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Előszó 
 

Tisztelt Pécsi Polgárok! Kedves Olvasó! 

A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában projekt 2018. március 1-jével kezdődött és 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 képességének, 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 feltárására, közösségi beszélgetések tartására, közösségi interjúk 
felvételére, valamint a helyi lakosság kérdőíves megkérdezésére került sor. A munka párhuzamosan, szinte azonos 
módon folyt valamennyi célterületen. 
A programok megvalósítása 2019. szeptember 01-jén vette kezdetét. A programok sikeres megvalósítását a Pécsi 
Helyi Akciócsoport által üzemeltetett ügyfélszolgálati pontok és negyedévente megszervezett részvételi fórumok 
segítik.  
A Pécsi Programharsona célja, hogy a projekt eredményeit és a megvalósult programokat féléves 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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Betekintés a közösségfejlesztés módszertanába 

Az interjú 

A közösségfejlesztés célja a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A közösség alapvető 
emberi létfeltételnek is tekinthető. A részvétel megvalósulhat önmagától, szakemberi beavatkozás nélkül is, de 
hogy mikor van szükség beavatkozásra, azt a közösség érettsége határozza meg. Ahol alacsony az adott 
közösségi aktivitás, ahol az önkéntesség és a civil intézmények hálózata csekély, ott beavatkozásra van szükség.  
„Az életképes helyi közösség az, amelyikben a lakosok együttműködnek annak érdekében, hogy a legkülönbözőbb 
szempontú hatással legyenek a helyi társadalom szabályaira, amelyikben a lakosok a közösségi életre vonatkozó 
célokat tűznek ki maguk elé, és amelyikben az emberek képesek is a célok megvalósítására.” (Schönberg 1979.).  
A közösségfejlesztés folyamatának első lépése a helyzetelemzés: 

- közösségi interjú: a kezdeményezés, a lakosság megszólításának és bevonásának egyik fontos 
módszere. Az interjú azért közösségi, mert az a helyi közérzetre, az egyén és a közösség kapcsolatára, 
a helyi identitás tartalmára, a közösségi fejlesztési elképzelésekre és a cselekvési kapacitásra kérdez rá. 

- közösségi beszélgetések: a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, feltáró értékek és közösségi 
problémák nyilvánosságra hozatala, közösségivé tétele és megbeszélése 

- közösségi felmérés: a helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló, közösségfejlesztő aktivizáló 
módszer, amelyen keresztül minél több ember megszólításra kerül 

- helyi cselekvési terv: a közösségi felmérés eredményeire épülő terv, amely nemcsak az adott településen 
élők szükségleteit, saját jövőjükre és településükre vonatkozó elképzeléseit tartalmazza, hanem egy olyan 
útmutató, amelyben a lakosok is aktív szerepet vállalnak a tervek megvalósításában. 

A helyzetelemzési folyamat során feltárásra kerültek a célterületekre jellemző aktivitási sajátosságok, helyi 
közösségi problémák és közösségfejlesztési elképzelések. Az alábbiakban a Belső városrész és a Szigeti 
városrészek sajátosságát fejtjük ki. 
A közösségi interjú célja főként az, hogy bekapcsolódásra, cselekvő részvételre mozgósítson. Interjúkat nem csak 
a közösségfejlesztő, hanem az általa első körben meginterjúvolt és vélhetően kezdeményezni akaró „központi 
mag”, a lakosságból kiválasztódó, érdeklődő és cselekedni akaró önkéntesek csoportja is készíthet. Ennek oka 
nem csak az, hogy máskülönben nem tudnának elegendő számú interjút készíteni, hanem az is, hogy a 
közösségfejlesztés már a kezdetektől törekszik a közösségi munkamód alkalmazására.1 Esetünkben a 
kapcsolatépítés első lépéseként azokat kerestük meg, akik a helyi közösségi élet ismert vezetői, jelentős helyi 
polgárai vagy véleményformálói. Az interjúk végén felkértük az interjú alanyát, hogy javasoljon további 
beszélgetőpartnert, így a helyi emberek által közösségi hálózatot építhettünk fel. Az interjúknak három alapkérdése 
volt: Mit jelent számára itt élni? / Min változtatna és hogyan? / Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz? 
A beszélgetések végén felajánlottunk az interjúalanynak egy következő beszélgetési lehetőséget, de már 
nyilvános, közösségi beszélgetés formájában. Az elkészült interjúkat összesítettük, csoportosítottuk és elemeztük. 
Ezek által körvonalazódott a helyi identitás tartalma, képet kaptunk a helyi közösség cselekvési kedvéről, 
hozzáértéséről és arról, hogy a helyi lakosokat mi foglalkoztatja. 
A Belső városrészben 57, a Szigeti városrészek esetén 34 db interjú került felvételre. A felvett és kiértékelt interjúk 
mellett, a közösségi felmérés részét képezte a kérdőíves felmérés is, mely során a Belső városrész esetében 
további 306 és a Szigeti városrészekben 302 helyi lakos véleménye került meghallgatásra.  
 
Maurer Krisztina, célterület felelős – közösségfejlesztő 
  

 
1 https://cskwiki.hu/kozossegi-interju/?fbclid=IwAR1Y8UGDUuLkGxS-LwFOD2_xbyJPOmfCX_Jb7yihz3cb2QNIt7VglsVTEAo 
(Letöltés ideje: 2020.08.31) 
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I. Belső városrész 

Idősek karácsonya 

Név: Lovák Ibolya, az egyesület tagja 
Szervezet: Nyugdíjasok Egyesülete 
 
Köszöntöm a Nyugdíjasok Egyesület képviselőjét Lovák Ibolyát! 2019. november végén került 
megrendezésre az „Idősek karácsonya” elnevezésű rendezvény. Milyen szervezetek, csoportok vettek 
részt az ötletelésben, illetve a szervezésben? Kérem beszéljen az előkészületi munkákról is! 
Egy régi rendezvényünket szerettük volna új formában megszervezni. Az idősek az idősekért szemléletet szerettük 
volna előtérbe helyezni, így az időskorúakat aktívan bevontuk már az előkészületekbe is. A rendezvényt megelőző 
két hétben több alkalommal is összejöttünk a székházunkban. Először ötleteltünk, majd az adventi időszakhoz 
kapcsolódó, kézműves ajándékokat készítettünk. Elmondhatom, hogy nagyon jó közösség kovácsolódott össze 
ezalatt a két hét alatt. Az előkészületekhez tartozott még a rendezvényre szánt sütemények házilag való 
elkészítése, melyre nagy számban voltak jelentkezők, továbbá a meghívók kiküldése és az előadóként bevont 
iskolás csoportokkal való egyeztetés is. A Vasutas Művelődési Házban került megrendezésre az ünnepség. 
Nagyon gördülékenyen ment a termek előkészítése részükről és minden technikai kérésünket teljesítették. 
 
Kérem mutassa be röviden magát, a megvalósult eseményt!  
Az ünnepség elnökünk köszöntőjével indult. A folytatásban vendég előadóként szólalt fel az Idősek Klubja 
Rácváros vezetője, aki bemutatta a nemrég megnyílt intézményüket. Ezt követően egy fúvós csoport, majd az 
iskolás csoportok és végül a Bokréta népdalkörünk énekes, verses műsora következett. Az est folyamán 
megnyitottuk retro kiállításunkat is, mely régi szalvétákból és képeslapokból állt össze. Klubjaink tagjai számára 
hirdettük meg a lehetőséget az anyagok beküldésére. Nagy örömünkre szebbnél szebb darabok érkeztek be a 
lelkes gyűjtőktől. 
 
Milyen visszajelzések érkeztek azóta a résztvevőktől? 
Nagyon sok visszajelzés érkezett a tagoktól, volt, aki levélben is megköszönte a színvonalas rendezvényt. 

Kérem értékelje a Pécsi Kommunikációs Központ munkáját! 
Az együttműködés nagyon jó volt, nagyon segítőkészek voltak a munkatársak. 
 
Mit gondol, Ön és a szervezete mit nyertek a projekt kapcsán, milyen tapasztalatokkal, új élményekkel lettek 
gazdagabbak?  
Nagyon jól sikerült rendezvény volt, személy szerint nagyon örültem, hogy ilyen formában megvalósulhatott. 
 
A projekt lefutása után is szívesen megrendeznék ezt a programot ebben a formában? 
Mindenképpen szeretnénk megtartani a rendezvényt, de hogy milyen formában, az még nem körvonalazódott ki. 
Hamarosan újra ötletelésre kerül majd sor, amikor is meghallgatjuk klubvezetőink véleményeit, javaslatait is. 
Tagjaink aktív bevonását mindenképpen szorgalmazzuk, mert nagyon jó hangulatban teltek el azok a közös 
alkotóműhelyek. Egy nagyrendezvény ötlete is felmerült már korábban, megvalósítása viszont nagyobb teher az 
egyesület számára, így kérdéses, hogy mikor jöhet létre. 
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Ha péntek, akkor német klub 

Név: Matkovits-Kretz Eleonóra, elnök 
Szervezet: Magyarországi Németek Baranya Megyei Nemzetiségi Köre 
 
Köszönöm Matkovits-Kretz Eleonórának, a Magyarországi Németek Baranya Megyei Nemzetiségi Köre 
elnökének, hogy elfogadta kérésünket az interjú elkészítéséhez! 2019 őszén indult el az a 
programsorozatuk, mely Pécs német múltját mutatja be. Kérem mutassa be röviden, hogyan született meg 
a „Ha péntek, akkor német klub” programsorozat ötlete! 
Nagyon régóta szervezünk már különböző klubfoglalkozásokat, úgymint nyelvklub, filmklub. Az ötlet abból jött, hogy 
jó lenne átadni a fiataloknak azt a tudást, azt az összegyűjtött örökséget, ami az évek alatt felgyülemlett, így 
összeültünk a tagokkal és ötletbörzét tartottunk. Egy olyan programsorozatot találtunk ki, amely lépésről-lépésre 
bemutatja Pécs német nemzetiségének történetét, hagyományait, kihegyezve a programokat arra, hogy a 
németség mit hozott a város számára. Ez az előadássorozat terveink szerint kiváló lehetőség lesz arra, hogy 
havonta egy alkalommal méltón bemutatásra kerüljenek az összegyűjtött anyagok, mindez az újonnan létrejött 
örökségklub keretében.  
 
Kérem mutassa be röviden az egyik megvalósult programot!   
Az előadásainkat úgy terveztük, hogy ne csak a székhelyünkön kerüljenek megvalósításra, hanem különböző 
emblematikus helyeken, így levéltárba és múzeumba is ellátogatunk, valamint egy városi séta során is 
megismerhetjük a régi emlékeket. Minden alkalom egy rövid előadással indult, majd azt követően kötetlen 
beszélgetés vette kezdetét a hallgatóság és az előadó között. 
Kiemelném a Baranya Megyei Levéltár Rét utcai épületében megrendezésre került alkalmunkat, ahol fantasztikus 
régi dokumentumokat nézhettek meg az érdeklődök, a régi iratoktól kezdve a pecsétekig, minden különlegesség 
bemutatásra került. Másik, kicsit vidámabb eseményünk a farsang volt, ami a kidíszített klubhelyiségünkben került 
megrendezésre. A vidám hangulatú napot mindenki nagy örömére farsangi fánksütés zárta, színesítve ezzel is az 
eddigi programokat. 
 
Milyen visszajelzések érkezetek azóta a résztvevőktől? 
Nagyon jó hangulatban teltek el az eddigi alkalmak. Az előadások utáni kötetlen beszélgetések alatt, főleg az 
idősebb korosztály hozzászólása révén, sok régi emlék, történet került felszínre. 

Mit gondol, Ön és a szervezete mit nyertek a projekt kapcsán, milyen tapasztalatokkal, új élményekkel lettek 
gazdagabbak?  
Az eddig megvalósult alkalmakon nagyon értékes előadások születtek, és nagyon sok résztvevő volt. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy minden előadáson hallhattunk olyan érdekességet, amelyet eddig még nem tudtunk az 
adott témakörről. Tervben van egy kiadvány létrehozása, mely tartalmazná az előadások tematikáját, meghívóit, 
akár rövid anyagait. Remélhetőleg szép és tartalmas anyag állhat majd össze. Zárásként pedig egy kiállítást 
szeretnék megvalósítani, amely kapcsolódna egyesületünk 30 éves évfordulós ünnepségéhez. 
 
A projekt lefutása után is tervben van a rendezvénysorozat folytatása? 
Nagyon sok oldalról szeretnénk bemutatni a németség történetét így, ha még marad olyan téma, amire nem volt 
időnk, akkor szívesen folytatnánk. 
 
Vett részt egyéb, a projekt keretein belül, de nem az Önök szervezete által megvalósuló programon? 
A Testvérvárosok Terei Általános Iskola egyik eseményén vettem részt. Nagyon jól szervezett, tartalmas program 
volt. Azóta is tájékoztatást kapunk tőlük az éppen megrendezésre kerülő eseményükről, így ahová csak tudunk, 
ellátogatunk. 
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II. Szigeti városrészek 

Márton napi mulatság 

Név: Pillmann Edit, irodavezető 
Szervezet: Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 
 
Köszönöm a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület képviselőjének, hogy elfogadta felkérésünket a 
közösségi interjú elkészítésére. 2019. november 9-én került megrendezésre a „Márton napi mulatság” 
elnevezésű programjuk. Kérem mutassa be röviden, hogyan született meg a rendezvény ötlete, valamint az 
előkészítési munkákról és magáról a megvalósult eseményről is beszéljen! 
A korábbi évektől eltérően ezt a rendezvényt szélesebb körben szerettük volna megvalósítani, így szerte az egész 
városban hirdettük. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szomszédokat is meghívjuk, mert ez egyben 
szomszédünnep is. A program lámpáskészítéssel indult bent az épületünkben, majd a gyerekek az elkészített 
ajándék lámpásokkal elindultak a környéken. Azoknak a szomszédoknak, akik szívesen látták otthonukban a 
lámpásokkal vonuló gyerekeket, verssel és mondókával kedveskedtünk.  
 
Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől? Az egyesületnél dolgozók milyen tapasztalatokkal, új 
élményekkel lettek gazdagabbak?  
Az eseményre voltak más városrészből is érdeklődők, de többnyire csak a környéken élőket tudtuk megszólítani. 
A szomszédok a gyerekek műsorát apró édességgel hálálták meg, és volt olyan ház, melynek ablakába az este 
folyamán kikerült egy kis mécses, jelezve számunkra, hogy velünk ünnepeltek. Minden résztvevőnek tetszett a 
program, legyen az egy régi, vagy éppen egy új szomszédunk. 
Ez volt az év első beltéri programja, amely egyben egy nyugodtabb közösségi élményt jelentett a szülőknek, amikor 
is oldottabban tudtak egymással beszélgetni, míg a háttérben a gyerekek hasznos elfoglaltságot végeztek. Az 
esemény után nagyon sok családtól kaptunk fényképeket, melyek közül válogattunk a faliújságunkra és 
továbbítottuk őket a hírláncunkon keresztül a többi család felé. Ilyen formában is értesültek a rendezvényről azok, 
akik esetleg nem tudtak a rendezvényen részt venni. Emellett írásos formában is érkeztek élménybeszámolók, 
amelyekben sokan leírták véleményüket a programmal kapcsolatban. Ezek a beszámolók nagyon hasznosak 
számunkra, mivel az ebből levont következtetéseket beépítjük valamilyen formában a következő tervezési 
folyamatba. 
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársaival?  
Az együttműködés nagyon jó volt közöttünk. Elmondhatom, hogy az előkészítésnél és a lebonyolításnál is jól helyt 
álltak, zökkenőmentesen ment a fényképezés, a jelenléti ívek aláíratása is. 
 
A következő alkalom szervezése során lesz-e esetleg olyan, amit másképp csinálna? 
Szeretnénk még jobban nyitni ezzel a programmal, így olyan fórumot szeretnénk találni, ahol még több családot 
elérünk.  
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Meseváros 

Név: Farkas Gabriella, elnök 
Szervezet: Apróka Alapítvány 
 
Köszönöm az Apróka Alapítvány elnökének, hogy elfogadta felkérésünket a Közösségi interjú 
elkészítésére. Alapítványuk célul tűzte ki, hogy minél több segítséget megadva támogassák az óvodai 
nevelési munkát. 2019. október 02-án került megrendezésre a „Meseváros”, megnyitó és kiállítás 
elnevezésű programjuk. Kérem mutassa be röviden, hogyan született meg a rendezvény ötlete! 
A „Meseváros” megnyitó, kiállítás című program megalkotásánál az volt a célunk, hogy a korszerűen felújított 
óvodát ünnepélyes keretek között adjuk át. Családias hangulatú, a helyi közösségeket aktívan bevonó ünnepi 
programot szerettünk volna létrehozni. 
 
Kérem mutassa be az előkészületi munkálatokat és röviden a megvalósult eseményt is!  
Az Apróka Alapítvány tagjaival és a Városközponti Óvoda munkatársaival közösen összeültünk, hogy megalkossuk 
az ünnepi alkalom programtervét. Együtt találtuk ki azokat az apró részleteket, melyek még színvonalasabbá tették 
az összejövetelt. A programterv elkészítését követően felosztottuk egymás között a szervezési feladatokat, a 
rendezvényt megelőző kézműveskedésbe is többen bekapcsolódtunk. A szülői értekezleten felvázoltuk a 
családoknak a terveinket, segítségüket kértük ezek megvalósításában. A délelőtt folyamán a népi játékokkal 
ismerkedhettek a gyerekek, és az óvodapedagógusok segítségével elindult az arcfestés, csillámtetoválás és a 
légvárat is birtokba vehették a gyerekek. Az óvoda bejáratát díszítő lufikapu készítése is elkezdődött, melynek 
munkálataiba az összes korosztályt bevontuk. Délután a szülők, rokonok, az elballagott ovisok és családjaik, a régi 
óvónénik és a helyi lakosok is részeseivé váltak az ünneplésnek. Az ovisok énekeltek, verset mondtak, elballagott 
társaikkal közösen mazsorett tánccal örvendeztették meg az egybegyűlteket. A PSN Zrt. lehetőséget teremtett a 
közös mozgásra, majd ezt követően táncbemutató és nyitott táncház vette kezdetét. 
 
Mely szervezetek, informális csoportok kerültek bevonásra és milyen formában? 
A rendezvény sikeres megvalósításában számos szervezet, közösség közreműködött. A szülők segítségével 
szépülhetett meg intézményünk kerítése, valamint alapanyagokat is kaptunk tőlük kreatív foglalkozásainkhoz. A 
Pécsi Ellátó Központ segédkezett a területrendezésben, játszótéri eszközök felújításában és újak kihelyezésében. 
A Tiborc utcai Faiskola támogatásával pedig szebbé és barátságosabbá vált udvarunk. A rendezvényre a 
Zsályaliget népi gyermekjátékokat, a PartyBumm pedig ugrálóvárat biztosított, közreműködött továbbá a Hungast 
Mecsek Kft., az Elsant 2000Kft, az Enger Kft és a PSN Zrt. is. 
 
Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől? Az alapítványnál dolgozók milyen tapasztalatokkal, új 
élményekkel lettek gazdagabbak?  
Nagyon jól sikerült a rendezvény, az alkalom kicsiket, nagyokat, időseket és fiatalokat egyaránt megszólított. Az 
óvoda ünnepélyes keretek között történő átadása nagy élményt jelentett a jelenlegi és a régebben itt dolgozóknak, 
valamint a környéken lakóknak egyaránt. A visszajelzések azt igazolják, hogy ilyen és hasonló programokra 
igényük van az embereknek, mivel ezek a közösségi összejövetelek a konkrét eseményen túl régi barátok, 
ismerősök, kollégák, családok közös kikapcsolódását és találkozását is segítik, minket pedig jó érzéssel töltött el, 
hogy ilyen sokan osztoznak örömünkben. 
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársaival?  
A munkájuk nagy segítség volt a nap folyamán, mert így mi nevelők csak a gyerekekre és a megnyitóra kellett, 
hogy összpontosítsunk. Köszönjük a munkájukat! 
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A következő alkalom előkészülete és lebonyolítása mennyiben fog eltérni az elsőtől? 
A folyamat következő lépéseként egy felhívást tettünk közzé a helyi közösségek, családok számára. Felkértük 
őket, hogy vegyenek részt egy történeti kiállítás létrehozásában. Ehhez régi játékokat, fényképeket, emlékeket 
szeretnénk összegyűjteni. Új elemként egy vendég előadót is hívunk, akitől a Szigeti városrészről és az óvodáról 
hallhatunk érdekes, régi történeteket, valamint egy színházi előadást is tervezünk megvalósítani remélhetőleg a 
gyerekek nagy örömére. 
 
Vett részt egyéb, a projekt keretein belül, de nem az Önök szervezete által megvalósuló programon? 
A Madárkarácsony elnevezésű programon vett részt az óvoda közössége, melyről nagy élménnyel tértünk haza. 
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Betekintés a közösségfejlesztés módszertanába 

Közösségfejlesztés a kulturális intézményekben 

A kulturális intézményekben való közösségfejlesztésről már az amerikai „settlement” mozgalmak megjelenése óta 
beszélhetünk, amelyeknek első kezdeményezése az 1884-ben alapított Toynbee Hall volt.2 Magyarországon a 
kulturális intézményekben való közösségfejlesztés a rendszerváltás előtt kezdődött, amelyek főleg pártprogramok, 
táncházak és énekkarok formájában jöttek létre, majd a rendszerváltás után bővültek több elemmel, gyakran 
külföldi példákra épülve. Hazánkban kulturális intézmények alatt a következőket értjük: állatkertek, múzeumok, 
könyvtárak, levéltárak, oktatási intézmények és közművelődési intézmények. Pécs városában a legtöbb kulturális 
intézményt a Pécsi Kulturális Központ tartja fenn, amelyekben számtalan program valósul meg. Ezen intézmények 
keretei között az egyének a társadalmi folyamatokban való részvételt gyakorolhatják gyermekként, majd vehetnek 
részt bennük felnőttként. Ebben nélkülözhetetlen szerepet játszanak a Pécsett nagy számban jelenlévő civil 
szervezetek, illetve informális klubok, foglalkozások. Ezen keretek között az egyének aktív közösségi 
szerepvállalását többféleképpen elő lehet segíteni, amelynek következtében növekszik a helyi integritás és 
kohézió. „A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” elnevezésű, TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 
számú projekt kapcsán több, a helyi lakosságot aktivizáló program is megrendezésre kerül. A megvalósult 
közösségi tevékenységek történeti feltárását tizenhárom városrészi kötetben mutatjuk be. A városrészi közösségi 
interjúk pedig az interjúalanyok szubjektív véleményét szemléltetik a célterületek vonatkozásában. Ezen kötetek 
nyomtatott formában elérhetőek Pécs város kulturális intézményeiben, illetve letölthetőek a 
www.pecsikozossegek.hu weboldalról. A közösségi beszélgetések és a részvételi fórumok szintén a fent említett 
intézményekben kerülnek megtartásra, ahol a közösségek kifejthetik, jelezhetik az éppen aktuális lakossági 
problémaköröket, kapcsolatot építhetnek más szervezetekkel, valamint döntéseket hozhatnak a projekttel 
kapcsolatos kérdésekben. 
Pécs Uránváros célterületén, a kulturális intézmények gyermekkortól egészen a nyugdíjas korig szerveznek 
különböző programokat, segítve az egyén közösségekben való részvételét. Fontos kihangsúlyozni, hogy ezen 
intézmények tevékenysége nélkülözhetetlen a célterületeken való aktív közösségi részvételhez. Uránvárosban a 
Kulturális Központ léte több szempontból is elengedhetetlen. Az intézmény ad otthont a célterület könyvtárának, 
számos rendezvénynek, illetve különböző csoportosulásoknak (pl.: tánc és ének társaságok, varró körök, nyugdíjas 
klubok, illetve iskolásoknak tartott ismeretterjesztő programok). A célterületen működő számos iskola és óvoda 
évente több közös programot valósít meg, mely amellett, hogy erősíti az intézmények közötti együttműködést, 
nagyban hozzájárul a gyerekek közösségbe való integrációjához is.  
 
Nyugat-Mecsek és a Nyugati városrészek célterületek a kulturális intézmények szempontjából hasonló képet 
mutatnak. Mindkét terület úgynevezett „alvó városrész”, vagyis az ott élők más célterületre járnak dolgozni, ezért 
napjuk jelentős részét nem itt töltik, kulturális igényeiket pedig jellemzően a belvárosban elégítik ki. A Nyugati 
városrészben a Pécsi Kulturális Központhoz tartozó Patacsi Művelődési Ház az egyedüli kulturális intézmény. Az 
itt megrendezésre kerülő előadások, zenés foglalkozások, sport vagy akár gasztronómiai programok nagyban 
hozzájárulnak az alapvetően falusias hangulatú városrész aktív életéhez. Mivel a célterületen szinte csak 
kertesházak találhatóak, ezért jellemzően jó szomszédi viszonyok alakultak ki, továbbá a célterület elhelyezkedése 
miatt jellemzőek a közös túrázások. Nyugat-Mecsek célterület kulturális életét főleg az oktatási intézmények 
biztosítják, beleértve az iskolákat, óvodákat és az egyetem itt található kampuszait. Ennek köszönhetően számos 
ismeretterjesztő, hobbi, zenés-táncos foglalkozás lehetősége adott a tanulók számára. Itt is felmerül azonban az a 
probléma, hogy a városrész lakói inkább a belvárosi kulturális életet preferálják, mely annak közelségéből és 
sokszínűségéből adódik. 
 
Mint olvasható, mindhárom célterület rendelkezik olyan kulturális platformmal, ahol a közösségfejlesztési 
folyamatok kibontakozhatnak. Célom, hogy ezeket a lehetőségeket meglássam, felkaroljam és a legjobb 
tudásommal segítsem az ott élőket abban, hogy az egyénekből kialakuljon az egység és ne idegenként, hanem 
összetartozókként tekintsenek egymásra és érezhessék, hogy tartoznak valahova. Remélem, hogy 

 
2 Forrás: Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés 
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hozzájárulhatok ahhoz, hogy kialakuljon egy aktív közösség, melynek tagjai képesek a felmerülő problémák 
megvitatására és megoldására. 
 
Bogár Gábor, célterület felelős – közösségfejlesztő 

(Kép forrása: https://www.programturizmus.hu/partner-pecsi-kulturalis-kozpont-pecs.html) 

Források 
• Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés, Budapest 1998, 

https://www.kodolanyi.hu/konyvtar/images/tartalom/File/Kozossegszervezes/kozossegfejlesztes.pdf 
• Arapovics Mária, Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés útmutató, Budapest 2017 
• https://pecsikozossegek.hu 
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III. Uránváros 

Terményfesztivál és Mihály napi vásár 

Név: Lóki Zoltánné, tagóvoda vezető 
Szervezet: Varázspálca a Radnóti Úti Óvodásokért Alapítvány 
 
A Varázspálca a Radnóti Úti Óvodásokért Alapítvány több éve valósít meg sikeres programokat, az óvoda 
és lakóközösség bevonásával. A ,,Terményfesztivál és Mihály napi vásár” elnevezésű esemény szeptember 
végén Mihály nap környékén került megrendezésre. A színes vásári forgatagban népi kézműves 
tevékenységekben való részvétel népi kézműves portékák készítésére kínált lehetőséget. A vásár 
hangulatát élő népzene, táncház és szüreti elemek például szőlőpréselés, mustkóstolás gazdagította. A 
program elemei között megjelent továbbá a népi ügyességi- és gyermekjátékok, illetve a népi 
kismesterségek bemutatása is.  
 
Kérem mutassa be röviden a megvalósult programot!  
Örökös zöld óvodaként hagyománnyá nőtte ki magát az őszi családos programunk. Immár 13 éve rendezzük meg, 
hasonlóan, de mégis másképp. Így volt ez ebben az évben is. A támogatásnak köszönhetően több partnert tudtunk 
mozgósítani, színesebb volt a tevékenységek felkínálása. Nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapokban is a 
természetes, hagyományos anyagok, a különböző termények, növények terméseinek felhasználására. A 
projektnek köszönhetően egy újfajta programot szerettünk volna megmutatni, mégpedig azt, hogy otthon a 
gyerekek és szülők milyen régmúltat idéző játékokat tudnak játszani együtt. A hagyományokat megtartva, dióval 
és krumplival különböző játékokra vagy játékos tevékenységekre is volt lehetőség. Nagyon fontosnak tartottuk a 
hagyományőrzésen túl a szülők figyelmét felhívni arra, hogy a manapság divatos egycélú játékok csak ideig-óráig 
maradnak szórakoztatóak. Ezekkel a játékokkal,  tevékenységekkel és a projekt segítségével sikerült bemutatni, 
hogy milyen sokféle remek játékot lehet játszani a háztartásban fellelhető dolgokkal. Nagyon örülünk, hogy óvodánk 
hagyományőrzéssel kapcsolatos programot valósíthatott meg, ahol az óvodai pedagógusok, az alapítvány tagjai, 
a szülők és gyerekek együtt érezhették jól magukat. Az elkészült játékokkal a gyerekek még az esemény után is 
sokáig tudtak játszani és nagy örömmel emlékeznek vissza a programra, aminek nagyon örülünk, hiszen 
számunkra a gyermekek boldogsága a legfontosabb cél. Az elkövetkező években is nagyon várjuk, hogy 
megvalósítsuk a programot. A Mihály napi vásárban a gyerekek, a dolgozók és a szülők által készített portékák 
kerültek bemutatásra, itt is a természetes anyagok felhasználása dominált. 
 
Az előkészületi munkálatok hogyan zajlottak?  
Két szálon futottak a szervezési munkálatok. Egyrészt felvettük a kapcsolatot a partner szervezetekkel. A Misina 
Néptáncegyüttessel több éve valósítunk meg sikeres programokat, illetve a projekt kapcsán kerestünk fel más 
szervezeteket is, akikkel jól sikerült a közös munka és a továbbiakban is szeretnénk együtt dolgozni. A másik szálon 
felvesszük a kapcsolatot a családokkal, helyi lakosokkal, iskolákkal, akiknek bemutatjuk a hagyományőrző 
foglalkozásainkat. Ebben a szerepben az óvoda, mint közösségi tér jelenik meg. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
családok megálljanak egy kicsit a rohanó életükben és részt vegyenek közösségi játékokban, foglalkozásokban és 
beszélgessenek egy jót egymással.  
 
Mely szervezetekkel sikerült együttműködniük? 
A korábban említett Misina Néptáncegyüttes mellet a Kézművesek Baranyai Egyesülete mutatott be többfajta népi 
kismesterséget. A családokkal és pedagógusainkkal folytatott közös munkát nálunk mindig egy gyűjtőmunka előzi 
meg. Szeretjük, hogyha a megvalósuló programokba mindenki bemutatja a maga ötleteit, elképzeléseit és ezen 
ötletek alapján jönnek létre az események. 
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Milyen visszajelzések érkeztek a programmal kapcsolatban?  
Van egy emlékkönyvünk, ahova bárki, önként írhat véleményt az óvoda programjairól. Ebbe a könyvbe az esemény 
kapcsán is került írás, amiben nagyon dicsérték a programot. Szerintem ez jól bemutatja, hogy mennyire remek 
visszajelzések érkeztek az esemény kapcsán.  Ez a könyv lassan már tizenkét éves és nagy becsben tartjuk.  
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központtal?  
Úgy gondolom, hogy a kezdeti nehézségek ellenére nagyon jól alakult az együttműködés. A rendszeres kétirányú 
kommunikációnak hála zökkenőmentesen valósult meg a program és várjuk a közös munkát a többi programnál 
is.  
 
Miben módosítaná a programot az újbóli megszervezésnél?  
Úgy gondolom, hogy a program számunkra megfelelően zajlott és a rendelkezésre álló időintervallumban a lehető 
legtöbb és legérdekesebb programelemet sikerült megvalósítanunk. Amennyiben módosítanánk az eseményt, az 
nem azért lenne, mert bármelyik részével problémánk akadt, hanem azért, mert szeretnénk másfajta elemeket is 
megmutatni vagy esetleg még azért, mert más partnerekkel is sikerül együttműködni. A szervezési munkálatokon 
nem változtatnánk, mivel úgy gondoljuk, hogy az megfelelően működik.  
 
Van esetleg olyan szervezet vagy informális csoport, akinek ismerik a munkásságát, de még nem tudtak 
együttműködni?  
A Hunyor Foltvarró Körrel szeretnénk felvenni a kapcsolatot, mivel a részvételi fórumon való bemutatkozáson 
nagyon szimpatikusak voltak és tudomásom szerint más óvodával nagyon sikeres együttműködést hoztak létre. 
Szeretnénk felvenni a kapcsolatot további népdal és néptánc együttesekkel is, hogy több hagyományőrzéssel 
kapcsolatos programot valósítsunk meg.  
 
Zárásképpen lenne bármi, amit szeretne elmondani az elhangzottakon kívül?  
Szeretnénk, ha a programjaink nagyobb média megjelenést kaphatnának és több fórumon is értesülhetnének az 
érdeklődök. Ezzel kapcsolatban bármilyen ötletet, meglátást szívesen fogadok. Az óvoda nyitott programjaiba 
szeretnénk jobban bevonni a városrész lakosságát.  
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Adventi készülődés - Luca napi hangolódás 

Név: Staubachné Orbán Andrea, tagóvoda vezető 
Szervezet: Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvodájának szülői munkaközössége 
 
Az óvoda szülői munkaközössége pedagógusaival karöltve minden évben számos programot valósít meg 
az intézménybe járó gyermekek és szülők számára. Mindig nagy hangsúlyt fektetnek a jeles napokhoz 
köthető hagyományokra, néphiedelmekre. Idén a projekt keretein belül megvalósuló program kapcsán 
sikeresen kinyitották az óvodát a helyi közösség számára is. 
 
Kérem röviden mutassa be a megvalósult programot! 
Szerettük volna a hagyományos ünnepünket, a Luca-napi készülődést a lakóközösség számára is nyitottá tenni és 
a projekt biztosította nekünk ezt a lehetőséget. Örömmel vettünk részt és az volt a célunk, hogy az óvoda egy 
közösségformáló szerepet töltsön be a lakóközösségben, ezáltal helyszínül szolgálhasson a helyi közösségi 
aktivitásoknak. 
 
Hogyan zajlottak az előkészületek a programra? 
Mivel ez az adventi időszak egyik programja és ezen időszak négy hetet ölel fel, így a gyerekekkel való folyamatos 
készülődés jellemezte. A jeles napoknál, a történetek, a népi hiedelmek és szokások megismerésére került sor. 
Kreatív foglalkozásokon keresztül pedig a gyerekek megismerhették a Luca nap különböző hagyományait. 
 
Hogyan zajlott a délután, milyen programok voltak? 
A nagycsoportosok karácsonyi műsort adtak elő a rendezvény nyitásaként, majd kézműves foglalkozások 
kezdődtek, amelyek kapcsolódtak az adventhez, illetve a Luca naphoz is. Készítettünk Luca-napi naptárakat és 
boszorkányokat, illetve ültettünk hagyományosan Luca-napi búzát is. Ezeket a gyerekek mind hazavihették. Majd 
miután a gyerekek a kézműves foglalkozások keretein belül megtanulták és megértették a hagyományokat, a 
programot egy közös énekléssel zártuk. 
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központtal? 
Nagyon örültem, hogy mindig elérhetőek voltak és aktív volt a kapcsolat. Úgy vélem, hogy tökéletesen működött a 
szervezés és a megvalósítás is, kellemetlen tapasztalatról nem tudok beszámolni. Mindazonáltal a szükséges 
adminisztráció sok szülőt meglepett. Nehézséget okozott, hogy ilyenkor mindenki siet a kezdődő programra, így 
az idén szerzett tapasztalatok alapján a következő programokon az adminisztrációt is gördülékenyebben fogjuk 
tudni megszervezni. 
 
Van-e olyan szervezet vagy informális csoport, akikkel együttműködtek a megvalósítás kapcsán? 
A projekt kapcsán több szervezettel ismerkedtünk meg. A közösségi beszélgetéseken és részvételi fórumokon 
kezdtük meg az együttműködést a Hunyor Foltvarró Körrel, akikkel nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépítenünk. A 
program kapcsán készítettek ajándék zsákocskákat és ezeket a gyerekek szintén hazavihették. Emiatt a nagyon 
pozitív tapasztalat miatt tervezzük a többi programunkba is bevonni őket, illetve keressük a többi szervezettel is az 
együttműködési lehetőségeket. 
 
Van olyan szervezet, aminek ismerik a munkásságát, de bármilyen okból nem tudtak eddig együttműködni? 
Csupa olyan emberrel és szervezettel találkoztam, akik szívesen dolgoznak együtt a helyi közösség érdekében. 
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Milyenek voltak a visszajelzések? 
A szülők részéről csupa jó visszajelzés érkezett, illetve a munkatársakkal is nagyon pozitívnak éltük meg a 
rendezvényt. Úgy gondolom, hogy több évre visszamenőleg az egyik legsikeresebb programunk volt. 
 
Önnek személy szerint milyenek voltak a tapasztalatai? Hogyan élte meg a programot? 
Én úgy gondolom, hogy ez a projekt kiváló lehetőséget nyújt a helyi szervezetek, egyesületek közötti új kapcsolatok 
kiépítésére, aminek eredménye lehet több hosszútávú együttműködés. Ez pedig tökéletes bizonyíték arra, hogy a 
kezdeményezés elérte a célját.  Az anyagiak tekintetében pedig levett egy nagy terhet a vállunkról, hiszen nem 
azon kellett gondolkodni, hogy mit és mennyiért tehetünk meg, hanem azon, hogy milyen jobbnál jobb 
programelemeket építhetünk be. 
 
Ön szerint hogyan lehetne elősegíteni a szervezetek közötti együttműködéseket? 
Szerintem a Pécsi Kulturális Központban megtartott beszélgetések és fórumok alkalmával, a személyes 
találkozások és jó beszélgetések nagyban segítették a kapcsolat kiépítését, illetve, hogy ott volt lehetőségünk 
bemutatkozni egymásnak. Ezeken a beszélgetéseken fény derült olyan együttműködési igényekre, amelyek ebben 
a formában korábban nem lettek kimondva. Úgy gondolom, hogy a projekt után is szükség lenne ilyen fórumra, 
ahol az iskolák, óvodák találkozhatnának a helyi szervezetekkel és erre a Pécsi Kulturális Központ több 
szempontból megfelelő lenne, hiszen tud biztosítani helyszínt és ismerik is a helyi szervezeteket. Ebből mindegyik 
fél profitálhatna, hiszen minél többen megismernék egymás munkáját, illetve nagyobb nyilvánosságot is kapnának 
a megrendezendő programok. 
 
Ön szerint ezeket a fórumokat a jövőben városi szinten vagy városrészenként kellene megtartani? 
Úgy gondolom, hogy „workshop-szerűen” kellene megtartani városrészenként, de a meghívókat a Pécsett működő 
összes szervezet megkaphatná. Biztos vagyok benne, hogy én is ellátogatnék más városrészekben tartott 
alkalmakra. Fontos lenne viszont, hogy fel legyenek sorolva a résztvevő szervezetek, hiszen azok alapján mindenki 
tudna válogatni, hogy kivel szeretne együttműködni. Úgy gondolom, hogy nagyon sok résztvevőnek van rá igénye, 
hogy kialakuljanak kölcsönös együttműködések és egy egész városra kiterjedő folyamatos fórumból mindenki 
profitálhatna. 
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IV. Nyugati városrészek 

Ruszin Csodakert 

Név: Csehily József, elnök 
Szervezet: Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
 
A Kárpátaljáról áttelepült ruszin-magyarok és utódaik igyekeznek megőrizni, illetve újjáéleszteni régi 
hagyományaikat a kertkultúrában is. A helyi zöldségekből és gyümölcsökből lekvárokat, szörpöket 
készítenek. Minden közösségi munka egyben a nemzetiségi összefogást, összetartozást biztosítja, amely 
nagy érdeme a közösségnek. Az itt folyó innovációs kertművelés és gyümölcstermesztés már a jövőt hozza 
közelebb, bizonyítva, hogy egy közösség összefogva önmaga is mire képes egy határozott cél elérése 
érdekében. 
 
Kérem mutassa be a program előzményeit!  
Több évvel ezelőtt többen beléptünk a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványba. Gondolkodtunk, hogy milyen 
környezettudatos programot lehetne létrehozni és így született meg a csodakert program ötlete. Előzményként 
kialakítottunk egy konyhakertet. Mi ruszinok nagyon szeretjük a természetet és a házitermesztésű gyümölcsöket, 
zöldségeket. Később több kertet is csináltunk és ezek nagy sikerrel működnek. Ültettem olyan szilvafákat, amikből 
Magyarországon alig található. Van egy úgynevezett mag bankom is, amiben több tucat növény – például a 
paradicsom 15 típusa, különböző paprikák és fűszernövények vetőmagjai találhatóak meg. Jövőre több programot 
rendezünk ezekben a közösségi konyhakertekben, amelyek iránt nagy az érdeklődés. Érdekesség, hogy ezekben 
a kertekben semmilyen kémiai permetezést nem használunk, mivel több olyan természetes módszert ismerünk, 
amik távol tartják a kártevőket.  
 
Kérem mutassa be a megvalósult programot!  
A résztvevők rengeteg mag közül válogathattak. Készítettünk habart babot és csörögét, ami nagyon ízlett 
mindenkinek. Sok kérdés érkezett felénk, tanácsokat is kértek, így nagyon jó beszélgetések alakultak ki.  Rozvány 
György költő, újságíró, világjáró utazó Kárpátalja látványosságait mutatta be a jelenlévőknek, illetve a falatozás 
alatt zenés foglalkozást is tartottunk. 
 
Milyenek voltak a visszajelzések a program kapcsán?  
Mindenki nagyon jól érezte magát és szeretnék, ha újra lennének hasonló programok. A Nemzetiségi Pikniken, ami 
a Jókai téren került megrendezésre, több olyan érdeklődő is megfordult, akik e program hatására később eljöttek 
erre a rendezvényre. 
 
Amennyiben újra megszervezi a programot, változtatna bármin az idei tapasztalatok alapján?  
Úgy gondolom, hogy nem. Ez a program úgy volt jó, ahogy volt.  
 
Milyen tapasztalatokkal gazdagodtak a program kapcsán?  
A többi nemzetiséggel ellentétbe, mi ruszinok nagyon kevesen vagyunk. Nagyon örültünk, hogy sikerült 
bemutatnunk a hagyományainkat, a szép és érdekes növényeinket és hogy ilyen nagy az érdeklődés a 
programjaink iránt.  
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Identitásépítő akciódráma-sorozat 

Név: Komlóczi Zoltán, az egyesület tagja 
Szervezet: Apolló Kulturális Egyesület 
 
Komlóczi Zoltánnal készült az interjú az ,,Identitásépítő akciódráma-sorozat” folyamat kapcsán, amely 
féléves rendszereséggel különböző interaktív eladásokból áll és Pécs számos iskolájában előadják. A 
színházi programsorozat célja, hogy nem csak egy egyszerű színházi élményt nyújtson, hanem hogy 
megbontsa a néző és a játszó közötti általánosnak mondható szakadékot. Céljuk a programmal a fiatalok 
körében a társadalmi felelősségvállalásra, a kulturális örökségünkre, a színházra, a divergens 
gondolkodásra való nyitottság felébresztése. 
 
Kérem mutassa be a folyamatot!  
2019 szeptemberétől kezdve valósul meg a folyamat, amely kapcsán folyamatosan minden évben tavasszal és 
ősszel tartunk előadásokat különböző osztályoknak. A program 3 éve alatt minden évben más témát dolgozunk fel. 
A három téma az örökség, az egyén és a közösség. A célterületen megvalósult két előadást az iskolák kérései 
alapján terveztük maximum 45 perc hosszúságúra, hogy egy tanórába beleférjen az előadás. Az ,,Antihős” és a 
,,Rabok legyünk vagy szabadok” előadások alapvetően közel egy óra hosszúak voltak, de sikerült mindkét előadást 
lerövidíteni. Hosszú felkészülés előzte meg az előadásokat, felváltva Szabó Zsolttal és Arató Mátéval adtuk elő 
őket. Sajnos a koronavírus miatt volt olyan célterület, ahol már nem tudtuk megtartani az előadást, de 
összességében elmondható, hogy a megtartott programok sikeresen lezajlottak. Az iskolák eleinte szkeptikusan 
fogadtak minket, majd az előadások után nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenhonnan. A második 
előadások alkalmával már nem csak mi, de a diákok és tanárok is nagyon élvezték az előadásokat. Egy-egy 
előadáson akár 30-100 gyerek is részt vett és ehhez mindegyik programnál alkalmazkodnunk kellett. A hároméves 
folyamat kapcsán folyamatosan valósítjuk meg az előadásokat Pécs több iskolájában. Az Antihős előadás az 1956-
os forradalomról szól. Különböző leveleket használunk fel, amelyeket úgy mutattunk be, mintha egy fiúnak a naplója 
lenne. Az előadás nagy hangsúlyt fektet arra a kérdésre, hogy kiből lehet hős és mi kell ahhoz, hogy valaki hőssé 
váljon. A gyerekek nagy szeretettel vettek részt az interaktív előadásokban. A diákok szívesen énekeltek velünk 
együtt, amikor a darabban gitáron játszottam a forradalommal kapcsolatos számokat. Az adott program végén 
pedig beszélgettünk a gyerekekkel az előadással kapcsolatos tapasztalataikról, élményeikről. A másik, már 
korábban említett előadás címe „Rabok legyünk vagyunk vagy szabadok”, mely az 1848-as forradalom és 
szabadságharcról szól. Az előadásra a gyerekeknek olyan dokumentumokat viszünk, amik azt bizonyítják, hogy 
Petőfi Sándor nem létezett. Az előadás célja, hogy a gyerekek ezeket az információkat megcáfolják miközben 
felhívjuk a figyelmet az álhírek terjedésére és arra, hogy mindig ellenőrizzék azokat a forrásokat, ahonnan 
informálódnak. 
 
Az iskolákkal Önök vették fel a kapcsolatot az előkészületek kapcsán?  
Igen, és meg kell jegyeznem, hogy nagyon nehéz volt egyeztetni az iskolákkal. Mivel a tanév kezdése után vettük 
fel a kapcsolatot és az előadásaink a tanórák helyett valósulnak meg, amelyeket pótolni is kell, utólag már nehéz 
volt ezeket beilleszteni a már meglévő programok közé. Szükségesebb lett volna korábban elkezdeni a 
szervezeséket. 
 
Volt olyan szervezet vagy informális csoport, akikkel együttműködtek a megvalósítás kapcsán?  
A megvalósítás előtt több alkalommal beszélgettünk pszichológusokkal és tanácsot kértünk tőlük, hogy ezeket a 
komoly kérdéseket milyen szemszögből érdemes megközelíteni, mi az, amit még egy adott korosztálynak el lehet 
mondani. Szerettük volna, hogy a gyerekek érzelmi alapon is megértsék a történteket és érdekelje őket az adott 
téma. Az iskolákkal együttműködve sok visszajelzés érkezett, hogy a diákok mennyivel nagyobb érdeklődéssel 
tanultak a témáink kapcsán az előadások után.  
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Van olyan szervezet vagy személy, akikkel eddig nem működtek együtt, de ismerik a munkásságukat és 
nyitottak lennénk a közös munkára?  
Nagy Tímeával vettük fel nemrég a kapcsolatot, aki a szociális szférában dolgozik. Segítségével fogjuk tovább 
fejleszteni az előadásokat, hogy azok még jobban befogadhatóak legyenek mindenki számára. Szeretnénk, ha az 
együttműködő iskolákkal létrejönnének olyan programok, amelyek alkalmával a gyerekek jobban kibeszélhetik a 
bennük lévő kérdéseket a témák kapcsán. Fontos, hogy a fiatalok elmondják kérdéseiket, meglátásaikat, 
félelmeiket bármilyen témakörrel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a drámapedagógia előadásokkal egybekötött 
feldolgozó elbeszélgetés egy nagyon jó kezdeményezés. 
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központtal?  
Megfelelő volt az együttműködés. Véleményem szerint egy külső szemlélő jobban meg tudná fogalmazni a 
beszámolókat, mivel a saját véleményem nagyon szubjektív a programunkról. Úgy gondolom, hogy nagy szükség 
van az objektív visszajelzésekre, hiszen abból tanulunk mindannyian. 
 
Hogyan változtatná meg az eddigi tapasztalatok alapján a jövőben megvalósuló programokat?  
Úgy gondolom, hogy az előadás utáni feldolgozó beszélgetéseken nagyon sok mindenről lehet beszélgetni a 
gyerekekkel. Lehetne tartani ún. brainstorming-okat”, amelyek alkalmával a gyerekek felírják például a stressz szót 
a táblára és az adott témakörben folytatnak eszmecserét. Fontos, hogy ezeken a foglalkozásokon a pedagógusok 
is ott legyenek és figyeljenek.  
 
Milyen visszajelzések érkeztek a programok kapcsán?  
Sok pozitív visszajelzést kaptunk a tanároktól és a gyerekektől is. A gyerekeken egyrészt látszott már előadások 
közben is, hogy nagyon élvezik, másrészt kaptunk írásban is visszajelzést, hogy mennyire tetszett nekik. Mindig 
nagy öröm számomra meghallgatni a gyerekek véleményeit az adott témákkal kapcsolatban és nagyon jó 
konstruktív vitákat lehet velük folytatni. Az résztvevő tanárok és igazgatók is nagyon pozitívan nyilatkoztak az 
előadásokról. Fontos, hogy legyen egyfajta személyesebb kötődésük adott témához, ne csak lexikálisan 
tanuljanak. Úgy vettük észre, hogy egyre nagyobb az igény a drámapedagógia iránt. Elképesztően sokféle tudást 
lehet átadni ezzel a módszerrel és láthatóan fejlődik azon gyerekek prezentációs készsége, akiknek volt 
lehetőségük értelmesen vitázni egy adott téma kapcsán.  
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V. Nyugat-Mecsek 

10 éves a Jurisics Akadémia, jubileumi ismeretterjesztő előadássorozat és 
záróünnep a PAB Székházban 

Név: Fenyősi Erika, a Jurisics Általános Iskola pedagógusa 
Szervezet: Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány 
 
A Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány rendezi meg az iskolával karöltve a Jurisics Akadémiát. 
A program keretein belül a diákok tartanak különböző előadásokat, illetve visszatérő diákok mesélnek 
tapasztalataikról. Helyszínül, az iskola mellett, a PAB Székház (Magyar Tudományos Akadémia Pécsi 
Területi Bizottsága) szolgál.  
 
Kérem mutassa be röviden a, „10 éves a Jurisics Akadémia, jubileumi ismeretterjesztő előadássorozat és 
záróünnep a PAB Székházban” elnevezésű folyamatot!  
A Jurisics Akadémia egy tehetségsegítő és felismerő program. Fennállása óta folyamatosan bővült, csiszolódott 
és ennek a mára már népszerűvé vált programnak méltó megünneplését finanszírozza ez a projekt. A programnak 
egy tavaszi és egy őszi fordulója van, az őszi forduló megvalósult, a tavaszi sajnos a koronavírus járvány miatt 
elmaradt. A program kiemelkedő része az Ifjúsági Akadémia és a záró ünnepély, amely az iskola 
szomszédságában a PAB székházban kerül megtartásra. A programon az iskola diákjai, volt diákjai vesznek részt, 
de megszólítja a lakóközösséget is. A fordulókon közel negyven kisdiák szokott részt venni, a zárórendezvényen 
pedig akár száznegyvenen is szoktunk lenni.  
 
A folyamat kapcsán, hogyan zajlódnak az előkészületi munkálatok?  
Az előkészítő munkálatokat augusztusban kezdjük meg, amikor rögzítjük az időpontokat, meghatározzuk a 
résztvevők körét, egyben ez a legkomplikáltabb szakasz is. A résztvevőkkel időben fel kell venni a kapcsolatot, 
köztük a volt diákjainkkal, akik az ország számos egyetemén tanulnak tovább. Középiskolásaink figyelmét a 
közösségi munka fontosságára hívjuk fel a visszahívással. A záróünnepre pedig más pécsi intézmények vezetőit, 
illetve a tankerület képviselőit is meginvitáljuk, ezért a program átfogó szervezést igényel. Az iskolai programokkal 
kapcsolatos szervezés jóval egyszerűbb, hiszen ez esetben egy jól bevált protokollt követünk. Mégis a legnagyobb 
odafigyelést a PAB székház igényli, hiszen az akadémiának szabad kapacitással kell rendelkeznie, hogy ott tudjuk 
megtartani a programot.  
 
Mely szervezetek vagy informális csoportok kerülnek bevonásra a program kapcsán?  
Szoros kapcsolatot ápolunk a Pécsi Tudományegyetemmel, akik személyesen vagy írásban minden esetben 
örömüket fejezik ki a megvalósítás kapcsán. Az akadémia elnöke, professzor Lénárd László védnökként támogatja 
a programot és eddig minden esetben jelenlétével lelkesítette a kisdiákokat. Számos oktatási intézmény vezetője, 
illetve a Tankerület vezetője, munkatársai is megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Továbbá szerződtünk több 
pécsi gimnáziummal is, amelyek elfogadják közösségi szolgálatként a volt diákjainknak a mentorálásban való 
munkálatait.  
 
A megvalósítás kapcsán szorosan együttműködnek a Pécsi Kommunikációs Központtal. Velük hogyan 
zajlott az együttműködés, milyenek voltak a tapasztalatok?  
A Pécsi Kommunikációs Központ képviselője a fordulókon mindig személyesen megjelent, a kezdés elött mindig 
különböző molinókat helyezett ki. Segített a dokumentáció összeállításában, elvégzésében, illetve a jubileumi 
alkalmakra szánt, kis emléktárgyak beszerzésében is. Mindig nagyon pontosan és igényesen teljesítették a 
kéréseinket, az együttműködés megfelelő volt.  
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Adódott bármiféle nehézség a szervezés kapcsán, akár visszatérő jelleggel is?  
A nehézségek mindig anyagi jellegűek voltak. Idén, ezzel a támogatással úgy érezzük, hogy sokkal nívósabbra és 
emlékezetesebbre sikerült a program. A gyerekek nagyon örültek a tárgyi emlékként megmaradó konferencia 
ajándékoknak.  
 
Milyen visszajelzések érkeztek a bevont szervezetektől, informális csoportoktól, illetve a résztvevő 
szülőktől, diákoktól, pedagógusoktól?  
A Jurisics Akadémiát mi egy közösségnek tekintjük. Az eseményen évről évre résztvevő szülők és gyermekeik 
egyre jobban megismerik a programot, illetve a többi résztvevőt is. Vannak olyan szülők, akik saját maguk 
támogatást nyújtanak, adományokkal segítik a program sikeres megrendezését. Szakmai elismertsége is van a 
programnak, több pozitív visszajelzés érkezett az egyetemtől és a tankerülettől is.  Most kezd igazán ismertté és 
elismertté válni a program, ezért a projekt kapcsán lehetőség nyílt egy szakmai kiadvánnyal összefoglalni a tíz év 
tapasztalatait.  
 
Folyamat révén, miként tervezik bővíteni a programot, milyen változás várható az elkövetkező 
alkalmakkor?  
Terveink között szerepel, hogy a diákok előadásait megörökítjük. Ezeket a felvételeket felhasználva fejlesztő 
értékeléssel szeretnénk segíteni azon diákokat, akik évről évre részt vesznek a programokon, rámutatva 
erősségeikre és a fejlesztendő területekre. Bízunk abban, hogy így a diákok egyre jobb előadásokat fognak 
készíteni és azokat egyre jobban fogják tudni előadni. Van olyan diákunk, aki TDK-n prezentációs első helyet nyert, 
ezért úgy gondoljuk, hogy a diákkonferencián való részvétel egy remek lehetőség. Fontos, hogy a diákoknak legyen 
ebbe rutinjuk, akár a későbbi továbbtanulás fényében is.  
 
Van-e olyan szervezet, akikkel eddig nem sikerült együttműködni, de a későbbiekben ezen szívesen 
változtatnának és nyitottak lennének a közös munkára? 
Próbáltunk rokon rendezvényeket keresni, amely hasonlít a miénkre. A Kutató Gyerekek Tudományos 
Konferenciájára találtunk rá, amely a TDK általános iskolás előzménye. Ezen több diákunk is jó helyezést ért el. A 
Kaposváron tartott regionális döntőn kezdett el kialakulni egy esetleges együttműködés iskolánk, ezen konferencia 
szervezői és a PAB között. Ez a kapcsolat még nem realizálódott, de tervek között van.  
 
A PAB vezetősége és dolgozói a helyszín biztosításán túl, hogyan vesznek részt a programban?  
A helyszín biztosításán túl, az elnök úr minden esetben beszédet tart a megjelent gyermekeknek, amely mindig 
nagy hatással van rájuk és rendkívül motiváló számukra. Nagyon megtisztelő, hogy az elnök úr mindig időt szán a 
programunkon való részvételre, amely számunkra nagy elismerés.  
 
Milyen tapasztalatokkal gazdagodott a tanári kar, vagy csak akár Ön személyesen?  
Látható, hogy mostanra forrta ki magát a program annyira, hogy a részvételre kevésbé kell motiválni, mivel annyira 
elismert ügy lett, hogy folyamatosan hatalmas az érdeklődés. Ez a jubileumi alkalom pedig még tovább növelte ezt 
az elismertséget, amely számunkra mindig egy nagyon jóleső érzés. 
 
A projekt keretein belül vett-e vagy vettek-e részt olyan eseménybe vagy folyamatba, amit nem Önök 
szerveztek?  
A Jótékony Nőegylet madáretetőket állított fel és a mi iskolánkban is sor került egy avatásra, így azon részt vettünk. 
Illetve alsós kollégáink a Bornemissza Gergely úti óvodában megvalósuló programokon jelentek meg. 
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Ismerd meg a Nyugat-Mecseket - téli havas túra 

Név: Czoller Ernő, elnök 
Szervezet: Pécsi Szenior Teniszklub 
 
A szervezet nagy hangsúlyt fektet az idősek fizikai és mentális egészségére, főleg szociális programok 
kapcsán. Törekednek rá, hogy programjaikon a résztvevők családtagjai és barátai is mindig részt 
vegyenek. Évente több mint tíz túrát szoktak szervezni, leginkább a Mecsekbe, ritkábban az ország más 
pontjára. A szervezet továbbá lehetőséget nyújt alkalmi teniszezésre és más sport lehetőségekre is.   
 
Kérem mutassa be röviden a megvalósult programot!  
Minden évben előre megtervezzük, hogy az adott évben merre fogunk túrázni. Az idei túra előtt nagyobb havazás 
volt, ami a túra időpontjára sajnos már elolvadt. A találkozó helyszínére busszal érkeztünk, körülbelül harmincan. 
A csoporttal olyan másfél órát sétáltunk, majd közösen főztünk a Remete-réten. A társaság jót evett, beszélgetett 
és nagyon jól éreztük magunkat. A csoport jelentős része nyugdíjas, hetven-nyolcan év körüliek, de mindig nagy 
szeretettel hozzák az unokáikat és gyermekeiket is, ezért viszonylag kisebb területeket járunk be, de a túrák 
rendszerességéből adódóan a Mecsek nagy részét már bejártuk. Ebből a korosztályból sokan élnek már egyedül, 
ezért mindig nagy örömmel vesznek részt közösségi programokon, amely jót tesz a szellemi és testi egészségnek 
is. A résztvevők jelentős része Patacson, illetve a nyugat-mecseki városrészben lakik, de nagy számban szoktak 
jönni Uránvárosból is. A Nyugat-Mecsek szépsége pedig régóta vonzza a túrázni vágyókat.  
 
Miben szoktak változni a folyamatosan megrendeződő túrák?  
2008 óta élek újra Pécsett, azóta a Mecsek több, kevésbé ismert útvonalát fedeztem fel, ezért ezekre az 
útvonalakra is több túrát szervezünk. Ilyen például a Zsidó-völgy, ami egy nagyon szép vadregényes 
természetvédelmi terület. Mindig próbálunk újabb, kevésbé ismert területeket bejárni. A társaság vonatkozásában 
pedig van egy szűkebb csoport, akik rendszeresen részt vesznek a túrákon, mellettük pedig vannak folyamatosan 
újabb becsatlakozók. A résztvevők mindig hívják ismerőseiket, családtagjaikat, ezért a helyi közösségek jól 
megismerhetik egymást a hosszú túrák folyamán. A következő évben pedig a Kelet-Mecsekbe is szeretnénk 
szervezni több túrát.  
 
Milyen szervezettel vagy informális csoporttal szoktak gyakrabban együttműködni?  
Programjaink között szerepel az uránbánya és a bányászat megismerése. A volt uránbányászok gyakran 
szerveznek túrákat Kővágószőlősről. Szeretnénk velük felvenni a kapcsolatot és együtt túrázni. Továbbá a 
Nyugdíjasok Egyesülete részéről Lovák Ibolya szokott szervezni túrákat, akikhez szeretünk csatlakozni, de több 
helyi baráti társasággal is szoktunk együtt kirándulásokat szervezni. A Mecsek Egyesülettel is valósítottunk meg 
közös túrákat, de ők hozzánk képest hosszabb, fárasztóbb útvonalakat szerveznek.  
 
Milyen volt az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központtal?  
Úgy gondolom, hogy korrekt volt az együttműködés. Sokat segítettek a dokumentáció kitöltésében és a szervezési 
munkálatokban, folyamatos a kapcsolat. Szerintem egy ilyen háttérszervezet sokat segíthet a szervezetek 
összefogásában, új együttműködések kialakításában. Az így összefogó szervezetek pedig több pályázatot, 
nagyobb anyagi támogatást tudnának elérni és jobban fel tudják használni a bejövő forrásokat. Habár a mi 
szerveztünk minden, viszonylag kevés támogatásnak is nagyon tud örülni, ezért is nagyon örülünk ennek a 
lehetőségnek.  
 
Milyen visszajelzések érkeztek a túrák kapcsán?  
A korábbi visszajelzések alapján nyolc-tizenkét kilométer hosszú túrákat szervezünk a tereptől, időjárástól és 
résztvevőktől függően. Mindig vannak új résztvevők és ez most sem volt másképp. Tőlük is nagyon pozitív 
visszajelzések érkeztek és a továbbiakban szívesen részt fognak venni más programokon is. Mindig nagy öröm 
unokákkal együtt sétálni, túrázni egy jót.  
 



23

 

 

Van olyan szervezet, akikkel az évek alatt nem sikerült együttműködni, de ismerik a munkásságukat és 
szívesen dolgoznának együtt?  
Folyamatosan próbálunk újabb együttműködéseket kiépíteni. Szeretnénk új embereket, szervezeteket megismerni. 
A közösségi beszélgetéseken és részvételi fórumokon több szervezetnek jeleztük együttműködési igényünket, de 
eddig még nem alakult ki közös program.  
 
Vettek részt a projekt kapcsán olyan programon, amelyet nem Önök szerveztek?  
Mivel a klub élete elég rendszeres, folyamatosan nyújtunk különböző program lehetőségeket, így nem vettünk részt 
más programokon. A kisebb csoportos, különböző sport és szociális programjainkkal mindig elégedettek a 
résztvevők. Sajnos, én magam sem tudom, hogyan lehetne rávenni a szervezeteket szorosabb együttműködésre, 
de szívesen megyünk a következő részvételi fórumra, ahol reményeink szerint létre jöhetnek újabb 
együttműködések.  
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Betekintés a közösségfejlesztés módszertanában 

Közösségfejlesztés a múzeumokban 

2018 márciusában kezdődött „A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” elnevezésű, TOP-6.9.2-16-
PC1-2017-00001 számú pályázat megvalósítása városunkban. Térben, időben és fejlettség tekintetében, eltérő, 
de jól lehatárolható területeken folyt és folyik a munka. Több érdekes szegmense van a közösségfejlesztői 
munkámnak, de ezek közül most a múzeumokra koncentrálnék. Négy célterületen kezdtem el dolgozni, sorrendben 
a következőkön: VI. Közép – Mecsek, VII. Kelet – Mecsek, VIII. Kelet – Pécs, IX. Somogy – Vasas – Hird. Nem 
mindegyik területen található kifejezetten múzeum, de ha nagyon akarunk akkor találunk. A szó szoros értelmében 
vett múzeum Kelet – Pécs célterületen található, a Zsolnay Kulturális Negyedben. Számos állandó és időszakos 
kiállítás tekinthető meg a terület épületeiben. Az állandó kiállítások őrzik a méltán híres család hagyatékát és egész 
évben nyitva állnak a látogatók előtt, hogy bemutathassák a műremekekben gazdag örökséget. Az időszakos 
tárlatok sokszínű kínálatát az E78 Épületben található Kemence Galéria és a kortárs műkedvelők kedvence, az 
m21 Galéria biztosítja. 

A teljesség igénye nélkül, kiemelve néhány fontosabb tárlatot, amivel gazdagodik Pécs városa:  

• A Zsolnay Aranykora - Gyugyi Gyűjtemény (2009-ben került vissza Pécsre az Amerikában élő Dr. Gyugyi 
László több mint 700 darabból álló magángyűjteménye. 1870-1910 közötti időszakot ölel fel a tárlat.) 

• Rózsaszín Zsolnay Kiállítás (Winkler Barnabás építész, akadémikus, a művészetek doktora több mint 
ezer darabos magángyűjteménye a Zsolnay-gyár mindennapos használatra szánt, rendkívül változatos 
rózsaszínű termékeiből.) 

• Zsolnay Család- és Gyártörténeti Kiállítás (A Zsolnay család és a gyár történetét bemutató kiállítás 
áttekintést ad az elmúlt bő másfél évszázad eseményeiről.) 

• Zsolnay Mauzóleum (A Zsolnay-család nyughelye a Zsolnay-gyár melletti dombon eredeti pompájában, 
megújulva várja mindazokat, akik az eozin titkát keresik.) 

• Látvány és kesztyűmanufaktúra (A vendégek betekintést nyerhetnek a méltán híres Zsolnay kerámiák 
készítési fázisaiba, valamint a kesztyűgyártás rejtelmeibe.)  

További információkat a https://www.zsolnaynegyed.hu/programok oldalon lehet kapni. 

 
Amiért közösségfejlesztői szemmel nézve érdekes a Negyed, hogy a tárlatok mellett rengeteg program várja az 
érdeklődőket. A legkisebbektől a szépkorúakig, bárki megtalálhatja a számára megfelelő szórakozási, tanulási 
formát. Sőt a legtöbb program interaktív, ami azt jelenti, hogy szorosan bevonják a program megvalósításába a 
látogatókat. A tematikus események láncolata néha egymásba fonódik, vagy évente egyszer visszatérő jelleggel 
csatlakozik a folyamathoz. Ez azért izgalmas, mivel a mai felgyorsult világunkban elég nehéz kimozdítani az 
embereket a komfortzónájukból. Inkább használják az internetet, néznek tévét, legjobb esetben olvasnak. Viszont 
ebben a Negyedben annyi hasznos kiállítás, tárlat, koncert, kisgyermekes program van, ami miatt már megéri a 
látogatóknak, hogy felkeljenek a karosszékükből. Most nemcsak a pécsiekre gondolok, hiszen a Zsolnay Negyedet 
az ország összes pontjáról látogatják, nem beszélve a külföldi vendégekről. A kulturális közösségfejlesztés célja a 
kulturális aktivitásra, helyi kulturális élet szervezésében és alakításában való szerepvállalásra ösztönzés, illetve a 
kulturális részvétel fejlesztése. Ezen belül az értékek megtalálása és újra formálása, visszaadva azt ismét a helyi 
és a tágabb közösségeknek. Mindezt természetesen a kulturális intézményekkel karöltve, jelen esetben a 
múzeumok segítségére alapozva. Ez segíti a helyi közösség kezdeményező- és cselekvőképességének 
erősödését. Hiszen, ha nem csak kívülállóként szemlélünk „régi tárgyakat”, hanem mint itt is, részesei lehetünk 
akár a „gyártás” folyamatának, a megszerzett tudást át tudjuk vinni a saját életünkbe, és hasznosabban tudunk 
állni olyan dolgokhoz, amikhez eddig azt hittük, hogy nem értünk hozzá.  
Fontosnak tartom, hogy a közösségek ismerjék meg a saját múltjukat, kultúrájukat, mivel ezek az értékek a 
kiindulópontok. Innen érhetjük el az aktivitást, akár a saját életünk szervezésében és alakításában. Kiemelten 
fontos a szerepvállalás is, hisz anélkül vajmi kevés az esély a cselekvésre. 
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Összegzésként azt gondolom, hogy a saját projektünkben olyan megvalósítható programok születtek, amik 
pontosan megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Hiszen, ha a Vasasi Füstölő megújításáról szóló ötletre 
gondolok, ott bizonyos mértékig egy „múzeum”, de inkább tárlat valósul meg, reményeink szerint idén ősszel. Maga 
a módszer ahogy megvalósul, az az izgalmas. A helyi fiatalok egyik kiváló tagja Tóth Ádám, maga köre gyűjtötte 
fiatal barátait és az idősebb generációból is sokakat. Közösen, fáradhatatlan munkával láttak neki az 1990-es 
években bezárt, Hrubi család által üzemeltetett Vasasi Füstölő felújításának. Társadalmi munkában, szinte 
téglánkként építették újra. Emellett kutatómunkát is végeztek a Füstölő múltjával kapcsolatban, begyűjtötték a még 
fellelhető bányászemlékeket. A tervek szerint méltó emléket állítanak, egy már letűnt kornak, generációnak, 
munkafolyamatnak.  
 
A dolgok egymásba fonódnak, visszalépünk a múltba, előre megyünk a jövőbe, mindezt a jelenben megélve. Öröm 
látni ezeket a munkákat, közösségszervezőként sokat tanultam ezekből, reményeim szerint hasznosan fogom 
továbbadni a megszerzett tapasztalatokat a többi közösség felé. 
 
Szerecz Gábor, célterület felelős – közösségfejlesztő 

(Kép forrása: https://ktkotdk.pte.hu/hu/hirek/kedvezmenyes-jegyek-a-zsolnay-negyedbe) 
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VI. Közép-Mecsek 

ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! 

Név: Pintér Csaba, vezető 
Szervezet: Speckó Pécs 
 
A Speckó egy különleges közösség, mely 2013 óta működik. Tagjai fogyatékkal élők és segítőik. Céljuk a 
fogyatékossággal élők és az egészséges társadalmi csoportok megismertetése egymással. Ennek 
keretében speciális szabadulószobát építettek a Létra Közösségi Alkotóház pincéjében. Az Erősödő Civil 
Közösségek támogatásában azon dolgoznak, hogy felhívják a többségi társadalom figyelmét egy velünk 
élő problémára: a testi vagy szellemi fogyatékossággal élő emberek mindennapi teendőinek számos gátat 
szab az akadálymentesítés nélküli szolgáltatószféra. Azt vallják, hogy az interakciók, az egymástól való 
tanulás és tapasztalatcsere az, ami segíteni tud a hétköznapok problémás helyzetein. Érzékenyítő 
programjaikkal városszerte igyekeznek jelen lenni. 
 
Szeretettel köszöntöm Pintér Csabát. Köszönöm, hogy elfogadta az interjú felkérést. Önök megrendeztek 
egy programot minden célterületen, a „ParaCity Pécs Poloskafesztiválján!” címmel. Kérem mutassa be 
röviden a program megvalósításának folyamatát! 
Pécsett a fogyatékossággal élők egy olyan speciális közösséget alkotnak, amely több településrészre is kiterjed. 
Adottságaikból eredő másságukat a befogadásuk erősítése érdekében közvetlen találkozások alkalmával érdemes 
bemutatni. Ha a közvetlen találkozások az ép emberek és a különböző fogyatékossággal élők között egy pozitív 
emocionális légközben valósulnak meg, az tovább erősíti az elfogadást. A közvetlen találkozások 
jelentőségteljesek abból a szempontból is, hogy a fogyatékosságról maguk az érintettek beszélnek, akik hitelesen 
közvetítik az információkat, és érdekeltek a változásban. Játékos programunk megvalósítói pont ezért az érintettek, 
célcsoportjai pedig a városi polgárok, családok, közösségek, csoportok, társaságok. Az előkészítés során felvettük 
a kapcsolatot a városrészen tevékenykedő közösségekkel, s beszélgetéseket folytattunk arról, hogy melyek is azok 
a helyszínek, amelyek a közösségi élet szempontjából jellemző találkozási helyek. Részt vettünk több városrészi 
gyűlésen, s számos egyéni megkeresésünk volt. Az előkészítés feladata volt a helyszín kiválasztása, amely során 
olyan helyet kerestünk, amely egyrészt nagyszerű közösségi találkozási pont, másrészt pedig a játékunk 
szempontjából érdekes, izgalmas. A játékosoktól és az animátoroktól kértünk visszajelzéseket a pont működéséről. 
A játékosok arról számoltak be, hogy autóval közlekedve teljesíthetők, járhatók be az egymástól távol eső 
állomások, illetve értékelnék, ha hosszabban játszhatnának egy-egy helyszínen. Az első alkalommal az volt a 
célunk, hogy megfigyeljük az animátorokat és a résztvevőket, hogyan viselkednek az új játékban.  
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársaival? 
Jó volt együtt dolgozni velük, abszolút mellettünk álltak a programok megvalósítása során. Szakmailag és 
emberileg is együtt tudtunk működni. Az adminisztrációs és a kommunikációs terhet is levették a vállunkról. Ha ők 
nincsenek, nagyon sok plusz feladattal kellett volna megküzdenünk. 
  
Milyen visszajelzések érkeztek az animátoroktól és a résztvevőktől?  
Olyan stábbal játszunk együtt, akiknek a létszáma folyamatosan bővül. Mindegyikük egy karakter, izgalmas 
személyiség. Kiválóan kommunikálnak, remekül irányítják a játékokat és szeretik is azt, amit csinálnak. Számukra 
ez nem megterhelő, örömként élik meg. Persze volt olyan játékvezetőnk, akivel először dolgoztunk együtt. Ő egy 
kutyával rendelkező látássérült, nála a kutya volt a plusz, amivel szintén lehetett egy kicsit foglalkozni. Nyilván 
sokuknak kell a segítség a helyszínre szállítás kapcsán, de vannak olyanok, például a hallássérültek, akik teljesen 
önállóan végzik a rájuk bízott feladatot. Nekik az előkészületekben kell a segítség, nehogy félreértések legyenek a 
játék lebonyolításának megértésében. Nekik pontokba szedve leírom a feladatokat, amikre sokszor 
visszakérdeznek. Ez nem azt mutatja, hogy intelligencia problémájuk lenne, hanem a nyelvi elsajátításból eredő 
tévedéseket küszöböljük ki. Tehát a hosszabb előkészítés után tudják önállóan megoldani a munkájukat. A 
résztvevők közül sokan nem találkoztak még személyesen fogyatékossággal élő emberrel. A játék során egy 
közvetlenebb környezetben ismerkedhettek meg velük, mely edukáció is, hiszen megtanulnak szájról olvasni, 
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próbálnak sikettel kommunikálni szavak nélkül, „megmutatnak” dolgokat vakoknak. Mindezt nem kényszerítetten, 
keretek közé szorítva, hanem játékosan, felhőtlenül, életszerűen. Ennek örülnek a legjobban amellett, hogy nagyon 
élvezik magát a játékot is. Valószínűleg kerülték volna ezeket a szituációkat a valós életben, hiszen nem egyszerű 
a kapcsolatteremtés ezekkel az emberekkel. Megemlítek azért egy negatív visszajelzést is, ez nem más, mint az, 
hogy a gyalogos csapatok számára bejárhatatlan volt a játékterep a tizenhárom helyszínnel. Ezért is fogunk idén 
módosítani a szabályokon. Rengeteg visszajelzést kaptunk, amiből leszűrtük, hogy idő hiányában a játékosok csak 
autós játék keretében tartják bejárhatónak a helyszíneket a célterületek között. Alternatívaként kínálkozik, ha a 13 
városrészben külön-külön, nem egy játék keretében szervezünk érzékenyítő eseményeket. 
 
Tudjuk, hogy ez nem egyszeri alkalom volt, hiszen jövőre is folytatják a megkezdett programot. Mit lehetne 
másképp csinálni akár a szervezésben, akár a megrendezésben? 
Nem szeretnék minden titkot felfedni, de tény, hogy gyökeres változások lesznek. A gyalogos csapatok nem 
versenyszerűen fogják járni a helyszíneket, ők a játék öröméért nevezhetnek. Autós, biciklis és a tömegközlekedést 
igénybe vevők fogják a csapatokat alkotni, akik tényleg versenyben lesznek egymással. Szándékunkban áll 
iskolákat, és cégeket is megkeresni, hogy nevezzenek csapatokat. A gyerekeknek hatalmas élményt, a kollégáknak 
kiváló csapatépítési lehetőséget nyújthat a program. Mindenképpen lesz utóélete a programunknak 2022 után is, 
hiszen addigra már képesek leszünk azt megvalósítani támogatás nélkül is. Tudjuk azt, hogy szükség van erre a 
programra és a résztvevőink is igénylik a folytatást. 
 
Milyen élményekkel gazdagodott Ön a rendezvény kapcsán? 
Számomra ez egy nagy kihívás, hiszen ilyen jellegű nagyszabású projektem még nem volt. Egésznapos, sok 
embert megmozgató nagy türelmet és odafigyelést igénylő rendezvényről beszélek. Léptékileg sokkal nagyobb, 
mint az eddigiek, így egyértelműen fejlődést jelent nekem és a csapatomnak is. A fantáziámat is remekül 
megmozgatja, ami rendkívül izgalmas. Mellette a „pécsiség” érzést is megéli az ember, hisz megannyi szép, de 
egymástól nagyon különböző területen folyik a játék. Ebből is látszik, hogy mennyire gazdag ez a történet. 
Izgatottan várjuk a folytatást. 
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Csapatépítő tréning a Pécsi Anyakörben 

Név: Radnai Éva, tréner 
Szervezet: Pécsi Anyakör 
 
A Pécsi Anyakör egy olyan csoport Pécsett, ahol támogató, megértő közegben találkozhatnak, 
beszélgethetnek az anyukák, az anyaság, a gyermeknevelés örömeiről, nehézségeiről.  
Radnai Éva tanár, író, tréner, a Janus Egyetemi Színház művészeti titkára. Magyar – francia szakon végzett 
Pécsett, majd egy év kecskeméti kitérő után visszatért a Pécsi Tudományegyetemre, ahol a 
Neveléstudományi Intézetben kezdett el dolgozni 2008-ban.  
Itt a tanárképzésben érintett hallgatók és oktatók ügyeit intézte, és nagyon sokat tanult arról, hogy is 
működik egy szervezet, és nevezetesen a PTE. 2014 tavaszán került a Művészeti Karra, először a 
Tanulmányi Osztályra, majd a Kerámia Tanszékre, és mint a Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet 
menedzsere, illetve a tudományos dékánhelyettes személyi asszisztense tevékenykedett. Itt még többet 
megtapasztalhatott az egyetem működésmechanizmusából, miközben belekóstolt a művészek 
világába.  2014-ben saját kiadásban megjelent egy könyve Mi fán terem? –találóskérdések növényekről- 
címmel. A megzenésített versikéit a Röppentő együttes rendszeresen játssza koncertjein. 2019 őszén 
megjelent a társasjátéka, a Társal-Go, mely jól használható önismereti tréning segédeszközeként. 
 
Szeretettel köszöntöm Radnai Évát. Köszönöm, hogy elfogadta az interjú felkérést. Annyi mindennel 
foglalkozik, hogy felsorolni is nehéz. Kiragadnék egy programot, ami már megvalósult, ez a „Csapatépítő 
tréning a Pécsi Anyakörben”. Kérem mutassa be röviden a program megvalósításának folyamatát! 
Az Ágoston téri plébániához kötődő családok nőtagjaiból alakult néhány éve egy önszerveződő csoport. Havi egy 
alkalommal gyűlnek össze Till Judit vezetésével, önsegítő csoportként működnek. Az alkalmaknak fontos szerepe 
van a családanyák mentálhigiénés állapotának javításában: egymást támogatják nem csak az anyaszerepben, 
hanem a társadalmi szerepvállalásban is. Az Ágoston téri plébániához tartozó fiatal családoknak igénye volt arra, 
hogy közösségbe tartozzanak, és egymást támogassák mindennapi életükben. Ezt az igényt karolta fel Till Judit 
óvodapedagógus, coach, 3 gyermekes édesanya, aki az édesanyák csoportját fogta össze és évek óta havi 
rendszerességgel vezeti az anyakört. Fontos tehát a bizalmi légkör megteremtése, mely Judit vezetésével 
maximálisan megvalósul minden egyes alkalommal. Egy ilyen jellegű csoportban fontos a reális önismeret, és az, 
hogy a tagok reflektáljanak teljesítményeikre, cselekedeteikre, erősségeikre, gyengeségeikre, 
kapcsolataikra.  Ehhez kínált segítséget a Társal-Go tréning, mely külső inspirációt, és ezáltal megújulást, 
megerősítést jelentett mind a csoporttagok mind a csoportkohézió számára. A program megvalósításához én vittem 
a foglalkozásokhoz szükséges kelléket, a társasjátékot a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Tettye utcai 
kollégiumának közösségi termébe. A fiatal nők legkisebb, csecsemőkorú gyermekei is jelen voltak.  A rendszeresen 
találkozó csoporttagoknál igény mutatkozott arra, hogy megosszák egymással aktuális családi helyzetüket, ezt 
követően kerülhetett sor a Társal-Go által vezetett beszélgetésre, mely az elvárásoknak megfelelően egymás 
mélyebb megismerését segítette elő.   
 
Milyen szervezetek kerültek bevonásra, kikkel dolgoztak együtt?  
A Pécsi Hittudományi Főiskolával működünk együtt, mivel ők biztosítják a helyszínt, ezzel támogatva az Anyakör 
működését. Más szervezettel nem volt együttműködés.  
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Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársaival? 
A kezdetek nagyon jól sikerültek, az egyeztetések, megbeszélések gördülékenyek voltak. A Pécsi Kommunikációs 
Központ munkatársa segítőkész volt minden felmerült kérdés esetén. A számlázás és kifizetés is pontosan történt.  
 
Milyen visszajelzések érkeztek a bevont szervezetektől és a résztvevőktől?  
Már a helyszínen nagyon érdeklődőek voltak a résztvevők, mind a személyem felé, mind a játék felé. 
Összességében tehát már helyben pozitív visszajelzéseket kaptam. Mivel nem egyszeri alkalomról van szó, 
nagyon örülök, hogy visszamehetek még hozzájuk a projekt keretein belül.  
 
Mit csinálna másképp, hiszen említette, hogy sorozatról van szó, tanulva az esetleges hibákból?  
Az Anyakör tréninget öt alkalmasra terveztük. Amikor visszamegyek hozzájuk valószínűleg specifikusabb lesz a 
program.  Inkább egy témakörre koncentrálok, család vagy tanulás. Lehet finomítani a lebonyolításon, de a 
tematikában nem fogok változtatni. A közösség mindig befolyásolja a folyamatot.  
 
Milyen élményekkel gazdagodott a rendezvény kapcsán? 
Lokálpatrióta pécsi vagyok, nekem fontos az, hogy érezzem, részt veszek a város életében. Pécsett nem csak a 
belváros létezik, hanem a peremkerületeken is rengeteg érdekes látnivaló és program van. Megismerhettem azokat 
a városrészeket is, az ottani viszonyokat, szélesedett a látóköröm. Láttam, hogy élnek ott, milyen problémáik 
vannak és örültem, hogy tudtam nekik segíteni a saját programjaimon keresztül. Más az, ha olvas ezekről az ember 
egy újságban, vagy megtapasztalja első kézből. Természetesen rengeteg szakmai tapasztalatot gyűjtöttem ez által 
és örömmel állok elébe az újabb kihívásoknak. 
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VII. Kelet-Mecsek 

Tradíciók éltetése, kultúra értékeinek megőrzése és tovább örökítése 

Név: Hajdu Orsolya, vezető 
Szervezet: Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara 
 
"A hit a legfontosabb dolog a világon, s mi hisszük, hogy egy valamire való munkát nem lehet hazugságra 
építeni, mert az olyan, mintha homokra építenénk házat! Éppígy az aranyérem is csodálatos dolog, de ha 
nélküle nem érsz eleget, akkor vele sem!" 
Pécs Város Mazsorett Együttese 1990-ben alakult - elsőként Pécs városában SZIBIROBI mazsorett 
együttesként. Első vezetője Kovács Hanna volt, majd a későbbiekben Tandiné Mosgai Andrea vette át az 
együttes irányítását. Az ő javaslatára 2004 szeptemberétől Hajdu Orsolya lett a mazsorett csoport vezetője. 
2012 februárjában az együttes kinőtte magát az iskola adta lehetőségeken, ekkor vették fel a jelenlegi 
nevüket tiszteletből városunk felé és egyben megköszönve a rengeteg támogatást. Az együttes jelenleg 42 
fővel működik - egy 30 fős felnőtt és egy 12 fős utánpótlás együttessel. Pécs Város Mazsorett Együttese 
szakmai zsűri által elnyerte a legtechnikásabb, legelegánsabb, legjobb szóló és legjobb színpadi produkció 
címet. Pécs Város Mazsorett Együttese a 2015–ös évben ünnepelte 25 éves fennállását, mellyel együtt 
maga mögött tudhat 39 db I. helyezést, 8 db II. ,6 db III., valamint 16 arany és 5 ezüst minősítést és 1 db 
bronz minősítést. Továbbá elnyerték a legjobb korcsoport díjat és a pontos tér díjat is. 
 
Szeretettel köszöntöm Hajdu Orsolyát. Köszönöm, hogy elfogadta az interjú felkérést! Önök rendezik a 
„Tradíciók éltetése, kultúra értékeinek megőrzése és tovább örökítése” elnevezésű programot. Kérem 
mutassa be röviden a projekt megvalósításának folyamatát! 
Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara/ Pécsi Táncművészeti Egyesület szakmai felkészültségét, 
színvonalát 30 év alatt számos hazai és nemzetközi megmérettetésen bizonyította. Az együttes nem pusztán a 
szakmai kihívásoknak felel meg, hanem kiemelkedően képviseli a tradíciók megőrzését, mindezt egyedülállóan 
Magyarország határain belül és kívül is. Kiemelt feladatának tekinti a katonai hagyományok és nemzeti értékek 
koreográfiában való megjelenését, kultúrában való biztosítását. Történelmi és művészeti értékek közvetítését, a 
szabadidő minőségi és tartalmas eltöltését, az igényes szórakoztatás formáinak és kereteinek biztosítását, 
valamint a társasági életet erősítő rendezvények, programok megszervezését is kiemelt céljának tekinti. További 
feladatunk a civil társadalom beintegrálása a Pécsi Táncművészeti Egyesület /Pécs Város Mazsorett Együttes és 
Tánckara életébe. 
A tradicionális katonai vonalat képviselve együttműködés született az együttes és a Honvédség között, ahol a közös 
programok megvalósítása érdekében katonai kiképzőtiszt készíti fel a táncosokat a helyes, hivatalos gyakorlatokra, 
mozdulatsorokra. Ezen program megvalósításához és formába öntéséhez, szükséges számunkra azon egyenruha, 
mely a koreográfiát hitelessé, eredetivé teszi.  Magyar díszegyenruhában képviseljük hazánkat a honvédség 
programjainak keretin belül és kívül is. Az együttes rendszeres fellépője a helyi bányászati hagyományőrző 
rendezvényeknek, városrészi közösségi eseményeknek. Kezdetben legfontosabbnak az elmúlt harminc év 
emlékeinek az összegyűjtését tartottuk. Rengeteg kép, videóanyag és írásos emlék érkezett a jelenlegi és a 
múltbéli táncosoktól. Először a jelenlegi tagokkal jöttünk össze és elevenítettük fel a közös emlékeket. A beérkezett 
fotókat projektorral kivetítettük, így mindenki szembesülhetett a régmúlt kezdeti nehézségeivel. Ahogy már 
említettem, tervezzük az új díszegyenruha varratását, így remek alkalom volt ez a tervezésre is. A végső cél, hogy 
ezekben a ruhákban, Pécs több városrészében is színvonalas műsort tudjunk adni. Illetve lesz egy nagyszabású 
30 éves jubileumi estünk a Kodály Központban, ami a jelenlegi vírushelyzet miatt egy későbbi időpontban fog 
megvalósulni. A beérkezett képekből pedig egy kiállítást rendezünk Pécs keleti városrészében és reményeink 
szerint, ha van rá lehetőség, akkor a belvárosban is. A Kodály Központ előcsarnokában is szeretnénk felállítani ezt 
a kiállítást, a jubileumi műsor keretein belűl.  
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Említette a Honvédséget. Rajtuk kívül milyen szervezetekkel dolgoznak együtt? 
Kiemelném a Pécsi Területvédelmi Zászlóalj együttműködését az együttessel és itt külön köszönetet mondanék 
Hegedűs Norbert zászlóaljparancsnok úrnak a kiemelkedő szakmai és erkölcsi támogatásért. 
A másik fő szervezet a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület, akik a kezdetektől segítik a munkánkat és 
figyelemmel kísérik az együttes tevékenységét, fejlődését, itt pedig köszönetet mondanék Molnár Ferenc ügyvivő 
elnök úrnak. 
 
Hogyan zajlott a közös munka a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársaival? 
Nagyon segítőkészek és rugalmasak voltak, ami fontos számunkra, hisz rengeteg elfoglaltságunk van. 
Bármikor el tudtuk érni őket a legkisebb problémáinkkal is.  
 
Milyen visszajelzések érkeztek táncosoktól és a bevont szervezetektől? 
A képválogatás kapcsán a résztvevők visszajelzéseiről tudok mesélni. Mind a szülők, mind a gyerekek nagyon 
pozitívan álltak hozzá a munkához és éreztették velem, hogy ez számukra is fontos. Szeretnék, ha ez sűrűbben 
megtörténne.  
 
Mit lehetne másképp csinálni akár a szervezésben, akár a megrendezésben? 
Az első terv szerint a 25 éves jubileumi műsorunkhoz mérten, emelni szerettünk volna a nívón. Azt gondolom, hogy 
a tervek szerint haladunk. Közben sikerült együttműködni egy neves művésszel, akinek köszönhetően még 
magasabbra tettük azt a bizonyos lécet. Mindenképpen szeretnénk folytatni a megkezdett munkát, hiszen egyszer 
majd lesz 35 éves jubileum is, és azt is méltó képpen kell majd megünnepelnünk. Szeretnénk, ha azok a 
szervezetek, akik néha csak láthatatlanul, de ott álltak mögöttünk, valamilyen módon képviseltessék magukat 
ezeken a műsorokon. Fontos, hogy ennek megfelelő körülményeket teremtsünk.  
 
Milyen élményekkel gazdagodott Ön a megkezdett projekt kapcsán? 
A könnyektől a nevetésig mindent megéltünk. Ez egy nagyon jó közösségfejlesztő programnak bizonyult. Miután 
sikerült elérni a volt tagjaink egy részét, sőt még a szüleiket is, kivétel nélkül osztották meg velünk az emlékeiket, 
legyen akár szó az összetartásról, vagy az egymáshoz való viszonyról. Úgy működünk, mint egy nagy család, 
nemcsak a tánccal kapcsolatos dolgainkat tudjuk megoldani, hisz a civil életben is segítünk egymásnak. Vannak 
olyan programjaink, amelyek nem a táncról szólnak, hanem a táncos közösségről, az egyesület közösségéről. Akár 
egy strandolásról vagy egy kirándulásról legyen szó, ez a közösség összetart. Nagyon várjuk folytatást. 
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Bányászok napja 

Név: Mezőfi Istvánné, vezető helyettes 
Szervezet: Nők Összefogása Pécsbányáért 
 
A Nők Összefogás Pécsbányáért egy érdekvédelmi csoport, mely 2016 márciusban alakult olyan 
pécsbányai nőkből, akik fontosnak tartják a pécsbányaiak életfeltételeinek javítását. A Nők Összefogása 
Pécsbányáért felhívására 29 helyi lakos dolgozott önkéntes munkában az óvoda kerítésének festésén 2017-
ben, és számos helyi kulturális program és közösségi akció kapcsolódik már tevékenységükhöz. 
Szomszédsági napokat, bányász emléknapot valamit a jeles napokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó családi 
eseményeket szerveznek rendszeresen a városrész lakosai számára. 
 
Szeretettel köszöntöm Mezőfi Istvánnét. Köszönöm, hogy elfogadta az interjú felkérést! Önök rendezték a 
„Bányászok napja” elnevezésű programot. Kérem mutassa be röviden a projekt megvalósításának 
folyamatát! 
Nagyon sok bányászleszármazott van, akik maguk sem tudják biztosan, hogy valóban azok. 
Szerettük volna felkutatni a leszármazottakat, és összehozni a még élő, és emlékező bányászokat egy kötetlen 
beszélgetős délutánra. Előzetesen a pécsbányai fiatalokat bevonva kérdezgettük a bányászokat, és özvegyeiket, 
feleségeiket a régi időkről. A közös délutánon az előzetesen összegyűjtött anyagokból egy rövid kiállítást, 
bemutatót terveztünk. Ezek voltak az elképzelések, lássuk a megvalósítást. 
A Nők Összefogása Pécsbányáért csoportunk 2019 novemberében első alkalommal valósította meg a Bányászok 
napja programot. Pécsbányatelep Pécs városának egy hagyományosan bányászok lakta településrésze. Sajnos 
már nagyon kevesen élnek a régi bányászok és özvegyek közül, ezért igyekeztünk minél többüket megkeresni és 
meghívni erre a napra. Emellett kerestünk olyan csoportokat, tagokat, barátokat és hozzátartozókat, akik szívesen 
részt vesznek ezen a közös délutánon. Igyekeztünk minél több fényképeket médiából, közösségi oldalakról és 
családoktól begyűjteni, így sikerült egy kisebb filmet összeállítani, amit lejátszottunk a délutánon. Szerettük volna, 
ha elmondják, hogy ők hogyan élték meg az akkori bányász életet és most hogyan emlékeznek vissza a múltra. 
Csoportunk tagjai azt a feladatot kapták, hogy keressenek olyan embereket, akik eleget tennének a 
meghívásunknak. Így sikerült bevonni a Külfejtési-üzem Baráti Kör tagjait. A Baráti kör tagjai is készültek 
fényképekkel, illetve szemléltető anyagokkal. Meghívtuk Deák László urat, aki 35 évig volt a Pécsbányatelepi 
Általános Iskola igazgatóhelyettese. Részt vettek a rendezvényen a helyi nyugdíjas szakszervezet özvegyei, és 
néhány helyi lakos is. A meghívott korosztály 10-80 éves korig terjedt. Csoporttagjaink a feladat felosztást közösen 
oldották meg pl.: plakátok készítését, fényképek gyűjtését, szendvicsek készítését, így mindenki kivette részét a 
szervezésből. Végül készítettünk egy 2020-as évi kártyanaptárt, amire a Széchenyi akna és Karolina Külfejtés 
fényképe került rá. A résztvevők jól érezték magukat és szívesen emlékeztek vissza a múltra, így jó szívvel 
mondhatjuk, hogy kivétel nélkül mindenki jól érezte magát. A Meghívottak közül többen jelezték, hogy jövőre is 
szívesen jönnének a találkozóra, és még több fényképpel, videóval készülnek majd. 
 
Hogyan zajlott a közös munka a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársaival? 
Csak jókat tudok mondani róluk. Mindig nagyon segítőkészek voltak, a legkisebb problémánkat is kiemelten 
kezelték. Sok gondot vettek le a vállunkról azáltal, hogy nem nekünk kellett elkészíteni a szóróanyagot és nem 
kellett foglalkoznunk a jelenléti ívek kitöltésével és a fotódokumentáció elkészítésével.  
 
Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől és a közreműködőktől? 
Mindenki nagyon örült a rendezvénynek és várják a folytatást. A jelenlévők nagy megtiszteltetésnek vették a 
meghívást, örültek annak, hogy kellemesen elbeszélgethettek egymással a rendezvény után. Számukra ez egy kis 
kikapcsolódás volt, ünneplőbe tudták öltöztetni a szívüket. Egyébként ez egy nagyon jó lehetőség a bányászat, 
mint munkafolyamat megismerésére is.  
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Mit lehetne másképp csinálni akár a szervezésben, akár a megrendezésben? 
Maga az ötlet, a téma nagyon jó, a cél az, hogy még több embert tudjunk bevonzani. Szeretnénk olyanokat is 
meghívni, akiknek a szülei, nagyszülei vagy akár a dédszülei voltak bányászok, illetve bányászfeleségek. A projekt 
lezárása után is meg fogjuk rendezni ezt a programot, mert azt gondolom, hogy ez egy hiánypótló rendezvény, 
hiszen vannak olyanok, akik itt laknak, de fogalmuk sincs arról, hogyan éltek itt az emberek a bányászat idején.  
 
Milyen élményekkel gazdagodott Ön a megrendezett projekt kapcsán? 
Láttuk azokat az idős embereket mosolyogni, akik csak a legritkább esetben mozdulnak ki otthonról. Most egy 
személyes kontaktus alakult ki közöttünk és közelebb kerültünk egymáshoz. Nagyon fontosak ezek az emberi 
kapcsolatok. Nem tudhatjuk, hogy jövőre találkozunk-e velük, így amennyiszer csak lehet, keressük az alkalmat a 
találkozásra. Ők egy letűnt kor munkásai, akiknek élettapasztalata fontos lehet mások számára. Számunkra ez egy 
küldetés is, teljes szívből folytatjuk, ameddig csak lehet.   
  



34

 

 

VIII. Kelet-Pécs 

Alzheimer Café 

Név: Bödőcs – Balogh Ágnes, projektkoordinációs menedzser 
Szervezet: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
 
A Zsolnay Negyed az egykoron jelentős, de a XXI. század elejére nagyrészt kiüresedett Zsolnay-gyár 
épületegyüttesében, 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében létrejött új kulturális 
centrum, amely többek között magában foglalja a Pécsi Galéria 1000 négyzetméteres kiállítótermét, a 
világhírű Gyugyi-gyűjteményt, a Bóbita Bábszínházat, az E78 koncerttermet, a Zsolnay Család- és 
Gyártörténeti Múzeumot, a PTE Művészeti Karát, a JESZ színháztermét és számos vendéglátóegységet. A 
Negyed működtetése a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. feladata. A menedzsment célja, hogy a 
negyed Pécs város meghatározó művészeti, kulturális és turisztikai színterévé, s önálló branddé 
formálódjon. Számos művészeti közösség talált itt befogadásra, és cél, hogy minden korcsoport számára 
közösségi színteret tudjanak biztosítani. 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. 
 
Szeretettel köszöntöm Bödőcs – Balogh Ágnest, köszönöm, hogy elfogadta az interjú felkérést! Az Önök 
szervezésében valósult meg az Alzheimer Café. Kérem mutassa be röviden a program keletkezésének és 
megvalósításának folyamatát! 
A lesújtó hazai demográfiai és mentálhigiénés adatok, illetve publikációk rámutatnak a családok támogatásának 
kiemelt fontosságára. Hangsúlyozzák, hogy a családok megtartó, védő funkciójának erősítése, illetve a családi 
krízishelyzetek megelőzése kiemelt társadalmi és egyéni felelősség. Az egyik ilyen aktuális társadalmi probléma 
az időskori demenciában élők elmagányosodása. Támogatásuk társadalmunk fennmaradásának, alapvető 
demográfiai-társadalmi, mentálhigiénés, egészségügyi és gazdasági állapotának is kulcseleme. Tudományos 
vizsgálatokból tudjuk, hogy egyrészt az egészséges, nyílt rendszerként működő család a legerősebb védőfaktora 
a magyar lakosságra jellemző neurotikus, szorongásos tünetek megjelenésének, valamint az ezek hatására 
kialakuló pszichoszomatikus betegségeknek és devianciáknak. Másrészt alátámasztják azt is, hogy korunk 
egymásnak ellentmondó elvárásai közepette igen nagy kihívás az ideális családmodellnek megfelelni. Az 
Alzheimer Café egy jól működő közösség, ugyanakkor minden alkalommal vannak új arcok is. Mindig nagyon 
örülünk az újonnan érkezőknek. Dr. Heim Szilvia családorvos kezdeményezése révén indult útjára a program, aki 
a PTE ÁOK Alapellátási Intézetének oktatója, és tudományos munkája révén kiemelten foglalkozik a témakörrel. A 
szervezési feladatokban Dr. Kovács Attila pszichiáter főorvos vesz részt, aki a program szakmai koordinátora. Mi, 
a ZSÖK részéről igazából csak a helyszínt, a hátteret biztosítjuk nekik. Természetesen a szervezési feladatokba 
is besegítek. A kezdet nagyon fapados volt, hiszen nem voltak megfelelő anyagi feltételeink a kávéházi 
körülmények megvalósításához. Professzor úr a kórházból hozta el a kávéfőzőt, a tagok, akik besegítettek 
készítették el a harapnivalót. Jelenleg máshogy rendezzük a programot. Berendezzük a termet kávéházasan, 
körasztalokkal, vasalt fehér damaszt terítőkkel. Amikor megérkeznek a vendégek kávéval, teával, vízzel, 
pogácsával kínáljuk őket. Miután helyet foglalnak zenei blokkal nyitjuk meg a rendezvényt. Ez azért fontos, mert a 
betegek mellett a hozzátartozók vagy kísérőik is ellátogatnak hozzánk. Nekik ez egy nagyon jó lehetőség a 
kikapcsolódásra, hiszen havonta egyszer, bár akkor is foglalkozva a rábízott beteggel, el tudnak szakadni egy kicsit 
a gondoktól, akár egy órácskára. Az Alzheimer Café 2019. szeptember 19-i alkalma számos érdeklődő jelenlétében 
valósult meg. A PTE Művészeti Kar hallgatói köszöntötték a megjelenteket és muzsikáltak az Alzheimer Világhónap 
alkalmából. László Blanka és Győrfi Zsófia csodálatos csellómuzsikájában gyönyörködhettünk. Ezt követően 
Juhász Ágnes demencia szakápolási specialistát köszönthettük, aki már harmadszor volt a programjainkon előadó. 
Angliában egy ilyen intézményt vezet, így igen elismert szaktekintély e területen. A demenciában jelentkező 
állapotromlás különböző fázisaiban észlelhető tünetekről, változásokról és ezek kezeléséről, megoldási 
lehetőségeiről tanulhattunk tőle. Nemcsak elméleti előadást tartott, hanem a gyakorlati, megvalósítási fázisokról is 
tartott bemutatót. Miután vége az előadásnak, kérdezhettek az előadótól, majd Dr. Heim Szilvia és Dr. Kovács Attila 
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is rendelkezésükre állt szakmai tanácsadással. A megjelentek ki is használták ezt, hiszen elkerülhetik az 
időpontegyeztetés fáradságos procedúráját. Mondhatjuk, hogy egy kötetlen beszélgetéssel zárult a program.  
 
Vannak olyan szervezetek, akiket felkérnek a közös munkára? 
Az egyetemisták mellett gyakornokok, és szociális intézmények dolgozói szoktak nekünk segíteni a háttérfeladatok 
elvégzésében. 
 
Okoz-e nehézséget a programszervezés? 
Azt tudom mondani, hogy mindenki gördülékenyen teszi a dolgát. Mi végezzük a marketing munkát, a technikusok 
a hangosítást, a projektmunkatársak segítenek a lebonyolításban. Szerencsére akár a pécsi, akár az országos 
sajtó és TV kiemelt figyelemmel kíséri a rendezvényeinket. 
  
Milyen a kapcsolat a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársaival? 
Teljesen jó a kapcsolatunk, örülünk annak, hogy leveszik a vállunkról a jelenléti ívek kitöltésének terhét, valamint 
ők készítik a fényképeket is. Ők fogadják az ajtóban a résztvevőket, mi a második állomás vagyunk. Talán egy 
alkalommal fordult az elő, hogy előadás közben kellett elmennie a kollégának, így zavaró volt a rollupok 
szétszerelése. De megkértük őket, hogy a jövőben figyeljenek erre és ezt maximálisan teljesítették is.  
 
Milyen visszajelzéseket kaptak a rendezvényekkel kapcsolatban? 
Minden tekintetben pozitív, akár az előadókra akár a résztvevőkre gondolok. Szinte minden esetben ingyen jönnek 
el az előadók, csak az utazásra és ha messziről érkeznek, a szállásra kell költenünk. Van, aki már több alkalommal 
is visszajárt, ebből is látszik a program iránti szakmai lelkesedése. A résztvevőket sem kell noszogatni, szakadó 
esőben, vagy akár hóesésben is eljönnek.  
 
Van-e, amiben változtatnának a programmal kapcsolatban? 
Az Alzheimer betegségből kifolyólag, nem lehet nagyobb változtatásokat eszközölni a program lebonyolításában. 
Hiszen, ha nem a harmadik csütörtökön rendeznénk meg az eseményt, akkor ők már összezavarodnak. Például a 
karácsonyi időszak is nehézségeket okoz, mivel akkor egy héttel előrébb hozzuk. Nem szerencsés náluk 
változtatni, megszoktak mindent, ezért ez így jó, így szeretnénk folytatni. 
 
Miben gazdagodott a szervezet a program kapcsán? 
Van egy biztos programunk, ami minden hónapban hozza a látogatókat. A média is pozitívan nyilatkozik rólunk. A 
Herkules Műhely, ami az eredeti elképzelésekhez igazodóan közösségi térré alakult, befogadta az Alzheimer Café 
programsorozatot. Személy szerint nagyon szeretem, bár az elején féltem, hogy tudok együttműködni az idős 
betegekkel. Pozitívan csalódtam, hisz annyi kedvességet kapok tőlük, a szeretetük melegséggel tölt el. Jönnek a 
közösségért, a programért magáért, hogy találkozzanak, hogy egy kicsikét kimozduljanak otthonról. Sokat ad ez 
nekem, hisz látom, hogy szükség van erre a programra. Ennek a programnak fontos szerepe van a fiatalabb és 
idősebb generációk összekapcsolásában is. Emberileg és szakmailag tehát fontos tapasztalatokat és érzelmi 
reakciókat váltott ki belőlem.  
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Olvasására születtem klub 

Név: Győriné Kövesdi Zsuzsanna, csoportvezető 
Szervezet: Csorba Győző Könyvtár, Körbirodalom Gyermekkönyvtár 
 
2010. januárjában jött létre az új, integrált megyei és városi könyvtár, a Csorba Győző Könyvtár, mely 2010. 
október 25-től működik a Dél-dunántúli Regionális és Tudásközpontban. Az egyesített intézmény egységei 
a Csorba Győző Könyvtár városi könyvtári hálózata hat fiókkönyvtára (Apáczai Csere János Fiókkönyvtár, 
Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági Tanuló Tér, Csipkefa Gyermekkönyvtár, Kertvárosi Fiókkönyvtár, 
Minerva Fiókkönyvtár, Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár) és a Tudásközpontban működő Igazgatási Központ. 
Pécs lakossága mellett a Csorba Győző Könyvtár Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerén 
(röviden: BKSzR) keresztül a megyében összesen 283 település olvasóinak biztosítja a kulturális 
esélyegyenlőség lehetőségét a legkorszerűbb könyvtári és információs szolgáltatások elérhetővé tételével 
és kihelyezett kulturális rendezvényekkel. Az intézmény lényegesnek tartja, hogy tudás- és közösségi 
központként gondoljanak az emberek a könyvtárra, amelyhez számos kulturális program és közösségi 
esemény is kapcsolódik.   
 
Szeretettel köszöntöm Győriné Kövesdi Zsuzsannát. Köszönöm, hogy elfogadta az interjú felkérést. Önök 
rendezték az „Olvasására születtem klub” című programsorozatot. Kérem mutassa be röviden a program 
megvalósításának folyamatát! 
A közkönyvtárak egyfajta társadalmi szerepvállalása, hogy összekötik az embereket a tudással, az információval 
és a kultúrával. Olyan környezetet, infrastruktúrát biztosítanak az egyéneknek, szélesebb értelemben a körülöttük 
lévő közösségeknek, melyek segítik a kapcsolódást az ellenőrzött, autentikus információforrásokhoz, a közhasznú 
információkhoz, segítik az információs műveltség elterjesztését. Manapság a könyvtár nem csak a tanulás, a 
kulturált szórakozás színtere, hanem egyre inkább egyfajta kulturális közösségi térként is funkcionál. A Csorba 
Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára, a kor igényeinek megfelelően tereivel alkalmas erre a közösségi 
szerepkör betöltésére. 
Intézményünk nemrég nyerte el a Minősített Könyvtári címet.  Küldetésében megfogalmazott egyik legfontosabb 
feladata, hogy segítse a szülők, pedagógusok munkáját a gyermekek olvasóvá nevelésének folyamatában. Ennek 
a komplex feladatnak a megvalósítása elsősorban a gyermekkönyvtárosokra hárul. 
A Körbirodalom Gyermekkönyvtárban dolgozó munkatársak többsége nemrég került ebbe a részlegbe más 
munkakörből. Elsődleges célunk a projekt kapcsán az volt, hogy új kezdeményezésekkel szélesítsük a 
gyermekkönyvtár szolgáltatásait. Azért, hogy közelítsünk az olvasóink igényei felé, elhatároztuk, megpróbálunk 
egy szülőtámogató közösséget építeni, melynek célja, hogy különböző programokkal és kiadványokkal segítsük a 
kisgyermekes családoknak bemutatni a könyv, az olvasás sokrétű személyiségfejlesztő hatását. Így született az 
Olvasásra születtem klub / beszélgetőkör gondolata. Célcsoportunk a 0-12 éves korú gyermekek szülei voltak, de 
minden olyan közeli és távoli hozzátartozót és pedagógust is szívesen láttunk programjainkon, akik a gyermekek 
fejlesztésében részt vesznek. Az Olvasásra születtem klub első, tagtoborzó, nyitórendezvényére 2019. december 
10-én került sor. Első előadónk Dr. Béres Judit volt, aki nemcsak egyszeri alkalommal, előadóként vett részt a klub 
életének szervezésében, hanem a későbbiekben is számíthattunk a szakmai segítségére. Ezzel a programmal 
többségében kisgyermekes szülőket sikerült megszólítanunk, akik gyermekeikkel érkeztek a rendezvényre. 2020. 
január 14-én került megrendezésre az Olvasásra születtem klub második rendezvénye, melynek témája a tanulási 
zavarok egyike: az olvasási nehézségek, és azok megelőzése, kezelése volt. Úgy tapasztaltuk, hogy egyre több 
család érintett a témában és azokat a szülőket, nagyszülőket is potenciálisan érdekelheti a választott téma, akik 
szeretnének mindent megtenni annak érdekében, hogy megelőzzék az olvasási zavarok kialakulását. Úgy véltük, 
hogy szívesen vennék az érdeklődők, ha sok gyakorlati tapasztalatot szerzett szakemberektől hallanának erről a 
témáról. Így esett a választás Garamfalvi Annamária gyógypedagógusra, aki a Baranya Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat pécsváradi tagintézményének vezetője, és Horgas Tamásné fejlesztő pedagógusra, akinek nemrég 
a témához kapcsolódó könyve is megjelent. Az első előadó a korai fejlesztés lehetőségeiről beszélt. Az est második 
felében az olvasási zavarról, a diszlexiáról elhangzó rövid ismertető után, annak kezeléséhez kaptak gyakorlati 
tanácsokat a jelenlévők és bátorítást a további küzdelmekhez. 2020.február 2-án “Síppal-dobbal az olvasásért” 
címmel a harmadik foglalkozáson az olvasási nehézségek kezelésének művészetterápiás lehetőségeivel, ezen 



37

 

 

belül a zeneterápia eszközeivel ismerkedtek az érdeklődők. Dukits Dalma zeneterapeutát, a Magyar 
Művészetterápiás Társaság elnökét kértük fel az előadás megtartására. A foglalkozáson résztvevők körében 
nemcsak szülők, hanem gyógypedagógus, gyakorló pedagógus, tanító, óvónő is volt. A résztvevők igen 
informatívnak és egyben felszabadítóan örömtelinek tartották a programot. Többen a program folytatását 
javasolták. 2020.február 15-én az Olvasásra születtem klub negyedik rendezvényének meghívott vendégei Illés 
Ilona és Csizmadia Gabi bábművészek voltak, akik egy interaktív bábelőadással segítették célkitűzéseink 
megvalósulását. Minél több fiatal családot szerettünk volna megszólítani, akikben az előadásra érkezve 
tudatosulhatott, hogy a könyvtár hagyományos szerepe mellett mint kulturális közösségi tér is funkcionál, keretet 
és programot ad az életnek, a találkozásoknak, a beszélgetéseknek. Az előadóművészek a rövid játékos 
versikékkel, mondókákkal és az egyszerű, használati eszközökből készült bábokkal mintát tudtak adni a szülőknek 
arra, hogy a tudatos anyanyelvi fejlesztést otthon, egy kis kreativitással élményszerű együttlétté lehet varázsolni. A 
projekt által támogatott utolsó megtartott foglalkozásra 2020. február 21-én került sor. Ezen az alkalmon arra a 
kérdésre próbáltunk közösen megoldásokat találni, hogy mit tehetnek a családok a 21. században azért, hogy 
olvasóvá váljon a gyermek. Az előadás megtartására Péterfi Rita olvasásszociológust kértük fel, aki a felvetett téma 
szakavatott kutatója. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatójaként a könyvtárosok 
könyvtárpedagógiai képzésében és továbbképzésében vesz részt aktívan.  A családias légkörben zajló eseményen 
a résztvevők oldott hangulatú beszélgetés keretén belül, személyre szabott válaszokat kaptak a felvetett 
kérdéseikre. Az előadó hazai és nemzetközi példákat mutatott be, ötleteket adott, és javaslatokat fogalmazott meg, 
melyek egyszerre szóltak a szülőknek és a programon nagy számban megjelent iskolai könyvtárosoknak, 
könyvtárpedagógusoknak is.  Az előadás végén többen hozzászóltak a témához és tanácsokat is kértek az 
előadótól.  
 
Ütköztek-e nehézségekbe a program szervezése kapcsán? 
Az ember csak a szépre emlékszik, de biztosan állíthatom, hogy nem ütköztünk nehézségekbe. Talán azért is mert 
határozott elképzelésünk volt arról, hogy kik azok az előadók, akikkel érdemes lehet együtt dolgozni. Arra mindig 
nagyon figyeltünk, hogy gyakorló szakembereket keressünk meg, akik lehetőleg pécsiek, vagy Pécs környékiek. 
Szerencsére van kikből válogatni, akár a Könyvtártudományi Intézetből, akár a gyógypedagógiai vonalon keresztül. 
Nyitott kapukat döngettünk, hiszen sikerült meggyőzni az előadókat, hogy a könyvtár alkalmas helyszín lehet az 
előadásoknak. A népszerűsítés tekintetében segítséget kaptunk a Pécsi Kommunikációs Központtól, így elhangzott 
az anyagunk a pécsi rádióban is. Mivel több alkalommal mentek a tájékoztatók, egy idő után az a kép alakulhatott 
ki a hallgatókban, hogy itt egy jó hangulatú, színvonalas program zajlik a Körbirodalomban. Ez a sorozat alkalmas 
volt arra, hogy ezt a magasszintű kultúra közvetítési funkciót megtestesítsük itt a Tudásközpontban.  
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársaival? 
Nagyon rugalmasak és segítőkészek voltak mindig, még akkor is, ha esetleg valami vad elképzelésünk volt. Mi is 
próbáltunk megfelelni azoknak a követelményeknek, amiket ők támasztottak felénk. Sosem éreztük azt, hogy gátat 
szabtak volna bármilyen elképzelésünknek, törekvésünknek.  
 
Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől és az előadóktól? 
A látogatóktól egyértelműen pozitív visszajelzéseket kaptunk. Egyetlen egy program után sem hangzott el negatív 
kritika, ha volt is, akkor az építő jellegű volt. Az egyöntetű vélemény az volt, hogy ez mennyire jó és milyen jó, hogy 
belefogtunk ebbe. Mindenképpen tovább kell folytatni. A kollégák segítőkészek voltak a programok 
népszerűsítésében, hiszen magukénak érezték a rendezvényt. Leginkább a fiókkönyvtárakban dolgozó kollégák 
segítségét kértük abban, hogy ne csak a Tudásközpontba járók, vagy a környékén élők tudjanak erről. Nem volt 
rivalizálás, pedig minden könyvtáros azt szeretné, hogy a saját környezetében lévő programok valósuljanak meg. 
Az előadók is pozitívan álltak a dologhoz, a technikai része is tökéletesen sikerült. Jó időben szóltunk mindenkinek, 
megértették ennek a programnak a küldetését. Még azokkal, akiket kevésbé ismertünk, is nagyon jó lett a 
kapcsolatunk. Például Horgas Zsuzsa, akit eddig csak közvetve ismertünk, ezentúl szeretnénk, ha mentori szerepet 
vállalna. Szeretnénk kiszélesíteni a diszlexia prevenciós programot, kiterjesztve a könyvtár más területeire is. Akár 
egy diszlexiabarát sarok kialakításával segítené azokat, akik ezzel a problémával küszködnek. Külföldön erre már 
nagyon sok példa van, nálunk még gyerekcipőben jár ez a fajta megközelítés.  
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Tudjuk, hogy ez nem egyszeri alkalom volt, hiszen folytatják a megkezdett programsorozatot.  Van 
esetleg valami, amit a jövőben másképp csinálnának akár a szervezésben, akár a megrendezésben? 
Több ötlet van a tarsolyunkban, ezért szeretnénk folytatni a projekt lezárása után is az Olvasásra születtem klubot. 
Reméljük, hogy sikerül támogatást szereznünk, hiszen vannak költségeink. Létrehoznánk egy olyan közeget, 
infrastruktúrát, amiben megjelenik az ismeretterjesztési attitűd. Az elnevezése a programnak kötelez bennünket, 
de jó lenne tágítani, nem feltétlenül csak az olvasás fejlesztéséről kellene, hogy szóljon.  
 
Milyen élményekkel gazdagodott Ön és kollégái a rendezvény kapcsán? 
A program keretén belül lehetőségünk nyílt az olvasás fontosságára felhívó programokat szervezni, a témában 
jártas szakembereket meghívni, hogy olvasásnépszerűsítő előadásokat tartsanak az érdeklődőknek. Amellett, 
hogy sok szóbeli elismerést kaptunk a színvonalas előadások szervezéséért olvasóinktól, örvendetesen 
gyarapodott a közösségi oldalainkat kedvelők száma is. Lehetőségünk volt a programok végén rövid, személyes 
beszélgetéseket kezdeményezni a rendezvényen résztvevőkkel, akik többnyire beiratkozott olvasóink voltak, de 
néhányan a rendezvényt követően döntöttek úgy, hogy beiratkoznak intézményünkbe. Ezek a rövid beszélgetések 
alkalmat adtak arra, hogy olvasóink igényeit, elvárásait jobban megismerhessük és később ezekre a 
tapasztalatokra támaszkodva innovatív módon tudjuk fejleszteni szolgáltatásainkat. Azt gondolom, hogy ezeket az 
embereket már kedves ismerősként fogadhatjuk. Így könnyebben kiismerjük egy adott témával kapcsolatos 
igényeiket. A könyvtáraknak van alkalma az elégedettség mérésére, akár rendezvényeken, ahol visszajelzéseket 
kapunk. Örömmel várjuk a folytatást, nem csak mi, hanem az olvasóink is. 
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IX. Somogy-Vasas-Hird 

Márton-napi ludasságok több nemzetiség szokásaival 

Név: Heiszler Istvánné, elnök 
Szervezet: Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület 
 
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. 
 
Szeretettel köszöntöm Heiszler Istvánnét. Köszönöm, hogy elfogadta az interjú felkérést. Önök 
megrendeztek egy eseményt, konkrétan a „Mártonnapi ludasságok több nemzetiség szokásaival” címűt. 
Kérem mutassa be röviden a program megvalósításának folyamatát! 
” Aki Márton napján ludat nem eszik, ehetik bármit, végén éhezik. Aki Márton napján Újbort nem iszik, az egész 
évben szomjazik.” 
A népi hagyományok között jeles nap Szent Márton napja, november 11. Nos, idén a mondás első felét nagyon is 
betartottuk, ami a libaevést illeti. A másik felét, az újbor ivását elnapoltuk, mert az iskolában került sor az ünnep 
megtartására az óvodások, óvónők, iskolások, tanárnők, szülők, nagyszülők és a Napsugaras Ősz Asszonyklub 
tagjai – mondhatni a falu apraja-nagyja – részvételével. Az óvónőkkel és a tanárnőkkel egyeztetve megvásárlásra 
kerültek az eszközök, mellyel elkészülhettek a Márton-napi hozzávalók, valamint az ünnep megszervezésében, a 
gyermekek felkészítésében segítettek. Ők készítették el a gyerekekkel közösen a lámpásokat, melybe LED égős 
mécseseket vettünk, valamint a liba levágásához szükséges egyéb eszközöket. A lámpás felvonulás eredete: 
novemberben hamar sötétedik. Mivel régen nem voltak utcai lámpák, az emberek fáklyával vagy lámpással a 
kezükben mentek misére. Ezt a népi hagyományt elevenítettük fel mi is. Az iskolások kis színdarabot adtak elő 
Szent Márton életéről. A legelterjedtebb monda szerint Mártont szerénysége méltatlannak tartotta e címre, ezért 
elbújt egy libaólban. A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így megtalálták, és Tour püspökévé 
szentelték. Így kapcsolódik össze Márton és a liba. A kedves kis jelenet után kezdődött a megvendégelés. 
Libazsíros kenyeret ettünk lila hagymával, de kóstoltunk libatöpörtyűt és a pogácsák között volt libatöpörtyűs is. Az 
édes sütemények között pedig „lúdláb” szelet is szerepelt, amit hárman is sütöttek. Persze más sós és édes 
sütemények is voltak, melyeket a gyerekek és nevelőik, valamint a szülők is jóízűen fogyasztottak el. Ezeket mind 
az asszonyklub tagjai sütötték, hozzá pedig meleg teát adtak. A régi hagyományok felelevenítésével, kézműves 
foglalkozással (lámpások készítése, tökfaragás stb.) a rendezvény reményeink szerint sikeres volt. Fél ötkor indult 
az égő lámpásokkal a felvonulás. A gyerekek a szülőkkel, a nevelőkkel, a nagyszülőkkel, valamint az asszonyklub 
tagjaival járták végig a falu utcáit. Szívmelengető szép délután és este volt, természetesen a közös összefogásnak 
köszönhetően.  
 
Milyen szervezetek kerültek bevonásra, kikkel dolgoztak együtt?  
A Máltai Szeretetszolgálattól érkezett két hölgy, akik csillámtetoválást készítettek a gyerekeknek. Nagy 
népszerűségnek örvendett ez a programelem, a gyerekek sorban álltak a kifestésért. Emellett képeket és videókat 
is csináltak, valamint kivették a részüket az előkészületekből is, akárcsak a Napsugaras Ősz Asszonyklub tagjai. 
Rajtuk kívül a szülőkre számíthattunk még a lebonyolításban.  
 
Adódtak-e nehézségek a program megszervezésében? 
Mivel ez az első alkalom volt, a pénzügyi keret elköltése volt a legnehezebb. Azt vettem észre, hogy még mindig 
van pénz, tudok még vásárolni, hogy színesebb legyen a program. Ezért azt gondolom, hogy ez egy kísérleti 
alkalom volt, hiszen először rendeztünk Márton napot Hirden. A következő alkalommal, ami reményeink szerint 
2020. novemberében lenne, már célzottabban, átgondoltabban tudjuk elkölteni a rendezvényre kapott összeget. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy ebből a keretből még mit sikerül megvalósítani.  
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Milyen visszajelzések érkeztek a bevont szervezetektől és a résztvevőktől?  
Csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, mindenki nagyon megköszönte a munkánkat. Reményüket fejezték ki, hogy 
a jövőben is meg tudjuk tartani ezt a színvonalas rendezvényt. Itt most gondolok a szülőkre, az óvodai dolgozókra, 
az iskolai tanárokra és nem utolsósorban Hird lakosságára, akik részesei voltak az eseménynek.  
 
Tudjuk, hogy ez nem egyszeri alkalom volt, hiszen idén is megrendezésre kerül a „Mártonnapi ludasságok” 
több nemzetiség szokásaival elnevezésű rendezvény.  Mit csinálna másképp, tanulva az esetleges 
hibákból?  
A programunk tematikájában nem lesznek nagyobb változások. Nyilván csinosítjuk a programelemeket, de a téma 
adott. Inkább a publicitást szeretnénk fejleszteni, vagyis az esemény meghirdetését. Szeretnénk külön meghívókat 
küldeni a szülőknek, esetlegesen újságban is hirdetni, hiszen a Sok Hírünk Van című Somogy – Vasas – Hird 
területén megjelenő lapban nagyobb célközönséget érhetünk el.  
 
Van-e olyan szervezet, akiket a jövőben bevonna az esemény megvalósításának folyamatába? 
Hirden rajtunk kívül a Nőegylet és a Polgárőrség működik még. Meg fogjuk őket is hívni a rendezvényre, 
reményeink szerint el fognak jönni. Megvalósítóként inkább csak mi az Asszonyklub tagjai leszünk, rájuk inkább 
résztvevőként tekintek. Sajnos nincs nagy együttműködés a szervezeteink között.  
 
Milyen élményekkel gazdagodott a Napsugaras Ősz Asszonyklub tagsága a rendezvény kapcsán? 
Hálás szívvel gondolunk vissza a programra, nagyon jól eső, szívmelengető érzés volt a sok pozitív visszajelzés. 
Végre valamit tehettünk Hirdért és az itt élőkért, főleg a gyerekekért. Ez egy nagyon szép délután és este volt, a 
közös összefogásnak köszönhetően. Izgatottan várjuk a folytatást, az előkészületeket már meg is tettük. Azon 
vagyunk, hogy valami még szebbet, jobbat tudjunk adni az itt élő embereknek, kicsiknek-nagyobbaknak, időseknek.  
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Bányavágat építése 

Név: Schiffler Károly és Orosz Ferenc, egyesületi tagok 
Szervezet: Vasasi Szent Borbála Egyesület 
 
Az egyesület 2006-ban alakult. Azóta több programjuk – mint például bányásznapok, ünnepségek és 
koncertek – mellett minden évben megemlékeznek a Nemzeti Összetartozás Napjáról a templomkertben 
általuk felállított Trianon-emlékműnél és az 56-os kopjafánál, valamint saját kezdeményezésként 
létrehozták Vasason a szintén Szent Borbáláról – a bányászok védőszentjéről – elnevezett emlékparkot, és 
más, bányászok előtt tisztelgő emlékműveket is. A Vasasi Bányász Fúvószenekarral közösen folyamatosan 
erősítik a nemzeti összetartozást határon túli magyarokkal is. Az egyesület korábban a város Pro 
Communitate díjában is részesült, a helyi civil közösség érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége 
elismeréseként.  
 
Szeretettel köszöntöm Schiffler Károlyt és Orosz Ferencet. Köszönöm, hogy elfogadták az interjú felkérést. 
Az önök egyesülete valósítja meg a „Bányavágat építése” című folyamatot. Kérem mutassák be röviden a 
program megvalósításának elindítását! 
Orosz Ferenc: A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2007-ben megterveztette a Bányász Emlékparkot. A park 
ötletgazdája Ruzsicsics Ferenc, egyesületünk elnöke, aki ezenkívül gondoskodik még a pénzügyi háttér 
megteremtéséről (pályázatok, támogatások stb.). Egyesületünk tagsága önkéntes munkával valósítja meg a Szent 
Borbála Park bányászati eszközeinek elhelyezését, beépítését, felújítását. Egy gyors áttekintés az eddig elvégzett 
munkákról: A Bányász Emlékpark járóosztályának kialakítása, bányaszelvényt bemutató emlékmű, Vasassaurus 
Carbonis emlékmű, Jó szerencsét kapu, aknatoronymakett, Szent Borbála Park avató, Bányászhimnusz – Jó 
szerencsét emlékmű, ponvádlik, bányamozdony és a népes kocsi, szálbon emlékmű, csille körbuktató. A Márkus-
bányáról hozott működőképes, felújított mozdonyunkat elcseréltük két dolog miatt. Az egyik, hogy újra működhet, 
mehet, szállíthatja a veresegyházi medveparkban a turistákat, másik pedig, hogy cserébe kaptunk egy évjárattal 
öregebb bányamozdonyt és a hozzá tartozó népes kocsikat, bányamentő készüléket tartozékokkal együtt, és egy 
csille körbuktatót 1 db csillével. A mozdonyhoz és a kocsikhoz festéket vettünk és újrafestettük azokat. Úgy éreztük, 
jó üzletet kötöttünk, mert mozdonyunk tovább roboghat, és a Szent Borbála Park több mindennel gazdagodott. 
Nem kisebb fába vágtuk a fejszénket, mint hogy építünk egy bányavágatot, melynek neve Szent Borbála-táró lesz. 
A táró Orosz Ferenc csapatvezető vájár-bányamentő (ötletgazda) terve alapján és irányításával készül. A táróban 
egy kisebb kiállításnak is helyet adunk. A Szent Borbála-táró avatása, terveink szerint, szeptember 5-én lesz a 
Retro Bányásznapon.  
Schiffler Károly: A pandémia miatt kicsit később tudtuk csak elkezdeni a munkálatokat. Először a földmunkákkal 
kezdtünk. Megástuk az alapot, lebetonoztuk és oda áthelyeztük a Vasassaurus Carbonis Emlékművet. Az elcserélt 
bányamozdonyért kapott csille körbuktatót és csilléket felújítottuk majd elhelyeztük a Szent Borbála Parkban. Ezek 
után jött az egyik legnehezebb feladat, a Szent Borbála-táró építése. Elsőként a TH gyűrűket állítottuk fel. Ehhez 
sok ember kellett, hisz nagyon nehéz elemekről beszélünk. Utána jött a vájvég és a bejárat falazása bányaidom 
téglákból. Ezek nem hagyományos, hanem betonból készült téglák, a súlya 1 db-nak kb. 30 kg. A táró jobb oldalára 
bekerült egy sínpár, ahova majd a csilléket tesszük. Sok munka van még vissza, de a szorgos kezeknek 
köszönhetően időben elkészülünk. 
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársaival? 
Schiffler Károly: Az összes szervezési és pénzügyi munkálatokat egyesületünk elnöke, Ruzsicsics Ferenc 
végezte, erről Ő tudna többet mesélni. Tapasztalataim szerint minden jól működött, nem voltak nagyobb 
fennakadások. A Pécsi Kommunikációs Központ munkatársai segítőkészek és rugalmasak voltak.  
 
Milyen élményekkel gazdagodtak önök és a Vasasi Szent Borbála Egyesület tagjai a rendezvény kapcsán? 
Orosz Ferenc: Régóta ismerjük egymást ezekkel az emberekkel. Életre szóló a barátságunk és ezt erősíti a közös 
munkánk. Együtt dolgoztunk annak idején a bányában és most is, mintha mi sem történt volna, együtt vagyunk, 
ameddig csak lehet. Emberileg, lelkileg hatalmas feltöltődés ez nekünk. Külön köszönetet szeretnék mondani a 
„Vasasi Kemény Magnak”, akik nélkül nem tudtuk volna kivitelezni a munkát.  
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Schiffler Károly: Nem csak magunknak és a vasasiaknak építjük ezt a vágatot, hanem az utókornak és azoknak 
a fiataloknak, akik tovább viszik az emlékeinket. Vannak szerencsére olyanok, akik nagyon komolyan veszik a 
bányászhagyományokat. Szeretnénk a helyi iskolát is bevonni, valamint a Bányamanókra is számítunk. A későbbi 
terveink szerint, látványosságként tekintenénk erre a gyönyörű Szent Borbála Parkra és a vágat múzeumként való 
hasznosítása pedig akár az egész országban is hirdethető lenne. Reményeink szerint nemcsak itthonról, de akár 
külföldről is vonzana látogatókat ez a park. Megépítjük, átadjuk, karbantartjuk és vigyázunk rá amíg lehet, majd 
átadjuk a fiataloknak a stafétát.  
Jó Szerencsét! 
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Betekintés a közösségfejlesztés módszertanába 

Közösségfejlesztés a könyvtárakban 

 
A közösségfejlesztés ritkán köthető intézményesített jelleghez, ugyanakkor jelen esetben megpróbáljuk bizonyos 
keretek közé szórítani. Fontos, hogy a közösségfejlesztéssel kapcsolatban elsősorban az egyént visszaszorítva 
tágabb értelemben egy olyan egység gondolata jöjjön létre, mely cselekvésre képes és potenciális lehetőségekkel 
bír a saját és a közösség életének megváltoztatása kapcsán. Ennek egyik színtere lehet a címben szereplő 
könyvtárak, valamint olyan közösségi terek, amelyek könyvkészlettel rendelkeznek. Kibővítve a címet és 
meghatározva a fogalmi határokat bátorkodom ide sorolni azon intézményeket is, melyek közösségi szinten 
kiemelkedőt alkottak az elmúlt években és saját belső „könyvtáruk”, valamint a későbbiekben a témával 
kapcsolatos lexikális tudásuk elősegítette a térség kulturális előrelépését és sokszínűségét. Mindenekelőtt fontos 
meghatározni, hogy mely térségről beszélünk. Célterület felelős - közösségfejlesztőként több éve foglalkozom Pécs 
egyik legnagyobb és általam legérdekesebbnek tartott részével, Kertvárossal. Azért tartom annak, mert több kultúra 
és formavilág találkozik itt a területi adottságokat tekintve. Minden egyes kertvárosi célterület rendelkezik 
könyvtárral vagy olyan létesítménnyel, amely könyvkészlettel rendelkezik.  

Elsőként érdemes Rózsadombot számításba venni, ahol a Mosolymanó Egyesület hosszú évek óta működteti a 
Családi Központját. Ezen intézmény falai közt létrejött kis könyvtár alkalmas találkozási pontként a családok 
számára, illetve könyvcsere jelleggel is működik, ezáltal segítve a közösség belső életének fellendítését 
intellektuális vonatkozásban. Könyveik nagy része gyermekeknek szól, hiszen sok család él a város ezen 
szegletében. A gyermek könyvek alkalmasak hasznos családi időtöltésre is, de emellett a közösségfejlesztés 
előtérbe kerülése kapcsán megfigyelhető, hogy egyre több program csoportosul a könyvek szeretete és az ezáltal 
nyújtott kapcsolatépítés köré. A „Mondókás Móka” mint helyi program már többször is megvalósult az elmúlt 
időszakban. A Kerekítő Egyesület, de nevezhetnénk családi közösségnek is, gyakorta örvendezteti meg a helyben 
lakókat közös meséléssel és „ölbéli játékokkal”, melyekkel a gyermekek szociális érzékenységét növelik a 
mesehallgatás közben.  

Dél-Megyer célterület bár területi adottságait tekintve nem mondható óriási méretűnek, mégis könyvtárát és 
közösségi értékeit tekintve nagy sikerekkel bír. Az iskola falai között működő könyvtár a helyi intézmények között 
is kiemelkedően széles perspektívát nyújt az érdeklődőknek, mind témakörökre lebontva, mind pedig globális 
értelemben. Zárójeles megjegyzésként engedjék meg a kedves olvasók, hogy megjegyezzem, hogy a projekt 
kapcsán kihelyezésre került és fellelhető benne az újonnan kiadott várostörténeti kiadvány és interjúkötet is a 
közösségfejlesztés jegyében. További érdekesség és közösségi előrelépés a könyvtárak és maga az olvasás terén, 
hogy sikerült „Író-olvasó találkozókat” szervezni a célterületen, melyek közelebb hozzák egymáshoz az azonos 
érdeklődési alapokon lévő célterületi polgártársakat.  

Természetesen, ahogy a Déli városrészek esetében is, a gyermekek számára kiemelkedően sok lehetőséget nyújt 
a közösségi munkabírás ezen szeglete. Érdemes megjegyezni, hogy a szemfüles dél-megyeri lakosok találhatnak 
maguknak olyan közösségi olvasásra alkalmas találkozókat és iskolák közti vetélkedőket, melyeknek alapja a 
könyvtár és a könyvek világa.  

Nem valósulhatnának meg ezek a közösségi akciók Közép-Megyer célterületen kialakult közösségi központosulás 
nélkül. Itt ugyanis egyeduralkodóként tevékenykedik az Apáczai Művelődési Ház és azon belül is a könyvtár, 
melynek egyes részlegei nyújtanak motivációs erőt és példát a kertvárosi célterületek többi intézményének. A 
könyvtár maga külön gyermek, felnőtt és kiállítás részleggel is rendelkezik. A kiállítás részlegen helyet biztosítanak 
a helyben működő civil szervezeteknek alakuló ülésük, közgyűléseik, valamint a helyben kialakítandó programjaik 
megszervezésére. A könyvtár jelenlegi és közelmúltban létrejött programjai közé tartozik a „Festményversek” című 
esemény is, melyben a KertÉsz Egyesület munkatársai oroszlánrészt vállaltak. Olyan előadók, művészek, 
zenészek, festők munkáit és előadásait csodálhatták meg az érdeklődők, akik a közösségformálás érdekében 
pszichológiailag is próbálták közelebb hozni a helybéli lakosság és mindennapjaik problémáit. Ezentúl több 
közösségfejlesztő alkalom és program is megnyílt a helybéli lakosság előtt, nevezetten „Magyarmesék”, 
„Találkozzunk újra a könyvtárban”, „Kerekítős Mondókás Móka”, valamint köztük is kiemelkedik a „Griffaton 
Könyvklub”, mely ez évben kezdte el működését és szlogenje szerint: „ Várjuk azok jelentkezését, akik kedvet 
éreznek ahhoz, hogy havonta egy alkalommal egy közösen kiválasztott könyv kapcsán, kellemes környezetben, 
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egy csésze tea társaságában beszélgessenek, és megosszák gondolataikat a jelenlévőkkel”. Ezzel és ehhez 
hasonló programokkal emelik magasra a közösségfejlesztés helyi mércéjét könyvtári viszonylatban.  

Kertváros kapcsán nem feledkezhetünk meg Észak-Kertváros célterületről sem, amely leginkább hasonlít a 
„kertváros” kifejezés mibenlétére, hiszen több kertes ház és rendezett porta található itt. Ezen célterületen is létezik 
közösségi színtérnek alkalmas könyvtár. A Kertvárosi Fiókkönyvtár már sok alkalommal bizonyította 
közösségfejlesztő erejét a térségben. Honvédtéri elhelyezkedése kiválóan alkalmas a megközelítés szempontjából 
az itt élők számára. A könyvtár munkatársai közül megkeresésünkre közösségi interjú is készült, mely ugyancsak 
a tavalyi év során megjelent célterületi interjú kötetben olvasható, amely elérhető a Fiókkönyvtárban. A 2014-ben 
megújult könyvtár külön gyermek részleggel, új számítógépekkel és időszaki kiadványokkal várja az érdeklődőket. 
Mindazoknak ajánlom ezt a közösségi teret, akik szeretnének kikapcsolódni, gyermekükkel közös programot 
szervezni és eszmecserét folytatni hasonló érdeklődési körrel rendelkező lakosokkal, ezzel is színesítve a helybéli 
csoportokat, közösségeket, családi összefonódásokat.  

Összeségében tehát kijelenthető, hogy Kertváros egészén virágzik a könyvtár által nyújtott közösségfejlesztés és 
közösségi munka. A cselekvőképesség egyre inkább előtérbe kerül és a programok által nyújtott széles választék 
alternatívát nyújt családok százainak a kikapcsolódásra, feltöltődésre, valamint a közös együttműködésre.  

Bencze Zsolt, célterület felelős - közösségfejlesztő 

 

(A kép forrása: https://www.csgyk.hu/konyvtaraink/kertvarosi-fiokkonyvtar) 
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X. Észak-Kertváros 

Bimbó ovi 50/40 éves szülinap 

Név: Somogyiné Hang Tünde, az Alapítvány képviselője 
Szervezet: Bimbó Utcai Óvodáért Alapítvány 
 
Szeretettel köszöntöm Somogyiné Hang Tündét, a Bimbó Utcai Óvodáért Alapítvány képviselőjét. 
Köszönöm, hogy elfogadta az interjú felkérést.  
Idézem Önt egy korábbi nyilatkozatából az óvodájukról: „Óvodánk Pécs déli részén egy csendes 
kis utcában a Táncsics Mihály és a Móra Ferenc utcákat összekötő Bimbó utcában, kertes családi házak 
között a régi Kertvárosban helyezkedik el. Udvarunkban az árnyas fák alatt természetes anyagból készült 
mozgásfejlesztő játékok találhatóak, óvodai dombunkon télen szánkózunk, nyáron gurulunk. Kiemelt 
fontosságúnak tartjuk az egészséges és a környezettudatos életmódra nevelést. Az óvodánk a "Zöld 
Óvoda" programhoz csatlakozva éli mindennapjait.” 
 
Észak-Kertváros célterületen járunk, ahol többek között a Bimbó Utcai Óvodáért Alapítvány valósít meg 
eseményeket, így aktív résztvevője a közösségi életnek. Az elmúlt időszakban megrendezésre került a 
projekt keretében az 50/40 éves jubileumi születésnapi rendezvény. Első körben az lenne a kérdésem, hogy 
mi vezetett ennek az eseménynek a megvalósulásához, mik voltak az előkészületi munkák? 
Az előkészületi munkák tulajdonképpen úgy indultak, hogy az óvodánk 40, illetve 50 éves lett. Kitaláltuk, hogy 
szeretnénk valami nagyszabású rendezvény keretében ezt a szép évfordulót megünnepelni. Az elsődleges cél az 
volt, hogy a gyerekekkel és a szülőkkel közösen ünnepeljünk. Régi Kertvárosban található az intézményünk, 
nagyon sok régi óvodásunk itt lakik a környéken. Őket is szerettük volna ebbe a programba bevonni, illetve azokat 
a kollégákat, akik itt dolgoztak ebben az intézményben az évek folyamán. Ezt követően kitaláltuk a programot 
magát. Azt tudtuk, hogy szeretnénk bemutatni az óvodánk történetét és a mindennapjait, ezért szerveztünk a 
tornaszobában egy kiállítást. A volt kollégáktól és óvodásoktól szereztünk képeket, rajzokat, mindenféle 
dokumentumokat, melyeket itt a szobában állítottunk ki.  A gyermekek számára a délelőtt és a délután folyamán 
egyaránt zenés programmal készültünk. Délelőtt a „Csurgó Zenekar” zenélt, amit a gyerekek nagyon élveztek és 
nagyon jól sikerült. Külön öröm volt számunkra, hogy interaktívak voltak ezek a zenés fellépések és bevonták a 
résztvevőket is. A délutáni programot összekötöttük a szüreti mulatsággal, hiszen ősszel került megrendezésre ez 
az esemény és ennek kapcsán volt egy kis szőlődarálás, szőlőpréselés, must kóstolás. Volt a gyermekek és a 
szülők számára egy közös játékos vetélkedő, illetve a „Hangoló Zenész Színház” tartott a gyermekeknek szintén 
egy interaktív műsort. Ennek az egésznek a megkoronázása a torta volt a gyermekek szempontjából, melyből 
délelőtt is és délután is jutott a csoportoknak. Több torta volt, így nem kellett azon aggódniuk, hogy valaki lecsúszik 
róla. A sütemény érdekessége az volt, hogy az óvoda logója szerepelt rajta, illetve a születésnapnak megfelelően 
a 40-es és 50-es számok. Kifejezetten örültünk annak, hogy az akkori önkormányzati képviselőnk is részt vett ezen 
a programon. Összeségében azt gondolom, hogy ez a rendezvény jól sikerült.  
 
Az előzetes tervekhez képest miként változott a program? Lenne esetleg olyan, amiben módosítanák, ha 
újra megrendezésre kerülne? 
Ez egy nehéz kérdés, mert az ember egy ilyen nagy évfordulót nem sűrűn tervez és szervez. Azt gondolom, hogy 
mivel egy 4 csoportos óvoda vagyunk 15 dolgozóval, tehát nem olyan nagy a kapacitásunk a szervezés és a munka 
szempontjából, mégis jól sikerült megszerveznünk ezt a programot. A volt kollégák nagyon nagy számban eljöttek 
és jól érezték magukat. Jókat beszélgettek és anekdotáztak. A délutánra szervezett gyerek program is jól sikerült. 
Sok szülő vett részt az eseményen, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy minden gyermekhez volt egy 
hozzátartozó/szülő. Elég nagy létszámban vettünk részt a délutáni programon. Összeségében úgy látom, hogy 
amit szerettünk volna, azt megvalósítottuk és megcsináltuk. Mi is élveztük, nem csak a vendégek, úgyhogy ilyen 
szempontból azt gondolom, hogy ez így sikeres volt, nem módosítanánk rajta.  
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Visszatérve a szervezéshez kicsit, volt-e esetleg olyan non-formális/informális csoportosulás, szülői 
közösségek, egyesületek, más intézmények, óvodák, akik részt vettek a szervezési munkákban vagy 
magán a programon? 
Természetesen a saját óvodai közösségünk volt legnagyobb részben, akik nagyon sokat segítettek. Hozzá kell 
még tennem, hogy a Tolsztoj utcai Közösségi Házzal volt még kapcsolatunk. Egy helyi civil lakos pedig segített 
nekünk a képek elrendezésében, mind technikailag, mind pedig útmutatás terén. Az óvodatörténeti kiállítást 
átköltöztettük a Tolsztoj utcai Közösségi Házba az esemény végeztével. A Honvédtéri Napok keretében pedig 
láthatóvá is vált a célterület és Pécs városának egészét tekintve az érdeklődők körében. Ennek az volt a célja, 
hogy aki ide nem tudott valamilyen oknál fogva eljönni és esetleg régi kertvárosi lakos, meg tudja tekinteni a 
kiállítást. Nagyon szép beírásokat kaptunk ezáltal a vendég könyvünkbe. Itt szintén ki kell emelnem, hogy nagyon 
örültünk annak, hogy az akkor hivatalában lévő alpolgármester úr is megtekintette és írt pár kedves sort a 
vendégkönyvünkbe.  
 
Milyen volt az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központtal? Lévén, hogy a célterületen ez volt az 
első megvalósult esemény zökkenőmentesen ment minden vagy voltak nehézségek? 
Azt gondolom, hogy mindenkivel nagyon jó volt a kapcsolatunk. Veled is, akinek leadtuk az űrlapokat és a Pécsi 
Kommunikációs Központ munkatársával is, akivel a későbbiekben folytattuk a megvalósításhoz vezető utat. Ebben 
a projektben az a legjobb számunkra, hogy nem kell pénzzel érdemben foglalkozunk és rugalmasan kezelhetőek 
a dolgok. Telefonon napi szinten kapcsolatban álltunk a megvalósítást megelőző napokban is, és a program 
végeztével a beszámolóval, valamint a dokumentációkkal sem volt gond. Teljesen rugalmas volt, nyitott és 
kétoldalú, tehát egymást segítő.  
 
Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől? Voltak ilyen jellegű visszakapcsolások?  
Nagyon pozitív visszajelzések voltak. A volt kollégák részéről érkezett a legtöbb visszacsatolás. Az imént 
kérdezted, hogy a környező óvodák, miként csatlakoztak be, elmondható, hogy minden Kertvárosi Tagóvodának a 
vezetője itt volt és velünk együtt ünnepelt. Az intézményvezető az óvoda részéről, aki végig velünk volt nagyon 
pozitív visszajelzést adott. Az elsődleges visszajelzés viszont számunkra értelemszerűen a gyerekeké, szülőké és 
a környéken élőké volt. Volt olyan is, aki ide járt óvodába és azt írta a vendég könyve, hogy nagyon jó volt felismeri 
a régi óvónéniket és elmélyedni az akkori képekben. Úgy érezte, hogy ez visszarepítette őt az időben a régi 
pajtások látványa. Ez nekünk mind-mind nagyon kellemes dolog.  
 
Mit gondol, hogy az alapítvány mit nyert a projekt kapcsán? Miért jó, hogy létrejött az esemény? 
Természetesen nyert az alapítvány, hiszen minden alapítványnak az alapító okiratában van egy célja és van egy 
feladata. Attól a feladattól és attól a céltól sok mindenben nem tudunk eltérni. Az anyagi forrásokat arra kell 
fordítanunk, ami ebben benne van. Ennek a módosítása nem egy olyan könnyű dolog. Ez a projekt nagy lehetőség 
volt számunkra, hogy az alapítványnak a szakmai munkáját bővítsük, programokat tudjunk szervezni.  
 
Vett részt a projekt keretében megvalósuló rendezvényen a célterületen vagy egyéb más városrészen? 
Hallott esetleg a programokról és azok sikerességéről? 
Ez egy nehéz dolog, hiszen sok program elmaradt a vírus végett. A Testvérvárosok Terei Általános Iskola 
programjairól hallottam és tudom, hogy több nagyszabású esemény és folyamat is megvalósult. Sajnálom, hogy a 
Melinda Parkban lévő események még nem tudtak elindulni. Mindenkivel igyekszünk tartani a kapcsolatot a 
célterületen belül és kívül egyaránt.  
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Az vagy, amit megeszel 

Név: Somogyiné Hang Tünde, az Alapítvány képviselője 
Szervezet: Bimbó Utcai Óvodáért Alapítvány 
 
Szeretettel köszöntöm Somogyiné Hang Tündét, a Bimbó Utcai Óvodáért Alapítvány képviselőjét. 
Köszönöm, hogy elfogadta az interjú felkérést.  
Idézem Önt egy korábbi nyilatkozatából az óvodájukról: „Óvodánk Pécs déli részén egy csendes 
kis utcában a Táncsics Mihály és a Móra Ferenc utcákat összekötő Bimbó utcában, kertes családi házak 
között a régi Kertvárosban helyezkedik el. Udvarunkban az árnyas fák alatt természetes anyagból készült 
mozgásfejlesztő játékok találhatóak, óvodai dombunkon télen szánkózunk, nyáron gurulunk. Kiemelt 
fontosságúnak tartjuk az egészséges és a környezettudatos életmódra nevelést. Az óvodánk a "Zöld 
Óvoda" programhoz csatlakozva éli mindennapjait.” 
 
Észak-Kertváros célterületen járunk, ahol többek között a Bimbó Utcai Óvodáért Alapítvány valósít meg 
eseményeket és aktívan részt vesz a közösségi életben. Az elmúlt időszakban megrendezésre került a 
projekt keretében az „Az vagy amit megeszel” című rendezvény. Az első eseményhez képest miképpen 
látja a második megvalósulását? Volt fejlődés a szervezésben? 
Nehéz összehasonlítani a két programot egymással, hiszen más volt a szervezési munka, más eseményt kellett 
megvalósítani tematikájában is. Az első egy szabadtéri családi rendezvény volt a második pedig a dátumából 
fakadóan is egy beltéri. Sokkal kötöttebb volt a téma. Az egészséges életmód került előtérbe és az ezzel 
kapcsolatos dolgok. A gyermekek nevelését megcélzóan igyekeztünk minél frappánsabban megrendezni a 
programot.  
 
Maga az esemény hogyan zajlott?  
Január 27-én délelőtt a gyermekekkel egészséges ételek képeinek a válogatását tartottuk, majd ragasztottuk 
azokat. Gyümölcsökből és zöldségekből barkácsoltunk különböző figurákat, valamint a kisebbeknek puzzle-ből 
raktunk ki képeket. A délután folyamán dietetikus előadását hallgathatták meg a résztvevők és sor került 
egészséges falatkák kóstolására, valamint az Öko-kuckó játszóház interaktív kézműves foglakozására, melyet a 
gyermekek nagyon élveztek. 
 
Az előzetes tervekhez képest miként változott a program? Lenne esetleg olyan, amiben módosítanák, ha 
újra megrendezésre kerülne? 
Azt gondolom, hogy céljainkat meg tudtuk valósítani. Szerettük volna felhívni a figyelmet a tudatos, egészséges 
táplálkozás és a rendszeres testmozgás fontosságára, az elhízás és egyéb betegségek elkerülése végett. Lévén, 
hogy ezeket sikerült megvalósítani, véleményem szerint teljes mértékben tökéletes programot zártunk, így a 
jövőben sem változtatnánk ezen. 
 
Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől? 
A szülőknek tetszett a program és a szervezés is. Mindenkitől pozitív visszajelzést kaptunk. Tekintettel arra, hogy 
a dietetikai előadást interaktívan tudtuk megrendezni, így a résztvevők feltehették kérdéseiket és azonnali 
válaszokat is kaptak rájuk, azaz nem maradt senkiben sem kétség. Maga a program innovatívan tudott berobbanni 
az óvoda életébe ezért pozitívnak tekinthető. Lehetőséget biztosít az egészségnap témájának és partnereinek 
bővítésére. 
 
Mely szervezetek kerültek bevonásra, milyen volt velük a közös munka? 
Természetesen bevonásra került az alapítványunk, mely a céljainak megfelelő programot tudott létrehozni, amely 
külön öröm számunkra, valamint a Hungast Mecsek Kft., az Öko-kuckó és nem utolsó sorban a pécsi családok, 
hiszen nélkülük nem valósulhatott volna meg ez az esemény és nem tudtunk volna a közösség számára ilyen 
színvonalú programot nyújtani. 
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XI. Közép-Megyer 

Futóklub 

Név: Dinya Illés, elnök 
Szervezet: Fittbike SE 
 
„A futó közösség motivációt jelent az egyéni felkészülés során is. Mindenki talál a felkészültségének 
megfelelő edző partnert, együtt készülhet tapasztaltabb futókkal. A Fittbike SE lehetőséget biztosít minden 
helybéli lakosnak a rendszeres testmozgáshoz és az élsportolóknak is nyújt felkészülési lehetőséget. 
Szabadidős és beltéri programokkal egyaránt várja az érdeklődőket és sportolni vágyókat.” 
 
Közép-Megyer célterületen járunk, ahol a Fittbike SE valósít meg eseményeket és aktívan részt vesz a 
közösségi életben. Az elmúlt időszakban megrendezésre került a projekt keretében a Futóklub című 
rendezvény. Miként jött létre ez a programterv, mik voltak az előkészületi munkák? 
Nagyon sokan szeretnének Kertvárosban elkezdeni mozogni, viszont egyedül nem mernek nekikezdeni, így a 
Futóklub esemény egy remek alternatívát nyújt ehhez. Minden egyesület tevékenységének egyik kulcsa, hogy az 
emberek inkább társaságban szeretnek csinálni bármit is, így különösképp örülünk annak, hogy a projekt 
lehetőséget biztosít a közös mozgásra és ezzel kiszolgálja a helyiek igényeit. Segítséget tudunk adni az 
érdeklődőknek abban, hogy elinduljanak az „úton” és edzési tanácsokat is kapnak. Ennek köszönhetően nem volt 
arra példa, hogy valaki „túledzésbe” esett vagy rossz dolgot vitt véghez az egészségével. Szükség volt több olyan 
eszközre is, amelyek a futás során segítik a sportolókat, gondolok itt többek között a táplálékkiegészítőkre, 
melyeket előzetesen be kellett szerezni. Ami még ezenkívül fontos volt az előkészületeket tekintve, hogy megfelelő 
edzőket kellett találnunk, akiknek az irányítása alatt történt az esemény és akik segítettek a mozgásban és 
tanácsokkal látták el a résztvevőket. Azáltal, hogy mindenre odafigyeltek, nagyban hozzájárultak a program 
sikeréhez. 
 
Több esemény is megvalósult a Futóklub keretében, volt-e esetleg olyan alkalom, amit kiemelne a többi 
közül, illetve egy rendezvény pontosan, hogy nézett ki? Mi volt a menete? 
Heti rendszerességgel jöttünk össze futni. Teljesen mindegy volt, hogy ki mennyit futott, az volt a lényege, hogy 
egy-egy jeles nap alkalmából együtt mozogjon a társaság. Mindenkinek a saját edzettségi szintjéhez megfelelő 
pályát és nehézséget alkottunk meg. A szakszerű edző elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az érintetteknek meg 
tudja mondani, hogy napi hány km-t futhatnak és mennyi az, ami már nem egészséges nekik. Ettől függetlenül 
mindenki szabadon dönthetett a távokról és arról, hogy aznap éppen mennyit bír és mennyire érzi magát fáradtnak. 
Voltak, akik csak 2-3 kört futottak itt a Nevelési Központ pályáján, de olyanok is akadtak, akik akár ilyen résztávos, 
azaz komolyabb edzéseket csináltak végig. Mivel több hónapos volt a Futóklub, így lehetett kitűzni célokat és 
egymásra építeni azokat. Szerencsére többen motivációt tudtak meríteni a futótársaik teljesítményéről. Volt, aki az 
elején csak 1 kört sétált, aztán 2-3-at, majd eljutott arra a szintre a végén, hogy teszem azt 5 km-t le tudjon futni.  
 
Voltak bevont szervezetek akár az előkészületekbe, akár a programba? A környék lakói, helyi polgárok 
mennyire csatlakoztak az eseményhez? Sok volt az ismert arc? 
Abszolút mindenki csatlakozott a felsoroltak közül. Először csak az ismerősök jöttek, olyanok, akiket már korábbról 
ismertünk, aztán a felhívásnak köszönhetően több idegen ember is csatlakozott, tehát sokan jöttek csak az utcáról 
is. Szervezetek nem igazán csatlakoztak hozzánk, inkább úgy mondanám, hogy Kertváros lakossága volt az, aki 
kihasználta ezt a lehetőséget. 
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központtal? Mi volt az együttműködés 
kiindulópontja? Miként kell elképzelni a közös szervezést? 

Teljesen jól zajlott az együttműködés. Amiben hiányosságot érzékeltünk, azzal kapcsolatban feltettük kérdéseinket, 
amelyekre egyből választ kaptunk. A rendezvényeinken ők is mindig jelen voltak és dokumentálták a résztvevőket. 
Én csak pozitívan tudok nyilatkozni róluk. 
 
Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől? Mik voltak a visszhangok? 
Az is abszolút pozitív volt, hiszen mindenki fejlődni tudott az esemény kapcsán és a kocogókból is futók lettek a 
kör végére. Elsősorban ezért gondolom azt, hogy megérte megrendezni az eseményt. Természetesen volt, akit 
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idézőjelben noszogatni kellett, hogy kezdjen el mozogni, de a végén minden jól alakult és a távok egyre nőttek és 
szép eredmények születtek. Egyértelmű célja volt továbbá a rendezvénynek, hogy a panelokból kiszakadjanak az 
emberek. Úgy érzem, hogy ezt a célt elértük és a visszajelzések is erről tanúskodnak.  
 
A jövőben ez az eseménysorozat folytatódik majd. Mivel lehet ezt még kiegészíteni? Kell-e ezen egyáltalán 
még javítani, módosítani vagy pont így jó, ahogy van? 
Szerintem teljesen jól működik a dolog és eléri a célját ezzel, hogy heti rendszerességgel megvalósul. Fontos, hogy 
ugyanabban az időben kerüljön megrendezésre és tudjanak rá számítani az emberek. Aki a héten nem tud eljönni 
esetleg, számíthat rá, hogy nem marad le semmiről, hiszen a rákövetkező héten is megrendezésre kerül.  
 
A projekt lefutása után tervben van az esemény újbóli megszervezése, esetleg egy tradíció kiépítése? 
A vírus miatt sajnos most szüneteltek ezek a programok. Szerdánként ugyanúgy tartjuk az edzéseket és próbáljuk 
összefogni a csapatot minden héten, ami egyelőre több kevesebb sikerrel össze is jött. Akik az eseményen 
csapódtak hozzánk, azok között is vannak kocogók és profi futók egyaránt, azaz széles skálán mozog az 
érdeklődők potenciálja.  
 
Maga a szervezet mit nyert a projekt kapcsán? 
Maga a szervezet azt, hogy jobban fejlődött a csapat és többen csatlakoztak is ezáltal az egyesülethez. 
Színvonalasabban tudtuk ezeket a rendezvényeket megcsinálni. Amikor melegebb volt, akkor tudtunk frissítőket 
biztosítani számukra. Ami még nagyon fontos, ahogy említettem is, hogy edző irányítása mellett vittük mindezt 
véghez. 
 
Vett részt esetleg más, a projekt kapcsán megvalósult eseményen vagy folyamaton? Akár Kertváros 
tekintetében a Mosolymanó Egyesületre gondolva? Össze tudta vetni a saját rendezvényével? Mik a 
tapasztalatai? 
Több programon vettünk részt a gyerekekkel és nagyon jól érezték magukat. Véleményem szerint úgy valósultak 
meg az eddigi események, ahogy elvárható volt tőlük.  
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Kerti Party 

Név: Vörösné Deák Andrea, elnök 
Szervezet: Mosolymanó Egyesület 
 
Szeretettel köszöntöm Vörösné Deák Andreát, a Mosolymanó Egyesület elnökét. Köszönöm, hogy 
elfogadta az interjú felkérést! 
Egy korábban adott interjúban így fogalmazott: „A Mosolymanó Egyesület 2009-ben alakult meg. Játszótérre járó 
anyukák, apukák, nagyszülők határozták el, hogy szervezettebb formában egyszerűbb elérni céljaikat. A tagok 
között egyaránt akad nyugdíjas védőnő, tanár, informatikus, orvos, bolti eladó, mindannyian önkéntesként 
dolgoznak. Az egyesület hívó szavára egész lakóközösségek mozdulnak meg, s vesznek részt olyan munkákban, 
melyeket csak együtt tudnak megfelelően elvégezni. Így sikerült több, mint 30 játszóteret szebbé tenniük. Az 
önkormányzat segítségével elérték, hogy velük dolgozhatnak közfoglalkoztatottak is. Az egyesület nemcsak egy-
egy akció keretében, hanem folyamatosan ellát jótékonysági célokat. Ennek egyik módja az a közel 200 rászoruló 
(gyermekvédelmi, fogyatékossági támogatással élők) család, akiket támogatnak. Ezen felül sok családi és gyermek 
programot szerveznek.” 
 
Közép-Megyer célterületen járunk, ahol a Mosolymanó Egyesület valósít meg eseményeket és aktívan részt 
vesz a közösségi életben. Az elmúlt időszakban megrendezésre került a projekt keretében a „Kerti Party” 
című rendezvény is. Milyen előkészületek voltak, honnan jött maga az ötlet? 
Régi hagyományunk valósult meg Közép-Megyer célterületen kiegészítve újabb ötletekkel, melyek a 
közösségfejlesztést voltak hivatottak sokkal inkább előtérbe hozni. Mindig más helyszínen került megrendezésre 
ez az esemény, mely idén is így jött létre, hiszen költözéseink és egyéb strukturális okok miatt fontos volt az állandó 
változás. A rendezvény üzenete az volt, hogy panel városrészben is lehet hagyományőrző, de mégis megújuló 
rendezvényeket és jelen esetben szüretet lebonyolítani. Sokan azt gondolják, hogy a szüret a falusi életmódhoz 
tartozik, de mi szerettük volna ezt annyiban megcáfolni, hogy itt a városban is sikeren meg lehet rendezni egy ilyen 
témájú eseményt. Azt gondolom, hogy a kertvárosi panelben élő embereknek is meg kell tapasztalniuk újra és újra, 
hogy milyen jó közösségben alkotni, valamit létrehozni. Szerencsére a kapcsolati tőkénk is megvolt ahhoz, hogy a 
szürethez megfelelő autentikus dolgokat beszerezzük.  
 
Hogyan alakult a rendezvény? Pontosan hogyan kell elképzelni? 
A gyermekek számára volt kifejezetten kiélezve a program, így értelemszerűen maguk a szüreti eszközök is rájuk 
voltak méretben és igényben szabva. Szőlőt nem tudtak sajnos maguk vágni, viszont puttonyuk volt. A gyermekek 
kipróbálhatták ezeket és vihették benne a szőlőt. Ezt követően együtt öntötték bele a darálóba. Azt gondolom, hogy 
ez egy szemléletformálás is, hiszen a városi gyermekeknek szükségük van arra, hogy sűrűbben találkozzanak 
ezekkel a természet közeli munkákkal és örömteli közösségi cselekményekkel. További lehetőséget adott a 
rendezvény arra is, hogy a gyermekek bátrabban közeledjenek a természethez. Sokan a gyerekek közül nem merik 
megfogni a koszos dolgokat, például kiszedni a földből egy sáros krumplit. Ennek az eseménynek köszönhetően 
viszont sokkal inkább megbarátkozhattak a „mocskos” dolgokkal és átérezhették, hogy ez nem is olyan szörnyű, 
mint azt előzetesen gondolták. 
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központtal? Mi volt az együttműködés 
kiindulópontja?  
Nagyon készséges volt a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársa. Együttműködőek és rugalmasak voltak, a 
magam részéről csak jót tudok mondani róluk.   
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Tudomásom szerint az eseménynek volt egy másik szegmense és lehetősége a közösségépítésre, mit 
tudhatunk erről a részéről? 
Így igaz. A délután folyamán négy órakor a családok tököt faraghattak. Külön asztalokat helyeztünk el családonként 
és minden asztalnál felnőtt felügyelete mellett fejleszthették a gyermekek a kézműves tehetségüket. 
Természetesen az esemény végeztével a faragásokat és a dísztököket is hazavihették a látogatók. Mindenképpen 
érdemes megemlítenem, hogy a program végén nárcisz hagymák ültetésére is volt lehetősége a résztvevőknek a 
helyszínen elhelyezett magaságyásokba. 
 
Mely szervezetek segítettek és vettek részt az eseményen? Van esetleg olyan szervezet, akikkel a jövőben 
szívesen együttműködnének? 
Bárkivel szívesen együttműködünk, aki támogatja ezt a fajta közösségfejlesztő tevékenységet. Jelen esetben a 
Kapocs Szociális Szövetkezet pogácsákkal és eszközök biztosításával segítette a rendezvényt, valamint Deák 
Ferenc őstermelő biztosította a szőlőt és a tököt. 
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XII. Dél-Megyer 

Dél-Megyeri Darts verseny 

Név: Patkó Norbert, vezető 
Szervezet: Mesterhármas Darts Club 
 
Szeretettel köszöntöm Patkó Norbertet, a Mesterhármas Darts Club vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta 
az interjú felkérést.  
Dél-Megyer célterületen járunk, ahol a Mesterhármas Darts Club valósít meg eseményeket és aktívan részt 
vesz a közösségi életben. Az elmúlt időszakban megrendezésre került a projekt keretében a „Dél-Megyeri 
Darts verseny” című rendezvény is. Első körben kérem mutassa be az egyesület tevékenységét és tágabb 
értelemben vett történetiségét. 
Én is köszönöm a felkérést, örömömre szolgál, hogy beszélhetek az egyesület tevékenységéről. A Mesterhármas 
Darts Club nem egész két éve alakult. Barátommal és kollégámmal Niedermayer Gáborral alapítottuk ezt a 
sportegyesületet. Az iskolában nagyon sok gyermek van, aki szeretett volna dartsozni, éppen ezért az iskolában 
kiépítettünk négy darts pályát. Miután sok tanuló csatlakozott hozzánk szakköri jelleggel, felnőtteknek is 
meghirdettük, így jelenleg 35 fős egyesületünk van. Sok versenyt tudunk szervezni, havi rendszerességgel 
megméretjük magunkat egy-egy ilyen tornán. Több vendéget is tudunk fogadni köszönhetően annak, hogy a 
Testvérvárosok Terei Általános Iskola tornatermét használhatjuk. Nagyon jó a kapcsolatunk az iskolával, de mi egy 
független sportegyesületként működünk. Jelen pillanatban a „COVID-19 helyzet” miatt az iskolát nem tudjuk 
használni. A Bőrgyárban sikerült egy kis termet kibérelnünk és ott próbáljuk „túlélni” ezt az időszakot. Ott tartjuk az 
edzéseinket is.  
 
Dél-Megyer célterület kapcsán a Dél-Megyeri Darts verseny eseménysorozat nyitó rendezvényéről az lenne 
az első kérdésem, hogy mik voltak a szervezés alapjai, egyáltalán mit kellett tenni azért, hogy ez az 
esemény létrejöhessen? Voltak esetleges nehézségek? 
Mivel nagyon sok emberre számítottunk a Darts verseny program keretében, így erre technikailag megfelelően fel 
kellett készülni. Egy Darts versenyt nem egyszerű megrendezni. Nem csak informatikailag, de technikailag is 
embert próbáló feladat. Megfelelő mennyiségű darts táblára és világításra volt szükség, valamint számoló 
apparátus kiépítése is indokolt volt. Az előkészületeknél azért el kellett gondolkoznunk azon, hogy ekkora tömeget 
hogyan tudunk fogadni. Tizenhat pályát és vele együtt tizenhat táblát építettünk ki. Ezzel a tizenhat táblával azt 
tudom mondani, hogy egész Dél-Dunántúl legnagyobb rendezvényét tudtuk megrendezni a darts sportág 
tekintetében. Ennek köszönhető az, hogy egy nagyon sikeres rendezvényt tudtunk megvalósítani.  
 
Maga a rendezvény, hogy zajlott, hogy kell ezt pontosan elképzelni? 
Úgy kell elképzelni, hogy a sok reklám és hirdetés után az iskola tornaterme készen állt a sportág szerelmeseinek 
a fogadására. Maga a terem hozzávetőleg 800 m2-es, így ideális volt a megrendezéshez. Egyik oldalon a 
bordásfalakon kiépítettük a tizenhat versenypályát külön árammal, külön világítással. Asztalokat toltunk egymás 
mellé és a pontokat számoltuk, padokat és zsámolyokat is bekészítettünk. Bár az előjelentkezésnek köszönhetően 
tudtuk, hogy körülbelül hány főre számíthatunk és hányan jönnek el, mégis meglepett bennünket, hogy sokkal 
többen „özönlöttek” a versenyre az előzetes felméréshez képest. A verseny népszerűsége egyrészt abból fakadt, 
hogy ingyenes darts verseny volt, másrészről pedig, hogy több kategóriában rendeztük meg, így a gyerekeknek, a 
felnőtt amatőröknek, a felnőtt profiknak, sőt párosoknak is. Apa-fia, anya-fia vagy rokonok játszottak. A bejövetelkor 
neveztek, hogy a számítógépbe bekerüljenek. Gábor barátom összeállította a sorsolásokat. A tizenhat pályát 
felosztottuk aszerint, hogy hol, milyen fajta és kategóriájú verseny lesz, ahol a gyerekek, a családok, az amatőrök, 
a profik és ahol a párosok fognak versenyezni. Óriási létszámú résztvevő jött el, százötven - százhatvan fő vett 
részt. Kísérőkkel együtt számolva is kijelenthetem, hogy ekkora eseményt még soha nem rendeztünk meg, amióta 
létezik az egyesületünk. Kicsit féltünk is, hogy logisztikailag vajon meg tudjuk-e ezt oldani. Hála Istennek azt tudom 
mondani, hogy zökkenőmentesen, óriási élménnyel, minden kategóriában kupákkal, érmekkel, oklevelekkel 
nagyon nagy sportélményt tudtunk adni az idelátogatóknak, akik mind pécsiek voltak. 
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A következő kérdésünk ezzel kapcsolatban az lenne, mint ahogy hallottuk is, ez egy pozitív zárással 
megvalósult esemény volt, az eredeti elképzeléshez képest mennyiben módosult maga a program? 
Pontosan erre számítottak, jobb esetleg rosszabb lett? Illetve milyen visszahangok jöttek ezzel 
kapcsolatban a későbbiekben? 
Sokkal jobb dolog lett a vége, mint amivel előzetesen számoltunk. Rengeteg olyan ember, gyerek, felnőtt jött ide 
be játszani ennek a programnak köszönhetően, akikkel mi mint a darts egyesület egy baráti kötelékként léptünk fel 
és alakult ki belőle mélyebb összefonódás. Voltak olyanok is, akik beléptek az egyesületbe a rendezvénynek 
köszönhetően. Olyan válogatott darts-os is volt közöttünk, aki neve alapján híresnek mondható Magyarországon 
és könnybe lábadt a szeme, mert azt hitte, hogy Pécsett már nincs igazi darts élet. Ennek ellenére, amikor belépett 
a terembe és meglátta a százötven embert, teljesen elérzékenyült, hogy ebben a műfajban is léteznek ilyen nagy 
rendezvények. Azóta is nagyon jó kapcsolataink vannak az imént említett résztvevőkkel. A saját tagságunkkal 
járunk versenyezni és még mindig emlegetik. Nagyon sok helyen találkozunk olyanokkal, akik részt vettek a 
versenyen. Gyerekek, apák csatlakoztak az egyesületünkhöz, úgyhogy az igazság az, hogy mi egy sokkal 
pozitívabb élményt kaptunk, mint amit előzetesen vártunk ettől a rendezvénytől.  
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központtal? Mi volt az együttműködés kiinduló 
pontja? Miként kell elképzelni a közös szervezést? 
Ki kell emelnem ebben a PKK munkatársának segítségét és együttműködését. Egy rendkívül szimpatikus hölgyet 
ismertünk meg személyében. Semmilyen problémánk nem volt. Abszolút egy pozitív kép alakult ki a Pécsi 
Kommunikációs Központról és ezúton is köszönjük a segítséget és a lehetőséget.  
 
Részt vettek más szervezetek is a rendezvényen? Bevonásra került esetleg informális szervezetként, 
egyesületként, bármilyen sporttal kapcsolatos non-formális szervezetként más társulás is vagy jelen 
esetben erre nem volt példa? 
Más darts egyesületből is jöttek ide résztvevők. A szervezésben nem segítettek mások, minden a Mesterhármas 
Darts Club Egyesületnek köszönhető háttértudás és tervezés volt. Barátommal, Gáborral ketten hoztuk létre az 
alapokat. Kolléganők jöttek a Testvérvárosok Terei Általános Iskolából. Egyrészről ők is részt vettek a versenyben, 
másrészről pedig segítettek, hiszen, ahogy említettem is nagyon sok gyermek kategóriánk volt, így a 
koordináláshoz szükség volt több pedagógusra. A számolásban is tudtak nekik segíteni. A Testvérvárosok Terei 
Általános Iskolával kialakított jó kapcsolat az adott volt, (hiszen mi is itt tanítunk) jöttek nekünk segíteni. Más 
szervezetek nem vettek benne részt.  
 
Az első eseményhez képest miképpen képzelik a többi megvalósítását? Lehet-e még ezen csiszolni 
változtatni, egyáltalán érdemes-e? Van-e erre elképzelés vagy pedig minden úgy jó ahogy van? 
A COVID-19 járvány miatt sajnos a sorozat megszakadt. Egy rendezvényünk volt, a következő pont arra az 
időszakra esett volna, amikor már nem engedélyezték a tornaterem használatát, ezért ezt elnapoltuk. A híre elment 
ennek a versenynek és várják, kérdezik, lévén, hogy mi is járunk versenyezni, sok felnőttel, dartsossal jövünk 
össze, hogy mikor vihetik újra a gyermeküket és mikor tudnak újra együtt apa-fia párosozni. Azt gondolom, hogy 
nagyon sok újítást nem lehet ehhez már hozzátenni. Igazság szerint az első alkalommal olyan jól megoldottuk ezt 
a helyzetet, hogy innen már csak elrontani tudnánk egy túlokoskodással.  
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A projekt lefutása után is tervezik ennek a tradíciónak a kialakítását és megőrzését, vagy ez egy egyszeri 
eseménysorozatnak tekinthető és nincs erre vonatkozóan terv? 
Amikor mi csatlakoztunk ehhez a „pályázati rendszerhez”, akkor mi sem tudtuk még, hogy mi várható ettől a 
„dologtól”. Nagyon pozitívan csalódtunk ebben az egészben és egy pozitív kép jött le előítéleteinkkel ellentétben. 
Azt látjuk, hogy van igény az ehhez hasonló rendezvények szervezésére. Még egyszer mondom, hogy ez egy 
jótékonysági esemény volt és nem volt belépőjegy sem, ezáltal semmilyen pénz nem mozog ebben az értelemben. 
Erre van igény és el kell gondolkoznunk azon, hogy ennek a hagyományát megteremtsük, folytassuk. Ebben a 
pillanatban azt gondolom az első rendezvényünk sikeréből ítélve, hogy igen, van létjogosultsága és van értelme 
ezt folytatni.  
 
Vettek részt a Testvérvárosok Terei Általános Iskola által megvalósított valamilyen más rendezvényen, 
gondolok itt a „Német Nemzetiségi Fotókiállítás” eseményre vagy akár az „Utazó Planetáriumi” kiállításra, 
illetőleg más, a célterületen vagy a projekt keretében megvalósult rendezvényen? Ha igen, akkor mik a 
tapasztalatai?  
Igen, részt vettem más rendezvényeken is, hiszen az iskolánk szervezésében valósult meg a legtöbb program a 
célterületen. Más jellegűek voltak ezek az események és folyamatok, nehéz lenne összehasonlítani a darts 
versennyel azokat. A kérdésben említett két rendezvény is zseniálisan megvalósuló program volt a gyerekek 
számára. Élményekkel gazdagodtak ezen időszak alatt. Ismétlem magam, összehasonlítani nem lehet, hiszen mi 
egy sport rendezvényt csináltunk, egy sport napot, ezáltal nincs átfedés a másik két rendezvénnyel.  
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XIII. Déli városrészek 

Márton nap 

Név: Vörösné Deák Andrea, elnök 
Szervezet: Mosolymanó Egyesület 
 
Szeretettel köszöntöm Vörösné Deák Andreát, a Mosolymanó Egyesület elnökét. Köszönöm, hogy 
elfogadta az interjú felkérést! 
Egy korábban adott interjúban így fogalmazott: „A Mosolymanó Egyesület 2009-ben alakult meg. Játszótérre járó 
anyukák, apukák, nagyszülők határozták el, hogy szervezettebb formában egyszerűbb elérni céljaikat. A tagok 
között egyaránt akad nyugdíjas védőnő, tanár, informatikus, orvos, bolti eladó, mindannyian önkéntesként 
dolgoznak. Az egyesület hívó szavára egész lakóközösségek mozdulnak meg, s vesznek részt olyan munkákban, 
melyeket csak együtt tudnak megfelelően elvégezni. Így sikerült több, mint 30 játszóteret szebbé tenniük. Az 
önkormányzat segítségével elérték, hogy velük dolgozhatnak közfoglalkoztatottak is. Az egyesület nemcsak egy-
egy akció keretében, hanem folyamatosan ellát jótékonysági célokat. Ennek egyik módja az a közel 200 rászoruló 
(gyermekvédelmi, fogyatékossági támogatással élők) család, akiket támogatnak. Ezen felül sok családi és gyermek 
programot szerveznek.” 
 
A Déli városrészek célterületen járunk, ahol a Mosolymanó Egyesület valósít meg eseményeket és aktívan 
részt vesz a közösségi életben. Az elmúlt időszakban megrendezésre került a projekt keretében a „Márton 
Nap” című rendezvény is. Első körben azt szeretném kérdezni, hogy milyen előkészületek voltak, honnan 
jött maga az ötlet? 
Közép-Megyer célterületen évek óta tartunk Márton napi rendezvényeket, viszont a Rózsadombon eddig még nem 
volt rá példa. Hagyományteremtési szándékkal szerettük volna az egyesülettel és a helybéli lakosokkal, ha itt a 
Déli városrészek célterületen is meg tudna valósulni ez az esemény, ahol már két éve tevékenykedünk. A Közép-
Megyer célterületi tapasztalatokat fel tudtuk használni és kiegészítve ugyan, de hasonló struktúrájú programot 
tudtunk létrehozni. Ez azt jelentette, hogy volt benne kreatív rész, lámpát, gyertyatartót és minden egyéb tűzzel 
kapcsolatos eszközt készítettünk. A Márton napnak az a lényege, hogy jön a tél és mi ennek ellenére igyekszünk 
tüzet, meleget vinni az emberek életébe, így ezek az imént említett tevékenységek kerültek előtérbe. Sokan 
készítettek az óvodában és iskolában a gyerekek közül lámpásokat már maga az esemény megkezdése előtt is. 
Ezeket az eszközöket magukkal hozhatták a résztvevők. A kreatív programon túl egy helyi kiskórust is meghívtunk, 
ami helyi gyerekekből állt, így biztosított volt a program hangulata. Ezután Villuth Andrásék és a gyerekek is 
felléptek a Röppentő Zenekarral, így elmondható, hogy a két fellépőnk remekül össze tudott dolgozni és hasznos 
ismeretekkel gazdagodtak. Amit még mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy az eseményhez kapcsolódóan a 
helyi lakosok libazsíros kenyérrel és teával készültek a gyermekek számára. Érdekessége az volt, hogy a 
pirospaprikát is liba formájú alakzatban szórtuk a kenyérre, ezzel is átadva az alkalom szellemiségét. Volt olyan 
gyermek is, aki életében először itt evett hagymás-zsíroskenyeret. Nagyon sokan vettek részt a környező 
lépcsőházakból is. Idősek és fiatalok egyaránt érdeklődésüket fejezték ki az eseménnyel kapcsolatban, így 
elmondható, hogy sikeres volt a rendezvény. Körülbelül 50-60 résztvevőt számláltunk összesen a Családi 
Központban. Voltak szülők, akik megjegyezték, hogy örülnek annak, hogy végre valami történik itt a Rózsadombon 
is, mert alapvetően ők csak a játszótéren szoktak találkozni. Örültek annak is, hogy a Mosolymanó Családi Központ 
egy közösségi térként funkcionál a célterületen, hiszen sokan eddig nem tudtak róla, lévén, hogy csak pár éve 
tevékenykedünk ott. Ezáltal többen érdeklődtek az egyesület iránt is. Hosszútávú kapcsolatok indultak el 
véleményem szerint a rendezvény kapcsán, és remélhetőleg ez a környék és tágabb értelemben véve a városrész 
is közösségi felvirágozásának nyújt táptalajt. A program végeztével a háztömböt énekszóval, lámpásokkal jártuk 
körbe, lévén, hogy addigra már besötétedett. Voltak, akik a gyerekekkel három-négy kört is akartak menni. Márton 
napi mondókákat is szavaltunk közben, illetve ünnephez illő dalokat énekeltünk, így a gyerekek sokat tudtak tanulni. 
Az esemény sikerességéhez nagyban hozzájárult, hogy semmit sem tettünk kötelezővé és ezáltal akár tízszer is 
körbe lehetetett menni a ház körül, melynek meg is lett az eredménye, hiszen több lakóházból is integettek a 
résztvevőinknek az ablakokból. Egyetlen dolog jött csak közbe, ami az esemény végét jelentette, de ettől sem 
estünk kétségbe, az pedig nem más volt, mint hogy elkezdett esni az eső.  
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Az előzetes elképzelés szerint, hogy alakult az esemény? Jobb lett, mint várták, vagy ugyanolyan, esetleg 
rosszabb? 
Jobb lett, mint vártuk. Főleg annak örülök, hogy a helyiek nagy számban odataláltak a rendezvényre. Sok volt a 
pozitív visszajelzés az esemény után és más programjainkra is ellátogattak a résztvevők. Adományok is nagy 
számban érkeztek a rendezvényt követően és sokak számára ismertebb lett a Mosolymanó Egyesület 
tevékenysége. Van könyvcsere programunk és kis játszóházunk is a Családi Központban, így nagyon népszerűek 
tudtunk lenni és tudunk lenni a jövőben is a családok előtt és az eseményeinkre ellátogatók körében. Jövőre is 
szeretnénk megtartani, ha lehet.  
 
Pont ehhez kapcsolódóan jönne a következő kérdés. Ha legközelebb is megvalósításra kerülne a 
rendezvény, mi az, amit ehhez még hozzá lehet tenni és kiegészíteni, egyáltalán szükséges-e? 
Mindig lehet fejleszteni egy adott programot. Amin nem változtatnánk, az a lámpás program végett az esti órák 
megcélzása, hiszen ez feltétele a megfelelő hangulatkeltésnek és lebonyolításnak. Valamiféle néptáncos elemen 
gondolkoztam még kiegészítésképpen, esetlegesen egy mini táncház szervezésével, illetve szeretnék még egy élő 
libát. Volt már rá példa, hogy tudtunk szerezni libát. Ez azért is volt fontos, mert a panel környezetben a gyermekek 
nem találkoznak élő állatokkal, vagy csak kevéssel és azok között sem a libákkal. A tankönyvben lévő állatoknál 
sokkal többre tartom a gyermek fejlődése érdekében, ha mondjuk az előtérben meg tudja tapogatni a libát vagy 
esetleg lúdtollal tud írni, tanulni. Ötleteink tehát vannak, hogy mivel lehetne színesíteni, kezdésnek azt gondolom, 
hogy ez így jó volt. Valamilyen módon jó lenne azzal újítani a programot a jövőben, hogy az idősebbeket is jobban 
bevonjuk, hiszen jelen pillanatban a fő célközönség az óvodások és a bölcsődések voltak. A családok egymás 
közötti kapcsolatát tudnánk főként ezzel erősíteni a célterület közösségében.  
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központtal? Mi volt az együttműködés 
kiindulópontja?  
Nagyon készséges volt a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársa. Együttműködőek és rugalmasak voltak, a 
magam részéről csak jót tudok mondani róluk.  
 
Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől? Voltak olyanok, akik a program hatására érdeklődtek a 
célterület, az egyesület vagy tágabb értelemben a helyi közösség iránt? 
Voltak pozitív visszajelzések. Akadtak olyanok, akik másnap már hoztak adományokat nyitvatartási időnkben. 
Egyesek megjelentek a hordozós klubunkon, vagy csak bejöttek a játszóházba a gyerekkel. Ennek az eseménynek 
köszönhetően, születésnapi parti szervezését is kérték többen gyermekük részére. Továbbá a lámpások is nagyon 
tetszettek a résztvevőknek és visszajelzések érkeztek annak kapcsán, hogy a foszforeszkálósak voltak a 
kedvencek. A legnagyobb visszhangja természetesen a hangszereknek volt, melyeket megtapogathattak a 
gyerekek a Röppentő Zenekar jóvoltából és a nagybőgővel is barátságba kerültek az esemény végére. Hozzá kell 
tennem, hogy ez azért is volt fontos, mert a gyerekek ebben a korban még csak kis létszámban találkoznak ilyen 
nagy hangszerekkel, így Andráséknak külön köszönet, hogy partnerek voltak ebben. Hátha valamelyik gyermek a 
jövőben zenész lesz, mi örülnénk neki, ha ehhez is hozzá tudnánk járulni a tehetségek felismerése terén.  
 
A következő alkalommal, amikor megrendezésre kerül a rendezvény, akkor is a Röppentő Zenekart hívnák 
meg, vagy esetleg van más szervezet is, akikkel szívesen együttműködnének? 
A Röppentő Zenekart mindenképpen hívnánk és emellett még egy táncoktatáshoz kapcsolódó egyesületet 
szeretnénk bevonni. Egy néptánc oktatót tudunk elképzelni, aki apróbb, kezdő lépéseket tudna megtanítani a 
gyerekeknek. Ezentúl még a ludak megismerésében tudna segítséget nyújtani a néprajzi múzeum egyik kedves 
munkatársa, akivel jó kapcsolatban vagyok. Szeretnénk, ha a Márton napról és a szokásokról beszélne bővebben 
a látogatóknak, akár vetítéssel egybekötve. Nekik vannak hozzá eszközeik és nagyobb hatást tudnak „varázsolni” 
a gyermekek számára. Szent Márton püspök legendáját is szívesen meghallgatnánk ezen előadás keretében. Ezen 
felül, akár egy egyházi személyt is be lehetne vonni, hiszen ez egy kizárólag egyházi ünnep volt korábban. 
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Vett részt a projekt keretében megvalósuló más rendezvényen vagy hallott róluk? Miként tudja összevetni 
a saját rendezvényével? 
Követtem a Fittbike SE által szervezett „Futóklub” című rendezvényt. Látszik, hogy ők is aktív kapcsolatot ápolnak 
a célterület közösségeivel, lakóival. Személy szerint nekem van is egy ismerősöm, egy család, akik náluk kezdtek 
el futni rendszeresen. Előtte alig akartak sportolni, de amióta futnak, sokkal nyitottabbak a sportra és a közösségre, 
valamint dinamikusabbak lettek. 
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Farsangi fánksütés 
Név: Vörösné Deák Andrea, elnök 
Szervezet: Mosolymanó Egyesület 
 
Szeretettel köszöntöm Vörösné Deák Andreát, a Mosolymanó Egyesület elnökét. Köszönöm, hogy 
elfogadta az interjú felkérést! 
Egy korábban adott interjúban így fogalmazott: „A Mosolymanó Egyesület 2009-ben alakult meg. Játszótérre járó 
anyukák, apukák, nagyszülők határozták el, hogy szervezettebb formában egyszerűbb elérni céljaikat. A tagok 
között egyaránt akad nyugdíjas védőnő, tanár, informatikus, orvos, bolti eladó, mindannyian önkéntesként 
dolgoznak. Az egyesület hívó szavára egész lakóközösségek mozdulnak meg, s vesznek részt olyan munkákban, 
melyeket csak együtt tudnak megfelelően elvégezni. Így sikerült több, mint 30 játszóteret szebbé tenniük. Az 
önkormányzat segítségével elérték, hogy velük dolgozhatnak közfoglalkoztatottak is. Az egyesület nemcsak egy-
egy akció keretében, hanem folyamatosan ellát jótékonysági célokat. Ennek egyik módja az a közel 200 rászoruló 
(gyermekvédelmi, fogyatékossági támogatással élők) család, akiket támogatnak. Ezen felül sok családi és gyermek 
programot szerveznek.” 
 
A Déli városrészek célterületen járunk, ahol a Mosolymanó Egyesület valósít meg eseményeket és aktívan 
részt vesz a közösségi életben. Az elmúlt időszakban megrendezésre került a projekt keretében a „Farsangi 
Fánksütés” című rendezvény is. Első körben azt szeretném kérdezni, hogy milyen előkészületek voltak, 
honnan jött maga az ötlet? 
Évek óta tartjuk ezt a hagyományos programunkat és fontos számunkra, hogy minden évben megvalósuljon, 
viszont szerettük volna, ha idén egy kis újítást tudunk belecsempészni. Rózsadombon először valósult meg, így a 
korábbi évek tapasztalatai mentén igyekeztünk megteremteni a közösségépítő rendezvényünket. Nem is az volt a 
lényeg, hogy több száz ember legyen, hanem hogy a helyi közösségből érkezzenek.  
 
Hogyan alakult a rendezvény? Pontosan hogyan kell elképzelni? 
Mivel fánkról beszélünk, ezért Bogárdi Alízékat érdemes megemlítenem, akik egy interaktív előadást kapcsoltak a 
programhoz, a „Láthatatlan lekvár” című műsort. Aktívan vehettek részt a gyerekek a lekvár főzésben. A 
valóságban viszont nem történt meg a lekvár főzés, az egy másik esemény lesz majd reményeink szerint. A 
„láthatatlan lekvárt” az elkészített fánkokra rá lehetett kenni. Természetesen előzetesen volt odakészítve dzsem is. 
Ami nagyon lényeges az eseménnyel kapcsolatban, hogy remekül be tudtuk vonni a helyieket a fánksütésbe és 
nagy örömmel vettek benne részt. Az olajban való sütést a gyermekektől távolabb rendeztük. A készítést, a 
dagasztást, a kelést viszont igyekeztünk a generációk közti tudásátadás jegyében szülő-gyerek párosokra osztani. 
9 órakor kezdődött maga a fánksütés. Mivel időnk engedte, ezért a folyamat teljes megismerésére jutott idő az 
érdeklődők számára. Érdekesség, hogy miközben sült a fánk, Villuth András és zenekara szórakoztatta a 
látogatókat és a Busójárás hagyományos öltözékei is megtekinthetőek voltak, így a hasznosat sikerült 
összekötnünk a kellemessel és a játszva tanulás került előtérbe. Kézműves foglalkozás keretében, mellékesen, de 
mégis a programhoz szorosan kapcsolódóan a gyermekek saját álarcot is készíthettek maguknak.  
 
Hogyan zajlott az együttműködés a Pécsi Kommunikációs Központtal? Mi volt az együttműködés 
kiindulópontja?  
Nagyon készséges volt a Pécsi Kommunikációs Központ munkatársa. Együttműködőek és rugalmasak voltak, a 
magam részéről csak jót tudok mondani róluk.   
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Programajánló 

I. Belső városrész programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig 

SZEPTEMBER: 
 

• 20 éves a Zöld-Híd Alapítvány ünnepség és szakmai tanácskozás a pécsi identitás és a civil 
együttműködések jegyében - Zöld-Híd Alapítvány 

• Belvárosi bolhapiac - Reménysugár Kulturális Egyesület 
• Pécsi Nemzetiségi Táncház - A Pécsi Ifjúsági Nemzetiségi Csoport (PINCS) 
• Közös bográcsozás a diákok, szülők, környéken élők részvételével - Mathias Rex Közhasznú 

Tevékenységet folytató Diákalapítvány 
• Nemzetiségi Őszi Fesztivál - A Pécsi Ifjúsági Nemzetiségi Csoport (PINCS) 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat – Retextil Alapítvány 
• ÖKOsodjunk együtt családi közösségi műhelymunkák megvalósítása - Zöld-Híd Alapítvány 
• GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egyesület 

 
OKTÓBER: 
 

• Belvárosi bolhapiac - Reménysugár Kulturális Egyesület 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! – Speckó Pécs 
• Honismereti nap - Baranya Honismereti Egyesület 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egyesület 
• I love Pécs – városismereti séta és vetélkedő - Baranya Honismereti Egyesület 
• Pécsett mi otthon vagyunk - Baranya Honismereti Egyesület 

 
NOVEMBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egyesület 

 
DECEMBER: 
 

• Belvárosi bolhapiac - Reménysugár Kulturális Egyesület 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• ÖKOsodjunk együtt családi közösségi műhelymunkák megvalósítása - Zöld-Híd Alapítvány 
• GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egyesület 

 
JANUÁR: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egyesület 

 
FEBRUÁR: 
 

• Kézműves foglalkozás-sorozat az újrahasznosítás jegyében - Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei 
Egyesülete 

• Házasság Világnapja és Hete - Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 
• Pécsi Törökkori emlékei - Pécsi Szenior Teniszklub 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egyesület 
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II. Szigeti városrészek programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig 

SZEPTEMBER: 
 

• Trebbin Ágost Városrész ismereti Vetélkedő - Mezőszél utcai Óvoda Óvodásaiért Alapítvány 
• Vasutas napok Ispitaalján - Kosztolányi Dezső Céltársulás Egyesület 
• Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• Nagy Jenő Utcai Óvoda 80 éves évfordulója - "Gyermekeinkben Érlelődik a Jövő" Alapítvány 
• Családi vetélkedő a Zsolnay szakgimnáziummal - Színvonal Alapítvány 
• "Holnapformáló": előadássorozat a családi életre való felkészítés témakörében - Gyermekeinkben 

Érlelődik a Jövő Alapítvány 
• Olvasó közösségek formálása a gyerekek körében - Csorba Győző Könyvtár 

 
OKTÓBER: 
 

• Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! – Speckó Pécs 
• "Holnapformáló": előadássorozat a családi életre való felkészítés témakörében - Gyermekeinkben 

Érlelődik a Jövő Alapítvány 
• Szép esték - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• Családi vetélkedő a Zsolnay szakgimnáziummal - Színvonal Alapítvány 
• Olvasó közösségek formálása a gyerekek körében - Csorba Győző Könyvtár 

 

NOVEMBER: 
 

• Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• "Holnapformáló": előadássorozat a családi életre való felkészítés témakörében - Gyermekeinkben 

Érlelődik a Jövő Alapítvány 
• Csigaház –családi interaktív foglalkozások a dallam, a ritmus és a zene kedvelőinek - Pécsi Jótékony 

Nőegylet 
• Olvasó közösségek formálása a gyerekek körében - Csorba Győző Könyvtár 

 
 
DECEMBER: 
 

• Advent - Apróka Alapítvány 
• Madárkarácsony a Köztársaság téren - "Köztársaság Téri Óvodáért" Alapítvány 
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III. Uránváros programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig

SZEPTEMBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Közelmúltunk - az uránbánya - Mecseki Uránbányászok Egyesülete 
• A népmese napja - "Hol volt, hol nem volt…" - Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai 

Tagóvodájának szülői munkaközössége 
• Pécsi Uránbányász portrék és relikviák - Szivárvány Fotóklub 

 
OKTÓBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! - Speckó Pécs 
• Hunyor Foltvarró Kör varrónap - Hunyor Foltvarró Kör 

 
NOVEMBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Kollektív Kritikai Kartográfia - Eklekta Egyesület 

 
 
DECEMBER:  
 

• Adventi áhitat - Varázspálca a Radnóti Úti Óvodásokért Alapítvány 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Adventi készülődés - "Luca napi hangolódás" - Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai 

Tagóvodájának szülői munkaközössége 
 
JANUÁR:  
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
 
FEBRUÁR: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• F. Horváth Ibolya emléktábla - Pécsi Művészkör: Írók, költők baráti társasága 
• Környezetünk a Babits - Babits-Komarov Baráti Kör 
• Szomszédünnep a Babitsban - Babits-Komarov Baráti Kör 
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IV. Nyugati-városrészek programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig

SZEPTEMBER:  
 

• Identitásépítő akciódráma-sorozat - Apolló Kulturális Egyesület 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
• Pécsi Nemzetiségi Vetélkedő - Pécsi Ifjúsági Nemzetiségi Csoport 
• Fő az egészség - családi nap Patacson - Tondó Egyesület 
• Varrjunk a szabadban! - Hunyor Foltvarró Kör 

 
OKTÓBER: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! - Speckó Pécs 
• "Szüreti mulatság” - Gyermekláncfű Alapítvány 

 
 
NOVEMBER: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
 

 
DECEMBER: 
 

• Identitásépítő akciódráma-sorozat - Apolló Kulturális Egyesület 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
• Település karácsonya Patacson - Tondó Egyesület 

 
JANUÁR: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
 
FEBRUÁR: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
• Télűző mulatság - Gyermekláncfű Alapítvány 
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V. Nyugat-Mecsek programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig

SZEPTEMBER:  
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
• Osztályok Akadémiája - Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány 
• Környezettudatos magatartás alakítása: Takarítási hét - Érezd Jól Magad Alapítvány 
• Csodabogár babaklub - Donátusi Baráti Kör Egyesület 

 
OKTÓBER: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! - Speckó Pécs 
• Őszi Bazár - Donátusi Baráti Kör Egyesület 
• Ismerd meg a Nyugat Mecseket - Mecseki séta - Pécsi Szenior Teniszklub 

 
NOVEMBER: 
 

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

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
• Ismerd meg a Nyugat Mecseket  - Pécsi Szenior Teniszklub 

 
DECEMBER: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
• Osztályok Akadémiája - Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány 
• Csigaház - Karácsonyi készülődés - Pécsi Jótékony Nőegylet 

 
JANUÁR: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
 
FEBRUÁR: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből - Retextil Alapítvány 
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VI. Közép-Mecsek programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig

SZEPTEMBER:  
 

• Kert-Művészet  - Európai Gondolatok Egyesülete 
• Identitásépítő akciódráma-sorozat - Apolló Kulturális Egyesület 
• Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Ismerd meg a közép-Mecsek flóráját - Pécsi Szenior Teniszklub 
• Csapatépítő tréning a Pécsi Anyakörben - Pécsi Anyakör (Radnai Éva) 

 
OKTÓBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! - Speckó Pécs 
• Csapatépítő tréning a Pécsi Anyakörben - Pécsi Anyakör (Radnai Éva) 

 
 
NOVEMBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Hangverseny sorozat a Pécsi Martyn Ferenc AMI tanáraival és pedagógiai szemléletével - Pécsi Martyn 

Ferenc AMI 
 
DECEMBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• Kert-Művészet - Európai Gondolatok Egyesülete 
• Csapatépítő tréning a Pécsi Anyakörben - Pécsi Anyakör 
• Adventi gyertyagyújtás - Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 
• Hangverseny sorozat a Pécsi Martyn Ferenc AMI tanáraival és pedagógiai szemléletével - Pécsi Martyn 

Ferenc AMI 
 

 
JANUÁR: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
 
FEBRUÁR: 

 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Hangverseny sorozat a Pécsi Martyn Ferenc AMI tanáraival és pedagógiai szemléletével - Pécsi Martyn 

Ferenc AMI 
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VII. Kelet-Mecsek programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig

SZEPTEMBER:  
 

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

• Identitásépítő akciódráma-sorozat - Apolló Kulturális Egyesület 
• Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Bányászok napja - Nők Összefogása Pécsbányáért 
• Pécsbányai családi nap - Nők Összefogása Pécsbányáért 

 
OKTÓBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! - Speckó Pécs 
• Gesztenyés túra - Nők Összefogása Pécsbányáért 
• Időmetszetek 30 év képekben – Nyugdíjasok Egyesülete 

 
NOVEMBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Márton nap - Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája 

 
DECEMBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• Tradíciók éltetése, kultúra értékeinek megőrzése és tovább örökítése - Pécs Város Mazsorett Együttese 

és Tánckara 
• Mikulástól-Karácsonyig - Nők Összefogása Pécsbányáért 

 
JANUÁR: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
 
FEBRUÁR: 
 

• Farsangi bál - Nők Összefogása Pécsbányáért 
• Farsang - Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
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VIII. Kelet-Pécs programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig

SZEPTEMBER:  
 

• Identitásépítő akciódráma-sorozat - Apolló Kulturális Egyesület 
• Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Szülőakadémia előadássorozat - Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
• Mi fán terem? - Y-Közösségi Ház és Gyárvárosi Általános Iskola 
• Családi nap - Fittbike SE 
• „Olvasás és írás kreatívan!” a Tudásközpontban – Csorba Győző Könyvtár 

 
OKTÓBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! - Speckó Pécs  
• Ifjúsági „Esély – Egészség - Sport” közösségi nap - Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete 
• Pécsi beszélgetések - Pécs-decentrum Kulturális Egyesület 
• „Olvasás és írás kreatívan!” a Tudásközpontban – Csorba Győző Könyvtár 

 
NOVEMBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
 
DECEMBER: 
 

• Baba-mama klub a Tudásközpontban - Csorba Győző Könyvtár  
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• Szülőakadémia előadássorozat - Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
• Mi fán terem? - Y-Közösségi Ház és Gyárvárosi Általános Iskola 
• Pécsi beszélgetések - Pécs-decentrum Kulturális Egyesület 

 
JANUÁR: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Baba-mama klub a Tudásközpontban - Csorba Győző Könyvtár  

 
FEBRUÁR: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Baba-mama klub a Tudásközpontban - Csorba Győző Könyvtár  
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IX. Somogy-Vasas-Hird programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig

SZEPTEMBER:  
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Bányavágat építés és abban kiállítás létrehozása  - Vasasi Szent Borbála Egyesület 
• Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• Retro Bányásznap - Vasasi Szent Borbála Egyesület 
• 100 éves a Vasasi füstölő - Összefogás a Vasasi Füstölő Megmentéséért Csoport 

 
OKTÓBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! - Speckó Pécs  
• Csapatépítő tréning a Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesületben - Napsugaras Ősz Asszonyklub 

Egyesület 
• Szüreti Mulatság - Tegyünk Egymásért Egyesület 
• Régi elfelejtett ételek és sütemények Nagyanyáink és anyáink receptje szerint - Napsugaras Ősz 

Asszonyklub Egyesület 
 
NOVEMBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• „Mártonnapi Ludasságok” több nemzetiség szokásaival - Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület 

 
DECEMBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Madárbarátok - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• Csapatépítő tréning a Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesületben - Napsugaras Ősz Asszonyklub 

Egyesület 
 
JANUÁR: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
 
FEBRUÁR: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
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X. Észak-Kertváros programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig

SZEPTEMBER:  
 
• Melinda Ovi Nyitogató - Melinda utcai óvoda 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Kertvárosi Kreatív Játszóterek és Szomszédünnep - KÉK Egyesület 
 

OKTÓBER: 
 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! - Speckó Pécs 
• Kertvárosi Kreatív Játszóterek és Szomszédünnep - KÉK Egyesület 

 
 

NOVEMBER: 
 
• Identitásépítő akciódráma-sorozat - Apolló Kulturális Egyesület 
• Adventi készülődés  - Alapítvány a Pécs Bimbó Utcai Óvodáért 

 
DECEMBER: 

 
• Szeretlek apu! - KÉK Egyesület 
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XI. Közép-Megyer programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig

SZEPTEMBER:  
 

• Kerti Party - Mosolymanó Egyesület 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Futóklub - Fittbike SE 
• Legyen a tánc a tiéd! - Eurodance Táncszínház Egyesület 

 
OKTÓBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Tematikus közösségi foglalkozások, záróeseménnyel - Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft. 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! - Speckó Pécs 

 
NOVEMBER: 
 

• Identitásépítő akciódráma-sorozat - Apolló Kulturális Egyesület 
• Futóklub - Fittbike SE 
• Tematikus közösségi foglalkozások, záróeseménnyel - Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft. 
• Indoor duatlon - Fittbike SE 

 
DECEMBER: 
 

• Kamaszklub - Studio Magister Alapítvány 
• Futóklub - Fittbike SE 

 
JANUÁR: 
 

• Kamaszklub - Studio Magister Alapítvány 
 
FEBRUÁR: 
 

• Szépkorúak Tavaszi Kulturális Találkozója - Nyugdíjasok Egyesülete 
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XII. Dél-Megyer programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig

SZEPTEMBER:  
 

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

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Pécsi TVT Családi nap - TVT Tanszertár Alapítvány 

 
OKTÓBER: 
 

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

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! - Speckó Pécs 

 
NOVEMBER: 
 

• Fotókiállítás a német nemzetiségi lakosok köréből - Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola német 
nemzetiségi tagozatának pedagógusai 

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

• Identitásépítő akciódráma-sorozat - Apolló Kulturális Egyesület 
• "Libaságok" - Kertvárosi Óvoda Szülői Közössége 
• Író-olvasó találkozók, mesemondó, interaktív foglalkozások - TVT Tanszertár Alapítvány 

 
DECEMBER: 
 

• Dél-Megyeri Darts verseny - Mesterhármas Darts Klub 
• Jeles napok a Testvérvárosok terén-"Angyalszárnyon" - Kertvárosi Óvoda Szülői Közössége 
• Író-olvasó találkozók, mesemondó, interaktív foglalkozások - TVT Tanszertár Alapítvány 

 
JANUÁR: 
 

• Dél-Megyeri Darts verseny - Mesterhármas Darts Klub 
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XIII. Déli városrészek programjai, 2020. szeptembertől 2021. februárig

SZEPTEMBER:  
 

• Rózsadombi Műhely - Kapocs Szociális Szövetkezet 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• Malomvölgyi Őszi Fesztivál - Mosolymanó Egyesület 

 
OKTÓBER: 
 

• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat - Retextil Alapítvány 
• ParaCity Pécs Poloskafesztiválján! - Speckó Pécs  
• Rózsadombi Műhely - Kapocs Szociális Szövetkezet 

 
NOVEMBER: 
 

• Identitásépítő akciódráma-sorozat - Apolló Kulturális Egyesület 
• Ki Mit Tud? - Szenior Ping-pong Klub 
• Rózsadombi Műhely - Kapocs Szociális Szövetkezet 

 
JANUÁR: 
 

• Kultúra Napja a Rózsadombon - ÁFA Zenekar 
  

A változás jogát fenntartjuk!  
A pontos időpontokról kérem tájékozódjon a pecsikozossegek.hu weboldalon, vagy az adott célterület közösségfejlesztő 

célterületfelelősénél. 
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Elérhetőségek 

Maurer Krisztina 
• I. Belső városrész: Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület 

 7621 Pécs, Jókai u. 2. 
 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 14:00-16:00 

https://www.facebook.com/pecsszigetivarosreszek/ 
 

E-mail: maurer.krisztina@pecsihacs.hu, Telefon: 06-20-266-1131 
 
Bogár Gábor 

• 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 Helyi Akciócsoport (Helyettes ügyfélszolgálat!) 
7621 Pécs, Jókai u. 2. 
Nyitvatartás: minden hétfőn 13:00-15:00 
https://www.facebook.com/pecsnyugatmecsek 

 
E-mail: bogar.gabor@pecsihacs.hu, Telefon: 06-20-267-5880 

 
Szerecz Gábor 

• VI. Közép – Mecsek: Pécsi Helyi Akciócsoport (Helyettes ügyfélszolgálat!) 
 7621 Pécs, Jókai u. 2. 
 Nyitvatartás: minden hétfőn 11:00-13:00 

 https://www.facebook.com/pecskozepmecsek/ 
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• VII. Kelet – Mecsek: Pécsi Kulturális Központ – Szent Mihály Ház 
 7628 Pécs, Szabadságharc u. 1. 
 Nyitvatartás: minden csütörtökön 08:00-14:00 

 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/ 
E-mail: szerecz.gabor@pecsihacs.hu, Telefon: 06-20-267-4373 

 
Bencze Zsolt 
• 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/ 
E-mail: bencze.zsolt@pecsihacs.hu, Telefon: 06-20-266-6296 
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