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Előszó
Tisztelt pécsi Polgárok! Kedves Olvasó!
A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában projekt 2018. március 1-vel kezdődött, s 54 hónapig, azaz
2022. augusztus 31-ig tart. A projekt célja a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatának fejlesztése,
a helyi civil társadalom megerősítése, a helyi közösségi konfliktusok megoldásának támogatása, a civil szervezetek önálló cselekvési képességek, valamint az önkéntesség, a helyi identitás, a településhez, településrészekhez való kötődés erősítése. A projekt keretében Pécs város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és a
projektelvárások alapján 13 célterület került meghatározásra: I. Belső városrész, II. Szigeti városrészek, III.
Uránváros, IV. Nyugati városrészek, V. Nyugat-Mecsek, VI. Közép-Mecsek, VII. Kelet-Mecsek, VIII. Kelet-Pécs,
IX. Somogy-Vasas-Hird, X. Észak-Kertváros, XI. Közép-Megyer, XII. Dél-Megyer, XIII. Déli városrészek. E célterületeken kezdődött meg 2018 áprilisában a mintegy 16 hónapig tartó közösségi felmérés. A felmérés keretében a közösségi tevékenységek történeti feltárása, közösségi beszélgetések tartására, közösségi interjúk felvételére, valamint a helyi lakosság kérőíves megkérdezésére került sor. A munka párhuzamosan, szinte azonos
módon folyt valamennyi célterületen.
A programok megvalósítása 2019. szeptember 01-én vette kezdetét. A programok sikeres megvalósítását a
Pécsi Helyi Akciócsoport által üzemeltetett ügyfélszolgálati pont és negyedévente megszervezett részvételi fórum segíti.
A Pécsi Programharsona célja, hogy a projekt eredményeit és a megvalósult programokat fél éves időközönként
bemutassa és közelebb hozza a kedves olvasóhoz. Bízunk benne, hogy az itt bemutatott rendezvények meghozzák a kedvét arra, hogy a programajánlóban felsorolt rendezvényeket szívesen látogassa családjával, barátaival.
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Bemutatkozás: I. és II. célterület
Maurer Krisztina vagyok, célterületfelelős – közösségfejlesztő munkatárs.
Bár nem Pécsett születtem és nem itt
végeztem iskoláimat, de mégis Pécs
az egyik kedvenc városom. Komlón
élek, de az építészeti kultúra szépsége, a programok sokszínűsége miatt gyakran látogatok el családommal
a megyeszékhelyre. 2018. májusától
szakmai adminisztrációs koordinátorként kezdtem el dolgozni a Pécsi Helyi
Akciócsoportnál. A TOP-6.9.2-PC1-2017-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs
városában” című projekt előkészítő szakaszában feladatom volt a célterület felelős - közösségfejlesztők adminisztratív segítése, munkájuk háttértámogatása. Jelenlegi feladatom a hozzám tartozó két célterület (Belső városrész és a Szigeti városrészek) ügyfélszolgálati feladatainak ellátása, közösségfejlesztési folyamatainak koordinálása és részvételi fórumokon való aktív közreműködés.
A Belső városrész célterületet két településrész alkotja: a történelmi Belváros és Pécs Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában Siklós külvárosnak nevezett városrész. E két terület tekinthető Pécs
központjának. A Belváros Pécs turisztikailag leglátogatottabb része, itt található a város idegenforgalmi látványosságainak túlnyomó része. A Belső városrészben megtalálható mindegyik közszolgáltató ügyfélszolgálata,
valamint számos köznevelési intézmény is. Meg kell említeni a Siklósi külváros meghatározó szerepét is, mivel
itt működik a kreatív ipari klaszter, emellett itt található a távolsági buszpályaudvar, a Vasútállomás, a Vásárcsarnok, így a város fontos közlekedési csomópontja ez a terület. A Belső városrészekben valósul meg a legtöbb
kulturális program, melyek célcsoportját a város teljes lakossága képezi. Itt a legnagyobb a társadalmi aktivitás
is, és a város civil szervezeteinek jelentős része is itt tevékenykedik, valamint a terület gazdag közösségi színterekben.
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•

I. Belső városrész:
Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület
7621 Pécs, Jókai u. 3.
Nyitvatartás: minden szerdán 8:00-16:00
https://www.facebook.com/pecsbelsovarosresz/
A Szigeti városrészeket két településrész alkotja: Szigeti külváros és Ispitaalja. A Szigeti városrészek célterületen találhatók nagy számban a város és a megye lakosságát is szolgáló egészségügyi intézmények, mellettük
az egyetem több egysége is itt helyezkedik el. A városrész erősen kötődik a Belső városrészhez, lakóövezeteik
városias, polgári jelleget mutatnak. A városrészi alulról jövő kezdeményezésekről elmondható, hogy több esetben kapcsolódnak az egyetemhez, és az intézményi egységek a közösségi programok számára befogadó helyszínt és szakmai együttműködést is biztosítanak. Ugyanez érvényes a köznevelési és közoktatási intézményekre is, melyek közül több is található a területen.

•

II. Szigeti városrészek
Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár
7624 Pécs, Nagy Jenő u. 24.
Nyitvatartás: minden csütörtökön 14:30-16:30
https://www.facebook.com/pecsszigetivarosreszek/
Az alábbi elérhetőségeken állok rendelkezésre a városrészt érintő megkeresések kapcsán:
Telefon: +36 20 266 1131
E-mail: maurer.krisztina@pecsihacs.hu
További információkat a www.pecsikozossegek.hu oldalon találhatnak.

6

Honismereti nap
Helyszín: PSZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnázium (7622 Pécs, 48-as tér 2.)
Időpont: 2019.10.26.
Célterület neve: I. Belső városrész
Az eseményt a Baranya Honismereti Egyesület álmodta
meg, mellyel célja volt Baranya megye tájainak és tájegységeinek bemutatása, megismertetése az itt élő emberekkel és az ide látogatókkal. Az egyesület a megye
helyismeretét tűzte ki célul, emellett az itt élő népek sokféleségével és kultúrájával is foglalkozik. E célt szolgálja
a Honismereti Nap is, melynek során változatos tematikájú előadásokkal, helyszíni bejárásokkal várták az érdeklődőket. A rendezvény témája "Pécs az Ókorban"
volt, amit majd még két tematikus előadás követ. Az előadóktól lehetett kérdezni és hozzászólásokra is volt idő.
A rendezvényt közös ebéd zárta a PSZC Zipernowsky Károly MSZG iskolájában, ahol a résztvevők megismerkedhettek és beszélgethettek egymással. Délután fakultatív városi sétára is lehetőség volt.
Elmondható, hogy a rendezvény erősítette Pécs
városhoz való kötődést és identitáserősítő hatása volt, mert többen jelezték, hogy jól érezték
magukat és sokat megtudtak városunkról. Többen elmondták, hogy a következő években is
szeretnének eljönni a további rendezvényekre.
A jelenlévők korosztálya változatos volt, fiatalok
közül néhányan diákok voltak, de aktív korúak
és nyugdíjasok is megjelentek.
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Idősek Karácsonya
Helyszín: Nyugdíjasok Egyesülete Székház (7625 Pécs, Majorossy Imre u. 15.)
Időpont: 2019.11.25.
Célterület neve: I. Belső városrész
A Nyugdíjasok Egyesületének tagjai ezen alkalomra
egy karácsonyi angyalka díszt választottak, majd összeírták, hogy ehhez milyen alapanyagokra van szükség.
Minden klubot tájékoztattak arról, hogy karácsonyi ajándék készítésére kézműves foglalkozást szerveznek és
összegyűjtötték a jelentkezőket. A rendezvény napjára
süteményt sütöttek, teát főztek. Többen is csatlakoztak
a Reménysugár Kulturális Egyesület Csipkeverők csoportjából. Nagyon örültek a hangulatos fogadtatásnak,
majd azonnal munkához láttak. Előkerültek az ollók, tűk, ragasztók és a szorgos kezek munkája nyomán készültek az ajándékok. Munka közben új ismeretségek, kapcsolatok születtek. A jelenlévők együttműködőek voltak, sokat beszélgettek. Mivel az aprólékos munka több
időt vett igénybe, mint gondolták, még egy alkalommal,
december 2-án is összejöttek és így készült el a 100 db
ajándék. A résztvevőknek tetszett a rendezvény. A következő vélemények hangzottak el: „jó volt együtt lenni”,
„jövőre is csináljunk ilyet, nem gondoltam, hogy ilyen jó
együtt dolgozni”, „szívesen vállalok más közösségi, önkéntes feladatot.”
Egy társuk már a jövő évi ajándékhoz hozta az ötletét. Tehát adott a feladat és eldöntötték, hogy jövőre hasonló
módon szervezik meg és bonyolítják le a karácsonyi ajándékok készítését.
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Vasutas napok Ispitaalján
Helyszín: MÁV Bérház (7623 Pécs, Mártírok útja 42.)
Időpont: 2019.09.21.
Célterület neve: II. Szigeti városrészek
A Kosztolányi Dezső Céltársulást a Pécsi
Tudományegyetem hallgatói alapították
2015. szeptember 8-án. A Kosztolányi
Dezső Céltársulás azzal a céllal jött létre,
hogy az egész Kárpát-medence, ideértve
hangsúlyosan az anyaországot és a határon túli területeket is, magyar nyelvű fiatalságát a szülőföldön történő boldogulásban segíteni és ösztönözni tudja, erősítse
a nemzeti, és azon belül a helyi identitást.
A MÁV Bérház udvarán megrendezésre kerülő Vasutasnappal egy XX. századi hagyományt szerettek volna
újjáéleszteni. A Vasutasnap szervezését tavasszal kezdték meg a szervezők, úgy, hogy hozzáfogtak a régi
vasutas múltról és magáról Ispitaaljáról készült és fennmaradt fotók gyűjtéséhez. A gyűjtés eredményeként
mintegy 50 fotót tartalmazó gyűjtemény állt össze, melyeket a Csorba Győző Könyvtártól kapott cikkekkel és
néhány további fotóval egészítettek ki. Az előzetes terveknek megfelelően ruhaszárító kötél és csipesz segítségével elkészítették a kiállítást, így a résztvevőknek lehetőségük volt lecsíptetni, és kezükbe véve is
nosztalgiázni a bemutatott fotókon, melyen többen fiatalkori önmagukat, szüleiket és nagyszüleiket is
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felismerték. Miközben a délelőtt során
érkezők a fényképeken szereplő emberek és a helyszínek hollétét igyekeztek
megfejteni és közös emlékeiket elevenítették fel, a bográcsban szép lassan fortyogni kezdett a pörkölt.
A délelőtti programra szomszédünnepként mintegy félszázan érkeztek, leginkább a Bérházban élők közül. Az ebéd
közös elfogyasztását követően beszélgetés vette kezdetét Gyermánné Vass Ágnes, Liszt-díjas hegedűművésszel, akit élete ugyancsak a Szigeti városrészhez, a történelmi Ispitaaljához köt. A moderált diskurzus végeztével kötetlen beszélgetés kezdődött közötte, s az életútja iránt érdeklődő „szomszédok” között. Az idő előrehaladtával a sportversenyek is megkezdődtek. A felnőttek csocsó-, a gyerekek roller versenyen mérték össze tudásukat, tehetségüket, ügyességüket. Ellátogatott a MancsRanch csapata is, akik az általuk bemutatott ügyességi gyakorlatok minden korosztály figyelmét felkeltették. Az interaktív előadást követően táncház vette kezdetét a Mecsek Táncegyüttes tagjainak jóvoltából. Ennek során először a táncosok mutattak be különböző magyar néptáncokat, majd a jelenlévőket is bekapcsolódásra bíztatták. Az ebédről maradt sertéspörkölt vacsorára is elegendő volt a Vasutasnap iránt érdeklődő helyiek számára, akik házilag készített süteményekkel, pogácsákkal, palacsintával, szendvicsekkel egészítették ki az ételválasztékot. A közös vacsora végeztével kvíz vette kezdetét, melynek során a lakóknak a
lakókörnyezetük, Ispitaalja, s a vasutas múlt kapcsán kellett kérdésekre válaszolniuk.
A Vasutasnap egyaránt megszólított kicsiket és nagyokat, időseket és fiatalokat. A lakók örömmel fogadták a
kezdeményezést, a rendezvény alatt, s azt követően is érkeztek pozitív visszajelzések.
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„Meseváros”, megnyitó, kiállítás
Helyszín: Városközponti Óvoda (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 5.)
Időpont: 2019.10.02.
Célterület neve: II. Szigeti városrészek
A rendezvényt az óvoda „Apróka Alapítványa” hozta létre,
mely elsősorban a gyermekek nevelését, fejlesztést, sport
és egyéb programokon való részvételét támogatja. Az
óvoda a környező intézményekkel, egyéb szervezetekkel
évek óta jó partneri kapcsolatot ápol, így ez a rendezvény
is egy közös összefogás eredményeként jöhetett létre. A
program megalkotásánál az volt a cél, hogy a korszerűen
felújított óvodát ünnepélyes keretek között átadják, ünnepi
programokat szervezzenek szülők, családok, a helyi közösségek bevonásával. A rendezvény programelemeinek az összeállítása, a gyerekek felkészítése, az előadókkal való kapcsolatfelvétel a nevelői testület feladata
volt, ugyanakkor a szülők, családok is segítették a munkát kézműves alapanyagok biztosításával, s a rendezvényt megelőzően az intézmény kerítésének lefestésében, rokonok, barátok az eseményre való meginvitálásában is tevékeny részt vállaltak. A rendezvény előkészítésekor célul tűzték magunk elé, hogy a szülők, családok
megszólításán túl néhány órára visszahívják régi, elballagott ovisokat, már másutt tevékenykedő óvónőiket, s
megnyissák az intézmény kapuit a szomszédok, a helyi
lakosság előtt is. A rendezvény sikeresen zárult, hisz rég látott családok, kollégák, s a szomszédos házakban
élők is részt vettek a rendezvényen. A visszajelzések azt igazolják, hogy ilyen, és hasonló programokra igénye
van az embereknek, hiszen ezek a közösségi összejövetelek a konkrét eseményen túl, régi barátok, ismerősök,
kollégák, családok találkozását, kikapcsolódását is segítik.
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Bemutatkozás: III., IV. és V. célterület
Bogár Gábor vagyok a Pécsi Helyi Akciócsoport
célterület felelős – közösségfejlesztő kollégája. Mint
pécsi polgár kötelességemnek érzem, hogy szülővárosom közösségépítéséhez szervesen hozzájáruljak. Törekszem Pécs civil kezdeményezésiben jelentősen részt venni, amelynek fejlődéséhez a munkám során is hozzájárulhatok. Számomra Pécs különleges hangulata és jelentős történelme mellett
azért is egy rendkívüli hely, mert a helyi akciók és
civil szervezetek jelentős számban vannak jelen az
itt élők életében. Pécs 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésével és azóta számos más
projekt kapcsán, elvitathatatlanul bebizonyította kulturális értékeit. Munkám során törekszem, ezen város és
polgárjaihoz méltó módon, keresni és fejleszteni a civil aktivitást. Úgy vélem, hogy számunkra a legfontosabb a
dinamizmus, mely előre visz minket ezen a nehézségekkel teli, de sikerekben gazdag ösvényen. Küldetésemnek tartom Pécs városában a közösségfejlesztést, nem csak hozzám tartozó célterületeken, hanem az egész
város tekintetében. Kérek és bíztatok minden érdeklődőt, hogy nagy figyelemmel olvassa újságunkat és bátran
tegye fel kérdéseit és észrevételeit a leírt lehetőségek egyikén. A célterületek sok pozitívummal és kihívással
szolgáltak az elmúlt időszakban és reményeim szerint a jövőben is. Érdemes tehát a változásokat figyelni és
Önöknek, olvasóknak is aktívan részt venni a fejlődésben, így közösen érhetünk el sikereket. Uránvárosi lakosként és itt felcseperedő gyermekként a szívemhez rendkívül közel áll ez a városrész, illetve a bányász hagyományok is. Fontos továbbá, hogy a generációk közti tudásátadás is megfelelőképpen véghez menjen, így buzdítom a helyi idősebb korosztályt, hogy a közösségfejlesztés véghez menetele érdekében adja át tudását a helyi
fiataloknak és újonnan ide költözőknek. A három célterület mindegyikén találhatóak ügyfélszolgálati pontok, ahol
állok rendelkezésükre személyesen is, illetve bármely megadott elérhetőségen.
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Ügyfélszolgálati pontok:
•

III. Uránváros:
Pécsi Kulturális Központ
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.
Nyitvatartás: minden csütörtökön 10:00-18:00
https://www.facebook.com/pecsuranvaros

•

IV. Nyugati városrészek:
Pécsi Kulturális Központ – Patacsi Művelődési Ház
7634 Pécs, Fő utca 20.
Nyitvatartás: minden hétfőn 16:00-18:00
https://www.facebook.com/pecsnyugativarosreszek

•

V. Nyugat-Mecsek:
Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola
7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 17.
Nyitvatartás: minden hétfőn 13:00-15:00
https://www.facebook.com/pecsnyugatmecsek

További elérhetőségek:
E-mail: bogar.gabor@pecsihacs.hu
Telefon: 06-20-267-5880
https://pecsikozossegek.hu/
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Adventi készülődés - Luca-napi hangolódás
Helyszín: Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvodája
(7633 Pécs, Hajnóczy József u. 7.)
Időpont: 2019.12.12.
Célterület neve: III. Uránváros
Az Adventi készülődés—Luca-napi hangolódás 2019.
december 12-én valósult meg a Hajnóczy Óvodában. Az
óvónők, a dajkák és a szülők együttműködésével az
alábbi programokat, tevékenységek valósultak meg: mézeskalács díszítés tojásfehérjével és díszítőgyöngyökkel,
Luca-napi búzaültetés, ebben az esetben az egyik szülő
ajánlott fel búzát, akik mezőgazdasággal foglalkoznak,
adventi koszorú/ajtókopogtató készítés, ebben az esetben is érkezett szülői felajánlás, mint koszorúalap, ezen
kívül lehetőség nyílt karácsonyfadísz, Luca-naptár és Luca-napi boszorkány készítésére is. A rendezvény nyitására szolgált, hogy az óvoda nagycsoportosaival készítettek egy meghitt ünnepi műsort, ezáltal lehetőség nyílt
a rendezvényre való ráhangolódásra. A műsor sok próbát, gyakorlást igényelt, de mindez meghozta a gyümölcsét. A rendezvény zárásaként pedig közös éneklést szerveztek. A hagyományőrzés és a tradíció minden tevékenység során megjelent. A rendezvényen résztvevők megismerhették a Luca-napi legendát, illetve, hogy mi a
jelentősége a Luca-naptárnak vagy akár a Luca-búzának. Nagy érdeklődést tapasztaltak az összes területen, nagyon nyitottak, érdeklődők voltak a résztvevők. A rendezvény lebonyolítása során minden
állomásnál egy óvodapedagógus helyezkedett el. Az óvónők mutatták be, segítették a tevékenység levezetését, a program gördülékenységét. Korosztályt illetően, mind a gyermekek mind a felnőttek
számára izgalmas és figyelemfelkeltő programokkal szolgáltak. Úgy
gondolják a néphagyományok megszerettetése már egészen kiskorban kezdődik. A rendezvény során közösségépítés valósult meg.

14

Terményfesztivál és Mihály napi vásár
Helyszín: Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós Utcai Tagóvodája (7632 Pécs, Radnóti Miklós utca 4.)
Időpont: 2019.09.27.
Célterület neve: III. Uránváros
A Varázspálca a Radnóti úti Óvodásokért Alapítvány, a Radnóti Miklós utcai óvodás gyermekek támogatására jött létre. Támogatja az óvodában folyó
szakmai munkát, a programokat, a családi napokat.
Alapítványuk törekszik arra, hogy a helyi civil szervezetekkel együttműködve valósítsa meg programjait. Így kívánta hagyományőrző rendezvényüket is
megünnepelni, ezáltal kiterjesztve a rendezvényt a
célterületi helyi lakosság szélesebb körére. Sikerült
egy színes programokkal tarkított rendezvényt
megtartani, külső civil szervezetek bevonásával (Pécsi Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház, Kézművesek
Baranyai Egyesülete képviselői), népi játékokkal, népi kismesterségekkel megismertetni a hozzájuk ellátogatókat. A „belépő egy fürt szőlő” volt, amit kosárba gyűjtöttek és felhasználtak, mustot kóstolhattak a vendégek. Az
óvoda udvarát őszi kincsekkel feldíszítették, előkészítették a vásári helyszíneket, a partnerek tevékenységeihez
a megbeszélt feltételeket. Misina táncegyüttes közreműködésével népi táncház
valósult meg élő zenével. A Kézművesek
Baranyai Egyesülete - az óvodás korú
gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével saját tapasztalati élményt
nyújtott – nemezelést, famegmunkálást és
csuhézást tanítottak a jelenlévőknek. A
rendezvény során a közös tánc, a közös
éneklés, mulatság a jókedvben együtt töltött idő, falatozás, vásári
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forgatag

közösségépítő erőként hatott minden résztvevőre. A rendezvény során megvalósult kézműveskedés (fajáték
készítés, csuhézás), közös népi játékok, az udvaron gesztenyegurítás, krumplidobó ügyességi játék, lengőteke,
a gyerekek bepillanthattak a mustkészítésbe, kipróbálhatták a szőlődarálást, különböző eszközökkel, anyagokkal festhettek egy alkotósarokban, a szülők között kötetlen beszélgetés alakult ki, melyek mindegyike identitáserősítő hatással bírt. Örömmel fogadták, hogy hívásukra a gyermekes családokon túl nagyszülők, régi óvodások, baráti társaságok, régi helyi lakosok is becsatlakoztak a rendezvénybe. Az óvoda udvara, mint közösségi
tér, kiváló lehetőséget biztosított a családoknak az őszi napsütésben a tevékenykedésre, ismerkedésre. A civil
szervezetek, a helyi lakosság, akik részt vettek a programunkon, újra élhették és megtapasztalhatták azokat a
közösségi színtereket, ahol több generáció együtt tudott tevékenykedni és jó hangulatban ünnepelni.
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Közös Karácsonyvárás Patacson
Helyszín: PKK Patacsi Művelődési Ház (7634 Pécs, Fő utca 20.)
Időpont: 2019.12.14.
Célterület neve: IV. Nyugati városrészek
A Patacsi Művelődési Házban megvalósuló karácsonyváró
összejövetelre Luca-napi búzaültetéssel egybekötött kézműves foglalkozást terveztek az iskolás és óvodás korú gyermekeknek és családjaiknak, a kisebbeket pedig egy játékos,
interaktív foglalkozásra invitálták. A két csoport számára a
közös élményt egy karácsonyfa elültetése által szerettek
volna biztosítani. Rendezvény az épület kistermében kézműves foglalkozással indult, ahol a jelen levő óvodás és iskolás
korú gyerekek és családjaik karácsonyi üdvözlőlapot, kis ajándékokat, fenyőfa díszeket készítettek. Az előre
összeállított mézeskalács tésztát nyújtották, különböző formákat szaggattak ki, amit a sütés után díszítettek. A
jelenlevő szülők és önkéntesek segítették munkájukat. Közben a karácsonyi tradicionális ételekről beszélgettek,
ki mit szokott az ünnepi asztalra tenni. Az adventi koszorú és a karácsonyfa történetét is megismerték. A nagyteremben 16 órától Harmatné Horesnyi Mária interaktív foglakozással vidám karácsonyi hangulatot varázsolt a
legkisebbeknek, akik szülőkkel, nagyszülőkkel érkeztek. A játékos befejezés után pogácsa és meleg tea fogyasztása közben hosszas, kötetlen beszélgetés indult. Természetesen az időközben kisült mézeskalácsokat is megkóstolták. A programon résztvevőknek lehetőségük volt Luca napi
búzát ültetni kis műanyag edényekbe, amelyeket utána haza
is vittek, illetve az udvaron közösen elültettünk egy kis fenyőfát, amely növekedését folyamatosan figyelnek majd. Az öszszejövetel végén az elkészített díszekkel feldíszítették az udvaron a közösségi ház fenyőfáját.
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Márton nap
Helyszín: Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája
(7624 Pécs, Bornemissza Gergely utca 3.)
Időpont: 2019.11.11.
Célterület neve: V. Nyugat-Mecsek
Az Érezd Jól Magad Alapítvány által támogatott Bornemissza Gergely óvoda folyamatos és színvonalas oktatási-nevelési tevékenységének támogatása a cél, az óvodás gyermekek tanulási, művelődési és
sportolási lehetőségeinek bővítése. Olyan
programokat szerveznek a gyermekek
számára, mely leginkább szolgálja a harmonikus testi, lelki és szellemi fejlődésüket. A program megvalósítása során az
óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát segítők együttműködve, összehangolt munkával vettek részt a gyermekcsoportok által megszervezett Márton napi műsor lebonyolításában, az interaktív játékok és a tevékenységek bemutatásában, irányításában, illetve lebonyolításában. Legfőbb együttműködő partnereik a szülők, nagyszülők voltak, akik édes-sós sütemények sütésével járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez, illetve a rendezvényen aktívan
vettek részt. A programhoz a tea, kenyér és
a zsír is folyamatosan biztosítva volt. A Mecsek Néptáncegyüttes hangulatos népzenéjével a kicsiket-nagyokat, fiatalokat-idősöket egyaránt megmozgatta a táncházban. A közösségi érzést és élményt erősítő
program a Márton napi jeles naphoz kapcsolódott. A közös barkácsoló tevékenység, táncház, étel-ital fogyasztás a társadalmi beágyazódás erősítését
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segítették. A generációk közötti kommunikáció által az érzékenyítés, esélyegyenlőség valósult meg. A rendezvényen a gyerekek nagy örömmel adták elő a tanult verseket, dalos játékokat, így a szülők közvetlen betekintést
nyertek a mindennapi tevékenységükbe, részesévé váltak, ezáltal erősödött a család és az óvoda közötti kapcsolatrendszer. A változatos programok maradandó élményt nyújtottak az összes résztvevő számára. A rendezvény sikerességét bizonyítja az érdeklődők száma, a szülők, vendégek is szívesen bekapcsolódtak a közös
programba, magas számú volt a szülők-rokonok részvétele a rendezvényen, mely hosszú távon is biztosítja a
kapcsolatrendszer pozitív alakítását.
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10 éves a Jurisics Akadémia. Jubileumi ismeretterjesztő
előadássorozat és záróünnep a PAB Székházban
Helyszín: Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola (7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 17.), PAB Székház (7624
Pécs, Jurisics Miklós utca 44.)
Időpont: 2019.10.14.
Célterület neve: V. Nyugat-Mecsek
Október 14-én 7 óra 45-kor vette kezdetét a Jurisics Akadémia megünneplését célzó programsorozat őszi fordulója. Prezentációjával idézték fel a 10 éves program születését, fejlődését, megosztották személyes emlékeiket,
tapasztalatikat is. Bemutatkoztak a középiskolából és
egyetemről visszatért diákjaik, beszámoltak arról, hogy új
iskolájukban milyen segítséget jelent/jelentettek számukra a Jurisics Akadémián szerzett tapasztalataik. Ezután a felsős diákok előadásai voltak hallhatóak. A rendezvény iránt érdeklődők között szülőket, nagyszülőket, barátokat, osztálytársakat, tanárokat üdvözölhettek. A
blokkok közötti szünetekben kizárólag az adott órában előadók és a zsűri maradt bent a teremben. A kis előadók
önreflexióját követően, a zsűri kiemelte az előadók, előadások erősségeit és rámutatott a fejlesztendő területekre is. Az előadások között számos „pécsiséget”, identitáserősítő előadást is élvezhettek, a
Vasváry-család nyomában címmel, a pécsi tömegközlekedés történetéről és a Zsolnayakról is.
Október 17-én eredményhirdetést tartottak, ahol
minősítésekkel és könyvjutalmakkal ismerték el
az előadók munkáját. A gyerekek öröme, a szülők pozitív visszajelzései a program sikerességét, hasznosságát igazolják számukra.

20

Bemutatkozás: VI., VII., VIII. és IX. célterület
Szerecz Gábornak hívnak, még a hetvenes évek elején születtem Pécsett. Bár Kertvárosban laktunk, általános iskolába a 39-es Dandárba jártam Uránvárosba,
ahol még Jó Szerencsét! -el köszöntünk a bányászhagyomány miatt. Itt kezdtem el foglalkozni a néptánccal,
felsősként már a Mecsek Táncegyüttesben táncoltam.
Gimnáziumi éveimet a Széchenyi István Gimnázium
és Szakközépiskolában töltöttem. Érettségi után elvégeztem a „C” kategóriás néptáncoktatói tanfolyamot és
sikeresen diplomáztam informatikából. Több mint 20 éves néptáncos múltra tekintek vissza úgy, mint táncos és
mint oktató, hiszen vezettem a Nagy Lajos Gimnázium Magura együttesét és számtalan gyerektáncegyüttesnek
koreografáltam. 1999-ben Gerner István díjat vehettem át a horvátországi magyar táncegyüttesekkel végzett
munkám elismeréseként. Mellette a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karon diplomáztam
kétszer, főiskolai majd egyetemi szakon.
2018. márciusában kezdtem a munkámat a Pécsi Helyi Akciócsoportnál. Négy célterületet kaptam, sorrendben
a következőket: VI. Közép – Mecsek, VII. Kelet – Mecsek, VIII. Kelet – Pécs, IX. Somogy – Vasas – Hird. Mind
a négy terület közel áll hozzám, személyes kötődésem leginkább Somogy – Vasas – Hirdhez kapcsolódik, hiszen édesapám annakidején a 80-as években, Vasason vezetett kultúrházat. Számtalan téli és nyári szünetet
töltöttem itt, ezért a helyiekkel könnyebben szót érthettem. Több közösségi beszélgetést folytattunk a helyiekkel,
majd lassan kirajzolódott, hogy mely szervezetek vagy csoportok csatlakoznának a programhoz. Párhuzamosan
egy közösségi felmérést is indítottunk, számítva a helyi szervezetek, emberek segítségére. Emellett Pécs meghatározó, köztiszteletben álló személyeivel késztettünk interjúkat, mélyebben feltárva az adott terület sajátosságait. 2019 júniusában lezártuk a programjavaslati űrlapok befogadását. A közösség döntésének eredményeképpen, kialakult a megvalósítandó programok köre. Részvételi fórumokkal segítjük a megjelenteket negyedévente,
majd féléves rendszerességgel. A négy célterülethez ügyfélszolgálati pontok tartoznak, ahol szeretettel várom
személyesen a hozzám fordulókat.
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Ezek a helyek a következők:
•

VI. Közép – Mecsek:
Pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola
7625 Pécs, Cserző köz 2.
Nyitvatartás: minden hétfőn 11:00-13:00
https://www.facebook.com/pecskozepmecsek/

•

VII. Kelet – Mecsek:
Pécsi Kulturális Központ – Szent Mihály Ház
7628 Pécs, Szabadságharc u. 1.
Nyitvatartás: minden csütörtökön 10:00-18:00
https://www.facebook.com/pecskeletmecsek/

•

VIII. Kelet – Pécs: ZSÖK – Major utcai főporta
7626 Pécs, Major u. 21.
Nyitvatartás: minden hétfőn 16:00-18:00
https://www.facebook.com/pecskeletpecs/

•

IX. Somogy – Vasas – Hird:
KoBeKo – Művelődési Központ
7691 Pécs, Búzakalász u. 47.
Nyitvatartás: minden hétfőn 13:30-15:30
https://www.facebook.com/pecssomogyvasashird/
További elérhetőségeim:
E-mail: szerecz.gabor@pecsihacs.hu, Telefon: 06-20-267-4373
További információkat a www.pecsikozossegek.hu oldalon találhatnak.
Keressenek bizalommal!
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Angyalok - adventi készülődés
Helyszín: Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola (7627 Pécs, Bártfa utca 5.)
Időpont: 2019.11.12.
Célterület neve: VI. Közép- Mecsek
A Pécsi Jótékony Nőegylet 23 évvel ezelőtti újra alapítása óta kiemelt programja a „…nekem nincs ebédem…”, mellyel általános iskolások étkezését támogatja rászoruló családokban. Jelenleg 16 általános
iskola a partnerük, összesen 140 gyermek étkezését
fizetik havonta. Babadoboz programjukban támogatják a várandós rászoruló édesanyák csecsemőit babakelengyével és elkötelezettek a kultúra és hagyományok őrzésében. Krízis helyzetekben is segítséget nyújtanak, valamint Vándor-díjjal jutalmazzák a rászoruló középiskolás tehetségeket.
A városrészben a partner iskola a Bártfa utcai Általános Iskola, ezért döntöttek úgy, hogy kiszélesítik az együttműködést és ezzel az iskolával működnek együtt. Tagjaikkal elkészítették a kézműves foglakozáson készítendő
angyalok tervét, munkafázisokra osztották a textil angyalok készítését. Elkészítették a sablonokat és a szükséges anyagokat, kellékeket, eszközöket kiválasztották. Az általános iskola két első osztályos napközis csoportjával az elkészült sablonok és minták segítségével textil angyalkákat készítettek,
közben apró süteményekkel kínálták a résztvevő
gyermekeket. Beszélgettek az Adventi időszak
tartalmáról.
A többiek segítettek a gyermekeknek a nehezebb
(ollóval vágás) munkafázisokban. Az eszközök
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használata és elemek összeillesztése kiemelt
segítséget igényeltek. A pedagógusok is részt
vettek a segítségnyújtásban, a gyermekeknek a
kézműves folyamatokban kedvesen segédkeztek. A gyermekek örömmel csatlakoztak a feladathoz, nyíltan, barátsággal fogadták az egyesület tagjait, elfogadták tanácsaikat és érdeklődve vettek részt az Adventről folyó beszélgetésben. Elmondták, családjaikban milyen módon
készülnek az ünnepi időszakra. Az elkészült angyalokat mindenki hazavihette, hogy az adventi időszakra készülés megkezdődhessen.
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Hangversenysorozat a Pécsi Martyn Ferenc AMI tanáraival és pedagógiai szemléletével
Helyszín: Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (7625 Pécs, Cserző köz 2.)
Időpont: 2019.11.13.
Célterület neve: VI. Közép- Mecsek
A hangverseny és előadás az iskola interdiszciplináris szemléletét mutatja be
művész-tanárainak segítségével, akik
szóló hangversenyekkel, kamarahangversenyekkel és előadásokkal örvendeztetik meg az érdeklődőket.
A közösségük célja részben az iskola interdiszciplináris szemléletű művésztanárainak bemutatása a városrész és a város művészeteket kedvelő közösségének. Fontosnak tartják, hogy az itt élők is
megismerjék Apagyi Mária és Lantos Ferenc művészetnevelési szemléletét és kutatásaikat, az iskola alapállását, amelyek kiemelten fontosak lehetnek Magyarország kulturális jövője szempontjából is.
A program megtervezésében kulcsszerepe volt Oláh
Gézának, akit ötletadónak mondhatunk. A tantestület
minden tagja támogatta az ötletet. Az első előadásra
Barta László készült föl.
A tanárok szendvicseket is készítettek. A rendezvény
során közösségépítő és identitáserősítő volt a közös
gondolkodás és léleképítés. Minden korosztály megszólításra került.
A program utóéletének tekinthetjük a kapcsolódó 20
előadást, amelyet az iskola tanárai fognak tartani.
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Pályaorientációs tréning a Meszesi Tanodában
Helyszín: MIOK HHE Alapítvány Meszesi Tanoda (7629 Pécs, Pákolitz István u. 33.)
Időpont: 2019.10.18.
Célterület neve: VII. Kelet-Mecsek
Fontos, hogy már egészen kis kortól tanítsuk meg a gyerekeket
reflektálni saját magukra: teljesítményeikre, cselekedeteikre,
erősségeikre, gyengeségeikre, kapcsolataikra, hogy reálisabb
önismeretük legyen, melynek a későbbi pályaválasztásban fontos szerep jut. Ehhez kell keresni minél hatékonyabb eszközöket, módszereket. Az évek alatt tartott közösségfejlesztő tréningeken ezek lettek kifejlesztve.
Több év alatt egy olyan kérdéssor állt össze, mely segíti az önismeretet és erősíti a társas kapcsolatokat. Ennek
a kérdéscsoportnak tárgyi hordozója egy hosszas formatervezési és gyártási folyamat eredményeként létrejött,
2019 őszén megjelenő társasjáték. A játék, mely önismereti tréning segédeszközeként is alkalmazható, éveken
át lett tesztelve és folyamatosan fejlesztve különböző csoportok közreműködésével, különböző helyzetekben.
A MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány vezetője partner volt abban, hogy az alapítvány által működtetett Meszesi Tanodában megtartható legyen a tréning az oda járó gyerekeknek.
A program megvalósításához, a foglalkozásokhoz szükséges kelléket, a társasjátékot Radnai Éva, a program
alkotója biztosította. A Meszesi Tanoda adta a helyszínt, a gyerekekkel foglalkozó nagy szakmai tudású kolléga
pedig partnerként vett részt a vezetett beszélgetésben, illetve a játékokban. A foglalkozáson 5-14 éves gyerekek
vettek részt, de zömmel alsós korúak. A beszélgetésből kiderült,
hogy nagyon kötődnek a Tanodához, számukra ez a közösség,
ez a közeg jelent biztos hátteret. Feltárták a családi viszonyrendszerből és a kortárscsoportból eredő motivációs tényezőket, a tanulócsoport tagjai között levő érzelmi dinamikákat, a szituációs játékokban pedig tárgyi ismereteik is bővültek. A tanoda kapott egy
példányt a társasjátékból, melyet a továbbiakban használhatnak.
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Identitásépítő akciódráma-sorozat
Helyszín: Pécsi Meszesi Általános Iskola (7629 Pécs, Komlói út 58.)
Időpont: 2019.11.07.
Célterület neve: VII. Kelet-Mecsek
Az 1956. október 23-i eseményeket feldolgozó tantermi
színházi interaktív darab a fiatalok érzelmeire hatott. Ebből a megközelítésből kevés hasonló témájú előadás, iskolai program születik.
A megszólított korosztály életkora 13-14 év volt, a téma
nehéz feldolgozhatósága és erős érzelmi identitása miatt.
Cél volt, hogy a foglalkozás alatt a klasszikus mű és a diákok közötti párbeszéd létrejöjjön a drámapedagógia eszközeivel. Fontos volt a párbeszéd az alkotók és a nézők
között, melyet a színész-drámapedagógusok főként kérdésekkel és játékokkal vezettek úgy, hogy a válaszokat
maguk a nézők – a fiatal diákok - adták meg, alakítva a darab létrejövését, játszhatóságát.
A program a színház világába, formanyelvébe avatta be a gyerekeket, a foglalkozás
a színház jelrendszerének megértésére
(pl: öltöny felvétele másik szerepet ad a
színésznek), a látott jelrendszer dekódolásának fejlesztésére irányult. Mindezt a korosztályi sajátosságok figyelembevételével, a befogadás szintjeinek szem előtt tartásával játékos, a tapasztalatszerzésen
alapuló, valódi találkozások megvalósulását lehetővé tevő foglalkozás által.
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Alzheimer Café
Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed-Herkules Műhely (7626 Pécs, Felsővámház u. 52.)
Időpont: 2019.12.12.
Célterület neve: VIII. Kelet-Pécs
Az Alzheimer Café programjain a demenciával (szellemi leépüléssel) érintett betegek,
családtagjaik, gondozóik találkozhatnak.
Egy csésze kávé mellett, támogató légkörű
előadásokra, beszélgetésekre kerül sor,
ahol megoszthatják tapasztalataikat, lelki
támogatást kaphatnak és tanácsot kérhetnek szakemberektől.
December 12-én találkoztak a Zsolnay-negyed Herkules műhelyében, ahol igazi adventi hangulatot teremtett zenei blokk két
előadója. Vajda Virág fuvolán és Papp Előd gitáron játszott, mindketten a PTE Művészeti Kar hallgatói. Ezt
követően beszélgettek a Szent Lőrinc Gondozóotthon vadonatúj demencia részlegének az átadási ünnepségéről, majd egy igen hasznos, sok felmerülő kérdést tisztázó előadás következett. A meghívott vendég Benkő
Eszter szociális munkás, hivatásos gondnok volt,
aki a gondnokság alá helyezés feltételeiről, folyamatáról, szükségességének megítéléséről, jogszabályi hátteréről beszélt. Megismerhették általa egy
hivatásos gondnok feladatait, napi munkáját is. A
rendezvény rendkívül jó hangulatban zajlott le, mind
a kötött program előtt, mind utána élénk beszélgetések bontakoztak ki, erősödettek az emberek közötti kapcsolatok.
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Olvasásra születtem klub—találkozások kismamáknak,
kispapáknak, kisgyermekes családoknak
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár (7622 Pécs, Universitas u. 2/A)
Időpont: 2019.12.10.
Célterület neve: VIII. Kelet-Pécs
A Csorba Győző Könyvtár ez évben sikeresen pályázott a Minősített könyvtári cím
elnyerésére.

Küldetésnyilatkozatában,

mint Pécs és Baranya megye egyik fontos
tudás- és közösségi központjaként fontos
feladatának tekinti a gyermekek olvasóvá
nevelését. Ezért támogat minden olyan
gyermekkönyvtári kezdeményezést, mely
ennek érdekében történik.
Az elsődleges cél ebben az évben az volt,
hogy a Körbirodalomba látogató régi olvasókat megtartsák és új kezdeményezésekkel is szélesítsék szolgáltatásaikat, hogy bővüljön a részlegbe látogatók száma. Azért, hogy közelítsenek az olvasóik igényei felé elhatározták, megpróbálnak egy szülőtámogató
közösséget építeni, melynek célja, hogy különböző programokkal és kiadványokkal segítsék a kisgyermekes
családoknak bemutatni a könyv, az olvasás
sokrétű személyiségfejlesztő hatását. A gyermekkönyvtárt terei alkalmassá teszik arra,
hogy kulturális közösségi térként is funkcionáljon. Az Olvasásra születtem klub elsődleges
célcsoportja a 0-12 éves korú gyermekek szülei, de minden olyan közeli és távoli hozzátartozót és pedagógust is szívesen látnak, aki a
gyermekek fejlesztésében részt vesz.
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A választás Dr. Béres Juditra
esett, mert ő nemcsak egyszeri
alkalommal,

előadóként

vesz

részt a klub életének szervezésében, hanem a későbbiekben is
számíthatnak a szakmai segítségére.
A program helyszíne a Dél- dunántúli Regionális Könyvtár és
Tudásközpont 4. emeletén lévő
Körbirodalom Gyermekkönyvtár
Foglalkoztató terme volt. A közel
30 főt befogadni képes kis terem jó infrastruktúrával rendelkezik, ahol a hangos beszéddel nem zavarták a
könyvtári csendet. A többségében kisgyermekes szülők pici gyermekeikkel érkeztek a rendezvényre.
Az előadást követően oldott légkörben zajlott a beszélgetés az előadó, a látogatók és a könyvtárosok között, így
a program a könyvtári részleg hivatalos zárása után fél órával fejeződött be.
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„Mártonnapi Ludasságok” több nemzetiség
szokásaival
Helyszín: Hirdi Általános Iskola (7693 Pécs, Hirdi út 20.)
Időpont: 2019.11.11.
Célterület neve: IX. Somogy-Vasas-Hird
A Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület 2003.
május 17-én alakult meg. Tevékenységük a szabadidő hasznos eltöltésére, helyi vonatkozású kulturális
rendezvények, programok megszervezésére irányul.
Fontos társadalmi szerepvállalásuk, hogy eseményeik szervesen kapcsolódjanak a településrész
múltjához és társadalmi hagyományaihoz, melyek
így egyfajta módszertani útmutatóval szolgálnak a
helyes életvitel megszervezésére is.A programhoz
szükséges alapanyagokat, különböző papírokat a
liba kivágásához, LED égőket a lámpásba, tököt a töklámpás elkészítéséhez, illetve ami a megvendégeléshez
szükséges volt (kenyér, zsír, lilahagyma, tea, cukor, libacomb, a
sütéshez szükséges anyagok) biztosítottak voltak. A népi hagyományok között jeles nap Szent Márton napja— november 11.
Márton napján libát kell enni és meg kell kóstolni az újbort is. Régi
mondás, hogy
„Aki Márton napkor libát nem eszik, az egész évben éhezik”.
„Aki pedig újbort nem iszik, egész évben szomjazik“.
Nos, az idén a mondás első felét nagyon is betartották, ami a libaevést illeti. A másik felét, az újbor ivását elnapolták, ugyanis az
iskolában került sor az ünnep megtartására.
Az óvodások, óvónők, iskolások, tanárnők, szülök, nagyszülők és
a Napsugaras Ősz Asszony Klub tagjai, mondhatni a falu aprajanagyja részt vett a hagyományőrző ünnepségen.
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Délelőtt a kézműves alapanyagokból az óvónők a gyerekekkel közösen elkészítették a lámpásokat, melybe LED
égős mécseseket helyeztek.
Az iskolások kis színdarabot adtak elő Szent Márton életéről. A kedves kis jelenet után a gyermekek a tanárokkal
és szülőkkel, nagyszülőkkel elvonultak a tantermekbe és elkezdődött a kézműves foglalkozás. Ők is lámpásokat
készítettek. Befőttes üvegekre pauszpapírból, valamint kétoldalú kartonpapírból kivágott liba motívumokat ragasztottak, ezáltal elkészítve a lámpásokat. Jó volt látni, ahogy a gyermekek a nagyszülőkkel, szülőkkel együtt,
jó hangulatban készítették a lámpásaikat.
Miután az ovisok is csatlakoztak, megkezdődött
a megvendégelés. Libazsíros kenyeret kínáltak
lila hagymával, de kóstolták a libatöpörtyűt is,
melyből pogácsa is készült. Az édes sütemények között pedig „lúdláb” szelet, amit hárman is
sütöttek. Persze más sós és édes sütemények
is voltak, melyeket a gyerekek és nevelőik, valamint a szülők, nagyszülők is jóízűen fogyasztottak. Ezeket mind az Asszonyklub tagjai sütötték, hozzá pedig meleg gyümölcstea készült és
került kínálásra.
Ezután kezdetét vette a készülődés a lámpás
felvonulásra. Mivel régen nem volt utcai lámpás,
ezért az emberek fáklyával, vagy lámpással a
kezükben mentek misére. A lámpások elkészültével ezt a népi hagyományt elevenítették fel.
Fél ötkor indultak el az égő lámpásokkal. A gyerekek a szülőkkel, nevelőkkel, a nagyszülőkkel, valamint az Asszonyklub tagjaival végig járták a falu utcáit. A
felvonulás végén mindenki visszatért az iskolába és elfogyasztotta a megmaradt finomságokat. Szívet melengető szép délután és este volt, mely természetesen a közös összefogásnak volt köszönhető.
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Szent Borbála nap
Helyszín: Vasasi Bányászotthon díszterme (7691 Pécs, D u. 1.)
Időpont: 2019.12.07.
Célterület neve: IX. Somogy-Vasas-Hird
2019. december 7-én került megrendezésre a Szent
Borbála nap. A szervezés során felvették a
kapcsolatot a fellépőkkel (a Vasasi Bányász
Fúvószenekart, a Swing Ladies együttest, a
Bányászszív Dalcsapatot, valamint Nikolausz Tamás
költőt hívták meg). A rendezvény lebonyolításában (a
díszterem

berendezésében,

a

szendvicsek

elkészítésében stb.) pedig az egyesület tagjai
vállaltak nagy szerepet.
A rendezvényen sok volt bányász kolléga, azok
hozzátartozói, valamint sok vasasi lakos - akik nem
feltétlen kötődtek a bányához - vett részt, ami azt
bizonyítja, hogy még a mai napig is van érdeklődés
a bányászat iránt. A rendezvény jó hangulatban telt,
a meghívott előadók színvonalas műsort adtak a
rendezvényen részt vevők számára. Ezt követően
elfogyasztották a fent már említett, az egyesületi
tagok által készített harapnivalót, és a kötetlen
beszélgetés kezdődött, ahol előkerültek a régi
bányász élmények, emlékek.
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Bemutatkozás: X., XI., XII. és XIII. célterület
Bencze Zsolt vagyok, célterület felelős közösségfejlesztő.
Számomra a közösségfejlesztés egy olyan kihívás, melyben
egyaránt párosul a munka gyümölcsének íze és a nehézségek
ellenére fennálló pozitív gondolkodás. Pécsett születtem. Tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi szakán végeztem, melynek során alkalmam nyílt egy civil
szervezet alapítójaként és elnökeként a pécsi és tágabb értelemben a megyei közösségek életébe betekintenem és „kiscsoportos foglalkozások”, azaz egyesületi munkatársaim segítségével azt fejleszteni. Prioritásnak tartom a civil lakosság
és az állam/állami szervezetek közti kapocs erősítését és egymásra találását a hétköznapokban is. Hiszem, hogy amennyiben összefogunk és egy csapatként működünk, úgy képesek
leszünk elérni céljainkat és mindenkinek megfelelő alternatívát
tudunk nyújtani a közösségen belül.
Első körben szeretném megismertetni a kedves olvasóval a pécsi tekintetben jól elkülönített célterületeimet,
melyek Kertváros egészét foglalják magukban. Négy célterületről lévén szó, mindegyik mást és mást adott nekem az eddig végzett munkám során.
Észak-Kertváros célterületet, azaz sokak számára talán jobban ismert „régi kertvárost” talán nem kell bemutatnom közigazgatási határait tekintve, azonban érdemes megismertetnem az olvasókkal, hogy sok pozitívumot
és hagyományos értéket kaptam ez alatt a két év alatt, mióta itt tevékenykedek. Minden évben megrendezésre
kerül a Honvédtéri Napok című esemény, mely sok hagyományt felelevenít és közelebb hozza egymáshoz az
ott élőket. Ezen esemény apropóján felbuzdulva véleményem szerint sikerülhet egy aktív polgári légkört teremteni a célterületen. Másik kiemelt pontja a célterületnek a Melinda park, ahol több civil szervezet is működik.
Kiemelt jelentőséggel bír a KÉK Egyesület, mely a térség főbb potenciálját jelenti a civil lakosság számára.
Közép-Megyer célterület a mértani közepét jelenti Kertvárosnak, így nem mehetünk el a mellett, hogy az Apáczai Nevelési Központban működik a terület civil szervezeteinek túlnyomó többsége. A közösségfejlesztési munkám során gyakorta tapasztaltam, hogy milyen komoly fegyvertényt jelent, hogyha ezek a szervezetek
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egymással összedolgoznak és kiemelkedően nívós eseményeket és folyamatokat hoznak létre, akár a 6.9.2-es
projekt tekintetében.
Dél-Megyer célterület egy ékszerdobozként csillog Kertváros tekintetében. A közösségi munka a civil jelenlét
alacsony száma ellenére is virágzik. Számos sikert értünk már el ezen a célterületen, melyek az olvasó számára
is elérhetőek lesznek, ha végig lapozza kötetünket.
Déli városrészek célterület, mely kialakulását tekintve több civil rétegből jött össze a projekt során képes volt
egymással összedolgozva a postavölgyi, a nagyárpádi és a rózsadombi civil érdekeknek megfelelően közös
újságszerkesztésbe fogni a „Postavölgyi Hírharang” példájára, melyről azt gondolom, hogy komoly előrelépés
és egyéni sikerek tömkelege.
Összességében kijelenthetem, hogy egy csepp jó ötletből, gondolatból is tengernyi örömöt és sikert tudunk
közös erővel csiszolni. Ennek érdekében mindenkit buzdítok arra, hogy tapasztalataim motivációként hassanak
rá és hétköznapjai során igyekezzenek a közösségért, civil egyesületekért tenni. A négy célterülethez ügyfélszolgálati pontok tartoznak, ahol szeretettel várom személyesen a hozzám fordulókat.
Ezek a helyek a következők:
•

X. Észak-Kertváros:
Pécsi Kulturális Központ, Tolsztoj utcai Közösségi Ház
7632 Pécs, Tolsztoj u. 10.
Nyitvatartás: minden hétfőn 16:00-18:00
https://www.facebook.com/pecseszakkertvaros/

•

XI. Közép-Megyer:
Pécsi Kulturális Központ, Apáczai Művelődési Ház
7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
Nyitvatartás: minden csütörtökön 10:00-18:00
https://www.facebook.com/pecskozepmegyer/
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XII. Dél-Megyer:
Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola
7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.
Nyitvatartás: minden hétfőn 13:30-15:30
https://www.facebook.com/pecsdelmegyer/

•

XIII. Déli városrészek:
Mosolymanó Családi Központ
7636 Pécs, Polgárszőlő u. 13.
Nyitvatartás: minden hétfőn 10:30-12:30
https://www.facebook.com/pecsdelivarosreszek/
További elérhetőségeim:
E-mail: bencze.zsolt@pecsihacs.hu, Telefon: 06-20-266-6296
További információkat a www.pecsikozossegek.hu oldalon találhatnak.
Keressenek bizalommal!
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Bimbó ovi 50/40 éves szülinap
Helyszín: Kertvárosi Óvoda Bimbó Utcai Tagóvodája (7636 Pécs, Bimbó utca 1.)
Időpont: 2019.09.20.
Célterület neve: X. Észak-Kertváros
A délelőtti programon az óvoda volt dolgozói és a Kertvárosi Óvoda tagintézményeinek vezetői, illetve a jelenlegi dolgozók vettek részt.
Óvodájuk múltjához kötődő kiállítást szerveztek, melyhez a képeket volt óvodásoktól, dolgozóktól, illetve a
jelenlegi kollégáktól kapták. A kiállítás megrendezésében segítséget kaptak az ANK Tolsztoj utcai Közösségi Házától a képek rögzítéséhez. A Csurgó zenekar
interaktív műsorának az udvaron nagy sikere volt a gyermekek és a felnőttek körében.
A délutáni programon a gyermekek és szülők közösen vettek részt. A Hangoló zenés műsora vonta be a kicsiket
és nagyokat egyaránt az előadásba. A hangulatos, magyar költők verseire épült zenés műsor nagyon színvonalas volt. A gyermekek az előadás után szőlőt darálhattak, préselhettek, majd a rendezvényen résztvevők
mustot kóstolhattak. A délután része volt még egy játékos vetélkedő, amelyben a szülők és gyermekek közösen
vettek részt: gólya viszi a fiát, talicska toló verseny, futó verseny. stb.
A délután fénypontja a szülinapi torta volt. Minden csoport tortában részesült, melyet teljes díszében (gyertyákkal, tűzijátékkal) az udvaron körben állva csodálhattak meg a
résztvevők. Versekkel, dalokkal köszöntöttük fel az óvodánkat.
Kövesi Mária gyújtotta meg a gyertyákat, és egy pár kedves szót
is mondott a jelenlevőknek.
A rendezvényen részt vettek a jelenlegi és volt óvodások, szülők
és dolgozók is, összesen több mint 200-an jelentek meg.
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Paracity Pécs Poloskafesztiválján
Helyszín: Köztemető előtti virágos stand (7622, Pécs, Siklósi út 43.)
Időpont: 2019.11.30.
Célterület neve: X. Észak-Kertváros
A megvalósítás során Szekeres Henrietta egy munkatárssal, segítőjével együtt a fizikai képességekkel kapcsolatos játékokat animált a helyszínen, s játszott a hozzá ellátogató csapatokkal. A játékos feladat kvíz-jellegű volt,
jellemzően a helyszínen tartózkodók és olyan csapatok érkeztek a helyszínre, amelyek már több helyszínt bejártak. A játékosok egyértelműen élvezték az állomást, kapcsolatba kerültek Henriettel, játszottak és új tudást sajátítottak
el, ismerkedtek. A nevező csapatokon túl, számos helyi ember is megszólításra került az
állomás háromórás nyitvatartási
idejében.
A játékot követő zenés esten
Szilas Miklós, az eseményre készült poloskadala hangzott el
több más Pécsről, pécsi városrészekről szóló híres dala mellett. Két stand-up előadást hallhattak a résztvevők, az egyik a vakságról szólt, a vak Kopa Marcell adta elő, a
másik pedig a Poloskákról.
Az eseményen céges csapatok, családi csapatok, baráti társaságok vettek részt. Jellemzően az utóbbi két kategóriából vettek részt a programon, s a nevezett csapatok mellett megszólításra kerültek a helyi, az állomáshelyet spontán meglátogató személyek is.
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Futóklub
Helyszín: ANK Sportpályája (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.)
Időpont: 2019.10.02.
Célterület neve: XI. Közép-Megyer
A Fittbike Egyesület 2010-ben jött létre azzal a céllal, hogy
a nem profi sportolók is egyesületi formában versenyezhessenek. Az egyesületet amatőr sportolók alapították a
futás, a kerékpározás, az úszás és a triatlon sportágak
népszerűsítése érdekében. Közösségünk szeretne segítséget nyújtani a sportolóknak a versenyekre való felkészülésben, valamint az azokon való részvételben (utazás, nevezések, stb). Szükség esetén készséggel segítünk
edzéstervek összeállításában, hétről-hétre közös edzéseket tartunk, és szívesen megosztjuk amatőr sportolóként szerzett tapasztalatainkat. Időről-időre versenyeket is
szervezünk, ahol összemérjük kondíciónkat, erőlétünket, állóképességünket és felkészültségünket. Segítünk,
tanácsokkal látjuk el egymást a hatékonyabb felkészülés és az egészségmegőrzés elősegítése céljából. Edzéseink és rendezvényeink nyitottak minden érdeklődő számára.
A TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 projekt keretein belül szervezett közösségi futásunk első eseményére október
2-án került sor. A program az erőszakmentesség világnapja alkalmából szerveződött. Az összejövetellel szerettük volna felhívni mindenki figyelmét a fent említett nemzetközi kezdeményezésre, annak lényegére, erkölcsi mondanivalójára.
Közösségi programunk első rendezvényén, egyesületi vezetőként köszöntöttem a résztvevőket. Elmondtam, hogy a támogatásnak köszönhetően a jövőben több, hasonló sportprogramot
tervezünk.
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Kerti Party
Helyszín: Pécs, Maléter Pál utcai Közösségi Kert (7632 Pécs, Maléter Pál u. 54 keleti oldalán)
Időpont: 2019.10.23.
Célterület neve: XI. Közép-Megyer
Az idén 10 éves Mosolymanó Egyesület, évek óta tart őszszel Panel Szüretet. Nagyon jó lehetőség ez arra, hogy a
helyi közösség találkozzon, ápolja a hagyományokat és a
gyerekek megismerjék a szüret folyamatát. Nagyon fontosnak tartják, hogy a tömbházakban élőkhöz is közel hozzák a föld szeretetét, a hagyományos, falusi munkák bemutatását. Több mint 60-an jöttek el a rendezvényre.
14 órakor kezdték el Villuth András és barátainak koncertjét. A Hangszerekkel kísért, népzenei elemeket is tartalmazó dalok, jó hangulatot teremtettek. Az Apáczai Nevelési Központ, 1. sz. Iskolájának Kiskórusa, énekükkel
tette vidámabbá az előadást. Közben pogácsával kínálták a megjelenteket. A közel 1 órás zenei műsor
után, nekiálltak a szüretnek. Halmokban állt a szőlő és
a családok nagy örömmel láttak neki a darálásnak.
Közben volt lehetőség a puttonyt is kipróbálni. A darálás után, egy szőlőpréssel készült a must. Mindenki
megkóstolhatta és ha volt nála üveg, teletöltötték.
16 óra körül álltak neki a családok a tökfaragásnak. A
faragásokat és a dísztököket is hazavihették a látogatók. A program végén nárcisz hagymák ültetésére is volt
lehetőség a magaságyásokba. Deák Ferenc, őstermelő biztosította a szőlőt és a tököt. A Kapocs Szociális Szövetkezet a munkaerejével, pogácsával és az eszközök biztosításával vett részt a rendezvényen. A közösségi
esemény célja, a helyi közösség megerősítése, a családok közötti kapcsolati háló kialakítása, találkozási lehetőség biztosítása.
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Fotókiállítás a Német Nemzetiség Körében
Helyszín: Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola (7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.)
Időpont: 2019.11.26.
Célterület neve: XII. Dél-Megyer
A Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola
nemzetiségi német nyelvű oktatással foglalkozik,
ennek következtében nagyobb az érdeklődésünk
nemzetiségi programok iránt. A rendezvényre
való előkészületekbe bevonták a gyerekeket és a
szülőket is, hisz itt tudták felmérni, mennyi anyagot tudnak a kiállításhoz összegyűjteni.
A Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola tanárai gyűjtötték és rendszerezték az összegyűlt
anyagot, majd feldolgozás után a nyomdával léptek kapcsolatba. A kiállítás kialakítása és a konkrét berendezése is összhangban az iskolavezetéssel és a német
szakos kollégákkal történt.
Az iskola 1-7 osztályai vettek részt a kiállításban való előkészületekben, a műsorban.
A gyerekek körében nagy volt az érdeklődés a kiállítás iránt, boldogan hozták a családi fényképeket, és nagy
örömmel és megelégedéssel vették, hogy képeik
szerepelnek a kiállításon. Sok gyerekben erősödött
ezáltal is a németséghez való tartozás érzése,
identitástudatuk erősödött. Különösen nagy sikert
aratott a zenei program, a gombosharmonikás előadás újdonság volt a gyerekek körében.
A kiállításhoz oly sok anyag gyűjt össze, hogy felmerült bennünk, hogy ezt más módon is meg kellene osztanunk, gazdagítanunk vele a nemzetiséggel kapcsolatos gyűjteményeket.
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30 éves a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola
Helyszín: Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola (7636 Pécs, Málom-Hegyi út 1.)
Időpont: 2019.11.08.
Célterület neve: XIII. Déli városrészek
A Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola Kertvárosban, Rózsadombon, a város zöldövezeti
részében helyezkedik el. Elsősorban lakótelepről érkeznek a gyerekek hozzá, de az iskolához közel családi házas övezet is található. Az iskola tanulóinak létszáma 241 fő,
ebből 129 az alsó, 112 a felső tagozat diákja.
Az iskolára a befogadó, elfogadó, családias
légkör jellemző. Fontosnak tartják mind a tehetséggondozást, mind a felzárkóztatást.
Az intézmény ebben a tanévben ünnepli 30.
születésnapját. Szerették volna méltó módon megemlékezni erre az évfordulóra, és a programok által erősíteni
diákjainkban az iskolai közösséghez való tartozás érzését. További céljuk volt a környező lakótelep bevonása a
programba. Több programot is nyitottá tettek a rózsadombi lakosok számára.
Az ünnepség során felvezető napokat terveztek, melynek zárásaként gálaműsort adtak, ahol az iskola hajdani
és jelenlegi tanárainak, diákjainak művészeti produkcióit
tekinthették meg az érdeklődők.
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Márton nap
Helyszín: Mosolymanó Családi Központ (7636 Pécs, Polgárszőlő u. 13.)
Időpont: 2019.11.16.
Célterület neve: XIII. Déli városrészek
Az idén 10 éves Mosolymanó Egyesület 2 éve működtet Közösségi színteret Pécs rózsadombi városrészében, Mosolymanó Családi Központ néven. Az itt
lakók számára szerették volna, hagyományteremtő
szándékkal a magyar kultúrkörhöz tartozó, Márton
napi mulatsággal a közösségépítés alapjait letenni.
Közel 80-an jöttek el a rendezvényre. 15 órakor kezdték el a Márton napi hagyományok felelevenítését.
Volt lehetőség többféle, az évszakhoz és a Márton
naphoz kapcsolódó kézműves foglalkozásban részt venni. Sün készítés, libás mécses-búra készítés, liba-díszítés termésekkel, mécses festés is szerepelt a kínálatban. Sok gyönyörű alkotás született, melyeket természetesen haza is lehetett vinni. Libazsíros és kacsazsíros kenyér hagymával, illetve meleg tea várta az érdeklődőket.
16:15-re érkezett Villuth András és az ANK. 1. sz. Általános Iskola Kiskórusa. Az évszakhoz és a jeles naphoz
illeszkedő zenéket és dalokat a megjelentek örömmel hallgatták. 17: 30 volt, mire a Fáklyás és mécseses felvonulás el tudott indulni, a közben újra meginduló eső
miatt. A szemerkélő eső ellenére, a felvonulás jól sikerült. A fluoreszkáló mécsesek nagy sikert arattak.
Közben énekeltek és volt, aki több kört is ment. A
Kapocs Szociális Szövetkezet a munkaerejével, az
eszközök és a vendéglátás biztosításával vett részt
a rendezvényen, a környező házakból érkezők a jó
hangulat kialakításával járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez.
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Programajánló
Programajánló
I. Belső városrész programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig
MÁRCIUS:
•

ÖKOsodjunk együtt családi közösségi műhelymunkák megvalósítása - Zöld-Híd Alapítvány

•

GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egyesület

•

Ha péntek, akkor német klub - Magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi köre
ÁPRILIS:

•

Pécsi Nemzetiségi Tavaszi Fesztivál A Pécsi Ifjúsági Nemzetiségi Csoport (PINCS)

•

Ha péntek, akkor német klub - Magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi köre

•

GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egyesület

•

Pécs Törökkori emlékei - Pécsi Szenior Teniszklub

•

Belvárosi Bolhapiac - Reménysugár Kulturális Egyesület

•

Ha péntek, akkor német klub - Magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi köre

•

GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egyesület

MÁJUS:

JÚNIUS:
•
Közös bográcsozás a diákok, szülők, környéken élők részvételével - Mathias Rex Közhasznú
Tevékenységet folytató Diákalapítvány
Kézműves foglalkozás-sorozat az újrahasznosítás jegyében - Mozgáskorlátozottak Baranya
•
Megyei Egyesülete
•

ÖKOsodjunk együtt családi közösségi műhelymunkák megvalósítása - Zöld-Híd Alapítvány

•

Ha péntek, akkor német klub - Magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi köre

•

I love Pécs – városismereti séta és vetélkedő - Baranya Honismereti Egyesület

•

Pécsett mi otthon vagyunk - Baranya Honismereti Egyesület
JÚLIUS:

•

Ha péntek, akkor német klub - Magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi köre

•

Ha péntek, akkor német klub - Magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi köre

AUGUSZTUS:
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II. Szigeti városrészek programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig
MÁRCIUS:
•

Kollektív Kritikai Kartográfia az élhető város feltérképezése - Eklekta Egyesület

•
Szép Esték – a Pécsi Jótékony Nőegylet helyi művészeknek és óvodás korosztály számára
művészeti foglalkozásnak teret adó folyamata - Pécsi Jótékony Nőegylet
„Holnapformáló”: Előadássorozat a családi életre való felkészítés témakörében •
"Gyermekeinkben Érlelődik a Jövő” Alapítvány
•

„Meseváros” megnyitó, kiállítás - Apróka alapítvány

•

Nagy Jenő Utcai Óvoda 80 éves évfordulója" - Gyermekeinkben Érlelődik a Jövő" Alapítvány
ÁPRILIS:

•

Kollektív Kritikai Kartográfia az élhető város feltérképezése - Eklekta Egyesület

„Holnapformáló”: Előadássorozat a családi életre való felkészítés témakörében •
"Gyermekeinkben Érlelődik a Jövő" Alapítvány
•

Meseváros” megnyitó, kiállítás - Apróka alapítvány

•

Családi vetélkedő a Zsolnay Szakgimnáziummal - Színvonal Alapítvány
MÁJUS:

•

Kollektív Kritikai Kartográfia az élhető város feltérképezése - Eklekta Egyesület

• „Holnapformáló”: Előadássorozat a családi életre való felkészítés témakörében "Gyermekeinkben Érlelődik a Jövő" Alapítvány
JÚNIUS:
•
Csigaház –családi interaktív foglalkozások a dallam, a ritmus és a zene kedvelőinek - Pécsi
Jótékony Nőegylet
•

Olvasó közösségek formálása a gyerekek körében - Csorba Győző Könyvtár

•

„Meseváros” megnyitó, kiállítás - Apróka alapítvány

•

Családi vetélkedő a Zsolnay Szakgimnáziummal - Színvonal Alapítvány
JÚLIUS:

•

Olvasó közösségek formálása a gyerekek körében - Csorba Győző Könyvtár

•

Olvasó közösségek formálása a gyerekek körében - Csorba Győző Könyvtár

AUGUSZTUS:
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III. Uránváros programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig
MÁRCIUS:
•

Környezetünk a Babits; tavaszi szemétszedés - Babits-Komarov Baráti Kör

•

Hunyor Foltvarró Kör varrónapja - Hunyor Foltvarró Kör

•

Beszélgetések a Babitsban 3 - Babits-Komarov Baráti Kör

•

Rajzpályázat gyermekcsoportoknak 1 - Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft.
ÁPRILIS:

•

Beszélgetések a Babitsban 4 - Babits-Komarov Baráti Kör

•

Rajzpályázat gyermekcsoportoknak 2 - Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft.
MÁJUS:

•

Szomszédünnep a Babitsban - Babits-Komarov Baráti Kör

•

Rajzpályázat gyermekcsoportoknak 3 - Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft.

•

Kollektív Kritikai Kartográfia - Eklekta Egyesület

•

Pécsi Uránbányász portrék és relikviák - Szivárvány Fotóklub

•

Kollektív Kritikai Kartográfia - Eklekta Egyesület

•

Kollektív Kritikai Kartográfia - Eklekta Egyesület

JÚNIUS:

AUGUSZTUS:
Közösségi sportnap a Nemzetközi Ifjúsági nap alkalmából, extrémsportok kedvelőinek •
Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft.
IV. Nyugati-városrészek programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig
MÁRCIUS:
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•

Nőnap Patacson - Tondó Egyesület

•

Identitásépítő akciódráma-sorozat 2 - Kovács Béla Apolló Kulturális Egyesület

•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 1 - Retextil Alapítvány

ÁPRILIS:
•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 2 - Retextil Alapítvány

•

Pünkösdi mulatság - Gyermekláncfű Alapítvány

•

Identitásépítő akciódráma-sorozat 2 Miroslav Apolló Kulturális Egyesület

•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 3 Retextil Alapítvány

MÁJUS:

JÚNIUS:
•

Varrjunk a szabadban! - Hunyor Foltvarró Kör

•

Családi Nap Patacson - Pécsi Kulturális Központ

•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 4 - Retextil Alapítvány

•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 5 - Retextil Alapítvány

JÚLIUS:
AUGUSZTUS:
•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 6 - Retextil Alapítvány
V. Nyugat-Mecsek programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig
MÁRCIUS:

•

Tavaszi Bazár – Donátusi Baráti Kör Egyesület

•
10 éves a Jurisics Akadémia - Jubileumi ismeretterjesztő előadássorozat és záróünnep a PAB
Székházban 2 - Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány
•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 1 - Retextil Alapítvány

•

Ismerd meg a Nyugat Mecseket - Mecseki séta - Pécsi Szenior Teniszklub

•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 2 - Retextil Alapítvány

ÁPRILIS:
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MÁJUS:
•

Palántaosztás – Óriástök Bajnokság – Donátusi Baráti Kör Egyesület

10 éves a Jurisics Akadémia - Jubileumi ismeretterjesztő előadássorozat és záróünnep a PAB
•
Székházban 3 - Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány
•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 3 - Retextil Alapítvány
JÚNIUS:

•

Ismerd meg a Nyugat Mecseket - Pécsi Szenior Teniszklub

•

Csodabogár babaklub – Donátusi Baráti Kör Egyesület

10 éves a Jurisics Akadémia - Jubileumi ismeretterjesztő előadássorozat és záróünnep a PAB
•
Székházban 4 - Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány
•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 4 - Retextil Alapítvány
JÚLIUS:

•

Ismerd meg a Nyugat Mecseket - Uránbányai séta - Pécsi Szenior Teniszklub

•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 5 - Retextil Alapítvány
AUGUSZTUS:

•

A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat 6 - Retextil Alapítvány
VI. Közép – Mecsek programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig
MÁRCIUS:

•

Csapatépítő tréning a Pécsi Anyakörben - Radnai Éva játékfejlesztő, tréner

Zongorálom-Interdiszciplináris előadás sorozat Apagyi Máriával - Apagyi Mária, és a Pécsi
•
Martyn Ferenc AMI
•
Identitásépítő akciódráma-sorozat – Apolló Kulturális Egyesület
•

Kert-Művészet - Pécsi Martyn Ferenc AMI, Európai Gondolatok Egyesülete
ÁPRILIS:

•
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Hangverseny sorozat a Pécsi Martyn Ferenc, AMI tanáraival és pedagógiai szemléletével

MÁJUS:
•

30 éves Jubileumi Majális - Szent Mór Cserkész Alapítvány

•

Hangverseny sorozat a Pécsi Martyn Ferenc, AMI tanáraival és pedagógiai szemléletével
JÚNIUS:

•

Környezetvédelmi világnap a Tettyén - Pécsi Jótékony Nőegylet

•

Csapatépítő tréning a Pécsi Anyakörben - Radnai Éva játékfejlesztő, tréner

•

Állati szomszédolás - Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
VII. Kelet – Mecsek programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig
MÁRCIUS:

•

Medvehagyma nap - Nők Összefogása Pécsbányáért

•
•

Időmetszetek 30 év képekben – Nyugdíjasok Egyesülete
Identitásépítő akciódráma-sorozat – Apolló Kulturális Egyesület
ÁPRILIS:

•

Föld Napja - Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája
JÚNIUS:

•
Tradíciók éltetése, kultúra értékeinek megőrzése és tovább örökítése - Pécs Város Mazsorett
Együttese és Tánckara
•

Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet

•

Pécsbányai juniális - Nők Összefogása Pécsbányáért

Generációs családi nap az egészségmegőrzés jegyében - Mozgáskorlátozottak Baranya
•
Megyei Egyesület
VIII. Kelet – Pécs programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig

•

MÁRCIUS:
Pécsi beszélgetések, Pécs-decentrum Kulturális Egyesület

•

Kihívás Napja, Fittbike SE
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ÁPRILIS:
•

Mi Fán Terem? Radnai Éva játékfejlesztő, tréner

•

JÚNIUS:
Szülőakadémia előadássorozat, Zsolnay Örökségkezelő Nkft.

•

Pécsi beszélgetések, Pécs-decentrum Kulturális Egyesület

•
•

Mi Fán Terem? Radnai Éva játékfejlesztő, tréner
„Olvasás és írás kreatívan!” a Tudásközpontban, Csorba Győző Könyvtár
IX. Somogy-Vasas-Hird programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig

•

MÁRCIUS:
Madárbarátok, Pécsi Jótékony Nőegylet

•

ÁPRILIS:
Családi nap, Tegyünk Egymásért Egyesület
JÚNIUS:

•
Régi elfelejtett ételek és sütemények nagyanyáink és anyáink receptje szerint, Napsugaras
Ősz Asszonyklub Egyesület
X. Észak-Kertváros programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig
ÁPRILIS:
•

Pécsi Játszótéri Családi Nap – Mosolymanó Egyesület

•

Kertvárosi Kreatív Játszóterek és Szomszédünnep – KÉK Egyesület
MÁJUS:

•

Átjátszott történetek – Pécs8
AUGUSZTUS:

•
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Melinda Juniális – Pécsi Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai Tagóvodája

XI. Közép - Megyer programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig
MÁRCIUS:
Tematikus közösségi foglalkozások, záróeseménnyel – Baranya Ifjúságáért Közhasznú
•
Nonprofit Kft.
•

Kerti Party – Mosolymanó Egyesület

•

Futóklub – Fittbike SE

•

Indoor duatlon – Fittbike SE
MÁJUS:

•

Indoor duatlon – Fittbike SE

•

Szépkorúak Tavaszi Kulturális találkozója – Nyugdíjasok Egyesülete
JÚNIUS:

•

Kerti Party – Mosolymanó Egyesület

•

Futóklub – Fittbike SE
XII. Dél-Megyer programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig
MÁRCIUS:

•
Közösségépítés és helyi kohézió erősítése iskolánk zöldítésével kapcsolatos
tevékenységekkel – TVT Tanszertár Alapítvány
•

Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből – Retextil Alapítvány

•

Dél-Megyeri Darts verseny – Mesterhármas Darts Klub

•

ÁPRILIS:
Író-olvasó találkozók, mesemondó interaktív foglalkozások – TVT Tanszertár Alapítvány

•

TVT Családi Nap - TVT Tanszertár Alapítvány

JÚNIUS:
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XIII. Déli városrészek programjai, 2020. márciustól, 2020. augusztusig

•

MÁJUS:
Rózsadombi Műhely – Kapocs Szociális Szövetkezet

•

Malomvölgyi Majális – Mosolymanó Egyesület
AUGUSZTUS:

•

Postavölgyi szüret – Kapocs Szociális Szövetkezet

A változás jogát fenntartjuk!
A pontos időpontokról kérem tájékozódjon a pecsikozossegek.hu weboldalon, vagy az
adott célterület közösségfejlesztő célterületfelelősénél.
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Elérhetőségek
Elérhetőségek
Maurer Krisztina: E- mail: maurer.krisztina@pecsihacs.hu, Telefon: 06-20-266-1131
•

I. Belső városrész:
Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület
7621 Pécs, Jókai u. 3.
Nyitvatartás: minden szerdán 8:00-16:00
https://www.facebook.com/pecsbelsovarosresz/

•

II. Szigeti városrészek:
Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár
7624 Pécs, Nagy Jenő u. 24.
Nyitvatartás: minden csütörtökön 14:30-16:30
https://www.facebook.com/pecsszigetivarosreszek/
Bogár Gábor: E-mail: bogar.gabor@pecsihacs.hu, Telefon: 06-20-267-5880

•

III. Uránváros:
Pécsi Kulturális Központ
7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.
Nyitvatartás: minden csütörtökön 10:00-18:00
https://www.facebook.com/pecsuranvaros

•

IV. Nyugati városrészek:
Pécsi Kulturális Központ – Patacsi Művelődési Ház
7634 Pécs, Fő utca 20.
Nyitvatartás: minden hétfőn 16:00-18:00
https://www.facebook.com/pecsnyugativarosreszek
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•

V. Nyugat-Mecsek:
Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola
7624 Pécs, Jurisics Miklós u. 17.
Nyitvatartás: minden hétfőn 13:00-15:00
https://www.facebook.com/pecsnyugatmecsek
Szerecz Gábor: E- mail: szerecz.gabor@pecsihacs.hu, Telefon: 06-20-267-4373

•

VI. Közép – Mecsek:
Pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola
7625 Pécs, Cserző köz 2.
Nyitvatartás: minden hétfőn 11:00-13:00
https://www.facebook.com/pecskozepmecsek/

•

VII. Kelet – Mecsek:
Pécsi Kulturális Központ – Szent Mihály Ház
7628 Pécs, Szabadságharc u. 1.
Nyitvatartás: minden csütörtökön 10:00-18:00
https://www.facebook.com/pecskeletmecsek/

•

VIII. Kelet – Pécs:
ZSÖK – Major utcai főporta
7626 Pécs, Major u. 21.
Nyitvatartás: minden hétfőn 16:00-18:00
https://www.facebook.com/pecskeletpecs/

•

IX. Somogy – Vasas – Hird:
KoBeKo – Művelődési Központ
7691 Pécs, Búzakalász u. 47.
Nyitvatartás: minden hétfőn 13:30-15:30
https://www.facebook.com/pecssomogyvasashird/
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Bencze Zsolt: E-mail: bencze.zsolt@pecsihacs.hu, Telefon: 06-20-266-6296
•

X. Észak-Kertváros:
Pécsi Kulturális Központ, Tolsztoj utcai Közösségi Ház
7632 Pécs, Tolsztoj u. 10.
Nyitvatartás: minden hétfőn 16:00-18:00
https://www.facebook.com/pecseszakkertvaros/

•

XI. Közép-Megyer:
Pécsi Kulturális Központ, Apáczai Művelődési Ház
7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.
Nyitvatartás: minden csütörtökön 10:00-18:00
https://www.facebook.com/pecskozepmegyer/

•

XII. Dél-Megyer:
Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola
7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.
Nyitvatartás: minden hétfőn 13:30-15:30
https://www.facebook.com/pecsdelmegyer/

•

XIII. Déli városrészek:
Mosolymanó Családi Központ
7636 Pécs, Polgárszőlő u. 13.
Nyitvatartás: minden hétfőn 10:30-12:30
https://www.facebook.com/pecsdelivarosreszek/
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