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Baranyai

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háza JÚNIUSI PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS
Gebauer Galéra
•
•

2011. június 23-ig látható Szentgróti
Dávid festőművész kiállítása.
2011. június 24-én, pénteken 17 órakor
nyílik Dobos László fotókiállítása. A
kiállítást megnyitja: Mánfai György
fotóművész
A kiállítás megtekinthető: 2011. július 3-ig
A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként
9-19-ig

PROGRAM
Június 1-jén, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub
Benjamin Button különös élete
Színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma,
166 perc, 2008

Június 7-én, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Június 7-én, kedden 18 órakor
Puskin est
PÉCSI MAGYAR-OROSZ TÁRSASÁG

Június 8-án, szerdán 17.30-kor
Alvar AAlto művészotthona és munkássága
Koppányi Miklós előadása
PÉCSI MAGYAR – FINN TÁRSASÁG

Június 9-én, csütörtökön 10 órakor
Vezetőképzés
ESÉLY KÖZALAPÍTVÁNY

Június 9-én, csütörtökön 17 órakor
Simply English Gyerekműsor
SPECHEL ANGOL ÉS MAGYAR
KULTURÁLIS EGYESÜLET

Június 10-én, pénteken 9 órakor
Vezetőképzés
ESÉLY KÖZALAPÍTVÁNY

Június 10-13-ig, péntektől pünkösd
hétfőig
22. Pécsi Nemzetközi
Kamarakórus Verseny
NEVELŐK HÁZA
EGYESÜLET

Június 10. péntek
19.00 Nyitóceremónia a
Kossuth téren
20.00 Nyitóhangverseny a
Bazilikában
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Június 11. szombat
09.30 1. forduló – Gyorstanulási verseny a
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában
15.30 2. forduló (I.) – Versenyhangverseny
a Ferences templomban
18.30 2. forduló (II.) – Versenyhangverseny
a Ferences templomban

Június 12. vasárnap
15.30 3. forduló (I.) – Versenyhangverseny
a Dómmúzeumban
18.30 3. forduló (II.) – Versenyhangverseny
a Dómmúzeumban
20.00 Közös éneklés a résztvevőkkel a
Kossuth téren kapcsolódva a XI. POSZT-hoz
20.30 Az UniCum Laude Énekegyüttes hangversenye a Kossuth téren

Június 13. hétfő
11.00 Gálahangverseny és díjkiosztó ünnepség a Palatinus Hotel Bartók termében
A Verseny ünnepélyes zárása

Június 14-én, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Június 15-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub: Bab Aziz
Színes, feliratos, svájci-magyar-francia-németiráni-tunéziai-angol filmdráma, 96 perc, 2005

Június 18-án, szombaton 15 órakor
PÉCSI MŰVÉSZKÖR ÍRÓK, KÖLTŐK
BARÁTI TÁRSASÁGA

Minden kedden 18.00 órakor
(június 14-ig)
MECSEKI FOTÓKLUB

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK Klubja

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 18 órakor (ősztől)
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

Június 20-án, hétfőn 9 órakor
Vezetőképzés
ESÉLY KÖZALAPÍTVÁNY

A lap megjelenését támogatja:

Június 21-én, kedden 17.30-kor
„Fényképezés madártávlatból”
Előadó: Hámori Gábor
BARANYA-STEIERMARK BARÁTI
TÁRSASÁG

Június 23-án, csütörtökön 10 órakor
Börtönből szabadulók reintegrációja
Szakmai Nap – TÁMOP 5.5.1.
SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program
Baranya megyében

Június 30-án, csütörtökön 9 órakor
Vezetőképzés
ESÉLY KÖZALAPÍTVÁNY

Nemzeti Civil Alapprogram

Közigazgatás és Igazságügyi
Minisztérium

Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya

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

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

ESÉLYEGYENLŐSÉG
SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti
program Baranya megyében
4
Program a diszkrimináció ellen

6

Lépj át az előítéleteiden! –
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kell megírni a
vizsgákat, kompenzálásképpen
nekik dupla szóbelit kell csinálni,
ami azért nem éri
meg azt a pár napos lazsálást.
A szerencsés
szerencsétlenek pedig – akik semmilyen
kifogást sem találtak, hogyan ússzák megnekikezdhetnek az írásbeliknek. És már be
is fejezhetik. Mert egyik nap még az osztályfőnök ablaka alatt énekelünk, rögtön
utána meg már a történelem érettséginek is
vége. Ezek utána már csak a remény marad,
hogy jól emlékeztünk az adatokra, jól értelmeztük a szöveget, jó logikai sorrendet
alkalmaztunk.
A ballagás és az érettségik időszaka mindig vegyes érzéseket kelt a végzősökben,
hiszen végre elérkezett a búcsúzás, amire
már évek óta várunk, de ezzel együtt a társainktól, tanárainktól is elválunk, a megszokott helyett vár ránk a – legtöbbek számára – még ismeretlen önállóság.
A május-júniusi hónapok azonban nem
csak a diákoknak, a családnak is megterhelő és feszült: tolerálni kell az írásbeli miatti
hisztiket, el kell viselni, amikor a tanulás és
a rengetek megjegyzendő adat miatt besokall a gyerek.
Sok kitartást kívánok mind a szülőknek,
mind a diákoknak! És senki se felejtse el jól
megünnepelni az érettségi időszak végét,
és az eredményeit!

Baranyai
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Ragyogóan süt a nap, csiripelnek a madarak, szép, tiszta idő van. Minden a tavaszt
juttatja az eszünkbe, a természet újjáéled.
Valami pedig éppen most múlik, hiszen ez
az időszak mást jelent a végzős középiskolásoknak, mint az emberek többségének.
Már márciusban elkezdődik a visszaszámlálás, hány napot kell még az iskolában tölteni, míg végre végleg el nem búcsúzhatunk. Sajnos a várva-várt ballagással
együtt a rettegett érettségik is közelednek.
Az idő egyre fogy, és valahogy úgy érezzük, a tudásunk is.
Az időjárásnak kulcsszerepe van a ballagásban, hiszen szinte csak a hőmérsékleten
és a csapadék mennyiségén múlik, hogy
jól sikerül-e a ceremónia, vagy esetleg a
vendégek – megunva az esőben álldogálást – fedett helyre igyekeznek, magukra
hagyva a ballagókat. Minden végzős számára az egyik legboldogabb pillanat érkezik el – amire 4, esetleg öt éve várt –, mikor tudatosul benne, most ő miatta állnak
sorfalat a kicsik, miatta díszítik a termeket,
miatta van itt a sok vendég. Mégis, a számtalan ünnepi pillanat ellenére a legnagyobb
örömkiáltás mindig akkor hangzik fel,
amikor meghalljuk a bűvös mondatot: „És
most műsorunk zárásaként…” Nem kell
több iskolai ünnepséget végigállni!
Az írásbelik előtti hétvége mindig különösen gyorsan, szinte fénysebességgel
múlik el, és már itt is vannak az érettségik.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a kívánságokkal vigyázni kell, nem lehet csak egy
kéztörés után sóvárogni, mert a végén még
bekövetkezik. És mások talán irigykednek,
hogy a sérülést szenvedett társuknak nem
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SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében
TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011

Baranyai

„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-10/1-2010 számú pályázati konstrukció keretében. A beadott pályázat
pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen 2010. július elsejétől a TÁMOP
– 5.5.1A-10/1-2010 számú projekt megvalósítása megkezdődött. Az elnyert támogatási
összeg: 42 423 478,-Ft a támogatás mértéke a
projekt elszámolható összes költségének 100
százaléka.
E rövid írás keretében az elmúlt hónap eseményeiről és a következő hónap tervezett tevékenységeiről tájékoztatjuk az érdeklődőket.
ÁLLÁSKERESŐK TEAHÁZA
Álláskeresők Teaháza önsegítő csoportfoglalkozások az álláskeresők számára szervezett program január óta zajlik. Összesen 3 településen:
Mágocson, Mohácson, Sásdon. A résztvevők
igényeihez igazodva, konkrét állásajánlatokat, információkat nyújtanak munkatársaink.
Ezenkívül saját élményen alapuló non-formális, tapasztalati tanuláson alapuló ismeretátadás
módszerével zajlik a teaház szolgáltatás.
Emellett további helyszíneken is tervezzük a
szolgáltatás biztosítását: sellyei kistérség, siklósi kistérség.

esélyegyenlőség

TANÁCSADÁS



Az álláskeresők részére történő egyéni tanácsadás keretében az ügyfélfogadás folyamatosan
működött és működik a jövőben az alábbi
helyszíneken:
Pécs (helyszín: Pécs Keleti Civil Kapcsolatok Háza, időpont: hétfő 12-16 óráig)
Mágocs-Alsómocsolád (helyszín: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, időpont: szerda 9-12)
Mohács (helyszín: Duna Irodaház, időpont:
csütörtök 9-12 óráig)
MUNKAERŐ-PIACI TANÁCSADÓ
ELÉRHETŐSÉGE: CSISZÁR TAMÁS,
30/816-9806
PROJEKTMODELLEZŐ KLUB
A projektmodellező klub 4 kistérségben (sásdi,
mohácsi, siklósi, sellyei) zajlik. A klub résztvevői helyi szervezetek, intézmények képviselői,
akik együttműködésük során közös projektötleten dolgoznak. A klubot minden helyszínen
a helyi igényeknek megfelelően havonta vagy
kéthavonta szervezzük. A projektmodellező
klub célja, hogy a helyi szervezetek és intézmények együttműködésében új projektek és programok kerüljenek kidolgozásra, melyek segít2011. május

hetik 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.
KÉPZÉS
A Nevelők Háza Egyesület és a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködésében
benyújtott „SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében” című
TÁMOP–5.5.1/A-10/1-2010-0011 számú
pályázat keretében 2011. július hónapban
antidiszkriminációs tréninget szervezünk
munkáltatók, foglalkoztatók, humán szolgáltatók, civil szervezetek, közigazgatási intézmények munkatársai számára.
A képzés a résztvevők számára ingyenes!
Az esetlegesen felmerülő kérdéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Kiss Zsuzsa (közösségszervező)
telefon: 06/72/215-543,
E-mail: tamop551@civilhaz-pecs.hu,
Krsjákné Bodrog Csilla (projektvezető)
telefon: 0630/84-66-840.
SZAKMAI NAPOK
2011. február-június között havonta egy alkalommal szakmai napot tartunk. 2011. május 3-án szerveztük a negyedik szakmai napot
„KÖRNYEZETTUDATOS, INTELLIGENS ERŐFORRÁSOK NAPJAINKBAN” címmel.
A tematikus szakmai nap célja volt, hogy a
szociokulturális/munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó civil, non-profit szervezetekben, humán
intézményekben dolgozó szakemberek és a
munkáltatói szféra számára ismerté tegyük az
a környezettudatos, intelligens erőforrásokhoz
megismeréséhez kötődő külföldi és hazai modell programokat, módszertani tanulmányok
eredményeit és az összegyűjtött jó gyakorlatokat bemutassuk. A szakmai napok fő célja, hogy az adott szakterületen tevékenykedő
munkatársak számára információkat nyújtsunk, és tapasztalatcsere történjen.
Következő szakmai napot 2011. június
23-án „BÖRTÖNBŐL SZABADULÓK/
SZABADULTAK ÉS PÁRTFOGOLTAK
TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓS ESÉLYEI” címmel a Civil Közösségek Házában
(Pécs, Szent István tér 17.).
A tematikus szakmai nap célja, hogy a civil,
non-profit szervezetekben, humán intézményekben, közigazgatásban dolgozó szakemberek és a munkáltatói szféra számára ismertté

tegyük a bűnözés veszélyének kitett fiatalok,
illetve büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak, vagy pártfogoltak társadalmi reintegrációs esélyeivel, lehetőségeivel összefüggő programokat, módszertani tanulmányok
eredményeit és a jó gyakorlatokat bemutassuk.

A szakmai napok fő célja, hogy az adott szakterületen tevékenykedő munkatársak számára
információkat nyújtsunk és tapasztalatcsere
történjen.
A szakmai napon való részvétel ingyenes!
A szakmai nappal kapcsolatos visszajelzéseit,
felmerülő kérdéseit az alábbi elérhetőségeken
várjuk: Kiss Zsuzsanna (közösségszervező projektasszisztens) E-mail: tamop551@civilhazpecs.hu Telefon: 06/72/215-543, 06/20/4610158
Részvételi szándékát kérjük, jelezze a következő elérhetőségen: jelentkezes@civilhaz-pecs.hu
Boros Julianna
a projekt szakmai vezetője
boros.julianna@civilhaz-pecs.hu
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@civilhazpecs.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

Füri Ildikó
szervezetfejlesztő

Talán érdekes lehet következő cikk,
melynek szerzője maga is részt vesz a
munkában:
Kicsit megkésve, de attól teljesen nem
elszakadva születnek e sorok.
Támop, pályázat, tanfolyam – nem
olyan kifejezések, amire az ember fia,
lánya felragyog, s ugrik, hogy „vágjunk
bele!”
S voltunk, kiket küldtek, mert az illetékes nem ért rá, nem tudott elmenni,
vagy nem tartotta fontosnak, vagy…
Ez történt november közepén.
Akkor, hétfőn reggel füzetekkel, tollal
felszerelkezve léptünk be a kultúrházba,
s elhatározva, hogy figyelünk az előadásra, jegyzetelünk és tanulunk rendesen.
Aztán kiderült, hogy nem ússzuk meg
ilyen könnyen. De éppen ez volt a jó.
Szervezeti életciklus – a szakkifejezés mögött pedig mindannyian láttuk,
hogy átéltük a szakaszait (vagy megrekedtünk valahol),
s hogy mennyire
ráillik ez az ember
életére is, bátorítás,
hogy a bajok néha
törvényszerűek.
Hogy a változtatást mindig romlás
követi, de nem szabad megijedni tőle
– csak így vezet felfelé az út. Milyen
részei vannak egy
szervezetnek, működésének, s hol, mi
dől el, hol kell erősíteni vagy módosítani. Ahogy tervezés
nélkül bármit elérni jóval nehezebb, de
rászánva időt jelentős eredmények érhetőek el. S a projekt. Ami valami bonyolult és távoli, nagy formátumú dolognak
hallik, holott az életünk tele van vele,
akár a gyerekek reggeli útnak indításáról legyen szó vagy a szüretről.
Nem „beszélgetünk”. Sem magunkról
másoknak, sem egymás közt. Nem figyelünk egymásra. Nem ismerjük egymást.
Pedig vagyunk páran, aki jót akarunk,
többet, szebbnek látni Boglárt, még azon
az áron is, hogy személyesen nem profitálunk belőle. Közösség kell. Összefogás

– akárhogy is elkoptatták a kampányok
ennek a kifejezésnek a szépségét. S nem
szabad feladni. Ha először nem sikerül,
ugorjunk neki még egyszer, ha úgy sem,
hát legközelebb. Meg kell keresni azokat,
akik egyedül visznek a hátukon közös
ügyeket. Vagy magunk felvállalni sajátunkat, segítőket gyűjtve a sorba.
Összeültünk novemberben Siófokról,
Boglárról, Fonyódról, Szentgyörgyről.
Színes társaság, korra, nemre, tevékenységre tekintettel is. S néhány óra alatt,
mint barátok – együtt gondolkodtunk,
elemeztük a saját, s megfigyeltük mások
közösségének felépítését működését, fel
tudtuk térképezni a lehetőségeket, hiányosságokat.

Milyen új távlatok nyíltak ott, elképzelve, hogy ez a kis alapozás esetleg új lendületet ad, feléleszt közösségeket, s létrehoz
valami új, szép közös jövőt itt, ebben az
elszidott-szeretett kis városban.
Szeri Gabi – önkéntes
Balatonboglári Orgonáért
Alapítvány

civil élet

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív
Programjának (TÁMOP) keretében Somogy megyében 2010 áprilisa óta zajlik egy komplex szervezetfejlesztő folyamat a projektgazda
balatonboglári székhelyű Helyiérték
Egyesület, valamint a konzorciumi
partner Új Esély Egyesület megvalósításával. Az országos program
keretében 19 megyében és Budapesten átlagosan 30 szervezet, tehát kb.
600 klasszikus civil szervezet vehetett részt a fejlesztő folyamatban. A
Somogy megyében zajló programba
bevont 32 civil szervezet is lassan a
célegyenesbe ér. A januári programnyitó nagycsoportos workshop után
két helyszínen, Balatonbogláron és
Kaposváron kezdődtek a facilitált
csoportmunkák, valamint a szervezetek székhelyén, egyéni, szervezetre
szabott, a szervezet igényeit, fejlettségét figyelembe vevő konzultációk,
tanácsadások.
Az öt fejlesztő és a csoportos alkalmakat vezető facilitátor hétről hétre
visszatér a szervezetekhez nyomon
követve, tanácsaikkal segítve munkájukat.
Egy-egy szervezet esetében 35-40
nap áll rendelkezésünkre a fejlesztési
célok megvalósításra. Ez nem kevés,
mindenkitől komoly áldozatokat igényel. Nyilván felmerül a kérdés miért is
vállalják ezt emberek:
„Hiányérzet volt bennem és kerestem az alkalmat.”
„Minden változik körülöttem, nekem is változtatnom kell.”
„Merre tudnék továbblépni?”
„Pozitív példákat, együttműködési
lehetőségeket keresek.”
Engedtessék meg néhány személyes
gondolat is. Baranyaiként olyan településeket tanultam meg elhelyezni a
térképen, mint Bolhás, Edde, Osztopán, Somogyfajsz. Megismerkedhettem fantasztikus, elhivatott emberekkel, akikkel félszavakból is megértjük
egymást.

Baranyai

„Somogyba járunk…”
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Bereczki Lajos

Program a diszkrimináció ellen

esélyegyenlőség

Baranyai

Hazánkban súlyos gond a kisebbségekkel – elsősorban a romákkal –
szembeni türelem és megértés hiánya. Életünket előítéletek hálózzák
be, melyeket sokszor a média is gerjeszt. Ezen kíván változtatni most
egy program, amely a sokatmondó „Engedj közelebb” címet viseli.



Sokszor nem is tudjuk, hogy miért,
mégis elhúzódunk roma embertársainktól, gyanakvóan tekintünk rájuk,
talán a média által közvetített és naponta látott képek miatt? Mindenesetre
nem kell nagyon keresgélni ellenkező példák után, sok romát külföldön
is elismernek, szeretnek, legyenek ők
zenészek, képzőművészek, írók, közéleti személyiségek, vagy sportolók,
időnként feltűnnek az újságok címlapján, vagy a televízióban. A jó példa nem csak minket motivál, hanem
a szép számmal itt élő cigányságot is.
Azonban ezeket az értékeket fel kell
mutatni, hogy legyen minta az igazodáshoz, hogy élhető és követhető jövőképet is meg tudjunk mutatni azok
számára, akik néha nem hiszik el, hogy
ilyen is létezik.
Egy az Európai Unió által is támogatott, TÁMOP–5.5.4.B kódjelű, „A
diszkrimináció csökkentésének elősegítése a médián keresztül ” címmel kiírt pályázati komponensen belül a Déldunántúli Regionális Forrásközpont
(DDRFK) „Engedj közelebb” címet
viselő projektje keretében öt, egyenként 13 perces dokumentumfilm,
valamint egy negyven másodperces
televíziós, és egy szintén negyven másodperces rádiós szpot készül, amelyeket országos és regionális adásban egyaránt, főműsoridőben sugároznak.
– Papp Istvánnal a DDRFK ügyvezető
igazgatójával beszélgetünk arról, hogy hol
tart most a program, mikor lehet látni,
hallani a filmeket és a szpotokat.
– A projekt küldetése az, hogy olyan
romákat mutassunk be a többieknek,
akik munkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, tanultak és
ezáltal sikeresek lettek. Nagyon fontos, hogy megértessük a fiatalokkal,
hogy az iskolapadban a helyük, hiszen
csak az ott megszerzett tudással lehet
a későbbiekben eredményt elérni. A
Forrásközpont működtet Pécsett egy
2011. május

speciális iskolát, ahol azt látjuk, hogy
a roma gyerekek iskolapadban tartása
az egyik legnagyobb feladat. Az oktatásból való kimaradás nem abból ered,
hogy a tanulók cigányok, hanem a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos
helyzet miatt alakul így. Így adott egy
pedagógiai feladat az ott tanító tanárok számára, akik meg is birkóznak ezzel a feladattal, de ez önmagában nem
motiválja eléggé a gyerekeket. Ehhez
kellenek a pozitív példák, fel kell mutatnunk azokat a sikeres roma embereket, akik a tanulás, a szorgalmuk és a
tehetségük révén elismerést vívtak ki
maguknak a többségi társadalom tagjai között is. Az egyik lehetséges eszköz, mellyel mi is élünk az iskolában,
az a sport. Közhelynek számít, de ez a
tevékenység fegyelemre nevel, kitartóvá tesz és segít olyan emberi kapcsolatok kialakításában, amelyek másképp
nehezen, vagy éppen sehogy sem alakulnának ki. Normakövető viselkedési
formákat alakít ki, mint például a másokkal szembeni szolidaritás, a segítés,
a tisztességes versengés és még hosszan
sorolhatnám ezeket. A médiakampányban olyan személyeket mutatunk
be, akikre nem csak a cigányok, hanem
egész Magyarország büszke lehet.
– A többségi társadalomra is hatni
kíván ez a program?
– Ennek az éremnek is két oldala
van, ahogy elmondtam. A romáknak
elsősorban követendő példákkal szeretnénk szolgálni, a többieknek pedig azt üzeni ez a kampány, hogy a
cigány származású honfitársaink között is sokan vannak olyanok, akikre
igenis nagyon büszke lehet mindenki. Az országnak tehát nem teher egy
kisebbség, hanem érték, különlegesség, ami máshol nincs.
– Mikor láthatjuk a filmeket és a
szpotokat?
– Most folyik a partnerek kiválasztása, becslésem szerint másfél hónap

múlva az országos televízióban és a rádióban is láthatók-hallhatók lesznek a
filmek és a szpotok. Ezek dinamikus,
pörgős alkotások lesznek, amelyeket
ráadásul fő műsoridőben fognak sugározni, így sokan láthatják majd.
– Mekkora költségvetésből valósul
meg mindez?
– Összesen 85 millió forint van a
megvalósításra, amely már tartalmazza a sugárzási díjakat is. Ha belegondolunk, egy tévés, egy rádiós szpot,
valamint öt tizenhárom perces rövidfilm elkészítését és bemutatását fedezi a költség. Így már nem is annyira
sok ez a pénz, nem is beszélve a nem
forintosítható társadalmi hatásról.
Hadd említsem meg a filmek témáit!
Az elsőben a népszerű énekesnő Oláh
Ibolya bukkan fel, majd ifjabb Suki
András zongoraművészt mutatják
be, őt követi Rafa-Gyovai Tibor, aki
a Mobilitásban, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium ifjúságpolitikai háttérintézményében dolgozik, Lakatos
Krisztiánt egy fiatal és tehetséges ökölvívót mutat be a negyedik film, míg az
utolsó alkotás Nótár Ilona alakját villantja fel, aki a SOTE-n tanít, amúgy
szülésznő. A filmeket az ismert alkotó
Vass Zoltán István rendezi, ami garancia arra, hogy a program valóban célba érhessen. Különös jelentőséggel bír,
hogy hazánk tölti be az év első felében
az EU elnöki tisztét, ezen belül pedig
a roma integráció és az antidiszkriminációs programok nagy súlyt kapnak,
nem csak az elnökség alatt, hanem később is. Örülök, hogy egy ehhez szorosan kapcsolódó és azonos irányba
mutató projektet indíthatunk el egy
olyan időszakban, amely sajnos nem
kevés ellentétes előjelű eseménytől terhes. Mindenesetre bízunk a munkánk
sikerében, hiszen egyetlen megoldás
létezik ebben a kérdésben, amit csak
képzésekkel, kulturális és perszonális
értékek közvetítésével érhetünk el.

Nem kívánom személyes nyűgjeimmel untatni a nyájas olvasót, így hadd
szóljak inkább arról, ami mostanság a
közvéleményt is egyre jobban foglalkoztatja. A nemzet apró napszámosairól, a rezidensekről lesz szó.
Kapnak ők hideget, meleget, jobbára hideget, hiszen a magyar emlékezet szelektív. Főleg az Orvosegyetem
és annak kollégiumai körül lakó, inszomniában szenvedő polgártársak
azok, akik lesújtó véleménnyel vannak
róluk, mikor csütörtöki buli után dajdajozva szállingóznak hazafelé. Igen,
a jövő orvosnemzedékétől nem szép,
ha kissé, vagy nagyon részegen rombolja a társadalom által oly nagyon lesajnált státuszát. De sok örömük nincs
a fiatal orvosoknak. Én csak azt látom,
amit nálunk (az amúgy néha felháborítóan „halálgyárnak” titulált betegelosztó és ellátó helyen) tesznek, de az
sokszor emberfeletti. Van, hogy napi
100-110 beteget kell megnézniük a
rendszerhiba, értsd ezalatt orvoshiány,
azaz szakorvos, vagy még inkább szakorvosjelölt hiány miatt a tegnap még

padban ülő, ma már egyszer csak orvossá lett, tapasztalatlan, de lelkes fiataloknak. Legtöbbjük irigylésre méltó
kedvességgel és odaadással viszonyul az
amúgy nem mindig kedves, érthetően
frusztrált és mihamarabb szabadulni,
gyógyulni vágyó beteghez. 12 órán át
teszik ezt, éjjel, s nappal. Szó nélkül.
Nem csoda tehát, ha elegük lesz.
Elegük a terhelésből, elegük a türelmetlenségből, elegük a pénztelenségből és a kilátástalanságból. Nem kön�nyű maradni, ha minden csábít egy
sokkal nyugodtabb világba. Furcsa
megoldás ez, nagyon. Hagyjuk, hogy
az általunk kinevelt, a mi gyönyörű
nyelvünket beszélő és a mi kultúránkat élő tehetséges fiatal orvos, ahogy
diplomáján megszárad a pecsét, már
menjen is Angliába, Németországba,
Ausztriába és a skandináv államokba.
Aztán dödögünk, hogy fizesse vissza a
képzés árát. Milyen alapon? A hentes,
a hegesztő, a tanár, a közgazdász miért
ne? És ha hazatér az orvos, ahogyan
sokan tettük, ki-ki más okokból, akkor
megint visszakapja a pénzt? Hiszen
sokan vannak, akik nem akarnak kint
letelepedni, csak át akarják vészelni
két évig a havi nettó 84.000 Ft-os fizetésből történő tengődés nehéz korszakát. Az elvárások roppant magasak. Nálunk a Sürgősségin el kellene
végezni mindenkinek egy 2 napos (!!)
kurzust, melynek ára 98.000 Ft. Az
Egyetem széttárja a karját, nincs pénz,
nem tudja kifizetni (csak elvárni…).
De mégis, milyen alapon? Tankönyv:
14.000 Ft. Lehet választani: ebéd, vagy
tanulás. Nem, nem túlzok. Akinek
szülei nincsenek abban a pozícióban,
hogy segítsék a csemetéiket, azok nem
tudnak boldogulni. Minap egyik rezidensünk megkeresett, hogy szívesen
vállalna plusz ügyeletet nálunk, mert
jó a hangulat, lehet tanulni és a pénz
sem rossz. Elkerekedett szemmel meg-

kérdeztem tőle, ugyan mennyi az a
nem rossz. 8.000 Ft, hangzott a válasz
egy mosollyal megtűzdelve. 12 óráért,
6 év egyetem után. Viccnek is rossz. De
ő marad. Mert szentimentális és hisz
olyan értékekben, amikben mások már
nem. És ez a mi egyetlen szerencsénk,
no persze elsősorban a betegeké.
Idén eddig 2000 ember hagyta el az
egészségügyet. Május vége van, visszavan még 7 hónap. A hirdetések száma,
melyek a jobb világról szólnak pedig
nem csökken, hanem inkább növekszik. Mikor kapnak észbe a felelősök?
Most már látom, hogy későn, de mi
kell hozzá? Ha a jogos tiltakozás, melynek kapcsán rezidensek, gyakornokok
és szakorvosok beadják felmondásukat
úgy nagyjából egyszerre, valósággá lesz,
akkor nehéz napok jönnek. Elsősorban
a betegekre, de a politikusokra is. Mert
mi szóltunk, még időben. Bíztunk abban, hogy az elmúlt nyolc év liberális
egészségpolitika rémálmait elfelejthetjük, lesz megoldás, de csak a szóvirágok nyíltak. Csalódtunk, óriásit
csalódtunk, mert az néz át rajtunk
most, akiben olyannyira bíztunk. Nem
akarunk mi ebből politikát csinálni, de
úgy látszik nincs más megoldás.
Addig is zuhanunk. Ki-ki a kényszerpálya által meghatározott sebességgel.
És bízunk abban, hogy lesz, aki elkap
minket s rajtunk keresztül azt a sok
szerencsétlen megvezetettet, aki szorgosan fizette a TB-t, aztán most itt
marad orvos nélkül. Mert elengedni
minket sokkal könnyebb, mint marasztalni, tisztességes megélhetés és
életpálya biztosításával. Rövidlátás, ez
jut eszembe róla. S hogy orvosi megközelítéssel éljek: ez az, amikor a szembetegség intenzíves sürgősségi állapotot
idéz elő. Csak annak megoldására kell
az orvos. Egyelőre még. Magunknak
már hiányzunk, kíváncsi vagyok, mikor kezdünk hiányozni másoknak is.
2011. május

Baranyai

Immáron egy éve már, hogy elégedett
kisvárosi főorvosból frusztrált egyetemi fogaskerékké lettem, mégpedig az
addig általam tisztes távolból vizsgált
sürgősségi ellátás terén. Ha most megkérdezné valaki, hogy megbántam-e,
arra nem lehetne egy szimpla igennel,
vagy nemmel felelni. Maradjunk an�nyiban, hogy sokat öregedtem. Mind
testben, mind lélekben, de remélem,
hogy a programozott sejthalál némi
bölcsességet is csepegtetett számomra. Ugyan azzal nem megyek túl sokra,
mert kicsiny országunk egészségügye
már nem a tönk szélén áll. Fejest ugrott
arról és azért nem látjuk még mekkora
a baj, mert nem ért földet. A landolás
viszont fájdalmas lesz. Nem is sejtjük
mennyire…

szerintem

Quo vadis Egészségügy?

Dr. Kanizsai Péter



Baranyai

Közfoglalkoztatás és közérdekű önkéntesség
2011. május 17-én a délelőtti órákban került sor, Pécsett egy kerekasztal beszélgetésre, melynek keretén belül érintett cégek,
szervezetek tárgyaltak arról, hogy hogyan
alakul városunkban a közfoglalkoztatás és
a közérdekű önkéntesség szervezése.
A megbeszélés apropója az eddigi közfoglalkoztatási program megváltozása
volt.
A 2011. évtől kezdődően a Nemzeti
Közfoglalkoztatási Program keretében az
aktív korú nem foglalkoztatott személyek
részére megállapított rendelkezésre állási támogatást (RÁT), a bérpótló juttatás
(BPJ) váltotta fel, melynek juttatására
való jogosultságot évente felülvizsgálják. A folyósítás ideje alatt az arra jogosult személynek legalább 30 munkanap
munkaviszonyt – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást,
közérdekű önkéntes munka-tevékenységet – kell igazolniuk. A jogosultsági
feltétel teljesül abban az esetben is, ha az
érintett 6 hónap időtartamot meghaladó
munkaerő-piaci képzésben, vagy munkaerő-piaci programban vesz részt.
A program legfőbb célja, hogy minél
több munkára képes aktív korú ember

számára biztosítson munkalehetőséget.
Ehhez kapcsolódóan a szakmai kerekasztal fő témája az önkéntességgel az önkéntesek fogadásával kapcsolatos szakmai kérdések voltak, úgy, mint:
• Fogalmak és jogi keretek tisztázása
(önkéntesség, közérdekű önkéntesség)
• A közérdekű önkéntes tevékenység,
mint alternatíva a közfoglalkoztatásban
• Az önkéntes tevékenység jellegére és
annak igazolására vonatkozó elvárások tisztázása
• Közérdekű önkéntes tevékenységek
helyi szintű szervezésére és lebonyolítására vonatkozó ötletek és javaslatok
Pécsett a tavalyi év során, a Pécs2010
Európa Kulturális Főváros program kapcsán több száz önkéntes tevékenykedett,
különböző kulturális és közösségi rendezvényeknek. Nekik sincs félnivalójuk,
mivel a megbeszélésen azt is megtudhattuk az önkormányzattól, hogy az önkéntesek segítségére ezen túl is számítanak,
s már nemcsak a kulturális és a szociális
szférában, hanem egyéb területeken is.

A kerekasztal-beszélgetésen arról is
szó esett, hogy mi módon tudnának
bekapcsolódni önkormányzati tulajdonú cégek, intézmények az önkéntesség
rendszerébe, milyen lehetőséget tudnának felkínálni az ellenszolgáltatás nélkül
munkát végzők számára.
Csizi Péter alpolgármester kihangsúlyozta, a város szeretné sikerre vinni
az önkéntes munkára épülő programot,
ezért fontos szempont, hogy nagy hangsúlyt fektessenek a megvalósítók a tájékoztatásra és a szervezésre. Az önkormányzat és hivatalai a Baranya megyei
Önkéntes Centrummal szorosan együttműködve igyekeznek azt a célt elérni,
hogy az elkövetkezendő hónapokban
és években egyre többekben legyen meg
a szándék, és a lelkesedés az önkéntes
munka iránt.
Knyihár Éva szakmai vezető
Freppán Fruzsina önkéntes
Baranya megyei Önkéntes Centrum

ADD AZ IDŐD 1%-ÁT
Idő-adomány gyűjtése Pécsett

önindító

Június 6. - június 10. – 1 hét, amikor az
önkéntesek uralják Pécs köztereit. A Baranya Megyei Önkéntes Centrum az önkéntesség népszerűsítésére „Add az időd
1%‑át” szlogennel kampányt szervez. Az idén alakult központ – az EKF önkéntesség
hagyományait és munkáját folytatva – az
Önkéntesség Európai Évének célkitűzéseivel összhangban készül aktivizálni Pécs
lakosságát, hogy pénzük helyett az idejük
1%-val támogassák a civil ügyeket.



Az Európai Unió 1983 óta rendezi
meg a különféle témákra koncentráló
„Európai Éveket”. A 2011-ben megjelölt tevékenységi terület, az önkéntesség,
mely kapcsán – Európa szerte egységes
megközelítést alkalmazó kampánnyal –
igyekszik az állampolgárok tájékozottságát növelni, és a nemzeti kormányok

figyelmét az adott témakörre irányítani.
Június elején az Önkéntesség Európai
Évének keretein belül rendezik meg az
Önkéntesek Hetét Pécsett. A rendezvénysorozat célja az önkéntes tevékenység népszerűsítése, az elkötelezettség,
a valós felelősségérzet növelése a helyi
közösségben. A program megszólítja
Pécs város minden lakóját, és cselekvésre, tényleges részvételre hívja őket.
A Baranya Megyei Önkéntes Centrum által az Önkéntesek Hetén (június
6. és 10. között) szervezett „Add az időd
1%-át” kampány során a város közterein gyűjtik a résztvevő ügyek javára az
„időadományokat”. A felajánlott önkéntes munkaórákat a három
helyszínen (Kossuth tér, Szent
István tér, Széchenyi tér) lehet
regisztráltatni, a kampány ide-

CSOMÓPONT – Önkéntesség fejlesztése
Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül
TÁMOP 5.5.2./10/4-2010-0010
2011. május

je alatt mindennap 10-18 óra között. Az
összegyűlt önkéntes munkaórákat civil
szervezetek nyerik el egy-egy közhasznú
tevékenység megvalósítására.
Ha úgy érzi, tenne valami jót a közösségért, jöjjön el, és mutassa meg, hogy
nem csak a pénz motivál!
Kapcsolódó webcímek:
www.civilhaz-pecs.hu
További információ:
Knyihár Éva, Önkéntes Centrum,
E-mail: knyihareva@gmail.com,
Tel.: 0620/263-7659

• Mást-Játszó-Ház – milyen érzés,
ha az érzékszerveink közül valamelyik kiesik?
Ha rövid időre is de szembesülnek
a játékosok a ténnyel, hogy egy-egy
érzékszervünk milyen fontossággal is bír – amikor hiányzik – bár
a mindennapokban ennek nem vagyunk tudatában, és egyértelműnek
vesszük, hogy van. (MásKépMás

•

•

•

•

•

Esélyegyenlőség
Emberközpontú
Szemlélettel Alapítvány)
Kikkel élsz? – vetélkedő a Baranya
megyében élő nemzetiségek szokásairól, népviseletéről, zenéjéről(Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.)
Emberi jogi kaszinó – Ismered-e a
jogaidat? ismered-e azokat a hősöket, akik harcoltak/harcolnak a jogokért?(Az Emberség erejével Alapítvány)
Az Önkéntesség Élő Lexikona –
beszélgess önkéntesekkel arról, hogy
miért érdemes tenni a közösségért.
Hogy küzdhetünk az önkéntességgel
a másság elfogadásáért? Bejárnád
Európád, de nincs pénzed; mit jelent az európai önkéntes szolgálat?
(Baranya Megyei Önkéntes Centrum)
Mire jó a hulladék? – kézműveskedés olyan miden nap keletkező
hulladékokból, melyekről nem is
gondolnád, mire lehetnek jók még.
Ékszerek, pénztárcák készülnek.
pillanatok alatt (Zöld Híd Alapítvány)
Mit tehetsz a környezetedért?
Toborzás a 2011. június 4-ei kémesi
akciónapra. Miért érdemes? Jó bulie? Kivel jössz? (Fenntartható Ormánság Nonprofit Közhasznú Kft.)

A 12.-es végzős osztállyal Koska Éva
(Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda-Esélyek Háza) és Nyirati András
(Az Emberség erejével Alapítvány) 9 és
11 óra között nem-formális eszközökkel a végzősök jövőképéről és az emberi jogokról tartott csoportfoglalkozást.
Kiemelt eredményként értékeljük,
hogy olyan fiatalokkal tudtunk találkozni, és beszélgetni az önkéntességről, akinek ez komoly mobilitási
csatornát jelenthet. A vajszlói iskola tanulóinak nagy része hátrányos helyzetű családokból érkezik, így például az
EVS önkéntesség sokaknak az egyetlen reális esély arra, hogy külföldi országokkal ismerkedjenek, anyanyelvi

környezetben tökéletesítsék nyelvtudásukat. A rendezvény előkészítő
fázisában jó kapcsolatot alakítottunk
ki az iskola vezetésével. Nyitottak a további együttműködésre, így fontosnak
gondoljuk, hogy évente legalább egy
alkalommal eljussunk az iskolába, és
tovább buzdítsuk a diákokat.
Gruidl Zuzsanna
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi
Iroda – Esélyek Háza
esélyegyenlőségi kulcsszakértő

2011. május

esélyegyenlőség

2011. május 10-én került sor Vajszlón a Kodolányi János Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és
Óvodában az első Lépj át az előítéleteiden elnevezésű programelem, mely
a ���������������������������
TÁMOP 5.5.2����������������
– Csomópont-Önkéntesség fejlesztése Baranya megyei
szakmai hálózatokon keresztül című
pályázat keretében a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek
Háza közreműködésével valósult meg.
Az iskola 7., 8., 9., 10. és 11. osztályos
tanulói vettek részt az Önkéntes Cirkuszban. Az osztályfőnökök által szervezett hat 12-15 fős csoport látogatta
meg a hat standot, ahol játékos feladványok által ismerkedhettek a diákok az
önkéntességgel, az esélyegyenlőséggel
és a környezetvédelemmel. A diákokat
a csatolmányban található plakáttal invitáltuk a rendezvényre.

Baranyai

Lépj át az előítéleteiden! –
esélyegyenlőségi nap Vajszlón
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Négy nap Vilniusban
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2011. május 19. és 22. között a
Nevelők Háza Egyesület csapata
– 5 munkatárs és 3 önkéntes – tanulmányútra indult Vilniusba,
Litvánia fővárosába. A négy nap
során vendéglátónk Danguole
Bogusevieciene, a vilniusi Szocializációs Szakmai Képző Központ vezetője volt.

A tanulmányutunknak több célja is
volt:
• A magyar és litván civil tapasztalatok összevetése, a 2004-ben lezajlott EU-s csatlakozás óta
• Az egyesületünk által működtetett Civil Szolgáltató Központ
program, valamint a közelmúltban
befejeződött Baranya megyei civil
szervezetek komplex szervezetfejlesztése (TÁMOP 5.5.3.) projekt
kapcsán egyaránt találkoz(t)unk
szociális és integrációs problémákkal, civil megoldási javaslatokkal,
pozitív-negatív példákkal. Hasonló problémák kapcsán megoldási
lehetőségek, jó gyakorlatok megismerése litván partnerünknél, valamint a többi civil szervezetnél,
akiknél látogatást teszünk.
• Pécs (2010) és Vilnius (2009) egymást követő évben voltak Európa Kulturális Fővárosai. Érdemes
összehasonlítani az EKF helyi és
nemzeti, esetleg nemzetközi kihatásait, eredményeit, megvizsgálni
az elindult fejlesztéseket, a kulturális ipar fejlődését, a civil szektor
és az önkormányzat/kormányzat
kapcsolatát, együttműködését.
• A meglátogatott szervezetek projektjeinek megismerése, a jó gyakorlatok esetleges átvétele.
2011. május

• Nemzetközi együttműködési lehetőségek kidolgozása, közös projektek generálása.

A vilniusi reptérre való megérkezést
követően elfoglaltuk szállásunkat a belváros közelében, majd ebédelni mentünk. Az ebéd egy civil szervezet áltál
üzemeltetett salátabár jellegű étteremben volt, így különféle salátákat ebédeltünk, és itt kóstoltuk meg először a
kvaszt, ezt az alkoholmentes, rozsból
erjesztett, jellegzetesen orosz italt. Az
ebédet követően tettünk látogatást házigazdánknál a Szocializációs Szakmai
Képző Centrumnál (Socializacijos
Ir Darbinio Mokymo Centras).
Egyesületünk 2008 óta ápol intenzív kapcsolatot a litván partnerrel.
2009‑ben egy szakmai tanulmány elkészítésével bízták meg egyesületünket,
amely a munkaerő-piaci reintegrációval kapcsolatos európai jó gyakorlatok
összegyűjtését célozta, korábban pedig
uniós műhelymunkák alkalmával ismerhettük meg egymás tevékenységét,
az idei évben pedig egy nemzetközi

Hajnal Zsolt

GRUNDTVIG projektben veszünk
részt közösen.
A szervezetet 2002-ben alapították
Vilniusban és elsődlegesen tréningek
és képzések szervezésével, rehabilitációs szolgáltatásokkal, tanácsadással és
munkaerő-piaci projektek menedzselésével foglalkozik, különös tekintettel
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjára (úgymint idősek, börtönből szabadultak, munkanélküliek). Céljaik érdekében hazai és
nemzetközi forrásokra is pályáznak, és
az önkéntesek hozzájárulását sem nélkülözhetik.

A Szocializációs Szakmai Képző
Centrum az alábbi szolgáltatásokat
biztosítja:
• Képzések: szakmai tréningek, találkozók szervezése
• Tanácsadás szociális és üzleti kérdésekben (munkaerő-piaci szegmens)
• Munkaerő-piaci konzultáció és a
legális munkavállalás társadalmi
promóciója

Ezt követően látogattunk el a Máltai
Szeretetszolgálat litván központjába.
Itt egy rövid ismertetést kaptunk a
Lovagrend történetéről, és megtudhattuk azt is, hogy mi a különbség a
Máltai Lovagrend és a Szeretetszolgálat
között. A szervezetnek két fő célcsoportja van: az idősek és a hátrányos
helyzetű gyerekek. A Szeretetszolgálat
20 alkalmazottat foglalkoztat és közel
70 pedagógus dolgozik náluk önkéntesként. Ennek kapcsán tudtuk meg,
hogy bár Litvániában még nincs törvényileg szabályozva az önkéntesek
foglalkoztatása, de a szervezetnél erre
vonatkozólag belső standardokat állítottak fel.
Innen az Anya- és Gyermekotthonba
mentünk, amely önkormányzati intézményként működik, és egy hasonló
svéd program ihlette. Az intézmény

hány évvel ezelőtt egy volt vízimalom épülete körül került kialakításra.
Azóta egy hatalmas, multifunkcionális pihenő-, kiránduló- és rekreációs
központtá nőtte ki magát. Itt kellemes környezetben, egy ízletes vacso-

ciális, pszichológiai, jogi és orvosi területeken nyújtanak. Különböző civil
szervezetekkel és más önkormányzati
szervekkel együttműködve sikeresen
tudják képviselni az áldozatokká vált
anyák és gyermekeik ügyét.
Szombat délelőtt érkeztünk a szakmai program utolsó állomásához,
börtönbüntetésüket letöltő egykori
elítéltek bentlakásos intézményében
tettünk látogatást. Érdekes, és a hasonló jellegű magyar programokhoz
képest meglepő volt számunkra, hogy

ra (nem hiányozhatott a szokásos litván nemzeti étel, a hideg céklaleves),
megosztottuk házigazdáinkkal a
tapasztalatainkat és beszéltünk a további együttműködés lehetőségeiről.
Vasárnap kora délelőtt még volt
időnk egy rövid városnézésre, majd elbúcsúztunk Vilniustól és elindultunk
a reptérre.

Baranyai

az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
maximum 6 hónapig menedéket nyújtanak a családon belüli erőszak áldozatainak, krízisközpontjukban a nap
24 órájában állnak a rászorulók rendelkezésére. Segítséget elsősorban szo-

viszonylag lazán kezelik a kimenetet,
nincs nyomonkövetés, nincs házirend,
minimális a szabályrendszer. Működése
leginkább egy klubéra emlékeztet.
Délután kirándultunk a közeli
Trakai várába, amely a XIV. században épült, és környezete igazán vadregényes. Tavak, szigetek fenyőerdők
övezik. A Vilniusba való visszatérést
követően a közeli Belmont szabadidőközpontba érkeztünk, amely né-

civil élet

• Szociális fejlesztési programok,
amelyek a hátrányos helyzetűek
szociális befogadását segítik
• Szociális szolgáltatások: házi ápolás, idős gondozás,
• Klubok: Női Esélyegyenlőségi
Klub, Idősek Klubja, Fiatalok Segítő Klubja
A látogatást követően Vilnius
Világörökség részét képező történelmi
belvárosában tettünk városnéző sétát.
Itt a történelmi és kulturális műemlékek látogatása mellett, – érdeklődés
szerint – ki-ki megtekinthette a borostyánékszer-üzletek bőséges kínálatát,
vagy megkóstolhatta a helyi söröket és
a litván nemzeti italt, a Zalgiris-t.
Másnap, pénteken, a Litván
Munkaügyi Szövetségnél kezdtük a
napot, amely – általuk – hangsúlyozottan keresztény hátterű szervezet.
A Szövetség nem szakmákat, foglalkoztatási ágazatokat képvisel, hanem
általános jellegű szervezet. A Szövetség
vezetője kiemelte a PR és a média fontosságát a szervezet hatékony működésében.

A tanulmányutat az
NCA Nemzetközi
Civil Kapcsolatok és
Európai Integráció
Kollégiuma támogatta.
2011. május
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A pécsi városháza
A pécsi városháza, vagy ahogy régen nevezték
Tanácsháza, mindenkor meghatározó pontja
volt a belvárosnak. Történetének kezdete mes�sze-messze nyúlik vissza a régmúlt időkbe.
Városkutatóknak mindig is izgalmas kérdésként vetődött fel, hol és mikor lehetett az első
pécsi Tanácsház. Majdnem biztosra vehető – hasonlóan más középkori városokéhoz -, hogy ez a
fallal körülvett belváros, az egykori piaci és vásári élet középpontjában, a Főtér (a mai Széchenyi
tér) dél-keleti alsó felében helyezkedett el.
Rövid kis cikkemben a török világ megszűnésétől, azaz 1686. évtől teszek kísérletet az épület
történetének rekonstruálására.
A város többszöri megostromolása és felégetése után csak az üszkös romhalmazból lehetett
következtetni a Tanácsház hajdani helyére. Josef
Haüy császári hadmérnök 1687-es térképén a
jövendő Tanácsház helyét már berajzolta, amit
az 1695-ös összeírásban csak így említenek:
„üres telek, a városház céljaira kijelölve”.
A városkutatók véleménye alapján biztosra vehető, hogy a török kivonulása utáni első
Tanácsháza a Főtér dél-keleti sarkán 1698-ban
épült fel. Az épület sajnos igen rövid életű volt,

Várostörténet

1700-as évek Városháza
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ugyanis a városra támadó rácok 1704-ben felégették. A romokat úgy-ahogy 1710-ben hozták rendbe.
Külsejére nézve Vörös Márton, egykori levélár igazgató kutatásai alapján kaphatunk leírást:
„Az első Tanácsháza igen hangulatos, egyemeletes barokk épület volt, L alakban, amelynek nyugati szárnya kilenc, a Fő utcára (a mai
Király utca) nyíló északi szárnya nyolctengelyes
volt az emeletem, míg a földszint ablaksorait
egy-egy főbejárat, valamint boltok, és a városi
kocsma bejárata osztotta meg. Az északi szárnynak a sarktól számított harmadik tengelye fölött emelkedett a simafalú zömök tornyocska,
az óranyílással és a barokk süveggel.”
A toronynak igen fontos hivatása volt. Innen
éjjel-nappal egy őr vigyázta, nem üt-e ki tűz a város valamely részén.
1722-ben megtörtént a Tanácsház teljes felújítása, bővítése. A tanácsterem és a hivatali szobák új berendezést kaptak.
A sorozatos belvárosi tüzek több esetben veszélyeztették a fontos középületet, ezért 1779ben a faburkolatú mennyezetet boltívesre alakították át.
1780. áprilisában ennek az épületnek az erkélyéről hirdették ki a szabad királyi városi rang
megszerzését.
2011. május

Az első Tanácsház fölött azonban eljárt az
idő. A megkopott, a szűkös hivatali helyiségek
már nem elégítették ki a rohamosan fejlődő város igényeit.
A klasszicista második Városháza terveit
1829. évben a bécsi cs. és kir. udvari építészeti
hivatal készítette el.
Az 1830-ban beinduló építkezés több pécsi
iparosnak biztosított munkaalkalmat:
„A kőműves és földmunkáknál Piacsek
József, az ácsmunkánál Ripperger György, kőfaragó munkáknál Vogl Mihály, az asztalos
munkánál Regosinszky György, a lakatos munkánál Rosinger Mátyás, az üveges munkánál
Hartman Péter, az órás munkánál Piller József,
a bádogos munkánál Kaufmann József, a mázoló munkánál Bankó Károly, a kályhás munkánál
Kipfel Mihály és a rézműves munkánál Bandler
Mátyás.” (Pécsi Napló, 1905. június 8.)
Az új kétemeletes, klasszicista jegyeket mutató épület 80.713 forintba került és 1834. április
15-én tartották az első ünnepélyes közgyűlést.
A város polgárai lelkes örömmel fogadták az új
székházat, mely megnyitásának tiszteletére a város helyőrsége díszsortüzet adott.
Azonban hamarosan ez az épület is a korábbi
városháza sorsára jutott. A növekvő lélekszámú
Pécs fontosságát az 1870-ben kapott törvényhatósági jogú városi státuszt csak tovább növelte.
A megnövekedett közszolgálati feladatok miatt
felduzzasztott hivatalnoki apparátus már nem
fért el az épületben.
1871-ben a toronyba órát szereltek.
Hiába újították fel 1878-ban a Városházát, és
születtek tervek a bővítésre, 1895-ben megszületett a döntés egy újabb városháza építése mellett.
Az 1896. július 30-án, az épület földszinti
bolthelyiségében bekövetkezett súlyos robbanás
csak siettette a második Városháza elbontását.

Az új városháza avatása 1907

Az 1898. november 28-i közgyűlésen elhatározást nyert, hogy a klasszicista városházát el kell
bontani, helyére új városházát kell felépíteni.
A régi városháza nagy tanácstermében 1905.
június 7-én utoljára jött össze közgyűlésre a város magisztrátusa. Szomorú és csendes volt az
összejövetel.
1905. június 14-én már falragaszok jelentek
meg városszerte, amelyben tájékoztatták a város lakosságát a városháza lebontásáról és a közigazgatási
hivatalok ideiglenes széttelepítésének rendjéről.
Ezen az estén sok pécsi nem találta otthona
nyugalmát. Minden előzetes összebeszélés és

szervezés nélkül hatalmas tömeg gyűlt egybe a
városháza előtt. A városháza tornyába az öregharang még egy utolsó kondult, mintegy lezárva
az elmúlt időszak szépségét és gondjait. Az épület belsejéből felhangzott a városházi dalárda
szomorú éneke: „Isten veled, búcsúznunk kell”.
Egyszer csak sötétség borult a térre, kialudtak a
város lámpásai és valahonnan a tömegből halk
zokogás hallatszott…
Már a tervpályázat meghirdetése is sok nehézséggel és izgalommal járt. A versenyben csak
magyar építészek és mérnökök vehettek részt.
A megadott határidőig nem kevesebb, mint 17
pályázó adott be értékes, megfontolásra méltó
tervet. A nagy megmérettetésben olyan nagynevű, híres magyar építészek vettek részt, mint
például Lechner Ödön, Alpár Ignác, Schlauch
Imre, Pilch Andor.

Klasszicista városháza 1830-1905

A győztes tervpályázó végül mégsem közülük
került ki. A zsűri úgy döntött, hogy a megbízást
Lang Adolf építész kapja meg.
A kivitelezési munkákra a pécsi „Schlauch és
Károlyi” cég kapott megbízatást. Bizony a terv
kiválasztása, az építész kijelölése erős indulatokat kavart a városban. Többen visszaélést és korrupciót emlegettek
Az alapkő letételre 1905. október 6-án került sor. Sok huza-vonával, de haladt az építkezés, a bokréta ünnepre 1906. április végén
került sor.
Ezután megkezdődött a határidő módosítások és kimagyarázkodások kálváriája.
Kezdett az ügy meglehetősen kellemetlenné válni, ezért a Tanács úgy határozott, hogy
a még fennálló problémák dacára beköltöznek
a városháza új épületébe. Utasítást adtak ki az
összes hivatal számára, hogy 1907. április 8-án
okvetlenül és haladéktalanul kezdjék meg az átköltözést.
Aztán újabb csúszás: az építést ellenőrző bizottság 1907. április 10-én úgy határozott, hogy
a közgyűlési terem és a főlépcsőház elhúzódó
építési munkálatai miatt nem veszi át a kivitelezőtől az épületet.
Azután 1907. június 5-én az illetékesek megkönnyebbültem sóhajtottak fel. Megtörtént a
városháza ünnepélyes felavatása.

Bereczki Lajos

A pécsi székhelyű Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont a Roma és fogyatékos
személyek média képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.5.4./A) címmel kiírt uniós pályázaton nyerte el azt a támogatást,
amely lehetővé tette a „Rólunk van szó”
elnevezésű projekt megvalósítását. A tavaly indult képzésben részt vevő –, az ország különböző részéből érkezett – érettségizett cigány fiatalok a közelmúltban

vizsgáztak. Tanáraik és osztályfőnökük
Füzes János vigyázó tekintetétől kísérve
tették le a bizottság asztalára szakdolgozataikat és fogak neki a kétfordulós, nagyon komoly követelményeket támasztó
megmérettetésnek. A részletekről a projekt vezetőjével dr. Kaiser Lászlóval, a
Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont
Szolgáltató Nonprofit Kft. cégvezetőjével
beszélgettünk.
– Hányan mehettek a tanfolyamot lezáró vizsgára és milyen eredménnyel végeztek?
– Tizenöten vágtak neki a képzésnek
és el is jutott mindenki a végéig. Vizsgára azonban egy hallgató már nem ment
el, mivel a szülei után kiutazott Kanadába, ahol munkalehetőséggel kecsegtették. Sajnos tipikus ez az eset, sok roma
hagyta el a térségünkből is az országot
és távozott Észak-Amerikába. A vizsgára
tehát tizennégyen jelentkeztek, ők szakdolgozatot is készítettek. Közülük azonban ketten nem tudták teljesíteni a gépírás, szövegszerkesztés terén támasztott
követelményt, ami a bizonyítvány megszerzésének egyik fontos feltétele volt.
Ennek ellenére ők is szóbelizhettek, bár
oklevelet nem kapnak, a pótvizsga lehetősége azonban számukra is adott. A töb-

biek átvehették az OKJ-ben „újságíró II.
rész-szakképesítés” néven meghatározott
bizonyítványukat, amellyel munkát vállalhatnak akár az írott, akár az elektronikus, vagy internetes médiában.
– A szakdolgozatok témáit ki választotta?
– Általában saját ötlettel jöttek a hallgatók, voltak kimondottan a cigányság
életével foglalkozó dolgozatok, de akadtak történelmi témájú, vagy a bulvársajtót
bemutató elemzések is. Nagyon kreatív
merítésekkel is találkoztunk, így a médiában mostanában gyakran feltűnő témák,
mint például a világvége és annak várása,
vagy a pedofilia is megjelent a szakdolgozat témái között.
– Milyen társadalmi közegből érkeztek
ezek a fiatalok?
– Mivel minimum érettségivel kellett
rendelkezniük, ez feltételezi legalább az
átlagos otthoni feltételek meglétét. Úgy
is mondhatnám, hogy a cigány „középosztályból” jöttek a hallgatók. Nem a
mélyszegénységből, de nem is a gazdag
roma családokból. Természetesen ezek
a diákok az átlagosnál jobban kommunikáltak és egyéni elképzeléseik voltak a
szakmai tevékenységet illetően is, de ebben ez a szép, hogy jószerivel nem volt két
egyforma személyiség köztük.
– Élveztek valamilyen előnyt a vizsga során, hiszen mégis hátrányos helyzetű, roma
fiatalokról van szó.
– A legkevésbé sem, hiszen a vizsga
tételeit akkor bontották ki a helyszínen
egy lezárt borítékból és a vizsgabizottság
elnöke is elfogulatlan volt, ő egyenesen
Budapestről érkezett. Az írásbeli dolgozatok javítása is egy központi javítókulcs
segítségével történt, nem volt lehetőség
szubjektív étékelésre, de ez így helyes.
– A társaságból többen munkához is jutnak, ha jól tudom?
– Valóban az RTL Klub vállalta, hogy
a legeredményesebben végzett hallgatókat felveszi újságíró gyakornoknak négy
plusz négy hónapra. Ez hatalmas lehetőség a fiataloknak gyakorlati ismeretek
„éles” alkalmazására, annak elmélyítésé-

re, valamint szakmai kapcsolatok kiépítésére. Nem tudjuk garantálni, hogy a
gyakorlat után is lesz állásuk, de egy kis
rátermettséggel és szerencsével akár még
ez is megtörténhet. Mindenesetre a „tűz
közelében” lesznek, rajtuk is múlik, hogy
élnek-e ezzel az „ölükbe pottyant” lehetőséggel. Az április eleji munkakezdés óta
eltelt egy hónap visszajelzései mindkét
oldalról pozitívak, hajdani tanulóink szépen veszik az akadályokat, és mindeközben jól is érzik magukat a kereskedelmi
televízió biztosította szakmai környezetben.
– Mi történik a többiekkel, akik nem jutnak ilyen esélyhez?
– Bár számukra hivatalosan vége a
programnak, de semmiképpen sem szeretnénk elengedni a kezüket, figyelemmel
kísérjük a sorsukat és segítjük a kezdeti lépéseiket. Nyilván többen elhelyezkednek
a szakmában a lakóhelyük közelében,
akár a roma médiában, de mi is próbálunk lobbizni értük. Sajnos a mai idők
nem kedveznek ennek, de azért mindent
elkövetünk, hogy mindenkinek legyen
munkája. Nyilván a roma származás sok
buktatót és hátrányt jelent a számukra,
de nekik kell megharcolni és sikerre vinni
a saját ügyüket, mi ebben a kezdetekben
segíthetünk, de hosszútávon mindenki magát menedzseli majd, ahogy tudja.
Rendkívüli és nagyon jó dolog egy ilyen
képzés, hiszen az esélyegyenlőség megteremtése csak ilyen és ehhez hasonló
programokon keresztül valósulhat meg.
A roma kisebbség számára egyetlen járható út van, a tanulás, hiszen ezzel lesznek
képesek céljaikat elérni és a diszkriminációt csökkenteni, munkához jutni és
boldogulni a társadalomban. Nagy szavak ezek, amelyekhez apró lépések kapcsolódnak, mint ez a képzés, de nélkülük
nem fog változni a világ.

2011. május

esélyegyenlőség

Nemrég adtak számot tudásukról azok a fiatalok, akik kilenc hónappal ezelőtt belefogtak Pécsett az OKJ-s újságíró képzésbe. Az 1000
órás, nagyon komoly tanfolyam záróvizsgáján a tizenöt hallgatóból
tizenketten feleltek meg a követelményeknek, így közülük kerültek
ki azok a szerencsések, akik az RTL Klubnál kezdhetik meg szakmai
pályafutásukat.

Baranyai

Vizsgával zárult a roma újságíróképzés
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SANSZ FILMKLUB PLUSZ
2011. június 2. (csütörtök) 17 óra
Civil Közösségek Házában

KARITATÍV SZERVEZETEK
ÉS ÖNKÉNTESSÉG
hazai és külföldi jó gyakorlatok és tapasztalatok
2011. június 3. (péntek) 10 óra
Civil Közösségek Házában

KARITATÍV EXPO
2011. június 3. 14.00 és 19.00 között
Civil Közösségek Házában és az udvarában

„KALEIDOSZKÓP” –
ÖNKÉNTESEK HETE PÉCSETT
2011. június 6 – 10.
Kaleidoszkóp Pavilon
Nyugati Várfalsétány – Barokk Pavilon
10:00 – 19:00 óra
„Add az időd 1%-át!”
Minden nap 10:00 – 18:00 óra között,
Pécs városának közterein
„Párbeszéd éjszakája”
2011. június 10. Helyszín: Pécsi Est Cafe

programajánló

SOKSZÍNŰSÉG AZ EU-BAN
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Válogatás az elmúlt 10 év
diszkriminációellenes plakátjaiból
Civil Közösségek Háza udvarában
Pécs, Szent István tér 17.

„AROMA” –

Színek képek és arcok a romák világából
című vándorkiállítás
2011.06.15.-21. között, Pécsett,
a Kossuth tér nyugati oldalán

2011. május

SANSZ FILMKLUB PLUSZ
2011. június 2-án 17 órától a Civil Közösségek Házában
(Pécs, Szent István tér 17.) a SANSZ filmklub rendhagyó
vetítésére kerül sor, melynek címe
Hétköznapi mennyország
„Daniel Daréus egy sikeres karmester, pályája éppen a csúcspontján van. Magánélete azonban közel sem hozott számára sikereket: magányos, sőt már-már szánalmas látni, hogy a
karrierjéhez vezető út mennyire kicsavarta és kiégette. Hírnevének köszönhetően, ahogy az már egy kisvárosban lenni
szokott többen csodálattal és kíváncsian, míg vannak akik
gyanakvóan figyelik. Aztán egy nap felkérik, hogy vállalja el
a város apró templomi kórusának irányítását. És a csütörtökönkénti dalolgatás közben mindenről és mindenkiről sok
minden kiderül…” www.port.hu
A vetítést megelőzően beszélgetésre invitáljuk a nézőket, melynek témája a közösséghez való
tartozás fontossága és megtartó
ereje, és a közösségért végzett
munka.
Beszélgetőpartnerek:
Péceliné Hoffmann Erzsébet, életvezetési tanácsadó
Spiczmüller Péter, Sant’Egidio Közösség tagja

KARITATÍV SZERVEZETEK
ÉS ÖNKÉNTESSÉG

hazai és külföldi jó gyakorlatok és tapasztalatok
szakmai nap
2011. június 3. (péntek)
Civil Közösségek Háza
Pécs, Szent István tér 17.
10.00 – 10.30 Regisztráció
10.30 – 10.40 Köszöntők
• Nagy Csaba Pécs Megye Jogú Város alpolgármestere
• Külügyminisztérium képviselője
10.40 Nyitóelőadás: Nyomorterep – A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat önként vállalt feladatai
Vecsei Miklós Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
11.10 Karitatív szervezetek szerepe és lehetősége a roma
Integrációban
Oross Jolán főosztályvezető-helyettes, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
11.35 A karitatív civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának alakulása az elmúlt 20 során
dr. Kákai László PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszék

KARITATÍV EXPO

2011. június 3. 14.00 és 19.00 között
Civil Közösségek Házában
Pécs, Szent István tér 17.
14.00 Megnyitó
Köszöntőt mond Jónás Gergely, civil referens,
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Természeti
és Emberi Erőforrás Referatúra
14.00 – 19.00 karitatív tevékenységgel foglalkozó intézmények, egyházak és civil szervezetek kitelepülése és
bemutatkozása
14.00 – 19.00 Patchwork takaró elkésztése a résztvevők
közös munkájában, a Retextil Alapítvány közreműködésével. A takaró felajánlásra kerül a „Vadrózsa” Biztos Kezdet
gyerekház kisgyermekei számára.
15. 00 – 17.00 Szociopoly – gazdálkodj, ahogy tudsz!
az MTA a Gyermekszegénység Elleni Program társasjátéka
Ma Magyarországon az emberek 15%-a, a gyerekek 20%-a
él az uniós szegénységi küszöbnél kevesebb jövedelemből.
Minden ötödik gyerek olyan családban nő fel, ahol senkinek
nincs rendszeres, bejelentett munkája. Ezek a családok segélyekből, családtámogatásból és alkalmi vagy fekete munkából tartják fenn magukat. Ebben a játékban bárki kipróbálhatja, mire is elég a segélyből, családi pótlékból, GYES-ből,
fekete munkából szerezhető jövedelem.
15.00 – 16.00 között pódiumbeszélgetésre invitáljuk a
szervezetek képviselőit.
16.40 Romano Glaszo népzenei együttes
16.00 Bóbita Bábszínház: Csillagfiú, mese zenével, dallal 40 percben Író: O. Wilde alapján Sramó Gábor – Kocsis
Rozi, Játssza: Kozma Andrea

18.45 „HUNdeground Street Art Theatre („Utcán csellengők” ) Színház bemutatója

A rendezvényre érkezők egy térképet kapnak a kertről, illetve arról, hogy melyik szervezet hol található. Aki ellátogat
egy-egy standhoz, aláírást kap a szervezettől. Aki a délután
végére legalább 6 szervezetet végigjárt, sorsoláson vesz részt
(gyűjtőláda a kertben), melyen 10 db mozijegy (beváltható
az Uránia Moziban) talál gazdára. Első sorsolásra 16 órakor,
a másodikra 19 órakor kerül sor.

Baranyai

18.00 Barcsi Fiúk koncert és táncház a Színes Gyöngyök
Egyesület szervezésében

„KALEIDOSZKÓP” –
ÖNKÉNTESEK HETE PÉCSETT
2011. június 6 – 10.
Kaleidoszkóp Pavilon
(Nyugati Várfalsétány – Barokk Pavilon)
10.00 – 19.00 óra
EURÓPA SZOBA
• 10.00 – 13.00 Europe Direct – Baranya Megyei Európai Információs Pont
Az Európai Bizottság által létrehozott és támogatott
információs szolgáltatás, melynek küldetése, hogy az
állampolgárokat lakóhelyükhöz közel és saját anyanyelvükön tájékoztassa európai uniós kérdésekben.
Témák: külföldi munkavállalás, karrier tanácsadás, ösztöndíjprogramok, EU-elnökség, nemzetközi kapcsolatok
• 10.00 – 15.00 FH – Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
Nem tudod, mit kezdj magaddal, vagy csak nem találsz
csapatot az ötleteidhez? Szeretnél külföldre menni? Szívesen vennél részt önkéntes munkában? Akkor megtaláltad, amit keresel. Az Eurodesk információs hálózat ugródeszka ahhoz, könnyebben találj olyan közösséget, amely
szívesen tesz másokért is valamit, ami segít abban, hogy
megtaláld a helyed ebben a gyorsan változó világban. A
Európai Unió által támogatott Fiatalok Lendületben
Program és a Mobilitás segít, hogy feltaláld magad!
TE IS LEHETSZ ÖNKÉNTES!
10.00 – 18.00
Az önkéntesség sokszínűségének bemutatása interaktív, játékos feladatokkal, külföldi vendégekkel, közösségi művészeti akciókkal.
Önkéntesség élő lexikona; Élményfotók készítése; Óriás
Memóriajáték
Lebonyolító: Baranya Megyei Önkéntes Centrum
ÁLDOZATSEGÍTÉS
10:00 – 13:00
Bemutatkozik. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Szolgálatának áldozatsegítést fejlesztő projekt.
Akitől kérdezni lehet: Szilágyi Mónika önkéntes szervező
2011. május

programajánló

12.00 Az Önkéntes Diakóniai Év tapasztalatai és jó gyakorlatai
Závodi Emese programvezető, Református Szeretetszolgálat Önkéntes Diakónia Év Programiroda
12.30 Ebédszünet
13.00 – 14.00 Párhuzamos workshopok
• Nemzetközi önkéntesség: kaland és önkéntes
szolgálat – műhelyvezető: Magdali Csaba irodavezető, Mobilitás DDRSZI
• Önkéntes munka tapasztalatai egyházi karitatív szervezeteknél – műhelyvezető: Utasi Katalin
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Csilla
Gondviselés Házának vezetője
• Sikeres önkéntes programok tapasztalatai
		 (Otthon segítünk pécsi szervezte, Szociális Háló
Egyesület, Baranya megyei Vöröskereszt) – műhelyvezető: Knyihár Éva szakmai vezető, Baranya Megyei Önkéntes Centrum
14.00 Közös zárónyilatkozat megfogalmazása
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HOSSZÚ TÁVÚ ÖNKÉNTESSÉG – MUNKATAPASZTALAT – KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY
Kiállítás
A kiállítás célja, hogy 3 megyében (Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Veszprém, Baranya) a fiataloknak információt nyújtson arról, hogy miért lehet hasznos számukra önkéntes tevékenységet végezni, milyen előnyökkel jár számukra.
Kiállító: Zöld Híd Alapítvány
ÉRZÉKENYÍTŐ LABIRINTUS
„A labirintus olyan, akár az élet. Bármelyik úton indulsz el,
sohasem tudhatod, célhoz vezet-e, vagy zsákutcába jutsz...?”
Nemere István
Az Élet labirintusa műalkotásokkal, útmutatás a Retextil fonalával.
Partner: Retextil Alapítvány és Malom Társulat
KALEIDOSZKÓP MŰHELYEK ÉS ELŐADÁSOK:
NAPONTA 14 ÓRAKOR
• Június 6. hétfő
TÁRS- programok városi tapasztalatai
Meghívott vendégek: a pályázaton nyertes pécsi középiskolák
• Június 7. kedd
ÖTLET program tapasztalatai
Előadó: Szabó Zsuzsanna Zöld Híd Alapítvány
• Június 8. szerda
Fiatalok Európában
Előadók: Kerner Barbara Baranya Megyei Európai Információs Pont vezetője és Magdali Csaba FH-Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági
Szolgáltató Iroda irodavezető
• Június 9. csütörtök
Ifjúsági önkéntes program az Ormánságban
Előadó: Kovács Orsolya programvezető
• Június 10. péntek
Áldozatsegítés fejlesztése önkéntes hálózat kiépítésével
Baranya megyében
Előadó: Szilágyi Mónika önkéntes szervező

programajánló

„ADD AZ IDŐD 1%-át!”
Homokóra segítségével minden nap 10:00 – 18:00 óra között, Pécs városának közterein önkéntesek gyűjtik a lakossági időadományokat közösségi kertek kialakítása céljából.
Helyszínek: Széchenyi tér, Kossuth tér, Szent István tér
IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES PROGRAM:
Önkéntes szemétszedő akció az Ormánság különböző településen minden nap 15 és 18 óra között.

16

„PÁRBESZÉD ÉJSZAKÁJA” – 2011. JÚNIUS 10.
Helyszín: Pécsi Est Cafe
A program ingyenes, részletek az www.pecsiestcafe.hu oldalon.

2011. május

DOBOZOKBÓL NYÍLÓ VILÁG – 2011. JÚNIUS 10.
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar
Érzékenyítő projektünk célja a zártság és nyitottság váltakozó tapasztalatának, a kettő közötti mozgásnak és nézőpontváltásnak a megjelenítése. A résztvevők saját dobozaikat
felhasználva a közös tapasztalatszerzés érdekében felépítik,
majd az épület által keltett hatást átérezve megvizsgálják létrejövő világukat. A ház lényege a bezáruló, szűkülő; illetve
táguló, kiterjedő világ megtapasztalása.
„AROMA” – SZÍNEK KÉPEK ÉS ARCOK
A ROMÁK VILÁGÁBÓL CÍMŰ VÁNDORKIÁLLÍTÁS
2011.06.15.-21. KÖZÖTT, PÉCSETT, A KOSSUTH
TÉR NYUGATI OLDALÁN
Az „Aroma” kiállítás nem a romák problémáira, hanem speciális látásmódjára, vizuális szemléletére és alkotásaira fókuszált. Az „Aroma” bizonyította: a művészet esszenciáján
keresztül képesek vagyunk meghaladni előítéleteinket, és a
valóság teljesebb, izgalmasabb arcát mutatja felénk.
A Roma Galéria Egyesület, az Open Society Foundations a
Törökfürdő Alapítvány, a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi
Iroda – Esélyek Háza, a Nemzeti Kulturális Alap, a Poszt
Off, a Színes Gyöngyök Egyesület és a Külügyminisztérium
együttműködésében.
Megnyitó: 2011.06.15.
13.00 órától kortárs festők festenek a Kossuth téren, így
az oda látogatóknak lehetőségük nyílik a személyes beszélgetések mellett, a képzőművészek munkájába is bepillantani.
17.00 ünnepélyes megnyitó
• Köszöntőt mond Stenczer Béla a POSZT ügyvezető
igazgatója
• A kiállítást megnyitja Vári Zsolt a Roma Galéria Egyesület alelnöke
17.15 Szilvási Gipsy Folk Band zenél
18.00 „Képmás” Művészek és művészet a rasszizmus ellen –pódiumbeszélgetés
• Réthy Kinga Roma Évtized programvezető, OSI
• Hartyándi jenő, a Mediawave Alapítvány Cafés & Citizenry - The Roma Origins projekt képviselője
• Kelemenné Várnai Anna, a Színes Gyöngyök Egyesület
elnöke
• Csonka Anna énekes
• Tóth Olivér költő, a Taktaközi Aranypatkó Alapítvány
Elnöke
• Mangult Dorka pszichológus
• Balogh Tibor grafikus
19.00 Limba Nostru koncert

eFestival 2011 – nevezési felhívás
A Magyar Tartalomipari Szövetség idén ismét megrendezi a hazai kreatív
ipar kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát bemutató eFestivalt.
A verseny célja arra ösztönözni az alkotókat, hogy minél színvonalasabb,
minőségi digitális tartalmat állítsanak elő és szolgáltassanak a hazai és külföldi felhasználóknak.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 25.
Versenyműveket az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:
• Kormányzat / Önkormányzat / Intézmény
• Egészség / Környezet
• Tanulás / Oktatás
• Szórakozás / Játék
• Kultúra / Kulturális örökség / Turizmus
• Tudomány / Technológia
• Üzlet / Kereskedelem
• Társadalmi befogadás / Részvételi demokrácia
Nevezni 2011. szeptember 25-ig folyamatosan lehet.
A verseny részletes leírása, a nevezéshez szükséges dokumentumok a
www.efestival.hu címen találhatók.
Fekete-fehér
Kiíró: Országút Társulat
Beadási határidő: 2011. július 30.

Pályázhat: bárki
A filmpályázat célja olyan magyar nyelvű (nem feliratozott) filmalkotások
létrejöttének segítése, melyek értéknek tekintik keresztény/keresztyén és
magyar gyökereinket.
Játékfilm kategória: a fentiek szerinti, 1946-ig íródott magyar novella
megfilmesítése.
Dokumentumfilm kategória: életünk méltatlanul elhanyagolt, jobb
sorsra érdemes mindennapi
színhelyeinek (épület, utca, szobor, park stb...) hátterét, történetét kibontó, problémafelvető alkotások. Feltétel a források megjelölése.
A filmek időtartama legfeljebb 30 perc lehet. Csak amatőrök pályázhatnak magyar nyelven született, legfeljebb két alkotással.
Mindkét kategóriában a díjazás: I. hely: 25 000 ft, II. hely: 10 000 ft,
III. hely: 5000 ft.
A pályázat két lépcsős: először a részvétel szándékát nevezéssel kell érvényesíteni. Ezután a film leadására szeptember 30-ig áll rendelkezésre
idő. Csak érvényes nevezéssel rendelkező pályázók filmjeit fogadjuk.
Nevezési határidő: 2011. július 30.
Filmleadási határidő: 2011. szeptember 30.
A pályázati kiírás részletei, nevezési lapok elérése: http://www.orszagut.comze.com
E-mail: orszagut.palyazat@gmail.com
Utazás a világ körül - 2011 - Norvégia és Magyarország
Kiíró: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
Beadási határidő: 2011. szeptember 15.
Pályázhat: életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül bárki
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus együttműködve a Norvégiai Magyarok Baráti Körével 2011-re meghirdeti nemzetközi digitális fotópályázatát „Utazás a világ körül – 2011 – Norvégia és
Magyarország” címmel.
A pályázat célja, hogy az utazás közben szerzett vizuális élményeket
minél többen megörökítsék, és egy fotókiállítás keretében másoknak is
bemutathassák. 2011-ben erre a pályázatra azokat a felvételeket várjuk,
amelyek az elmúlt öt esztendőben Norvégiában vagy Magyarországon
készültek.
Ezekből – kellő mennyiség és minőség esetén – kiállítást tervezünk
Norvégiában és Magyarországon, illetve egy fotóalbumot jelentetünk
meg, amennyiben sikerül fedezetet találni a kiadás költségeire.
További információ kérhető a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus munkatársától, Győri Lajostól. Postacím:
1011 Bp., Corvin tér 8. Tel.: (1) 225-6033, Fax: (1) 225-6030; e-mail:
gyoril@mmikl.hu. Nevezési lap ugyanitt igényelhető vagy letölthető a
http://www.mmikl.hu címről.
Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban
Kiíró: Külügyminisztérium, Magyar Köztársaság Országgyűlése
Beadási határidő: 2011. szeptember 12.
Pályázhatnak: egyetemek és a főiskolák hallgatói
A pályázaton a felsőoktatási intézmények 30 évnél fiatalabb nappali és
levelező tagozatos hallgatói vehetnek részt. A pályázaton PhD hallgatók
nem vehetnek részt. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani.
A pályázatokat az Országgyűlés elnöke és a külügyminiszter által felkért, neves szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli. A bírálóbizottság
fenntartja a jogot, hogy – a pályaművek minőségére figyelemmel – egyes
helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.
A pályázat díjazása: I. helyezett: 400 000 Ft II. helyezett: 300 000 Ft
III. helyezett: 200 000 Ft, valamint két, egyenként 100 000 Ft-os különdíj.
A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2011.
novemberben kerül sor az Országházban. A díjnyertes tanulmányokat az
Országgyűlés Hivatala kötetben jelenteti meg.
További információ: www.pafi.hu; http://www.kormany.hu
Megyesi Schwartz Éva
2011. május

pályázati ajánló

Testvérvárosi találkozók
Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében
megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a résztvevő
települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés
mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.
Beadási határidő: 2011. szeptember 1.
Ezeknek a találkozóknak fontos összetevője
• az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió alapgondolatának, jövőjének és értékeinek megvitatása, az EU demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai
integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztalható előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérvárosok között, stb.;
• a résztvevők között szövődő barátság: személyes kapcsolatok kialakulása a testvérvárosok lakói között, egymás mindennapi életének
megismerése, a kulturális sokszínűség és az európai közös kulturális
örökség megtapasztalása és megosztása egymással, stb.;
• az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek, iskolák, önkéntes
szervezetek, stb.) bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők aktív szerepvállalása (műhelyfoglalkozások, közös
kulturális előadások, sportesemények), stb.
Pályázók köre: pályázatot testvérvárosi kapcsolattal rendelkező önkormányzatok, vagy ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi egyesületei, bizottságai nyújthatnak be. A pályázatot az a település nyújtja be,
amely a találkozó helyszíne lesz.
A támogatás formája átalánydíj, a résztvevők száma és a találkozó időtartama. A megítélhető támogatás mértéke minimum 5000 EUR/projekt maximum 25.000 EUR/projekt lehet.
Pályázati határidők 2011-ben:
2011. június 1. Megvalósulási időszak: 2011. október 1. – 2012. június 30.
2011. szeptember 1. Megvalósulási időszak: 2012. január 1. – 2012.
szeptember 30.
A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Űgynőkség (EACEA) kezeli.
A részletes 2009-es pályázati útmutatót(tájékoztató jellegű, a 2010-es
útmutató még nem jelent meg) az EACEA honlapjáról lehet letőlteni:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/EACEA_
2008_0185_HU.pdf
További részletes információ található még az Európai Bizottság honlapján:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm
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Gyermek mesés kézműves napközi otthon

Baranyai

Kedves Szülők és Gyerekek!
Szeretettel várjuk 7-12 éves gyerekeket a nyári napközis otthonunkba egy kis ügyesedésre Pécsett, az Irgalmasok útja 16. szám
alatt található NemArt Galériába június 6. – augusztus 12. minden héten hétfőtől péntekig 8-16:30-ig.
Hétről hétre újabb technikával ismerkedhetnek meg miközben
igazi kulturális élményt kínálunk, ahol a gyerekek maguk keltik
életre a mesék világát.
A kézműves foglalkozás során egy-egy mese témájára dolgozunk, ezáltal nemcsak ügyességüket fejleszthetik, hanem rálátásukat is a mese mondanivalójára. A program során mesefilmek vetítése, diavetítés és a mesék ismerete alapján készítünk tárgyakat.
Egy-egy elkészült alkotásból emléktárgyakat is készítünk, hogy
sok-sok évig örömünket leljük munkájukban.
A „műveket” újrahasznosított anyagokból készítjük el, így
mélyítve el a környezettudatos életmódot. (textil baba, figura készítés, batikolás, esetleg alkotás természetes anyagokból: nemez,
raffia készítés, Decopuage készítése)
Megismerkedhetnek egy-egy kirándulás alkalmával növényekkel. Előadás keretein belül pedig elmondjuk azok fontosságát és
szerepét a természetben és az emberi társadalomban.
Időpont:
A nyári napközis otthonba: 7-12 éveseket várunk. Június 6. – augusztus 12-ig naponta hétfőtől péntekig 8-16.30 óráig. Egyéni
kéréseket megbeszélés alapján.
Helyszín:
NemArt Galéria Irgalmasok u. 16.

Árak:
450 Ft/óra
Ha egy teljes hetet szeretnének járni, akkor 15 000 Ft
Testvérek esetén a teljes hétre 25 000 Ft
Miért jó a szülőknek?
Kedves Szülők!
Tudjuk, hogy milyen nehéz Önöknek az iskolai nyári szünet, amikor nincs kire bízni gyermeküket! Ezért hoztuk létre ezt a programot, ahol a gyermekük szakirányú tanárok körében és egymás
társaságában fejlesztheti kreativitását. Hasznos lehet gyermeke
számára, hogy újabb és újabb közegben ismerkedhet meg más gyerekekkel, ezáltal lesz nyitottabb és fogékonyabb minden helyzetre
az élet későbbi szakaszában. Segítünk kreativitásának és szemléletmódjának fejlesztésében és javításában, azáltal, hogy meséken
keresztül és azok mondanivalója alapján készítjük el a tárgyakat.
Másrészről, ha csak pár órára szeretné szolgáltatásainkat igénybe venni az is megoldható, hiszen programunk nyitott és bárki
bármikor becsatlakozhat.
Ha egész napos gyermek felügyeletet szeretnének, akkor az ebédet az ár tartalmazza! A reggelit és uzsonnát a gyerekük legyen
szíves magával hozni.
Ingyenes nyílt nap július 6-án 8-16:30-ig
Ne habozzanak!
Látogassanak el hozzánk!
Mesés napokat!
Tondó Művészeti Egyesület

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:..................................................................

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.
2011. május
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22. Pécsi Nemzetközi
Kamarakórus Verseny
Pécs, 2011. június 10-13.

22nd International
Chamber Choir Competition of Pécs
Pécs, 10-13th June 2011

