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Civil Közösségek Háza 
és Kultúrkertje
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2010. 04.09. (péntek) 2010. 04.10. (szombat) 

 10-12.00: Egyesületünk irodalmár tagjai interkulturális aspektusokból (kultúráink egymás 
szemében és szempontjain át, oldalnézetbôl), több hullámban közvetítik felfedezéseinket 
irodalmi érintkezéseinkrôl kiadványsorozatunk bemutatásával (A  perifériáról  a centrum (pc). 
Világirodalmi áramlás a 20. század középsô évtizedeitôl), a soknyelvûség kísértésének, 
nyelvi-kommunikatív esélyeinek megvitatásával. Határainkon túlról, az újvidéki konTEXTUS 
projektum interkulturális mûhelyébôl érkezik a pc-tag Csányi Erzsébet, valamint Utasi Csilla és 
Samu János irodalomtörténész, Simon Grabovac költô, akik     beszövôdnek – saját szálaikon – a 
  diskurzusba    (moderátor: Hammer Erika).

12:00: Sajtótájékoztató, amelyen az egyesület mellett partnereink is bemutatkoznak, köztük 
a Ráday Könyvesház Orbán György, a Liber-Arte Alapítvány Pongrácz Éva személyében.

12.30-13.30: Fogadás 

16.00-18.15: Hogyan neveljünk (magunkból) igényes laikust?  – a közönyös 
állampolgártól az elefántcsonttornyot alkotó profin át a párbeszédre kész, kérdezô 
emberig. Más szakmák felôl is közelítenénk fenti eszményeinkhez, elképzeléseinkhez, közösségi 

vízióinkhoz. A civil kerekasztalon tudósokkal, politikusokkal, közéleti és kulturális 
szereplôkkel, kritikus és odaadó, szenvedélyes értelmiségiekkel égetô közéleti 
kérdésekrôl, szolidaritásról, esélyegyenlôségrôl, az öntudatos civil-lét ideájáról, az értelmiségi 
és az értelmes lét lehetôségérôl, az intézmények mûködési zavarairól, a tudomány hasznosságáról, 
kultúrák, szubkultúrák együttélésérôl, a vidék és a vidéki értelmiség magárahagyottságáról 
beszélgetünk, s a dialógusról magáról – nálunk és szomszédainknál. Lehetséges-e független értelmiségi 
pozíció, felelôsek vagyunk-e mi magunk is abban, hogy nem mûködnek jól az intézményeink, 
léteznek-e fórumai az egyéni vélemények, kritikák megfogalmazásának és ütköztetésének, s vannak-e 
csatornái ezek továbbításának – törôdik-e az érintett a felvetett sérelmekkel, feltárt zavarokkal?  
Milyen az iskolakultúránk, felszámolhatók-e valaha a magyar kultúra törésvonalai, tényleg 
panaszkultúrából állunk-e, hol tartunk a korrupció elleni harccal (csupa kis halat találnak el?) s az 
átláthatósággal? Nem tûnik úgy, mintha az államtól kellene védenünk magunkat? Odafigyelünk-e 
eléggé a határainkon túl élô magyar alkotókra s a külföld tanulságaira? Fleck Zoltán jogszociológus 
(Budapest), Gáspár Gabriella szociológus (Pécs), B. Nagy Veronka televíziós szerkesztô (Bukarest), 
Csányi Erzsébet irodalomtörténész-egyetemi oktató (Újvidék), Gombár Gabriella újságíró (Pécs), 
Nagy Márta keramikusmûvész, egyetemi tanár, Veszprémi Béla orvos, egyetemi docens  (Magyar 
Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezetének elnöke), Tornai Zoltán orvos (Magyar Orvosi 
Kamara Baranya Megyei Területi Szervezetének titkára), Farkas Ferenc közgazdász, rektorhelyettes 

(moderátor: Barcsi Tamás)

15.00-15.30: zene

15.30-16.00: kávészünet

10.00-11.30: Hogyan neveljünk (magunkból) igényes laikust?  – a kerekasztal- 
  beszélgetés folytatása   vendégeinkkel, közönségünkkel. (moderál: Gilbert Edit)

11.30–11.40: kávészünet

11.40-12.25: Godot-ra várva. Monodráma 

12.25-12.45: kávészünet 

12.45-14.00: Bemutatkoznak partnereink: egy most megjelenô 

dunaújvárosi Füveskönyv (2T: h0pe tévés-füves könyv), a miskolci 
Mûút folyóirat (k.kabai lóránt) és a vajdasági DNS (Samu János).

14.00-14.30: Végül (szombaton, zárásként) egyesületi közgyûlést 
ahol az érdeklôdôk csatlakozhatnak hozzánk.(Pécs) és mások. 

tartunk, 

10-14 óráig a Gyerekkaravánban (a felnôtt program melletti gyerekhelyszínen, a Civil Közösségek 
Háza másik termében) igényes képzômûvészeti játszóház zajlik Pongrácz Éva mûvésztanár és 
Csille Márta textilmûvész vezetésével. Erre hirdetünk a helyszíneken versenyt, s készül embléma, 
logó különbözô  anyagokból a mûvésztanárok segítségével,  az ô (mester)alkotásaik környezetében. 

Például nemezzel. 

Csille Márta textilmûvész helyszíneinkre kiköltözô mûhelyében tûnemezelô technikával, részben 
képi, nagyobb részben kisplasztikai formában, síkok, szobrok egymásba tûzôdésével jelenítteti 
meg egyesületünk és pc-kutatócsoportunk (ld. balra) szellemiségét, koncepcióját és gyakorlatát. 
Kavicsokkal, csörgôvel, üveggel, cérnával, különbözô szálakkal, hurkákkal – testeken: üregesen, 
kiálló részekkel és résekkel igyekszünk vele megfogni mozgó, hangzó tárgyakban vagy akár 
funkcionálisan, ékszerben: nyakláncban, medálon megfogalmazni az irodalmi folyamatok, szálak 
egymásba szövôdését, a kapcsolat, érintkezés, viszonyok, az egymásra hatás, a hasonlóságok és 
különbözések labirintus-rendszerét.

Pongrácz Éva Bernáth Elek-díjas mûvésztanár közös temperafestmény alkotására hívja meg 
a gyerekeket és a gyerekeket felkészítô mestereket. A résztvevôk kedvükre válogathatnak a 
fénymásolatokon megjelenô jelképtárból, mely felsorakoztatja a világ különbözô kultúráinak és 
vallásainak gazdag tartalmi-képi világát. A képfestôk feladata lesz, hogy a jelképeket felhasználva, 
összekapcsolva vagy kontrasztba állítva színes képfolyamot állítsanak össze, melyben tükrözôdik a 
szimbólumot kiválasztó kis alkotó személyisége, érdeklôdési köre, ízlése és egyéni festôi technikája. 
A gyerekek együttmûködése során létrejött színes festmény  mozgalmas és gazdag szövevényt alkot 
majd, melyben láthatóvá válik a világ  kultúráinak, vallásainak sokszínûsége, különbözôsége és 
egymásba kapcsolódása. 

A tárgyakat (képeket, szobrokat) szavazással is értékeljük a napok (ôsszel folytatjuk!) végén, s 

bemutatjuk a felnôtt résztvevôknek.  

A Gyerekkaravánban  a Fanyuszi nevû gyerekzenekar játszik 12.30 órakor, s Tóth Viktória 

(12.50-kor) drámajátékot kezdeményez. Egyidejûleg folytatásos könyvet is írnak helyben a 

résztvevôk.

Találkozás - - Kapcsolat - - Hatás

 

13.30-15.00:  A nyelvek, kultúrák közti közvetítés folytatásaként a (magyarországi ismertségét 

tekintve Pécsrôl indult) Ljudmila Ulickajáról is rendezünk konferenciát – a magyarul a 

közelmúltban megjelent regényérôl, a Daniel Stein, tolmácsról  különbözô, érintett területek 
szakértôivel és vallások képviselôivel, így mások mellett Schönberger András rabbival, Mátyás Imre 
és Gál Károly katolikus papokkal, Rácz Géza vaisnava lelkésszel, Kustán Judittal (Keresztény-Zsidó 
Társaság), Gilbert Edit irodalomtörténész-mûfordítóval, Dobó Attila nyelvésszel – és Vilmos László 
ókortörténésszel az ô moderálásában. Egymásba olthatók-e – és milyen szinten – a vallások, avagy 
   kioltják egymást?  
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