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CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA 
H-76�4 Pécs, Szent István tér 17.

Telefon: +36 7�/ �15 543,  511-815; Fax: +36 7�/ 315 679
E-mail: nevhaz@t-online.hu; Web: www.civilhaz-pecs.hu

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA SZEptEmbErI prOGrAmJAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRA   

• 2011. augusztus 31-től látható Kuti László 
szobrászművész „Diverso” című kiállítása. 

 A kiállítást megnyitja: Böszörményi István, 
szobrászművész Közreműködik: Weber Kristóf 
zeneszerző, muzikográfus

 A kiállítás megtekinthető: �011. szeptember 16-ig.
• 2011. szeptember 16-án, pénteken 18 órakor nyílik 

Jegenyés Diána szobrászművész „Csillagszoba” 
című kiállítása a Barokk Pavilonban újonnan nyíló 
Barokk Galériában.

   A kiállítás megtekinthető: �011. október 7-ig, 
hétköznaponként 10-18 óráig

• �011. Szeptember �0-án, kedden 18 órakor nyílik 
az Erfurti Pszichoszociális Centrum Nyitott 
Műhelyének kiállítása „A lelkünk színes” címmel.

 A kiállítást megnyitja: Dr. Grósz Attila Pál, osztályos 
orvos, közösségi Pszichiátriai ellátás koordinátora

 Zongorán közreműködik: Kanizsai Melinda, 
zeneterapeuta

 A kiállítás megtekinthető: �011. október 4-ig
• 2011. szeptember 6-tól látható a Mecseki 

Fotóklub tagjainak kollekciója a Halász Rezső 
Galériában.  

A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 9-19-ig

PROGRAM

Szeptember 7-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub 
Az időutazó felesége 
Színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus drá-
ma, 110 perc, 2009
(További információ: Esélyek Háza 7�/�10-794)

Szeptember 5-én, hétfőn 15 órakor
Füsti Molnár SzíniStúdió - Beiratkozás

Szeptember 6-án, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Szeptember 12-én, hétfőn 15 órakor
Füsti Molnár SzíniStúdió - Beiratkozás
Szeptember 13-án, kedden 16.30-kor
„Árpád-házi királyleány, Jolánta, Aragónia 
királynéja”
A XIII: századi Magyarország, magyar- katalán 
kapcsolatok

Előadó: Nagy Sándorné, Szilágyi Margit
A rendezvény házigazdája: Dr. Harsányi Iván 
történész
PÉCSI MAGYAR-SPANYOL TÁRSASÁG 
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA

Szeptember 13-án, kedden 18 órakor
Szekeres Tibor: Húsz éves a Hüllő- és kétéltű-vé-
delmi programunk
Az elmúlt húsz esztendő eredményeit foglalja össze 
a program vezetője, felelevenítve néhány vidám 
pillanatot is.
MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉ-
DELMI EGYESÜLET

Szeptember 13-án, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Szeptember 14-én, szerdán 13.30-kor
Pedagógiai oktatónap
ITALOS KARTON KÖRNYEZETVÉDELMI 
EGYESÜLET

Szeptember 19-én, hétfőn 16.30-kor
III. Babahordozó Napok

Szeptember 20-án, kedden 17 órakor
Az író hitvallása a magyarságról és az értelmiségről
Megemlékezés Németh Lászlóról születésének 110. 
évfordulója alkalmából
Előadó: Dr. Neszmélyi Károly c. egyetemi tanár
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA

Szeptember 20-án, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB

Szeptember 21-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub 
Rosencrantz és Guildenstern halott 
Színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 117 
perc, 1990
(További információ: Esélyek Háza 7�/�10-794)

Szeptember 22-én, csütörtökön 18.30-kor
Simply English Klub

Szeptember 27-én, kedden 17 órakor
Zsolnay Vilmos emlékezete
Előadó: Dr. Vargha Dezső főlevéltáros
PÉCSI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS VÁROSVÉDŐ 
EGYESÜLET

Szeptember 27-én, kedden 18 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB
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SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti 
program Baranya megyében 3

Pécs, pünkösdi kórusverseny, hársfaillat 7

A ��. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus 
Verseny díjai 8

Esélynap 10

T A R T A L O M
Sansz Filmklub 1�

Beszélgetés dr. Kellermayer Miklós 
emeritus professzor úrral 14

Pályázati ajánló 16

Esélyegyenlőségi nap Sellyén 18

Nyári szünet után, kissé megváltozott külső-

ben jelenik meg a Civil Korzó. A változás oka 

az a sokak által ismert és tapasztalt tény, hogy 

a civil szervezetek számára mind nehezebb 

feladatot jelent a működéshez és a progra-

mokhoz, szolgáltatásokhoz szükséges forrá-

sok előteremtése. Szűkösen csordogálnak a 

hazai források, a közvetlen Uniós pályázatok 

eredményeit végignézve azt tapasztalhatjuk, 

hogy jelenleg inkább a nálunk is rosszabb 

gazdasági helyzetben lévő, államcsőd előtt 

álló országokba kerül a támogatások jelentős 

része, a forprofit szférából pedig eddig sem to-

longtak a jelentkezők azért, hogy támogassák 

a civil szervezeteket. 

A korábbiakban már írtunk arról, hogy az 

idei év elején jelentős változások történtek a 

Nevelők Háza Egyesület életében. A Civil 

Közösségek Háza mellett az Esélyek Házát 

és az Önkéntes Centrumot is működtetjük, 

amelyek így a Civil Szolgáltató Központtal 

egy komplex szolgáltató egységet alkotnak, 

valamint mi üzemeltetjük a Szent István tér 

17. szám alatt található Kultúrkertet, a nyu-

gati és az északi várfalsétányokat Tapasztala-

taink szerint már nem csak a Civil Közössé-

gek Házát, hanem a szabadtéri helyszíneket is 

mind több közösség és civil szervezet használ-

ja és tölti meg programokkal.

Mint nyilvánvaló és elvárható volt, eddig is 

mindent megtettünk, hogy minél magasabb 

színvonalú programokat és szolgáltatásokat 

tudjunk biztosítani; ez eztán sem lesz más-

képp. A megváltozott helyzet ellenére azok 

a szolgáltatásaink, mint a Civil Szolgáltató 

Központ – amely már több mint tíz éve ad 

tanácsokat a civil szervezeteknek –, az Inter-

netes Közösségi terem, a Számítógépes tan-

folyam, vagy a Sansz Filmklub az eddigiekhez 

hasonlóan továbbra is térítésmentesen állnak 

az érdeklődők rendelkezésére, de immáron 

önfinanszírozással biztosítjuk ezeket a szol-

gáltatásokat. Mindemellett ahogy eddig, úgy 

a továbbiakban is helyet adunk a civil szerve-

zetek összejöveteleinek, rendezvényeinek.

Hajnal Zsolt
főszerkesztő

Tisztelt Olvasó,
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A Nevelők Háza Egyesület és a Dél-Dunántú-
li Regionális Forrásközpont Szolgáltató Non-
profit Kft. �010. márciusában közös pályáza-
tot nyújtott be „SANSZ – Esélyegyenlőségi 
kísérleti program Baranya megyében” cím-
mel a TÁMOP – 5.5.1A-10/1-�010 számú 
pályázati konstrukció keretében. A beadott 
pályázat pozitív elbírálásban részesült, mely-
nek eredményeképpen �010. július elsejétől a 
TÁMOP – 5.5.1A-10/1-�010 számú projekt 
megvalósítása megkezdődött. Az elnyert tá-
mogatási összeg: 4� 4�3 478 Ft a támogatás 
mértéke a projekt elszámolható összes költsé-
gének 100 százaléka.

E rövid írás keretében az elmúlt hónap ese-
ményeiről és a következő hónap tervezett te-
vékenységeiről tájékoztatjuk az érdeklődőket.

ÁLLÁSKERESőK TEAHÁZA
Álláskeresők Teaháza önsegítő csoportfoglal-
kozások az álláskeresők számára szervezett 
program január óta zajlik. Összesen 3 telepü-
lésen: Mágocs, Mohács, Sásd. Szeptember hó-
naptól pedig a sellyei kistérségben is elindul. 
A résztvevők igényeihez igazodva, konkrét 
állásajánlatokat, információkat nyújtanak 
munkatársaink. Ezenkívül saját élményen 
alapuló non-formális, tapasztalati tanuláson 
alapuló ismeretátadás módszerével zajlik a 
teaház szolgáltatás.

TANÁCSADÁS
Az álláskeresők részére történő egyéni tanács-
adás keretében az ügyfélfogadás folyamato-
san működött és működik a jövőben az alábbi 
helyszíneken:

Pécs (helyszín: Pécs Keleti Civil Kapcsola-
tok Háza, időpont: hétfő 1�-16 óráig)

Mágocs-Alsómocsolád (helyszín: Gyer-
mekjóléti és Családsegítő Szolgálat, időpont: 
szerda 9-1�)

Mohács (helyszín: Duna Irodaház, idő-
pont: csütörtök 9-1� óráig)

Munkaerő-piaci tanácsadó elér-
hetősége: Csiszár Tamás, 30/816-9806

PROJEKTMODELLEZő KLUB
A projektmodellező klub 4 kistérségben (sás-
di, 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 pro-
jektmodellező klub célja, hogy a helyi szer-
vezetek és intézmények együttműködésében 

új projektek és programok kerüljenek kidol-
gozásra, melyek segítheti a helyi problémák 
megoldását. A klub célja, hogy új pályázati 
lehetőségek kiaknázásával, az együttműkö-
dések aktivizálásával, a célok megfogalmazá-
sával közös gondolkodásra ösztönözze a helyi 

SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program 
Baranya megyében

TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011
„Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezde-

ményezések, programok támogatása”
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partnereket, együttműködőket. 3 kistérség-
ben (mohácsi, sásdi, siklósi) az együttműkö-
dő partnerek döntése alapján a kidolgozott 
projektötlet felhasználásra kerül, vagyis szep-
tember hónapban a projektmodellező klub 
keretében létrejött projektek benyújtásra ke-
rülnek az éppen aktuálisan meghirdetett pá-
lyázati konstrukciókba. 

KÉPZÉS
Nevelők Háza Egyesület és a Dél-Dunántúli 
Regionális Forrásközpont Szolgáltató Non-
profit Kft. konzorciumi együttműködésében 
benyújtott „SANSZ – Esélyegyenlőségi kí-
sérleti program Baranya megyében„ című 
TÁMOP–5.5.1/A-10/1-�010-0011 számú 
pályázat keretében �011. július hónapban 
antidiszkriminációs tréninget szerveztünk  
munkáltatók, foglalkoztatók, humán  szol-
gáltatók, civil szervezetek, közigazgatási in-
tézmények munkatársai számára. A képzés 
sikeresen lezárult. �011. augusztus hónapban 
fiatalok számára aktivizáló tréninget szerve-
zünk Alsómocsoládon, mely bentlakásos kép-
zés keretében valósul meg.  A tréning a részt-
vevők számára ingyenes!

A képzésekkel kapcsolatban felmerülő 
kérdéseket az alábbi elérhetőségeken várjuk:  
Kiss Zsuzsa (közösségszervező) telefon: 
06/7�/�15-543, E-mail: tamop551@civil-
haz-pecs.hu, 

Krsjákné Bodrog Csilla (projektvezető) 
tel.: 0630/84-66-840.

SZAKMAI NAPOK 
�011. február-június között havonta egy alka-
lommal szakmai napot tartunk. �011. június 
�3-án szerveztük az ötödik s egyben utolsó 
tematikus szakmai napot „BÖRTÖNBőL 
SZABADULÓK/SZABADULTAK 
ÉS PÁRTFOGOLTAK TÁRSADAL-
MI REINTEGRÁCIÓS ESÉLYEI” 
címmel.

A tematikus szakmai nap célja, hogy a 
civil, non-profit szervezetekben, humán in-
tézményekben, közigazgatásban dolgozó 

szakemberek és a munkáltatói szféra számára 
ismerté tegyük a bűnözés veszélyének ki-
tett fiatalok, illetve büntetés-végrehajtási 
intézetből szabadultak vagy pártfogoltak 
társadalmi reintegrációs esélyeivel, lehe-
tőségeivel összefüggő programokat, mód-
szertani tanulmányok eredményeit és a jó 
gyakorlatokat bemutassuk. A szakmai napok 
fő célja, hogy az adott szakterületen tevékeny-
kedő munkatársak számára információkat 
nyújtsunk és tapasztalatcsere történjen. 

Az előadások után kerekasztal-beszélgetést 
tartottunk, melynek keretében a résztvevők 
elmondhatták véleményüket és javaslataikat 
az adott célcsoport problémáival és a meg-
oldási javaslatokkal kapcsolatban. A beszél-
getés során célként megfogalmazódott, hogy 
az elítéltek reintegrációjának megvalósulását 
akadályozza a speciális eszközrendszer hiá-
nya, módszer, protokoll, az ellátó rendszer 
hiányossága és az intézményi elem is hiányzik 
(félutasház vagy valamilyen „köztes” ellátó 
börtön és társadalom között). Megfigyelhető, 
az érintettek, szolgáltatók együttműködési 
hajlandósága, szándéka. Sokan, sokfélét nyúj-
tanak, de a szálak, információk nem futnak 
össze egy helyen.

A kerekasztal keretében elhangzott ötle-
tek és javaslatok:

• mozgó irodák, melyek lehetővé tennék a 
fogvatartás ideje alatt a hivatalos, szük-
séges okmányok előteremtését

• utógondozás jelentősége nagy, kidolgo-
zandó protokoll szükséges

• mentorok („kéz amit megfoghat”) na-
gyobb szerepet kellene, hogy kapjanak
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• konkrét segítség kell célcsoportnak 
(munkahely, pénz, stb.)

• munkaadók felé kapcsolatépítés, hálóza-
tosodás

• tranzit, ugródeszka jellegű foglalkozta-
tás (referencia nyújtása, munkatapaszta-
lat szerzése)

• tranzit ellátás, FÉLUTAS HÁZ
• rendszeres pénzbeli támogatás, juttatás 

szabadultaknak
• közösségi kapcsolódás
• családgondozás, családi kapcsolatok ren-

dezése
• önkéntesek és önkéntesség szerepe
• esetkonferencia, rendszeres találkozók
• szolgáltatók ismerjék meg egymást, 

együttműködés 
• sikeres esetek gyűjtése, multiplikáló ha-

tás
• önsegítő kultúra honosítása

ESÉLYEGYENLőSÉGI NAPOK
A projekt során �011. szeptember-október 
hónapokban együttműködő partnereinkkel 
Baranya megyében 5 helyszínen helyi akciót, 
esélyeg yenlőségi 
napot valósítunk 
meg. Az esély-
egyenlőségi napok 
helyszínei: Alsó-
mocsolád, Pécs, 
Sellye, Mohács, 
Kémes. Jelenleg a 
helyi akciók előkészítése, szervezése zajlik. Az 
esélyegyenlőségi napok (mint helyi akciók) 
a társadalmi befogadás elősegítését, a diszk-
rimináció csökkentését, az esélyegyenlőség 
megvalósítását célozzák, tudatos, tervezett, 
széleskörű PR tevékenység egészíti ki.

Minden helyszínen más lesz a központi 
téma, amely köré épülnek a nap rendezvényei, 
tevékenységei.

1. Pécs: akadálymentes turizmus (német 
modell alapján), Mural Painting (az 
EKF projekthez kötődve, fiatalok együtt 
kézlenyomatot hagynak)

�. Kémes: munkaerő-piaci hátrányok, ro-
mák esélyegyenlősége, gyermekkori pre-
venció

3. Alsómocsolád: intergenerációs szolida-
ritás, fókuszban az idősekkel

4. Mohács: környezettudatosság, környe-
zeti fenntarthatóság

5. Sellye: ifjúsági programok
Tervezett időpontok és együttműködő 

szervezetek:
1. �011. szeptember 03. (szombat) Alsó-

mocsolád – Mocsolád-Civilház Non-
profit Kft. 

�. �011. szeptember 09. (péntek) Sellye 
– Szociális Háló Egyesület 

3. �011. szeptember 17.(szombat) Pécs 
– Esélyek Háza 

4. �011. szeptember �4. (szombat) Mo-
hács – Mohácsi Városvédő Egyesület és 
a Van1Hely Egyesület 

5. �011. október 7. (péntek) Kémes – Ké-
mes Körzet Gyermekeiért Alapítvány 

Programjainkra mindenkit szeretettel vá-
runk!

Boros Julianna
a projekt szakmai vezetője

boros.julianna@civilhaz-pecs.hu 

A projekttel kapcsolatban bővebb infor-
máció kapható az alábbi elérhetőségeken:

Nevelők Háza Egyesület 
(gesztor szervezet) 

76�4 Pécs, Szent István tér 17. 
Tel.: 067�/511-815 

tamop551@civilhaz-pecs.hu, 
www.civilhaz-pecs.hu 

Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 
Nonprofit Kft. (konzorciumi partner) 

76�5 Pécs, Király utca 8. 
Tel.: 067�/514-100 www.ddrfk.hu 
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Koranyári derűs időjárással, hársfaillattal vár-
ta látogatóit az ünneplőbe öltözött, megújult 
város a ��. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus 
Versenyre �011. június 10-13. között. A pün-
kösdi hétvégére megtelt a város vendégekkel: 
a kamarakórus versenyen kívül a Pécsi Orszá-
gos Színházi Találkozó rendezvényei is nagy 
közönséget vonzottak. A megnyitó ünnep-
ségen Dr. Páva Zsolt polgármester köszön-
tőjében reményét fejezte ki, hogy a kulturális 
főváros évének múltával nem múlik el a város 
kulturális életének pezsgése, szellemi életének 
vonzása, és ez a kórusversenyhez hasonló ren-
dezvényeknek is köszönhető. A polgármester 
úr köszöntő szavait Tillai Aurél Viva la mu-
sica! c. művével viszonozták Véghelyi Ákos 
vezényletével az egybegyűlt résztvevő ének-
karok.

A Magyar Örökség díjas Pécsi Kamarakó-
rus nagyszerű ünnepi nyitóhangversenyével 
indult a verseny zenei esemény-sorozata. A 
műsor Liszt Ferenc születésének �00., Bar-
tók Béla születésének 130. évfordulójára em-
lékezett, méltó keretét Kodály Vörösmarty 
ódájára írt kórusa, a Liszt Ferenchez, és Liszt 
hatalmas XIII. zsoltára adta. A hangversenyen 
közreműködött a kitűnő Pécsi Szimfonietta, a 
zsoltár tenor szólóját Molnár András énekel-
te. A hangversenyt követő fogadás alkalmával 
a Civil Közösségek Házában az első forduló 
sorsolása is megtörtént.

A pécsi kórusverseny különlegessége a 
gyorstanulási forduló: a kórusoknak 75 perc 
áll rendelkezésükre, hogy egy új, ismeretlen 
művet megtanuljanak és előadják a zsűri és 
egymás előtt. Tillai Aurél ez alkalomra írt 
Dies irae-jét vegyes- és egyneműkari változat-
ban is elkészítette, hogy a különböző kórusok 
azonos feltételekkel indulhassanak. Ez a fel-
adat leginkább a kórustagok egyéni kottaol-
vasó képességét, és a kórusvezető képzettségét 
veszi igénybe. Majdnem minden kórus végig-
énekelte az igényes darabot, kiemelkedő tel-
jesítményt a debreceni Vox Antiqua kamara-

kórus és karnagya, Kiss Csaba nyújtott, akik 
szinte koncertképes minőségben mutatták be 
a művet.

Délután következett a szakrális művek 
fordulója, ennek keretében kellett megszólal-
tani a kötelező művet. Az egyneműkaroknak 
Liszt: Oh salutaris hostia, a vegyeskaroknak 
Liszt: Ave Maria c. kórusa volt a kötelező mű. 
A sok szép produkció közül a „Fresco” fehér-
orosz női énekegyüttes Oh salutaris hostia-ja 
volt a legmeggyőzőbb, akik emlékezetből, 
teljes azonosulással adták elő Liszt művét. A 
pécsi Ferences templom gyönyörű, egységes 
barokk berendezésével és nemes akusztiká-
jával méltó helyszínül szolgált a művek igé-
nyes megszólalásához. A legemlékezetesebb 
produkciókat a zsűri a gálahangverseny mű-
sorába szerkesztette. Az After Cantat fiatal 
pécsi együttestől Zdenek Lukas Sanctus-át, a 
szegedi Lassus (női) énekegyüttestől Orbán 
György Horae-jét választották. A harmadik 
forduló vasárnap délutáni műsora a szabadon 
választott művekből állt. Ennek helyszíne 
a Dóm Múzeum volt. Itt mutatkozott meg 
igazán a program változatossága, sokszínű-
sége. A berlini Jeunesse Kamarakórus által 
előadott ausztrál Stephen Leek: Kondalilla c. 
avantgard műve éppúgy a gálaműsorba került, 
mint Tillai Aurél Frühlingsboatschaft-ja – a 
Szent Mór Iskolaközpont Női Kamarakóru-
sa énekelte. Johann Hermann Schein bibliai 
szövegű madrigálja: Da Jakob vollendet hatte 
a debreceni Vox Antiqua előadásában sokak 
szerint a verseny művészi csúcspontját jelen-
tette.

A négytagú zsűri svéd tagja, Bo Aurehl 
(Stockholm) karnagy összefoglaló értékelésé-
ben kiemelte a verseny oldott, baráti légkörét, 
fesztivál-hangulatát. Sajnáltuk, hogy a leg-
felszabadultabb közös éneklésekben – lévén 
a zsűrinek adminisztratív feladata – nem ve-
hettünk részt, csak hírét hallottuk a jókedvű 
szabadtéri dalolásnak, amelyet Lakner Tamás 
vezetett, s lemaradtunk az Unicum Laude 

PÉCS, PÜNKÖSDI KÓRUSVERSENY, HÁRSFAILLAT
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nagysikerű programjáról is. A zsűri magyar 
tagjai Hartyányi Judit (Budapest), Ordasi Pé-
ter (Debrecen) mindvégig élvezték azt a min-
denre kiterjedő figyelmet, amellyel Tillai Au-
rél zsűrielnök és főként a Pécsi Kamarakórus 
tagjaiból álló rendezőként is abszolút profi 
csapata körülvették a résztvevőket.

Tillai Aurél azonban nemcsak elnöke a Pé-
csi Kamarakórus Versenyeknek, hanem több 
mint félévszázados karnagyi munkájával a 
lehetőség megteremtője, megálmodója, meg-
szervezője, zeneszerzője és spiritus rectora, 
fáradhatatlan motorja e különleges, szép fesz-
tiválnak. Igényessége, derűje, hite inspirálója 
és mércéje minden munkatársának, énekesé-
nek, kollégájának. Adjon az Isten nekik szá-

mos közös munkával töltött évet, nekünk pe-
dig alkalmat, hogy örvendezhessünk a méltó 
folytatásnak!

A folytatáshoz azonban szükséges még az 
anyagi támogatás is, amelyet a �011-es ren-
dezvényhez a következő intézmények bizto-
sították:

Balassi Intézet
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Nemzeti Kulturális Alap
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Köszönjük!

Ordasi Péter karnagy, főiskolai docens
A 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus

zsűrijének tag ja

VEGYESKAR

I. díj    Vox Antiqua Kamarakórus – Debrecen
 Karnagy: Kiss Csaba
 9�,8 pont  

II. díj After Cantat Énekegyüttes – Pécs
 Karnagy: Hoffner Tibor, Balatoni Sándor
 84,5 pont

III. díj Jeunesse Kamarakórus – Berlin – Német-
ország

 Karnagy: Stefan Rauh
 83,5 pont

EGYNEMűKAR

I. díj Fresco Énekegyüttes – Jekatyerinburg  – 
Oroszország

 Karnagy: Larisa Romodina
 93 pont  

II. díj Lassus Énekegyüttes – Szeged
 Karnagy: Varjasi Gyula
 86,5 pont

A 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny díjai

Vox Antiqua

Jeunesse

Fresco
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III. díj A Szent Mór Iskolaközpont Női Kamara-
kórusa – Pécs

 Karnagy: Kopjár Anikó
 8�,5 pont

KüLÖNDÍJAK
     
Modern magyar mű kiemelkedő  előadásáért  A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az 

Editio Musica díja
Orbán György: Horae  Lassus Énekegyüttes – Szeged
 Karnagy: Varjasi Gyula

Különdíj a  Ravel-mű kiváló előadásáért A Baranya megyei Önkormányzat és az Edi-
tio Musica díja

 Carus Énekegyüttes  – Maribor –  Szlovénia
 Karnagy: Samo Podbreznik

Kötelező Liszt-mű legjobb előadásáért A Pécsi Püspökség díja 
 Fresco Énekegyüttes – Jekatyerinburg – 

Oroszország
 Karnagy: Larisa Romodina
     
Gyorstanulási Verseny első helyezettje Vox Antiqua Kamarakórus– Debrecen
 Karnagy: Kiss Csaba 
    
Karnagyi különdíj – Kopjár Anikó
Kiemelkedő hangképző és kórusnevelő munkájáért
   
Közönségdíj A Szent Mór Iskolaközpont Női Kamara-

kórusa – Pécs
 Karnagy: Kopjár Anikó

Szent Mór Iskolaközpont Női Kamarakórusa

CarusLassus
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•	 HÉTPRÓBA AZ ESÉLYLIGETBEN
 Az esélyegyenlőség, az emberi jogok tudatosítása, a környezettudatosság és az önkén-

tesség területén tevékenykedő szervezetek bemutatkozása és játéka gyerekek és felnőt-
tek számára.

 Kitelepülő szervezetek: Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza, Ba-
ranya Megyei Önkéntes Centrum, Emberség Erejével Alapítvány, Zöld-Híd Alapít-
vány, MÁsKépMás EESZ Közhasznú Alapítvány, Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., 
Pécsi Zöld Kör, KuPé Közhasznú Egyesület, Mobilitás DDRSZI, Színes Gyöngyök 
Egyesület, Nevelők Háza Egyesület, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla Gondvise-
lés Háza, Alternatíva Ifjúsági Iroda, Kanga Egyesület, Ifjúságért Egyesület, Faág baráti 
Kör Egyesület.

•	 ÉLő KÖNYVTÁR
 Elgondolkodtál már azon, hogy milyen előítéleteid vannak másokkal szemben? Vagy 

azon, hogy mások mit tartanak rólad? Sok sztereotípia él-e benned például a romákról, 
zsidókról, (ex-)hajléktalanokról, feministákról és leszbikusokról, fogyatékkal élőkről, vagy 
a környezetvédőkről? Még sohasem volt alkalmad rá, hogy elbeszélgess velük és megtudd 
milyen az életük? Ha kész vagy szembenézni saját előítéleteiddel, és szeretnél személyesen 
találkozni ‘sztereotípiáddal’, akkor iratkozz be az Élő Könyvtárba, ahol a könyvek beszélni 
tudnak!

•	 SZOCIOPOLY – GAZDÁLKODJ, AHOGY TUDSZ! ÓRIÁS TÁRSASJÁTÉK
 Ebben a játékban bárki kipróbálhatja, mire is elég a segélyből, családi pótlékból, GYES-ből, 

fekete munkából szerezhető jövedelem. A játék során egy átlagos hónap napjain haladunk 
végig. A játékosoknak a tartósan munka nélkül lévők jövedelmi viszonyai között kell túl-
élnie a hónapot.

•	 MURÁL PAINTING (közösségi falfestés) módszer bemutatkozása és közösségi sza-
bad festés a programon résztvevőkkel, Katona Krisztina vezetésével.

•	 AKADÁLYMENTESSÉG ÉS TURIZMUS (16 és 17 óra között a fák alatt, esőhelyszín 
Civil Közösségek Háza) – civil fórum a az eredményekről és a lehetőségekről

FALUNK  
(Közösségi falfestés pécsi börtönprojekt keretében)

 dokumnetumfilm-vetítés és kerekasztal-beszélgetés a projekt résztvevőivel
2011. szeptember 15. (csütörtök)  17 óra 

Civil Közösségek Háza

SANSZ – ESÉLYLIGET
( TÁMOP 5.5.1. SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program 

Baranya megyében című projekt keretében)  
2011. szeptember 16. (péntek), 14 és 19 óra között

Pécs, Szent István tér, a Szökőkút közelében.

ESÉLYNAP



2011. szeptember 11

Ba
ra

ny
ai

JÁTÉK A VÁRFALON – MÁST-JÁTSZÓHÁZ
2011. szeptember.17-én (szombaton) 13-18 óra között 

A Nyugati várfalsétány kertjében illetve az itt található Barokk Pavilonban 
A 3. Szektor Alapítvány, az Egyensúlyban Élni Egyesület, a MásKépMás E. E. Sz. Közhasznú 

Alapítvány  és az Pécsi Esélyek Háza szervezésében.
A Program:

• Kézműves foglalkozás
• Játszóház
• A Barokk Pavilonban fogyatékossággal élő alkotók bemutatkozása
Erfurti Pszichoszociális Intézet Nyitott Műhelye alkotásainak kiállítása
Civil Közösségek Háza Gebauer Galériájába (Pécs, Szent István tér 17.)
Megnyitó: �011. szeptember �0-án, kedden 18 órakor

A „műhelyben” olyan lelki problémákkal küzdő emberek találkoznak, akik szeretnék magukat 
kreatívan kifejezni és ehhez védett környezetre van szükségük. Mindenkinek más a célja, min-
denkit más motivál. Amit nekik a festés, alkotás jelent, és amire mindez kihat, azt szemléltetik a 
résztvevők képei és alkotásai, némi életrajzi betekintéssel.
A kiállítás �011. szeptember �0. és október 4. között tekinthető meg.
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�011. szeptember 7.
 Az időutazó felesége – színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 110 perc, �009
 Henry, a chicagói könyvtáros ritka genetikai rendellenességben szenved. Egyfajta időutazóként a legvá-

ratlanabb pillanatokban más-más idősíkban találja magát. Az egyetlen biztos pont az életében Clare. A 
férfi harmincéves volt, amikor találkoztak, a lány hat. A férfi harmincéves volt, amikor összeházasodtak, 
a lány huszonkettő. Különös kapcsolatuk során megélik a fiatalságukat, öregségüket, a szerelem téren és 
időn át is összeköti őket. Boldogságukat csak két dolog árnyékolja be. Vajon a gyermekük is örökli apja 
betegségét? És meddig térhet vissza Henry, akit láttak meghalni. Audrey Niffenegger regényéből.

�011. szeptember �1.
 Rosencrantz és Guildenstern halott – színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 117 perc, 1990
 Két olyan emberről szól a történet, akik soha sem jönnek rá, miért ölik meg őket, s hogy ez meny-

nyire mulatságos. Belekeveredtek egy történetbe, mely számukra éppolyan rejtélyes, mint a nézőnek. 
Két lóti-futi mellékszereplő, akik parancsra főszerepre kényszerülnek. Hamlet királyfi áruló barátai. 
Kockáznak, fülelnek, túllihegik a parancsokat. Ármány, szerelem, összeesküvés, bosszú és gyors halál, 
s ők semmit sem értenek az egészből... Tom Stoppard, a neves színműíró első filmjében saját darabját 
dolgozta át a filmvászonra. Shakespeare Hamletjének sajátos parafrázisában a darab két gyászos végű 
mellékfiguráját állítja a középpontba, miközben az eredeti dráma főalakjai csak a háttérben jelennek 
meg. A film 1990-ben elnyerte a velencei fesztivál nagydíját, az Arany Oroszlánt.

�011. október 5.
 Candy – ausztrál romantikus dráma, 104 perc, �006
 Dan költő szeretne lenni, Candy pedig festő; elsöprő, szenvedélyes szerelmük a legnagyobb boldogság 

szabadságával ajándékozza meg őket. Hogy még teljesebben éljék meg szerelmük és érzékeik szabadsá-
gát, a fiú bevezeti a lányt a kábítószerek világába. Candy nem hajlandó szüleire hallgatni, akik szerint 
Dan egy igazi vesztes, hanem egyre jobban sodródik a fiúval és erősödő drogfüggőségükkel. Nem kell 
sok idő ahhoz, hogy a heroin legyen az egyetlen motiváció az életükben. Egyre jobban lecsúsznak, és 
nincsen annyi pénzük, hogy beszerezzék a szükséges adagokat. Először csak pénzt kérnek kölcsön, 
majd amit tudnak, elzálogosítanak. A lejtőn nincs megállás: a fiú lopni kezd, a lány pedig prostitu-
áltként végzi. De amikor Candy teherbe esik, a két szerelmes a legfájdalmasabb szenvedésnek teszi ki 
magát, hogy megszabaduljon a heroin fogságától egy jobb élet reményében.

�011. október 19.
 Egy fiúról – színes, magyarul beszélő, angol-amerikai-francia-német romantikus film, 97 perc, �00�
 Will egy gyógyíthatatlanul menő 38 éves londoni fickó. Gazdag, nőtlen, gyermektelen, és egész nap 

semmi más dolga, mint hogy laza legyen, kerülje a felelősséget - és csajozzon. Egy egyedülálló anyával 
kialakított futó viszonya után rájön, hogy fektethető nők felhajtására remek terep a magányos szülők 
klubja. Nosza, ki is talál hamarjában magának egy Ned nevű kisgyereket, a róla szóló mesékkel fel-
fegyverkezve csatlakozik a helyi klubhoz, és minden szépen halad afelé, hogy elcsábítsa az egyik anyát, 
Susie-t, amikor becsöppen az életébe a lány barátnőjének fia, Marcus. Marcus fura 1� éves srác, akinek 
zűrjei vannak otthon és az iskolában egyaránt. Anyja, Fiona hippi és depressziós, a suliban pedig a me-

SANSZ  FILMKLUB – 8.sorozat
Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.) 17 órától

A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A vetítéseket követően lehetőség nyí-
lik a filmről való beszélgetésre.

Szervezők: 
• Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda 

Esélyek Háza
• American Corner-Pécs
• Dialógus-kör 

• Ki-Látás Közhasznú Alapítvány
• Napkelet Jógaház
• Nevelők Háza Egyesület
• és barátaink
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nőbb gyerekek halálra szekálják a fiút, mert más, mint a többiek. Aznap, mikor Will és Marcus először 
találkoznak, Fiona öngyilkosságot kísérel meg, és noha Will csak véletlenül épp ott van, Marcus benne 
látja a megoldást a gondjaikra.

�011. november �.
 Fedezd fel Forrestert! – színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 136 perc, �000
 A Pulitzer-díjas regényíró, William Forrester mindig is izgalmas személyiség volt. A semmiből buk-

kant fel negyven évvel ezelőtt, és nagysikerű regénye megírása után ugyanolyan gyorsan el is tűnt a 
nyilvánosság elől. A környék remetéjeként ismert őszes hajú író különc viselkedése mindenki számára 
talány. Amikor az afro-amerikai Jamal bemászik Forrester lakásába és véletlenül ott hagyja saját iro-
mányaival teli hátizsákját az események mindkettőjük számára nem várt fordulatot vesznek. Túljutva 
kölcsönös előítéleteiken Jamal Forresterben irodalmi munkássága első hívére és későbbi pártfogójára 
lel. Forrester pedig hosszú évek óta először lát okot arra, hogy feladja önként vállalt magányát.

�011. november 16.
 Precious – A boldogság ára – színes, feliratos, amerikai filmdráma, 109 perc, �009 
 Precious Jones, a zárkózott harlemi gimnazistalány élete nem tündérmese. A túlsúlyos lányt az iskolá-

ban kiközösítik, otthon pedig kegyetlen anyja terrorizálja. Mindezek tetejébe még terhes is immáron 
második gyermekével. Precious nem üldöz elérhetetlen álmokat - csupán boldog szeretne lenni, mint 
mi mindnyájan -, így amikor felcsillan a lehetősége annak, hogy átkerüljön egy alternatív iskolába, 
ahol végre emberszámba veszik, a lány azonnal kap az alkalmon. Önző édesanyjának azonban más 
tervei vannak vele.

�011. november  30.
 Légyott a Hetesen – színes, magyarul beszélő, francia vígjáték, 90 perc, �000
 Az igaz történeten alapuló vígjáték a 7-es főút mellett található mozgássérült otthonban játszódik. A 

film főhőse az ötvenéves, izomsorvadásos René, gonosz, ingerlékeny, nem fukarkodik alpári sértegeté-
seivel. Undok, rossz természete miatt közutálatnak örvend. Fárasztja a személyzetet és a lakótársakat 
is. Julie-nek, a tapasztalatlan, kezdő gondozónőnek rögtön egy ilyen kiállhatatlan beteget kell ellátnia. 
René szobája pornográf képekkel van kiplakátozva. Egyre öntudatosabban és harsányabban hir-
deti az egyik legalapvetőbb emberi szükséglethez, a szexhez való jogát. Julie-nek adja ki a feladatot, 
hogy intézkedjen. Julie végigjárja a hivatalos utat, de mindenhol értetlenségbe és ellenállásba ütkö-
zik. Azonban nem adja fel. Hiszen közel a 7-es főút, ahol hivatásos hölgyek állnak rendelkezésre... 
René álma végre valóra válik, s az utálatos alakból egy csapásra elragadó személyi-
ség válik. Mozgássérült társai, akik értetlenül szemlélik furcsa átváltozását, megpróbál-
ják kideríteni, mi okozhatta ezt a különös fordulatot. Hamarosan rájönnek, miért tűnik 
el René időnként olyan titokzatosan. Persze jobb lett volna, ha a dolog titokban marad... 
Jean-Pierre Sinapi kényes, provokatív témához nyúl, de mindezt sok humorral, tapintatosan és gyön-
géd szeretettel teszi. A �00�-ben Cannes-ban Arany Pálmát nyert Olivier Gourmet (A fiú) a mozgás-
sérült férfi szerepében pedig rendkívül hiteles, sőt, lenyűgöző!

�011. december 14.
 Simon mágus – színes, magyar-francia filmdráma, 100 perc, 1998
 Az egész úgy indul, mint egy rövidhír az esti lapokból. Párizs. Bűneset, semmi nyom. A rendőrség 

tanácstalan. Ahogy azt titokban sokszor megteszik, egy „extraszenz” segítségéhez folyamodnak. A 
különleges képességű ember külföldi, keletről jön és úgy nevezi magát, Simon. Ahogy megérkezik, 
megjelennek körülötte a csodavárók, a paparazzik, egy tanítvány, s felbukkan egy régi rivális, egy má-
sik mágus is. Ő Párizsban él, sikeres és kifinomult, de titokban érzi, hogy Simon az igazi, ezért „mágus-
párbajra” hívja ki. Három napot kell eltölteniük a föld alatt, s harmadnapra „feltámadni”.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
További információ: Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza

Pécs, Szent István tér 17. �0/43334�3 – eselyhazpecs@gmail.com
Filmleírások forrása:port.hu
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Dr. Kellermayer Miklós professzor urat Pécsett 
szükségtelen külön bemutatni. Őt nagyon sokan 
ismerik, szeretik, nem csak városunkban, de az or-
szágban, sőt a világban is.

Jelen cikkemben nem törekedtem a professzor 
úr személyes adatainak ismertetésére, hiszen ez az 
interneten bárki számára hozzáférhető. Nem vol-
tam arra sem hivatva, hogy ennek a kiváló tudós-
nak a tudományos munkásságáról beszéljek. Azt 
a számtalan magas elismerést, kitüntetést, amelyet 
élete során kapott, meg sem próbálom felsorolni, 
hiszen erre egy rövid cikk nem adna lehetőséget.

A professzor úr belső szubjektumára voltam 
kíváncsi. Néhány gondolattal szerettem volna 
közelebb kerülni ennek a nagyszerű humanista 
tudósnak az eszmeiségéhez, mélységes és tudato-
san vállalt elkötelezett Isten hitéhez. Kérdéseket 
fogalmaztam meg, melyekre a professzor úrtól 
tanári pontossággal meghatározott válaszokat 
kaptam.

Nekem sok fejtörést okoz és meg nem értést a 
kettős igazság, aminek manapság, mintha újra re-
neszánsza lenne. Persze lehet, hogy mindig is di-
vatban volt. Mi is az igazság – vetődik fel Pontius 
Pilátus óta az örök kérdés. Talán a Tízparancso-
laton alapuló emberi normáknak a kidolgozása? 
Vagy talán létezik az a paradoxon, hogy én gyil-
kolhatok, te nem gyilkolhatsz, én rabolhatok, te 
nem rabolhatsz? Tehát elfogadható ez a már-már 
begyökerezett ítéletrendszer?

Professzor Úr, hogyan látja a kettős igazság 
problematikáját?

„Nagyon könnyen lehetséges, hogy ez a „kettős 
igazság” teória rejtélye annak, hogy az ember újra 
bálványimádó lett. Ugyanis az igazságnak az a ter-
mészete, hogy abszolút, tőlünk független. A No-
bel-díjas Szent-Györgyi Albertnek van egy csoda 
mondása, hogy: „A többségnek mindig igaza van, 
akkor is, ha egyedül van”. Ezen nagyon el kell gon-
dolkozni, hogy a többségnek akkor is igaza van, ha 
nem is képviseli azt. Valójában ez azt jelenti, hogy 
az igazság nem függ attól, hányan képviselik, mert 
az abszolút. Akkor is érvényes, ha csak egy képvi-
seli, vagy akkor is érvényes, ha azt nem is képviseli 
senki.

Na most ha így van, akkor ennek az igazságnak 
mindig közlési formája van, hogy történik szá-
munkra az abszolút igazsághoz való hozzáférhető-
ség. Az abszolút igazság 
a hívő ember számára 
maga az Isten, ezt Krisz-
tus maga is így magya-
rázza:

 „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet;” ( Já-
nos 14:6) 

Tehát Krisztus maga 
azt mondja, hogy én va-
gyok az igazság, az Atya 
és én egyek vagyunk, te-
hát a Szentháromságban van az abszolút igazság 
koncentrátuma, és mi ebből kaphatunk. 

Kétszázezer éve van olyan élőlény a földön, 
mint mi vagyunk, aki meg tudja ölni a testvérét, 
aki észlelni tud, elnevezni tud, véleményt tud hoz-
zá alkotni, vagyis alkotni is tud és szeretni is tud. 
Ezek a tulajdonságok jellemzőek miránk emberek-
re. Tehát mi észlelni tudunk. Ez azt jelenti, hogy a 
mi észlelésünkkel mi az anyagi világot, a teremtett 
világot kutathatjuk, és ezáltal tudomást szerezhe-
tünk magáról az alkotóról. Szent Pál  is szól erről, 
hogy igenis a megtapasztalás útján az embernek 
mindig módja volt az egyetlen teremtő Istenre rá-
tekinteni, megismerni az igazság forrását, de mivel 
az ember szabad akarattal rendelkezik, teremthe-
tett magának saját istent is. 

Az ember valójában minden más élőlénnyel 
szemben nem törvényfüggő, hanem istenfüggő, 
de mivel szabad akarata van, ezért vagy rátalál az 
egy igaz Istenre, vagy magának hoz létre istent. 
Ugyanakkor az öntörvényű, „saját” isten meg-
alkotása veszélyes és ellentmondásos folyamat, 
kiszakítja az embert a megtapasztalt világból, ön-
maga kizsákmányolójává válik. Ezáltal már nem 
fenntartó őrzője a világnak, hanem kizsákmányo-
lója, kihasználója.

Krisztus földre jöttével viszont megtörtént az a 
pillanat, hogy van remény, hogy ez ne legyen vég-
zetes. A kétezer évvel ezelőtt élt Krisztus küldeté-
se, próféciája teljesen aktuális ma is. Az emberi-

Beszélgetés dr. Kellermayer Miklós 
emeritus professzor úrral

Trebbin Ágost
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ségnek alapvető létérdeke, hogy felfogja, Krisztus 
nem csak azért jött közénk, hogy nekünk az örök 
életünk biztosítva legyen, hanem hogy a földi éle-
tünk is minőségi változáson menjen át.  

Az igazságról való tudomásszerzés egyik le-
hetősége, hogy az anyagi világot kutathatjuk, és 
ebből megismerhetjük magát a teremtőt is. Az 
igazságközlésnek másik vonala a kinyilatkoztatás, 
tehát Isten az igazságot közvetítők által, és közvet-
lenül is tudatta az emberekkel.

Fontos megfogalmazás: három igazságközlés 
van, közvetett – vagyis a mi megtapasztalásunk ál-
tal, illetve szóbeli, aminek két formája van: közve-
títők általi és közvetlen. A közvetlen igazságközlés 
letéteményese pedig maga Krisztus.

Tehát összegezve:
A kettős igazság onnan ered, hogy a megtapasztalt 
igazságból bálványistent gyártunk, és ezért kettős 
lesz a világunk. Ezért van alapja a kizsákmányolás-
nak, ezért van alapja a halálcivilizációnak, tehát ez 
az amit le kell leplezni az emberiségnek. Az embe-
riségnek ilyen értelemben nincs más alternatívája, 
mint lényegileg megtérni, de ahhoz az igazság vi-
lághoz, amit Krisztus közvetített. Tehát az embe-
riség tekintetében egy krisztológiai új világrendről 
kell a tudomány legmagasabb szintjén is beszélni. 
Hogy hány mártír lesz még, hányat fognak ezért 
megölni, aki ezt ki meri nyilvánítani, az még egy 
ideig eltart. Azonban olyan dübörögve jön a baj, 
hogy ez a kettő utoléri egymást, ugyanis nagy baj-
ban van már a sátáni kizsákmányoló ellenállás, 
teljesen elgyengül. Amikor elsüllyed a nagy hajó, 
akkor megváltozik minden. A hajón utazók addig 
dáridóznak. 

Menekülés az emberiség süllyedő „Tita-
nic”-járól.

Az 191�-ben elsüllyedt „Titanic” hajó végzete 
több szempontból is szimbolikus példája az em-
beriség jelenlegi helyzetének. A sebezhetetlennek 
hitt, híres óceánjáró jéghegynek ütközik, a rette-
netes katasztrófa elkerülhetetlen. Az utasoknak és 
a személyzetnek a megmenekülésre csak minimális 
esélyei maradtak. A hajó kapitánya és a személyzet 
tisztában van, hogy elérkezett a vég. Ennek ellené-
re jól megfontolt üzleti érdekből, vagy talán azért, 
hogy a pánikot elkerüljék, még az utolsó pillanatig 
próbálják menteni a látszatot, vagyis össze-vissza 
hazudoznak. Valószínűleg elhangzott a más ha-
sonló szituációkban is sokat hallott blöff: „Höl-
gyeim és uraim, nincs semmi ok a pánikra, uraljuk 
a helyzetet!” A félelemtől reszkető pincérek még 

hordják a bódító italokat, és még játszatni kény-
szerítik a halálsápadt zenekart. 

Sokkal többen megmenekülhettek volna a Ti-
tanicról, ha attól a pillanattól kezdve, mikor a lék 
megnyitotta a kaput a gyilkos, jeges víznek, terve-
zetten szálltak volna a mentőcsónakokba. Jelenleg 
tehát ugyanez a helyzet: még tart az áltatás, még 
játszik a zenekar. Csak észre ne vegye senki sem, 
hogy milyen nagy a baj. Azért vannak ezek az ádáz 
háborúk a kőolajért, az utolsó csepp kőolajért. 
Végül is előkerülnek a szűkre szabott mentőcsó-
nakok. A mentőcsónakba szállás az egy különös 
helyzet. Azért különös, mert a mentőcsónakban 
még nincs ott a halál.  

A mentőcsónakba be tud költözni a remény. 
Először is azért, mert ebben a döntő pillanatban 
prioritást kell adni a lényeges, meghatározóan fon-
tos dolgoknak. Mi fér el egy végveszélybe került 
utas belső zsebében, minek ad prioritást? 

Nem viheti senki sem magával utazóbőrönd-
jét, öt rend ruháját, a szmokingját. A hely szűkre 
szabott!  Marad a rajta lévő ruha, felesége féltve 
őrzött fényképe, talán egy biblia, a talmi földi éle-
tét jelképező tarokk kártya, vagy az utolsónak vélt 
„mentsvár”, a lapos pálinkás üveg.  

A második nagyon fontos dolog, hogy eltűnik 
a gyűlölködés. A mentőcsónakban hiába ül mel-
letted egy néger, vagy egy zsidó, egy arab, vagy 
egy bárki, ez eltűnik, ott mindenkinek húzni kell 
a lapátot. 

És a harmadik, talán a legfontosabb a dolog. 
Ott nem protekció alapján van a vezető. Tehát 
ott nem a kapitánynak az unokaöccse a mentő-
csónakban az, akit követünk, hanem az a matróz, 
aki el tudja hitetni, hogy tudja, merre van a part. 
És mivel a part Krisztus, ezért a mentőcsónakban 
az vezet, aki tudja, hogy merre van az élet, merre 
van az irány.

A professzor úrral eltöltött idő pillanatoknak 
tűnt. Még nagyon sok kérdésem lett volna, de nem 
illett visszaélni egy elfoglalt ember szűkre szabott 
idejével.

Egy kérdés azonban még az autóbuszban is zak-
latott. Mi lett azokkal a szerencsétlen utasokkal, 
akik már nem fértek a mentőcsónakokba. Nem 
tudtak, talán nem is akartak menekülni. Mi lesz 
korunk magára hagyott sok-sok hajótöröttjével? 
Hiszem és remélem, hogy a válságos, tragikus pilla-
natokban ott lesz mellettük egy idős, hajlott hátú, 
jóságos mosolyú árnyalak, aki mindenkit magá-
hoz ölel, és csak annyit suttog: „Ne féljetek!”
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Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2011 
Kiíró: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművé-
szeti Lektorátus
Beadási határidő: �011. szeptember 30.
Pályázók köre: A program célja: Az elismerést 
olyan Magyarországon élő nemzeti és etnikai ki-
sebbséghez (bolgár, roma/cigány, görög, horvát, 
lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlo-
vák, szlovén, ukrán) tartozó személyek, szervezetek 
kaphatják, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet 
végeztek a Magyarországon élő nemzeti és etnikai 
kisebbségek körében az anyanyelvű kulturális örök-
ség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel 
hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együtt-
éléséhez.

A díjak száma maximálisan mindösszesen 8 db lehet.
A díjazásra jelöltek felterjesztése az MMIKL 

nemzetiségi munkatársai által összeállított jelölő-
lapon valamint annak mellékleteként maximum 3 
oldalnyi indoklással történik.

A díj átadása laudátióhoz kötődik.
Elbírálás szempontjai:

1. szakmai életút/életmű elismerése, 
�. adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós 

működése és a nemzetiség kultúrájában betöl-
tött kiemelkedő tevékenysége,

3. az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismer-
tetése Magyarországon, illetve külföldön, 

4. nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítá-
sa, erősítése.

A felhívás és a jelölőlap letölthető a http://www.
mmikl.hu honlapról, vagy igényelhető a ��5-6043; 
��5-6041 telefonszámon.

A jelöléseket szíveskedjenek a Magyar Művelő-
dési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus címére 
(postai vagy elektronikus úton) legkésőbb �011. 
szeptember 30-ig elküldeni:

MMIKL
„Nemzetiségi Gála” 
Lukács Mária osztályvezető, e-mail: lukacsm@

mmikl.hu 
1011 Budapest, Corvin tér 8.

Magyar Pro Bono Díj
Kiíró: PILNet Budapest
Beadási határidő: 2011. október 01.
Pályázók köre: bármely természetes vagy jogi személy

A díjat egy ügyvédi iroda, valamint egy ügy-
véd kaphatja meg. Bármely természetes vagy jogi 

személy jelölhet egy vagy több ügyvédi irodát, il-
letve ügyvédet, akik az elmúlt évben kiemelkedő 
pro bono tevékenységükkel a közjót szolgálták. A 
PILnet a beérkezett jelölések alapján egy listát állít 
össze, melyet továbbít a Bíráló Bizottság részére. A 
Bizottság tagjai döntésüket önállóan hozzák meg 
az alább felsorolt kritériumok alapján. Az egyes kri-
tériumokra 1-10 pont adható. A PILnet a pontokat 
összesíti és ez alapján a listából kiválasztásra kerül 
egy ügyvédi iroda, valamint egy ügyvéd, akik tárgyi 
díjazásban részesülnek.

A Bizottság az alábbi kritériumok alapján érté-
keli a jelölteket:

a) Jogi szolgáltatások ingyenes (pro bono) nyúj-
tása magánszemélyek, társadalmi kezdemé-
nyezések és civil szervezetek részére.

b) Részvétel a civil szektor erősítésében, illetve civil 
szervezetek létrehozásában és fejlesztésében.

c) Oktatási, képzési és egyéb jótékonysági tevé-
kenységekben való ellenszolgáltatás nélküli 
(pro bono) jogi közreműködés, mely a civil 
társadalom, vagy az állampolgári részvétel 
előmozdítását célozza meg.

d) Részvétel olyan programokban és kezdeménye-
zésekben, amelyeknek célja a hátrányos helyze-
tű, vagy meghatározott társadalmi csoportok 
joghoz való hozzáférésének fejlesztése.

e) Szociális vagy jogi jellegű társadalmi tevé-
kenységben elért eredmény.

f ) Önkéntesség népszerűsítése, szerepvállalás 
jogi önkéntes (pro bono) munkában.

g) A szerepvállalás önkéntesen, ingyenesen 
– ellenszolgáltatás nélkül történt konzultá-
cióban, jogi tanácsadásban civil szervezetek 
részére, vagy civil szervezetek által segített 
egyéneknek, csoportoknak.

A díjátadás a novemberben megrendezésre kerü-
lő „Ügyvédek Napja” rendezvény keretében, a többi 
kamarai díj átadásával egyidőben történik.

Postai cím: PILNet Budapest, Budapest, 1061 
Paulay Ede utca 50.

Jelöléssel kapcsolatos további információ: 
http://www.probonougyved.hu

Civil érdekérvényesítés és közösségfejlesztés
Kiíró: Ökotárs Alapítvány
Beadási határidő: 2011. október 10.
Pályázók köre: Magyarországon bejegyzett, tevé-
kenységüket vidéken is kifejtő civil szervezetek

PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
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A Szolgáló Szeretet Alapítvány, a Nevelők Háza 
Egyesület, a Nevelők Háza Kórusalapítvány, a 

3. Szektor Alapítvány, a Gárdonyi Géza 
Alapítvány és az Endokrin és anyagcsere betege-
kért közhasznú alapítvány �010. évi közhasznú-

sági jelentése megtalálható a www.civilhaz-pecs.hu 
honlapon.

A program célja: a civil szervezetek érdekérvé-
nyesítő, érdekképviseleti és a közösségi részvételt 
szolgáló tevékenységeinek megerősítése és fejleszté-
se, elsősorban – de nem kizárólag – vidéki települé-
seken, bármely témában vagy ügyben, amennyiben 
az a köz javát szolgálja.

A felhívás keretében – elsősorban – az alábbi te-
vékenységekre lehet támogatást kérni:

• civil szervezet(ek) érdekérvényesítő kampá-
nyai, akciói konkrét ügyekben 

• konkrét ügyekben a civilek érdekérvényesíté-
sét szolgáló állásfoglalások, előkészítő és hát-
téranyagok készítése, illetve (szükség esetén) 
a bírósági jogérvényesítés

• a helyi és regionális döntéshozatalban való 
közösségi és társadalmi részvételt szolgá-
ló civil hálózatok, munkacsoportok és más 
együttműködések létrehozása és/vagy to-
vábbfejlesztése

• a civil szervezet(ek) tagságának, társadalmi 
bázisának, elismertségének növelése, a szerve-
zet fejlesztése a hatékonyabb érdekérvényesí-
tés céljából

• az érdekérvényesítés és a társadalmi részvétel 
oktatása, elsősorban a helyi civil és regionális 
szervezetek ezirányú képzése – konkrétan fel-
merülő igény kapcsán.

Pályázatot a Magyarországon bejegyzett, te-
vékenységüket vidéken is kifejtő civil szervezetek 
nyújthatnak be. A megpályázható felső összegha-
tár nincs meghatározva, de a korábbi támogatási 
összegek nagyságrendjéről a honlapon található 
adományi listákból (http://okotars.hu/palya-
zoinknak/eredmenyek_nyertes_palyazatok) lehet 
tájékozódni. Rendelkezésre álló pályázati keretösz-
szeg: 8 760 000 Ft

Indokolt esetben az Ökotárs Alapítvány egy-egy 
projekt megvalósításához mentori segítséget is tud 
biztosítani.

Beadás és döntés: Pályázatot az adomanyi.oko-
tars.hu honlap online űrlapkitöltő rendszer haszná-
latával lehet beadni. 

A döntés eredményét december 1-jén a http://
adomanyi.okotars.hu honlapon teszik közzé. A 
pályázók ezt követően 1-� héten belül e-mailben 
kapnak értesítést a döntésről (az esetleges elutasítás 
indokáról is).

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra 
minden pályázónak lehetősége van, ezért kérjük, 
hogy a beadás napját követő hetekben figyeljék a 
pályázatban megadott email cím postafiókját, mert 
a hiánypótlást kérő levelet oda fogjuk küldeni.

Elérhetőség:
1056 Budapest, Szerb u. 17-19. VI. emelet
Tel/fax:1/411-3500
E-mail:- tartalmi ügyekben: adomanyi@oko-

tars.hu, technikai ügyekben: solyom@okotars.hu
A kiírás teljes szövege itt olvasható: http://ado-

manyi.okotars.hu/tartalom/programkiiras

Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés 
TÁMOP - 5.6.1.C-11/2
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: �011. október. 10.
Pályázók köre: Pályázóként jelen pályázati kiírás 
keretében a �009. január 1. előtt bejegyzett, önálló 
jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő 
és gazdálkodó alábbi szervezetek pályázhatnak:

• Központi költségvetési irányító és költségve-
tési szervek 

• Helyi önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek 

• Egyház, egyházi intézmény 
• Alapítvány 
• Nonprofit gazdasági társaság 
• Egyéb egyesület 
• Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet 
A projekt közvetlen célja: az állampolgárok ál-

dozattá válásának megelőzését és a már bűncselek-
mény áldozatává vált személyek sérelmeinek keze-
lését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele az 
állami és nem állami szervezetek helyi együttműkö-
désének kialakításával, az állami és nem állami szer-
vezetek által nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és 
összekapcsolásán keresztül.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támo-
gatás.

Támogatás mértéke: a projekt elszámolható ösz-
szes költségének legfeljebb 100%-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében 
igényelhető támogatás összege: legalább 60.000.000 
Ft, de legfeljebb 150.000.000 Ft lehet.

Az önrész összetétele: jelen pályázati felhívás 
esetében nem releváns.

A pályázati kiírással kapcsolatos további infor-
mációk és dokumentumok a http://www.nfu.hu 
honlapról tölthetőek le.



Program:
1000-1100:	 Esély a családi gazdálkodásra: termeld meg magadnak,

 öngondoskodás, önellátás: Ötletek, lehetőségek  bemutatása 

1000-1200:	 gyermek ÖKojátszóház: „csináld magad a játékaidat”, 
természetes anyagok, a természet védelme, ügyességi 
játékok 

1200-1300: 	 Civil Fórum

1300-1600:	 SZoCIoPoLY –	gazdálkodj, ahogy tudsz – Ebben a játékban 
bárki kipróbálhatja, mire is elég a segélyből, családi 
pótlékból, GYES-ből, fekete munkából szerezhető jövedelem. 
A Gyermekszegénység Elleni Programiroda társasjátéka, az 
Esélyek Háza közreműködésével.

CSaLÁDI KaSSZa	– egyéni tanácsadás

1300-1600:	 munkaerőpiaci tanácsadás

1300-1600:	 5 próba – Játékos feladatok az esélyegyenlőség jegyében
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza Pécs, 
Ökováros, Ökorégió Alapítvány, Baranya Megyei Önkéntes 
Centrum, Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., MásKépMás 
Esélyegyenlőség Emberközpontú Szemlélettel Alapítvány, 
Ifjúságért Egyesület és a Mobilitás Dél-Dunántúli Regionális 
Ifjúsági Szolgálat közreműködésével

1400-1600:	 Esély az egészségre: vérnyomásmérés, vércukormérés, 
egészséges táplálkozás, mozgás tanácsadás, közös torna 
gyógytornász irányításával

1500-1600:	 Önkéntesség: a közösség szervezése, önmagunk fejlesztése, 
a Baranya Megyei Önkéntes Centrum bemutatkozása

Zárás és Tombolasorsolás

SaNSZ – ESÉLYEgYENLŐSÉgI NaP
SELLYE

IDŐPoNT:	 2011. szeptember 07. (szerda), 10.00-16.00
	 	 	 (Eső esetén: 2011. szeptember 14 (szerda))

HELYSZíN:	 Sellyei Strand és Termálfürdő
	 	 	 7960 Sellye, Fürdő utca 43.

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

c. pályázati projekt keretében valósul meg!

A STRANDRA A BELÉPÉS A RENDEZVÉNY 
IDEJE ALATT DÍJTALAN, 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT BÜFÉVEL VÁRUNK.

MásKépMás



2011. szeptember 19

Ba
ra

ny
ai

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA 
áLLANDÓ prOGrAmJAI

Minden csütörtökön 15 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok 
BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái (első 
próba szeptember 5-én)
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas karnagy

Minden kedden 18.00 órakor (szeptember 
6-tól)

MECSEKI FOTÓKLUB
Minden hónap első keddjén 15 órakor

ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK Klubja
Kéthetente keddenként 16 órakor

BARANYA FOLT foltvarró kör 
foglalkozása (szeptember 13-tól)

Minden hónap harmadik szerdáján 
15 órakor

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 
PEDAGÓGUSOK KLUBJA
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

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

Minden hétfőn15 órakor 
FÜSTI-MOLNÁR ÉVA SZÍNI STÚDIÓ
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai-díjas 
művész

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

Minden pénteken 17.00 órakor 
Énekvarázs 
(első alkalom szeptember �-án)
Népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu
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Cultural events, concerts, exhibitions
More than 70 registered NGOs

Civil Supporting Center
Volunteer Center in Baranya County

House of Equal Opportunities 
in Baranya County

Training, community development, 
counseling

Civil Közösségek Háza

House of Civic Communities

A Civil Közösségek Házát 
a Nevelők Háza Egyesület működteti
Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17. 

Tel.: +36 72 215543, Fax: +3672 315679
www.civilhaz-pecs.hu

Kulturális események, koncertek, 
kiállítások

Több mint 70 bejegyzett szervezet

Civil Szolgáltató Központ

Baranya Megyei Önkéntes Centrum

Baranya Megyei Esélyek Háza

Képzés, közösségfejlesztés, tanácsadás


