygó embert
az otthonos légkörben. Szép nap volt.
Igazi születésnapi emlékezés.
Eck Imréné Végvári Zsuzsa
az Eck Imre Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

kultúra

számba abból az időből, amikor Eck
első bemutatói születtek.
Érdekes volt hallani, milyen sok és
sokféle előadás jött létre a vidéki színházakban. Eck Imre balettjei hatással
voltak a színházi rendezésekre is. Végezetül Kodály Szonátájából láthatott részleteket a közönség (előadók:
Bretus és Hetényi��
).
A kiállítás megnyitóján a Gebauer
Galéria részéről dr. Husz Mária köszöntötte a nézőket. Majd Vidákovics Szláven olvasta fel Lázár Ervin
egy rövid novelláját, A bolond kútásót. A Pécsi Művészeti Szakközépiskola növendékei következtek, két
lány és két fiú. Részleteket táncoltak
2010. november
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várostörténet

Baranyai

Mennyből az Angyal…
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Gyermekkorom sok kedves élménye fűződik a Karácsonyhoz.
Emlékszem a pécsváradi és hosszúhetényi karácsonyokra,
mikor a falubeli fiúk kezdetleges betlehemükkel jártak házról-házra egy-egy finom falat reményében.
Aranyködös emlékeztemben feltűnik a pécsi Ferences
templom Betleheme. Életnagyságú szent alakok állták körül a jászolt, amelyben a kis Jézuska aludta az igazak álmát.
Ott volt Szent József jóságos hitvesével, Máriával, de nem
hiányoztak a birkáikat terelgető pásztorok és a titokzatos
háromkirályok sem. Akkor minden olyan igazinak és csodálatosnak tűnt. Élénk fantáziával megáldott gyermekként
még a szelíd mosolyt is fel tudtam fedezni a kicsit merev, faragott arcokon.
Múltak az évek. A kis Jézuska engem is megajándékozott
két kis aprósággal. Most már ők fogták a kezemet és vezettek
a „csendes éj” kicsit misztikusnak tűnő, boldog betlehemi
bölcsőjéhez. Engem viszont már az kezdett érdekelni, kik lehettek azok az ismeretlen faragó emberek, akik ezzel az igazi
karácsonyi ajándékkal lepték meg a pécsi városlakókat.
Szíves engedelmükkel megosztom Önökkel a megszerzett
ismereteket.
A Szentföld első zarándokai terjesztették el a hírt, hogy
Betlehemben, egy sziklabarlangban őrzik a kis Jézus bölcsőjét helyettesítő jászol maradványait. Liberius pápa 354-től
tudatosan erősítette a karácsonykultuszt: lehetővé tette,
hogy a római bazilikában a hívek megtekinthessék a szent
családról készült alkotásokat. Három évszázaddal később
a betlehemi ereklyéket Rómába vitték. Itt a sziklabarlang
mintájára helyezték el a betlehemi titokzatos éj faragott
szereplőit, s csakhamar létrehozták a karácsonyi liturgikus
misztériumot, melyben „alakoskodók” keltették életre a történetet.
A krónikák úgy tudják, hogy a karácsonyi betlehem állítás
szokását, népszerűsítését és széles körben történő elterjedését a XIII. században Assisi Szent Ferenc és szerzetes társai
kezdeményezték. A ferences legenda szerint 1223-ban az
olaszországi Greccióban készítették el az első betlehemet,
innen terjedt el azután egész Itália szerte.
A karácsonyi betlehem állításának tradíciója a XV-XVI.
századra már átterjedt több európai országra is.
1929-ben P. Oslay Oszvald ferences provincius, azaz ferences rendi tartományfőnök kezdeményezte egy laikus
testvérek által működtetett, munkás-fraternitas létrehozását. Ennek keretén belül a szerzetesi közösségben élő fráterek egy oltárkészítő műhelyben dolgoznának, amely a rend
összes ilyen irányú munkálatait elvégezné. Helyéül, mint
erre a célra legalkalmasabbat, a pécsi ferences rend kolostorát jelölte ki. Itt jött létre a pécsi Szent József oltárkészítő
műhely.
A magyar betlehemállítás gondolatát Hermann
Hermenegild Pál (1893-1949) – az 1934-1940 évek közötti
2010. november

Trebbin Ágost

ferences rendi tartományfőnök – vetette fel. A kivitelezésre a pécsi Szent József műhely ügyes kezű mesterembereit
tartotta a legalkalmasabbaknak. Különösen nagyra értékelte
a műhely vezetőjének, Ernő testvérnek a kiváló képességeit
(az egykori műbútorasztalos Tóth Ferenc a renden belül ekkorra már komoly nagyrabecsülést vívott ki magának).
A tartományfőnök lehetővé tette, hogy Ernő testvér a
helyszínen tanulmányozhassa Itália templomait annak érdekében, hogy onnan merítsenek ihletet a magyar ferencesek
betlehemének megalkotásához. A pécsi mestereknek különösképpen a római San Antonio templom betleheme tetszett legjobban.
1940. karácsonyára készült el a Kisjézus, Mária és József
alakja. Az életnagyságú szent alakok valóságos baranyai és
pécsi kuriózumok voltak, a műhelymunkák a pécsi ferences
kolostor frátereinek munkáját dicsérték, a szobrok anyagát
siklósi és mohácsi nyárfa és fűzfarönkök szolgáltatták.
1941. december 21-re készült el a teljes betlehemi jelenetsor. Ezen a Szentestén már jászolban nyugodott a kisded
Jézus, mellette Szűz Mária és Szent József. Megérkezetek az
angyalok és a pásztorok is. A szelíd idilli képről nem hiányoztak a háziállatok sem (bárány, kutya, stb.). Azután
Vízkereszt ünnepére felékesített tevéiken megérkeztek
a napkeleti bölcsek is.
Azóta minden évben december 24-én újra és újra felállították a Betlehemet, azon semmit sem változtattak meg.
Sajnos az utóbbi évek vandál rongálói nincsenek tekintettel a karácsonyi hangulatra és békére, ezért ebben az időszakban a templomban több szigorú biztonsági előírást voltak
kénytelen bevezetni.
Karácsonykor a ferencesek betlehemét napjainkban is sok
felnőtt és gyermek keresi fel. A hajdani ferences testvérek
csodálatos alkotása most is békességgel, szeretettel tölti el a
látogatók lelkét.
Tekintsük karácsonyi útmutatónak a ferencesek ránk hagyott életfilozófiáját:
„Imádkozzál és dolgozzál!”

Lelki köldökzsinór

Anya-magzat kapcsolatfejlesztő tréning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Részletes program:
Saját születésem, nevem választása.
A családom, a környezetem.
Tervezett fogantatás, bizonyosság, ehhez kapcsolódó érzéseim.
Álmaimban megjelenő születésszimbólumok.
A babám első mozgása. Szívhangjai.
Testérzeteim. Szorongásaim. Ambivalens érzéseim a terhességgel kapcsolatban.
Biológiai programozás. Mikor szülessen a babám?
Mindenhova magammal viszem első sírásodat.
Közös festmény, rajz a terhességem és az elképzelt születés élményéről.
Visszatekintés, csoportzárás.

Csoportfoglalkozás üteme:
• légzőgyakorlat
• relaxáció
• zene, vers
• alkotás
• értelmezés
Időpontok: 2 hetente kedd de. 10 h-tól, vagy du. 15 h-tól (az
időpont az igényektől függően változhat)
Helyszín: Civil Közösségek Háza
Jelentkezés folyamatosan, kezdés a jelentkezések függvényében
Költség: 2500,- Ft alkalmanként, amely tartalmazza a foglalkozás alatt használható képzőművészeti eszközök széles repertoárját.
(különféle textúrájú papír, por-, pasztellkréták, akvarell, szén.)

1.
2.
3.
4.

A megfelelő, és szakmailag átgondolt perinatális lelki
gondozás pozitív hatásai a következőkben jelentkeznek:
Alacsonyabb a szülést megelőző és a szülés alatti szorongás,
mely számos szülészeti szövődmény hátterében áll.
Segíti a pozitív szülésélményt, mely jelentkezik az anya-gyermek kapcsolatban és az új család létrejöttében is.
Segíti a korai jó kötődést, az érzelmi azonosulást, az idegrendszer egészséges fejlődését.
Növekszik az anyuka és a baba önbizalma és biztonsága.

Röviden a képzőművészet-terápiáról.
A képzőművészet-terápia az ember imaginatív természetéből
indul ki. Ezalatt a képi gondolkodásmódot, a fantázia vizuális

megjelenését vagy például az álommunkát értjük, mely szintén képekben jelentkezik. A képi kifejezést kevésbé tudjuk kontrollálni,
mint a verbálisat, így több lehetőséget ad arra, hogy mélyebben,
őszintébben feltárjuk vele pszichés folyamatainkat.
Mit is jelent ez?
Interaktiv csoportos keretek között az alkotásra helyezzük a
hangsúlyt. Az alkotás során lehetőségünk van saját megismételhetetlen lényünket megismerni. Arra az alapélményre épít, hogy
mindenki saját maga alakítója lehet. A művészi munkában a
„belső” és a „külső” összehangolódik, s így mint egy képernyőre
kivetülnek lelki tartalmaink. E munka során „belső rendezetlenségeink” is kívülre helyeződnek, s a kész alkotás tárgyiasítja, megtartja érzéseinket.
Ennek egyrészt fájdalom- és feszültségcsökkentő hatása van.
Másrészt a folyamat második részében az alkotó és az alkotás kapcsolatba lép egymással, ami különleges lehetőségeket ad arra, hogy
rátekintsünk belső tartalmainkra. Az önreflexió segítségével átélni, rendezni és feldolgozni tudjuk belső élményeinket.
Miért jó ez?
A megértett érzéseinknek már nem vagyunk kiszolgáltatottak!
Azokat integrálni tudjuk személyiségünkbe és a megélt tapasztalatokkal gazdagíthatjuk életünket. Ebben az esetben minden élmény egy lehetőség. A „negatív” élmény is!
A csoport, a közösség megtartó erejével segíti munkánkat.
Intenzívebbé és sokoldalúvá teszi a tükrözést. Különleges ajándéka még a csoportnak, hogy nem vagyunk egyedül élményeinkkel,
megértve érezzük magunkat.
A képzőművészet-terápia során az alkotással minden esetben
létrehozunk valami újat. Az alkotói folyamat során megnyílunk,
egyedi alkotásainkkal megtapasztaljuk önmagunkat, mely hatással van kapcsolatainkra, kreativitásunkra.
Technikailag használunk festéket, tust, krétát, szenet, ceruzát,
agyagot stb. A rajzi tudás nem feltétele a részvételnek.
Programunk a gyermekvárás időszakának legfontosabb és leggyakoribb kérdéseit ölelik fel. A szülés és születés folyamatára, a
családra, ezen belül az anya-gyermek kapcsolatra kitüntetet hangsúlyt fektetünk. Célunk,hogy a résztvevőkkel egy közös térben,
sajátélménnyel egybekötve a művészetterápia eszközének segítségével nyíltan beszéljünk gondolatainkról, kapcsolatainkról, aggodalmainkról, örömeinkről.
Tevékenységünket az SK RELAX Művészetterápiáért Alapít
vány részvételével végezzük.
Várjuk az érdeklődőket a következő e-mail címre:
sasvariklari@norven.axelero.net
skrelax@gmail.com
Tel.:

+3630 2989862 – Catherine Feidt
+3630 6888901 – Sasvári Klári
2010. november

civil élet

A 10 alkalomból álló tréning (10×2 óra), célja az anya és a magzat
közti kapcsolat fejlesztése, az érzelmi stabilitás növelése. Fontos a
megváltozó testkép elfogadása, a terhesség alatti és a szüléssel kapcsolatos félelmek, szorongások feldolgozása, megértése. Az anya
és a fejlődő magzat közti kapcsolatot, kommunikációt strukturált technikák segítségével serkentjük. Az érintés-érzelmek összekapcsolásának fejlesztéséhez a fantáziát, a rajzolást, a művészeti
alkotást használjuk. Belső képek segítségével ráhangolódunk nőiségünkre. Rajzolunk, alkotunk és beszélgetünk.

Baranyai

Dr. Catherine Feidt szülész-nőgyógyász, pszichoterapeuta
és Dr. Sasváriné Szabó Klára képzőművészet-terapeuta vezetésével
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Pályázat műemléki és régészeti célok megvalósítására
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap – NKA
Beadási határidő: 2011. január 28.
A MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet
műemléki és régészeti célok megvalósítására.
A támogatás forrása: a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII.
Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vis�sza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 350 millió Ft.
Pályázatot benyújtani az alábbi 4 témakörben lehet:
1/A Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, alamint műemlékek
elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására
Altéma kódszáma: 2732
1/B Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására
Altéma kódszáma: 2733
2. Régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására
Altéma kódszáma: 2731
3. Országos és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciák,
rendezvények, szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására
Altéma kódszáma: 2708
4. Hazai és nemzetközi műemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására
Altéma kódszáma: 2704
További információ: www.nka.hu
Pályázat gyermekek és fiatalok táboroztatására
Kiíró: Lakóhelyünkért Alapítvány
Beadási határidő: 2011. január 31.
A Lakóhelyünkért Alapítvány pályázatot hirdet 2011-es gyermekvagy ifjúsági táborozási programok támogatására. (Pályázatfigyelő)
Pályázatot hirdet Gyermekek táboroztatása 2011 címmel a Lakóhelyünkért Alapítvány 2011. évi gyermek vagy ifjúsági táborozási
programok támogatására. A pályázat keretében olyan belföldi táborok támogathatók, amelyek hozzájárulnak a 6 és 25 év közötti gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához. Az elnyerhető támogatás összege legalább 50 ezer, de legfeljebb 400 ezer forint. A
támogatásra szánt keretösszeg 10 millió forint.
További információ: E: pappne.irma@gmail.com
I: www.szallasinfo.shp.hu/hpc/web.php?azonosito=szallasinfo&oldalkod=1163509976
Pályázat tehetségsegítő programok támogatására
Kiíró: Oktatásért Közalapítvány
Beadási határidő: 2011. január 31.
Az Oktatásért Közalapítvány pályázatot hirdet tehetségsegítő szervezetek és a gyermekvédelmi szakellátás intézményei közötti együttműködés támogatására. (Pályázatfigyelő)
Pályázatot hirdet tehetségsegítő szervezetek és a gyermekvédelmi
szakellátás intézményei közötti együttműködés támogatására az Oktatásért Közalapítvány. Az NTP-OKA-XVII/2. kódszámmal meghirdetett pályázat keretében a 6-24 éves korú gyermekek, fiatalok
tehetségsegítésének, tehetséggondozásának elősegítése, a tehetségsegítést koordináló, biztosító állami és civil fenntartású intézmények2010. november

kel közös programok kidolgozása és megvalósítása támogatható. Az
elnyerhető támogatás összege legalább 600 ezer, de legfeljebb 1 millió
forint. A támogatásra szánt keretösszeg 26 millió forint.
Bővebb információ:
Oktatásért Közalapítvány; 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén
utca 19-21.
E: info@oktatasert.hu
I: www.oktatasert.hu/ntp-oka-xvii2-tehetsegsegito-szervezetek-esgyermekvedelmi-szakellatas-intezmenyei-kozotti-egyuttmuk
T: (06 1) 269-4480
Szervezetek / intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése
Kiíró: Civilcom Egyesület
Beadási határidő: 2011. február 1.
A pályázat célja: Az elmúlt években Magyarországon is egyre
több multinacionális nagyvállalat jelent meg, melyek számítástechnikai eszközök gyártásával foglalkoznak. Az iparág képviselőinek, az
EU követelményrendszerének megfelelően, kötelező jelleggel részt
kell venniük a vállalatok „zöld-politikájának” népszerűsítésében, a
környezetvédelem és fenntartható fejlődés terén elért eredményeik
publikálásával.
A fenti mutatók növelése érdekében a cégek partnerség-kezelő
programokkal, kommunikációs kampányokon keresztül segítik a környezetvédelem és fenntartható fejlődés folyamatait, mindehhez kapacsolódva pedig a termelésből származó éves bevételeik meghatározott
részét közösségi célokra, így a civil társadalom fejlesztésére, civil szervezetek támogatására fordítják.
A CIVILCOM EGYESÜLET, mint közvetítő ernyőszervezet,
ezeket a támogatásokat gyűjti össze és pályáztatás útján juttatja el a
nyertes szervezetek / intézmények részére.
Jelen pályázat célja a civil társadalom fejlesztése, a non-profit szervezetek, egyéb intézmények mindennapi munkájának hatékonyabbá
tétele a szükséges irodai, számítástechnikai infrastruktúra biztosításával.
A támogatás 2011. május 01. és 2011. október 31. között megvalósuló, a szervezet/intézmény alapszabályában/alapító okiratában
megjelölt tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához szükséges számítástechnikai infrastruktúra beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek
pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
Jelen pályázati felhívásra egy szervezet/intézmény kizárólag egy
pályázatot nyújthat be. Konzorciumban történő pályázásra nincs lehetőség.
A támogatás maximális mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább
250.000 Ft, de legfeljebb 850.000 Ft lehet.
További információ: www.civilcom.hu
Civil szervezetek által kezdeményezett projektek
Kiíró: Európai Bizottság
Beadási határidő: 2011. február 1.
Megvalósulási időszak: 2011. augusztus 1. – 2011. december 31.
Támogatható tevékenységek
A különböző országokban működő civil szervezetek projektjeinek
tárgya lehet:
• egy konkrét tevékenység: pl. szeminárium, tematikus műhelymegbeszélés, kiadvány, információs kampány, művészeti műhely,

Pályázati felhívás nonprofit szervezetek számára, kedvezményes
Antivírus szoftver beszerzésére
Kiíró: Panda Antivirus Hungary Kft.
Beadási határidő: 2010. december 31.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Panda Security „Nonprofit Antivírus” néven pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek
számára saját felhasználású antivírus szoftverek beszerzésére. A pályázati támogatás mértéke eléri a 45%-ot!
A pályázat célja: a nonprofit szervezetek teljeskörű vírus‑, spam-,
és kémprogram védelem bevezetésének támogatása. A pályázat Panda
Security vírusirtó szoftverek kedvezményes beszerzését biztosítja.
A pályázati támogatást megnyerheti minden olyan szervezet mely:
– szerepel a társadalmi szervezetek és alapítványok névjegyzékében
– vagy a Nonprofit Önarckép Adatbázisban,
– és minimálisan 5 db számítógéppel rendelkezik
További információ: www.pandasecurity.com

Az egész életen át tartó tanulás programja (LLP)
Kiíró: Európai Bizottság
Célkitűzések és leírás: e pályázati felhívás alapját az egész életen át
tartó tanulás programjának létrehozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács által 2006. november
15-én elfogadott határozat (1720/2006/EK határozat) képezi. A
program a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozik. Az egész életen
át tartó tanulás programja az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés
minden típusára és szintjére vonatkozik, és a határozat 4. cikkében felsorolt valamennyi jogalany számára elérhető.
A pályázóknak a következő országok egyikében kell élniük:
– az Európai Unió 27 tagállama,
– az EGT- és az EFTA-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia,
Svájc,
– tagjelölt országok: Horvátország, Törökország.
Összhangban az egész életen át tartó tanulás programját létrehozó
határozat 14. cikkének (2) bekezdésével a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, valamint a Transzverzális program kulcstevékenységei alá tartozó multilaterális projektek és hálózatok nyitva
állnak azon harmadik országbeli partnerek előtt is, amelyek a határozat 7. cikke alapján még nem vesznek részt az egész életen át tartó
tanulás programjában.
Költségvetés és a projektek időtartama: az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 1065 millió euró. Mind
a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet
olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az
érintett országok száma.
A pályázatok benyújtási határideje: a főbb határidők a következők: Comenius, Grundtvig: Munkahelyi képzés első határidő: 2011.
január 14., további határidők: 2011. április 29.,
2011. szeptember 16. Comenius tanárasszisztensi ösztöndíjak 2011. január 31.
Leonardo da Vinci: Mobilitás (a Leonardo da Vinci mobilitási bizonyítványt is beleértve); Erasmus: Intenzív nyelvi képzések (EILC) 2011. február 4. Jean Monnet program - 2011. február 15. Comenius,
Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partnerségek; Comenius: Comenius
Regio partnerségek; Grundtvig: Műhelytalálkozók - 2011. február 21. Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Multilaterális projektek, hálózatok és kísérő intézkedések - 2011. február
28. Leonardo da Vinci: Innováció átadására irányuló multilaterális
projektek – 2011. február 28. Erasmus: Intenzív programok, hallgatói mobilitás tanulmányok és szakmai gyakorlat céljából (az Erasmus
konzorciumi hitelesítést is beleértve) és oktatói mobilitás (oktatási
megbízások és személyzeti képzés) – 2011. március 11. Grundtvig:
Gyakornokság, 50 éven felüliek önkéntességi projektjei - 2011. március 31. Transzverzális program: 1. kulcstevékenység - tanulmányutak
– első határidő: 2011. március 31. Második határidő: 2011. október
14. Transzverzális program: minden más tevékenység - 2011. március
31.
A Grundtvig szakmai látogatások és cserekapcsolatok, illetve az
előkészítő látogatások valamennyi ágazati programhoz, címekhez országonként különböző határidők tartoznak. Kérjük, további információért az országában működő nemzeti iroda honlapján tájékozódjon.
Részletes információk: „Az egész életen át tartó tanulás programja 2011-2013, általános pályázati felhívás: 2010. évi változat - stratégiai prioritások” teljes szövege, az egész életen át tartó tanulás programjára vonatkozó 2011. évi Útmutató, valamint a pályázati űrlapok
elérhetőségére vonatkozó információk a következő internetes címen
érhetők el:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Pályázati felhívás a „Lila Szalag Díj”-ra
Kiíró: Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Beadási határidő: 2011. március 8.
A Nők Elleni Erőszak Megszüntetésének Világnapja alkalmából a Nemzeti Erőforrás Minisztérium meghirdeti az immár hagyománnyá vált Lila Szalag Díj sajtópályázatát „A magyar sajtó a nőkkel
szembeni és a háztartáson belüli erőszak ellen” címmel.
A pályázat célja, hogy a minisztérium megismerje és értékelje azon
médiumok munkáját, amelyek hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatással segítik a nők elleni háztartáson belüli és partnerkapcsolati erőszak
megelőzését, partnerek a nők elleni erőszakkal szembeni zéró tolerancia
elvének érvényesítésében, valamint kritikusan viszonyulnak a nők elleni
háztartáson belüli, illetve partnerkapcsolati erőszakról szóló sztereotípiák
és tévhitek terjesztéséhez.
A pályázatra valamennyi elektronikus és nyomtatott sajtóorgánum
jelentkezését várja a minisztérium.
A pályázás feltétele, hogy a nőkkel kapcsolatos témák feldolgozásában
következetesen, folyamatosan az elfogulatlan tájékoztatás normáit kövesse a pályázó. Különös hangsúlyt kap, ha a pályázó nem kampányszerűen
foglalkozott a háztartáson belüli erőszak témájával, hanem folyamatosan,
több nézőpontból megvizsgálta a problémát.
A pályázat beadási határideje: 2011. március 8.

Megyesi Schwartz Éva
2010. november
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Eredményhirdetés: 2011. március vége
További információ: www.nefmi.gov.hu; eselyegyenloseg@nefmi.gov.hu

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
hálózata.
Támogatás
Az „esemény jellegű” projektek esetén (konferencia, szeminárium, eszmecserék, műhelymunkák stb.) a támogatások kiszámítása
átalánydíjak 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
projektek esetében a kért támogatás nem haladhatja meg az érintett
program támogatható költségeinek 70%-át. A támogatás mértéke
minimum 10.000 EUR/projekt, maximum 55.000 EUR/projekt.
További információ a Tempus Közalapítvány (www.tpf.hu) ill. az
Európai Bizottság honlapján:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm
A pályázati felhívás letölthető az alábbi oldalról: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php

pályázati ajánló

•
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Civil összefogással megmenekült a könyvtár
A Vasasért Egyesület együttműködve helyi civil szervezetekkel
a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár meszesi fiókkönyvtárát vette át további üzemeltetésre. Ezzel közös erőfeszítéssel
a megszűnésre ítélt meszesi könyvtár további működtetése, továbbélése vált biztosítottá. Az átvett állományt, mintegy 4.000
kötetet kiegészítettük további 1.000 kötettel, amit közösen
a Maholnap Alapítvány Könyvtámasz pályázatán nyertünk.
Terveink szerint ebből az állományból két helyen – Somogyon
és Vasason – létesítünk új könyvtárakat. Ennek első lépéseként
2010. december 12-én 14 órakor Vasason nyílik meg a könyvtár, a Berze Nagy János Művelődési házban (Vasas, Szövetkezet
u. 13.) amelyet egyben névadó ünnepség is kísér. Köszönettel
tartozunk a Csorba Győző Megyei-Városi könyvtár vezetőjének, dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalkának és munkatársainak,
akik szakmai segítséggel, és bútorokkal járultak hozzá a könyvtár átköltöztetéséhez. Külön köszönet önkénteseinknek, és civil partnereinknek, akik a konkrét munkálatokkal segítették a
könyvtárunk mielőbbi beüzemelését.
Berényi Zoltán
elnök

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

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

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

Fax:………………………...........

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

Kovács Gyurival, székesfehérvári barátunkkal, már évek óta dolgozunk együtt a proHáló Hálózatban. Az évek során kiderült, hogy remek szakács, nagyon sok találkozón
sütött-főzött nekünk. Az itt következő receptek Tőle származnak, és bátran ajánlhatom az olvasóknak, hiszen már mindegyiket megkóstoltam.

Anyósnyelv

Csíkos kuglóf

Hozzávalók: - 1 kg liszt (normál, BL55)
- 20 g élesztőpor, ez megfelel 7 dkg
   tömbélesztőnek
- 1 evőkanál só
- 0,5 dl olívaolaj
- 0,5 dl víz (melegített, de nem forró)
A hozzávalókat össze kell keverni, kellően átgyúrni és kb. 1 órán át pihentetni. A megkelt
masszából 4-5 cm átmérőjű rudat kell sodorni,
amiből kb. 1 centis korongokat vágunk, melyeket egy irányba kb. 25-30 cm hosszra kinyújtjuk. Sütőpapírra, vagy olajozott sütőlemezre
tesszük, tetejüket nagyon vékonyan, olajba
mártott ecsettel áthúzzuk és durva, szemcsés
sóval, ízlés szerint meghintjük. Meg lehet kenni csípős szósszal is. Forró sütőben, 10-12 perc
alatt világosbarnára sütjük. Az olaj miatt hólyagossá válik.
Mártás: Apróra vágott zöldhagyma zöldjét
enyhén sózott tejfölbe keverjük.

Hozzávalók:
- 35 dkg liszt
- 37 dkg kristálycukor
- 1/8 l. víz (1.25 dl. )
- 1/8 l. olaj (1.25 dl.)
- 6 tojás
- 1 csomag vaníliás cukor
- 1 csomag sütőpor
- 2 evőkanál kakaópor
A hat tojásfehérjét
kemény habbá
verjük. A hat
tojás sárgáját
a vízzel simára
keverjük,
hozzáadjuk a
vaníliás cukrot
és az olajat, majd összekeverjük a liszttel (előzőleg elkevertük a sütőport és a csipetnyi sót a
lisztben). Keverés közben folyamatosan adjuk
hozzá a habot.
Mindezt ajánlatos robotgéppel végezni, de
kézzel is elvégezhető. Az így elészült masszából
kiveszünk kb.1.5 dl-t, és ebbe keverjük el a két
evőkanál kakaóport. A nagyméretű kuglófsütőt kizsírozzuk, kilisztezzük és beleöntjük
a massza felét, majd a kakaóst körbe öntjük,
ezután a maradékot hozzáöntjük, végül a kakaóst is. Forró sütőben sütjük kb. 40 percig.
(Ezzel nyertem egy kuglófsütő versenyt.)

Mézes sütemény karácsonyra
Hozzávalók:
- 25 dkg porcukor
- 2 egész tojás
- egy kávéskanál őrölt szegfűszeg
- egy kávéskanál őrölt fahéj
- 25 dkg langyos méz
- 2 dkg szalakáli
- 1 dkg szódabikarbóna
- egy evőkanál zsír
- 2,5 dl forralt tej
- 6 evőkanál baracklekvár
- és 1 kg liszt

Baranyai

Gyuri bácsi karácsonyi receptjei –
a főszerkesztő ajánlásával

A hozzávalókat 80 dkg liszttel összegyúrjuk,
egy napig állni hagyjuk a hűtőben. Másnap a
maradék 20 dkg lisztet hozzágyúrjuk, három
cipót készítünk. Kb 1 cm vastagra nyújtjuk, különböző formákat szaggatva szép világosra sütjük. Cukormázzal díszíthetjük.
Légmentesen lezárva hetekig puha marad.

Isztiméri vajas pogácsa

Titkos tekercs

Hozzávalók:
- 50 dkg liszt
- 25 dkg vaj
- 2 dl tejföl
- 2 tojás sárgája
- 2 teáskanál só
- 2 evőkanál cukor
- egy evőkanál rum
- 5 dkg élesztő
A lisztet a vajjal elmorzsoljuk. A többi alapanyagból
egynemű pépet keverünk – az
élesztőt a tejfölben oldjuk fel.
Az egészet finoman átgyúrjuk.
Éjszakára légmentesen lezárva
hűtőbe tesszük. Másnap kb. 2
cm vastagra nyújtjuk, tetejét
bevagdossuk, apró pogácsákat szaggatunk belőle. Tetejét
megkenjük felvert tojással,
majd egy fél óra múlva megismételjük. Közepes sütőben szép pirosra sütjük.

Hozzávalók:
- 50 dkg liszt
- 2 evőkanál fagyos zsír
- 6 dkg élesztő 2dl tejben felfuttatva
- 1 teáskanál só
A lisztben a zsírt elmorzsoljuk, majd hozzáadjuk az élesztőt és összegyúrjuk az egészet. Ha kemény a tészta egy kis aludttejet, vagy kefírt
adunk hozzá. Három
cipót formázunk a tésztából, és fél órát pihentetjük.
Kerek formára kinyújtjuk, nyolc részre osztva
felvágjuk (mint a tortát).
A körcikkforma szélesebb végére egy féldiónyi
margarint vagy fűszervajat teszünk és felcsavarjuk. Tetejét egy felvert tojással megkenjük, és szezámmaggal, köménnyel
vagy sajttal meghintjük. Forró sütőben kisütjük.
Tölthetjük bármivel (dió, mák, darált hús, stb.) de a margarint ne felejtsük el a tésztába tenni.
2010. november
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Tőlünk
színes a világ!

www.baranyaikultura.hu

www.pecs2010.hu

Találkozás
Baranya
Élő Nemzetiségi
Örökségével

