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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA FEBRuáRI PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁSOK

GEBAUER GALÉRIA 
Caffart Képzőművészeti Egyesület pályázati 
kiállítása
Megnyitó: �016. szeptember 14. (szerda) 18:00
A kiállítást megnyitja: N. Kovács Zita, művészet-
történész
A kiállítás megtekinthető 2016. október 6-ig.

Új GALÉRIA
Faragó Mary, amatőr festő
„Szeretek alkotni” című kiállítása
A megnyitón közreműködnek:
GÜTH ISTVÁN és az IREG együttes
valamint LÉNÁRD JÓZSEF életműdíjas költő.
Megnyitó: Időpont �016. szeptember 14. (szerda) 
17:00
A kiállítás megtekinthető 2016. október 7-ig.

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
A Vörös Szalon Csoport-Forte Fotóklub Vác 
kiállítása 
Megnyitó: �016. szeptember 13. 18 óra
A kiállítás megtekinthető 2016. október 10-ig.

A kiállítások megtekinthetők hétköznapokon 9-19 óráig.

PROGRAMOK
Szeptember 2-án, pénteken 14.30- tól
Diabétesz Klub
Klubvezető: Schäfferné Csatári Éva
A vese betegségei

Szeptember 6-án, kedden 9 és 17 óra között
Közösségszervezés és közösségi költségtervezés - 
mint a közösségi problémamegoldás és a részvételi 
demokrácia eszközei- Műhelymunka
Műhelyvezető tréner: Sondra Youdelman

Szeptember 9-11. között 18 órától
Pécsi Magyar-Orosz Társaság
Országos Ifjúsági találkozó a magyarországi orosz 
társaságok fiatal képviselői számára. Előadások, kon-
zultációk, kerekasztal-beszélgetések.
Regisztrálás és további információ a CKH hon-
lapján.

Szeptember 15-én, csütörtökön 17 órától
Összefogás Pécsért Egyesület
Hun őseink hagyatéka
Bárdy László vezette előadás-beszélgetés

Szeptember 15-én, csütörtökön 17.30-tól
Agykontroll klub

Szeptember 17-én, szombaton 15 órától
Művészkör
Irodalmi délután: „Őszi versek- őszi tájak” címmel

Szeptember 20-án, kedden 14 órától
Önkéntes Munkacsoport 
Havi összejövetel

Szeptember 21-én, szerdán 18 órától
Pécsi Magyar-Orosz Társaság
Filmklub – magyar feliratos orosz film vetítése
„P” Generáció, (�011) Viktor Ginzburg filmje

Szeptember 26-án, hétfőn 17 órától
Pécsi Városvédő és Városszépítő Egyesület
„Ez történt Pécsett 1956-ban – Emlékezések”
A beszélgetést vezeti dr. Vargha Dezső szakosztály-
vezető.

Szeptember 27-én, kedden 16.30 órától
Pécsi Magyar-Spanyol Társaság
Nemes Hajnalka előadása: „Önkéntes voltam a Riói 
Olimpián” címmel

Szeptember 28-án és 29-én 8 órától
Kortárs Világirodalmi Kutatókör
Konferencia - Eltérülő nemiség
A Pécs-decentrum Kulturális Egyesület, a Kortárs 
Világirodalmi KutatóKör és a PTE kétnapos konfe-
renciát tart szeptember �8-án és �9-én. A rendezvé-
nyen napközben szimpóziumszerű (kötött témákról 
szabadon folyó) kerekasztal-beszélgetéseket, este 
művészeti programokat vonultatunk fel. A meg-
hívott pécsi, magyarországi és a határon túlról érkező 
partnerek nyolc szekcióban járják körül a nemiséghez 
kapcsolódó túlkompenzálás, visszaélés, megalázás, 
fölény, leigázás és zsarolhatóság kérdéseit, főként az 
irodalom és más művészetek, a történelem és a pszi-
choanalízis területén. A konferencia több tudomány-
ág termékeny dialógusát kívánja megteremteni, hogy 
ezzel hozzájáruljon a szexualitás társadalmi/kulturá-
lis megítélésének mélyebb megértéséhez.

Szeptember 28-án, szerdán 17.30 órától
Pécsi Magyar Finn Társaság
Koppányi Miklós építészmérnök 
„Helsinki arculatának változásai az alapítástól nap-
jainkig” című vetítettképes előadása

Szeptember 30-án, pénteken 16:30-tól
Koreai Filmklub
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Közösségszervezés Amerikától Pécsbányáig 4

Sétatéri Esték újrahangolva 7

Könyvtárbusz plusz –  
  a kalandnapok folytatódtak 8

A DEVI ART Alapítvány kiállítása a Civil Közös-
ségek Házában 9

Esélykikötő a Fishing On Orfű fesztiválon 13

Új szelídgesztenyeszobor készül a pécsbányai sze-

lídgsztenyésben 15

Esélykikötő a 9. Ördögkatlan Fesztiválon 16

A Mecskei Fotóklub Programja 18

T A R T A L O M

Két kategóriában lehetett pályázni: Kö-
zösségi és Zöld főváros kategóriában 
nyújthattak be a pécsi civilek ebben az 
esztendőben pályázatot.

A közösségi célok közt kiemelten sze-
repelt a közösségi együttműködés, a ter-
mészeti és kulturális értékek megőrzése, 
megújítása, a város, mint közös élettér 
gondolat jegyében. A Közösségi kate-
gória a fenti célokhoz kapcsolódóan 
kiemelten hangsúlyozta a helyi identitás 
erősítését.

A Zöld Főváros kategória pedig a ter-
mészet és a város kapcsolatát, ill. a köz-
területek állapotának közösségi javítását 
állította középpontba.

A pályázati kiírásra összesen 70 pályá-
zat érkezett be �3 alapítvány és 47 egye-
sület részéről.

A rendelkezésre álló keretösszeg 10 
millió forint, míg az összes támogatá-
si igény elérte a �8 856 e Ft-ot. A Köz-
gyűlés által megválasztott Kuratórium 
így rendkívül nehéz döntési helyzetbe 
került, amit legjobb tudása szerint igye-
kezett megoldani. Végül �� egyesület és 
16 alapítvány nyert el támogatást prog-
ramjaik megvalósítására.

A beérkezett pályázatok száma, szín-

vonala, a sokféle elképzelés igazolja, hogy 
Pécsett változatlanul kiemelkedően aktív 
civil élet folyik. A Kuratórium a Közgyű-
lés által elfogadott ügyrend alapján hoz-
ta meg döntését a pályázati kiírásban is 
meghatározott prioritások mentén.

Elsősorban azokat a pályázatokat tá-
mogatta, melyek erősítik a sokszínű 
közösségi értékek egymás melletti lé-
tezését, a városi tér felelős használatát, 
a természeti-környezeti értékek szere-
pének növelését a városlakók életében, 
továbbá jelentősen nagy célcsoportot 
érnek el.

A Kuratórium nem támogatta – a pá-
lyázati kiírásnak megfelelően – a műkö-
dési költségek finanszírozását, nagy érté-
kű tárgyi eszközök beszerzését, valamint 
azokat a pályázatokat, amelyek inkább a 
megvalósítás körülményeire koncentrál-
tak, sem mint magára a projektre (pl. in-
dokolatlanul magas személyi költségeket, 
túlzott marketingkiadásokat céloztak 
meg, stb.).

Nem kaptak támogatást azok a pro-
jektek sem, amelyeknél a költségek indo-
koltsága kérdéses volt, és emiatt a szüksé-
ges költségcsökkentés meghaladta volna 
a 30 %-ot.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2016-ban is kiírta Városi Civil Pályázatát
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A budapesti CIvil Kollégium Alapítvány 
és a toledói WSOS nevű szervezet immá-
ron hatodik éve hirdette meg Legislative 
Fellows elnevezésű, közösségekkel tevé-
kenykedők számára kiírt amerikai ösz-
töndíjprogramját az USA kormányának 
támogatásával. Az egyéves program célja, 
hogy elméleti és gyakorlati tudást nyújt-
son közösségszervezésről olyan közössé-
gekkel foglalkozó szakemberek számára,  
akik foglalkoznak közösségszervezéssel 
megvalósuló érdekvédelemmel mint a 
közösségi problémák egyik hatékony 
megoldási módjával, és akik a későbbiek-
ben szívesen alkalmazzák csoportjaikkal 
a tanultakat.

�010 óta vagyok jelen közösségfejlesz-
tőként a Pécsbányán, ahol a Pécsi Szín-
Tér Egyesülettel 6 éven keresztül főleg 
a 7-18 éves korosztállyal foglalkoztunk. 
Munkánk és szolgáltatásaink eddig a he-
lyi ifjúsági közösség megteremtésére, a 
fiatalok képességeikben való megerősí-

tésére, önálló kezdeményezéseik felkaro-
lására irányult, amit egyrészt közösségi 
művészeti módszerekkel (közösségi fal-
festés, színház, zene, tánc, reart, média), 
másrészt esélyteremtő programokkal 
(tanulókör, táborok, kirándulások, nem-
zetközi cserék, tehetséggondozás) ér-
tünk el. A gyerekekkel és fiatalokkal való 
munkánk során óhatatlanul szorosabb 
kapcsolatunk alakult ki a családokkal is, 
s a rengeteg szülőkkel való beszélgetés 
során egyre pontosabb kép rajzolódott 
ki a családok életében jelenlévő prob-
lémák komplexitásáról. Az is egyre in-
kább világossá vált számunkra, hogy a 
családokban mint kis közösségekben és 
a pécsbányai közösség egészét is tekintve 
a nők nagyon fontos mozgatói a közös-
ségi életnek: ők a fő kommunikátorok, a 
problémák megoldásának kulcsai, a leg-
főbb szervező erő. 

Erősödött az az érzés is bennünk, hogy 
ahhoz, hogy közösségi szinten hatása le-

Katona Krisztina
Közösségszervezés Amerikától Pécsbányáig
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gyen a munkánknak, a gyerekek fejleszté-
se mellett a felnőttekkel is foglalkoznunk 
kellene, hogy hozzájárulhassunk a közös-
ségi szintű problémák megoldásához.

Erre az igényünkre érkezett válaszként 
a Legislative Fellows Program kínálta le-
hetőség, amit megpályáztam, és már las-
san fél éve részt is veszek benne.

Az ösztöndíjban való részvétel egyik 
legfontosabb feltétele az volt, hogy le-
gyen egy csoportom, akikkel legalább 
egy évig dolgozom majd alkalmazva a 

program során tanultakat. A választásom 
a pécsbányai nőkre esett, így februárban 
a velük készített intenzív interjúmaraton 
után márciusban létrejött az első talál-
kozónk, melyre 10 nő jött el, és közö-
sen döntöttünk arról, hogy az interjúk 
során legtöbbször felmerült problémák 
közül melyekkel kezdünk el foglalkozni. 
Az Amerikába való elutazásomig –egy 
hónap alatt- a csoport Nők Összefogása 
Pécsbányáért névre keresztelte magát, és 
három jelentősebb megmozdulást va-
lósított meg az utcán kóborló veszélyes 
kutyák befogatásától a húsvétváró prog-

ramon keresztül az egyik anyuka beteg 
gyerekének szervezett kupakgyűjtő kam-
pányig. 

Amerikai tartózkodásom alatt cso-
portvezető társam, Arató Vilja vezetésé-
vel további ügyeket és célokat valósított 
meg a csoport. Áprilisban a Pécsbánya 
szépítését célzó virágosítási akciót a nők 
szervezésével sikerült kiterjeszteni azokra 
az utcákra is, ahol ők laknak, s az utcában 
lakók aktív közreműködésével színesre 
festett autógumikból virágtartók készül-

tek, az adományba kapott faanyagból 
pedig padok. Májusban helyi szerveze-
tek és anyukák bevonásával Gyereknapot 
szerveztek önkormányzati támogatást is 
elnyerve a programra, majd a helyi óvo-
da érdekében kezdtek el szervezkedni, 
melynek színvonala pénzügyi forrás hi-
ányában csökkent, állapota több éve ve-
szélyezteti a gyerekeket.

Ez idő alatt én és a hathetes amerikai 
ösztöndíjprogram többi résztvevője kint 
tartózkodásunk első hetében szakmai 
felkészítést kaptunk a közösségszerve-
zés amerikai „nagyjaitól” előadások és 
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workshopok formájában, hogy meg-
felelő készültségben érkezzünk ahhoz a 
civil szervezethez, ahol 4 hetes szakmai 
gyakorlatot töltöttünk. Én New York-
ban a Community Voices Heard nevű 
�4 éve közösségszervezéssel foglalkozó 
szervezet munkájába kapcsolódtam be, 
ahol arról tanulhattam, hogy mi a titka 
egy egész New Yorkot és a környező me-
gyéket is lefedő szervezetnek. Tanulságos 
volt megismerni a tagság vezetésére épülő 
szervezeti struktúrát, látni a közösségi ve-
zetők felelősségvállalásán és a rendszeres 
kapcsolatépítő beszélgetéseken keresztül 
elkötelezett embereket, akiknek az erejét 
minden közösségi találkozó alkalmával 
érezni lehetett a megszólalásaikból. Ezek 
az emberek elég nagy tömeget képeznek 
ahhoz, hogy nyomást gyakoroljanak a 
helyi döntéshozókra és változásokat érje-
nek el lakhatási kérdésekben és közösségi 
költségtervezés útján a közösségeik szá-
mára fontos hiányosságok megteremté-
sében.

Azóta július elején amerikai men-
torom, Aaron Jones Pécsre látogatott 
hozzánk, és a Nők Összefogása Pécsbá-
nyáért által szervezett első pécsbányai 
szomszédünnepen megismerhette a helyi 
közösséget. A Civil Közösségek Házában 
közösségszervezésről, közösségi költség-
tervezésről tartott nyitott műhelye során 
pedig helyi civilek, iskolák, vállalkozók 
ismerkedhettek az amerikai gyakorlattal.

Izgalmas szakmai utazás ez számomra, 
amihez rengeteg hitet ad a sok működő 
hazai és amerikai példa, és legfőképp a 
pécsbányai nők lelkesedése és kitartása.
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A korábbi sikeres sorozatot indítottuk el újra 
a Civil Közösségek Házában ez év tavaszától. 
Terveink szerint ősztől havi rendszeresség-
gel tartunk történelmi és művészeti témájú 
beszélgetéseket, előadásokat neves szakem-
berekkel irodalomról, zenéről, képzőművé-
szetekről. Az első program egy könyvbemu-
tató volt „Székelyföldi erődített templomok” 
címmel, melynek során Hubert Rossel belga 
szerző személyesen ismertette könyvét. (Erről 
külön írásban számolunk be.) 

A második alkalommal dr. Vígh Árpád 
egyetemi tanár vezette időutazáson a 
Napkirály korától a XX. századig kaphattunk 
képet a francia klasszikus muzsika sajátossá-
gairól. 

Az előadás címében feltett „Mitől fran-
cia a francia zene?” kérdésre a francia nyelvű 
kultúrák jeles szakembere szerint egyszerűen 
és röviden is lehetne válaszolni : attól, hogy 
– ha nem is mindig francia születésű zené-
szek szerezték (lásd Lully vagy Offenbach), 
de – mindig Franciaországban, az adott kor 

helyi ízlésének megfelelően született. Ám 
ezzel inkább csak megkerüljük a kérdést, vé-
lekedett Vígh professzor. Közelebb járunk az 
igazsághoz, ha azt mondjuk: a francia zene 
évszázadokon át szívesen és más országok 
komponistáinál feltűnőbben törekedett az 
ábrázolásra, a megjelenítésre. Ez a megjele-
nítés nem (csak) bizonyos hangzó jelenségek 
(madárének, mennydörgés…) naturalisztikus 
utánzására szorítkozik, a zene sokkal bonyo-

lultabb, sőt elvontabb, de mindig időben 
lezajló történések érzékeltetésére is képes. 
Ezt a véleményt ugyan a (németes ihletésű) 
zeneesztétika nemigen fogadja el, a tények 
azonban mégis ezt igazolják.  Az előadás so-
rán zenei példák is segítették az eligazodást. 
Couperin, Berlioz, Debussy műveiből hall-
gathattunk részleteket. 

Vígh tanár úr szerint a „nagy” Couperin 
több mint kétszáz csembalódarabja között 
számos olyat találunk, amelyik például kaná-
ri énekét, pillangók röptét, hullámok játékát, 
szélmalom mozgását, vagy éppen sánta em-
ber bicegését imitálja. Berlioztól a Requiem 
Offertorium tételét emelte ki, melyben a kó-
rus hosszú perceken át csak két szomszédos 
hangot énekel (ráadásul ez az A és ez a B csak 
félhangra van egymástól), miközben a zene-
kar egyre színesebben szól. A szöveg ismereté-
ben nyilvánvaló, magyarázta az előadó, hogy 
ezzel az alkotó a purgatórium szűk sötétjében 
Szent Mihály vezetésével vonuló tömeget ér-
zékelteti, s ezeknek az embereknek a fejében 
csupán a mennyei táj ígérete ad bíztatást. A 
monoton vonulást egyszer csak egy kis fuvo-
lahang töri meg: a fény az alagút végén. A tér 
kitágul, s a holt lelkeket egy hatalmas erő fel-
felé emeli. Debussy zenéjével zárta szemléle-
tes előadását Vígh Árpád, rámutatva, hogy A 
tenger című „szimfonikus vázlatokban” a hul-
lámok hol játékos, hol a szél által hatalmasra 
duzzasztott tömege miként vágódik sirályok 
vijjogása közepette a part szikláinak. 

Debussy fogalmazta meg egyszer egy inter-
júban, hogy a francia zene lényege az „érzé-
kenységben megnyilvánuló fantáziában” van. 
Ezzel kimondatlanul is a szigorú, zárt formák 
racionalizmusa ellen lázongott, kivívva ezzel 
kortársai, Saint-Saëns vagy César Franck ta-
nítványai rosszallását, akik vele ellentétben 
szívesen komponáltak „igazi” szimfóniákat 
vagy szonátákat is. Vagyis jegyezzük meg vé-
gezetül, zárta előadását Vígh tanár úr, hogy a 
francia zene rendkívül változatos és sokarcú, 
és ha az ábrázolás sajátosságai közé tartozik is, 
nem ez az egyetlen jellemzője.  

Dr. Vígh Árpád – Sarkadi Eszter   
Sétatéri Esték újrahangolva
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A Baranya Megyei Esélyek Háza és a 
Csorba Győző Könyvtár Könyvtárbusz 
programjának közös projektének kere-
tein belül lehetőségünk volt ellátogatni 
további két általános iskolába, az NTP-
CSSZP-M-15-0016 „Falak helyett Hi-
dak” - a sokszínű tehetségért pályázat 
keretében megvalósuló programunkkal, 
folytatva alkotónapjainkat.

Június 15-én a Kémesi Általános Isko-
la diákjait láttuk vendégül az Ős-Dráva 
Látogatóközpont udvarán. Az osztályok 
nyolc állomást végigjárva próbálhatták 
ki magukat különféle ügyességi, művé-
szeti és vetélkedő jellegű feladatok men-
tén. Az alkotónapok a „mese” tematikája 
köré szerveződtek. 

A Baranya Megyei Esélyek Háza 
– Nevelők Háza Egyesület leginkább 
esélyegyenlőségi, emberi jogi vonatko-
zású feladatokkal várta a tanulókat (pl.: 
Esélyegyenlőségi Óriás Jenga), de helyet 
kapott a megmérettetésekben a dráma-
pedagógia, az örömzene és a kreatív, kéz-
műves foglalkozás is, amely során roboto-
kat építhettek a tanulók. Segítségünkre 
volt az Élmény-kommandó csapata, akik 
az ügyességi-mozgásos feladataikat mu-
tattak be, illetve a Könyvtárbusz csapata, 
akik Activity-vel várták a gyerekeket. A 

kémesi iskola kollégái, a szülők és a helyi 
segítők paprikás krumplival lepték meg a 
vetélkedő során megéhezett diákokat. 

Június �9-én hasonló programelemek-
ből építkeztünk Gyöngyfán is, ahol a he-
lyi falunapba illeszkedtünk bele. A kicsit 
kevesebb létszám miatt sokkal több idő 
jutott a játékra. Kreatív műhelyünkben 
mesék állatszeplőit lehetett meghajto-
gatni, illetve Activity-ből, az Óriás Jenga-
ből, drámapedagógiai játékelemekből és 

a közös zene- és szövegalkotásból tevőd-
tek össze állomásaink. A napot velünk 
töltő gyermekek részt vehettek továbbá 
a helyi segítők által szervezett lángos-evő 
és alma-szerző versenyen is. A nap végén 
pedig csillám-tetoválásokra válthattak 
a résztvevő csapatok az összegyűjtött 
pontjaikat.

Mindkét nap remek hangulatban telt, 
lehetőségünk volt sok mosolygós arcot 
látni, sok kedves gyermeket és lelkes se-
gítőket megismerni. Az alkotónapok vé-
gén összegeztük, hogy a hangsúlyt nem 
a versengésre, hanem a közös játékra és 
alkotásra, a csapatszellem kialakítására 
és az együttműködés örömére helyeztük 
inkább. 

Rimai DávidKönyvtárbusz Plusz –  
  A kalandnapok folytatódtak
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A felkészült művész koncentrációjának mí-
ves nyomai és a remekül művelt mesterség 
mutatványai kényeztetnek rendre a Civil 
Közösségek Háza galériájának rendezvé-
nyein. Ebbe a felelősen kialakított „rend-
be” izgatóan aktuális „beékelődésként” ke-
rült �016 májusában a Pécsi Éltes Mátyás 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Speciális Szakiskolájában mű-
ködő Devi Art Alapítványnak a kiállítása. 
Valójában az iskola vizuális művészeti mű-
helye mutatkozott be, amelynek szakmai 
vezetője már évtizedek óta Fodor Ildikó 
képzőművész-rajztanár, résztvevői tanulás-
ban akadályozott fiatalok. A műhely tagjai 
az elmúlt �8 év alatt, közel 80 kiállításon 
vettek részt. Városi, megyei, országos és 
nemzetközi művészeti versenyekről renge-
teg díjat hoztak el. Kiemelkedő sikereket 
szereztek Londonban, Indiában, az egy-
kori Jugoszláviában, Lengyelországban, 
Izraelben. Számos hazai kiállításuk volt, 
így a Művészetek Házában, a Kamara 
Színházban, Zsámbékon. Budapesten a 
Karinthy Szalonban, a Tölgyfa Galériá-
ban, a Műcsarnokban, a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Főiskolán, és a buda-
pesti Tanítóképző Főiskolán. Munkájukat 
bemutatta az 1997-ben megjelent Félel-
mek és boldogságok című kötet, és a �001-
ben megjelent János vitéz angol – magyar 
– beás nyelven, a gyerekek rajzaival. Fodor 
Ildikót a hátrányos helyzetű gyermekekért 
folytatott munkájáért �001-ben Solt Otí-
lia díjjal jutalmazták.

A leggyönyörűbb az egészben, hogy nem 
feltétlenül nyilvánvaló a kiállított munkák 

gyógyítással összefüggő eredete és, hogy 
nem is kell efelől spekulálnia annak, aki a 
munkákat nézegeti, élvezi. Itt nem szem-
pont, hogy a beteg ember megismerésének 
eszköze lehet a kreativitás bármely ered-
ménye, ugyanakkor a munkákban mégis 
feltárult egy sor motívum, amely az alko-
tók lelki „státuszát” megjeleníti. Szép te-
hát, hogy az eltérések (betegség) létezését 
nem a klinikai gyógyítás keretei között, 
hanem a kultúrát teremtő történelmi té-
nyek és a civilizációt működtető folyama-
tokban fedezzük fel. A szépség törvényei 
és a belső világok igazsága sajátságosan 
objektív tartalommal ruházzák fel a mun-
kákat, amelyekkel kapcsolatban sommásan 
megállapítható: igénybe vételük nélkül bi-
zonyosan nem úgy élnénk, mint velük. Az 
a tevékenység, amit itt terelgetnek (vagy 
ami terelődik az önkifejezés titkolhatatlan 
vágyának eleget téve), feltétlenül a gyó-
gyulást és a gyógyítást szolgálja. Az alko-
tó tevékenység kielégíthet szükségleteket 
azonban, melyek egyáltalán nem a beteg-
ség és terápia képzetköreivel érintkeznek. 

A művészet szellemi-fizikai intézmény-
rendszere is ilyen. A legtöbb ember csak 
azt képes megérteni, ami szavakban is kife-
jezhető. A művészet viszont nemcsak a ver-
bális közlések rendszereit kínálja. Arra hi-
vatott, hogy valamennyi érzékszervünkön 
keresztül legbensőbb énünk felismerésének 
és működésének természetét, – amelyekkel 
kapcsolatban leginkább csak homályos sej-
téseink szoktak lenni – felfoghatóvá tegye. 
Ennek felszíni kísérőjelensége az érzelmi 
természetű aktivitás készségének fokozá-

Aknai TamásA Devi Art Alapítvány kiállítása  
a Civil Közösségek Házában
2016. május
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sa, aminek bekövetkeztével olyan érzelmek 
is előhívhatók, melyek szavakban kevésbé, 
vagy egyáltalán nem jeleníthetők meg. A 
művészet – és annak minden megnyilvá-
nulási módja – általában tiszta, őszinte és 
nem közösít ki. Mintáival és funkcióival a 
sérült embereknek is kínálja az önkifejezés 
lehetőségét. Az önkifejezés legkorlátozot-
tabb és legkevésbé teljes értékű folyamatai-
ban is megjelenhet a katarzis élménye. 

De általában megjelenik egy szemé-
lyiség-azonos esztétikai mintázat is, ami 
a folyamatot megkülönbözteti minden 
más, hasonló kreatív gesztustól, ekként 
individuális értékkel rendelkezik. Fenn-
költebben lelki megtisztulásnak is szokták 
mondani az eredményes önkifejezés egyik 
személyes-alanyi eredményét, ez azonban 
egyszersmind az „épek” számára is lehe-
tővé tesz egyfajta megértést és elfogadást. 
Minthogy az eredmények objektív rögzíté-
se színek, formák, dallamok, mozdulatok 
megjelenítését is jelenti, ezekben valóban 
világszerűen húzódik keresztül az esztéti-
kai alakítás néhány univerzális szabálysze-
rűsége, amelyek révén mindezek valóban 
„olvashatóvá” válnak, vagyis megismeréses 
alapon közelebb kerülhetünk hozzájuk, 
interpretációjuk közelebb vihet a „rejtett 
dimenziók” megismeréséhez. Miközben a 
velük való találkozás élmény is.

És akkor itt vannak a művek, amelyek 
sokféle esztétikai és történeti illeszkedé-
sük mellett szinte minden esetben érzé-
keltetnek valami, olykor nehezen, máskor 
könnyen meghatározható üzenetet arról, 
hogy a tökéletes és ellentmondásoktól tel-
jesen mentesített kifejezés esetükben soha 
nem lesz lehetséges. Olyan üzenet ez, olyan 
„felhangokkal” járó szépség, amely talán 
magasabb fokon tartozik a művészet lénye-
géhez, mint a begyakorolt, professzionális 
ékesszólás.

Itt vannak Szamosi Melinda vörösben 
zöld állatképei a maguk nagyhatású szín 
konfliktusukkal, itt vannak kékben sárgá-
szöld tulipánjainak arabeszkjei, absztrakci-
ói, melyek az érzelmekre közvetlenül ható, 
mármár melodikus természetű kifejezés-
nek a forrásai.

Tóth Lívia és Tóth Sándor látásmódja a 
gyermekrajzok ismert megoldásaival, ösz-
szefogott és rendezett kompozíciójukkal, 
tematikai rendjükben azonban bonyolult 
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szervezéssel előadott formacsoportokkal 
élnek. Az angyalok, állatok és a Szent Csa-
lád érdekterei egymást formailag kiegé-
szítve „működnek. Szente Flóra gondosan 
tagolt, erős függőleges hangsúlyú rendsze-
reket teremt parányi pillangókból, rova-
rokból, színes mezei növényekből, hogy 
aztán ebből a szőttesből előbukkanjanak a 
szeretet szív motívumai.

Tóth Sándor is szívesen rendezi deko-
ratív egységekbe a növények és kis állati 
lények megfigyelésének eredményeit, pil-
langóinak színes szárnyai az egész világot 
beterítő derűs kupolaként szolgálnak. 

Borzoltabb, zaklatottabb, de dekoratív 
erejében egyáltalán nem mérsékelt kifeje-
zésmódja van Halász Péternek.  Nagy felü-
leteinek zaklatott megmunkálása és tema-
tikai egyszerűsége nagyszerű kompiozíciós 
érzéke nyomán kiegyensúlyozott, egynéze-
tű kompozíciókat eredményez, amelyeken 
János vitéz és Iluska, de a bibliai Mária és 
József alakja is felismerhető.

Fodor Ildikó és tanítványai a formálás 
igaz örömöt sugárzó erejét és a festészet 
valódi élményátadó értelmét tették meg-
foghatóvá kis tárlatukon.
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Túronyi Helyőrség
A Tenkeshát Értékmegőrző Egyesület Hagyományőrző szakága

Céljaink közt kiemelt szerepet tölt be, a középkori hagyományok felelevenítése, mind hadi, mint kulturális 
szempontból. Az adott tevékenységeinket, hiteles középkori források alapján gyakoroljuk és mutatjuk be.

Harcászati bemutatóink között említhetjük meg párviadalainkat és íjászbemutatónkat. Nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy közönségünk is átélje, milyen körülmények között zajlottak bizonyos események a kö-
zépkorban. Középkori íjászbemutatónkban figyelünk arra, hogy a bemutatott helyzetek, melyekből lövünk 
hitelesek és hatékonyak legyenek. Harci bemutatóinkban a legelső szempont a biztonság mellett a hiteles 
harci megmozdulások, és vágások melyet források elemzése alapján jelenítünk meg.

Jövőképünk fő motívuma, hogy saját rendezvénytérrel rendelkezzünk, melynek központja egy hiteles 
források alapján rekonstruált palánkvár lenne Túronyban. Fontosnak tartjuk még tudásunk tovább adását 
mind az idősebbeknek, mind a fiatalok számára, mert a tisztességes harc mellett emberséget is tanulhatnak. 
Ennek érdekében sátortáborokat, rövidebb hangvételű foglalkozásokat szeretnénk szervezni, ahol a korabeli 
szakmákkal is megismertetnénk a táborozókat, érdeklődőket.

Tálos Tibor: Akcióban a Kreatív Tanoda
A gyermekeké a jövő! A legjobb utánpótlás a saját nevelés. 
�016. június 11.-én Pécsen a Civil Közösségek Házában meg-

tartott a nemzetközi piknik elnevezésű rendezvényen a Kreatív 
Tanoda néhány kis diákja, mint a Túronyi Helyőrség apródjai is 
részt vettek, és a Tanoda foglalkozásain gyártott zsonglőr poik-
kal adtak számot a tudásukról. A bátrabbja nem félt a tűztől sem, 
megpróbálkozott a sima bot után a tüzes zsonglőr bottal is. 

„A Helyőrség egyenruháját felölteni büszkeség.” mondták a 
gyerekeknek, akik kérdezgették őket, hogy: 

- Mi ez rajtuk? - meg 
- Mit csinálnak?

Nagy segítségemre voltak a fegyverek és egyéb felszerelések bemutatásánál is. Az érdeklődőknek lelkesen 
meséltek az egyes felszerelésekről és büszkén mondogatták, hogy ők is tanulnak vívni és íjászkodni is. 

A hasonló dolgok vonzzák egymást,  hiszen a fiatalok és gyerekek 
többen is kérdezték hol van lehetőség nekik is ilyeneket tanulni? Hol 
csatlakozhatnának az egyesülethez?

Természetesen elmondtuk nekik: hogy egy festői kis völgyben, 
Pécstől nem messze, Túronyban van a központ, az egyesület szíve. Itt 
lehet ezeket a dolgokat elsajátítani. A gyerekek beszédbe elegyedtek 
egymással és a kis apródok elmesélték, hogy ezen kívül milyen sok 
érdekességet tudnak itt tanulni. A természetről, az állatokról, hagyo-
mányokról, és természetesen a sok különféle játékról. 

„A tanulást játékként meg lehet szeretni, mert ők oda se figyelve 
milyen sok mindent meg tudtak tanulni.” - lelkendeztek a hasonló 
korú gyerekeknek. 

Így a nap nagy sikerrel zárult. A gyerekek egy valós, saját élményt 
szerethettek a bemutatkozó rendezvényen. Nagyon jól érezték ma-
gukat,és nagyon várják a folytatást.

Edzéseink Túronyban vannak minden pénteken 16:00-tól, vala-
min Pécsett, szeptember végéig a Civil Közösségek Háza udvarán 
csütörtökönként 17:00 – 19:00 óra között.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Új Szelídgesztenyeszobor készül a pécsbányai 
Szelídgesztenyésben
A Pécsbányai Kulturális Egyesület idén második alkalommal szervezi meg a Geszte-
nye Liget Fesztivált. Az első, �015-ös fesztivál egyik legnagyobb attrakciója a számos 
zenei fellépőn, gyerekprogramon és gasztronómiai különlegességen kívül a pécsbányai 
Szelídgesztenyésben kialakításra kerülő szoborpark első, Miklya Gábor, pécsi szobrász-
művész alkotásának avatása volt. 

A szoborpark �016 őszén újabb darabbal bővül. A Pécsbányai Kulturális Egyesület 
ez alkalommal nyílt pályázatot hirdetett meg szobrászművészek részére a gesztenye-
fa szobor megfaragására. A pályázatra az ország több részéről is érkeztek pályázatok, 
amelyek közül a szakmai zsűri a helyi közösség bevonásával választotta ki a végül meg-
faragásra kerülő alkotást. A második szelídgesztenye szobrot a Pécsi Tudományegye-
tem Művészeti Karának két frissen végzett hallgatója Burián Norbert és Kincses Előd 
faragják majd meg. Az október 8-i Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával meg-
valósuló Gesztenye Liget Fesztiválon átadásra kerülő, „Átváltozás” című alkotás a szar-
vasbogár fejlődésének három stációját mutatja be. A szobor egyszerre hívja majd fel a 
figyelmet a Gesztenyés élővilágának gazdagságára és Pécsbánya fokozatos fejlődésére, a 
területen zajló pozitív folyamatokra.

 A szervezők célja a fesztivállal, hogy mind a településrész lakóinak mind a Pécsiek-
nek felhívja a figyelmét Pécsbánya természeti értékeire, és újrahangolja a városrészről 
kialakult negatív képet.

                              A megfaragandó szobor 
terve

A Gesztenyés első szelídgesztenye  
szobra és alkotója, Miklya Gábor     

A megfaragásra kerülő fa
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A megújult Baranya Megyei Esélyek 
Háza – Nevelők Háza Egyesület idén is 
képviseltette magát a népszerű Fishing 
On Orfű Fesztiválon, amely teljes ideje 
alatt teltházas látogatottsággal  dübör-
gött Orfűn, a Panoráma Kempingben. A 
rendezvény június ��.-én vette kezdetét 
és egészen június �6.-a hajnalig tartott. 
Az Esélykikötő a már jól megszokott he-
lyén, a fesztivál Civil utcájában volt meg-
található.

A Baranya Megyei Esélyek Háza – Ne-
velők Háza Egyesülettel a hangsúlyt to-
vábbra is a szemléletformáló, érzékenyítő 
jellegű, emberi jogi és esélyegyenlőségi 
kérdésekkel foglalkozó interaktív játé-
kokra helyeztük. A nagy népszérűségnek 
örvendő, folyamatosan aktualizált Esély-
egyenlőségi Óriás Jenga-t, valamint a Ki 
a cigány?, a Gyűlölet Piramisa, Logo- és 
Tárgy- és Illat-Memory, a Feltalálók és az 
Ahol a gyermekek alszanak elnevezésű já-
tékainkat idén sem hagytuk otthon. Ki-
egészítve a már megszokottakat, debütált 
egy Megismersz? nevű pártaláló játék, 
amelyben ugyanazokat a személyeket 

kell megtalálni, csak különféle sztereotip 
öltözékekben, illetve az Izmusok című ki-
rakó, amelyben a rasszizmus, szexizmus, 
antiszemitizmus, xenofóbia, és a homo-

fóbia definíciói ismeretében kell egy ké-
pet kiraknia a játékosoknak, miközben 
e témák mentén indítunk beszélgetést. 
Játékainkat az Emberség Erejével Alapít-
vány http://embersegjatszoter.blogspot.
hu/ oldala alapján fejlesztettük.

Interaktív elemeink mellett idén is ké-
szültünk Kreatív Sarok-kal, amelyben 
lelkes kollégáink és önkénteseink segítsé-
gével mindenki megvarrhatta saját Fesz-
tivál-babáját, kiegészültünk egy Társas-
játék-Sarokkal, ahol számtalan játékot 

Rimai Dávid
ESÉLYKIKÖTŐ A FISHING ON ORFŰ 
FESZTIVÁLON
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ki lehetett próbálni. A fesztivál utolsó 
napján, egy flashmob keretein belül a 
nagyszínpad tömegében útjára enged-
tünk a nagyméretű, felfújható labdánkat, 
amelyre a hozzánk betérőktől kértünk 
feliratokat a tehetség jegyében. 

Idén is törekedtünk sátrunkat kelle-
mesen, otthonosan berendezni és a fo-
lyamatos nyüzsgés, aktivitás érdekében a 
résztvevőinket csillám-tetoválással jutal-
maztuk. Remek hangulat jellemezte ezt 
a négy napot, reméljük jövőre is találko-
zunk ugyanitt, a Civil utcában!
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Az idei Ördögkatlan Fesztiválon, a meg-
szokott helyszínen, Nagyharsány Fő 
terén ismét nyitott kapukkal várt min-
denkit a Baranya Megyei Esélyek Háza 
– Nevelők Háza Egyesület által össze-
fogott Esélykikötő, melyben számtalan 
szervezet képviseltette magát, a legválto-
zatosabb programok kínálatával augusz-
tus 4-6-a között. Az Élménytér területén, 
a fesztivál szívében elhelyezkedő progra-
mon rengeteg család, gyermek és a játé-
kokra, új ismeretekre, érzékenyítő jellegű 
kikapcsolódási lehetőségekre fogékony 
fesztiválozó talált magának elfoglaltságot 
a délutánokon.

A Baranyai Megyei Esélyek Háza – Ne-
velők Háza Egyesület sátrában a jól be-
vált emberi jogi, esélyegyenlőségi játékok 
elevenedtek meg régi és új önkénteseink 
közreműködésével. Az Esélyegyenlősé-
gi Jenga, az Izmusok kirakó, a tapintós, 
hallós, szaglós Érzék-Memory, Kreatív 

Sarok stb. játékokért cserébe csillámte-
toválást és egyéb promóciós ajándékokat 
lehetett bezsebelni. Az Esélykikötő ud-
varában megtalálható volt az Alternatíva 
Ifjúsági Iroda – INDIT Közalapítvány, 
akik Empátia-Fitnesszel, Koffer-Tár-
lattal, Média Mágnessel, stb. várták az 
érdeklődőket. Eljött az Amnesty Inter-
national Magyarország, akik improvizá-
ciós színházi előadásokat, kocsma-kvízt 
és emberi jogi órabemutatókat hoztak 
magukkal. Az Eurakvilo Gyermekhos-
pice Közhasznú Alapítvány hozta vitor-
lásait, a Fogd a Kezem Alapítvány kevert 
sok-sok Abilimonádét és megnyitották 
Special Shop-jukat, a Greenpeace Ma-
gyarország Egyesülettel az Északi Sarkra 
lehetett látogatni, a Lélektér Ifjúságsegí-
tő Alapítvány kincsvadászatot szervezett, 
az Ökográf Egyesület újrahasznosítási 
technikákról tájékoztatott, a Miért Ne?! 
Csoporttal hangszereket lehetett készí-
teni, melyekkel azonnal indulhatott az 

Rimai Dávid
ESÉLYKIKÖTŐ A 9. ÖRDÖGKATLAN 
FESZTIVÁLON
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örömzene, a Nyitott Ház – Gilvánfai Ta-
noda cigánytáncokat ropott és tanított 
be tanodás fiataljaikkal, a PeMeL – Pécsi 
LMBTQ Közösség szivárvány-labirintu-
sát és egyéb játékai  t hozta a sokszínűség-
ről, a SZIA InDaHouse társasjátékokkal 
várt mindenkit, Színes Gyöngyök Egye-
sület az ízeken keresztül találta meg az 
utat a szívekhez, az UCCU Roma Infor-
mális Oktatási Alapítvány pedig hozta 
cigánykerekét és filmjeit a roma-cigány 
témában.

Az Esélykikötő - Élménytér meg-
telt élettel, programmal, emberekkel. A 
rendkívül sok lehetőség, nagyon színes, 
tartalmas elfoglaltságot biztosított idén 
is az odalátogatóknak. Reméljük jövőre 
is hasonló kavalkáddal sikerül előhoza-
kodnunk Nagyharsány Fő terén, az Ör-
dögkatlan Fesztiválon.
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MECSEKI FOTÓKLUB PROGRAM  
____________________________ 

2016 ősz-tél  
A klubestek időpontja: minden kedden 18:00 

 
augusztus 26. 
péntek 

A III. Mecsek Szalon kiállítás másodbemutatója a Nevelési 
Központban18:00-kor 

szeptember 6. 
A legszebb nyári képeim 
 Csak 2016-ben készült felvételeket kérünk. Szerzőnként beadható max. 10 db digitális fotó monitor 
felbontásban. 

szeptember 13. A Vörös Szalon Csoport -Forte Fotóklub Vác - kiállításának megnyitója  

szeptember 20. Juhász Balázs fotóművész előadása 

szeptember 27. 
 
Tillai Ernő (MF) esztétikai előadása 

október 4. 
Házi papírkép pályázat 
            „Pécs”       címmel. 

Beadható max. 5 db papírkép legalább 13x18 cm-es méretben. 

október 11. 
 
A Kőbányai Fotóklub kiállításának megnyitója 

október 18. 
 
A IV. Mecsek Szalonra beadandó képek zsűrizése. 

A nézőképek mérete: 18 x 24 cm. Szerzőnként 3 db papírkép adható be. 

október 25. 
 
Boda Miklós (MF) - Önkioldó c. kiállításának megnyitója 

november 1. 
Lévai Gábor fotóművész (MF) előadása -  
                 Trendek és újdonságok a fotótechnika világából 

november 8. 
 
„Zene és fotó" - Kálmándy Pap Ferenc vetítése 

november 15. 
 
A IV. Mecsek Szalon kiállítás megnyitója 

november 22. 
A Mecseki Fotóklub 60 éves jubileumi  
kiállítás képeinek válogatása 

november 29. 
 
Az amerikai Vadnyugat – Déri Judit (MF) vetítése 

december 6. 
 
„A polaroid története” – Lengvári István (MF) előadása 

december 13. Karácsonyi koccintás.  A klubélet eseményei képekben. 

 
Pécs, 2016. szeptember 1.     a Mecseki Fotóklub elnöksége 

________________________________ 
MECSEKI FOTÓKLUB 

7624 Pécs, Szt. István tér 17. 
FOTOPLUS                   Email: info@mecsekifotoklub.hu               XPress-DIGITAL 

     támogató                      www.mecsekifotoklub.hu          támogató 
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA  
áLLANDÓ PROGRAMJAI

Minden hétfőn 14.30 órakor
Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kó-
rusának próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
Pécsi Kamarakórus próbái 
Karnagy: Tillai Aurél

Minden kedden 18 órakor 
Mecseki Fotóklub 
Vezeti: Hámori Gábor

Minden hétfőn 17:30 órakor 
HATHA jÓGA
Vezeti: Nagy András 

Minden csütörtökön 17:30 órakor
GERINCTORNA

Minden kedden 16 órakor 
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül bárkinek 
Vezeti: Palacskó József

Kéthetente keddenként 17 órakor 
FOLTVARRÓ KLUB 
Vezeti: Szőke Klára

Minden szerdán 15 órakor
Belvárosi Rajziskola 
Vezeti: Nemerey Péter

Minden szerdán 9.30 órakor
ÉNEKÓRA ANYUKÁKNAK  
KISBABÁKKAL
Vezeti: Kopjár Anikó

Minden hónap harmadik szerdáján 
15 órakor

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ PEDAGÓ-
GUSOK KLUBjA
Vezeti: Sólyom Katalin

Kéthetente csütörtökönként 10 órakor
DÚDOLDA
Zene műhely kisgyerekeknek
Vezeti: Bende Kornélia

Minden hónap első csütörtökén 10 órakor
HURCIBABA Klub
A babahordozás évezredes szokás: abban 
hiszünk, hogy a hátunkon és mellkasunkon 
hordozott gyermekeink a legbiztonságosabb 
helyről szemlélhetik a világot. Hordozó-
kendőinkkel ősi tudást adunk át egymásnak, 
és szeretnénk a babahordozás technikáját és 
felemelő érzését minél több szülőtársunknak 
átadni.
Vezeti: Dr. Bereczki-Barna Szilvia

Két hetente induló tanfolyamokkal min-
den hétköznap 14:00 órától 16:00 óráig

COMPUTERIA – ingyenes informatikai 
oktatás nyugdíjasoknak 
Vezeti: Billen Tibor
Érdeklődni a 215-543-as telefonszámon lehet.

Minden pénteken 15:00 órakor
FÜSTI MOLNÁR ÉVA SZÍNISTÚDIÓ
Vezeti: Füsti Molnár Éva színművész
12-én és 19-én beiratkozás !!!



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.

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


