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Előszó 
 

Tisztelt Pécsi Polgárok! Kedves Olvasó! 

„A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” c. projekt 
2018. március 1-jével kezdődött és 54 hónapig, azaz 2022. augusztus 
31-ig tart. A projekt célja a közösség tagjainak egymás iránti felelős-
ségtudatának fejlesztése, a helyi civil társadalom megerősítése, a he-
lyi közösségi konfliktusok megoldásának támogatása, a civil szerveze-
tek önálló cselekvési képességének, valamint az önkéntesség, a helyi 
identitás, a településhez, településrészekhez való kötődés erősítése. 
A projekt keretében Pécs város Integrált Településfejlesztési Stratégi-
ája 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-Me-
csek, VIII. Kelet-Pécs, IX. Somogy-Vasas-Hird, X. Észak-Kertváros, 
XI. Közép-Megyer, XII. Dél-Megyer, XIII. Déli városrészek. E célterü-
leteken kezdődött meg 2018 áprilisában a mintegy 16 hónapig tartó 
közösségi felmérés, melynek keretében a közösségi tevékenységek 
történeti feltárására, közösségi beszélgetések tartására, közösségi in-
terjúk felvételére, valamint a helyi lakosság kérdőíves megkérdezé-
sére került sor. A munka párhuzamosan, szinte azonos módon folyt 
valamennyi célterületen. 
A programok megvalósítása 2019. szeptember 1-jén vette kezdetét. A 
programok sikeres megvalósítását a Pécsi Helyi Akciócsoport által 
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üzemeltetett ügyfélszolgálati pontok és negyedévente megszervezett 
részvételi fórumok segítik.  
A Pécsi Programharsona célja, hogy a projekt eredményeit és a meg-
valósult programokat féléves időközönként bemutassa és közelebb 
hozza a kedves olvasóhoz. Bízunk benne, hogy az itt bemutatott ren-
dezvények meghozzák a kedvét arra, hogy a programajánlóban felso-
rolt rendezvényeket szívesen látogassa családjával, barátaival.  
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Közösségfejlesztés egy változó világban 
 

Az ezernyolcszázas évek végén Amerikában kibontakozott Jane Ad-
dams vezérletével a settlement mozgalom, mely nem csak a társada-
lom szegényebb rétegeinek igyekezett kulturális értéktárat biztosítani 
és közelebb hozni embertömegeket egymáshoz, hanem közösségi 
helyként is szolgált Chicago szegény negyedeiben. Ez a nemes cél és 
működő új társadalmi norma teremtette meg nemzetközi szinten a kö-
zösségfejlesztés alapjait. Ettől kezdve kibontakozni látszott egy közös-
ségi szemlélet, mely a mentális jóllét megteremtését tűzte ki célul, il-
letve meghatározta az egyének azon tulajdonságait, melyek összeko-
vácsolása előreviszi a 
társadalom lokális 
szegmensét. Napja-
inkban felvetődik a 
kérdés, hogy mégis 
miként értelmezhető 
ez a régmúltban elin-
dult kezdeményezés 
és össztársadalmi konszenzus. Világjárvány közepette éljük minden-
napjainkat. Ahogy minden esetben, úgy jelenleg is a nehéz helyzetben 
mutatkozik meg igazán a jól hangzó gondolatok és lexikális tudás adta 
pozitív eszme tényszerű állapota, azaz, hogy miképpen is viszonyu-
lunk egymáshoz mi, emberek. Történészek és társadalomkutatók kör-
ében gyakorta előtérbe kerül Francis Fukuyama és Samuel P. Hun-
tington filozófusok éles vitája, mely száz évvel az említett settlement-
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ek kialakulása után jött létre. Fukuyama szerint az önkényuralmak bu-
kásával egy liberális és demokratikus államok berendezkedésén ala-
puló világrend áll fenn és ezzel a történelem meg is szűnik mai értel-
mében létezni, hiszen nem marad ideológiai oka az emberiségnek vál-
tozást előidézni, illetve háborúzni. Huntington elmélete szerint éppen 
ellenkezőleg fordul a világ és a változás állandó természetéből faka-
dóan kizártnak lehet tekinteni a történelem kibontakozásának megál-
lását. Mai nézeteink alapján már egyértelműen utóbbinak adnánk iga-
zat, legalábbis közösségfejlesztési szempontból mindenképp. A kö-
zösségépítés és fejlesztés elengedhetetlen feltétele ugyanis a válto-
zás, mely motiválja és megmozgatja a társadalom alvó rétegeit, illetve 
kreativitást szül az egyénekben. Miképpen is lehetne bármilyen épít-
kezésről vagy fejlesztésről beszélni életünk során, ha az nem hozna 
magával változást, illetve hogyan tudnánk egymáshoz közelebb hozni 
egyéneket, ha beletörődnénk azok jelenlegi és a környezetük által be-
folyásolt helyzetébe? Lokális értelemben tehát elsődleges célunk ne-
künk közösségfejlesztőknek, hogy a vírushelyzet adta pozitív változá-
sok után új lendülettel vágjunk bele a közös munkába a helyi civil szer-
vezetekkel és a közösségért tenni kívánó lakosokkal egyaránt. Az 
imént leírt mondatom után a kedves olvasó valószínűleg újra és újra 
átfutja ezen szavakat és gépelési hibára fog gyanakodni. Természete-
sen tisztában vagyok vele, hogy teljesen észszerűtlennek és logikát-
lannak tűnhet, hogy mi jót hozhat magával a koronavírus okozta válság 
a civil szektor és a helyi közösségek számára, de igyekszem bőveb-
ben alátámasztani. Jelenleg azt élhetjük meg belső, legmélyebb 
énünkben, hogy a világ, amit felépítettünk, amiért annyit küzdöttünk, 
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sőt a szüleink is és a nagyszüleink is annyit küzdöttek, most széthullni 
látszik. Naponta olvashat az ember olyan cikkeket a világhálón, hogy 
száz éve nem látott gazdasági és morális válság tapasztalható globális 
szinten. Ezen állapotok közepette kellene közösségi aktivitást elérni a 
demotivált nemzetekben. A feladat, elismerem, nem egyszerű. Az 
egyének mindaddig nyugodtak és pozitívak tudnak maradni, amíg nem 
saját „bőrükre” megy a játék. Mégis miképpen tudunk jelen helyzetben 
derűsek és kiegyensúlyozottak maradni közösségi szinten? A válasz 
egyszerűbb, mint azt morális értelemben megélni lehetséges. Egysze-
rűen azért, mert törvényszerű. Történelmi tudásunk alapján kell meg-
ítélnünk és bírálnunk a változások adta lehetőségeket. Egyrészről biz-
tosak lehetünk abban, hogy Huntington filozófus barátunknak igaza 
volt, úgy, mint nagyszüleink idején is, akiktől akár többször is mindent 
elvettek az államosítás idején, mégis talpra tudtak állni, vagy akár a 
második világháború után Japán felemelkedése is óriási motivációként 
és történelmi pozitív tényként vonult be emlékezetünkbe. Van tehát 
egy közös múltunk, amire építeni tudunk. Ezenfelül rendelkezünk a kö-
zösségi alapelvek és értékek morális szintű tapasztalatával. Értem ez-
alatt azt, hogy bár nem találkozhatunk egymással, mégis ugyanott tud-
juk folytatni, ahol abbahagytuk. Amint újra lehetségessé válik, célterü-
letenként összejönnek személyesen a közösségek és a kézfogások 
mögött sokkal nagyobb vehemenciájú akaratok, motivációk és a 
szürke hétköznapoktól mentes őszinte mosolyok fognak csillogni. Csu-
pán azért, mert ez törvényszerű. A világ rendjének megértése elősegíti 
életünk mindennapjait is. Ennél többet viszont a lelki egyensúly adhat 
nekünk. A közösségfejlesztés alapja a belső jóllét morális alapon. Az, 
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hogy jól érzem magam, nyitok a másik ember felé. Egy-egy ilyen be-
szélgetés során rájöhetünk arra, amire korábban is: a civil szervezet 
egyik tagja ért a mázoláshoz, egy másik szervezet tagja pedig a bar-
kácsoláshoz és elindul a közös gondolkozás. Egy közösségfejlesztő 
számára egy olimpiai arannyal ér fel, ha a gondolat csíra elindul a fe-
jekben, mert onnantól kezdve a közösségfejlesztő facilitátori szerepe 
megszűnik létezni és mint a Bibliában lévő hetedik napon, úgy mi is 
megpihenünk, nézzük munkánk gyümölcsét. Összegezve tehát a kö-
zösségfejlesztés nem állandó állapot, hanem változó és minden válto-
zásban találni jó elemeket, még akkor is, ha az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban polgárháborús szintű helyzet uralkodik és embermilliók fe-
szülnek egymásnak, valamint akkor is, ha a családi összetartozást ne-
héz online formában megtartani. Legyünk pozitívak, vigyázzunk egy-
másra és legbelső énünkben lángoljon a közösségi szellem! 

Írta: Bencze Zsolt, Célterület felelős-közösségfejlesztő 

  



12

I. Belső városrész 

Ha péntek, akkor német klub 
 

Helyszín: Ferencesek utcája – Szent István tér kereszteződésében 
található Szent Ferenc szobor 
Szervezet: Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre 
Időpont: 2020.11.06. 
 
2020 november elején a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai 
Nemzetiségi Köre által került megrendezésre egy belvárosi séta, mely 
a pécsi német polgárok kulturális és gazdasági örökségével volt kap-
csolatos. A séta során, melyet Tillai Gábor, a Janus Pannonius Mú-
zeum főmuzeológusa vezetett, a résztvevők meglátogatták a híres bel-
városi építményeket és szobrokat. A rendezvény a járványügyi előírá-
soknak megfelelően maszkban zajlott. 

Szép számmal érkeztek résztvevők Pécsről, illetve a megye egyéb te-
lepüléseiről, például Olaszról, Perekedről is. A programajánlót a helyi 
német nyelvű rádió is közvetítette, ennek nyomán Harkányból és Ge-
resdlakról három olyan érdeklődő is jelentkezett, akik német anyanyel-
vűek, és alig értenek magyarul. Részükre tolmácsot biztosítottak a 
szervezők. A sétát 60 percesre tervezték, így a következő rövidített 
útvonal bejárása vált lehetővé: Szent Ferenc-szobor – Sétatér – Szent 
István tér – Széchenyi tér – Király utca, egészen a Vasváry-házig. 
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A hallgatóság először történeti áttekintést kapott arról, milyen szerepet 
töltött be a terület német lakossága a város életében, majd elindult a 
séta. Több épületnél, szobornál, emléktáblánál is megálltak, ahol szá-
mos érdekesség hangzott el. A Széchenyi térre érve, az előadó be-
szélt a Szentháromság-szobor alkotóiról, majd a csoport a Lang Adolf 
tervezte Városháza előtt kanyarodott be a Király utcába. Mivel kezdett 
szürkülni és a levegő is jócskán lehűlt, kénytelenek voltak itt véget 
vetni a sétának. Elmondható, hogy az alaposan kikutatott téma közért-
hetően került előadásra, ezért szinte az volt az érzése mindenkinek, 
mintha ténylegesen ott jártak volna a korábbi évszázadok pécsi utcáin, 
terein. A programvezető jelezte, hogy a belváros alaposabb megisme-
rését hasznos lenne folytatni egy későbbi túra során, továbbá a többi 
városrész német vonatkozású látnivalói is sok érdekességgel szolgál-
nak. 
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Pécsi Nemzetiségi Táncház 
 

Helyszín: Szabadkikötő (7621 Pécs, Király u. 64.) 
Szervezet: Pécsi Ifjúsági Nemzetiségi Csoport 
Időpont: 2020.09.19. 
 

A Pécsi Ifjúsági Nemzetiségi Csoport 2020.09.19-én 14:50 órai kez-
dettel tartotta meg Pécs belvárosában a Pécsi Nemzetiségi Táncház 
elnevezésű rendezvényét. Sok érdeklődővel telt meg a Szabadkikötő 
közösségi tere. A tulajdonos örült, hogy színesíthette programkínálatát 
és felajánlotta partnerségét további megkeresések esetén is.  

A program egy csoportos tánccal indult, majd sorra bemutatkoztak a 
hagyományőrző csoportok. Az érdeklődőknek lehetőségük volt megis-
merkedni a tánclépésekkel is, így végül sokan beálltak a táncosok 
mellé. Elmondható, 
hogy az esemény 
híre főleg a családo-
kat mozgatta meg, 
így gyerekek, szü-
lők, nagyszülők 
együtt mulattak. 
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II. Szigeti városrészek 

Családi vetélkedő a Zsolnay Szakgimnáziummal 
 

Helyszín: Pécs Szigeti városrészének 5 meghatározó helyszíne 
Szervezet: Színvonal Alapítvány 
Időpont: 2020.10.03. 
 
A Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Technikum 
és Szakképző Iskola alapítványa a Színvonal Alapítvány, melynek 
célja az iskolai tanulmányi színvonal emelése (pályatémák kiírása, ta-
nulmányi és szakmai versenyeken való eredményes részvétel, erköl-
csi elismerés, anyagi jutalmazás), az ehhez szükséges tárgyi feltételek 
biztosítása, a felkészítés támogatása. Fontos cél és feladat az iskola 
marketing tevékenységének támogatása, az iskola népszerűségének 
és imázsának javítása is. Ez utóbbi feladat motiválta az alapítvány tag-
jait a családi vetélkedő szervezésére: népszerűsítsék szakmáikat, 
közben ismerkedjenek a 
várossal, várostörténet-
tel, mozgassanak meg 
együtt több generációt. 
Az iskola turisztikai mun-
kaközösségének ötlete-
lésével indult el a munka 
és körvonalazódott a vetélkedő témája. A munkaközösség tagjai fel-
adatokat állítottak össze, a hangsúly az online eszközök használatára 
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került. Az előkészítő szakasz utolsó fázisaként beosztották az állomás-
vezetőket, beszerezték a szükséges alapanyagokat. 

A lebonyolításban az iskola oktatói és diákjai vettek részt. „A szakma 
összeköt” elv alapján a résztvevők megismerkedhettek az oktatott 
szakmák történetével Pécs városában és eltölthettek barátaikkal, csa-
ládtagjaikkal együtt egy játékos programokkal teli délelőttöt. A csapa-
tok egymással is találkoztak út közben, meséltek egymásnak élmé-
nyeikről. 

A megszólított korosztály nem behatárolható, hisz gyermek-szülő-
nagyszülő egyaránt jelen volt, 
de jellemzően a középiskolás 
korosztály és szüleik regiszt-
ráltak a rendezvényre. A prog-
ram után kiértékelésre kerültek 
a feladatlapok, majd kiértesí-
tették a nyerteseket, akik meg-
kapták okleveleiket és jutalmu-
kat. A részvevők pozitívan be-
széltek az eseményről, a fel-
adatokról, különösen az online 
térben elvégzendő ügyességi feladványok voltak nagyon népszerűek.  
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Nagy Jenő Utcai Óvoda 80 éves évfordulója 
 

Helyszín: Nyugati Városrészi Óvoda Nagy Jenő Utcai Tagóvodájának 
udvara (7624 Pécs, Nagy Jenő u. 38.) 
Szervezet: Gyermekeinkben Érlelődik a Jövő Alapítvány 
Időpont: 2020.09.25. 
 
Az évfordulós ünnepség megvalósításának első állomásaként az ala-
pítvány munkatársai kiállítást rendeztek a Csorba Győző Könyvtár 
Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárában, akik valódi partnerként támogat-
ták az eseményt. A kiállítás témája a pécsi Szigeti városrészben talál-
ható, barokk műemléki épületben működő óvodaépület (Stock-ház) 
történetének írásos és képi bemutatása volt. Sajnos a járványhelyzet 
miatt márciusban a könyvtárak is bezártak, így nem sokáig tudták az 

érdeklődők 
megtekinteni az 

összegyűjtött 
anyagot. 2020 
szeptemberére 

a szervezők 
nagy örömére a 
képek újra meg-

tekinthetővé 
váltak. Immár a kapubejáróhoz kerültek felhelyezésre, így az ünnep-
ségre érkezők is megtekinthették azokat. A kapuban az óvoda munka-
társai várták a vendégeket, felhívták figyelmüket a maszkviselésre és 
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a kézfertőtlenítés fontosságára, valamint az érkezők apró emléktár-
gyat kaptak ajándékba. A műsor előtt lehetőség volt üdvözölni egy-
mást, beszélgetni a volt óvodásokkal, kollégákkal. Az ünnepséget a 
tagóvoda vezetője, Soványné Szemcsák Szilvia nyitotta meg, majd 
Kőváriné Fekete Lívia beszélt az óvoda történetéről. A fellépők olyan 
volt óvodások voltak, akik a maguk területén kimagasló teljesítményt 
nyújtanak. A produkciók után került sor a gyertyával, tűzijátékkal díszí-
tett „szülinapi” torta elfogyasztására, közben pedig kötetlen beszélge-
tés alakult ki a résztvevőkkel. A vendégkönyvbe majdnem mindenki írt 
valami kedves, köszönő üzenetet, jelezve, hogy milyen jól érezték ma-
gukat. Közben a tornateremben a gyermekek rajzainak, munkáinak 
megtekintésére volt lehetőség. A csülökpörkölt elkészültével a részt-
vevők közösen asztalhoz ültek és jó hangulatban fogyasztották el az 
ételt. 
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III. Uránváros 

Pécsi uránbányász portrék és relikviák 
 

Helyszín: Pécsi Kulturális Központ (7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 
6.) 
Szervezet: Szivárvány Fotóklub 
Időpont: 2020.09.06. 
 

A Szivárvány 
Fotóklub közös-
sége a Pécsi 
Kulturális Köz-
pont részeként 
működik. Tagjai 
amatőr fotósok, 
munkáikat kiállí-
tások keretében 

mutatják be. A csoport vezetője Csizmadia Sándor. A program terve-
zésekor a fő szempont az volt, hogy bemutassák az uránbányászok 
munkáját, életét és magukat a bányászokat, portrékon keresztül. Má-
sik célként relikviákat és tárgyakat gyűjtöttek, ezzel is emléket állítva 
az uránbányászatnak. Az esemény a Pécsi Kulturális Központtal és a 
Mecseki Uránbányászok Egyesületével közösen került megvalósí-
tásra a bányásznap részeként. A szervezők az előkészítés során fel-
vették a kapcsolatot a Kővágószőlősi Bányászati kiállítás szervezőivel, 
valamint civilekkel, akiktől tárgyakat, relikviákat is kaptak a kiállításhoz. 
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A megvalósítás során a helyszín előkészítésében, a kiállítás elhelye-
zésében és a meghívó elkészítésében sokat segítettek a Pécsi Kultu-
rális Központ munkatársai és a Mecseki Uránbányászok Egyesületé-
nek tagjai. Elmondható, hogy a közös fotózás során a klub erősítette 
kapcsolatát a fényképezett bányászokkal, akik sokat meséltek a rég-
múltról. A kiállításra nagy örömmel jöttek el és sokan meghatódtak a 
portrék láttán. Csizmadia Sándor gitár és ének, valamint Bíró Emőke 
pánsíp játéka emelte a rendezvény hangulatát. A civilektől a bányász-
múltról kapott relikviák és tárgyak is kiállításra kerültek a kivilágított 
vitrinekben. A MUE-től a kiállításra kapott archív fotók kollázs formájá-
ban kerültek fel egy nagy paravánra. Az eseményre a helyi lakosokon 
kívül távolabbról is érkeztek látogatók, fiataloktól az idősekig, így el-
mondható, hogy Uránváros múltja még mindig érdekes az itt élő em-
berek számára. A résztvevők véleménye alapján a kiállítási anyag iga-
zán színvonalasra sikerült, Körtvélyesi László fotóművész elmondása 
szerint akár levéltári gyűjteménynek is megfelelő lenne. Az érintettek-
nek a múltat visszaidéző emlékezés még meghatóbbá tette a kiállítást 
és szívesen meséltek régi életükről, nehézségekről, eseményekről. 
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A népmese napja - „Hol volt, hol nem volt…” 
 

Helyszín: Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvo-
dája (7633 Pécs, Hajnóczy u. 7.) 
Szervezet: Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvo-
dája 
Időpont: 2020.09.30. 
 

Szeptember 30 — Benedek Elek születésnapja, s egyben a népmese 
napja. E jeles napról az óvoda szeretett volna megemlékezni, ezért 
egy mesés, varázslatos világot teremtett kicsik és nagyok köré. Az in-
tézmény dolgozói szeptember 
elejétől kezdődően a progra-
mok összeállításán dolgoztak: 
kellékeket gyártottak, verseny-
számokhoz – próbatételekhez – 
kapcsolódó előkészítési felada-
tokat végeztek, kiválasztották a 
nap tematikájához legjobban 
kapcsolódó előadást, s felkér-
ték az előadókat. A délelőtt fo-
lyamán került sor a Hangoló Zenés Gyermekszínház előadására. Az 
interaktív esemény a gyermekeknek nagyon tetszett, hiszen bekap-
csolódva ismereteik bemutatására és rögzítésére is alkalmat terem-
tett. A délutáni rendezvény az óvoda napirendjéhez illeszkedően 
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15:15-kor folytatódott Tamás Éva Játéktára népzenés, táncos mulat-
ságával. A szülők ezt követően kapcsolódtak be a programba oly mó-
don, hogy a gyermekükkel együtt vettek részt a „próbatételeken”, me-
lyeket az óvodapedagógusok készítettek elő és bonyolítottak le. A 
gyermekek játszhattak a MESEAJTÓN, ami a megismert népmesék 
eseményképeinek helyes sorrendbe helyezésével tette próbára tudá-
sukat. A mesékből jól ismert jutalom egy porcelánból megformázott 
magyar népmese madár volt, Józsa Andrea vállalkozó közreműködé-
sével. A partnerek színvonalas munkája segített abban, hogy a csalá-
dok remekül érezték magukat a nap folyamán, valamint élmény alapú, 
minőségi időt tölthettek el együtt. Az óvodások nagy része az intéz-

mény lakókörzetében él, így a program 
közösségépítő folyamatként segítette a 
helyi identitás erősödését. A szülők kö-
tetlen formában találkozhattak és eddig 
nem ismert, játékos oldalukról bemutat-
kozva személyesebb kapcsolatokat 
alakíthattak ki.  A magyar népmese 
napját a következő években is szeret-

nék megünnepelni a szervezők, változatos formában és egyre bővülő 
részvétellel úgy, hogy hagyományőrző funkciója által közösségépítő 
feladatot töltsön be a helyi közösség életében. 
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IV. Nyugati városrészek 

Varrjunk a szabadban 
 

Helyszín: PKK Patacsi Művelődési Ház (7634 Pécs, Fő utca 20.) 
Szervezet: Hunyor Foltvarró Kör 
Időpont: 2020.09.19. 
 
Az 50 főt számláló Hu-
nyor Foltvarró Kör 
nagy hangsúlyt fektet 
a foltvarrás népszerű-
sítésére, szélesebb 
körben való elterjesz-
tésére. A klub tagjai is-
kolákban, fogyatékkal 
élő felnőttek körében tartanak bemutatókat, foglalkozásokat. A varrás 
alapvetően magányos tevékenység, azonban a fejlődéshez nélkülöz-
hetetlenek az együttes programok is. Ilyen céllal született meg a „Varr-
junk a szabadban” címet viselő program ötlete is.  

A nyár folyamán a szervezésben résztvevő tagok időpontot egyeztet-
tek a Patacsi Művelődési Ház munkatársaival, akik asztalokat és pa-
dokat helyeztek ki a kertbe és a nagyteremben kiállítást rendeztek be 
a tagok legfrissebb munkáiból. Elindult egy Facebook kampány is, 
melynek célja, hogy minél többen értesüljenek az eseményről. A kör 
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néhány tagja süteményt sütött, illetve gyümölcsöt hozott. A Patacsi 
Művelődési Ház biztosította a teát és a kávét. 

A program során a klub célja a foltvarrás mint kreatív tevékenység 
népszerűsítése az adott célterületen, több korosztály mozgósítása, 
megszólítása, együttműködések elősegítése. 

A résztvevők a kertben, az asztalokon mutatták be az apróbb ajándék-
tárgyakat, melyeket kézi varrással készítettek. Ebbe az érdeklődők is 
bekapcsolódhattak, miután megnézték a kiállítást. Gyermekek és fel-

nőttek is jöttek a környékről. 
Közben beszélgettek a folt-
varrás kialakulásáról, szere-
péről a mindennapokban. 
Voltak, akik érdeklődtek a 
klubunkban folyó életről, 
melyről tagjaink szívesen 
meséltek. Összességében 
egy nagyon jó hangulatú, 
kellemes napot töltöttek el a 
művelődési házban. 
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Pécs város térképének közösségi elkészítése 
 

Helyszín: Mecsekszentkút harangláb (7635 Pécs, Rózsahegyi út 73.) 
Szervezet: Retextil Alapítvány 
Időpont: 2020.10.25. 

 
A Retextil Alapítvány egy több, mint 
15 éves múltra visszatekintő civil 
szervezet. Alakulása óta fő célja és 
missziója a környezetükben lévő 
textilhulladék csökkentése és 
kreatív újrahasznosítása, ennek 
segítségével az egyéni 
alkotókészség 
megtapasztalásának segítése és 
az alkotó egyének közösségbe 
való integrálása. Jelenlegi térképkészítő projektjük is ezen ideák 
mentén zajlik, egy olyan művet szeretnének a projekt végére 
létrehozni, mely egyszerre térkép, közben pedig egy szubjektív, 
szubverzív alternatívája is egy térképnek. A térkép struktúráját, 
formáját a részvétel adja meg, ez mutatja meg, hogy mi a fontos a helyi 
közösségnek, ez rajzolja majd ki azokat helyszíneket, amelyek 
mutatják a közösség részéről a fizikai tér érzelmi megközelítését. 
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A tudás, amely alapul szolgál a textilek megfelelő 
újrahasznosításának, a fonalkészítésnek és alapvető textil 
technikáknak (hurkolás, horgolás, csomózás, szövés, fonás), 

összeköti a tradíciót a recycling 
gondolkodásmódjával, 

példaértékűen reagálva korunk 
környezeti problémáira. Ez a tudás 
alacsony küszöbű, ami azt jelenti, 
bárki elsajátíthatja, így generációk 
közötti tudásátadást is von maga 
után, összehoz több nemzedéket. 
A „Pécs város térképének 

közösségi elkészítése újrahasznosított textilből” című folyamat ezen 
workshopja a IV. célterületen a szentkúti haranglábnál zajlott. A 
korábban is ellátogató helyi lakosok közül jöttek el ismét és folytatták 
a már megkezdett horgolásukat. Mentális térképük leképezése 
folyamatos, a helyi lakosok közül többen állandó vendégei lettek a 
workshopnak és a már elsajátított új technikákkal horgolják meg a 
környék nevezetességeit, a helyi forrásokat, a haranglábat és még 
sorolhatnánk. A nyirkos, borult időjárás ellenére a foglalkozás jó 
hangulatban telt. Adományként rengeteg textília érkezett, amelyeket 
majd bedolgoznak a térképbe. 
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V. Nyugat-Mecsek 

Osztályok akadémiája 
 

Helyszín: Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola (7624 Pécs, Jurisics 
Miklós utca 17.) 
Szervezet: Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány 
Időpont: 2020.11.03. 
 
A Jurisics Utcai Általános Iskola komplex pedagógiai programjában 
többek közt kiemelt helyet kap a képességfejlesztés, az ismeretter-
jesztés, a tehetséggondozás, az oktatás és nevelés színvonalának to-
vábbi emelése. Ezeknek a céloknak a megvalósulását segíti a Jurisics 
Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány. A program célja a helyi identi-
tás erősítése mellett az ún. szociális kompetenciák fejlesztése és a 
diákok közös érdeklődésén és együttműködésén alapuló alkalmi kuta-
tócsoportok létrehozása volt. A diákok szeptember-október hónapban 

tanulmányi kirándulá-
sokon vettek részt, 
melyek során a tan-
órai keretekből ki-
lépve tekinthettek 
bele egy általuk vá-
lasztott téma érde-

kességeibe, kérdezhették az abban szakavatott szakembereket. A ki-
rándulásokat követően a gyerekek megbeszélték egymással a látotta-
kat, hallottakat, kisebb csoportokat alakítva prezentációkat készítettek 
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a tanultakról, s kiválasztották azokat a csoporttársaikat, akikkel egy 
következő programnapon bemutatták az élményeiket és az elsajátított 
tudást. Az előadók felidézték például a Haramza testvérek középkori 
bemutatóját, a Cella Septichorában a rómaiak örökségéről hallottakat, 
a legendákkal szőtt csillagászati ismereteket, valamint a Püspöki 
Kincstárban elsajátított művészeti tudást. A programban résztvevő di-
ákok-tanárok szóban reflektáltak, mindenki örült, hogy valamilyen mó-
don — kirándulóként, előadóként, hallgatóként — részese lehetett a 
programoknak. Megítélésünk szerint nem voltak hiábavalók a tanul-
mányi kirándulások. A résztvevő fiatalok ismeretekkel, s társaikkal 
együtt megélt és közösen feldolgozott feledhetetlen élményekkel gaz-
dagodtak.  
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Környezettudatos magatartás alakítása: takarítási 
hét 

 

Helyszín: Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvo-
dája (7624 Pécs, Bornemissza Gergely u. 3.) 
Szervezet: Érezd Jól Magad Alapítvány 
Időpont: 2020.09.23. 
 

Az Alapítvány célja a Bornemissza Gergely Utcai Tagóvoda folyama-
tos és színvonalas oktatási-nevelési tevékenységének támogatása és 
az óvodás gyermekek tanulási, művelődési és sportolási lehetőségei-
nek bővítése. Olyan programokat szerveznek a gyermekek számára, 

melyek leginkább szolgálják har-
monikus testi, lelki és szellemi fej-
lődésüket. 2020. szeptember 10-
én a nevelőtestület összeült és 
megbeszélte a közelgő Takarítási 
hét eseményeit. A gyerekek élet-
kori sajátosságait figyelembe véve 
az óvodapedagógusok, a pedagó-
giai munkát segítő dolgozók és a 
szülők vállalták a feladatokat. Az 

udvaros előkészítette a festéshez (rozsdamentesítés, csiszolás, fóliá-
zás) a medence területét és a fajátékokat. A tagóvoda-vezető egy óvo-
dapedagógus segítségével beszerezte a festéket, fóliát, ecsetet, 
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virágföldet, növényeket, virágpalántákat. Minden csoportból egy óvo-
dapedagógus gondoskodott a gyerekek számára szükséges rajzesz-
közök (színes ceruza, rajzlap, ragasztó, festék, karton stb.) beszerzé-
séről. A szülői értekezleten, valamint a közösségi oldalakon létrehozott 
csoportokban is értesítették és tájékoztatták a pontos időpontról és a 
hét programjairól a szülőket, hozzátartozókat, illetve kérték a segítsé-
güket a vállalt feladatok megvalósításában (festés, növényültetés, ud-
var takarítása. Közben mindhárom korcsoportban a gyerekek, az óvo-
dapedagógusok és a dadus nénik a saját udvarrészük kiskertjében el-
ültették a virágokat. Ezután a gyerekek kis locsolókannákkal megön-
tözték a beültetett növényeket és lerajzolták, hogy „ki, hogyan kertész-
kedett?!”. Végül a korcsoportok megtekintették egymás munkáit, ezzel 
is erősítve a csoportok közti kohéziót.  
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VI. Közép-Mecsek 

A háztartási textilhulladék felhasználása képzés-
sorozat 

 

Helyszín: 7625 Pécs, Mandula u. 31/1. 
Szervezet: Retextil Alapítvány 
Időpont: 2020.11.04. 
 

A Retextil Alapítvány egy több mint 15 éves múltra visszatekintő civil 
szervezet. Alakulása óta fő célja és missziója a környezetünkben lévő 
textilhulladék csökkentése és kreatív újrahasznosítása, ennek 
segítségével az egyéni alkotókészség megtapasztalásának segítése 
és az alkotó egyének közösségbe való integrálása. A jelenlegi 

térképkészítő 
projekt is ezen ideák 
mentén zajlik. Egy 
olyan alkotást 
szeretnének a 
projekt végére 
létrehozni, mely 
egyszerre térkép, de 

közben pedig egy szubjektív, szubverzív alternatívája is egy 
térképnek. A térkép struktúráját, formáját a részvétel adja meg, ez 
mutatja meg, hogy mi a fontos, ez rajzolja majd ki azokat a 
helyszíneket, amelyek mutatják a közösség részéről a fizikai tér 
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érzelmi megközelítését. A tudás, amely alapul szolgál a textilek 
megfelelő újrahasznosításának, a fonalkészítésnek és alapvető textil 
technikáknak (hurkolás, horgolás, csomózás, szövés, fonás), 
összeköti a tradíciót a recycling gondolkodásmódjával, példaértékűen 
reagálva korunk környezeti problémáira. Ez a tudás alacsony küszöbű, 
ami azt jelenti, hogy bárki elsajátíthatja, így generációk közötti 
tudásátadást is von maga után, összehoz több nemzedéket. 
A VI. célterületen, Közép-Mecsekben a Mandula utca egy kis udvarán 
tartották a textilhulladék feldolgozásának ezen alkalom workshopját. 
Nagyjából ugyanannyi ember érkezett, mint első alkalommal. A csapat 
egy része vágott fonalat 
készített, mások több-
kevesebb sikerrel meg-
kísérelték a célterületen 
elhelyezkedő kedvenc 
időtöltési helyük elké-
szítését. A horgolás so-
rán keletkezett hibákat a már gyakorlottabb résztvevők, ill. a Martonfai 
Kereskedelmi és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet képviselőjé-
nek segítségével igyekeztek orvosolni. Függetlenül attól, hogy ki mivel 
foglalkozott a workshop alatt, mindenki részvételének és segítségének 
nagyon örültek. 
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VII. Kelet-Mecsek 

Gesztenyés túra 
 

Helyszín: Pécsbányai Közösségi Ház (7627 Pécs, Gesztenyés u. 17.) 
Szervezet: Pécsbányai Kulturális Egyesület 
Időpont: 2020.11.07. 
 
A program előkészítéséhez 2020 októberének második felében láttunk 
hozzá. Összeírtuk az esemény megvalósításához szükséges kellékek 
listáját, elosztottuk egymás között a feladatokat, egyeztettünk a túra 

útvonaláról és kijelöl-
tük a vezetőjét. Az 
eseményt plakátok ál-
tal, valamint az Egye-
sület Facebook olda-
lán népszerűsítettük. 

2020.11.07-én a 
Pécsbányai Közös-
ségi Háznál gyüleke-
zett a csapatunk 9:30-

kor. Indulás előtt a Közösségi Ház munkatársai forró teával kínálták az 
érkezőket. Így sokkal jobb hangulatban vágtunk neki a napnak.  
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Túránk során az Aligvárom tavat kerestük fel először, ami egy kis mes-
terséges tó Istenáldás-völgy végében. Onnan a Karolina külfejtés 
északi oldalán sétáltunk 
végig úttalan utakon a 
Hármas-forrás völgyéig, 
majd a patakmeder men-
tén elértük magát a for-
rást is. Találkoztunk 
őzekkel, láttunk rengeteg 
gombát. A forrástól egy 
rövid kaptatón feljutot-
tunk a zöld kereszttel jelzett útra, amely kényelmesen visszavitt a Kö-
zösségi Házhoz, ahol a helyi hölgyek által készített finom gesztenyés 
édességek vártak minket.  

A programot sütikkel eltelten, 13:30-kor zártuk. A túrázók sok pozitív 
élménnyel tértek haza. 
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Márton Nap 
 

Helyszín: Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája 
(7628 Pécs, Eszperantó u. 8.) 
Szervezet: Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája 
Időpont: 2020.11.10. 

 
A Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája által kezde-
ményezett „Márton nap” c. rendezvény 2020. november 10-én délelőtt 
valósult meg. A program előkészületeiben az intézmény dolgozói, il-
letve a szülői 
munkaközösség 
tagjai vállaltak ak-
tív szerepet. Az 
összejövetel ter-
vezett programját, 
napirendjét az 
óvónénik állították 
össze, elosztva egymás között a feladatokat. A szülők a lámpások 
alapanyagát képező üvegek biztosításával vették ki a részüket az elő-
készületekből, a helyszín tisztaságáról az udvaros bácsi gondosko-
dott. 
A Márton nap megünneplésének első lépéseként a gyerekek az 
óvónénik segítségével lámpásokat készíthettek, dekorálhattak ízlésük, 
kreativitásuk szerint, közben pedig megismerhették Szent Márton le-
gendáját, a Márton napi hagyományokat. 11 órától a mozgásé lett a 
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főszerep: libás körjátékokat játszottunk az óvoda udvarán, majd Már-
ton napi lámpás felvonulást tartottunk. Közben folyamatosan énekel-
tünk, mondókáztunk. A felvonulást követően forró teát és a dadus né-
nik által előkészített ünnepi harapnivalót fogyasztottunk, s meséltünk 
a gyerekeknek a Márton napi szokásokról. 
Az összejövetel nagyon jó hangulatban telt, sok élménnyel gazdagod-
tunk, s mind a kicsik, mind a felnőttek bővítették ismereteiket hagyo-
mányainkat illetően. 
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VIII. Kelet-Pécs 

Családi nap 
 

Helyszín: Tüskésrét (7632 Pécs, Faiskola utca) 
Szervezet: Fittbike Sport Egyesület 
Időpont: 2020.09.12 
 
A Fittbike SE közhasznú szervezetet amatőr sportolók alapították 
2010-ben. Az amatőrsport támogatása mellett céljai közt szerepel a 
környezettudatos szemlélet és életmód megismertetése, terjesztése, 
a sport és a környezetvédelem kapcsolatának erősítése. Kiemelt fel-
adatának tekinti a családok és az idősebb korosztály körében is a sport 
és az egészséges életmód népszerűsítését. Célja továbbá a városban 
élő társadalmi csoportok közti együttműködés erősítése, a fogyatékkal 
élők társadalmi integrációjának elősegítése, illetve olyan közösen 
végzett tevékenységek támogatása, amelyek segítik a hátrányos 
helyzetű csoportok beilleszkedését és egyben megpróbálják leküzdeni 
a fogyatékkal élőkkel szemben fennálló előítéleket, fenntartásokat és 
amelyek elősegíthetik az ezen csoportokkal történő kommunikációt. 

A tüskésréti sportnapot eredetileg ez év tavaszára tervezték és 
szerettek volna összekapcsolódni a „Kihívás Napja” elnevezésű 
nemzetközi akcióval, azonban a tervezett program a pandémiás 
helyzet miatt csak ősszel valósulhatott meg. A célközönséget 
elsősorban a közösségi médián keresztül sikerült elérni, de részt 
vettek az esemény népszerűsítésében az egyesület tagjai és a 
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közreműködő partnerek is. A versenyekre biztosították az előzetes 
online regisztráció lehetőségét. Ezzel nagy mértékben egyszerűsödött 
a helyszíni adminisztráció, valamint kellő információ állt rendelkezésre 
a várható létszámról. 

A megvalósításban 25 önkéntes vett részt. A cél az volt, hogy a 
futóversenyek mellett is kellemesen tölthessék el a jelenlévők a 
délelőttöt. A gyerekek használhatták a légvárat, a park sporteszközeit. 
A rendezvény helyszínén 
hulladékgyűjtő zsákokat 
biztosítottak a hulldékok 
szelektív gyűjtésére. A 
program célja a sport és 
az egészséges életmód 
népszerűsítése és új 
mozgásformák megismertetése volt. A helyszínen bemutatásra került 
egy új sportág, a korfboll, melyet az érdeklődők ki is próbálhattak. A 
nap folyamán lehetőség volt kerékpárok szervízelésére, 
karbantartására, mivel jelen volt a Bringaművely mobil 
kerékpárszervíz autója is. A mozogni vágyók a kiszállított spinning 
kerékpárokat is igénybe vehették. A program közös zenés 
bemelegítéssel indult, melyet szaképzett edző vezetett. A 
bemelegítést követően kezdődtek a különböző korcsoportok számára 
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megrendezett futóversenyek. Minden résztvevő pólót és érmet kapott, 
melyet nagyon büszkén viseltek.  

A programhoz csatlakoztak a Ki-Látás Közhasznú Alapítvány tagjai 
valamint értelmi 
fogyatékos sportolók 
is. A segítségre 
szoruló sportolók az 
egyesület tagjaival 
együtt teljesítették a 
távot. A látók egy rövid 
szalag segítségével 

irányították, segítették a látássérült futókat. Az egyéni futamok után a 
csapatok következtek, majd az ünnepélyes eredményhirdetés. 

A rendezvény fő célja a különböző társadalmi csoportok megszólítása 
és együttműködésük erősítése volt. A célcsoportba a családok 
tartoztak, rajtuk keresztül sikerült elérni a többi korosztályt is. A 
rendezvény lehetőséget biztosított arra, hogy különböző 
korosztályokba tartozók együtt tölthessék el a délelőttöt. Az idősebbek 
közül is sokan vettek részt a programon. A rendezvény alkalmat nyúj-
tott arra is, hogy a résztvevők képet kapjanak a fizikai állapotukról. En-
nek hatására többen is jelezték, hogy elkezdik a rendszeres mozgást 
és ehhez már a helyszínen is kaphattak tanácsokat, segítséget. 
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Szülőakadémia előadássorozat 
 

Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed - Herkules Műhely (7626 Pécs, 
Felsővámház u. 52.) 
Szervezet: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
Időpont: 2020. 09. 21. 
 
2020. szeptember 21-én vette kezdetét a „Szülőakadémia” címen 
meghirdetett előadássorozat első alkalma. A foglalkozást Uzsalyné Dr. 
Pécsi Rita neveléskutató tartotta, aki az érdeklődőket „A szív intelli-
genciája - az "életképesség, a küzdőképesség készségei” témába ve-
zette be. 

Az előadássorozat első alkalma egy példabeszéddel kezdődött, mely 
azt hivatott tudatosítani a hallgatóságban, hogy a nevelés, legyen az 
ön-, vagy gyereknevelés, soha nem egy lezárt folyamat, azon folyton 
munkálkodnunk kell. A nevelés áll az élet szolgálatában. Az emberi 
agy működését vizsgálták, annak tudatos és tudatalattiját, a benne hú-
zódó érzelmi hálókat, mely az egész idegrendszert behálózza és dön-
téseink 70%-át meghatározza. Az előadó szakmailag hitelesen, 
ugyanakkor sok humorral fűszerezve részletezte és életszerű példá-
kon mutatta be az adottságok és készségek nevelésének folyamatát, 
mely több esetben a hallgatóság körében hangos nevetést váltott ki. 

A hosszúra nyúlt előadás után többeknek egyéni tanácsadás kereté-
ben is válaszolt aktuális kérdéseikre, támpontokat adott a továbblé-
péshez. Összességében egy rendkívül jó hangulatú, szakmailag 
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megalapozott előadást hallgathatott a közönség az érzelmi intelligen-
cia fontosságáról, fejleszthetőségéről, nevelési lehetőségekről. A téma 
inkább a középkorú, illetve az idősebb polgárok érdeklődését keltette 
fel, akik vélhetően a hallottakat be tudják építeni mindennapjaikba, fel 
tudják használni gyermekeik, unokáik nevelése vagy pedagógiai mun-
kájuk során. Az előadást követő beszélgetésekből arra lehetett követ-
keztetni, hogy a hallgatóságon belül megindult a közösséggé formáló-
dás. 
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IX. Somogy-Vasas-Hird 

100 éves a Vasasi Füstölő 
 

Helyszín: Vasasi Füstölő (7600 Pécs-Vasas, D u. 5/1.) 
Szervezet: Összefogás a Vasasi Füstölő Megmentéséért Csoport 
Időpont: 2020.09.05. 

Az Összefogás a Va-
sasi Füstölő Meg-
mentéséért Csoport a 
Vasasért Egyesület 
támogatásával és 

közreműködésével 
tevékenykedik. 2018-
ban azzal a céllal jött 

létre, hogy segítse Tóth Ádámot, egy vasasi diákot, aki már akkor több 
éve azon dolgozott egyedül, hogy megmentse az enyészettől a majd 
100 éves füstölő épületét. Az épületet jelenleg a Vasasért Egyesület 
működteti. Megújult a tető, a hátsó omladozó rész újra lett építve és 
az ablakok is ki lettek cserélve. A fiatalok már birtokba is vették az 
épületet, napi szinten járnak oda kikapcsolódni, tanulni, dolgozni. Az 
épület a továbbiakban kiállítótérként és ifjúsági közösségi térként fog 
működni. A tagok az épület 100. évfordulóját méltóképpen szerették 
volna megünnepelni, ezért egy ünnepélyes átadást szerveztek. Az át-
adás napjára kiállítási anyag került berendezésre az egyik helyiség-
ben, valamint egész napos foglalkozások várták az érdeklődőket. 
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A háromtagú vezetői csapat minden héten összeült, hogy az aktuális 
teendőket megbeszéljék és elosszák a feladatokat. Az előkészületek 
egy szervezési forgatókönyv 
alapján zajlottak. Az esemény 
interneten, plakátokon, helyi új-
ságban is meghirdetésre került. 
A rendezvény előkészítéseként 
a fiatalok takarítottak ki kívül-
belül. A Napüdvözlet Egyesület 
közbenjárására a környék ka-
szálását is sikerült megoldani. 
Az őrző-védő feladatok ellátá-
sára a helyi polgárőr egyesületet kérték fel. A kiállítási tárgyakat sok-
féle forrásból sikerült összegyűjteni: egyrészt közösségi oldalakon ke-
resztül érkeztek felajánlások, másrészt ismerősökön, szomszédokon 
keresztül jutottak el a megfelelő emberekhez. A helyszínre szállítás 
többnyire a fiatalok dolga volt és ez remek lehetőség volt arra, hogy 
közelebbi kapcsolatba kerüljenek a helyi idősekkel, akik szívesen el-
mesélték a tárgyakhoz kötődő emlékeiket, elmagyarázták működésü-
ket. Az ünnepség megható elemeként egy volt önkéntesre, Marcello 
Catrone-ra emlékezve egy piros lufit, a füstölőt régen üzemeltető Hrubi 
család elhunyt tagjainak emlékére pedig fehér lufikat engedtek fel az 
égbe. A füstölő hangulatához illeszkedve, füstölt termékekből még 
kóstolót is készítettek a vendégek számára a szervezők. 
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Az egyik programelemet Lakatos Norbert, a Vaklufis biztosította, aki 
vaksága ellenére lufi figurák hajtogatásával foglalkozik. Jelenlétét fon-
tosnak tartották a szervezők, hogy legyen egy érzékenyítő elem is a 
programban. A másik programelem egy nagyon izgalmas közösség-
építő kreatív tevékenység volt, aminek az volt a tétje, hogy időre elké-
szüljön a mű. Origami street art néven sok kis virágot kellett hajtogatni 
és azokat egy meghatározott forma szerint felragasztani a falra. Jelen 
esetben ez a forma a füstölő logója volt. Sok ügyes kezű gyerek és 
felnőtt kapcsolódott be a munkába, mindenkinek megvolt a feladata, 
így manufaktúraszerű munkamenetben haladtak. Az alkotás időben el-
készült, ismét bizonyítva ezzel azt, hogy a csapat képes hatékonyan 
együtt dolgozni egy cél érdekében. További program volt még a csil-
lámtetoválás, arcfestés és óriásbuborék fújás is. Ennek kivitelezésére 
egy fiatal helyi művész vállalkozott. 

A rendezvény min-
den korosztály szá-
mára nyitott volt és 
az idősebbek is na-
gyon szívesen ellá-
togattak. Szívesen 
néztek körül, fel-
idézték a régi emlé-
keket, elmesélték a fiataloknak hogyan történt régen a disznóvágás és 
a füstölés. A tervek szerint a létrehozott kiállítás a jövőben is nyitva 
tart, és előzetes egyeztetés után megtekinthető lesz bárki számára, 
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valamint más jellegű kiállításokat is szeretnének megszervezni. A visz-
szajelzések egyértelműen pozitívak voltak, gyerekek, felnőttek, közre-
működők egyaránt jól érezték magukat. Nagyra értékelték a csoport 
hagyományőrző tevékenységét és azt, hogy ez a hely végre nyitva áll 
a fiatalok előtt, valamint annak, hogy az épület megmenekült a lebon-
tástól és újra élet van benne.  
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Retró bányásznap 
 

Helyszín: Pécs-Vasas, Szent Borbála Park (7691 Pécs, Bencze Jó-
zsef utca) 
Szervezet: Vasasi Szent Borbála Egyesület 
Időpont: 2020.09.05. 
 
A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2006-ban alakult a régi bányász 
hagyományok és a bányászmúlt megőrzése céljából. 2008-ban indult 
a Bányász Emlékpark megvalósítása, melynek első évében 
kialakításra került a járóosztály, befüvesítették a területet, majd a 
következők évben felállítottak egy bányaszelvényt ábrázoló 
emlékművet. A harmadik évben a külfejtésben talált dinoszaurusz 
láblenyomat mását 
örökítették meg 
kőbe faragva. 
Neve Vasassaurus 
Carbonis lett. A 
tervek szerint a 
Szent Borbála 
Parkban minden 
évben újabb bányász eszközöket helyeznek el, mint pl. 
bányamozdony, pályakocsi, kaparóteknő, szálbon (kötélpályás 
szénszállítás) emlékmű, TH gyűrűk, népes kocsi, kőrbuktató három 
darab csillével. 
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A Vasasi Szent Borbála Egyesület a pécs-vasasi hagyományokra 
épülve rendezte meg a Retró Bányásznapot. A bányász 
hagyományokra épülő közösségi ünnepet hosszas előkészületek 
előzték meg, melyből az egyesület tagjai aktívan kivették a részüket. 
Elsősorban a helyi lakosságot, illetve a bányászmúlthoz valamilyen 
szálon kötődő pécsi polgárokat szerették volna megszólítani, de a 
rendezvény mások érdeklődését is felkeltette. A Bányásznapot a 
Vasasi Bányász Fúvószenekar nyitotta meg, vezényelt: Vucseta 
László, karnagy. Később Pécs Város Mazsorett Együttese és 
Tánckarának (Hajdu Orsolya művészeti vezetésével) előadása 
következett. A bányászmúltat színvonalas módon elevenítette fel a 
Bányászszív Dalcsapat, Bocz József vezetésével. Ezután következett 
a helyiek legnagyobb örömére a Csillag Mazsorett Egyesület, Kelemen 
Csilla művészeti vezetésével. Millich József zenés-táncos 
foglalkozásának szintén nagy sikere volt, csakúgy mint Csajághy 
Szabolcs operaénekes és édesapja, Csajághy Miklós előadásának. 
Az est koronája a tüzijáték volt. 

Az eseményen résztvevők részéről számos pozitív visszacsatolást 
kaptak a szervezők mind szóban, mind írásban. Elmondásuk alapján 
jól érezték magukat a rendezvény során, s roppant értékesnek tartják 
a településrész hagyományainak megőrzésére irányuló 
tevékenységet. 



48

X. Észak-Kertváros 

Melinda Ovi Nyitogató 
 

Helyszín: Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai Tagóvodája (7632 Pécs, 
Melinda u. 27.) 
Szervezet: Melinda Utcai Óvoda 
Időpont: 2020.09.25. 

A program célja az, hogy a Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai 
Tagóvodájának gyermekei a projekt céljaira irányuló, a tematikus, 
szervezett intézményi tevékenység egységet alkotó elemeit kiemelő 
közösségi élményben részesüljenek. További célja volt, hogy a 
gyermekek a rendkívüli vírushelyzet leteltével, az új nevelési év 
kezdetével újra érezzék az intézményi közösségi oktatás hangulatát, 
a közösségi együttlét 
erejét. A hangulatos 
esemény alapvető 
célja, hogy ez a típusú 
hangulatkeltő, 
élményszerző nap 
óvodánkban a 
komplex 
intézményfejlesztés állandó elemévé váljon. Tematikája alapján 
hangsúlyos intézményünk esélyteremtő szerepe, valamint az óvoda-
iskola átmenetet támogató képessége. A szocializációs folyamatok 
megerősítését célzó differenciált tevékenységek valósultak meg. A 
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szociabilitás fejlesztésének hatékony színterei a közösségi programok 
(Hangoló színház, Élményzóna Egyesület, Csurgó zenekar, Misina 
táncház részvételével), ahol megvalósulhatott az együttéléshez 
szükséges normák, szabályok, értékek közvetítése, az egyéni és a 
társas kompetenciák fejlesztése, fejlődése, a gyermek társas 
szükségleteinek kielégítése. A rendezvény a nevelőtestület, a 
gyógypedagógus, pszichológus bevonásával épít a helyi partnerség, 
közösség, hálózat, az élmény révén rezilienssé és együttműködővé 
váló, az intézményi prevenciót támogató pedagógiai tevékenységekre.  

A színes programok 
mellett, érkezéskor a 
szülők a csillogó 
gyermeki szemekbe 
tekintve és az 

élménybeszámolóikat 
hallgatva lehettek tanúi 

a megvalósításnak. Ezeket hallva számukra tökéletes visszajelzést 
jelentett örömük, lendületes, hangos elbeszélésük, melyekkel a 
programot méltatták. A járványügyi protokoll betartására törekedve 
valósíthattak meg egy igazán jó hangulatú, tartalmas 
rendezvénynapot, mindannyiuk örömére. A járványügyi helyzet 
tükrében, a szülők és a dolgozók pozitív visszajelzései alapján a 
program maximálisan megvalósult. 
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Kertvárosi Kreatív Játszóterek és Szomszédünnep 
 

Helyszín: Pécs, Melinda Park 
Szervezet: KÉK Egyesület 
Időpont: 2020.10.24. 
 
A Kertvárosiak Az Élhető Kertvárosért Közhasznú /KÉK/ Egyesület 
Pécs-Kertváros városrészében élő, civil emberek által létrehozott 
Közhasznú Egyesület. Céljuk a Pécs-Kertvárosban élők, dolgozók a 
városrész lakói érdekében tenni kívánók összefogása. A meglévő 
közösségek támogatásával, tevékenységük segítségével, új 
programok, 
foglalkozások 
megszervezésével, 
új közösségek 
alakításának 
serkentésével 
hozzájárulnak 
Kertváros természeti 
és épített környezeti értékeinek megóvásához és gyarapításához, a 
kultúra és művelődés iránti igény növeléséhez, kínálatának 
bővüléséhez, a színvonalas oktatáshoz, a fizikai tevékenységet, aktív 
testedzést végzők számának növekedéséhez, a kulturált sportolás 
színtereinek és alkalmainak gyarapodásához, a különböző 
korosztályok problémáinak és megoldási lehetőségeinek feltárásához, 
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az itt élő gyerekek és fiatalok védelméhez szükséges minden szellemi 
és anyagi érték gyarapításához, megőrzéséhez. 

A „Kertvárosi 
Kreatív 

Játszóterek és 

Szomszédünnep” c. rendezvény soron következő alkalma 2020. 
október 24-én került megrendezésre. Az egyesület tagjai a korábban 
több napos eseményként megvalósult programot több 
munkaértekezleten keresztül beszélték meg, készítették elő. Ekkor 
egyeztettek arról, kinek mi lesz a feladata a rendezvény napján, milyen 
anyagokat kell beszerezni a kézműves programokhoz és a 
főzőversenyhez. A program előadóiként az Eurodance Táncszínház 
Egyesület két csapatát, a CSÍT zenekart, valamint a záróbulihoz egy 
zeneszolgáltatót kértek fel. 

A főzőversenyen három csapat vett részt, akik a rossz idő ellenére is 
bátran kiálltak és elkészítették a versenyétkeket, melyet a zsűri nagyra 
értékelt. A Csipetcsapat tagjai pince pörköltet, a CSÍT csapat 
magyaros babgulyást és a Kreatív Kukták csapata somogyi babos 
káposztát készített. 
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15 órai kezdettel a gyerekek Tukacs Ágnes segítségével készítettek 
asztali díszt. A koszorúkat fenyőágakból, tobozokból, almákból, 
faanyagokból állíthatták össze kedvük szerint. A kreatívkodás mellett, 
akinek volt kedve, készíthetett halloweenre különböző dekorációt, 
rajzolhatott valami szépet.  

A programok alatt 
egyik munkatársuk a 
játszótér egy új 
elemén dolgozott 
néhány vendéggel.  
Újrahasznosított 
anyagokból, gumikból 
és faanyagokból építettek versenyautót, majd festették piros színűre.  

16:30-tól az Eurodance Melinda Tánccsoport szórakoztatta a 
nézőközönséget a KÉK Ház előtt felállított színpadon az eleredt eső 
ellenére, majd 17 órai kezdettel az Eurodance Táncszínház felnőtt 
tánccsapata adott elő egy színvonalas műsort „Hollywood Night Show” 
címmel az Egyesület nagytermében. A táncosokat az előadásuk 
végén szendvicsekkel és üdítővel kínálták meg. A legkisebb 
táncosokat, az „Oroszlánkörmöket” a fantasztikus szereplésükért egy-
egy tábla csokoládé jutalomban részesítették.  

A bemutatók alatt a zsűri tagjai - Moravetz Levente, Moravetz-
Somogyvári Andrea és Rovó Attila - pontozták a csapatok ételeit. 
Végül 17:50-kor Moravetz Levente vidám pillanatokat kiváltó köszöntő 
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beszéde után kihirdette a győztest és átadták a jutalmakat. Első helyen 
a CSÍT csapat végzett, második helyen a Kreatív Kukták és harmadik 
helyen a Csipetcsapat. 18 órai kezdettel a CSÍT Zenekar fokozta a 
fantasztikus hangulatot a nagyszámú érdeklődő számára az Egyesület 
nagytermében. A zenekar előadása után 19:30-tól 23:00-ig a Party 
Sokk-al, az Eurodance táncosaival, tanáraival közösen és néhány 
vendéggel egy jó hangulatú táncos partival zárták a napot. 

A program visszajelzése pozitív volt, minden korosztály jól érezte 
magát, várják a következő, hasonlóan szórakoztató és eseményekkel 
teli rendezvényt.  
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XI. Közép-Megyer 

Legyen a tánc a tiéd 
 

Helyszín: PKK Apáczai Művelődési Ház előtti tér 
Szervezet: Eurodance Táncszínház Egyesület 
Időpont: 2020.09.13. 
 
A PKK Apáczai Nevelési Központban évek óta működik az Egyesület 
egyik csoportja. Több 
éves tapasztalatra 
alapozva 
megterveztek egy őszi 
flash-mob sorozatot 
egy színpadi 
záróelőadással. A 
színpad biztosítását a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. vállalta, a 
mobil és telepített hangosításra professzionális hangtechnikát 
biztosítottak. A koreográfia elkészítésére és betanítására a T-Dance 
Egyesületet kérték fel korábbi jó szakmai kapcsolat alapján. A 
koreográfia elkészítése a nyár folyamán megtörtént. A program 
2020.09.13-án, vasárnap délután 16:00-19:00 óra között valósult meg. 
A táncos közreműködők 16:00-kor találkoztak, a hangtechnika 
beállítása után 16:30-kor megkezdődött az ANK előtti téren a 
rögtönzött tánc mintegy 10 percben. Ezt követően egy rövid 
bemutatkozás következett, majd felkérték a nézőket, hogy 
csatlakozzanak a táncolókhoz, kapcsolódjanak be a táncba, 
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próbáljanak ki pár lépést, illetve a megadott zenére improvizáljanak 
szabadon. Általános iskolások és középiskolások vállalkoztak a 
szabad improvizációs táncra. A legügyesebb bekapcsolódók jutalmul 
az Egyesülethez és a programhoz kapcsolódó pólóban részesültek. 

A táncos előadást megtekintők száma folyamatosan nőtt. A fiatalok 
mellett több felnőtt, 
szülő is részt vett az 
eseményen. Ezután a 
táncos közreműködők 
és segítők 
felkerekedtek és egy 
másik térre sétáltak át, 
ahol megismételték a 

korábban már előadott  flash-mobot. Itt rögtönzött tánctanítással 
kiegészítve mozgatták meg az érdeklődőket. A program 
befejezéseként egy előadásra került sor az ANK előtti téren a ZsÖK 
szakemberei által felállított színpadon, a fixen telepített hangosítással 
és további táncosokkal kiegészülve. Addigra már az eseményen 
résztvevők száma bőven 100 fölé emelkedett. A táncelőadás jó 
hangulatban zajlott, a produkciót a résztvevők lelkes tapsa kisérte.  
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Tematikus közösségi foglalkozások záróesemény-
nyel 

 

Helyszín: PKK Apáczai Művelődési Ház (7633 Pécs, Apáczai Csere 
János körtér 1/D.) 
Szervezet: Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft. 
Időpont: 2020.09.11. 
 
A Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft.-t a Baranya Megyei 
Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ifjúsági 
feladatainak ellátására hívta életre 2002-ben, határozatlan 
időtartamra. Széleskörű 
együttműködésben az 
elmúlt 17 évben 
példaértékű programokat 
sikerült megvalósítania 
ifjúsági bűnmegelőzés, 
komplex közösségi 
programok, ifjúságkutatás, 
helyzetelemzés és 
cselekvési tervek készítése, 
ifjúsági érdekegyeztető fórumok működtetése, ifjúsági tábor és 
közösségi terek működtetése, közösségszervezés és fejlesztés, 
nemzetközi projektek, információs és tanácsadó szolgáltatások, 
ifjúsági szolgáltató hálózat működtetése, kompetenciafejlesztés, 
gyakorlati oktatás és az önkéntes koordináció területén. 
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A Tematikus közösségi 
foglalkozások 

következő eseménye 
2020. szeptember 11-
én délután valósult meg. 
A foglalkozáson 5-18 év 
közötti gyerekek vettek 
részt. A program során 
a gyerekek 

kreativitásának 
fejlesztésére került a hangsúly, melyen fából készült képkereteket 
díszíthettek decoupage technikával. A résztvevők nagyon élvezték a 
folyamatot, igazán dekoratív alkotások születtek. Az elkövetkezőkben 
a gyermekek további tanműhely foglalkozásokon vehetnek részt, 
illetve az ünnepnapokhoz is kapcsolódó kreatív kézműves 
foglalkozásokon. A záróeseményre ezen tapasztalatok által létrejött 
összegző előadással készülnének az érintettek. Eddig nyolc alkalom 
valósult meg. 
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XII. Dél-Megyer 

ParaCity Pécs Poloskafesztiválján 
 

Helyszín: Gömböc Pizzéria bejárata (7632 Pécs, Nagy Imre út 70.) 
Szervezet: Speckó Pécs 
Időpont: 2020.10.03. 
 
A Karotinka Nonprofit Kft. két társadalmi márkát működtet: a 
„specko.hu”-t, és az „adjegyelmenyt.hu”-t. Mindkét márka célja minél 
több befolyásmentes kontaktus elérése, lehetőleg pozitív emocionális 
légkörben a különböző fogyatékossággal élők és az „ép” emberek 
között. E célból szervezzük játékainkat, építjük csapatépítőinket 
Pécsett.  

Célunk, hogy a 
városi, településrészi 
közösség, a helyben 
élő fogyatékosok 

kapcsolatba, 
kontaktusba, közös 

cselekvésbe 
kerüljenek 

egymással, s így, befolyásmentesen történhessen meg a tanulás 
egymástól. Másik célunk, hogy kimozdítsuk a fogyatékossággal élőket 
a szeparációból.  
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A program lényege, hogy a nevező csapatok autóval bejárják a várost 
és megpróbálnak elkapni 13 poloskát, miközben fogyatékossággal 
élőkkel találkoznak és a fogyatékosságokra és az adott 
településrészre vonatkozó feladatokat oldanak meg. A programba 
bevonásra került Down-szindrómás fiatal, Down-szindrómás 
gyermeket nevelő 
család, továbbá siketek, 
mozgássérültek, 
Asperger-szindrómával 
és magatartászavarral 
élő személyek. A játék 
lényege ezen túl az, 
hogy a program során minden városrész bejárásra kerüljön, így 
összekapcsolódjanak a különböző arcú, történetű kerületek. 

Az egymással versengő autós csapatok mellett a helyszínen 
jelenlévők is bevonásra kerültek pontjátékainkba, annak érdekében, 
hogy minél több kontaktust gyűjtsünk a ponton tevékenykedő, a pécsi 
közösséghez tartozó fogyatékos ember számára a helyi, városrészi 
közösségből és a tágabb városi lakosságból.  
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XIII. Déli városrészek 

Rózsadombi szüret 
 

Helyszín: Illyés Gyula Általános Iskola melletti játszótér 
Szervezet: Kapocs Szociális Szövetkezet 
Időpont: 2020.11.07. 
 
Az ősz a betakarítás ideje. Számos gyümölcs, zöldség válik éretté, 
betakaríthatóvá ezekben a hónapokban, ezáltal az ősz sokak számára 
a kerti munka, a télre való előkészület időszaka. Az évszak egyik 
kedvelt gyümölcse a szőlő, melynek a betakarítását jelentő szüret 
egyike a leglátványosabb, leginkább kedvelt őszi tevékenységeknek. 
E munkálatokból kicsik és nagyok is ki tudják venni a részüket, s a 
készülő must, illetve bor által kortól függetlenül ki-ki részesülhet 
munkája gyümölcséből. Ebbe a tevékenységbe enged betekintést a 
2020. november 7-én 
megvalósuló szüreti 
rendezvény. A program 
célközönsége elsősorban 
Rózsadombnak a szüreti 
munkálatokat vélhetően 
kevésbé ismerő 
lakossága volt, ugyanakkor örömmel látszott, hogy más 
városrészekből is érkeztek érdeklődők. 
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A rendezvény során felhasznált szőlőt és a szüreti kellékeket egy helyi 
őstermelő biztosította.  

A programon részt vevők a 
helyszínen megtekinthettek 
olyan hagyományos 
szüretelő eszközöket, mint 
például a szőlőprést, a 
darálót és a lopót. Először a 
szőlő ledarálása történt meg, 

melyben a vállalkozó kedvű résztvevők is kipróbálhatták magukat. 
Majd a préselés következett, itt is volt segítsége a szőlősgazdának. 
Végül az összegyűlt mustot leszűrve és egy műanyag kannába öntve 
lehetett kóstolni, amit többen szívesen ki is használtak. A programot 
színesítette a Röppentő zenekar előadása, akik a szüreti témához 
kapcsolódó dalokkal gondoskodtak a jó hangulatról. Ezután egy helyi 
szenior táncegyüttes előadását is megtekinthették a szüreti 
munkálatokban megfáradt emberek.  

Az idő is kedvezett, így egy kellemes, jó hangulatú délután emlékével 
és hasznos ismeretekkel térhettek haza a résztvevők. 
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Rózsadombi Műhely 
 

Helyszín: Mosolymanó Családi Központ (7636 Pécs, Polgárszőlő u. 
13.) 
Szervezet: Kapocs Szociális Szövetkezet 
Időpont: 2020.09.28. 
 
A Rózsadombi Műhely programsorozat elsődleges célja a tudásátadás 
és a közös munka öröme a környezetvédelem jegyében. Régen a 
fonóban tanultak egymástól a lányok, asszonyok, itt beszélték meg a 
háztartásvezetés problémáit és észrevétlenül átvették egymástól a jól 
működő technikákat. 

Partnerük, az idén 11 
éves Mosolymanó 
Egyesület, harmadik 
éve működtet 
közösségi színteret 
Pécs rózsadombi 

városrészében 
Mosolymanó Családi 

Központ néven. E színtér biztosít helyszínt foglalkozásaikhoz. 
Szeretnék együtt egy modern fonó alapjait lefektetni a programsorozat 
révén. 

A foglalkozás témája az újrahasznosítás volt. Rajtunk múlik, milyen 
állapotban adjuk át unokáinknak a Földet. Világméretű probléma a 
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textilhulladék kezelése. Kicsiben mindenki tud tenni azért, hogy régi 
pólóink új funkciót kapjanak, pl. lábtörlőként, szőnyegként. 

A résztvevők 
ezt a 

folyamatot 
tanulták meg a 

foglalkozás 
során. 

Körkésekkel a 
már pólóként 

nem 
használható ruhákat fonallá vágták és feltekerték. Az elkészült 
fonalakkal történt a szövés. Speciális szövőkeretet használtak, de a 
felvetést egy erősebb kartonra is el lehetett készíteni. A felvetés 
hosszabb időt vesz igénybe, de utána már gyorsan megy a szövés és 
hamar elkészül a saját lábtörlőnk. A környezetvédelmi célon felül a 
műhely az élethosszig tanulást is szolgálja. A közös munka és a saját 
készítésű termékek öröme pedig a lelkünknek tesz jót. 
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Projektmegvalósítói bemutatkozás 
 

2019.09.01-én indult el a TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 projekt megvalósí-
tási szakasza, ezáltal 95 szervezet kezdhette el a közösségek által megsza-
vazott célterületi cselekvési tervek alapján összeállított programok megvaló-
sítását. Az elsőként bemutatkozó Pécsi Jótékony Nőegylet 6 célterületen va-
lósítja meg eseményeit és folyamatait. 

A Pécsi Jótékony Nőegylet 1871-ben alapított első Pécsi Jótékony Nőegylet 

nyomán Kittkáné Bódi Katalin alapító elnök vezetésével 1997. szeptember 3-
án mint baráti közösség alakult meg újra. Legfőbb tevékenysége - az elődök 
példája nyomán hasonló elvek és célok mentén - a társadalmi támogatásra 
szoruló pécsi és a peremkerületeken élő gyermekek és az önhibájukon kívül 
válsághelyzetbe jutott családok támogatása. Az egyesület jelenleg 33 taggal 
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végzi jószolgálati tevékenységét, immár több éve Földényi Gabriella elnök irá-
nyításával. 

Támogatási programjaik: 

„nekem nincs ebédem…” 

Az 1997-ben alapított támogatói program célja az ingyenes iskolai étkeztetés 
biztosítása a szegény sorsú családokban élő kisgyermekek és ifjak számára. 
A támogatásra szoruló gyermekek kiválasztása általában szociális helyzetük 
figyelembevételével, iskolai javaslat alapján történik. Minden támogatásra ja-
vasolt gyermek törvényes képviselőjével személyes találkozón ismerkednek 
meg a Nőegylet képviselői. A befizetéseket minden hónapban, névre szólóan 
a Nőegylet fizeti a szülők helyett. Kiemelt szempont számukra, hogy olyan 
családok kapják a támogatást, akik éppen kiesnek az állami támogatási kör-
ből, de életkörülményeik nem különböznek a segélyezettekétől. A partner is-
kolákkal rendkívül jó kapcsolatot ápolnak, rendszeres találkozókat tartanak a 
vezetőséggel és a pedagógusokkal. A gyermekek szeretete és a segítő szán-
dék közös bennük, ez az alapja az évtizedek óta tartó szoros együttműködés-
nek. 

Szociális támogatás 

Támogatásuk révén számos válsághelyzetben lévő család részesülhetett már 
egyszeri, anyagi támogatásban. 

Babadoboz program 

A Finnországban 1938 óta működő állami támogatás mintáját követve 2014-
ben indították el új családtámogatási programjukat. A programon keresztül 
Pécsett azok a várandós kismamák részesülhetnek babadoboz adományban, 
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akik első gyermeküket várják és igazoltan várandós időszakuk 28. hetét be-
töltötték. A támogatás megítélésében döntési szempont a szociális rászorult-
ság. A babadoboz az újszülött gyermek ápolásához és gondozásához szük-
séges első babakelengyét tartalmazza. 

Tehetséggondozás 

1998-ban Vándor Díjat alapítottak a kiemelkedő képességű, segítségre szo-
ruló középiskolás diákok számára. 

Jószolgálati tevékenységükért kiemelt elismerésben részesítette Pécs Város 
Közgyűlése és a Tüke Alapítvány Kuratóriuma: 

• 2013 „Pécs Város Humanitárius díja” 

• 2017 Tüke Alapítvány Kuratóriuma – Elismerő oklevél a jószolgálati 
tevékenységért 

 

A Pécsi Jótékony Nőegylet havonta egy alkalommal - általában szerda dél-
után - a Szent György Fogadóban (7625 Pécs, Nagyvárad u. 23.) tartja tag-
gyűléseit. A gyűléseken egy finom limonádé, kávé kíséretében megbeszélik 
aktuális feladataikat, majd hírlevelet küldenek tagjaiknak. Nyitott szívvel vár-
ják éves adventi jótékonysági estükön is az egyesület iránt érdeklődő hölgye-
ket! 
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Eseményeikről Facebook oldalukon (https://www.face-
book.com/P%C3%A9csi-J%C3%B3t%C3%A9kony-N%C5%91egylet-
690219951001561) is tájékozódhat. 

Korábbi rendezvényük a Szép Esték egyik eseménye 2020.03.20-án 
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Programajánló 

I. Belső városrész programjai, 2021. márciustól 
2021. augusztusig 

MÁRCIUS: 
 

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

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

• GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egye-
sület 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

• ÖKOsodjunk együtt családi közösségi műhelymunkák meg-
valósítása - Zöld-Híd Alapítvány 

 
ÁPRILIS: 
 

• Családi vetélkedő a Zsolnay Szakgimnáziummal - Színvonal 
Alapítvány 

• GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egye-
sület 

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

• GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egye-
sület 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 
MÁJUS: 
 

• Mozogva ismerjük meg Pécs értékeit - FutaPécs SE 
• Belvárosi bolhapiac – Modern női fonó - Reménysugár Kultu-

rális Egyesület 
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• Honismereti nap – Baranya Honismereti Egyesület 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-

tott textilből- Retextil Alapítvány 
• Ha péntek, akkor német klub - Magyarországi németek Pécs-

Baranyai nemzetiségi köre 
• GUBANC – Modern női fonó - Reménysugár Kulturális Egye-

sület 
 
JÚNIUS: 
 

• Családi vetélkedő a Zsolnay Szakgimnáziummal - Színvonal 
Alapítvány 

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

• ÖKOsodjunk együtt családi közösségi műhelymunkák meg-
valósítása - Zöld-Híd Alapítvány 

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

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

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

• Pécsett mi otthon vagyunk - Baranya Honismereti Egyesület 
 
JÚLIUS: 
 

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

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 
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AUGUSZTUS: 
• Ha péntek, akkor német klub - Magyarországi németek Pécs-

Baranyai nemzetiségi köre 
 

II. Szigeti városrészek programjai, 2021. március-
tól 2021. augusztusig 

 
MÁRCIUS: 
 

• Olvasó közösségek formálása a gyerekek körében - Csorba 
Győző Könyvtár 

• Trebbin Ágost Városrész ismereti Vetélkedő - Mezőszél utcai 
Óvoda Óvodásaiért Alapítvány 

• Pécs polgárainak közösségi szerepvállalása, felelősségtudat 
erősítése – Retextil Alapítvány 
 

ÁPRILIS: 
 

• Olvasó közösségek formálása a gyerekek körében - Csorba 
Győző Könyvtár 

• Pécs polgárainak közösségi szerepvállalása, felelősségtudat 
erősítése – Retextil Alapítvány 

 
MÁJUS: 
 

• Kirándulás a Család-napja alkalmából - Mezőszél utcai 
Óvoda Óvodásaiért Alapítvány 

• "Miénk a Köztér" fesztivál - "Iskolánkért - Pour Notre École" 
Alapítvány 

• Pécs polgárainak közösségi szerepvállalása, felelősségtudat 
erősítése – Retextil Alapítvány 
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JÚNIUS: 
• Az olvasó ifjúság – nem lehetetlen! - Csorba Győző Könyvtár 
• Csigaház –családi interaktív foglalkozások a dallam, a ritmus 

és a zene kedvelőinek - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat – 

Retextil Alapítvány 
 

JÚLIUS: 
• Az olvasó ifjúság – nem lehetetlen! - Csorba Győző Könyvtár 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat – 

Retextil Alapítvány 
 
AUGUSZTUS: 

• Az olvasó ifjúság – nem lehetetlen! - Csorba Győző Könyvtár 
• A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat – 

Retextil Alapítvány 
 

III. Uránváros programjai, 2021. márciustól 2021. 
augusztusig 

MÁRCIUS: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 
ÁPRILIS: 
 

• FÖLD napjának megünneplése - "Földünkért az életért" ren-
dezvény - Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai 
Tagóvodájának szülői munkaközössége 

• Közlekedj Ökosan! Zöld ovisan! - Varázspálca a Radnóti Úti 
Óvodásokért Alapítvány 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

MÁJUS: 
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• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

JÚNIUS:  
 

• Egész héten gyereknap! - Varázspálca a Radnóti Úti Óvodá-
sokért Alapítvány 

• Hunyor Foltvarró Kör varrónapja - Hunyor Foltvarró Kör 
 
JÚLIUS:  
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 
 

AUGUSZTUS: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 

IV. Nyugati-városrészek programjai, 2021. márci-
ustól 2021. augusztusig 

MÁRCIUS: 
 

• Nőnap Patacson – Tondó Egyesület 
• Krisztus feltámad – Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
• Identitásépítő akciódráma – sorozat – Apolló Kulturális Egye-

sület 
• Átjátszott történetek – Pécs8 

 

ÁPRILIS: 
 

• Krisztus feltámad – Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
MÁJUS: 
 

• Pünkösdi Mulatság – Gyermekláncfű Alapítvány 
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• Identitásépítő akciódráma – sorozat – Apolló Kulturális Egye-
sület 

JÚNIUS: 
 

• Varrjunk a szabadban – Hunyor Foltvarró Kör 
• Családi Nap Patacson – PKK szakmai munkatársai 

 
V. Nyugat-Mecsek programjai, 2021. márciustól 

2021. augusztusig 
MÁRCIUS:  
 

• Ismerd meg a Nyugat Mecseket - Mecseki séta – Szenior 
Teniszklub 

• Tavaszi Bazár - Donátusi Baráti Kör Egyesület 
• Osztályok Akadémiája - Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése 

Alapítvány 
• Közösségi (tan)kert kiépítése a Föld napja alkalmából - Juri-

sics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány 
 
ÁPRILIS: 
 

• Egészségtudatos magatartás alakítása – egészséghét - 
Érezd Jól Magad Alapítvány 

• Ismerd meg a Nyugat Mecseket - Mecseki séta – Szenior 
Teniszklub 

• Közösségi (tan)kert kiépítése a Föld napja alkalmából - Juri-
sics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány 
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MÁJUS: 
 

• Palántaosztás - Óriástök Bajnokság - Donátusi Baráti Kör 
Egyesület 

 
JÚNIUS: 
 

• Csigaház - Vakáció - Pécsi Jótékony Nőegylet 
• Osztályok Akadémiája - Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése 

Alapítvány 
 
AUGUSZTUS: 
 

• Csodabogár babaklub - Donátusi Baráti Kör Egyesület 
 

VI. Közép-Mecsek programjai, 2021. márciustól 
2021. augusztusig 

MÁRCIUS:  
 

• Csapatépítő tréning a Pécsi Anyakörben - Pécsi Anyakör 
(Radnai Éva) 

• Kert-Művészet - Európai Gondolatok Egyesülete 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-

tott textilből - Retextil Alapítvány 
• Identitásépítő akciódráma-sorozat - Apolló Kulturális Egye-

sület 
 
ÁPRILIS: 
 

• Csapatépítő tréning a Pécsi Anyakörben - Pécsi Anyakör 
(Radnai Éva) 

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

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 
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MÁJUS: 
 

• Mozogva ismerjük meg Pécs értékeit! 
• Hangverseny sorozat a Pécsi Martyn Ferenc AMI tanáraival 

és pedagógiai szemléletével - Pécsi Martyn Ferenc AMI 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-

tott textilből - Retextil Alapítvány 
 
JÚNIUS: 
 

• CSALÁDI VETÉLKEDŐ A ZSOLNAY SZAKGIMNÁZIUM-
MAL - Színvonal Alapítvány 

• Környezetvédelmi világnap a Tettyén - Pécsi Jótékony Nő-
egylet 

• Állati szomszédolás - Á Pécsi Székesegyház Nagycsaládos 
Egyesület 

• Kert-Művészet - Európai Gondolatok Egyesülete 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-

tott textilből - Retextil Alapítvány 
 
JÚLIUS: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 
AUGUSZTUS: 

 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-

tott textilből - Retextil Alapítvány 
 

VII. Kelet-Mecsek programjai, 2021. márciustól 
2021. augusztusig 

MÁRCIUS: 
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• Identitásépítő akciódráma – sorozat – Apolló Kulturális Egye-
sület 

• Medvehagyma Nap - Nők Összefogása Pécsbányáért 
• Időmetszetek 30 év képében – Nyugdíjasok Egyesület 

 

ÁPRILIS: 
 

• Föld Napja - Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tag-
óvodája 
 

MÁJUS: 
 

•  
• Majális – Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvo-

dája 
 
JÚNIUS: 
 

• Pécsbányai Juniális – Nők Összefogása Pécsbányáért 
• Tradíciók éltetése, kultúra értékeinek megőrzése és tovább 

örökítése – Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara 
• Madárbarátok – Pécsi Jótékony Nőegylet 

 
VIII. Kelet-Pécs programjai, 2021. márciustól 2021. 

augusztusig 
MÁRCIUS:  
 

• Pécsi beszélgetések - Pécs-decentrum Kulturális Egyesület 
• Ifjúsági „Esély – Egészség - Sport” közösségi nap - Mozgás-

korlátozottak Baranya Megyei Egyesülete 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-

tott textilből - Retextil Alapítvány 
• Identitásépítő akciódráma-sorozat - Apolló Kulturális Egye-

sület 
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• Szülőakadémia előadássorozat - Zsolnay Örökségkezelő 
Nonprofit Kft. 

• Alzheimer Café - Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
 
ÁPRILIS: 
 

• Mi fán terem? - Y-Közösségi Ház és Gyárvárosi Általános 
Iskola 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

• Alzheimer Café - Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
 

MÁJUS: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

• Alzheimer Café - Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 
 
JÚNIUS: 
 

• Pécsi beszélgetések - Pécs-decentrum Kulturális Egyesület 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-

tott textilből - Retextil Alapítvány 
• Mi fán terem? - Y-Közösségi Ház és Gyárvárosi Általános 

Iskola 
• Színezd újra! – közösségi művészeti foglalkozások a Tudás-

központban - Csorba Győző Könyvtár 
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JÚLIUS: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 
AUGUSZTUS: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 
IX. Somogy-Vasas-Hird programjai, 2021. március-

tól 2021. augusztusig 
MÁRCIUS:  
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 
ÁPRILIS: 
 

• Családi nap - Tegyünk Egymásért Egyesület 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-

tott textilből - Retextil Alapítvány 
 
MÁJUS: 
 

• Régi elfelejtett ételek és sütemények Nagyanyáink és anyá-
ink receptje szerint - Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesü-
let 

• Hirdi Gyermeknap - Hirdi nőegylet 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-

tott textilből - Retextil Alapítvány 
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JÚNIUS: 
 

• Régi elfelejtett ételek és sütemények Nagyanyáink és anyá-
ink receptje szerint - Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesü-
let 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 
JÚLIUS: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 
AUGUSZTUS: 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 

X. Észak-Kertváros programjai, 2021. márciustól 
2021. augusztusig 

MÁRCIUS:  
 

• Identitásépítő akciódráma – sorozat – Apolló Kulturális Egye-
sület 

• Pécsi Játszótéri Családi Nap – Mosolymanó Egyesület 
 
ÁPRILIS: 
 

• Kertvárosi Kreatív Játszóterek és Szomszédünnep – KÉK 
Egyesület 

 
JÚNIUS: 

• Régi Pécsi Streetball bajnokság – Pécsi Ifjúsági Kulturális 
Szövetség Egyesület 
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XI. Közép-Megyer programjai, 2021. márciustól 
2021. augusztusig 

MÁRCIUS:  
 

• Identitásépítő akciódráma – sorozat – Apolló Kulturális Egye-
sület 

• Tematikus közösségi foglalkozások, záróeseménnyel – Tett-
Hely 

• Kerti Party – Mosolymanó Egyesület 
 
ÁPRILIS: 
 

• Tematikus közösségi foglalkozások, záróeseménnyel – Tett-
Hely 

 
MÁJUS: 
 

• Húsvéti Zenekuckó – Röppentő Zenekar 
• Futóklub – Fittbike SE 

 
JÚNIUS: 
 

• Kerti Party – Mosolymanó Egyesület 
• Futóklub – Fittbike SE 
•  

AUGUSZTUS: 
 

• Kertvárosi teadélután – Kertvárosi Nagyszülők Klubja 
  



81

XII. Dél-Megyer programjai, 2021. márciustól 2021. 
augusztusig 

MÁRCIUS:  
 

• Identitásépítő akciódráma – sorozat – Apolló Kulturális Egye-
sület 

• Dél-Megyeri Darts verseny – TVT Tanszertár Alapítvány 
• Közösségépítés és helyi kohézió erősítése iskolánk zöldíté-

sével kapcsolatos tevékenységekkel – TVT Tanszertár Ala-
pítvány 

 
ÁPRILIS: 
 

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

• Közösségépítés és helyi kohézió erősítése iskolánk zöldíté-
sével kapcsolatos tevékenységekkel – TVT Tanszertár Ala-
pítvány 

 
MÁJUS: 
 

• Közösségépítés és helyi kohézió erősítése iskolánk zöldíté-
sével kapcsolatos tevékenységekkel – TVT Tanszertár Ala-
pítvány 
 

JÚNIUS: 
 

• Pécsi TVT Családi Nap – TVT Tanszertár Alapítvány 
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XIII. Déli városrészek programjai, 2021. márciustól 
2021. augusztusig 

MÁRCIUS: 
 

• Identitásépítő akciódráma – sorozat – Apolló Kulturális Egye-
sület 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 
ÁPRILIS: 
 

• Tavaszi Madárcsicsergés – Mosolymanó Egyesület 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-

tott textilből - Retextil Alapítvány 
 

MÁJUS: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 

 
JÚNIUS: 
 

• Közös Befőzés – Mosolymanó Egyesület 
• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-

tott textilből - Retextil Alapítvány 
 

JÚLIUS: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 
 

AUGUSZTUS: 
 

• Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosí-
tott textilből - Retextil Alapítvány 
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Elérhetőségek 
• I. Belső városrész: 

Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület, 7621 Pécs, Jókai u. 2. 
Nyitvatartás: minden szerdán 8:00-16:30 

https://www.facebook.com/pecsbelsovarosresz/ 
 

• II. Szigeti városrészek: 
Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár, 7624 
Pécs, Nagy Jenő u. 24. 
Nyitvatartás: minden csütörtökön 14:30-16:30 

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

• III. Uránváros:  
Pécsi Kulturális Központ, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6. 
Nyitvatartás: minden kedden 8:00-16:30 

https://www.facebook.com/pecsuranvaros 
 

• IV. Nyugati városrészek: 
Pécsi Kulturális Központ – Patacsi Művelődési Ház, 7634 Pécs, 
Fő utca 20. 
Nyitvatartás: minden kedden 14:30-16:30 

https://www.facebook.com/pecsnyugativarosreszek 
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• V. Nyugat-Mecsek: 
Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola, 7624 Pécs, Jurisics Miklós 
utca 17. 
Nyitvatartás: minden kedd 8:00-10:00 

https://www.facebook.com/pecsnyugatmecsek 
 

• VI. Közép – Mecsek: 
Pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola, 7625 Pécs, 
Cserző köz 2. 
Nyitvatartás: minden csütörtök 8:00-10:00 

 https://www.facebook.com/pecskozepmecsek/ 
 

• VII. Kelet – Mecsek: 
Pécsi Kulturális Központ – Szent Mihály Ház, 7628 Pécs, Sza-
badságharc u. 1. 
Nyitvatartás: minden szerdán 08:00-16:30 

 https://www.facebook.com/pecskeletmecsek/ 
 

• VIII. Kelet – Pécs: 
ZSÖK – Major utcai főporta, 7626 Pécs, Major u. 21. 
Nyitvatartás: minden hétfőn 10:30-12:30 

 https://www.facebook.com/pecskeletpecs/ 
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• IX. Somogy – Vasas – Hird: 
KoBeKo – Művelődési Központ, 7691 Pécs, Búzakalász u. 47. 
Nyitvatartás: minden hétfőn 8:00-10:00 

 https://www.facebook.com/pecssomogyvasashird/ 
 

• X. Észak-Kertváros: 
Pécsi Kulturális Központ, Tolsztoj utcai Közösségi Ház, 7632 
Pécs, Tolsztoj u. 10. 
Nyitvatartás: minden kedden 12:00-14:00 

https://www.facebook.com/pecseszakkertvaros/ 
 

• XI. Közép-Megyer: 
Pécsi Kulturális Központ, Apáczai Művelődési Ház, 7632 Pécs, 
Apáczai Csere János körtér 1. 
Nyitvatartás: minden csütörtökön 8:00-16:30 

 https://www.facebook.com/pecskozepmegyer/ 
 

• XII. Dél-Megyer: 
Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola, 7632 Pécs, Test-
vérvárosok tere 1. 
Nyitvatartás: minden hétfőn 10:30-12:30 

  https://www.facebook.com/pecsdelmegyer/ 
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• XIII. Déli városrészek: 
Mosolymanó Családi Központ, 7636 Pécs, Polgárszőlő u. 13. 
Nyitvatartás: minden hétfőn 8:00-10:00 

 https://www.facebook.com/pecsdelivarosreszek/ 
 

Célterület felelős – közösségfejlesztő: Maurer Krisztina 
E-mail: maurer.krisztina@pecsihacs.hu, Telefon: 06-20-266-1131 
 
A Kormány 104/2021 (III.5.) Korm. rendeletében a védelmi intéz-
kedések szigorításáról döntött 2021. március 8-ával kezdődően. 
A Pécsi Helyi Akciócsoport személyes ügyfélfogadása a kor-
mányrendelet által érintett időszakban szünetel. Kérjük, hogy 
felmerülő kérdéseikkel elsősorban írásban (kozossegfejlesz-
tes@pecsihacs.hu) forduljanak Ügyfélszolgálatunkhoz! 
 
Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük! 
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