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„ÉLET-TÉR”
CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA
Nevelôk Háza Egyesület
7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: 0620/4333423,
email: elet-ter.belvaros@ckh.hu

CSALÁDI INFORMÁCIÓS PONT
(Gruidl Zsuzsanna-szociális munkás)

minden szerdán 13 és 17 óra és csütörtökön 9 és
13 óra között vagy elôre egyeztetett idôpontban

CSALÁDMENEDZSERI SZOLGÁLTATÁSOK:
Ügyfélszolgálat:
• felvilágosítást nyújtunk az igénybe vehetô családi kedvezményekrôl, és a családot támogató ellátásokról,
• tájékoztatást adunk a kisgyermekes családokat érintô szociális, oktatási, egészségügyi jogszabályokról,
• információt adunk a bölcsôdei, óvodai, iskolai beíratással
kapcsolatban.

CSALÁDI TANÁCSADÓ várja Önt:

(Galkó Blanka, mentálhigiénikus, mediátor)

Ügyfélszolgálat:

minden páratlan hét szerdán 14 és 16 óra
között vagy elôre egyeztetett idôpontban.

• ha úgy érzi nem tud mit kezdeni derûs, ám „ördögien rossz”
gyermekeivel,
• ha új helyzetekkel, problémákkal találja magát szemben gyermekei nevelésében, családi életében,
• ha úgy érzi belefásult a családi élet, gyermeknevelés mindennapjaiba és tanácstalan,
• ha olyan élethelyzetben van, hogy kapcsolatait, családi életét
újra kell gondolnia, rendeznie,
• ha úgy érzi nem tud együttmûködni szeretteivel, konfliktusaik
mindennaposak vagy már nincs mit mondaniuk egymásnak
• ha a gyermekneveléssel, családi élettel kapcsolatos kérdése
van,
• ha úgy érzi, konfliktus feszül Ön és gyermeke, házastársa,
vagy szülei között és nem találja rá a megoldást.

MUNKAERÔ-PIACI TANÁCSADÁS:
minden páros hét szerdán 14 és 16 óra között,
vagy elôre egyeztetett idôpontban

(Hajnal Zsolt, HR menedzser)

Ügyfélszolgálat:

„ÉLET-TÉR”
JELENLÉT KÖZÖSSÉGI HÁZ

MMSZSZ Pécsi Csoport
7629 Pécs, Györgytelep 15.
Tel: 0630/5808602,
email: elet-ter.jelenlet@ckh.hu

CSALÁDI INFORMÁCIÓS PONT

CSALÁDMENEDZSERI SZOLGÁLTATÁSOK:

(Orsós Anita, szülésznô, szociális segítô)

CSALÁDI TANÁCSADÓ:
Ügyfélszolgálat: minden páros hét szerdán 12 és 14 óra között,
vagy elõre egyeztetett idõpontban

Ügyfélszolgálat: minden szerdán 12 és 16 óra és csütörtökön,
pénteken 10 és 14 óra között

• információt és tanácsadást nyújtunk Önnek, ha GYES/GYED
utáni munkavállaláshoz és a munkaerôpiacra visszatéréshez,
• ha önfoglalkoztató (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság
keretében vagy mezôgazdasági ôstermelô) szeretne lenni, de
nem tudja miként is indulhatna el,
• ha megváltozott munkaképességû vagy tartós munkanélküli.

MUNKAERÔ-PIACI TANÁCSADÁS:
Ügyfélszolgálat: minden páratlan hét szerdán 14 és 16 óra
között, vagy elõre egyeztetett idõpontban.

A PROJEKT SORÁN MEGVALÓSULÓ
TOVÁBBI PROGRAMOK:

Beszélgetôs foglalkozások, praktikus ötletekkel, tanácsokkal a
várandóság, a babaápolás, gyermeknevelés témájában.
Szülésfelkészítés, várandóság kísérése.
Találkozzunk kéthetente a Szolgáltató Irodában és töltsünk el
együtt pár órát jó hangulatban.

Csoportvezetô: Fehér Angéla

BABA-MAMA KLUB ÉS GYERMEKKUCKÓ
Minden hónap 1. és 3. csütörtökön 10.30 és 13.30 között.

„MINDENNAPI PRAKTIKÁINK” - KREATÍV KLUB
Minden hónap 2. szerdáján 15 és 18 óra között.
(2012. szept.19., okt.17., nov.21., dec. 19.)

Csoportvezetô: Tukora Leona

Kreatív technikák elsajátítása, gyermekjátékok készítése, fôzési
tanácsadás, receptcserék, háztartási hulladékok újrahasznosítása,
ajándékkészítés az ünnepkörök idején.
SANSZ FILMKLUB - TEMATIKUS FILMVETÍTÉS
2012. szept. 19., okt. 3, 17, 31., nov. 14.,
28., dec. 12., 17 és 20 óra között.
Filmek az elôítéletekrôl, a nyitottságról, az életet átható értékekrôl,
párválasztásról, családi életrôl, a változásról és változtatás
lehetôségérôl.
A filmek után egy tea mellett a filmben felvetôdött kérdésekrôl
beszélgetnünk.

„Újra dolgozunk, sok minden változott!” – csoportfoglalkozás,
„Családi fészek” Házasságra felkészítô csoportfoglalkozás,
Babaváró szüléstréning, Babusgató anyatréning a szülésfelkészítô tréning folytatása, „Bölcsôdés leszek”– csoportfoglalkozás, „Az elég jó szülô”– csoportfoglalkozás, Apának
lenni a 21. században – csoportfoglalkozás, Közösségi Önsegítô
Hálózat és „Élet-tér” napok. „Szülô lettem” interaktív társasjáték
fejlesztése és adaptálása, Közösségi falfestés.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) 51. § (1) bekezdése szerint
a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a civil
szervezetek működésének szakmai támogatása,
fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások
szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat működtet.
A cím használata 2012. július 1-jétől 2014. december 31-ig tartó időszakra szól. A pályázat nyertesei
jogosultságot nyernek Civil Információs Centrum
kialakítására az adott megyében és a Civil törvény
52. §-ában foglalt feladatok ellátására.
A címet a Nevelők Háza Egyesület nyerte el Baranya megyében.
Eddig ez egy szimpla sajtóközlemény lenne, de
nézzük egy picit a sorok mögé.
A Nevelők Háza Egyesület 1999 óta nyújt „intézményesült” keretek között tanácsadást civil szervezeteknek Baranya megyében. Hívták már Nonprofit Szolgáltató Központnak, Civil Háznak, majd
Civil Szolgáltató Központnak és most július 1-jétől
Civil Információs Centrumnak.
Az elmúlt 13 évben a folyamatosan változó környezetre és az igényekre reagálva bővült a szolgáltatásaink köre és reményeink szerint emelkedett a
színvonala. És persze az elmúlt 13 év alatt változott

a finanszírozás módja, nagysága, léte, időnként nem
léte, valamint az arculati elemek.
Ami nem változott az a helyszín és a szolgáltatást
nyújtó személyek. Aki bejön a Civil Közösségek
Házába Pécsett a Szent István téren, vagy felhívja
telefonszámunkat, évek óta ugyanazokkal arcokkal,
hangokkal találkozhat.
Tehát mit kínálunk biztosan a következő 30 hónapban?
Folyamatos tanácsadást a hét 5 napján jogi,
közhasznúsági, pályázati, pénzügyi, könyvviteli,
adózási, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos témákban. Segítünk a szervezeteknek a számítógép-kezelés és informatika területén, valamint a
magyar - külhoni magyar partnerségi kapcsolatok
kialakításában, ápolásában.
Havi rendszerességgel Partnerségi klubot indítunk
Pécsett, melynek tematikáját közösen szeretnénk kialakítani a szervezetekkel. Az elmúlt években kialakított partneri hálózatunkra támaszkodva erősíteni
fogjuk a megyei jelenlétet kistérségi/járási kihelyezett
tanácsadásokkal, információs napokkal.
A korábbi évekhez hasonlóan minden szolgáltatásunk térítésmentes, a projektet az Európai Unió
az ÁROP-1.1.14 konstrukció keretében támogatja.
A projektről, a szolgáltatásokról, a tanácsadókról,
illetve a szakértőkről hamarosan a ckh.hu/cic internetes lapon tájékozódhatnak.
Fűri Ildikó szakmai vezető
Civil Információs Centrum
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Tisztelt Olvasó,

TARTALOM
Civil társadalomról, jövő időben
Teret a vidéknek!
Sansz Filmklub
Sétatéri esték
Lépj át az előítéleteiden!
Határon átnyúló üzleti partnerkapcsolatok fejlesztése
az önfenntartó termelési rendszerek kiépítéséért a Dráva Öko-régió kistérségeiben
Perczel utca
Lezárult a Gyermekvédelmi Központ KÖSZ Programja
Sikerrel rajtolt az I. Eurakvilo Regatta
Pályázati ajánló
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Civil társadalomról, jövő időben



Merész vállalkozásnak tűnik a jövőt fürkészni, amikor a jelen válságokkal terhes napjai
még a reményt is halványítják. Az emberi civilizáció még nem tudta beteljesíteni globális hivatását, és máris saját létét veszélyeztető
folyamatokat gerjeszt. Népességrobbanásról,
globális felmelegedésről, klímaváltozás okozta katasztrófákról, élelmezési és ivóvíz válságról szólnak a tudósítások. Kétséges, hogy vane még elég idő, kreativitás és közös cselekvési
akarat, hogy megoldásokat találjunk az Élet
számára…
Az emberi társadalom önszerveződési képessége a történelem és az evolúció során
egyre bonyolultabb szervezeteket hozott létre
a problémák megoldására. A szabad társulás
és értékközösségen alapuló civil társadalom
sajátos formáival mindvégig élt, amióta emberi civilizáció létezik. Az alapvető emberi
szabadságjogok és az ember méltóságának
érvényesítéséért a társadalomban soha véget
nem érő küzdelem folyt és folyik ma is. Mégis
úgy látszik, hogy egyre több feladat hárul az
egyre nehezebb helyzetben lévő civil társadalomra. Szegénység és éhezés elleni küzdelem,
a károsított természeti környezet és veszélyeztetett fajok védelme, megvédeni a hátrányos
helyzetű embereket és egész közösségeket attól, hogy a társadalom peremére csússzanak,
mind-mind a civil társadalom feladatai közt
található kihívások. Igazságtalan világban, a
javak és életfeltételek méltánytalan elosztása
mellett kell szeretetet, igazságot és emberhez
méltó életet teremteni.
Az igazi kihívás azonban a globalizáció. Sikerül-e a civileknek a rohamosan alakuló globális társadalomban megnövekedett hivatását
megfelelően betölteni, a szükséges erőforrásokat megtalálni?
A gazdaság rövid ideig élvezte a globalizáció nyújtotta növekedési lehetőségeket. A
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minden áron szerzett profit iránti hajszában
és kíméletlen versenyben, a moralitástól elszakadva, globális válságot okozott. Ezt követően a politikai szektor által rosszul menedzselt
államok sorra kerültek a szuverén adósság
krízisébe. A gazdaság és politika mohóságával
felélni látszik az emberiség jövőjét. Jövő nem
lesz, ha nem sikerül teremteni azt!
Az emberiség jövőjét meghatározó folyamatok globálisak. Az ember egyénként és
közösségként is lokális, a helybe gyökerezett.
Ezt a lokális és globális közt feszülő távolságot
kell a társadalomnak áthidalni. A „gondolkodj globálisan, és cselekedj lokálisan” hagyományos környezetvédő megközelítést ki kell,
hogy egészítse a „gondolkodj és élj lokálisan,
cselekedj globálisan” magatartás. Miként lehetséges ez a civil társadalom számára?
A globális cselekvés a civil szervezetek nemzetközi együttműködése révén lehetséges.
Olyan programokban kell lokális részvétellel
cselekedni, amelyeknek van globális hatása is.
A kulturális kreatívok kezdeményezései ilyenek. A szociális vállalkozásokat megteremtő
civilek szintén a jövő egyik lehetséges szegmentumát építik. A biodiverzitás megőrzésén
munkálkodók szintén globális cselekvők.
Az internet elérhető szomszéddá tesz
mindenkit, éljen bárhol is a Földön. Meg
kell ismernünk egymást, egymás kultúráját,
életmódját ahhoz, hogy együttműködve segítsünk magunkon. Akkor lesz a születendő
globális társadalomnak civil társadalma, ha
minden civil szervezet a globális dimenzió
megélésére is képessé válik.
A jövő társadalom civil társadalma globális
lesz, és ezáltal tudja majd hatékonyan betölteni helyi küldetését is.
A fiatal nemzedék otthonosan mozog az
internet és az okostelefonok világában. Kulturálisan nyitott, és képes a spontán együtt-

Az egyén globalizációjának korába jutottunk. Ami azt is jelenti, hogy életünk globális
dimenziót is nyer, problémáink megoldásához kilépünk a lokális világunkból, és globális
erőforrásokat keresünk. Tudást, partnereket
és szponzorokat találunk szerte a nagyvilágban. A jövő civil társadalma a globális szomszédságot fogja megteremteni. Élhetőbbé
téve ezáltal az új globális társadalmat.
Kolumbán Gábor
Civitas Alapítvány – kuratóriumi elnök
kolumban.gabor@yahoo.co.uk
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működésre. Az „Arab tavasz”, a „Világforradalom”, amiről e lapszámban is olvashatnak,
a „Let’s do it, Romania!” és számos közösségi
megmozdulás, amit a virtuális közösségek generálnak, élő példa minderre. Ma már számos
új típusú civil szerveződés ismeretes, amelyeket többnyire fiatalok és főként az internet segítségével történő kommunikáció, kapcsolattartás és belendítés mozgat. Napjainkban jogi
forma nélkül és a virtuális valóságban indul
el számos civil önszerveződés és e településeket, régiókat és országhatárokat is felülmúló
kapcsolattartás és szervezkedés révén ezres
nagyságú embertömegek mozdulnak meg
társadalmi, környezetvédelmi, szociális problémák megoldása érdekében.

Megjelent 2012-ben, a Civil Fórum
XIII. évfolyamának 1. számában.

„TERET A VIDÉKNEK!” konferencia
2012. szeptember 28. Kodály Központ
A konferencia a 2010-es fesztivál folytatásaként
kerül megrendezésre, témája a helyi gazdaságés közösségfejlesztés. A szervezők a régió helyi
termék előállítói, forgalmazói mellett a civil
szervezetek képviselőit, munkatársait is várják
az elmúlt évek tapasztalatainak összegzésére,
szerepvállalásuk, együttműködési lehetőségeik
számbavételére.
A rendezvényen az előadások mellett szakmai
műhelyek keretében nyílik mód tapasztalatcserére.
A részvétel ingyenes, előzetes regisztrációra a
gesztor szervezet honlapján van mód.
Főszervező:
		
Társszervező:
		

Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület
www. mecsekvidek.hu
Nevelők Háza Egyesület
www.ckh.hu

A konferencia kapcsolódik az „Állampolgári Részvétel Hete” programsorozatához
2012. augusztus



Sansz Filmklub

Baranyai

2008 szeptembere óta kéthetente szerdánként a Civil Közösségek
Házába várjuk a nyitottságról, egyéni és társadalmi felelősségvállalásról, változásról és változtatásról eszmét
cserélni kívánó filmrajongókat. Az idei őszi sorozat különlegessége, hogy a filmeket egy-egy, főképp az esélyegyenlőséghez kapcsolódó világnap tiszteletére vetítjük.
Helyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.)
Vetítés kezdete: 17 óra
A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A vetítéseket követően lehetőség nyílik a filmről való beszélgetésre.
Szervezők:
• Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza
• Dialógus-kör

• Ki-Látás Közhasznú Alapítvány
• Nevelők Háza Egyesület
•	3. Szektor Alapítvány
• és barátaink

2012.
szeptember 19.
A VETÍTÉSRE
GYERMEKEKET
IS VÁRUNK!

Fiú a Marsról
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma,
106 perc, 2007

2012. október 3.

A szabadság határai
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma,
140 perc, 2009

David a közelmúltban vesztette el a felségét.
A megözvegyült, magányos sci-fi író örökbe
fogad egy kisfiút. Szerinte Dennis különleges
képzelőerővel van megáldva, ugyanis azt állítja,
hogy a Marsról jött. A gyereknevelés során
az újdonsült apuka nem várt nehézségekkel
találja magát szembe. Szerencsére a nővérére,
Lizre, valamint a barátnőjére, Harlee-re mindig
számíthat. Ám amikor egyre több különös
dolog történik Dennis körül, David kénytelen
elgondolkodni azon, hogy a fiú talán mégis
igazat mondott.

Szeptember 20.
A GYERMEKEK VILÁGNAPJA
1954 óta az UNICEF kezdeményezésére
szeptember 20-án tartjuk A GYERMEKEK
VILÁGNAPJÁt. E napon felhívást intéznek
a világ országaihoz annak érdekében, hogy
támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959.
évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott
jogait.

Október 2.
az Erőszakmentesség Világnapja

Az ENSZ Közgyűlése május végén Mahatma
Nap mint nap ezrek és ezrek próbálnak a jobb Gandhi születésnapját, október másodikát az
élet reményében illegálisan bejutni az Egyesült Erőszakmentesség Világnapjává nyilvánította.
Államokba a mexikói határon át. Néhány nap
alatt a legkülönfélébb emberek sorsa fonódik
itt össze, az amerikai Bevándorlási Hivatal
hivatalnokaitól kezdve a szövetségi ügynökökön és bűnözőkön át az illegális bevándorlókig. Köztük van az emberséges Max Brogan
ügynök, aki megpróbál segíteni egy mexikói
édesanyának. A vízumkérelmeket elbíráló Cole
Frankel a segítségéért cserébe ellenszolgáltatást vár a fiatal ausztrál színésznőtől. Frankel
ügyvédnő egy terroristagyanús muszlim család
kitoloncolását próbálja megakadályozni.
ÉLET-TÉR – komplex szolgáltatások és közösségi
kezdeményezések a pécsi családok jólétéért
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
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Blue Valentine
színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus
dráma, 112 perc, 2010
Cindy és Dean házassága hullámhegyekkel
és -völgyekkel tarkított. A kapcsolatuk most
megint megromlott, ám úgy tűnik, hogy
ezúttal végleg eltávolodtak egymástól. Ebben
az is szerepet játszott, hogy míg Dean megmaradt ugyanolyan egyszerű srácnak, mint
amilyen egykoron volt, Cindy sok álmát volt
kénytelen feladni. Mielőtt azonban végleges elhatározásra jutnának, úgy döntenek, hogy még
egy próbát tesznek, hátha sikerül megmenteni
a kapcsolatukat. A szívük mélyén talán abban
reménykednek, hogy újra felizzik köztük a régi
szenvedély.

2012. október 31.

Jób lázadása
Színes, magyar filmdráma, 105 perc, 1983
Gyöngyössy Imre Oscar-díjra jelölt filmje a
második világháború drámai és fájdalmas időszakáról szól. A zsidó Jób, feleségével, Rózával,
egy kis magyar faluban él. Hét gyermeküket a
felnőttkor elérése előtt eltemették, ezért a család utód nélkül maradt. 1943-ban örökbe fogadják a katolikus neveltetésű Lackót. Jób úgy
akar tekinteni a fiúra, mint a saját gyermekére.
A férfi elkezdi tanítani Lackót az élet bölcsességére és a zsidó vallásra. A házaspár nagyon
örül, mert a gyermek fogékonynak bizonyul az
új hit felvállalására. Egy nap azonban Jóbot és
Rózát koncentrációs táborba hurcolják. Vajon
mi fog történni a magányos Lackóval?

2012. november 14.

Október 10.
A LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA
A LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJÁról
1992 óta emlékeznek meg minden év október
10-én. A világnapot a Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezte, az elmúlt években
világszerte számos szervezet csatlakozott a
megemlékezéshez. A Világszövetség 1948-ban
alakult az érzelmi és lelki zavarok megelőzésének, megfelelő kezelésének, a mentális zavarokban szenvedők gondozásának és a mentális
egészség jobbításának elősegítése céljából. A
világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a
pszichiátriai problémákhoz és a pszichiátriai
problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek
elleni harc, a lelki egészség középpontba
állítása.

Baranyai

2012. október 17.

November 16.
A TOLERANCIA NEMZETKÖZI
NAPJA
Az UNESCO kezdeményezésére 1995. a
tolerancia éve volt, amikor nagyszabású nemzetközi kampányt szerveztek a tolerancia és az
erőszakmentesség jegyében. A TOLERANCIA NEMZETKÖZI NAPJA (november 16a) ebből az eseményből nőtt ki mint évenkénti
alkalom arra, hogy a toleranciára felhívjuk a figyelmet az oktatásban, társadalmi színtereken
vagy a politikában, illetve megvitassuk ennek
helyi vagy globális problémáit.

Bibliothéque Pascal

November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének
színes, magyarul beszélő – feliratos, német-ma- világnapja
gyar filmdráma, 110 perc, 2010
November 25-én latin-amerikai és karibi térség
Mona Paparu egyedül neveli hároméves kiselső feminista konferenciáján, 1981-ben nyillányát. Egy külföldi utazás miatt a gyermeket a vánították a nők elleni erőszak megszünteténagynénjénél hagyja. A nagynénitől a gyámha- sének világnapjává. A konferencia résztvevői
tóság elveszi a kislányt. Amikor Mona visszatér, határozottan elítélték a nemi megkülönböza gyámhatóságon el kell mondania, mivel töl- tetésen alapuló erőszak minden fajtáját a
tötte külföldön az idejét. A film utazásainak,
családon belülitől egészen az állami erőszak
szerelmének, nyugat-európai kálváriájának a
különböző formájáig. Azért választották 25-ét,
története. Mona Paparu beszámolója.
hogy úgy emlékezzenek meg a Mirabal nővérekről (Patria, Minerva és Maria Teresa) akiket
1960-ban ezen a napon gyilkolt meg brutálisan
a Rafall Trujillo vezette diktatúra. E napon
1999-ben az ENSZ hivatalosan is a nők elleni
erőszak megszüntetésének világnapjává nyilvánította.
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2012. november 28.

Életrevalók

December 3.

színes, feliratos, francia vígjáték, 112 perc,

FOGYATÉKOS EMBEREK NEMZET-

2011

KÖZI VILÁGNAPJA

Az ejtőernyős baleset után tolószékbe kerülő

Az ENSZ december 3-át a FOGYATÉKOS

gazdag arisztokrata, Philippe felfogadja ottho-

EMBEREK NEMZETKÖZI VILÁGNAP-

ni segítőnek a külvárosi gettóból jött Drisst.

JÁvá nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a

Azt az embert, aki most szabadult a börtönből, figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa követés talán a legkevésbé alkalmas a feladatra. Két

keztében fogyatékossá váltak problémáira.

világ találkozik és ismeri meg egymást, és az
őrült, vicces és meghatározó közös élmények
nyomán kapcsolatukból meglepetésszerűen
barátság lesz, amely szinte érinthetetlenné teszi
őket a külvilág számára.
2012. december 12.

Te jó Isten!

December 10.

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 98

EMBERI JOGOK NAPJA

perc, 1977
1948. december 10-én az ENSZ közgyűlésén
Jerry átlagos fickó. Egyszerű és unalmas életet

elfogadták az emberi jogokról szóló egyetemes

él, a szupermarketben dolgozik, ahol mindenki nyilatkozatot. Ennek emlékére az ENSZ 1950.
ismeri és szereti. Jerry meglepődik, amikor

december 4-i közgyűlése december 10-ét az

Isten kiválasztja egy feladatra. Nem hisz a

EMBERI JOGOK NAPJÁvá nyilvánította.

szemének, amikor kiderül, hogy Isten idős,
szemüveges férfi, aki nagyon hasonlít a komikus George Burnsre. Persze először is meg kell
győznie Jerryt arról, hogy valóban az, akinek
mondja magát. Miközben a férfi egyre közelebb kerül hozzá, úgy távolodik a feleségétől,
aki azt hiszi, hogy elment az esze. Hamarosan
eljön az idő, amikor Jerrynek a nyilvánosság elé
kell állnia az isteni üzenettel.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.
További információ:
Élet-tér Családi Információs Pont
Pécs, Szent István tér 17. 20/4333423
elet-ter.belvaros@ckh.hu
Filmleírások forrása: port.hu

ÉLET-TÉR – komplex szolgáltatások és közösségi
kezdeményezések a pécsi családok jólétéért
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
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Civil Közösségek Háza
7624 Pécs, Szent István tér 17

Sétatéri esték
2012. szeptember 13. csütörtök, 17 óra

100 éve alapították a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemet
Előadó: Pásztor Andrea muzeológus
2012. október 11. csütörtök, 17 óra

A kőkor élő zenéje és nyelve
Előadó: Tillai Aurél Liszt-díjas karnagy, professzor emeritus
2012. november 15. csütörtök, 17 óra

A pécsi 19-es gyalogezred
Előadó: Raýman János vegyészmérnök
2012. december 13. csütörtök, 17 óra

A dal ünnepe – 150 éve alakult a Pécsi Dalárda
Előadó: Tillai Gábor történész
Közreműködik: a Pécsi Kamarakórus

Előadásainkra nagy szeretetettel várunk minden kedves
érdeklődőt a már megszokott helyen, a Civil Közösségek
Házában. (Szent István tér 17.)
Trebbin Ágost
sorozatszerkesztő
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Lépj át az előítéleteiden!

Baranyai




A TÁMOP 5.5.2.-es konstrukcióban a Nevelők Háza Egyesület által elnyert „Csomópont- az
önkéntesség fejlesztése Baranya Megyei szakmai
hálózatokon keresztül” projektben a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda által vállalt „Lépj át
 előítéleteiden!”

 program




az
utolsó
rendezvényére
a Siklósi kistérségben
megrendezett idei
Ö r d ö g k a tl a n
Fesztivál keretében került sor.
A „Lépj át az
előítéleteiden!”
program –mint
minden eddigi
alkalommal, két pillérre támaszkodott. Egyrészt
az esélyegyenlőségre, attitűdváltásra, másrészt az
önkéntesség népszerűsítésére. Mindkét szempont
érvényesüléséről gondoskodtak azok a szervezetek,
akik vállalták a három napos munkát a Hétpróba az
Esélykikötőben elnevezésű programon.
Az Esélykikötőben olyan szervezetek, Bárkák
kaptak helyet (az esélyegyenlőség, az emberi jogok
tudatosítása, a környezetvédelem, az önkéntesség
területéről), amelyek szerették volna megismertetni
munkájukat, és játékos feladatokkal szórakoztatni,
illetve későbbi önkéntes munkára invitálni a Bárka
látogatóit. Minden szervezet egy-egy Próbát (játékos feladatot) talált ki, amely a profiljába illeszkedik.
Minden vállalkozó kedvű Utazó – rendezvénylátogató - kapott egy „útlevelet”, ebben kellett összegyűjtenie, a Próbák teljesítését igazoló bélyeget. Az
Utazónak minimum 7 próbát kellett teljesítenie az
Esélykikötőben ahhoz, hogy sorsoláson vehessen
részt és ajándékot kaphasson a Bárkalakók jóvoltából. Kitelepülésünk minden napján (aug. 3-4-5-én)
19.30-kor került sor a sorsolásra, melynek keretében
naponta 20 ajándékcsomagot sorsoltunk ki.
A rendezvényen résztvevő szervezetek a következők voltak: Alternatíva Ifjúsági Iroda, Amnesty
International Magyarország, Az Emberség Erejével
Alapítvány, Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit
Kft. ,Oltalom Karitatív Egyesület (Csillagszálló
lap), Egyensúlyban Élni Egyesület, Fogd a Kezem
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Alapítvány, Ki-Látás Közhasznú Alapítvány, Kupé Közhasznú Egyesület,
Labrisz Leszbikus Egyesület, Lélektér Ifjúságsegítő
MásKépMás Esélyegyenlőség EmberAlapítvány,

központú Szemlélettel Közhasznú Alapítvány, Miért Ne?! Csoport, Nevelők Háza Egyesület: „Élettér” projekt, Ökováros-Ökorégió Alapítvány, Pécsi
Zöld Kör, Színes Gyöngyök Egyesület, Szimpozion
Egyesület, Tudatosan a Környezetünkért Egyesület,
Van1Hely Kulturális és Szabadidős Egyesület.
A „Lépj át az előítéleteiden! - Esélykikötő” program keretében több kiállítást is megtekinthettek az
érdeklődők, és kiküldetésben vett részt a Baranya
Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza által
2008 óta működtetett Sansz Filmklub is. A vetítésre került alkotások a változásról, sokszínűségről,
a kirekesztésről és az elfogadásról, a közösségről
szóltak. A filmeket követően közös együttlétre,
gondolkodásra invitáltuk a nézőket. A meleg nyári délutánokon jó volt megpihenni a nagyharsányi
iskola tantermében, a vetítésen. Örömmel tapasztaltuk, hogy voltak mindhárom napra visszatérő
vendégeink.
A „Lépj át az előítéleteiden! - Esélykikötő” program szemléletformáló játékokkal is várta a gondolkodni, tapasztani vágyó Katlanlátogatókat. A Szociopoly ( a Gyerekesély Egyesület által kifejlesztett
társasjáték) során bárki kipróbálhatta, mire is elég
a segélyből, családi pótlékból, gyesből, feketemunkából megszerezhető jövedelem. A játék során egy
átlagos hónap napjain haladtunk végig – némileg
meggyorsítva az időt, kockadobások segítségével –,
a játékosoknak a tartósan munka nélkül lévők jövedelmi viszonyai között kellett túlélnie a hónapot.
Népszerű volt a Budapest Esély „Egymásra lépni
tilos!” táblás társasjátéka is, ahol az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kvízkérdésekre kellett válaszolniuk a vállalkozó kedvűeknek.
Gruidl Zsuzsanna

A projekt célkitűzéséről
A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont
Szolgáltató Nonprofit Kft., horvát partnerével, a SLAP Egyesülettel 2012. szeptember
1-jén kezdte el új, közös IPA programjának
megvalósítását. Ezen projekt fő célkitűzése
volt egy olyan program létrehozása, amely
egy szervezeti és intézményrendszer felállítása által elősegíti az ökomenedzsmentet és
tanulmányozza azt a környezeti, szociális és
gazdasági szektor üzleti szereplőinek körében
a Dráva menti Ökorégióban. Ebben a térségben a magyar és horvát résztvevő partnerek
felkutatásával és összekapcsolásával a kisrégiós önellátó gazdaságszervezési elvek gyakorlatba ültetését tűzték ki célul.
A projekt fejlesztési céljai közé tartozott
egy olyan termelési és értékesítési önellátó
rendszer létrehozásának elősegítése mely helyi
forrásokon alapul, kezdve a megfelelő partnerek szelekciójával egészen az ökomarketingig,
maximális toleranciát gyakorolva a természettel szemben. További célok között szerepelt a
közös üzleti háttérszolgáltatások fejlesztése
is, olyan határon átnyúló struktúra létrehozásával, amely irányítani tudja a mikrorégiós
termelési menedzsmentrendszereket. Realizált eredmények közé sorolhatjuk az online
fórum (http://www.ipabusiness.eu/index.
php/hu/forr) és az Ökorégiós üzleti piactér

létrehozását (www.ipamarketplace.hu), valós
és virtuális helyi termelési piac és logisztikai
rendszer létrehozását, melyek elősegítik az
ökotermékek és szolgáltatások cseréjét, különös hangsúlyt fektetve az önellátásra.
A program lebonyolítása során minden
esetben törekedtek a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésére, első sorban az önellátás, a szükséges és elégséges fogyasztás, a szállítási távolságok csökkentése,
az ökologikus termelési elvek érvényesítése,
népszerűsítése révén. A célzott partnereket
csoportos és direkt ökomarketing módszerekkel érték el, különös hangsúlyt fektetve a
környezettudatosságra, az új értékrend szerinti meggyőzésre és befogadásra.

Baranyai

Határon átnyúló üzleti partnerkapcsolatok fejlesztése
az önfenntartó termelési rendszerek kiépítéséért
a Dráva Öko-régió kistérségeiben

Határon átnyúló hatás
A határon átnyúló kritériumok mindegyikének
megfelelt a projekt, mivel csak közös, a teljes
hatásterületen végrehajtandó akciókra épült.
Teljes mértékben közös fejlesztés történt, mivel az Ökorégió területe a Dráva folyó mindkét
partján húzódik, ahol az önellátó célú kisrégiós gazdaságszervezési modell végrehajtásához
keresték a magyar és horvát üzleti partnereket.
A közös végrehajtás alapvetően fontos volt, hiszen mindkét oldal célcsoportjait ugyanolyan
mértékben fontos bekapcsolni a hálózatépítésbe és az Ökorégió vérkeringésébe.
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Perczel utca

12

A közelmúltban több esetben foglalkoztam
zetényi Csukás Zoltán, híres pécsi bádogosmester életével, alkotásaival. Talán kevésbé
tudott róla, hogy milyen nagy figyelmet fordított szeretett városának közállapotaira.
Csukás 1912 óta lakott a Perczel utcában,
így mint legilletékesebbtől kapunk hiteles
képet arról, hogy az 1918. évben milyen állapotok uralkodtak itt. Pedig ez az utca már
abban az időben is a legszorosabban vett belvároshoz tartozott.
Tapasztalatait a „Pécsi Napló” 1918. december 22-i számában tette közzé:
Csak egy rövid kis figyelmeztetést tett a
szerző a cikk elejére: „Csak azok olvassák, a
kik nem szeretik a parfümös levegőt!”
„A Perczel-utca a Király-utcával párhuzamosan halad a Széchenyi-tértől kelet felé, egészen a Lyceum utcáig Ez az utca akkor kapta
a Perczel-utca elnevezést, mikor a zsebkendőt
más célra használták, nem lobogtatásra. Az
utca a Széchenyi-tértől a Gábor-utca torkolatáig aszfaltozott, tovább a Lyceum utcáig
makadám burkolata van. A Lyceum-utca már
szabálytalan alakú mecseki gránit kövezet, ittott elterült kristály tavakkal. Hogy mért kétféle burkolattal vannak a pécsi utcák többnyire ellátva, úgy hiszem ez a háztulajdonosok
megkülönböztetése végett van.
A Perczel-utca déli részén, kivéve a Lóránt
palotát és munkás kaszinót, mindvégig csendes polgári háztulajdonosok és lakók laknak.
Az északi részén már több a nevezetesség.
Először is ott van a városi székház 4 emeletre emelkedő hatalmas hátsóbejárati kapufrontjával. A rendőrség és tisztaság felügyelők
főbejárata és persze kijárata is itt van. Utána
a Geltsch és Graff palota hátsó fertálya ékeskedik. Hogy miért nevezem ezt hátsó fertálynak, azt csak azok a kocsisok tudják megmondani, a kik minden nap korán reggel a Littke
szőlő felé bebalzsamillatozzák a tiszta üde
levegőt. Utána jönnek a Berecz és Reinfeld2012. augusztus

Trebbin Ágost
féle közönséges régi házak. Ezek a házak azért
nevezetesek, mert itt rengeteg patkány ivadék
lát napvilágot, mely a szomszéd házak kifolyó
csatornáin át meg-meglátogatja az utca összes
lakóit. Kaufer Jenő dr. háza szintén régi, csendes ház, azonban mellette a Vigadó épület
hátulsó fertálya már nem mondható csendesnek, különben is ez a palota az építészet valóságos remeke.
Az épület belső beosztása ellen
csak a bentlakók
tehetnek kifogást,
de külső részét
mindenki megkritizálhatja. A Királyutcai és színháztéri részének külső
kiképzésénél igazi
nagyvárosi jellege
van. A Perczel-utcára nyúló hátsó fertálya a Vigadó feljárattal
és a körülfalazott vasajtóval ellátott szemetesládája már a Balkánt juttatja az ember eszébe,
vagy legalább a Zidina környéket. Különösen
mikor a kocsiszínben összehalmozódó szemét
dudva párolog és a miazmákkal telt sűrű levegő az utcán járókelők tüdejét csiklandozza.
Hát mikor a dudva alól előtör Tüköriné vizet
kereső pálcája nélkül is az az illatterjesztő forrás, mely sokszor napokon és éjjeleken, sőt heteken a kőfalon lévő nyíláson át szépen csergedez a Peczel-utcán végig a Kisfaludy-utcára
kanyarodva, a Bercsényi stb. utcákon, míg el
nem tűnik. Ide most tegyünk egy pontot.
Következő épület a Nemzeti Színház. Ez
is igen szép, világvárosi épület. Mint egy
szfinksz úgy helyezkedett el a Király-utcára
nézve, hátulját pedig a Perczel-utcába helyezte el olyképpen, hogy mindkét felén az aszfaltban négyszögű vasajtóval ellátott bizonyos
gödörbe üríthesse sóhajokkal telt fájdalmas
könnyüit. Utána jön a városi bérpalota.

folyását. Igaz, hogy akkor megszűnt, de azóta
hányszor megindult és ismét megszűnt.
Aidinger János életében, kinek háza és lakása a Mária utcában volt, szomszédja átment
hozzá és arra kérte, hogy tisztítassa ki a pöcegödrét, mert az ő szobája falában már kezd
felhúzódni a nedvesség. Az én pöcegödröm,
felelt Aidinger, tudja szomszéd, hol van az
én pöcegödröm? A Perczel-utcában. Ugyanis
Aidinger mint sok más, régi elhagyott pincéjét használta fel pöcegödörnek, mely elnyúlt a
Perczel-utcáig.
Most pedig áttérek arra, hogy tulajdonképpen miért is árasztotta el a Perczel-utca illatát
az egész városba.
Hogy ennek az utcának közvilágítása éppen úgy kifogás alá eshet, mint akármelyik
külvárosi és bár a színház körüli sikátorban
agyonüthetnek esténként akárkit, ezt nem is
akarom említeni, de hogy ez utcának heteken
át ne legyen utcaseprője, ezt már szó nélkül
nem hagyhatom.
Múlt hét egyik napján, mikor már a házak kifolyó csatornáiból az utca csatornáiban
mindkét oldalon a szemét és szenny annyira
felszaporodott, hogy a víz szabad folyása az
utcatest közepét mosta, egy napon megjelent
seprűvel egy napszámos és kisebb-nagyobb
rakásokba söpörte az összegyűlt több kocsira
való szemetet, mely ezután ott díszelgett sorban, végig az utcán mindaddig, míg a múltheti eső el nem takarította és az egész utcát, meg
nem tisztította.
Hát a szemét kihordás? Már több két hónapnál, hogy a szemetes batárokat ezen utcában nem láttam működni, a mit viszont annak
tulajdonítok, minthogy egyenes adót fizetni
nem szabad, e szerint a házakból a szemetet
kihordani sem szabad. Tessék megnézni: nálam az udvar félig megtelt a már több mint
két hónap óta összegyülemlő szeméttel, mely
a spanyolnátha és egyéb járványos betegségek
meggátlására nem a legalkalmasabb óvszer.”
Eddig tart Csukás Zoltán mester „nagy
utazása” a Perczel utcában, amely egykoron, a
19. század végén még Óposta utca névre hallgatott.
2012. augusztus
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Ez is nagyon sikerült szép épület, de hogy
hol van az eleje, azt nem tudom. Csak azt tudom ennek is van hátsó fertálya, mert gyakran láttam, jobban mondva éreztem, a mint
esténként nem tudom Mandelbaum vagy
Teisingerék vastag tömlőjével nyomják ki az
utca vízfolyásába azt a bizonyos sűrű illatos
folyadékot. Azután a Maléter ház jön, ez is eltekintve egy kis vakolat szépséghibától, szintén csendes polgári ház.
Mivel magam is azok közé tartozom, kik
ebben az utcában laknak, nem egyszer csodálkozva láttam, a mint az Apolló moziból
vagy színházból hazatérő publikum mind
befogja az orrát és úgy szalad végig a Perczelutcán. Először azt hittem, hogy ezek a dráma
hatása alatt még most is sírnak, vagy nagyon
fázhat az orruk, de csakhamar rájöttem magam is, hogy miért tarják be az orrukat. Mi
Perczel-utcaiak ezt a szagot már úgy megszoktuk, hogy észre sem vesszük. Azonban
mikor azt vettem észre, hogy ez az illat most
nem a Vigadóból jön, kezdtem a vízfolyás és a
szag eredete után nyomozni. Mit gondolnak,
hová vezetett a nyom? A városháza hátulsó
kapujához, a hol a rendőrök és tisztaság felügyelők szoktak ki és bejárni. Ezen a kapun át
a városháza udvarából vastag tömlőn csak úgy
ömlött az illatos folyadék, két ember pedig az
udvarban egykedvűen ütemre nyomogatta a
Teisinger-féle szivattyút és amikor erről a műveletről tudomást szerzett Tausz Dezső dr.,
azt mondta: Nekem is van bérpalotám nagy
fene éjjelivel, ha a városnak szabad az utcára
ereszteni annak a levét, miért ne volna szabad
nekem is. És képzeljék hát, ez a folyadék hová
folyt? A Perczel-utcába.
Az Apolló mozi tervezőjének annyira megtetszett a színház két utcára szolgáló négyszögű vasfedője, hogy ő is az utcára tervezte ezt
kimondhatatlan vasfedelű gödröt.
Két évvel ezelőtt Oberhammer Antal
rendőrkapitányt, mikor még több hatalma
volt mint most van, személyesen kerestük fel
hivatalában Kelemen Mózes dr., Kaufer Jenő
dr. és én hasonló szenvedő, hogy szüntesse
meg a Vigadó szennyvizének szokássá vált ki-
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Lezárult a Gyermekvédelmi Központ KÖSZ Programja
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A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és
a Baranya Megyei Önkéntes Centrum – Nevelők
Háza Egyesület a Raiffeisen Bank Közösen programjának részeként valósította meg a Magunkért és
másokért! - Kamasz Önkéntes Szolgálat projektjét.
A Gyermekvédelmi Központ gondoskodásában élő
fiatalok kezdeményezéséből született programsorozat keretében havi tematikus önkéntes projektek
megvalósításán keresztül 15 fiatal végzett segítő tevékenységet.
Ja nuá r b a n
a fiatalok teát
főztek és zsíros
kenyeret osztottak a hajléktalanoknak a
Remény Háza
nappali melegedőjében. A
gyerekek hamar feloldódtak és megtalálták a közös
hangot az ott élőkkel, a nap végére beszélgetések és
közös éneklések is kialakultak.
Nagy sikere volt a februári meseolvasásnak is,
mely a bólyi Fogyatékos Személyek Otthonában valósult meg. A fogyatékos gyerekek örömmel fogadták az önkénteseket, majd a mesék felolvasása után
közösen lerajzolták a történeteket, megtanították a
vendégeknek a jelelést és a színkottából zenélést. A
következő hónapban a fiatalok a gilvánfai Közösségi Ház javára gyűjtöttek játékokat és könyveket.
A cél az volt, hogy a résztvevők képesek legyen felajánlani egy számukra kedves tárgyat egy „még szegényebb” számára, és ezáltal megtanuljanak adni is.
Az áprilisi húsvétváró foglalkozás a Civil Közösségek Házában került megrendezésre. Sok gyerek érkezett a Gyermekvédelmi Központból, de a
Kultúrkertbe betérő családok is becsatlakoztak a
különböző kézműves foglalkozásokba. Népszerű
volt a kőfestés, a hajtogatás, a virág-, csipeszbáb- és
üdvözlőlap-készítés. A gyerekek a munka fáradalmait mesenézés közben pihenhették ki.
A májusi program a Hirdi Lakásotthon udvarának rendbetétele, parkosítása volt. Ennek során
kialakítottak egy veteményeskertet is, melyet kü-
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lönféle zöldségekkel ültettek tele a fiatalok. Mivel
hosszú távon szerették volna rendbe tenni a kertet,
facsemetéket és virágokat is telepítettek, melyek
még évek múlva is díszíteni fogják az udvart. A következő hónap feladata a süteménysütés volt, illetve
az összegyűjtött adományok elszállítása Gilvánfára.
Az ott élők nagyon örültek mind a gyerekek gondoskodásának, mind a számukra hasznos ruhaneműknek és játékoknak.
A KÖSZ program a júliusi orfűi táborral zárult,
melyen elkészültek a kiállításra szánt képek, illetve
a színjátszó csoport idei bemutatójához szükséges
díszlet is. A gyerekeknek nagy élmény volt a közös
kerékpározás is, hiszen nem rendelkeznek saját biciklivel. A tábor ideje alatt értelmükben akadályozott és lakásotthonos gyerekeket is megvendégeltek, volt közös strandolás, palacsintasütés, valamint
megbeszélték a 7 hónap élményeit is. A projektek
kiváló lehetőséget biztosítottak arra,
hogy az érintett fiatalok
képessé tegyék
magukat
a
fejlődésre, az
önkifejezésre,
kreativitásuk
kibontakoztatására. Az önkéntes programok megvalósítása során a gyerekek aktívan hozzájárultak a
körülöttük lévő világ alakításához.
Ágoston Gabriella
Baranya Megyei Önkéntes Centrum

Sikerrel rajtolt az I. Eurakvilo Regatta
hogy mind a 150 meghívott vendég hajóra talált és részt vehetett a versenyen.

Baranyai

Az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány hagyományteremtő szándékkal hívta életre azt a
jótékonysági vitorlásversenyt, amelyet 2012.
július 28-án rendeztek meg a balatonboglári
kikötőben. Az Alapítvány programja ráépült
a XVII. International & Schuller Kupára,
amely a Balaton nyugati medencéjének egyik
legnépszerűbb amatőr vitorlásversenye.
A Kupa befutóját követően került sor az
I. Eurakvilo Regattára, amelynek célja, hogy
a lelki rehabilitációt elősegítve, egész napos
kikapcsolódást biztosítson a Dél-dunántúli
régióban élő, gyógyuló, illetve gyógyult daganatos és leukémiás 7 és 18 év közötti gyermekek és családtagjaik részére.
A kezdeményezés már első alkalommal
óriási sikert aratott, hiszen csaknem 30 hajó
jelezte részvételét a programon. Az esemény
sikerében a rendezvény szervezői mellett kiemelkedő szerepe volt Bakóczy Kálmánnak
is, aki az SOS Gyermekfalu számára szervezett vitorlásversenyek kapcsán már komoly
tapasztalattal rendelkezik a jótékony célú
versenyek szervezése terén is. Felhívására hat
hajó érkezett a Balaton túlsó feléből a boglári
kikötőbe csak azért, hogy a gyermekek számára maradandó emléket biztosítsanak. A kezdeményezés nagy sikert aratott a Kupa mezőnyének körében is, hiszen aki csak tudott,
jelentkezett a versenyre. Így nem meglepő,

A kicsik programja persze már a XVII. International & Schuller Kupa reggelén megkezdődött, hiszen 10 órától kreatív foglalkozások, és zenés programok szórakoztatták
a jelenlévőket, valamint a nemrégiben megnyitott „Balaton” csavargőzös múzeumhajó
is ingyen fogadta az érdeklődőket. A Balatoni Hajózási Zrt. felajánlásából valamen�nyi meghívott ingyenesen igénybe vehette a
Balatonboglár és Révfülöp között közlekedő
menetrendszerinti hajó szolgáltatásait, így a
gyermekek és családtagjaik már a vízről tekinthették meg a délelőtti verseny befutóját is.
A Boglár előtti vízterületet kevéssel 15 óra
előtt lepték el újra a vitorlások, hogy kezdetét
vegye az I. Eurakvilo Regatta.
Hasonlóan az International & Schuller Kupához, az I. Eurakvilo Regattát is eredményhirdetéssel zárták a szervezők, ahol ezúttal
minden résztvevő díjazásban részesült.
A jótékony célú vitorlásverseny kétségtelenül nagy sikert aratott mind a vitorlázók,
mind a meghívott gyermekek és kísérőik körében, így nem kérdéses, hogy jövőre tovább
folytatódik ez a nemes kezdeményezés.
Hosszú Adrienn
2012. augusztus
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„Kerékpárosbarát Település 2012” pályázat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idén
hirdeti meg hatodik alkalommal a „Kerékpárosbarát Település” pályázatot, amely az
önkormányzatok e téren alkalmazott példamutató intézkedéseit és kezdeményezéseit díjazza.
Részvételi feltételek:
– Az Önkormányzatok önállóan pályázhatnak,
– Amennyiben az Önkormányzat nem
kíván pályázni, a településen működő
civil szervezetek is pályázhatnak a település nevében. Ebben az esetben az
önkormányzat hivatalos hozzájárulását is mellékelni kell.
– Tárgyévben csak egy pályázat nyújtható be.
A kerékpárosbarát környezet a gyakorlatban többek között, a következőket jelenti:
• a kerékpározás integráns része a település fejlesztési koncepcióinak és
területrendezési terveinek, fejlesztési
- üzemeltetési rendszereinek
• kerékpáros úthálózat (kerékpársávok,
kerékpárutak, kerékpárosbarát közutak),
• kerékpárparkolók, -tárolók megfelelő
rendszere,
• a település által fenntartott intézményekben, a településen szervezett eseményeken a kerékpározás oktatása,
népszerűsítése folyik,
• a településen támogatott és intenzív
kerékpáros közösségi élet folyik,
• a kerékpáros civil szervezetek bevonásra kerülnek az őket érintő döntésekbe,
• a pályázó település együttműködik
más önkormányzatokkal is, illetve
2012. augusztus

nemzetközi kezdeményezések részese
kerékpáros fejlesztések kapcsán.
• a település különös figyelmet szentel a
kerékpáros turizmus szakszerű fejlesztésére;
• a város vezetése élen jár és példát mutat a kerékpáros közlekedésben;
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
A. megyei jogú város, fővárosi kerület
B. város
C. nagyközség, község
A pályázati adatlap és az információs háttéranyag 2012. július 3-tól letölthető az
alábbi honlapokról: http://www.kormany.
hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium,
http://www.kertam.hu, http://www.kerekparozz.hu.
A pályázatról további információ kérhető
a Kerékpáros Magyarország Szövetségnél,
Ivány Dánieltől (telefon: +36-70-552-7509, e-mail: kermoszov@gmail.com)
A pályázatokat az alábbi e-mail címre kell
küldeni elektronikusan: kbt.kbm@nfm.
gov.hu
Az e-mail tárgya legyen: Kerékpárosbarát
Település 2012
Beérkezési határidő: 2012. szeptember 28.
A mellékleteket és a hivatalos nyilatkozatot
postán (elektronikus beküldés esetén is) a
következő címre kell elküldeni: „Kerékpárosbarát Település 2012”, Ivány Dániel
projektvezető
Kerékpáros Magyarország Szövetség, Hungária Körút 194. Budapest 1146
„Kerékpárosbarát Munkahely 2012” pályázat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idén
hatodik alkalommal hirdeti meg a „Kerékpárosbarát Munkahely” pályázatot, amely

A Poli-Farbe jótékonysági pályázata
Az idén 20 éves Poli-Farbe Vegyipari Kft.,
festék- és vakolatgyár jubileuma alkalmából jótékonysági programot hirdet. Közösségi terek (játszótér, óvoda, iskola, orvosi
rendelő) felújítását kívánja támogatni saját
gyártású termékeivel, festékeivel.
A pályázati lehetőség 2012.szeptember
30-ig tart, illetve a felajánlott jótékonysági
készlet erejéig.
A pályázatok festékigényét felmérve, illetve figyelembe véve a jótékonysági program során
kibocsátható festékmennyiséget, a pályázatok
maximum 50 000 Ft értékben részesülhetnek
támogatásban. Kiemelt társadalmi, közösségi
cél megvalósítása esetén, a Poli-Farbe egyedi
elbírálását követően, a fenti összeghatártól
pozitív irányban eltérhet.
Az elbírálás során a helyi közösség elkötelezettségét, a pályázott terület közösségformáló jellegét, valós létezését és adott környéken megvalósítandó pályázatok számát
is figyelembe veszik.
A beérkezett nevezéseket egy szakmai zsűri
bírálja el.
Bővebb információ: http://polifarbe.hu
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a munkáltatók, intézmények példamutató
intézkedéseit és kezdeményezéseit ismeri el
a „Kerékpárosbarát Munkahely 2012” cím
odaítélésével.
A pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
A. mikro- és kisvállalkozás,
B. középvállalkozás,
C. nagyvállalat,
D. közintézmény, nonprofit szervezet.
A pályázat elbírálása során az alábbi fő
szempontokat vesszük figyelembe:
• a munkahelyi kerékpáros infrastruktúra állapota,
• kerékpározás ösztönzése, segítése a
munkáltató részéről,
• kerékpározás kommunikációja a munkahelyen és azon kívül,
• a vezetők példamutatása, és odafigyelése kerékpárral közlekedő alkalmazottaikra.
A pályázatot a teljes cégre vagy annak egy
telephelyére vonatkozóan is be lehet adni.
A pályázati adatlap és az információs háttéranyag 2012. július 3-tól letölthető az
alábbi honlapokról: http://www.kormany.
hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium, http://www.kertam.hu, http://www.
kerekparozz.hu.
A pályázatról további információ kérhető
a Kerékpáros Magyarország Szövetségnél,
Ivány Dánieltől (telefon: +36-70-552-7509, e-mail: kermoszov@gmail.com)
A pályázatokat az alábbi e-mail címre kell küldeni elektronikusan: kbt.kbm@nfm.gov.hu
Az e-mail tárgya legyen: Kerékpárosbarát
Munkahely 2012
Beérkezési határidő: 2012. szeptember 28.
A mellékleteket és a hivatalos nyilatkozatot
postán (elektronikus beküldés esetén is) a
következő címre kell elküldeni: „Kerékpárosbarát Munkahely 2012”, Ivány Dániel
projektvezető
Kerékpáros Magyarország Szövetség, Hungária Körút 194. Budapest 1146

Civil Society Prize
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
kihirdette a Civil társadalmi díj (Civil Society
Prize) 2012-es témáját, ami a következő: Innováció egy fenntarthatóbb Európáért!
Olyan projektek nyerhetik el a díjat, amelyek bemutatják, hogy a fenntarthatóbb
termelés / fogyasztás terén tett innovatív
kezdeményezések hozzájárulnak ahhoz,
hogy több zöld munkahely jöjjön létre Európában. A díjra az Európai Unió területén
alapított civil társadalmi szervezetek pályázhatnak.
Pályázati határidő: 2012. szeptember 30.
További információ: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2012
2012. augusztus
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Büszke vagyok a nagyszüleimre/unokáimra – video-pályázat
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus pályázatot hirdet mini
filmek készítésére, melynek témája: Büszke
vagyok a nagyszüleimre, illetve Büszke vagyok az unokámra.
A pályázat célja, hogy a filmek segítségével
az unokák elmondják: nagyszüleik melyik
cselekedete, tulajdonsága, speciális tudása,
életének melyik fontos eseménye, története
az, amelyre ő is büszkeséggel tekint, amelyről barátainak is szokott mesélni, amelyet
szeretne megtanulni, másoknak megmutatni.
A nagyszülők meséljék el, hogy unokájuk
eddigi eredményei, tervei, tulajdonságai,
tettei közül melyek azok, amelyek miatt
büszkén mesél róla másoknak, és amelyek
miatt bízik a fiatal boldog és sikeres pályafutásában, életében.
A pályázaton résztvevők az első kategóriá-

Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség
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A lap megjelenését
támogatja:

ban 30 év alattiak, a második kategóriában
50 év felettiek lehetnek.
A filmek készülhetnek kamerával, digitális
fényképezőgéppel vagy kamerás mobillal,
avi vagy mpeg formátumban. Terjedelmük
nem lehet hosszabb 3 percnél.
A pályázattal kapcsolatos információkért
Terbe Rezső informatikushoz fordulhatnak: terber@mmikl.hu, +36-30-832-3248      
A kisfilmeket postai úton CD vagy DVD
lemezen, illetve a http://www.youtube.
com oldalra feltöltött linkkel (Tárgy: Büszke vagyok a nagyszüleimre/Büszke vagyok
az unokámra) kérjük elküldeni a terber@
mmikl.hu e-mail címre.
Beérkezési határidő: 2012. szeptember 21.
Postai cím: Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus
1011 Budapest, Corvin tér 8.
További információ: http://www.mmikl.hu

Gyere, csatlakozz most alakuló szerkesztôségeink egyikéhez, ha …
• nyitott szemmel jársz
• meg akarod ismerni önmagadat, társaidat
• ha szeretnéd megismerni a körülötted élõ családokat és
szorosabbra fonni velük kapcsolatotokat
• van véleményed a körülötted zajló dolgokról

Csoportvezetô: Nyirati András

MENEDÉK KÖZÖSSÉGI TÉR IFJÚSÁGI KLUB
Minden kedden és 14 és 17 óra között
Pécs, Felsõvámház u. 27-ben.

Közös, izgalmas, tartalmas szabadidô babának (pocaklakónak is)
és mamának. Praktikák, tanácsok, hasznos tudnivalók, életmód,
játékok.

Csoportvezetô. Tasnádi Zsófia

BABA-MAMA KLUB ÉS GYERMEKKUCKÓ
Minden hónap 1. szerdáján 10 és 13 óra között Pécs,
Felsõvámház u. 27-ben.
Minden hónap 3. szerdáján 10 és 13 óra között
Pécs, Álmos u. 1-ben. (Gyárváros)

Ügyfélszolgálat: minden hónap 1. és 3. szerdán 10 és 13 óra
között vagy elôre egyeztetett idôpontban

(Gruidl Zsuzsanna-szociális munkás)

CSALÁDMENEDZSERI SZOLGÁLTATÁSOK:

CSALÁDI INFORMÁCIÓS PONT

Pécs, Felsôvámház utca 27.
Kontakt: Tasnádi Zsófia
0630/8309840,
email: menedekifiklub@gmail.com

„ ÉLET-TÉR” MENEDÉK
Az Emberség Erejével Alapítvány

Koska Éva projektmenedzser – Nevelõk Háza Egyesület
(7624 Pécs, Szent István tér 17.)
0620/4334403, email: elet-ter.belvaros@ckh.hu
Web: www.ckh.hu

A PROJEKT ELÉRHETÕSÉGE:

Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata, Baranya Megyei
Önkéntes Centrum, Baranya Megyei Esélyegyenlôségi Iroda Esélyek Háza, Az Emberség Erejével Alapítvány, Kanga Egyesület,
Murál Morál Mezô, 3. Szektor Alapítvány, Családi Fészek
Tanácsadó, Egyensúlyban Élni Egyesület, Kicsikék Alapítvány,
Mosolymanó Egyesület, Üres Tér Egyesület, Szín-Tér Egyesület,
MásKépMás Esélyegyenlôségi Emberközpontú Szemlélettel
Alapítvány, Istenkúti Közösségért Egyesület.

A projekt megvalósításában együttmûködô
partnereink:

Szervezô: Knyihár Éva, B. M-i Önkéntes Centrum
20/62637659, email: knyihareva@gmail.com

Lehetôség arra, hogy a lakóközösség tagja sokféle tudásukat és
képességüket felhasználva önkéntes munkát végezzenek, ingyenes
szívességet (gyermekfelügyelet, korrepetálás, háztartási munkában
segítés, kertgondozás, egyéb szaktudás) nyújthassanak egymásnak, vagy akár adományokat (tárgyak, bútorok, eszközök,
élelmiszerek, saját készítésû termékek) ajánlhassanak fel embertársaik számára.
Ha szívességet szeretnél másoknak felajánlani, vagy szívességet
szeretnél kérni, jelentkezz az alábbi elérhetôségek egyikén:

SZÍVESSÉGCSERE KÖZPONT MÛKÖDTETÉSE
AZ INGYENES SZÍVESSÉGI FELAJÁNLÁSOK
ÖSSZEGYÛJTÉSÉRE

NAGYIT SZERETNÉK!
Keresünk olyan:
• nagymamákat és nagypapákat, akiknek nincs, vagy már felnôtt az unokájuk és szeretnének maguk körül nyüzsgô gyerekeket látni, vagy besegítenének a gyerekek körüli teendôkbe
• unokákat, akiknek nincs nagymamája/papája és szüksége van
egy kis törôdésre, szeretetre.

• érdekelnek a modern, független média nyújtotta lehetõségek:
videó, fotó, rádió, kreatív írás, mindez internete keresztül egyszerûen
• szeretnél egy igazi csapathoz tartozni, ahol meghallgatjuk
egymás véleményét és megvalósítjuk egymás ötleteit

A projekt a Nevelõk Háza Egyesület
és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Pécsi Csoport Csilla Gondviselés
Háza konzorciumi partnerségben
valósul meg.

„ A családi közösségi kezdeményezések
és programok megerôsítése”
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TÁMOGATÁSA A PÉCSI CSALÁDOK JÓLÉTÉÉRT

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK

„ÉLET-TÉR"

Add az időd 1%-át!
2011 – az önkéntesség európai éve

Baranya Megyei Önkéntes Centrum
Szolgáltatások:
• népszerűsítő programok •
• tájékoztatás •
• közvetítés •
• önkéntesek, szervezetek felkészítése és képzése •
• kutatás •
• vállalati önkéntes programok szervezése •
• közösségi tér biztosítása •
• érdekérvényesítés és érdekképviselet •
• Önkéntesség Európai Éve 2011 – Információs Pont •

Elérhetőségeink:
Nevelők Háza Egyesület
7624 Pécs, Szent István tér 17. • Tel/Fax: +36 72 315 679
E-mail: tamop552@civilhaz-pecs.hu • www.civilhaz-pecs.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-16.00; Péntek: 9.00-12.00

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

