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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA noVEmbErI ProGrAmJAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRIA 
2014. november 5-ig megtekinthető HorváTHné Dr. 
KoLoS GYÖrGYI – „FénY vAGY TE IS” című kiállítása.
2014. november 7-én, pénteken 17 órakor nyílik rEZSo-
nYA KATA - „SEMFŰSEMFA” című kiállítása.  
A kiállítást megnyitja: Szilágyi Eszter Anna
Közreműködik: Zsin Bence
Megtekinthető december 3-ig. 

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
2014. november 14-ig megtekinthető KováCS nor-
BErT – „SárKánYrEPÜLŐvEL BArAnYA FE-
LETT” című fotókiállítása. 
�014. november �5-én, kedden 18 órakor nyílik a II. ME-
CSEK SZALon kiállítása.  
Megtekinthető december 19-ig. 

ÚJ GALÉRIA
2014. november 5-től megtekinthető a Kővágószőlősi álta-
lános Iskola, a PTE 1. sz. Gyakorló általános Iskola, a PTE 
Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és általános Iskola, a 
PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépisko-
la, a Leőwey Klára Gimnázium, a Keleti városrészi Óvoda dr. 
Majorossy u.-i Tagintézményének közös kiállítása a TáMoP 
3.�.13. projekt zárásaként.
A kiállítás megtekinthető hétköznapokon 9-18 óráig.

PROGRAMOK
November 5-én, szerdán 15 órakor

Közönségtalálkozó – könyvbemutató
Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba szerzőkkel Brontëről és 
új könyvükről, az Emmuskáról
moderátor: rátkai Andrea

November 5-én, szerdán 17 órakor
SANSZ FILMKLUB – Maisie tudja
színes, magyarul beszélő, amerikai filmdráma, 99 perc, 2012
A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény �5. évfordulója 
alkalmából

November 6-án, csütörtökön 16.30 órakor
Találkozás Bertók Lászlóval 
A néPI ÍrÓK BAráTI TárSASáGánAK klubestje

November 7-én, pénteken 9-12 óráig
A Pécsi NÓRA-PONT ünnepélyes szakmai megnyitója
A nÓrA-PonT a kismamáknak és kisgyermekes nőknek 
segít eligazodni a munkába visszatérés útvesztőiben, cso-
portos tréningek és egyéni tanácsadás keretében. Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt a  megnyitó előadásaira, illetve a 
megnyitó ideje alatt zajló munkaerőpiaci-, TB- és grafológiai 
tanácsadásokra.
A PéCSIMAMI rendezvénye

November 10-14-ig
KOREAI Filmfesztivál
Megnyitó november 11-én 17.30-kor

November 10-én, hétfőn 17.30 órakor
KOREAI FILMFESZTIVÁL – Hazafelé
színes, koreai film, 87 perc, �00�

November 11-én, kedden 17.30 órakor
KOREAI FILMFESZTIVÁL – ünnepélyes megnyitó
18 órakor filmvetítés
Hwang Dzsini
színes koreai film. 141 perc (2007)

November 12-én, szerdán 17.30 órakor
KOREAI FILMFESZTIVÁL – Nyomozás 40 percben
színes koreai film, 85 perc (2009)

November 12-én, szerdán 17.30 órakor
KÉP-SOR A kultúra értékei Pécsett
Iskolateremtés – Szabó Gyula előadása

November 13-án, csütörtökön 17.30 órakor
KOREAI FILMFESZTIVÁL – Egy szép tavaszi nap
színes, magyarul beszélő, dél-koreai romantikus dráma, 116 
perc (2001)

November 13-án, csütörtökön 17.00 órakor
Ganz vasúti járművek 1920-tól 1959-ig
Szécsey István vasútgépészmérnök
A SéTATérI ESTéK sorozata. Szerkesztő: Trebbin ágost

November 13-án, csütörtökön 18.30-tól
Simply English Music Club

November 14-én, pénteken 17.30 órakor
KOREAI FILMFESZTIVÁL – Családi kötelékek
színes koreai film, 113 perc, (2006)

November 15-én, szombaton 15 órakor
A Pécsi Művészkör klubdélutánja
ÍrÓK, KÖLTŐK BAráTI TárSASáGA EGYESÜLET

November 17-én, hétfőn 17 órakor
Varga János ’James’ koncertje

November 18-án, kedden 17.30 órakor
A BARANYA-STEIERMARK BARÁTI TÁRSASÁG 
összejövetele

November 19-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub – Az osztály
színes, magyarul beszélő, francia filmdráma, 128 perc, 2008
A Tolerancia nemzetközi napja alkalmából

November 20-án, csütörtökön 17 órakor
A Dunagőzhajózási Társaság Pécsett - érmészeti emlékei 
alapján
rayman János vegyészmérnök előadása
A SéTATérI ESTéK sorozata. Szerkesztő: Trebbin ágost

November 26-án, szerdán 17 órakor
Manysi nyelvrokonaink az Északi-Urálban (�014)
Mi változott az ivgyeli manysik életében az előadó előző 
expedíciója (�008) óta?
Előadó: Székely Gábor, PTE BTK nyelvtudományi Tanszék, 
Finnugor Szeminárium
A PéCSI MAGYAr-FInn TárSASáG klubestje

November 28-án, pénteken 18 órakor
Az Agócsy Zeneiskola növendékeinek 
gitárkoncertje
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A PTE 1. sz. Gyakorló általános Iskola Tehetségtábora a Civil Közösségek Házában 4
Levél-féle a nonprofit kutatások „fellegvárából” 6
„KÖSZ” – Közösségi szolgáltatásokkal a társadalmi felzárkózásért Baranyában 7
Afrikai képeimből 8
Pécsi színészet az 1730-as években 10
I. Gyermekmaraton 1�
A segítség a bűnelkövetőknek is jár 14
GPS – Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén 15
Pályázati ajánló 16
Bűnözővé vagy áldozattá válás – a mélybe zuhanás helyett vészfék 18

T A R T A L O M

Kedves Olvasó!
„Ősz húrja zsong, 
Jajong, busong
A tájon,
S ont monoton
Bút konokon
És fájón.”

Paul verlaine Őszi sanzonjának közismert 
sorai nagyon jól érzékeltetik az ősz hangula-
tát a sötét, ködös, nyirkos reggeleket, a kabát 
alá bekúszó, dermesztő hideget, az elmúlást. 
Kinézve az ablakon a Szent István tér ma 
valahogy mégsem ezt az őszi arcát mutatja. 
A fák színesedő leveleit aranyszínűre festi a 
bágyadt őszi napsütés, amit még hangsúlyo-
sabbá tesz a vakítóan kék ég. nem az ősz le-
lassult, az elmúlásra emlékeztető hangulata 
érzékelhető, sokkal inkább valamiféle aktivi-
tás, mozgalmasság.

A Civil Közösségek Háza őszi-téli évadá-
ra sem az elmúlás, a borongás jellemző. 
A megszokott programok mellett megvillan 
a palettán néhány új szín is. Koreai filmhét 
november 10 és 14 között, tarokk verseny, 
filmvetítések, kiállítások, könyvbemutatók, 
önkéntesek napja, Mikulás-futás…
Az őszi sötét délutánokon az épület késő es-
tig kivilágított ablakai messziről hívogatnak, 
valamiféle meleg, családias, befogadó légkört 
sejtetnek.
A rövidő nappalok valahogy mégis a fény, a vi-
lágosság, a várakozás felé vezetnek. December 
elején belépve az adventbe már a feldíszített 
karácsonyfa árasztja az ünnep semmihez nem 
hasonlítható illatát, felcsendülnek a jól ismert 
dallamok és vaníliás sütemény illata lengi be a 
régi falakat, mint egy igazi nagy családban.

Fűri Ildikó

Baranyai

impresszum

A lap megjelenését 
támogatja:

Baranyai közösségi lap
Megjelenik havonta

Kiadja: a nevelők Háza Egyesület (76�4 Pécs, Szent István tér 17.)
Felelős kiadó: vincze Csilla
Főszerkesztő: Hajnal Zsolt

Szerkesztőség: 76�4 Pécs, Szent István tér 17.
Telefon: (7�) �15-543 • Telefon/fax: (7�) 315-679

Web: www.ckh.hu, E-mail: civilkorzo@ckh.hu
Munkatársak: Fűri Ildikó, Kiss Zsuzsanna, Knyihár éva,  

Megyesi Schwartz éva, Szabó ágnes, Trebbin ágost 
Címlapfotó: németh-Hubay

Tördelés, nyomdai előkészítés: Edenscript Kft. e.graphic stúdiója  
7�/��7-350 • www.edenscript.hu • info@edenscript.hu

nyomdai munkálatok: Edenscript Kft. e.graphic stúdiója, Pécs
nyilvántartásba vételi szám: �.9.1/1037-1/�005

ISSn 1787-97�8
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TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0519  
„KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG – 

a Civil Közösségek Háza kultúraközvetítő és közösségfejlesztő 
hatása az oktatási-nevelési intézményekben tanulók tanórán 

kívüli tevékenységére”   

 

„A tehetség olyan viselkedésformákból áll, 
amelyek az emberi vonások három alapcso-
portjának interakcióját tükrözik. Ez a három 
alapcsoport az átlagon felüli általános és/vagy 
specifikus képességek, magasfokú feladat 
iránti elkötelezettség és kreativitás. A tehet-
séges viselkedést felmutató emberek azok, 
akik ezekkel a jegyekkel rendelkeznek, vagy 
ki tudják őket fejleszteni, és azokat az emberi 
teljesítmény bármilyen potenciálisan értékes 
területén hasznosítják. Azok az egyének, akik 
rendelkeznek ilyen interakcióval vagy képesek 
annak kialakítására a három terület között, az 
oktatási lehetőségeknek és szolgáltatásoknak 
széles skáláját igénylik, és ez utóbbiak gyakran 
hiányoznak a normál iskolai programból”.

A fenti idézet renzulli majdnem negyven 
éve megfogalmazott komplex tehetségleírásá-

ból származik, és tömören kifejezi, mi volt a 
projektünk célja.

A nyári szünet első hetére tervezett Tehet-
ségtábor résztvevői 9-10 éves tanulók voltak. 
Kiválasztásuk osztálytanítójuk javaslata alap-
ján történt. A kiválasztás szempontjai rész-
ben egy megelőző tehetségfelismerő megfi-
gyelésen alapultak, másrészt a javaslattevők 
igyekeztek a tehetségkezdeménynek bizo-

nyuló kisgyerekek közül azokat kiválasztani, 
akiknél nemcsak egy bizonyos tehetségterü-
let volt megfigyelhető, hanem gondolkodá-
sukra  jellemző volt a kreativitás, a problé-
maérzékenység, a megszokott gondolkodási 
sémáktól különböző megoldások keresése, 
alkalmazása.

Azt is igyekeztek figyelembe venni, hogy 
az ingyenes fejlesztőtáborban való részvételt 
valódi jutalomnak tekintsék a tanulók, a töb-
biek számára is példa legyen a táborig tartó 
útjuk: jó/kimagasló teljesítmény egy tehet-
ségterületen – ez a versenyeredményekben 
volt követhető; elkötelezettség saját fejlődés 
iránt, szorgalmatosság, kitartás, stb. – ezekről 
tanítóik nyilatkoztak.

A PTE 1. sz. Gyakorló Általános Iskola  
Tehetségtábora a Civil Közösségek Házában
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TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0519  
„KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG – 

a Civil Közösségek Háza kultúraközvetítő és közösségfejlesztő 
hatása az oktatási-nevelési intézményekben tanulók tanórán 

kívüli tevékenységére”   

 

A tábor két képességterület intenzív fej-
lesztését vállalta: angol nyelv és matematika, 
logikus gondolkodás. Ezek a foglalkozások a 
diákok nyilvánvaló tehetségterületének fej-
lesztésére fókuszáltak. Ugyanakkor komplex 
hatások érvényesülését kívántuk biztosítani, 
ezért azon képességterületek fejlesztésére is 
hangsúlyt és erőforrásokat koncentráltunk, 
melyekből gyengébben teljesítenek. Ilyen te-
rületek: egyrészt az interperszonális kapcso-
latok, szociális képességek, kommunikáció, 
másrészt a kézügyesség, kreativitás kézműves-
ségben megnyilvánuló részképességei. Ezért 
az idegen nyelv és matematika foglalkozások 
mellett drámapedagógiai játékokban és kéz-
műves  tevékenységben való részvételre is 
módjuk volt a tanulóknak.

A tehetségfoglalkozások és a lazító fog-
lalkozások kapcsolatban álltak egymással, 
erősítették egymás hatását, mivel a trénerek 
előzetes terveik alapján foglalkozásaikat össz-
hangba hozták tematikailag.

Az ötnapos tábor foglalkozásai során 
a gyerekek 10 fős csoportokban naponta 

�×45 perces angol és �×45 perces mate-
matika foglalkozáson vettek részt délelőt-
tönként. Az interperszonális fejlesztést, a 
kikapcsolódást, feltöltődést, lazítást a kéz-
műves, kreatív tevékenységek biztosították. 
A képességek fejlesztése mellett a személyi-
ségformálás is szerepet kapott a drámafog-
lalkozások segítségével. nagyon fontosnak 
tartottuk, hogy mindez csodálatos környe-
zetben, pályázati partnerünk, a nevelők 
Háza Egyesületnek helyt adó Civil Közös-
ségek Háza történelmi belváros közepén ta-
lálható hangulatos épületében és a gyerekek 
számára sok kedves percet biztosító csodá-
latos kertjében történjék.

A Tehetségtábor a „KULTÚrA éS KÖ-
ZÖSSéG – a Civil Közösségek Háza kul-
túraközvetítő és közösségfejlesztő hatása az 
oktatási-nevelési intézményekben tanulók 
tanórán kívüli tevékenységére” című, Tá-
MoP-3.�.13-1�/1-�01�-0519 sz. projekt ke-
retében került megrendezésre.

Dombiné Borsos Margit



Ba
ra

ny
ai

2014. október-november6

A németországi Münsterből íródik ez a levél, 
ahol a 1�. konferenciáját tartja a nonprofit 
kutatások művelőinek nemzetközi szerveze-
te, az ISTr. A rövidítésben a T a harmadik 
szektort jelenti , de a kutatók régen túl vannak 
már azon, hogy definíciós problémákkal (har-
madik, civil, nonprofit, önkéntes, jótékonysá-
gi, nem-kormányzati megnevezések) untassák 
magukat és másokat.

Maga az ISTr megalakulása (1993) óta 
egyesületként működik, és az első nemzetközi 
konferenciáját 1994-ben éppen Pécsett tartot-
ta, az akkoriban újraszületi magyar nonprofit 
szektor nagy-nagy tisztességére. Az egyesület-
nek ma már közel 600 fizető tagja van. érdekes-
ség, hogy az éves tagdíj (100-�00 USA dollár) 
az országok gazdagsága szerint különbözik.

Szeretném leírni, miből áll egy ilyen nagy 
nemzetközi konferencia. Történik-e itt va-
lami fontos lehet a szektor szervezeteinek 
és szereplőinek számára? Bárhol a világon 
– akár a Pécs-Baranyai civilekre is gondol-
va. Elöljáróban leszögezem, igen, történik. 
vegyük sorra, mi is lehet ez. Összegyűlt itt 
550, a nonprofit szervezetekre irányuló ku-
tatásokkal foglalkozó szakember 5 kontinens 
80 országából, hogy több, mint 400 előadás 
keretében bemutassák az utóbbi � évben elért 
kutatási eredményeiket. Ez 14 idősávra osztva 
a 3 és fél napot, 139 párhuzamos szekciót je-
lent és 3 plenáris ülést. Ezen kívül van poszter 
bemutató, könyvkiállítás és dedikálás, díjak 
átadása, közgyűlést tart az egyesület, ülésezik 
a vezetőség és a jelölő bizottság, vannak esti 
szociális programok és rengeteg személyes 
beszélgetésre nyílik mód. Külön tanácskozás 
is van az azonos régióból érkező résztvevők 
számára, itt néhány „kellemetlen kérdésre” 
kellett válaszolnunk az újabb magyar civil fej-
lemények kapcsán. ( A � fős pécsi minidele-
gáció részvételét egy akadémiai kutatási prog-
ram finanszírozta, legalábbis részben.)

Tartalmilag lehetetlen áttekintést adni a 
bemutatott kutatások sokaságáról. Azonban 
néhány szakmai tapasztalatot szeretnék meg-
osztani a levél T. olvasóival. Ezek arról tanús-
kodnak, hogy a konferencia „történései” kéz-
zel fogható hatással vannak a civil társadalom 
és szervezetek működésére.

Kitekintve a világba azt láthatjuk, hogy a 
szektor erősödése töretlenül folytatódik. A 
kutatók a szektor szereplőinek hangját köz-
vetítik, erős hittel és növekvő szakszerűséggel. 
Szó sem esik arról, hogy bárki is korlátozni 
akarná a civil világ szereplőit abban, hogy mit 
tegyenek és azt, hogyan tegyék. 

A kutatott témák között vannak „örökzöl-
dek”, – mint a civil társadalom és a demokrá-
cia viszonya, a kormányzat és a civilek együtt-
működése, a szervezetek menedzselésének 
kérdéskörei, a nemzetközi összehasonlítások, 
a szociális innovációk és sok más kérdés. De 
vannak újonnan vagy újra fókuszba kerülő 
kutatási témák is. Ezek sorából csak kettőt 
említek: a filantrópia és az önkéntesség téma-
körét.

A filantrópia (az egyéni és szervezeti szintű 
jótékonykodás) értelmezése jelentős változá-
son megy keresztül. Az „adni azért, hogy ké-
sőbb kapjak” viselkedési forma helyébe más 
lép, valami ilyen: „tegyük össze az értékeinket 
a közös haszon, a az együttes eredmény eléré-
se érdekében!” A nonprofit szervezetek pedig 
a jó célokat, a megfelelő kereteket és a tudást 
képesek biztosítani a filantropikus jellegű 
együttműködés számára.

A másik említett témát illetően egyértel-
mű, hogy a nonprofit szervezetek továbbra 
is elsősorban önkéntes alapon működnek. 
De mára a kutatások az önkéntességnek szá-
mos veszélyét is felszínre hozták. Ahogy idő-
södnek a szervezetek, úgy jelenik meg a régi 
önkéntesek kiégésének problémája, de ilyen 
„veszélyes ügy” lehet az önkéntesek motivá-

Levél-féle a nonprofit kutatások „fellegvárából”
Kedves Pécs-Baranyai Civil Barátaim!
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lásának és elismerésének kérdése is. Íme, egy 
érdekes példa erre. valahol Bajorországban 
bevezették a városi önkéntes kártyát a tevé-
kenység ellentételezéseként. Erre egyes ön-
kéntesek elmaradtak a szervezetekből, mert 
„ők nem akarnak diszkont áron színházjegyet 
kapni”. Ilyenkor (is) szükségeltetik a kutatói 
tudás és tapasztalat, hogy a jó ne váljon rosz-
szá. Ugye, mindnyájan tudjuk, mennyi téve-
dés, hibás intézkedés megelőzhető lenne kellő 
mennyiségű és minőségű informálódással és 
közös gondolkodással!

végül, magunk számára bíztatásként álljon 
itt egy mondat Joachim Gaucktól, a német 
Szövetségi Köztáraság elnökétől, abból a le-
vélből, amit a konferencia résztvevőinek írt: 

Az a potenciál, amivel a civil szervezetek ren-
delkeznek, gyakran nagyobb, mint ahogy azt 
mi elképzeljük.” Azt kívánom Mindnyájunk-
nak, legyünk továbbra is részesei ennek a nö-
vekvő társadalmi erőnek!

Münster-Pécs, �014. július
Dr. Farkas Ferenc

egyetemi tanár
A Nevelők Háza Egyesület elnöke

A konferencián elhangzott: Katalin Dob-
rai, Ferenc Farkas, Zsuzsanna Kurucz: „The 
relationship Between Individual and orga-
nizational Development – Findings of a Lar-
ge Sample research” című előadás

„KÖSZ” – KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKKAL 
A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSÉRT BARANYÁ-

BAN PROJEKT - DDOP-3.1.3/F-11-2011-0011

A pályázatot megvalósító konzorcium tagjai: Ifjúságért 
Egyesület, mint gesztor és a Dél-dunántúli Regionális 

Forrásközpont Nonprofit Szolgáltató Kft.

Az Európai Unió által finanszírozott, pályázati támogatásból 
megvalósuló projekt �014. június 30-án fejeződött be. A konstrukció célja a regionális civil szer-
vezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése volt.

A megvalósítás során a Pécs, Megye u. �0. alatt álló épület �. emeletén 311,95 m� területű 
szolgáltató tér került kialakításra, s eszközök beszerzése történt a projektben biztosított egyéni, 
csoportos és közösségi szolgáltatásokhoz.

A projekt kiemelt célkitűzése volt, egy közösségi, új típusú szolgáltatási bázis kialakítása és 
működtetése, a fejlesztéssel kulturált ügyfélfogadásra és közösségi események szervezésére alkal-
mas infrastruktúra létrehozása, mely megvalósult, s a pályázat zárását követően is szolgáltatá-
sokkal várja ügyfeleit.

A KÖSZ irodában általános közösségi információs szolgáltatással és tanácsadással, valamint 
munkaerő-piaci, álláskeresési és szakma/pályaválasztási egyéni tanácsadással állnak munkatár-
saink a szolgáltatást igénybevevők rendelkezésére. Célcsoportjaink számára ezen kívül a meg-
valósítási időszakban általános lakhatási információs szolgáltatást, és adóssággal, hátralékkal 
kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. pénzkezelési tanácsadás, adósságmenedzsment) nyújtottunk.

A projekt megvalósításának időtartama: �01�.07.01 – �014.06.30. 
Az elnyert támogatás összege: 40.376.85� Ft
A projektről bővebb információ http://www.ifjusagertegyesulet.hu/Hirek/DDoP-3_1_3_F-
11-�011-0011_KoSZ_projekt  honlapon érhető el.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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Szerencsésnek mondhatom magam, immár 
harmadszor jutottam el az oroszlánok földjé-
re „a jó meleg Afrikába”, bár oroszlánt ott csak 
egyszer láttam, úgy tíz évvel ezelőtt és most 

még a forróság sem gyötört. Júliusi utazásom 
során Etiópiában jártam, abban a Kelet-Afri-
kai országban, ami területileg és népességileg 
közel tízszer nagyobb hazánknál és a harmadik 
világ egyik legszegényebbike. Területi nagysá-
gából adódóan a szélsőségek országa mind 
magasságilag, mind éghajlatilag, csakúgy, mint 
ökológiai értékei szerint, lakói az egyik leg-

ősibb civilizáció leszármazottjai, 80 fölötti az 
élő nyelvek száma. Az esős évszak leghidegebb 
hónapjában (júliusi átlaghőmérséklet 14,6 °C) 
érkeztem, az etióp naptár szerinti �006-os év-
ben. Az etióp naptár a Gergely-naptártól nyolc 
évvel van lemaradva, náluk az év 13 hónapból 
áll és az újév szeptember 11-én, háromhónap-
nyi esős, felhős évszak után kezdődik. Hajna-
li 3 órakor landoltam Afrika legmagasabban 

– �500 méteren – fekvő fővárosába, Addisz 
– Abeba-ba, melynek jelentése „új virág”. Afri-
ka harmadik legnépesebb városába, ahol gya-
koriak az áramszünetek, hosszas várakozások, 
a kilátástalan helyzetek, hangosak a vircsaftok, 
megdöbbentő a káosz melyben ez a 7 milliós 
fergeteg pulzál. Keveredik az ódon az újjal, 
az üvegtáblás felhőkarcolókat faállványokról 
építik, az új utakat negyvenéves autóroncsok 
használják, cipőpucolók tömege ül porban, 
sárban. Pár nap akklimatizálódást követően, 

utazásom célterülete Etiópia déli része, a ke-
nyai és dél-szudáni határhoz közeli omo folyó 
zónájában élő nomád törzsek egyike, a Mur-
szik földje. A murszi népcsoport egyik ismer-
tetőjegye a nők ajaktányérja. Az alsó ajkukat 
fiatal lánykorukban bemetszik és agyagból ké-
szült tányérokkal tágítják, melyeket évről évre 
nagyobbra cserélnek. A tányérok átlagmérete 
10 cm. A férfiak, „festett harcosok” egykori el-
engedhetetlen eszköze a murszi bot (donga), 
ám ez manapság a pásztorkodó fiatalok vállán 

Mihály László
Afrikai képeimből
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lógó AK-47-es, a szovjet gyártású Kalasnyi-
kov-gépkarabély árnyékába került. A murszi 
törzs politikailag és társadalmilag egyaránt 

nehéz helyzete, az életterükért folytatott jogi 
csatározások és a civilizáció pusztító eszközei 
ellenére a mai napig őrzi ezeréves hagyomá-
nyait.

Antropológus barátomnak, egyben útitár-
samnak, régi Tamásnak köszönhetően meg-
tapasztalhattam a nomádok mindennapjait, 
kihívássokkal teli napokat tölthettem Bele-én 
egy murszi faluban. Tamás kutatásai során 
hosszabb időt élt köztük, így kaphattunk en-
gedélyt, hogy a falu szélén letáborozzunk. 
A legnagyobb kihívást számomra nem is az 
áram, víz hiánya, a szükségleteim háttérbe szo-
rítása, a mérges csúszómászó állatok kavalkád-
ja, hanem a Murszik fényképezése jelentette. 
Ez a nomád törzs ugyanis, szigorú íratlan sza-
bályok szerint, kizárólag pénz fejében áll ka-
mera elé, egy kattintás 1-� Birr. Összegszerűen 

magyarra fordítva �0-40 Ft, de sok kicsi sok-
ra megy, ezért próbáltam elkerülni, hogy idő 
előtt elfogyjon a pénzem, arról nem is beszél-
ve, hogy ilyenkor csak maskarás pózoló mutat-
ványosokat fényképezhetek. A törzsi valóság 
megörökítésének pillanatait, a több hetes ott-
tartózkodás egy általuk ismert személlyel és a 
falujuk szélén felvert sátor sem igazán könnyí-
tette meg. Egy-egy meggondolatlan mozdu-
lat könnyűszerrel váltott ki heves, ellenséges, 
időnként agresszív reakciót. napok teltek el 
úgy, hogy alig értem a fényképezőgépemhez, 
fontosabb volt a bizalmuk megszerzése, hogy 
ne csak egy újabb „fejőstehenet”, egy pénzes 
fehér turistát lássanak bennem.  Eleinte csak a 
Murszi fiatalok tértek gyakrabban vissza a sát-
runkhoz, ők voltak legnyitottabbak az ismer-
kedésre, majd megjelentek a nők és a harcosok 
is. Egy idő után, persze leginkább helyiek által 
„Kolenykivo”-nak nevezett, murszikutató ba-
rátom népszerűségének köszönhetően, ked-
vemre sétálgathattam a falujukban, sőt meghí-
vást kaptam és bekúszhattam a kunyhójukba. 
Szemügyre vehettem, az általuk legnagyobb 
becsben tartott állataikat, a zebukat. Ezek a 
púpos tehenek a fő értékmérőik, mindennapi 
életük meghatározó elemei. Bár a fényképezés 
kötött szabályain nem sokat sikerült enyhíte-
nem. 

Afrikai képanyagom kiállítását hamarosan 
megtekinthetik! 

Mihály László (1975), a Civil Korzó munkatársa. Geográfus diploma megszerzése után, 
fényképész végzettséget szerzett, majd fotóriporterként a médiának dolgozott. Jelenleg sza-
badúszó fotográfus, ha teheti, utazik. Utazásai során az emberközpontú dokumentarista 
fényképezést kedveli.
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A régi jó világban mikor az emberek még na-
gyon igénytelen egyszerűségben éltek, igen 
rossz idők jártak a komédiásokra. Sokan 
istenkáromlásnak, veszedelmes istenkísértés-
nek tartották a színpadi alakoskodást, aminek 
aztán az volt a következménye, hogy akár-
hány helyen be se fogadták a festett világván-
dor népséget. Ilyen hely lehetett az 1730-as 
években még Pécs püspöki város is, melynek 
levéltárában az akkor derék színjáték-vállal-
kozónak egy elkeseredett hangú német ins-
tanciáját olvashatjuk, a következő tanulságos 
tartalommal:

Tek. nemes sombereki Sauska János Antal 
úrnak, tartományi királyi biztosnak.

nyomasztó szükségtől hajtva, kényszerü-
lök uraságodnak tudomására hozni, hogy 
milyen szánalmas nyomorult helyzetben kell 
nekem most már hónapok óta, július �9-től 
Pécsett tengődnöm, csupán azért, mert be-
csületes kenyeremtől megfosztottak, fáradtsá-
gos keresetemet lehetetlenné teszik s emellett 
unalmas tétlenségben föléltem megtakarított 
kis pénzemet. Ilyen állapotok mellett ter-
mészetes, hogy fölmerült adósságomat nem 
tudtam kiegyenlíteni, minek folytán október 
�8-án tíz mázsányi podgyászom, mely kétszáz 
forintomban van, s melyet Pécsre érkeztem-
kor újabb harminc forint erejéig kiegészítet-
tem, bírói zárlat alá került.

Elsajátított sokoldalú tudományomnak 
(Wissenschaft), melyről bizonyítványaim 
szólnak, itt hasznát nem vehetem, mert az 
én szakmám ezen városban még kevéssé is-
meretes, a legtöbben meg sem értik, hogy 
tulajdonképpen mi is az. Minthogy tanult 
mesterséggel csalásra nem vetemedhetek, 
elkövettem mindent, hogy produkcióm ér-

telme felől az embereket fölvilágosítsam, 
ámde az itteni prépost és Fonyó plébános 
erélyesen tiltakoznak a játszási engedély 
kiadása ellen, pedig ellenvetésüknek a leg-
csekélyebb komoly alapja sincsen, mivel 
egy-egy tragédia vagy épületes történet 
előadása miatt az Isten haragja még sohase 
küldött pestist, avagy háborút az illető vi-
dékre, miként ezt különben a jezsuitáknál 
is láthatjuk, akik deákjaikkal többször pro-
dukálnak effajta színjátékokat, végzetes kö-
vetkezmények nélkül.

Attól meg éppen nincsen mit tartani, hogy 
nálam valami botrányos jelenet fordulhatna 
elő, miután hatósági okmányokkal igazolha-
tom előadásaimnak kifogástalanságát e tekin-
tetben. Azon tett ellenvetésre, hogy színjáté-
kok alkalmára összeverődnek a léha világfiak 
(unartige Weltkinder), ez a válaszom: aki bűnt 
akar elkövetni, az inkább meghúzódik egy rej-
tett zugban, mint sem hogy tisztességes hall-
gatóság előtt vonja magára meg nem engedett 
viselkedéssel a közfigyelmet. Aki sokaság előtt 
is hajlandó excedálni, az nem színielőadásra, 
hanem táncvigalomba megy, teszem utolsó 
farsangi mulatságra. volt alkalmam saját sze-
meimmel meggyőződhetni, hogy a pécsiek 
holmi kétes erkölcsű táncvigalmaktól nem 
idegenkednek.

Az a kifogás se állhat meg, hogy színielő-
adások a közönséget vallásos jámborságából 
kizökkentik. Előadásomat esténkint akarom 
tartani, tehát mindenki háborítatlanul elvé-
gezheti napközben szokott ájtatosságát, este 
pedig templom úgy sincsen nyitva s ha vala-
ki ilyenkor otthon szeret imádkozni, bátran 
megteheti, hiszen én senkit se kényszerítek 
előadásaim látogatására. én az ájtatossági al-

Trebbin Ágost
Pécsi színészet az 1730-as években
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kalmaktól egy embert se fosztok meg, sajnos 
azonban engem akarnak kenyeremtől meg-
fosztani. 

Az elhangzott összes kifogásokra cáfolatot 
adtam át Fonyó plébánosnak, de érdemleges 
választ hiába várok azoktól, akik siketek és 
némák (ohr und Mund verstopfel), ezek még 
akkor is se hallanak, se beszélnek, ha enyéim-
mel emiatt éhenhalok és elpusztulok is, mert 
ezen uraknak meggyőződésük az, hogy Isten-
nek kedves szolgálatot tesznek, ha engem vég-
szükségbe kergetnek, ami mellett egyszerűen 
megfeledkeznek Lukács evangéliumának 
10-ik fejezetéről, ahol ez áll: szeresd felebará-
todat, mint önmagadat és a munkás méltó a 
bérére, a kenyerére. 

én ezen uraknak tovább hasztalan érvelek, 
ők mindezt nem akarják megérteni és egy-
re csak azt hajtogatják, hordjam el magamat 

innét (von hinnen machen). Dehát, hogyan 
mehetnék el, mikor ide adósságom köt s így 
távozásomat szökésnek, szélhámosságnak 
vehetnék az érdekeltek. Ha ilyesmire ké-
pes volnék már rég eltűntem volna és semmi 
szükségem se lenne az urak bölcs tanácsára. 
én szorgalommal elsajátított tudományom-
ból akarok megélni, hanem látom már, hogy 
pénz, szerencse és az emberek jóindulata nél-
kül kárba vész minden tudomány.

Azért tekintetességes pártfogásáért esede-
zem és Krisztus kiontott vérére kérem, hogy 
fölhozott indokaimat elfogadni s nekem segí-
tőkezet nyújtani szíveskedjék, amely kegyes-
ségét a becses jólétéért való méltatlan imáim-
mal fogom meghálálni. 

Alázatos szolgája Berger Péter, komikus      
Cserkuti Adolf: Pécsi színészet az 1730-as 

években Pn. 1913. június ��. �-3 p.
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A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 
első alkalommal rendezte meg a Pécs- Vajszló 
közötti Gyermekmaratont.
Az egyedülálló rendezvényen gyerekek és felnőt-
tek együtt futottak. A teljes távot, félmaratont, 
váltófutást egyéniben vagy csapatosan teljesít-
hették. Nagy érdeklődés fogadta a programot, 
közel 300 futó nevezett és ért célba aznap.

A program célja, hogy felkeltsék a fiatalok 
érdeklődését a különböző sportok, sportolás 
és a mozgás iránt, valamint felhívják a figyel-
met az akaraterő és a kitartás fejlesztésének 
fontosságára. A rendezvény fő vonala a mara-
toni futás volt, de kísérőként több más moz-
gási lehetőség is várta az érdeklődőket. 

 
Többek között állítottak fel kosárpalán-

kot, rögtönzött pingpongasztalt, kötélpá-
lyát, de meg lehetett csodálni a Bartendaz 
Hungary bemutatóját, valamint a vállalkozó 
szelleműek természetesen ki is próbálhatták 

az eszközöket. Kitelepült ezenkívül a Pécsi 
életmód Egyesület, akiknél lehetőség nyílt 
vércukorszint, vérnyomás és testsúly-, testtö-
megindex mérésére, illetve tanácsokkal látták 
el az érdeklődőket a napi mozgás fontosságá-
val és egyéb fontos egészségügyi kérdésekkel 
kapcsolatban (a bátrabbak megtanulhatták 
újraéleszteni a gyakorló bábút is).

 
A futóversenyt egy nagy közös bemelegítés 

előzte meg, majd végre elrajtolhattak a részt-
vevők.

A versenyzőket rendőri biztosítás kísérte, 
és több helyszínen a frissítő pontoknál lehe-
tett akár szusszanni is egyet.

A vajszlóra érkezőket további programok 
várták, így a kimerítő futás után jöhetett a jól 
megérdemelt szórakozás.

 
nagy siker lett az I. Gyermekmaraton, a 

részvevők és az érdeklődők is remekül érezték 

I. Gyermekmaraton
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magukat a rendezvény két pontján, Pécsen és 
vajszlón.

reméljük sikerül hagyományt teremteni, 
és minden évben megrendezésre kerülhet az 
esemény. A szervezők terve, hogy �015. tava-
szán rendezik meg a következő futást.

A rendezvény zavartalan lebonyolítását 
számos önkéntes segítette a rajttól a célig.

Köszönjük a szervezést a Baranya Megyei 
Gyermekvédelmi Központnak, és az együtt-

működést a nevelők Háza Egyesületnek,  a 
Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Háznak, a Baranya Megyei Önkén-
tes Centrumnak, valamint a Pécsi életmód 
Egyesületnek.

Erdélyi Kíra
gyakornok

Baranya Megyei Önkéntes Centrum
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Pécsett a Civil Közösségek Házában tartották 
a zárórendezvényét annak az integrációs prog-
ramnak, amely pártfogó felügyelet alatt állók-
nak segített, hogy szakmát szerezhessenek (ez 
36-uknak sikerült), munkához juthassanak 
(immár 12-en), visszailleszkedhessenek a tár-
sadalomba. A Tudás-Érték-Tapasztalat (TÉT) 
című pályázati projekt 36 hónapon keresztül 
zajlott, s a lebonyolítói szerint irányt mutat a 
későbbi hasonló programokhoz is.

– A baranyai bűnelkövetők olyan célcsoportot 
jelentettek, hogy az élet bizony sokszor felülírta, 
illetve meghiúsította a terveinket – mondta a záró-
rendezvényt megnyitó beszédében a projektgazda 
Ifjúságért Egyesület ügyvezető elnöke. Sándor 
Andrea szerint ez annak ellenére történt így, hogy 
egyesületük és konzorciumi partnereik egyaránt 
felkészülten vágtak bele a programba. Hozzátette: 
úgy gondolja, valamennyi lebonyolító szervezetnek 
sikerült sok tudást szereznie, együtt értéket terem-
tenie, továbbá olyan tapasztalatokkal gazdagodnia, 
amelyek továbbadásáért felelősséggel tartoznak.

A Tudás-érték-Tapasztalat integrációs progra-
mot Scholtzné nagy Szidónia projektmenedzser 
foglalta össze. Beszélt a többi közt a felkészülési 
szakasz hosszú folyamatáról, a személyiségfejlesz-
tő képzések nehézségeiről is. Mint rámutatott, a 
mentoroknak és a képzőknek olyan alapproblé-
mákkal is meg kell küzdeniük, mint például annak 
tudatosítása a pártfogó felügyelet alatt állókban, 
hogy reggel 8 órára be kell járniuk, hogy délutánig 
bent kell ülniük, és hogy igen, van értelme végig-
csinálniuk ezt. Felidézte, hogy a várakozásokat 
felülmúlóan fontos segítséget jelentett a bevontak 
kitartásához – így a projekt sikerességéhez is – az a 
napi kétezer forint, ami képzési támogatásként járt 
a résztvevőknek.

A konzorciumi partnerek közül elsőként a 
megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatá-
nak munkatársa kapott szót. Dr. Tóth Gabriella 
előadásában egyebek mellett általánosságban is-
mertette, hogyan vezetett a szabadságvesztések 
hatástalansága, az áldozatokkal való bánásmód 
megoldatlansága, a börtönök túlzsúfoltsága, va-
lamint a visszaesők nem csökkenő száma az ún. 

helyreállító igazságszolgáltatáshoz. Krsjákné 
Bodrog Csilla az oKJ-s képzéseket koordináló 
Dél-Dunántúli regionális Forrásközpont non-
profit Kft. képviseletében a projektben részt vet-
tek számos hálás visszajelzését is felidézte – volt, 
aki azt köszönte meg, hogy emberszámba vették 
és új dolgokat tanulhatott; más azt, hogy meghall-
gatták a véleményét; ismét más pedig azt, hogy 
ráébresztették: a 8 általános iskolai végzettség ke-
vés a boldoguláshoz. A pártfogó felügyelet alatt 
állók előrehaladását egyengető mentorok közül 
Spirk nikoletta beszélt, számba véve például az ő 
és társai munkájának erősségeit és eredményeit. E 
sorban megemlítette a mentorok közi jó kapcso-
latot éppúgy, ahogy a kliensek számára a lakhatás 
rendezését és munkahelyek teremtését; azt, hogy 
ezek a résztvevők sokszor már a bizalmas informá-
cióikat is megosztották a mentoraikkal, valamint 
hogy az érintettek végre felismerték, hogy bántal-
mazó kapcsolatban élnek.

Scholtz Péter szakmai vezető a projekt szakmai 
kihívásait és tapasztalatait is részletesen ismertet-
te. Kitért arra is, hogy a „nehéz célcsoport” olyan 
klienseket jelentett, mint például a program ideje 
alatt is börtönbe került hajléktalan, vagy épp az, aki 
ügyes volt, de pánikrohamokkal küzd, prostituált 
anyával és testvérrel is „megáldott”, otthon pedig 
szexuális erőszak áldozataként él. A tapasztalatok 
között felsorolta, hogy főállású mentorokkal még 
hatékonyabbá tehető a segítő munka, valamint 
hogy a kliensekben már a programba való belépé-
sükkor érdemes tudatosítani a saját felelősségüket. 
Befejezésképp úgy fogalmazott: a TéT program 
bebizonyította, hogy hasonló projektekre szükség 
van, s azoknak az ilyen szocializációs, habilitációs 
foglalkozásokra kell fókuszálniuk.

A Tudás-érték-Tapasztalat című, TáMoP 
5.6.1.A-11/�-�011-009 azonosítójú integrációs 
program 109 115 550 Ft-os európai uniós pá-
lyázati támogatás segítségével valósult meg. A 
projekt megvalósítói a pécsi Ifjúságért Egyesület 
és konzorciumi partnerei, a Baranya Ifjúságáért 
nonprofit Kft. és a Dél-Dunántúli regionális 
Forrásközpont nonprofit Kft., valamint számos 
szakmai együttműködő partner.

A SEGÍTSÉG A BŰNELKÖVETŐKNEK IS JÁR 
SZÁMOS HASZNOS TANULSÁGGAL JÁRT  
A TUDÁS-ÉRTÉK-TAPASZTALAT PROGRAM
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rásközpont Szolgáltató nonprofit Kft., és az eszéki 
Centar za poduzetnistvo (vállalkozói Központ) való-
sította meg �013. március 1. és �014. június 30. kö-
zött, szoros együttműködésben a BaMKH Pécsi Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével.

A projekt általános célja a munkaerő szabad áram-
lásának elősegítése volt a munkanélküliek munkaerő-
piaci tájékozatlanságának és információhiányának 
mérséklésével, a munkanélküliség csökkentésében 
érdekelt szervezetek közti együttműködés elősegíté-
sével. Kiemelt feladat volt emellett a munkaerő-piaci 
mobilitás előmozdítása érdekében a vállalkozások in-
formációhiányának mérséklése és a szemléletformálás, 
azaz befogadó társadalmi szemlélet kialakítása, esély-
egyenlőség előmozdítása.

A projekt tükörprojektként szakmai partnerség-
ben, hálózati együttműködésben valósult meg, mely-
nek egyik főszínterét a rendszeres partnerségi találko-
zók jelentették, a folyamatos e-mailes kapcsolattartás 
mellett.

Mindkét partner komplex és integrált szolgáltatá-
sokat nyújtó szolgáltató irodát működtetett, öninfor-
mációs állomással. A szolgáltató tevékenység alapját a 
projekt keretében létrehozott adatbázis biztosította. 
Az irodák információnyújtással és tanácsadói tevé-
kenységgel álltak mind az álláskeresők, mind a non-
profit szervezetek és vállalkozások rendelkezésére. A 
szolgáltatást összesen 1758 ügyfél vette igénybe: 735 
álláskereső, 80� munkáltató, és ��1 civil szervezet.

Az információnyújtás kiadványokban és elektro-
nikusan, összesen négy kétnyelvű hírlevél formájában 
is biztosított volt. A hírlevelekben a projekt bemuta-
tásán kívül fontos információt kaptak a partnerek a 
vállalkozás alapítás szabályairól Magyarországon és 
Horvátországban, valamint a civil szervezeteket érin-
tő jogszabályi változásokról.

Az adatbázis a projekt saját honlapjára is feltöltésre 
kerül (www.ipagps.eu).

Számítástechnikai alapismeretek képzést szervez-

tünk a határ mindkét oldalán, összesen 40 munkanél-
külinek, melynek célja a digitális írástudás fejlesztése 
volt, az önálló álláskeresés és tájékozódás érdekében.

Pályázatírás és projektmenedzsment e-learning 
képzést szerveztünk 10-10 nonprofit szervezet számá-
ra, annak érdekében, hogy az így elsajátított ismeretek 
a pénzügyi források megteremtésében segítsék őket.

A nyitó és záró konferencián kívül egyéb szakmai 
rendezvények is szolgálták az alapvető célkitűzések 
megvalósítását. Közös horvát-magyar workshopok 
(összesen négy) és videokonferencia kerültek megszer-
vezésre nonprofit szervezeteknek és vállalkozásoknak 
szolgáltatásfejlesztés, együttműködések generálása, 
közös vállalkozásfejlesztés céljából. A videokonferen-
cia az IT-Services Hungary képviselőjének részvéte-
lével az IT szektor munkaerő-piaci mobilitásban be-
töltött szerepét vizsgálta. A workshopok a partnerek 
által közösen fontosnak tartott témákat dolgozták 
fel előadók meghívásával és kötetlen beszélgetések 
formájában. Így szó esett pl. a munkanélküliség pszi-
chológiai aspektusairól, a magyar-horvát határ menti 
munkaerő-piaci mobilitás történelmi, gazdasági és 
egyéb meghatározóiról, valamint a civil és kormányza-
ti szektor – foglalkoztatás javítása érdekében történő 
– együttműködési lehetőségeiről is.

Két tanulmányutat szerveztünk nonprofit szerve-
zeteknek a belišćei Zvono szervezethez és a pécsi 
retextil Alapítványhoz, melyeken a résztvevők nem-
csak szakmai kapcsolataikat bővíthették, hanem be-
tekintést nyerhettek a speciális célcsoportokkal foglal-
kozó szervezetek tevékenységébe is.

A projekt az információnyújtás és tanácsadói tevé-
kenység közvetlen igénybevevői körének segítése mel-
lett a fenti tevékenységekkel hozzájárult a két ország 
munkaerő-piaci szereplőinek együttműködéséhez, a 
munkaerő szabad áramlásának elősegítéséhez. A meg-
valósító és együttműködő partnerek tevékenységeinek 
hosszú távú fenntarthatóságát az új együttműködések 
létrejötte, a jó gyakorlatok átadása, valamint az újabb 
közös projektek tervezése segíti.

Ahol a folyók összekötnek

GPS – Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén
IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

DDRFK Nonprofit Kft ⎢7621 Pécs, Király u. 8. 
Tel: (72) 514-100, Fax: (72) 514-101 
E-mail: ddrfk@ddrfk.hu 

Udruga Slap ⎢31000 Osijek, L. Jägera 6/3 
Tel: +385(31)213-556, Fax:+385(31)213-557 
E-mail: udruga.slap@gmail.com 

  

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MEETING MINUTES PARTNERS MEETING 
OSIJEK, September 5th 2011 

A projekt a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési 
Programban, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.
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MEETING MINUTES PARTNERS MEETING 
OSIJEK, September 5th 2011 

DÉL-DUNÁNTÚLI
REGIONÁLIS
FORRÁSközpONT

DDRFK Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Megye u. 20.
Tel: (72) 514-100, Fax: (72) 514-101
E-mail: ddrfk@ddrfk.hu

Centre for Entrepreneurship Osijek
Josipa Jurja Strossmayera 341
31000 Osijek, Croatia
Tel: +385 31 283820, Fax: +385 31 284329
E-mail: info@czposijek.hr
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Norvég Civil Alap – Akciópályázat
Az akciópályázati felhívás �014 szeptemberében 
került frissítésre.
Az akciópályázat célja rövid kampányok vagy egy-
szeri megmozdulások, társadalmi akciók és kö-
zös fellépések szervezésének és lebonyolításának 
támogatása. olyan akció- és kampányötleteket 
várnak, amelyek a felhívásban szereplő terüle-
tek valamelyikén jelentkező konkrét és aktuális 
problémákra hívják fel a figyelmet, embereket 
motiválnak az ezekkel kapcsolatos fellépésre, és 
hatékonyan járulnak hozzá a problémák megoldá-
sához, a fennálló helyzet megváltoztatása, javítása 
érdekében.
Előnyben részesülnek a minél változatosabb, egye-
bek között modern online eszközöket alkalmazó 
kezdeményezések és/vagy a más módon kreatív, 
innovatív megoldások, melyek hatékonyságát a 
pályázó képes érvekkel alátámasztani. Előnyt je-
lent továbbá, ha az akció/kampány széles célcso-
portokat szólít meg üzenetével, illetve új célcso-
portokat képes elérni. Konferenciák, fesztiválok, 
táborok, évente és/vagy rendszeresen megrende-
zett események, túlnyomóan sport vagy kulturá-
lis, jótékonysági vagy közösségépítési célú rendez-
vények nem minősülnek akciónak a jelen pályázati 
felhívás értelmében.
Pályázatot benyújtani a felhívás megjelenésétől 
számítva folyamatosan lehet 2015 végéig, illet-
ve a keret kimerüléséig.
További információ: www.norvegcivilalap.hu

„Óh, én édes hazám, te jó Magyarország” – pá-
lyázat a X. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz
Kiíró: Balassi Bálint Intézet
Beadási határidő: �014. december �9.
Pályázhat: önkormányzatok, művelődési intéz-
mények, könyvtárak, civil közösségek, értékőrzők, 
énekkarok, az elithez tartozó vendéglátóhelyek
A pályázat tárgya: a jubileumi X. Bálint napi Ba-
lassi-fesztiválhoz - az európai életérzés ünnepéhez 
– kapcsolódó rendezvény megszervezése. �015-
ben a fesztivál a költő műveiből a hazaszeretettről 
szóló verseket állítja az irodalombarátok érdeklő-
désének fénykörébe.
A pályázat különösen ajánlott az európai érté-
keket finomító, megújító szervezeteknek, a sok 

évezredes hagyományt hatásosan fejlesztő civil 
egyesületeknek, kórusoknak, valamint az igényes 
vendégváróknak, éttermeknek.
Kiváltképp örömmel látja a kiíró a határon túli kö-
zösségek pályázatát.
A pályaművet 2014. december 29-éig kell a pres-
haztarsasag@gmail.com címre eljuttatni. 
Forrás: http://www.balassi.eu/balint-nap-�/

A Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázati kiírá-
sa folyóiratok számára
A Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot hirdet 
kulturális szempontból értékes művészeti, kultu-
rális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő 
területekhez kapcsolódó folyóiratok számára
Pályázati határidő: 2014. december 3.
1. Téma:
A Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot 
hirdet kulturális szempontból értékes mű-
vészeti, kulturális, társadalmi, tudományos 
és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, 
hagyományos módon megjelentetett folyó-
iratok számára.
Pályázók köre: országos, vagy regionális hatókörű, 
továbbá határon túli magyar nyelvű művészeti, 
kulturális, tudományos ismeretterjesztő nyomta-
tott folyóiratok.
Nevezési díj: a pályázó nevezési díj címen az igé-
nyelt támogatás 1%-át + �7% áfát – a nevezési díj 
összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén 
sem lehet kevesebb 5000 Ft + �7% áfaösszegnél 
– köteles befizetni a pályázat benyújtásával egy-
idejűleg az nKA portálján a Pályáztatás/Pályázat 
beadással kapcsolatos információk „nevezési díj” 
pontban leírt feltételeknek megfelelően.
Tervezett keretösszeg: 19�.400.000 Ft. 
Igényelhető támogatás: Maximum 8.000.000 
Ft.
Altéma kódszáma: 3341/3��
Megvalósítás időtartama: �015. január 1.–�015. 
december 31.
 
�. Téma:
A Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot hir-
det kulturális szempontból értékes művészeti, 
kulturális, társadalmi, tudományos és ismeret-

Pályázati ajánló
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terjesztő területekhez kapcsolódó, online meg-
jelentetett internetes folyóiratok számára.
Pályázók köre: országos, vagy regionális hatókö-
rű, továbbá határon túli magyar nyelvű művészeti, 
kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretter-
jesztő internetes folyóiratok, portálok.
Nevezési díj: a pályázó nevezési díj címen az igé-
nyelt támogatás 1 %-át + �7% áfát - a nevezési díj 
összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény ese-
tén sem lehet kevesebb 5000 Ft + �7% áfa összeg-
nél - köteles befizetni a pályázat benyújtásával egy-
idejűleg az nKA portálon a Pályáztatás/Pályázat 
beadással kapcsolatos információk „nevezési díj” 
pontban leírt feltételeknek megfelelően.
Tervezett keretösszeg: 100.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: Maximum 4.000.000 
Ft.
Altéma kódszáma: 334�/3��
Megvalósítás időtartama: �015. január 1.–�015. 
december 31.
További információ: nka.hu  

Kulturális Innováció Nemzetközi Díj
Kiíró: Centre de Cultura Contemporŕnia de Bar-
celona
Beadási határidő: �015. február 05.
Pályázók köre: 18 éven felüli magánszemélyek 
nevezhetnek egyénileg vagy csoportosan. 
A Barcelonai Kortárs Művészeti Központ pályáza-
tot hirdet a Kulturális Innováció nemzetközi Díj 
odaítélésére.
A �014/�015-ös pályázat témája: Audience/s 
(Közönség/ek). A díjra 18 éven felüli magánsze-
mélyek nevezhetnek egyénileg vagy csoportosan. 
olyan projekttel lehet nevezni, amelyet korábban 
még nem mutattak be. A díj összege 10 ezer euró.
Bővebb információ: http://www.innovati-
oncccb.org/en_GB/

A Visegrádi Alap standard és kisprojekt pályázatai
nemzetközi visegrádi Alap �014-ben is meghir-
dette pályázatát ún. kis projektekre 
Pályázati határidő: �014. december 1.
A pályázat tárgya: a pályázat keretében jogi sze-
mélyiségű szervezetek és magánszemélyek pályáz-
hatnak – pályázattól függően maximum 6000 
euró támogatásra, vagy minimum 6001 euró 
támogatásra kulturális együttműködési, tudomá-
nyos eszmecserék és kutatások, oktatási, diákcsere, 
határokon átnyúló együttműködési és turisztikai 
promóciós projektek támogatására.

A támogatás célja:
A visegrádi Alap a civil társadalom kiépítését cél-
zó tevékenységeket támogatja. A jóváhagyott költ-
ségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az 
Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek 
támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:
1. kulturális együttműködés
�. tudományos eszmecserék és kutatások
3. oktatás
4. diákcsere
5. határokon átnyúló együttműködés
6. turisztikai promóciók
Pályázók köre: bármely szervezet vagy magán-
személy. Prioritást az intézmények és a civil szer-
vezetek kapnak. A projektben legalább három, 
visegrádi országból származó szervezetnek kell 
részt venni.
Forrás: civil.info.hu

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a kon-
vergencia régiókban
Pályázati határidő: �014. december 31.
A konstrukció kiindulópontja, a munka és a ma-
gánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások 
biztosítása. A munka és a magánélet összehango-
lását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kis-
gyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális 
élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett 
tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg család-
tagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez.
Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglal-
koztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugal-
mas munkaszervezés) elterjesztése.
A konstrukció kétkörös pályázat keretében való-
sul meg. Az első kör (A komponens) keretében 
a felhívás célja a rugalmas/családbarát átvilágí-
tást lefolytató szolgáltatók kiválasztása, melyek 
a végrehajtás során a vállalkozások átvilágítását 
ingyenesen elvégzik, és számukra a rugalmas fog-
lalkoztatás növelése érdekében átszervezési tervet 
készítenek és nyomon követik e tervek megvaló-
sítását.
A későbbiekben meghirdetésre kerülő második 
kör (B komponens) keretében az átvilágított vál-
lalkozások támogatást igényelhetnek az átszerve-
zési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást előse-
gítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések 
megvalósítására.
Forrás, bővebben: palyazat.gov.hu

szerkesztette: Egyedné Megyesi Schwartz Éva
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2014. szeptember 5. 
Ifjúságért Egyesület 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
BŰNÖZŐVÉ VAGY ÁLDOZATTÁ VÁLÁS – A MÉLYBE ZUHANÁS HELYETT VÉSZFÉK 
 
„Vészfék” – ez volt a címe annak a másfél éven át tartó programsorozatnak, amelyet mindenekelőtt 
olyan fiataloknak szerveztek Pécsett, akikből – szociális hátterükből fakadóan - az átlagosnál 
nagyobb eséllyel válhat bűnelkövető, vagy épp áldozat. A pécsi Forrás Általános és Szakiskola 
kilencedik és tízedik, valamint felzárkóztató évfolyamának tanulói nagyjából havi rendszerességgel 
vehettek részt különféle előadásokon, képzéseken, projektnapokon, táborokon és kirándulásokon. A 
szervezők e programok mindegyikét úgy állították össze, hogy a diákok a bűnelkövetés 
következményeiről, az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeiről újabb és újabb tudást 
szerezhessenek. Az európai uniós támogatás révén megvalósult program augusztus végén zárult. 

Mennyi időre ad kölcsön az uzsorás, és vajon mennyi a kölcsön kamata? Kik azok, akik ilyenfajta anyagi 
segítségre szorulnak és annak jellemzően áldozatául esnek? És vajon mi történik akkor, ha a kölcsönkapott 
pénzt valaki nem tudja visszafizetni? Ez a téma csak egyike volt azoknak, amelyekről az iskola diákjai 
szakemberekkel beszélgethettek. Főként a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályának munkatársai osztották meg a fiatalokkal ismereteiket és tapasztalataikat, mégpedig általában 
érdekes foglalkozásba csomagolva. Az egyik projektnap során - amelynek mottója így hangzott: „Rabok 
legyünk vagy szabadok” – például a pécsi büntetés-végrehajtási intézetbe látogathattak el a diákok. Volt 
olyan is, amikor művészetterapeuta foglalkozott velük, és a zene és a rajzolás eszközeit használva indította 
el őket az önmegismerés útján. Volt továbbá önvédelmi tréning is, de olyan is előfordult, hogy a fiatalok a 
szociopolynak nevezett óriás-társasjáték segítségével kipróbálhatták, mire futja az alkalmi munkából szerzett 
jövedelem, a GYES, a segély vagy a családi pótlék.  

- Több olyan programot is szerveztünk, amelyre a fiatalok családtagjait is meghívtuk – mondja a főpályázó 
Ifjúságért Egyesület ügyvezető elnöke. Sándor Andrea szerint a Vészfék-projektnek mind rövid-, mind pedig 
hosszútávon kell, hogy legyenek eredményei: - Azt reméljük, hogy a diákok a közösségi élményszerzésen 
túl önismeretre, önfegyelemre is szert tettek, és ezek birtokában kisebb eséllyel válnak a jövőben 
bűncselekmények áldozataivá, illetve elkövetőivé. Bízunk továbbá abban is, hogy az iskola és a rendőrség 
között a projekten túl is megmarad majd a kapcsolat. Azzal ugyanis, hogy a suliban alkalmanként megjelenik 
egy-egy egyenruhás, aki segíti, támogatja ezeket a gyerek, a tanulók rendőrséggel kapcsolatos attitűdjei is 
megváltoznak majd.  

A „Vészfék” – közösségi bűnmegelőzési program a Forrás Szakiskola bázisán elnevezésű program 
39.900.000 forintos pályázati támogatás révén valósulhatott meg. A főpályázó Ifjúságért Egyesület 
projektbéli partnere a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont NKft. volt, további együttműködő partnerei 
pedig a Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és a 
Szociális Háló Egyesület.   

További információ:  
Sándor Andrea ügyvezető elnök, Ifjúságért Egyesület  
Tel.: +36 20 262 2406; e-mail: sandorandrea@ifjusagertegyesulet.hu; http://www.ifjusagertegyesulet.hu/ 
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA áLLAnDÓ ProGrAmJAI
Minden hétfőn 14.30-kor

PéCSI nYUGDÍJAS PEDAGÓGUSoK 
BAráTSáG KÓrUSánAK 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 kedden 16 órakor 
énEKvAráZS
népdaléneklés énektudástól függetlenül 
bárkinek
vezeti: Palacskó József

Kéthetente keddenként 17 órakor
FoLTvArrÓ KLUB 
vezeti: Szőke Klára

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖrÖKIFJÚ nYUGDÍJASoK KLUBJA

Minden szerdán 15 órakor
BELvároSI rAJZISKoLA 
vezeti: Nemerey Péter

Minden szerdán 9.30-tól
énEKÓrA AnYUKáKnAK KISBA-
BáKKAL
vezeti: Kopjár Anikó

Minden hónap harmadik szerdáján 15 órakor
vErS- éS PrÓZAMonDÓ PEDAGÓ-
GUSoK KLUBJA
vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden csütörtökön 9.30-tól
énEKÓrA AnYUKáKnAK GYEr-
MEKÜKKEL
vezeti: Kopjár Anikó

Minden hónap első csütörtökén 10 órától
HUrCIBABA Klub
A babahordozás évezredes szokás: abban 
hiszünk, hogy a hátunkon és mellkasunkon 
hordozott gyermekeink a legbiztonsá-
gosabb helyről szemlélhetik a világot. 
Hordozókendőinkkel ősi tudást adunk át 
egymásnak, és szeretnénk a babahordozás 
technikáját és felemelő érzését minél több 
szülőtársunknak átadni.
vezeti: Dr. Bereczki-Barna Szilvia

Minden pénteken 15 órakor
FÜSTI MoLnár évA SZÍnISTÚDIÓ 
vezeti: Füsti Molnár Éva, Jászai-díjas mű-
vész

Minden pénteken 18 órakor 
rEPÜLŐ-KLUB
A BM repülő és Ejtőernyős Klub vitorlá-
zórepülő Szakosztályának szervezésében
november 7-től

Kalmár Dórának, a nevelők Háza 
Egyesület munkatársának �014. június 
�8-án megszületett unokája, Balla Zsófia 
Hanna.

Ezúton gratulálunk és sok boldogságot 
kívánunk a családnak.

GRATULÁLUNK



Baranya Megyei Civil Információs Centrum

Szolgáltatások:

• tanácsadás az alábbi területeken:
– jogi, közhasznúsági,

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

– civil szervezetek és üzleti szféra közötti kapcsolatépítés és együttműködés segítésének, 
tapasztalatainak bemutatása
– forrásteremtési tanácsadás

– számítógép-kezelés
– magyar-külhoni magyar és egyéb külföldi partnerségi kapcsolatok elősegítése

• információs szolgáltatások:
– Partnerség Információs nap szervezése

– kistérségben való megjelenés (tanácsadások szervezése és információs napok lebonyolítása)
– folyamatos információszolgáltatás biztosítása (adatbázis építése, aktualizálása, elérhetősége)

• infokommunikációs szolgáltatások
– honlap fenntartása

– hírlevél

• képzési és egyéb szolgáltatások
– a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos szemináriumok szervezése

– CIC partneri hálózati munkában való részvétel
– más közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés

– inkubátor funkció – civil szervezetek számára székhelycím és alkalmi infrastruktúra biztosítása 
a Civil Közösségek Házában.
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Elérhet ségeink:
Nevel k Háza Egyesület

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 72 315 679
e mail: bmcic@ckh.hu

www.cic.ckh.hu
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www.cic.ckh.hu

Elérhetőségeink:
nevelők Háza Egyesület

76�4 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: +36 7� 315 679

e-mail: bmcic@ckh.hu • www.cic.ckh.hu


