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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.ckh.hu

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA jAnuárI PrOGrAMjAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRIA 
�013. január 9-én, szerdán 17 órakor nyílik 
Acélosné Solymár Magdolna Színfoltok c. kiállítása. 
A kiállítást megnyitja Dr. Brebán Valéria. 
Megtekinthető 2013. január 28-ig, hétköznaponként 
9-19 óráig.

�013. január 7-ig, hétköznaponként 9-19 óráig 
tekinthető meg a Pécsi Alkotó Pedagógusok  
Képzőművészeti Műhelyének kiállítása.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
�013. január 31-ig hétköznaponként 9-19 óra 
között tekinthető meg a Mecseki Fotóklub 
Jubileumi (55 éves) kiállítása.

PROGRAM
Január 15-én, kedden 18 órától

Mecseki Fotóklub 
Hámori Gábor Égből kapott Pécs c. könyvének 
bemutatója

Január 23-án, szerdán 17 órától
SANSZ Filmklub – Libanoni keringő
színes, feliratos, izraeli-német-francia animációs 
film, 90 perc, �008

Január 24-én, csütörtökön 17 órától
Lenhardt János, az első magyarországi hárfagyáros
Előadó: Pásztor Andrea muzeológus  
Sorozatszerkesztő: Trebbin Ágost

Január 24-én, csütörtökön 18.30-tól
Spechel Angol és Magyar Kulturális Egyesület 
Klubest

Január 30-án, szerdán 17 órától
Pécsi Magyar–Finn Társaság
Utazás az északi sarkkörön át c. film vetítése, 
magyar nyelven. 
Bemutatja dr. Dobó Attila 
Az est házigazdája dr. Tóth Károly

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Minden hétfőn 14.30-kor

Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusá-
nak próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
Pécsi Kamarakórus próbái 
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas művész

Minden kedden 18 órakor 
Mecseki Fotóklub
Vezeti: Hámori Gábor

Minden hónap első keddjén 15 órakor
Örökifjú Nyugdíjasok Klubja

Kéthetente keddenként 17 órakor
Foltvarró Klub 
Vezeti: Molnárné Reich Lívia

Minden szerdán 16 órakor 
Belvárosi Rajziskola 
Vezeti: Nemerey Péter

Minden hónap harmadik szerdáján 15 órakor
Vers- és Prózamondó Pedagógusok Klubja
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 15 órakor
Füsti Molnár Éva Színistúdió
Vezeti: Füsti Molnár Éva, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 17 órakor 
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül bárkinek
Vezeti: Palacskó József
  

Ingyenes számítógépes tanfolyam indul 
nyugdíjasoknak!

Az oktatás két hetes turnusokban folyik, 
minden délután 14-16 óráig

Jelentkezni a következő telefonszámon 
lehet: 

 72/215-543 (Kiss Zsuzsanna)
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SANSZ Filmklub 4
Éretten másokért! Középpontban a közösségi szolgálat 7
Új eséllyel a munkaerőpiacon – tréning ormánsági munkanélkülieknek 8
Elkészültek az új cigány nemzetiségi tankönyvek 9
Keleti - nyugati, lelki kincsek tárháza 10
A dal ünnepe – 50 éves a Pécsi Dalárda 1�
Médiaműhelyek az „Élet-Térben” 16
Pályázati ajánló 17

T A R T A L O M

Beköszöntő
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor 

ünnepelj egészen...
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts 

el mindent, ami a köznapok szertartása és 
feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban 
írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen 
áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körül-
ményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! 
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és 
varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünne-

pies... mindenek fölött legyen benne valami a 
régi rendtartásból, a hetedik napból, a meg-
szakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen 
benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet 
rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá testben 
és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros 
betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan 
ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, fi-
gyelj az ünnepre.”

Márai Sándor

Baranyai

impresszum

A lap megjelenését 
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A filmeket a Civil Közösségek Házában (Pécs, Szent 
István tér 17.) vetítjük, szerdánként 17 órától.

A belépés díjtalan, minden érdeklődőt finom te-
ával várunk. 

A vetítések után együtt beszélgetünk a filmekről.

Szervezők: 
• Baranya Megyei Család, Esélyegyenlőségi és 

Önkéntes Ház
• Dialógus-kör 
• Ki-Látás Közhasznú Alapítvány
• Nevelők Háza Egyesület
• 3. Szektor Alapítvány
• és barátaink

�013. január �3. Libanoni keringő (Waltz with 
Bashir)
színes, feliratos, izraeli-német-francia animációs film, 
90 perc, 2008

Egy bárban Arinak egy régi barátja elmeséli visz-
szatérő rémálmát: �6 kutya üldözi. Minden éjjel 
ugyanannyi, éppen �6 feldühödött állat. A két férfi 
arra a következtetésre jut, hogy a különös álom kap-
csolatba hozható katonai múltjukkal: mindketten 
az izraeli hadseregben harcoltak a 80-as évek liba-
noni háborújában. Ari döbbenten tapasztalja, hogy 
semmire sem emlékszik ebből az időszakból. El-
határozza, hogy felkeresi régi barátait és bajtársait, 
hogy általuk újrarajzolja emlékeit a korszakról és 
önmagáról egyaránt. Ahogyan egyre mélyebbre ás, 
titokzatos képek formájában előtör a múlt.

A filmet a béke világnapja alkalmából vetít-
jük, melyet VI. Pál pápa kezdeményezésére ünne-
pelük minden év első napján 1968 óta. Ez a nap 
arra figyelmeztet, hogy az előttünk álló új évben tö-
rekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, 
minden emberrel és mindennel az egész világon.

�013. február 6. Isten hozott az Isten háta mögött 
(Bienvenue chez les Ch’tis)
színes, magyarul beszélő, francia vígjáték, 106 perc, 2008

Philippe Abrams egy kedves, dél-franciaorszá-
gi posta alkalmazottja. Felesége, Julie egy idő óta 
rosszkedvű és úgy gondolja, hogy egy riviérai ál-
lomáshely tenne csak jót romló kedélyének. Férje 
mindent elkövet, hogy teljesítse felesége kérését, 
de egy ostobaság miatt nem délre, hanem a távoli 

északra helyezik. Philippe rettenetesen elkeseredik, 
de hamar bebizonyosodik, hogy az északkal kap-
csolatos összes előítélete helytelen, és Bergues, az új 
állomáshelye egyáltalán nem hasonlít a pokolhoz.

A filmet a házasság világnapja alkalmából ve-
títjük, melyet minden évben február második va-
sárnapján ünneplünk. A kezdeményezés 1981-ben 
indult útjára az Amerikai Egyesült Államokból, és 
1983-ban nyerte el a házasság világnapja elnevezést. 
E napon sokféle eszközt felhasználva próbálják fel-
hívni a társadalom figyelmét arra a tényre, hogy lé-
teznek jó, boldog és tartós házasságok.

�013. február �0. Víz (Water)
színes, kanadai-indiai romantikus dráma, 114 perc, 
2005

1938-ban Chuyia, egy gyermekkorban lévő 
menyasszony, akinek a férje meghalt mielőtt még 
egybekeltek volna, arra kényszerül, hogy egy indiai 
vallási közösségben, azaz egy ashramban éljen Vara-
nasiban a többi özveggyel együtt. Az életüket egy 
idős asszony, Madhumati irányítja, aki prostitúci-
óért tartja őket. Egy nap azonban egy másik fiatal 
özvegy, Kalyani úgy dönt, hogy elszökik tőle, hogy 
összeházasodjon egy fiatal ügyvéddel, Gandhi el-
kötelezettjével, azonban felfedezi, hogy annak apja 
egykor az ügyfele volt.

A filmet a bűncselekmények áldozatainak 
emléknapja alkalmából vetítjük. Az Európa Ta-
nács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselek-
mények áldozatainak chartáját. E nap azóta a bűn-
cselekmények áldozatainak napja, melyet 1993-tól 
Magyarországon is megtartanak.

�013. március 6.  Vizsga 
színes, magyar thriller, 90 perc, 2010

1957. december �4. A zűrzavaros októberi ese-
mények után az Államvédelmi Osztálynak meg kell 
győződnie arról, hogy ügynökei közül kiben bíz-
hat meg a jövőben, ezért egytől-egyig próbára teszi 
azok lojalitását a rendszerhez. A szép karrier előtt 
álló tartótisztnek, Jung Andrásnak (Nagy Zsolt) 
éppen a szenteste hozza el ezt a bizonyos vizsgát; 
nem is sejti, hogy a szemközti ház egyik ablakából 
többek között atyai tanítómestere, Markó Pál (Kul-
ka János) figyeli, és értékeli minden tettét, minden 
mondatát. Ha András ezt tudná, valószínűleg nem 

SANSZ FILMKLUB –
     2013. tavaszi sorozat (11.)



2012. december 5

Ba
ra

ny
ai

éppen ezen a napon találkozna konspirált lakásán 
az eddig szigorúan titkolt szerelmével, Évával (Há-
mori Gabriella), és körültekintőbben őrizné a rá-
bízott ügynöklistát is. A névsornak azonban lába 
kél, András megtudja, hogy Éva egyáltalán nem az, 
akinek hitte, és lassan az is kiderül, hogy senki sem 
bízhat meg a másikban.

A filmet a kommunizmus áldozatainak em-
léknapja alkalmából vetítjük, melyet az Ország-
gyűlés �000. június 13-án elfogadott határozata ér-
telmében minden év február 25-én tartanak annak 
emlékére, hogy 1947. február �5-én Kovács Bélát, 
a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló 
szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták 
és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töl-
tött fogságban.

�013. március �0.  Az ajtó 
színes, magyar-német filmdráma, 98 perc, 2012

Különös szépségű film az emberi tartásról, a titkok-
ról, az egymás iránti megbecsülésről és szeretetről.

A Szabó Magda önéletrajzi ihletésű regényéből 
készült film, két szigorú elvek szerint élő asszony 
portréja. A házvezetőnő és a ház asszonyának ap-
ránként kibontakozó és sokszor viharos kapcsolatá-
nak megrendítően szép története.

Magda, az írónő bejárónőt keres. Megismeri 
Emerencet, a meglehetősen öntörvényű, nyers asz-
szonyt. A kezdetben egymás iránt érzett gyanakvás 
és közöny helyét, lassanként átveszi az elfogadás és 
a bizalom. Ahogy Emerencről leválik a ridegség 
máza, úgy tárul ki egyre jobban a közöttük lévő 
ajtó.

A filmet a nemzetközi nőnap alkalmából ve-
títjük. 1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer 
textil- és konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a 
béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. Erre 
emlékezve 1910 augusztusában Koppenhágában 
Clara Zetkin javaslatára elhatározták, hogy nem-
zetközi nőnapot tartanak. Magyarországon 1914-
ben ünnepelték először.

�013. április 3. Férfibecsület (Men of Honor)
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 129 
perc, 2000

A hírhedt kiképzőközpontba, Bayonne-ba ke-
rül sorkatonaként a fekete bőrű Carl Brashear. 

Kiképzőtisztje, Billy Sunday az egyik legkemé-
nyebb katonának számít a seregben. Déli szár-
mazása révén gyűlöli a négereket. A fekete búvár 
azonban a hihetetlen akaraterejével és ügyességé-
vel lassan kivívja az elismerését. Carl bevetés köz-
ben elveszíti az egyik lábát. Ennek ellenére azért 
küzd, hogy ne szereljék le. Billy kiáll mellette, 
magára vonva ezáltal sok bajtársa és felettese gya-
núját és ellenszenvét.

A filmet a faji megkülönböztetés elleni nem-
zetközi küzdelem napja alkalmából vetítjük. 
1960. március 21-én véres rendőrsortűz dördült el 
a dél-afrikai Sharpeville-ben a békésen tüntetőkre. 
Az áldozatok száma feltehetően 7� volt. 1966-ban 
az ENSZ XXI. közgyűlésén nyilvánították március 
�1-ét a faji megkülönböztetés elleni nemzetközi 
küzdelem napjává.

�013. április 17. A Földkerekség legnagyobb 
állatparádéja (The Greatest Wildlife Show on 
Earth)
színes, magyarul beszélő, angol dokumentumfilm, 59 
perc, 1999

Az új évezred hajnalát köszöntötte David Atten-
borough ezzel az opuszával, melyet a BBC 1999. 
december 31-én tűzött műsorra. Attenborough 
követte a Nap éves ciklusát, ment a fény után tizen-
két hónapon át az Egyenlítőtől kezdve az északi 
féltekén át egészen le délre. Az élet, a harsogó ter-
mékenység tanúi lehetünk, ahogy a tavasz és a nyár 
kibontakozik a Nap erejétől. Az élet élni akar – ezt 
bizonyítja ez a film. Az ösztön ott van minden élő-
ben – a szaporodás, a táplálkozás, a gondoskodás 
ösztöne. Mindezt a Nap, a Hold, az évszakok vál-
takozása szabályozza.

A filmet a Föld napja alkalmából vetítjük. 
1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyete-
mi hallgató mozgalmat indított el a Föld védelmé-
ben. Azóta a diákból az alternatív energiaforrások 
világhírű szakértője lett. Már mozgalmának megin-
dításakor több mint �5 millió amerikai állt mögé, 
ma pedig szinte az egész Földre kiterjed az általa 
kezdeményezett mozgalom. Ezernél több szervezet 
vesz részt benne. A Föld napja célja, hogy tiltakozó 
akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem 
fontosságára. Magyarországon 1990 óta rendezik 
meg.
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�013. május 15. Ragyogj! (Shine)
színes, magyarul beszélő, ausztrál életrajzi dráma, 
101 perc, 1996

A film történetét David Helfgott, a ma élő auszt-
rál zongorista élete ihlette. A melbourne-i születésű 
Helfgott gyermekkorában kiugró tehetségű zon-
goristának indult. David londoni Royal College 
of Musicban tanul a zongora tanszéken, a legendás 
professzor, Cecil Parkes kezei alatt, ki szintén ex-
centrikus egyéniség. A professzor felfedezi David-
ben a csak a legnagyobbakra jellemző zsenialitás 
jeleit. Mindent elkövet, hogy a fiúból nagy zongo-
rista váljék. Az ifjú tehetség csodálatos Rahmanyi-
nov interpretációjával elvarázsolja tanárait, bará-
tait és a közönséget. A reményteljes indulás varázsa 
egyszer csak megtörik, a fiú nem tud megbirkózni 
családja elvesztésével. Egy fontos koncertjén hatal-
mas sikert arat, s azt követően idegösszeroppanást 
kap, így visszatér Ausztráliába. Egy teljes évtizedet 
tölt különböző elmegyógyintézetekben. Majd egy-
szer csak, mint a mesékben megtörténik a csoda, s 
1984-ben hatalmas sikerrel tér vissza a koncertezés-
hez, új fejezetet nyitva életében. Azóta turnézott 
Londonban, Bonnban, Koppenhágában, Bécsben 
és Budapesten, mindenütt nagy sikert aratva.

A filmet az esélyegyenlőség napja alkal-
mából vetítjük. A Független Életért elnevezésű 
nemzetközi szervezet felhívása nyomán 199�-ben 
rendeztek először akciónapot Magyarországon a 
mozgássérültek esélyegyenlőségéért. Május 5. a 
mozgássérült emberekre és életkörülményeikre hív-
ja fel a figyelmet. Azóta a nap fókuszába más esély-
egyenlőségi célcsoportok is bekerültek.

�013. május �9. Imák Bobbyért (Prayers for Bobby)
színes, magyarul beszélő, amerikai életrajzi film, 
2009

Mary Griffith (Sigourney Weaver) odaadó ke-
resztényként a presbiteriánus egyház konzervatív 
tanításai szerint neveli gyermekeit, de mikor kiseb-
bik fiáról, Bobbyról (Ryan Kelley) kiderül, hogy 
meleg, a család élete egyik pillanatról a másikra 
gyökeresen megváltozik. Míg Bobby apja és test-
vérei kezdenek megbarátkozni a fiú homoszexua-
litásával, Mary meg van róla győződve, hogy Isten 
ki tudja gyógyítani Bobbyt ebből a „betegségből”, 

ezért aztán arra ösztökéli fiát, hogy még odaadób-
ban imádkozzon és vegyen részt minden templo-
mi tevékenységen, hátha attól megváltozik. Bobby 
bármire hajlandó lenne azért, hogy anyja elfogadja 
őt, ám az egyház megtagadja magától a homosze-
xualitást, így Mary is, ennek hatására pedig a fiú 
egyre mélyebbre merül a depresszióba, míg tragikus 
elhatározásra nem jut.

A filmet a homofóbia ellenes világnap alkal-
mából vetítjük. 1990-ben május 17-én törölte 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a homo-
szexualitást a Betegségek Nemzetközi Osztályo-
zásából. �005 óta a világnapot Magyarországon is 
ünneplik.

�013. június 5. Szerelmünk lapjai (The Note-
book)
színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus film, 
123 perc, 2004

Allie és Noah tizenévesek voltak, amikor talál-
koztak, és az első pillanattól kezdve rokonszen-
veztek egymással. Kibontakozó szerelmük hamar 
beteljesedik. A lány gazdag szülei azonban ellenzik 
kapcsolatukat, így a két fiatal útja elválik egymástól. 
Amikor néhány esztendővel később újra találkoz-
nak, a szerelmük újjáéled, és Allie-nek hamarosan 
választania kell társa és társadalmi rangja között. 
Történetüket, melynek fontos jelentősége van szá-
mára, egy idős úr olvassa fel újra és újra egy hasonló 
korú hölgynek.

A filmet a család nemzetközi napja alkalmából 
vetítjük. Az  nENSZ 1994-ben nyilvánította május 
15-ét a család nemzetközi napjává. A felhíváshoz 
Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a 
figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb „in-
tézményére” irányítja.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

További információ:
Élet-tér Családi Információs Pont
Pécs, Szent István tér 17. �0/433 34�3
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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Ágoston GabriellaÉretten másokért!
  Középpontban a közösségi szolgálat
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December 5-e az Önkéntesek Nemzetkö-
zi Napja. Pécsett hagyománnyá vált, hogy e 
napon a Baranya Megyei Önkéntes Centrum 
– Nevelők Háza Egyesület egy rendezvény 
keretében megköszöni az önkénteseknek az 
egész éves munkájukat, valamint kiosztják az 
Év Önkéntesei díjakat. Az idei rendezvény a 
Zsolnay Kulturális Negyedben valósult meg, 
a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, az 
Open Society Foundations és a Baranya Me-
gyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
társszervezésében. 

Az ENSZ közgyűlésének 1985-ben hozott 
döntése óta december 5-e az Önkéntesek Nem-
zetközi Napja. Hazánkban az elmúlt �0 évben a 
“közérdekű, kötelező felelősségvállalásból”, ön-
ként, fizetés nélkül, valamilyen fajta közjó ellá-
tásáért formális vagy informális keretek között 
végzett tevékenységgé vált. Önkénteskedni sok-
féleképpen lehet, egyedül vagy csoportosan, itt-
hon vagy külföldön, alkalomszerűen vagy hosz-
szú-távon, fiatalon vagy idősen. A lényeg, hogy 
pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül, saját döntés 
alapján tevékenykedünk úgy, hogy mások hasz-
nára legyünk. 

Magyarországon eddig még nem kapott kel-
lő figyelmet az Önkéntesek Nemzetközi Napja, 
így ezúton is szeretnénk arra ösztönözni az ön-
kéntesekkel dolgozó, önkéntességgel foglalkozó 
szervezeteket, hogy használják fel ezt az alkal-
mat arra, hogy még nagyobb elismerést szerez-
zenek az önkéntességnek és az önkéntesek által 
elvégzett munkának. Ez a nap egy kiváló alka-
lom arra, hogy megköszönjék önkénteseiknek 
segítségüket, hogy együtt ünnepeljék közös si-

kereiket, és alapot adjanak a további eredményes 
munkához.

A Köznevelési törvény egyik rendelkezése 
szerint szeptembertől az iskolai közösségi szol-
gálat (IKSZ) nem csupán lehetőség, hanem kö-
telező iskolai feladat, amit minden érettségire 
felkészítő középiskolában teljesíteni és igazolni 
kell. Az érettségire készülő diákoknak három év 
alatt kell összegyűjteniük az ötvenórányi karita-
tív, közcélú tevékenységet, ami lássuk be, semmi-
lyen komoly megterhelést, inkább izgalmas élet-
tapasztalatot jelenthet a tizenévesek számára.

Az Önkéntesek Nemzetközi Napjának pécsi 
rendezvényét december 5-én tartották a Zsolnay 
Negyed É78 termében. Idén az IKSZ került a kö-
zéppontba. A „Világkávézó” programelem során 
önkéntes kisfilmek vetítését követően tanárok és 
diákok osztották meg egymással gondolataikat a 
közösségi szolgálatról. Szó volt az önkéntes tevé-
kenység és az IKSZ közötti alapvető különbsé-
gekről, a meglévő és a még hiányos ismeretekről, 
a diákok és az őket fogadó szervezetek előtt álló 
kihívásokról, valamint a fiatalok motivációiról 
is. A beszélgetéseket követően a diákok szemé-
lyesen találkozhattak olyan civil szervezetek 
képviselőivel, amelyeknél lehetőségük lesz ön-
kéntes tevékenységet folytatni. A nap folyamán 
a fiatalok és az önkéntesek Mikulás-csomagokat 
készítettek a Baranya Megyei Gyermekvédelmi 
Központ gondoskodásában élő gyermekeknek. 
A rendezvény zárásaként Csizi Péter alpolgár-
mester úr kiosztotta az Év Önkéntesei díjakat. 
Elismerést kapott Bognár Hajnalka (junior ka-
tegória), Jónás Istvánné (szenior kategória) és 
Walcz Ilona (Év Önkéntese kategória).
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 SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
ÚJ ESÉLLYEL A MUNKAERŐPIACON – TRÉNING ORMÁNSÁGI 
MUNKANÉLKÜLIEKNEK 
 
2012. november 14.          
                                
Munkaerő-piaci tréninggel készülhettek fel ormánsági munkanélküliek arra, 
miként kell viselkedniük állásinterjún, hogyan írjanak önéletrajzot, és általában 
hogyan találhatnak maguknak nagyobb sikerrel állást. Az Ifjúságért Egyesület 
sellyei kistérségben megvalósuló, „Mindenre van megoldás” című 
modellprogramja Sámodon kínálta fel e lehetőséget a hátrányos helyzetű 
embereknek. A képzésen tizenketten vettek részt. 

 
Az önismeret hiánya, a motiválatlanság, valamint a kommunikációs és kapcsolatteremtő 
készség fejletlensége – ezek voltak a legfőbb gondok, amelyeken a munkaerő-piaci tréning 
segíteni igyekezett. A sámodi faluházban megrendezett képzésen hátrányos helyzetű helyi 
munkanélküliek vettek részt.   
 
– Egy fontos szabályt mindjárt a tréning elején kikötöttünk – mondja Niedermüller Renáta, a 
tréning vezetője. – Leszögeztük, hogy mindenki beszélhet az érzéseiről, de csakis 
ítélkezésmentesen, egymást nem minősítve! Eközben az volt a jó, hogy mindenki 
elgondolkodott saját magáról, és felismerhette azokat a jellemzőit, amelyeket erősítenie kell 
annak érdekében, hogy minél nagyobb esélyekkel indulhasson a munkaerőpiacon. Ami már a 
tréning során is egyértelműen érzékelhető volt, az az önbizalom és az önbecsülés erősödése - 
és ezt mi jelentős sikernek tartjuk. 
 
Sikerekre pedig nagy szükség mutatkozik, hiszen a lehetséges munkavállalók munkaerőpiacra 
való visszatérését számos tényező hátráltatja: a szakemberek tapasztalata szerint a „kisfalusi” 
álláskeresők jellemzően a lakhelyükön, illetve annak közvetlen közelében keresnek munkát. 
Ott azonban kevés az álláskeresőket tartósan foglalkoztatni képes vállalkozás, így a lakosság 
jelentős részének - jobb híján - a közfoglalkoztatási programok és az idényjellegű 
mezőgazdasági munkák jelentenek megoldást. A tréningen részt vevők azonban bíznak abban, 
hogy végre jelentősen növelik az esélyeiket, hiszen mostantól kezdve sokkal tudatosabban 
állnak majd neki a munkakeresésnek. A projekt szervezői pedig remélik, hogy a jelenleg még 
munka nélkül lévők - jövőképpel a fejükben és kész önéletrajzzal a kezükben - ezután 
könnyebben juthatnak munkához. 
 
Az Ifjúságért Egyesület Mindenre van megoldás elnevezésű projektje 58 294 805 forintos 
támogatásból valósul meg, két éven át. Célja, hogy a szegénységben élő egyéneknek és 
családoknak nyújtott komplex támogatással hozzájáruljon a hatékony háztartás-
gazdálkodásukhoz, adósságterheik megfelelő kezeléséhez, tartozásaik rendezéséhez, 
mégpedig úgy, hogy ezzel párhuzamosan a munkaerő-piaci helyzetük is javuljon. A projekt 
megvalósítói a Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Dél-dunántúli Regionális 
Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Szociális Háló Egyesület. 

  
További információ:  
Sándor Andrea szakmai vezető 
Tel.: 72/532-009 
  
Ifjúságért Egyesület 
7624 Pécs, Ferencesek u. 42. 
postmaster@ifjusagert.axelero.net 
www.ifjusagertegyesulet.hu 
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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Elkészültek az új cigány 
nemzetiségi tankönyvek 
Kilenc új tankönyvet, illetve munkafüzetet használhatnak mostantól azok az alsó tagozatos diákok, 
akik az általános iskolában cigány népismeretet, beás és romani nyelvet tanulnak. A gazdagon 
illusztrált könyvek a „Kompetencia alapú tananyagfejlesztés a Gandhi Gimnáziumban” című pályázati 
projekt keretében, 27 886 900 Ft forintból készülhettek el. A program a pécsi Gandhi Közalapítványi 
Gimnázium és Kollégium szervezésében valósult meg. 

Radics József és Farkas Mária Cigány népismeret című könyve az általános iskola 1-4. osztályos 
tanulóinak szól. A mű tizenegy fejezeten keresztül foglalja össze a romológiai ismereteket, a kötetet 
értelmező szótárként használatos kislexikon, fotógaléria és irodalomjegyzék egészíti ki.  

Nemes Gizella Băjsescsé című tankönyvei és munkafüzetei első és második osztályosoknak 
készültek. Klasszikus nyelvkönyvi funkciójuk mellett megismertetik a gyerekeket a cigány 
hagyományokkal, a régi és az új életvitellel, ünnepekkel is. A könyvekben kellő hangsúlyt kap a nyelvi 
kompetencia fejlesztése.  

A Rézműves Melinda által kidolgozott tankönyvek és munkafüzetek az első olyan kiadványok a 
piacon, melyek 1-2. osztályos gyerekek számára a romani nyelv olvasás- és íráskészségét 
igyekeznek fejleszteni. Esztétikusak, érthetőek, játékosak, és humoros képi anyaggal segítik az 
ismeretek megértését.  

Az új könyvek a cigány kultúra elfogadására nevelnek, fontosnak tartva a kulturális sokszínűséget. 
Fontos üzenetük az énkép és az önismeret fejlesztése.  
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Zúg, csilingel, majd fokozatosan elhalkuló 
transzcendentális hangot ad a tibeti hangtál… 
Varázslatos keleti zene szólal meg és gyönyörű 
indiai marionett bábok kezdenek táncolni... 
Az egyik kisgyermeket annyira „tűzbe hozza” 
a bábok elevensége, hogy maga is velük mozog, 
majd meg akarja érinteni őket… Életképek a 
pécsi Napkelet Jógaház november 24-én tartott 
megnyitójáról.

– A meghívóban az szerepelt: a ház és az 
alapítvány arra törekszik, hogy a testi, lelki, 
szellemi egység egy lehetséges útját mutas-
sa fel, azon a világon keresztül, amit képvisel 
– kezdte köszöntő beszédét Kővári János, or-
szággyűlési képviselő. – Hívő keresztényként 
magam is fontosnak tartom, hogy az életün-
ket ne úgy éljük – még, ha „nyomnak” is min-
ket a hétköznapi gondok – hogy ne tudjunk 
befelé fordulni, utána pedig együtt lenni, 
tiszta szívvel és örömmel. Köszönöm, hogy 
önök is ezen fáradoznak! Remélem, hogy 
közös munkával, szeretettel mégiscsak hozzá 
tudunk járulni ahhoz, hogy az itt élő magyar 

közösséget, az országot újjáépítsük, újragon-
doljuk nemcsak fizikai, hanem elsősorban lel-
ki értelemben.

– Régóta készülünk erre a mozzanatra, 
pillanatra, mintegy húsz esztendeje – követ-
kezett a megszólalók sorában Rácz Géza, a 
Napkelet Jógaház szellemiségét megalapozó 
Hindu – Magyar Kulturális Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke. – Húsz esztendővel ezelőtt 
indult el az első olyan ásram, menedék, amely 
a lelki értékek kutatóinak oltalmat, kapcsola-
tot, lehetőséget biztosított. Két évtized után 
jutottunk el oda, hogy önöket vendégül lát-
hatjuk itt. Együtt törekedve arra, hogy a testi 
mivoltunk egészséges, a lelki mivoltunk bol-
dog legyen, a szellemi mivoltunk pedig meg-
találja örök kapcsolatait. Minél zaklatottabbá 
válik a világ, annál fontosabb, hogy a belső 
békénket megleljük. A jóga és a keleti gondol-
kodásmód évezredes kincsei olyan egyetemes 
értékek, amelyek felé érdemes lépnünk, nyit-
nunk. Talán nem véletlen, hogy példamutató 
keletkutatónk, Kőrösi Csoma Sándor is azt 

Keleti-nyugati, lelki kincsek tárháza
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tanácsolta: „Keressetek, kutassatok, mert a vi-
lág egyetlen nemzete sem talál annyi kincset 
kultúrája gyarapítására, mint a magyar az in-
diai kultúra kincsestárában.” Az elmúlt húsz 
évben törekedtünk arra, hogy ezeket az egye-
temes értékeket jobban megismerjük, mások 
számára hozzáférhetővé tegyük.

– Nagy lendülettel indultunk Indiába, gon-
dolván, hogy ott majd úton-útfélen Kathputli 
játékosokkal fogunk találkozni – vezették fel 

előadásukat a Márkus Színház tagjai. – Azt 
reméltük, hogy megtalálunk valami ősi törté-
netet, amiről sokat olvastunk már. Azonban 
rá kellett jönniük, hogy ezek a történetek ma 
már nem találhatóak meg mindenütt Indiá-
ban. Kevesen tudják órákon keresztül nézni 
ezeket a műsorokat. Viszont a kinti művészek 
a Kathputlinak nevezett zsinóros marionett 
bábokat továbbra is használják, olyan három-
öt perces rövid kis etűdöket adnak elő velük, 
amire még van ideje az ottani embereknek és 
a turistáknak is. Ezekből adott műsorával íze-
lítőt a társulat.

Megigéző performanszukat Tóth Gab-
riella Garima indiai táncelőadása követte. A 
művésznő a kúcsipúdi táncművészet egyet-
len magyar képviselője, Guru Padmabhushan 
Swapnasundari Rao tanítványa. Már több-
ször volt és a tervek szerint továbbra is gyak-
ran lesz a Napkelet Jógaház vendége, remélhe-
tőleg hétvégi kurzusokat is fog tartani a pécsi 
kulturális térben.

Kasza Szabolcs

Miért jött létre?

A Jógaház alapvető célja, hogy menedéket nyújtson, tartalmas kikapcsolódási lehetősége-
ket kínáljon a hétköznapi „robotban” megfáradt embereknek.
A Jógaház nemcsak egy hely ahol mozogni lehet, ahol az egészséges életmód, vagy a szel-
lemi élet őszinte törekvői találkozhatnak, hanem egy olyan központ, fórum, ahol minden-
ki megtalálhatja a kedvére való feltöltődési, kikapcsolódási lehetőséget. Az itt kínált utak 
között fellelhetjük a masszázst, az energiakezeléseket, a filozófiával foglalkozó, beszélgetős 
összejöveteleket, a lelki, életvezetési tanácsadást, a különféle alternatív terápiákat, a vegetá-
riánus főzőtanfolyamot és még sorolhatnánk.
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A mai felgyorsult világunkban lassan elfelej-
tünk ünnepelni. Pedig e nélkül sivár szürkévé 
tompul a való világ. Nagyszüleink még tud-
tak örülni egy-egy családi, avagy városi jeles 
évfordulónak, megadták a módját a köszön-
tésnek. 

Rövid bevezetőként szeretnék néhány sort 
ideidézni Haksch Lajos: „A negyvenéves 
Pécsi Dalárda története (1862-1902)” című 
könyvéből: 

ÉDES HAZÁNK, KEDVES DALUNK:
ÉRTED ÉLÜNK, ÉRTED HALUNK!

„Letettem a tollat, bevallom gyöngesége-
met, kimerültem. Tágra nyílt szemekkel néz-
vén végig ezen a negyvenéves álmon, ahogy 
elfordulok az előttem elvonult tarka képektől 
s megint magam körül látom a köznapi valót, 
a szédület fog el, miként elfogja ez az érzés az 
embert, mikor a félhomályos nézőtéren ülvén 
néhány negyedórán át a káprázatos, színes 

fényben úszó színpadon csüng összes idegei-
vel, aztán lehull a függöny s megint a rendes 
világításban látja maga körül szomszédait, 
meg az egész nézősereget.  

Néhány negyedórai játéka a színeknek a 
színpad kaleidoszkópjában – mi az a káprázat 
ehhez a negyven éven tartó csudás ragyogás-
hoz képest! 

Történetet írni egyszerűt, mindennapit, 
festeni benne emberi szemhez simuló lágy 
színekkel, változatosan itt-ott sötéttel, bo-
rongóssal is, s csak néha-néha kivillanó élénk 
tűzpirossal. Gyerekjáték ez, mely szórakoztat, 
de csupa fényességet vetni a papírra, a tör-
ténetírás e vásznára, fényt, amely ha itt-ott 
alábbszáll is vakító fehér izzó pontról, még 
elborulásban is csak fény az, mely világit és 
hevít. Fárasztó munka ez, mely az enyémnél 
erősebb kézbe való.”

Jeles évfordulót ünnepelt Pécs városa 
191�-ben. Ebben az évben töltötte be fenn-
állásának 50. évfordulóját a város büszkesége, 
a Pécsi Dalárda.  

Trebbin Ágost
A dal ünnepe
50 éves a Pécsi Dalárda
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A kor krónikása a Pécsi Napló, 1912. de-
cember 8-i számában így tudósított a fontos 
kulturális eseményről.

„Gyermek, majd férfiévek tünedező álmai 
ébredjetek új életre, hogy elvezetessetek újból 
a gyermekkorba, amikor már a Pécsi Dalárda 
ringatott a gyermekkor ártatlan álomvilágá-
ba! Vezessetek el újból az elmúlt boldog idők-
be, amikor az ifjú telve sóvárgással, szép remé-
nyekkel pillant a jövőbe és amikor csalódások 
érik az élet szövevényes és kiszámíthatatlan 
útjain, amikor reggel mindent még rózsaszín-
ben lát, estre kelve pedig sötét fátyol, mintha 
elhomályosítaná tisztánlátását. Ismét csak a 
dal az, mely képes helyreállítani a lélek egyen-
súlyát, hogy el ne ragadja azt a túlságos öröm 
vagy kétségbeesés a megsemmisülésbe. A dal 
közvetíti a szívek érzését, és a dal az, mely vé-
gigkísér életünkön. Szomorú és vidám, szilaj és 
elmélázó, eget ostromolva viszi föl a magasba 
vágyainkat és letaszít reményeink magaslatá-
ról, amikor eljárnak felettünk az évtizedek, ki-
dőlnek mellőlünk legjobb barátaink az életért 
való nehéz küzdelem, az élet apróbb bűnei, 
erényei szétválasztják azokat holnap, akiket 
tegnap még kezet kézbe téve együtt járták a 
Kálvária-utat és a dal az a finom szövésű esz-
ményi híd, mely ismét összehozza azokat, aki-
ket csúnyául megtréfált az élet. A dal, mely az 
édesanya ajkán szólal meg, amikor elringatja 
gügyögő kisbabáját, a dal az, ami megdobog-
tatja a szerelemre ébredő szíveket és a dal az, 
mely elkísér utolsó utunkra, amikor – befejez-
tetett, és búcsút kell mondani minden földi 
örömnek és fájdalomnak! És ma ünnepeljük 
azokat, akiket a mi városunkban, Pécsett ez-
előtt fél évszázaddal a dal szeretete hozott 
egy táborba, akik nálunk játszva, minden ag-
resszivitás nélkül, tán maguk sem tudták mi-
ként, elvégezték a magyarosítás nem könnyű 
feladatát, és amikor 186�-ben a Tettye fenn-
síkján először szólalt meg ajkukon a dal, még 
a Bach korszak ülte meg városunkat, német-
ajkú volt még a város színe-java, horvát nyel-
vű a külváros polgársága. És amint múltak az 
évek, magyarrá vedlett át a dal, magyarrá lett a 

város lakossága, a német szövegű dal csak arra 
volt már jó, hogy a germán szellemű dalköltők 
műveire épüljön föl az új haza saját nyelvével, 
saját egyéni jellegével. És a Pécsi Dalárda, mint 
hűséges őr, dallal ajkán öntudatlanul végezte a 
nagy nemzeti missziót, mely az ország szívé-
ben Blaha Lujzának képezte föladatát. Ma-
gyar várossá lett Pécs és elemi iskoláink, lelkes 
tanítómestereink mellett ebben legnagyobb 
érdeme nálunk a Pécsi Dalárdának volt. Ha 
más érdeme se lenne arra, hogy meghajtsuk 
ma a szeretet, az együttérzés lobogóját ezen 
dalos testületünk előtt, mely él, sőt életerős, 
büszkesége ma is Pécs városának, mely a Pécsi 
Dalárdával együttesen ünnepli ma annak fél-
évszázados jubileumát. 

Ámde egyoldalú lenne dalosaink tevékeny-
ségének méltatása, ha őket csakis, mint a ma-
gyarosítás kulturtényezőit ünnepelnők. Arra 
kell gondolnunk, mily jelentőséget adtak ők 
városunknak, mint zenevárosnak, amíg egy-
részt a vártemplom instrumentális és vokális 
miséivel egyik nevezetességét képezte az or-
szágnak, hová távoli vidékekről özönlött az áj-
tatos közönség zenét hallgatni a templomba, 
amíg egy szép napon egyházi szempontok ér-
vényesítésével száműzték templomunkból az 
instrumentális zenét, ami egyet jelentett a vá-
rosi zenekar megszűnésével, mely egyik neve-
zetessége volt városunknak és melynek közre-
működésével virágzott nálunk a filharmóniai 
zene is. Ha visszatekintünk a lezajlott ötven 
éven és megállapodunk dalos egyesületünk 
egyes etapjain, mily zeneművészeti alkotások 
jelzik annak utjait, joggal tölthet el büszke-
ség, miket alkotott városunk falain belül ezen 
dalos egyesület. Operaelőadások, nagy orató-
riumok, pajzán operettek, a legsúlyosabb föl-
adatú műdalok, népdalok, burleszk vidámság 
keltésére alkalmas tréfás egyvelegek – nincs 
az a válfaja az éneknek, dalnak, melyet a Pécsi 
Dalárda ne művelt volna, és nem létezett az 
énekművészetnek oly föladata, mely dalosa-
inknál elparlagiasodott volna. Mindig, min-
den válfajában az éneknek a legnagyobb tö-
kélye felé törekedtek és évtizedeken át a Pécsi 
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Dalárda volt az, mely az ének ápolása mellett 
társadalmi téren is kapcsolatot képezett, mely 
kapcsolat egyesítette a régebben széttagolt 
német-magyar helyi társadalmat, állás és fele-
kezetre való tekintet nélkül, és nem elég, hogy 
gondoskodott e város közönségének a szép 
iránt való érzékének fejlesztéséről, a társadal-
mi életnek felszínen való tartásáról, elsőrangú 
tényezője volt közintézményeink megalapo-
zásánál, hisz nehéz lenne egybeállítani annak 
statisztikáját, milyen vagyonszámba menő jö-
vedelmet énekelt össze városunk kulturális és 
jótékonysági intézményei részére.” 

A Pécsi Dalárda országos és Európai turnéi  

„Minden a köznek, semmit önmagának és 
ebben van a magyarázata annak, hogy az öt-
venéves dalárda pénztárában olyan állandó az 
apály, amint félszázados pályafutásán, némi 
elkerülhetetlen, az énekes anyag természet-
szerű kicserélése következtében előállt zökke-
néstől eltekintve, – állandó volt a dagály. De 
lekicsinyelnők a mai énekes nemzedéket, a fia-
tal, friss erőket, ha csakis a múltat méltányol-
nók, a Pécsi Dalárda régi hírnevéről, sikereiről 

zengenénk dicséneket, amikor a Pécsi Dalár-
da mai struktúrájában is a régi, nem ismeri az 
alkonyatot, hanem dagadó mellkassal, zenei 
tudásában követve a régieket, megmaradtak 
a régi dalárdának, mely miként az anyaföld, 
mindig megújhodik.

És ha eddig a Pécsi Dalárdát, mint váro-
sunk művészi és társadalmi tényezőjét mél-
tattuk, szólnunk kell a mi trubadúrjainkról, 
mint olyanokról is, akik kivágytak e régi város 
kereteiből, útra keltek, a távolba mentek és 
amíg egyrészt az országos dalosversenyekről 
évtizedeken át hazahozták az első díjakat, és a 
dalos egyesület lobogója meggörnyedt az arra 
aggatott ajánló megemlékezések súlya alatt, és 
ahol dalosaink mint versenyzők megjelentek, 
ott babér más dalos egyesület részére nem kí-
nálkozott. Végre kikívánkoztak az ország ha-
tárain túl is, és Ausztriában, német földön, 
Svájcban, ahol mindenütt emberemlékezet 
óta melegágya volt a férfikarnak, a dalnak, 
mely nemesít és lelkesít, onnét is csak hírt, 
dicsőséget, elismerést, babért hoztak haza 
városunkba, mely mindenkori hazatérésüket 
ünnepnek, diadalünnepnek tekintette és a 
város közönsége együtt énekelte dalosaink-
kal: Mi zengi túl a bérceket, a dal, a hír…  Sok 
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jó napot, sok dicsőséget szereztek dalosaink 
Pécs városának, de senki büntetlenül nem jár-
hat sokáig babérfák alatt, zengi a német költő. 
Nem járt mindig rózsákkal telehintett utakon 
dalárdánk se, melynek dicsőségét, legyőzhe-
tetlen voltát megirigyelték a testvér egyesüle-
tek. Megindultak az áskálódások, és ahol nem 
bírták hanggal, énekkel, ott kezdetét vette a 
csúnya magyar szokás: az intrika, a féltékeny-
kedés, a kellemetlenkedés, úgyhogy dalosaink 
jó időkre félreálltak, nem vettek részt orszá-
gos versenyeken, anélkül azonban, hogy azért 
egy pillanatra is szem elől tévesztették volna 
a magasabb hivatást, hanem a Pécsi Dalárda 
duzzadó vitorláival megmaradt tűzhelyénél 
mindaddig, amíg csak újabb alkalom nem kí-
nálkozott, hogy életjelt adjon magáról dalos 
egyesületünk. Ez nyáron történt, az ország 
szívében, ahol az itt érintett magyarbetegség 
oly kíméletlen módon ütötte föl fejét éppen a 
Pécsi Dalárda ellenében, hogy csakis öntuda-
ta, tudásában való biztonsága bírta arra, hogy 
a verseny előtt ott ne hagyja az intrikusokat 
előre kicsinált győzelmükkel egyetemben, és 
az a díj, melyet dalosaink mégis elhoztak a fő-
városból, méltán sorakozik eddig szerzett ba-
béraihoz, melyeket meg akartak tépdesni, de 
sikertelenül. Az ötvenéves Pécsi Dalárda volt, 
van és lesz, és amikor ma este Nemzeti Színhá-
zunk színpadán végignézünk a régi gárdának 
még élő tagjain, amint azok az új generáció 
mellett, mintegy védőszárnyaikat terjesztve a 
mai énekes csoportra, és azzal együttesen nyí-
lik dalra ajkuk, és az idő által kikezdett hang 
régi tűzzel, megújhodó ifjúsággal cseng, hogy 
egybeolvadjon a harmóniában azoknak éne-
kével, akik utánuk jöttek… Ennél megkapóbb 
képet elképzelni sem lehet, ez olyan, mint a 
régi, épségben élő hatalmas tölgyfa, melyből 
a régi ágak is még gyümölcsöt hajtanak, de ott 
vannak az új ágak, valamelyest üdébb levelei-
vel, de együvé tartoznak és együttesen adják 
az örök élet problémáját. És amikor a régi de-
rék gárdáról szólunk, senkinek érdemeit nem 
kicsinyítjük, se élőét, sem holtét, se fiatalét, se 
a dalárda vénjeiét, amikor jóleső érzéssel néz-

zük Hoffer Károlyt, a dalosok legkülönbjét, 
akinek ragyogóan fényes tenorja kiemelkedve 
az együttesben, fényt árasztott az egész karra, 
mely magához vonzotta a dalárda többi éne-
kesét is. Az ő tenorja volt a hold, mely körül 
elhelyezkedtek az éjszakának kisebb csillagai, 
hogy együttesen törjék át a sötétséget, együt-
tesen hirdessék az örök dal, az örökké szép, az 
örökké nemes igéjét, és amikor a Pécsi Da-
lárda ötvenéves jubileumát ünnepli, örven-
denünk kell annak, hogy ezt a szép napot ő 
maga is megélhette, aki féltő gondossággal fi-
gyelte mindig a dalárda működését, melynek 
néhai Wachauer Károly után évek hosszú so-
rán át karmestere is volt, amíg a vezénylő pál-
cát a temperamentumos Haksch Lajosra bíz-
ta, aki új erőt, új buzgalmat és új képességet 
lehelt a mai Pécsi Dalárdába, melyet a mai 
jubileumi napon szívből ajánlunk a közönség 
szeretetébe, amelyre az mindenkor méltó volt 
a múltban és az marad a jövőben is.”

A Pécsi Dalárda városunkat annak idején 
a zene városává tette. Milyen kitüntető cím is 
lehetett ez annak idején!  

Horváth Mihály tanár úr „Muzsikáló 
Pécs” c. könyvében így ír: 

„Egy város zeneélete akkor fejlődhetik, 
virágozhatik igazán, ha valamely nagytekin-
télyű intézmény vagy egyesülés a társadalom 
bevonásával maga köré tudja tömöríteni a 
város összes hivatásos és nem hivatásos mű-
vészerőit egyetlen cél, a zenekultúra minél 
magasabbra fejlesztésének elérésére. A 18. 
században a székesegyházi ének és zenekar 
volt hivatva kiváló művészeivel ezen feladat 
betöltésére. A hatvanas években újjáalakult a 
Pécsi Dalárda és olyan vezetők kezébe került, 
olyan nagy művészi sikereket ért el, Pécs vá-
ros társadalmát olyan lelkesedéssel mozgatta 
meg, hogy minden egészséges kezdeményezés 
és ötlet a század második felében a Pécsi Da-
lárdából indult ki. Nemcsak egyszerű dalos 
egyesület volt, hanem a város zenei életének 
kultúrközpontja. Ebben látjuk a Pécsi Dalár-
da legnagyobb jelentőségét Pécs művészeti 
életére.”      
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M
az „Élet-Térben”

–
cseréltek tapasztalatot fiatalok a pécsi Civil Közösségek Házában. A beszélgetés az „Élet-Tér -
komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések támogatása a pécsi családok 
jólétéért”

kisközösségekben, fiatalok és önkéntesek által 
t hívták meg, 

hogy bemutassák az elkészült alkotásokat, és
megosszák egymással tapasztalataikat, náluk hogyan 
sikerült jó közösséget kovácsolni a filmezés és fotózás 
által.

Egyesület, a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., az 
OKISZ és Fenntartható Ormánság Nonprofit Kft. és Az 
Emberség Erejével Alapítvány egy-egy médiacsapata.

édia 
eszköztára nagyon is alkalmas arra, hogy a fiatalok 
kifejezhessék véleményüket, gondolataikat, 

környezetüket. Nem utolsósorban pedig igen hatékony 

közös alkotás örömét, és együtt hoznak létre értékes 
alkotásokat, akkor az akár évekig segít összetartani 
egy kisközösség tagjait.

A Gandhi Gimnázium Komját Aladár utcai épüle-
tében évek óta megoldatlan problémát jelentenek az 
elavult nyílászárók. Különösen gondot okozott ez az 
ebédlőben, ahol a diákok a kimerítő tanórák után a 
hideg, kifűthetetlen, huzatos étkezőhelyiségben fo-
gyasztották el ebédjüket.
 Ebben a helyzetben segítséget jelentett Gulyás Zsuzsa 
kezdeményezése, melynek eredményeképpen a Seattle 
városi Rotary Club és a Seattle – Pécs Testvérvárosi 
Társaság 2012 októberében 5000 dollárt adományo-

zott gimnáziumunknak. A projekt lebonyolításában a 
Rotary Club Pécs is közreműködött. Dr. Kékes Ferenc 
támogatása, kapcsolattartása és szervező munkája el-
engedhetetlen volt a folyamat megvalósulásában.
 A támogatás megérkezése után az étkező ablakainak 
és ajtóinak cseréje megtörtént. Mire a novemberi hideg 
idők beköszöntöttek, meleg ebédlő várta a diákokat. 
A Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium 
köszönetet mond a támogatásért és reméli, hogy a két 
szervezet közötti együttműködés ezzel nem ér véget.

KÖSZÖNET
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PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
Európa a polgárokért program – Civil szer-
vezetek által kezdeményezett projektek
Pályázhatnak: nem kormányzati szerveze-
tek; a tevékenységeiket helyi, regionális, nem-
zeti vagy európai szinten kifejtő jogállással 
(jogi személyiséggel) rendelkező civil társa-
dalmi szervezetek
Pályázatkezelő: Oktatási, Audiovizuális és 
Kulturális Végrehajtó Ügynökség (Brüsszel)
Beadási határidő: 2013. február 1.
Megvalósulási időszak: �013. augusztus 1.-
�014. január 31.

Az alprogram célja: Különböző részt vevő 
országokból származó civil társadalmi szer-
vezetek konkrét projektjeinek támogatása. 
Különféle helyi, regionális, nemzeti vagy eu-
rópai szinten létrehozott szervezetek vehet-
nek részt benne. A projekteknek közérdekű 
kérdések megismertetésére, illetve az európai 
szintű együttműködés vagy koordináció ré-
vén elérhető konkrét megoldásokra kell töre-
kedniük.

Pályázati feltételek:
• A pályázónak a programban részt vevő 

országok valamelyikében székhellyel kell 
rendelkeznie.

• Egy projektben legalább két szervezet 
vesz részt két különböző országból.

• Egy projekt maximális időtartama 18 
hónap.

További információ: Tempus Közalapítvány 
http://www.tka.hu

SozialMarie 2013 pályázati felhívás
A SozialMarie �013-ban immár kilencedik 
alkalommal díjazza a szociális innovációt. 

Célja, hogy közkinccsé tegyen innovatív szo-
ciális ötleteket és megvalósult projekteket, és 
elősegítse az innovatív kezdeményezések kö-
zötti kapcsolatok építését. 

�013-ban három SozialMarie közönségdíj is 
lesz, az egyik osztrák, a másik magyar, a har-
madik cseh indulók számára. Szavazni 2013. 
február 26-a és március 25-e között lehet a 
SozialMarie honlapján.

A pályázaton indulhatnak mindazok a 
projektgazdák, akik jövőbe mutatóan foglal-
koznak aktuális szociális problémákkal, pro-
jektjük kiállta már a gyakorlat próbáját, és 
van jövője is. Olyan projekttel érdemes tehát 
pályázni, amely a pályázat benyújtásakor már 
értékelhető mértékben megvalósult, és a ké-
sőbbiekben folytatódni fog.
Pályázni lehet:

- a magánszférából,
- a civil szektorból (civil társadalmi kezde-

ményezések, NGO-k, nonprofit szerve-
zetek, egyesületek) és

- a közigazgatásból
származó projektekkel.
Figyelem: a díj projekteknek, és nem a pro-
jektgazda szervezetek általános tevékenységé-
nek szól. 
A beadási határidő 2013. február 5-e, kedd 
éjfél. 
A pályázati adatlapot a SozialMarie hon-
lapján, online lehet kitölteni. A magyar pá-
lyázók magyarul, a cseh pályázók csehül adják 
be a pályázatot, mellékelve a pályázat német 
vagy angol nyelvű fordítását is.
A pályázatok értékelésénél és rangsorolásánál 
a zsűri a következő kritériumokat veszi figye-
lembe:
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A projektötlet innovatív jellege - újszerűség
Innováció a célcsoporthoz való hozzáférésben 
– részvétel
Innováció a megvalósításban – hatékonyság
Innováció a külvilág felé – példaszerűség

A zsűri tagjai: Dr. Josef Hochgerner (Zent-
rum für Soziale Innovation / Szociális Innová-
ciós Központ igazgatója), Anna Kadeřábková 
(Innovációs Tanulmányok Központja vezető-
je, Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem), 
Kovács Éva Judit (MTA Szociológiai Kutató-
intézet kutatója), Barbara van Melle (szabad-
úszó újságíró), Sepp Schmidt (a bécsi város-
háza korábbi szociális ügyosztályvezetője), 
Marlies Sutterlüty (szociális munka szakirány 
oktatója, Fh Campus Wien).
Koordinátor: Petra Radeschnig tréner és 
coach

A kreativitásukkal, innovációs erejükkel ki-
emelkedő szociális projektek évente esélyt 
kapnak a 15 díj egyikének elnyerésére. Az 
első díj 15.000 euro, a második 10.000 euro, 
a harmadik 5.000 euro értékű, a további 1� díj 
egyenként 1000 eurót ér.
A nyilvános díjátadó ünnepség időpontja 
2013. május 1. (szerda), 18 óra. 
Kapcsolat: Somlyódy Nóra SozialMarie 
koordinátor, sozialmarie@sozialmarie.org, 
+36 (30) �68 1366

Vigyázz, kész, PÁLYÁZZ, vitázz!

A DIA a Szólj bele! – konzultáció helyben 
Program keretében pályázatot hirdet helyi 
vita-események szervezésére.
A pályázati program célja olyan közösség-
fejlesztő programok pénzügyi és szakmai tá-
mogatása, melynek középpontjában a fiatalok 

vita- és érdekérvényesítő készségének, kriti-
kus gondolkodásának és vita-kultúrájának 
fejlesztése, a fiatalok közösségi részvételének 
erősítése, valamint a formális vita népszerű-
sítése áll. 

A pályázaton elnyerhető támogatás ma-
ximális összege: 180 000 forint. A pályázat 
előfinanszírozott. A pályázaton biztosítan-
dó önrész a program bruttó összköltségének 
minimum 30%-a (mely rendelkezésre állhat 
készpénzben és tárgyi, ill. személyi erőfor-
rásokban). A Pályázati Program keretében 
kiosztható összeg mindösszesen: 5 400 000 
forint.
Pályázni olyan közösségi, fiataloknak (14-�5 
év) szóló vitaprojektekkel lehet, amelyek a 
vitakultúra-fejlesztés módszertanára épülnek, 
és céljaikat tekintve összhangban állnak a Pá-
lyázati Program célkitűzéseivel és a demokra-
tikus párbeszéd alapértékeivel. 
A pályázaton részt vehet minden olyan is-
kolai vagy iskolán kívüli közösség, amely 
megfelelő szakmai háttérrel rendelkezik egy 
vitaprojekt lebonyolításához, azaz a vitakul-
túra-fejlesztéssel kapcsolatban rendelkezik 
már előzetes tapasztalatokkal. A Pályázati 
Program lehetővé teszi több közösség együt-
tes pályázását is.
A pályázatok beadási határideje 2013. ja-
nuár 31, vagy a támogatási keret megszűnése. 
A pályázatok elbírálása folyamatosan tör-
ténik. A projekteknek �01�. december 1. és 
�013. április 30. közötti időszakban kell meg-
valósulnia. 
Bővebb információ: http://3d.i-dia.
org/�01�/10/vigyazz-kesz-palyazz.html 

Szerkesztette: Szabó Ágnes
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 Kisebbségek/bevándorlók helyzete 
  Aktív állampolgárság, társadalmi beilleszkedés
  Interkulturális tanulás

Az alapítvány 2009 óta 
dolgozik fő célkitűzéseinek 

érdekében: 
az egész életen át tartó tanulás és 

európai mobilitási programok 
népszerűsítése, 

nyitottabb világszemléletre 
nevelés, emberi és kulturális 

értékek közvetítése, az 
önkéntesség népszerűsítése.

2012-es projektjeink:

Alapítványunk a fenti program (FLP) 
keretében kapcsolódott az 

Európai Önkéntes Szolgálat alprogramhoz 
küldő és koordináló szervezetként.

A program lehetőséget nyújt fiatalok 
számára 6-12 hónapos külföldi tapasztalat-

szerzésre, egy non-profit szervezetnél.
Bővebb információ a programról: 

www.mobilitas.hu
Érdeklődni lehet a fenti e-mailcímen

Gratulálunk
A Nevelők Háza Egyesület munkatársának, Major Verának 
�01�. november 8-án megszületett kisfia, Mazán Ákos.
Ezúton gratulálunk és sok boldogságot kívánunk a csa-
ládnak.



Baranya Megyei Civil Információs Centrum

Szolgáltatások:

• tanácsadás az alábbi területeken:
o jogi, közhasznúsági,

o pénzügyi, könyvelési, adózási
o pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan

o civil szervezetek és üzleti szféra közötti kapcsolatépítés és együttműködés segítésének, tapasztalatai-
nak bemutatása

o forrásteremtési tanácsadás
o számítógép-kezelés


