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Előszó 
 

Tisztelt Pécsi Polgárok! Kedves Olvasó! 

„A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” c. projekt 2018. már-
cius 1-jével kezdődött és 54 hónap + 90 napig, azaz 2022. november 29-ig 
tart. A projekt célja a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatának 
fejlesztése, a helyi civil társadalom megerősítése, a helyi közösségi konfliktu-
sok megoldásának támogatása, a civil szervezetek önálló cselekvési képes-
ségének, valamint az önkéntesség, a helyi identitás, a településhez, telepü-
lésrészekhez való kötődés erősítése. A projekt keretében Pécs város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája és a projektelvárások alapján 13 célterület ke-
rült meghatározásra: I. Belső városrész, II. Szigeti városrészek, III. Uránvá-
ros, IV. Nyugati városrészek, V. Nyugat-Mecsek, VI. Közép-Mecsek, VII. Ke-
let-Mecsek, VIII. Kelet-Pécs, IX. Somogy-Vasas-Hird, X. Észak-Kertváros, XI. 
Közép-Megyer, XII. Dél-Megyer, XIII. Déli városrészek. E célterületeken kez-
dődött meg 2018. áprilisában a mintegy 16 hónapig tartó közösségi felmérés, 
melynek keretében a közösségi tevékenységek történeti feltárására, közös-
ségi 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 1-jén vette kezdetét. A ren-
dezvények sikeres megvalósítását a Pécsi Helyi Akciócsoport által üzemelte-
tett ügyfélszolgálati pontok és negyedévente megszervezett részvételi fóru-
mok 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 eddig sikeresen lezajlott 
események tapasztalatai további kedvet adnak a még előttünk álló időszak 
programjaihoz is.   
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Összefoglaló a 2020. év őszi - téli rendezvényeiről 
 

A korlátozások feloldása után a szervezetek lelkesedése az őszi-téli időszak-
ban sem lankadt és gőzerővel vágtak bele a szervezésbe, melynek köszön-
hetően összesen 76 esemény és 56 folyamat valósulhatott meg. A rendezvé-
nyeket a sokszínűség jellemezte, így az érdeklődök többféle programtípus 
közül választhattak: családi, kézműves, környezetvédelmi, sport, identitás-
építő és jubileumi ünnepség is látható volt a repertoárban.  

Nézzük meg, hogy célterületenként milyen eloszlásban zajlottak le a fenti ren-
dezvények! 

I. Belső városrész 

A célterület a projekt teljes időszakában bővelkedik hagyományőrző, 
helytörténeti és kézműves programokban, melyek klubok, műhelymun-
kák vagy családi rendezvények keretein belül várják az érdeklődőket. 
Ebben az időszakban is ezeken volt a hangsúly, a sokszínűségnek kö-
szönhetően pedig több korosztály bevonásával valósulhattak meg:  

• A „Belvárosi bolhapiac” ebben az időszakban három alkalommal – 
2020. szeptember 5-én és 19-én, valamint 2020. október 3-án - ke-
rült megrendezésre 
a Reménysugár 
Kulturális Egyesület 
szervezésében. A 
programoknak a 
PKK Belvárosi Kö-
zösségi Tér udvara 
adott helyet. Egy 
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olyan érték- és hagyományteremtő program létrehozása volt a cél, 
amely többek között közösségépítő szerepe mellett segíthet a Ki-
rály utca rehabilitációjában és Pécs belvárosának ikonikus rendez-
vényévé válhat. Sok érdeklődő tért be a rendezvényre, hogy válo-
gasson a megunt játékok, használati tárgyak és könyvek között.  

• A „Pécsi nemzetiségi őszi fesztivál” c. 2020. szeptember 19-én 

megrendezésre került esemény fő célkitűzése az volt, hogy a helyi 
lakosság jobban megismerhesse a városrészben élő nemzetisége-
ket. A Pécsi Ifjúsági 
Nemzetiségi Cso-
port által megálmo-
dott fesztiválon a 
gasztronómia került 
előtérbe, mellyel 
kapcsolatban há-
rom népcsoport 
mutatkozott be: a román nemzetiség csorba levest, a ruszin nem-
zetiség saslikot, a roma nemzetiség kétféle cigány lecsót, emellett 
punyákat, pogácsákat és réteseket készített az érdeklődőknek.  

• A Pécsi Ifjúsági Nemzetiségi Csoport másik rendezvénye, a „Pécsi 

nemzetiségi táncház” hagyományápoló és közösségépítő céllal ke-
rült megrendezésre szintén 2020. szeptember 19-én. Ezen a napon 
a cigány tánc kapott főszerepet. Közös tánccal indult a program, 
majd egy fergeteges táncbemutatót is megcsodálhattak a résztve-
vők. 

• A Reménysugár Kulturális Egyesület „Gubanc, női fonó” c. prog-
ramsorozata ebben az időszakban kilenc alkalommal került meg-
rendezésre. 2020. szeptember 4-én folytatódott a kötési 
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technikákkal és a textilhulladékok felhasználási lehetőségeivel való 
ismerkedés, majd ezt követően hetente egyéb fonaltechnikákkal, 
papír újrahasznosítási ötletekkel és horgolási alaptechnikákkal is-
merkedhettek meg az érdeklődők. 

• A Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre 1991-
ben alakult a pécsi és a baranyai német kultúra támogatására, erő-
sítésére, megismertetésére és közvetítésére, minden korcsoport 
számára. Szervezésükben került megrendezésre ebben az idő-
szakban három alkalommal is a „Ha péntek, akkor német klub” fan-
tázianevet viselő előadássorozat. Elsőként 2020. szeptember 25-
én az 1750-1848 közötti időszak polgárőrségi tevékenységeiről 
esett szó, majd 2020. 
október 16-án a Pécsi 
Dalárda 1847 és 1902 
közötti történései ke-
rültek ismertetésre. Az 
egyesület az őszi idő-
szakot egy szabadtéri, 
közös sétával zárta 2020. november 6-án, mely során Pécs város 
németségéhez kapcsolódó épületeket, szobrokat tekintettek meg 
az érdeklődők a közel 60 perces barangolás során. 
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• „A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat” a Retextil 
Műhely gondozásában valósult meg 6 alkalommal, heti rendsze-
rességgel, elsőként 2020. szeptember 10-én. Pécs lakosságát be-
vonva egy olyan mű létrehozása a cél, mely egyszerre térkép, köz-
ben pedig egy szubjektív, szubverzív alkotás. Az első két alkalom-
mal az alapvető horgolási, csomózási technikákkal ismerkedhettek 
meg az érdeklődők, majd az aktív műhelytagok segítségével pécsi 
nevezetességek - 
így a Pécsi Sörgyár, 
a Pécsi Székesegy-
ház és a Zsolnay-kút 
kosfeje – készítése 
indult el. A harmadik 
és negyedik alkalom-
mal a térkép megalkotásához szükséges fonál elkészítése zajlott, 
miközben a városrészre jellemző motívumok tovább bővültek. Az 
utolsó két alkalommal már a résztvevők is megpróbálkoztak egy-
egy, a városrészre jellemző téregység elkészítésével. 

• Az „ÖKOsodjunk együtt családi közösségi műhelymunkák” elneve-
zésű folyamatnak egy alkalma valósult meg a Zöld-Híd Alapítvány 
szervezésében 2020. szeptember 18-án. A foglalkozás az őszre 
hangolódás jegyében telt. A résztvevőket Lukács Veronika bőrdísz-
műves, lelkes hobbivarró tanította meg kulcstartót, tolltartót, illetve 
pénztárcát készíteni filc és maradék anyagok felhasználásával. A 
kézműveskedés mellett öko játékokat is kipróbálhattak a résztve-
vők.  
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II. Szigeti városrészek 

A célterületen hangsúlyosan jelennek meg a különböző közművelődési 
intézmények, valamint működésükben a kulturális, jótékonysági és hely-
történeti tevékenységet támogató egyesületek munkája. Az őszi-téli idő-
szakban az alábbi rendezvények valósultak meg: 

• A „Családi vetélkedő a Zsolnay Szakgimnáziummal” címmel a 
Színvonal Alapítvány által megálmodott, 2020. október 3-án meg-
rendezésre került program célja leginkább az volt, hogy szakmáikat 
népszerűsítse, emellett pedig egy újfajta várostörténeti sétát sze-
rettek volna elindítani. A benevezett csapatok menet közben több-
ször is találkoztak egymással, mely lehetőséget biztosított az élmé-
nyek megosztására és az azonnali tapasztalatcserére. A megszó-
lított korosztály vegyes volt, de jellemzően középiskolások és szü-
leik regisztráltak a rendezvényre. 

• A „Holnapformáló” előadás-

sorozat a családi életre való 

felkészítés témakörében c. 
programot a Gyermekeink-
ben Érlelődik a Jövő Alapít-
vány hozta létre. Az alapít-
vány céljai között olyan ele-
mek szerepelnek, mint az 
óvodás gyermekek megse-
gítése, nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, szo-
ciális tevékenység, illetve a családsegítés. Az őszi félévben elhang-
zott előadások 2020. szeptember 19-én kezdődtek és két heti 
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rendszerességgel kerültek lebonyolításra az alábbi címekkel: Mire 
vagyok szabad? – jogok és kötelességek / Függőségek rabságá-
ban – Miért lesz valaki függő? / Ki vagyok én? – A fogyasztói tár-
sadalom és a bűnözés hatása az egyénre / A herceg és a királylány 
– A rosszul értelmezett nemi szerepek és az erőszak.  

• Az „Olvasó közösségek formálása a gyerekek körében” c. csoport-
foglakozások a Csorba Győző Könyvtár Pinokkió Gyermekkönyv-
tára által kerültek megrendezésre három alkalommal. Az ötletgaz-
dák célul tűzték ki egy olyan rendezvénysorozat életre hívását, 
melyben a 0-14 éves korú gyermekek és családjaik részére bemu-
tathatják, hogy milyen érdekességeket rejtenek magukban a 
könyvtár falai. A 
program az érintett 
korosztályt mondó-
kák, versek, dalok, 
olvasmányok által, 
játékos formában 
hozta közelebb a 
könyvtár és az olvasás világához. Az első előadás 2020. szeptem-
ber 10-én zajlott le. 

• A múlt hagyományaira épülő „Vasutas napok Ispitaalján” c. ese-
ményt a Kosztolányi Dezső Céltársulás Egyesület koordinálta. A 
program immár második alkalommal került megrendezésre a pro-
jekt során. 2020. szeptember 12-án sokan voltak kíváncsiak nem 
csak a megrendezett kiállításra, de a különböző játékos programo-
kon is nagyon sok érdeklődő vett részt. Állatsimogató, élő történe-
lemóra és táncbemutató is gazdagította a programkínálatot.  
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• A "Gyermekeinkben Érlelődik a Jövő" Alapítvány „Nagy Jenő utcai 

Óvoda 80. évfordulója” c. ünnepségsorozatának második fejezete-
ként a jubileumi ünnepség lebonyolítása valósult meg 2020. szept-
ember 25-én. A kö-
szöntő és a fellépők 
műsorai után a szü-
letésnapi torta felvá-
gása következett, 
majd egy kötetlen 
beszélgetés vette 
kezdetét.  Mind-
eközben az óvoda udvarán elkészült ebédet az érdeklődök jó han-
gulatban fogyasztották el. 

III. Uránváros 

Uránváros saját tradíciókkal bíró önálló városrésze Pécsnek. Az elmúlt 
évtizedek jelentős változásokat eredményeztek az itteni lakosság életé-
ben. Az egykori bányászcsaládok után a fiatalok újra felfedezték a vá-
rosrészt. A tervezésnél célt volt olyan programok kialakítása mely a bá-
nyászhagyományok ápolása mellett a fiatalabb generációk megszólítá-
sára is fókuszálnak. A célterületen ebben az időszakban négy program 
valósult meg: 

• „A népmese napja - „Hol volt, hol nem volt…” a Nyugati Városrészi 
Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvoda nevelőtestületének prog-
ramja magában foglalja a népmesék megismerését, feldolgozását 
és eljátszását és biztosítja a gyermekek számára a népmesékkel 
történő esztétikai, anyanyelvi nevelést, értékorientált hagyomány-
közvetítést.  A program során fontos pedagógiai cél volt, hogy a 
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magyar néphagyományokkal, kultúrával, zeneiséggel és néptánc-
cal már óvodás korban találkozzanak a gyermekek. Az esemény 
2020. szeptember 30-án interaktív módon valósult meg és elmond-
ható, hogy nagyon kedvelt volt a gyermekek körében. 

• A „Közelmúltunk— az uránbánya” elnevezésű rendezvény a Me-
cseki Uránbányászok Egyesületének programja. Az egyesület cél-
jának tekinti többek között az uránbányászat értékeinek felkutatá-
sát, védelmét és megőrzését. A 2020. szeptember 6-i rendezvény 
az ebben a szakmában dolgozók mindennapjait mutatta meg az 
érdeklődők számára, 
mindezt játékos for-
mában, hogy a gyer-
mekek érdeklődését 
is felkeltse. Filmvetí-
tés, fotókiállítás, kon-
cert színesítette még 
a napot. 

• A „Pécsi uránbányász portrék és relikviák” c. program a Szivárvány 
Fotóklub szervezésében jött létre 2020. szeptember 6-án. Az ese-
mény tervezésekor fő szempont volt, hogy portrékon keresztül mu-
tassák be az egykori uránbányászokat és életüket. A közös fotózás 
során sok relikvia, tárgy, valamint személyes történet került elő a 
régi időkből. 

IV. Nyugati városrészek 

A Nyugati városrészekben számos, az ünnepekhez, jeles napokhoz kap-
csolódó családi és a helyi nemzetiségi tradíciók ápolását célzó program 
jelenik meg. Ezek az események elérték a céljukat, hiszen az itt élő 
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családok megszólítására és aktivizálására alkalmasnak bizonyultak. A 
területen az alábbi programok valósultak meg a vizsgált időszakban: 

• A „Varrjunk a szabadban!” címet viselő esemény a Hunyor Folt-
varró Kör szabadtéri, közösségi rendezvénye. A program célja a 
foltvarrás mint kreatív tevékenység népszerűsítése az adott célte-
rületen, valamint több korosztály megszólítása, mozgósítása, 
együttműködések elősegítése. 2020. szeptember 19-én szabadté-
ren indult a program, a szervezet tagjai apróbb ajándéktárgyakat 
mutattak be a helyszínre látogatóknak, melyeket kézi varrással ké-
szítettek. Később az 
érdeklődők is aktí-
van bekapcsolód-
hattak a munkába, 
közben beszélgettek 
a foltvarrás kialaku-
lásáról és minden-
napi szerepéről. 

• „A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat” c. prog-
ramsorozat a Retextil Műhely gondozásában valósult meg. Pécs 
lakosságát bevonva egy olyan mű létrehozása a cél, mely egy-
szerre térkép, közben pedig egy szubjektív, szubverzív alkotás. A 
célterület következő öt találkozója a Szentkúti haranglábnál volt, 
ahová elszállításra kerültek a korábban elkészült szőnyegek. Az 5 
alkalommal megrendezésre került esemény elsőként 2020. szept-
ember 6-án zajlott le, ami a korábbi workshophoz képest családia-
sabb hangulatban telt és laza, kötetlen közösségi beszélgetésekre 
is lehetőséget biztosított. A további négy alkalom során sok ruha 
került felvágásra, elkészült nagyjából 500 méternyi fonal, a környék 
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helyszíneit megjelenítő horgolások jól haladtak, valamint a Rózsa-
forrás megvarrására is kísérletet tettek a résztvevők. 

• A „Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított 

textilből” c. program a Retextil Műhely gondozásában valósult meg 
4 alkalommal, elsőként 2020. október 11-én. A műhely fő célja és 
missziója a környezetünkben lévő textilhulladék csökkentése és 
kreatív újrahasznosítása, ennek segítségével az egyéni alkotó-
készség megtapasztalásának segítése és az alkotó egyének kö-
zösségbe való integrálása. A térkép struktúráját, formáját a részt-
vevők személyisége 
alakítja ki, ez mutatja 
meg, hogy mi a fon-
tos a közösség szá-
mára. A jelenlegi tér-
képkészítő projekt is 
ezen ideák mentén 
zajlott.  

V. Nyugat-Mecsek 

A célterület természeti adottságai és a terület domborzati viszonyai re-
mek lehetőséget nyújtanak a környezet- és természetkedvelő helyi cso-
portosulások programmegvalósításához. A területen az alábbi esemé-
nyeket szervezték a vizsgált időszakban: 

• Az Érezd Jól Magad Alapítvány „Környezettudatos magatartás ala-

kítása: takarítási hét” c. eseménysorozata a családokat célozta 
megszólítani a 2020. szeptember 21-25. között. A program első al-
kalmán a gyerekek aktívan és kreatívan vettek részt: nagyméretű 
kartonlapra különféle technikákkal és eszközökkel rajzolták le 
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elképzeléseiket a témáról. A takarítási hét második napján a gyere-
kek a kiskerteket készítették elő az ültetéshez. A takarítási hét har-
madik napján szülők is csatlakoztak a munkálatokhoz: a korlátokat 
és az udvari játékokat újították fel, miközben a gyerekek elültették 
a virágokat. A negyedik napon folytatódott az udvar zöldítése, a ki-
csik örökzöld növényeket telepítettek a szülők, pedagógusok segít-
ségével. A takarítási hét utolsó napján kiállítás nyílt a középső és 
nagycsoportos gyerekek rajzaiból. 

VI. Közép-Mecsek 

A célterületen nagy hangsúlyt kapnak a kulturális, családi rendezvények 
és sportnapok. Az alábbi események valósultak meg az érintett időszak-
ban: 

• A „Csapatépítő tréning a Pé-

csi Anyakörben” elnevezésű 
rendezvény a Pécsi Anyakör 
szervezésében valósult meg 
2020. október 23-án. Az 
Ágoston téri plébániához tar-
tozó fiatal családok koráb-
ban jelezték igényüket arra 
vonatkozóan, hogy közös-
ségbe kívánnak tartozni, 
mely keresztül támogatni tudják egymást mindennapi életükben. 
Ennek az igénynek a teljesítését tűzte ki célul Till Judit óvodapeda-
gógus, akinek a Pécsi Anyakör megalapításával sikerült az édes-
anyákat egy csoportban összefognia. Egy ilyen jellegű közösség-
ben fontos a reális önismeret, ehhez kínál segítséget a Társal-Go 
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tréning, mely külső inspirációt és ezáltal megújulást, megerősítést 
jelent mind a csoporttagok, mind a csoportkohézió számára. 

• „A háztartási textil-

hulladék felhasz-

nálása képzésso-

rozat” a Retextil 
Műhely gondozá-
sában valósult 
meg. Pécs lakos-
ságát bevonva egy 
olyan mű létrehozása a cél, mely egyszerre térkép, közben pedig 
egy szubjektív, szubverzív alkotás. Egy szabadtéri helyszínen, Pé-
csett, a Mandula utca egy kis udvarán tartották a textilhulladék fel-
dolgozásának kétalkalmas, őszi workshopját 2020. október 28-án. 
A csapat egy része vágott fonalat készített, mások több-kevesebb 
sikerrel megkísérelték a célterületen elhelyezkedő kedvenc időtöl-
tési helyüket horgolási technikával elkészíteni. A 2020. november 
4-én folytatták az előzőleg elkezdett munkafolyamatokat. 

VII. Kelet-Mecsek 

A célterületen meghatározó jelentőségű a bányászmúlt és a lakosság 
elöregedése. Ebből adódóan a helyiek fontosnak tartják olyan progra-
mok létrehozását, melyek a régi értékek felkarolása mellett a generációk 
közötti kapcsolatok erősítésére is hangsúlyt helyeznek, valamint hozzá-
segítik a fiatalokat saját identitásuk megteremtéséhez és környezetük 
megismeréséhez. A területen a vizsgált időszakban az alábbi programok 
valósultak meg: 
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• A „Gesztenyés túra” a Pécsbányai Kulturális Egyesület szervezés-
ében került megrendezésre 2020. november 7-én. A résztvevők a 
túra során az Aligvárom-tavat érintették először, ami egy kis mes-
terséges tó Istenáldás-völgy végében, ezt követően haladtak a Ka-
rolina-külfejtés északi oldalán, úttalan utakon, a Hármas-forrás völ-
gyéig. A túrázók a patakmeder mentén elérték magát a forrást is, 
végül egy rövid kaptató után visszakanyarodtak a Közösségi Ház-
hoz. 

• A Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája által 
2020. november 10-én megtartott „Márton nap” c. rendezvény óvo-
dai előkészületekkel indult. A gyerekek elkészítették a lámpásokat, 
amelyeket kedvük 
szerint dekorálhat-
tak. Később a moz-
gásé lett a főszerep 
és libás körjátékokat 
játszottak, majd az 
óvoda udvarán lám-
pás felvonulás zárta a napot. 

• Az „Időmetszetek 30 év képekben” elnevezésű programsorozat a 
Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében valósult meg 2020. októ-
ber 6-án. A tervezésnél cél volt, hogy az egyesület életében az el-
múlt 30 év alatt keletkezett dokumentumokat, fotókat, megemlé-
kező írásokat összegyűjtsék és a legfontosabb, legérdekesebb ké-
pekből, anyagokból kiállítást rendezzenek. A folyamat ezen alkal-
mán a tervezés és ötletelés kapta a főszerepet. 
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• A „Tradíciók éltetése, kultúra értékeinek megőrzése és tovább örö-

kítésé” elnevezésű eseményt Pécs Város Mazsorett Együttese és 
Tánckara szervezte meg 2020. november 10-én. A folyamat a rég-
múlt emlékeinek és fotó-
inak összegyűjtésével 
indult, az ezt követő al-
kalmon pedig a 30 éves 
jubileumi rendezvény 
részleteinek megbeszé-
lése kezdődött el.  

VIII. Kelet-Pécs 

A célterületet nagy múltú épített és kulturális örökséggel bíró területek 
és intézmények gazdagítják. Ezek kiváló helyszínt biztosítanak a kultu-
rális programoknak és a közösségi kezdeményezéseknek. A területen 
az érintett időszakban az alábbi rendezvények valósultak meg: 

• A Fittbike Sportegyesület kiemelt feladatának tekinti a családok és 
az idősebb korosztály körében is a sport és az egészséges életmód 
népszerűsítését. Céljuk továbbá a városban élő társadalmi csopor-
tok közti együttműködés erősítése és a fogyatékkal élők társadalmi 
integrációjának elősegítése. Ennek a célnak a szellemében jöhetett 
létre „Családi nap” elnevezésű rendezvényük, melynek központi té-
mája a sport volt. A különböző korosztályt megszólító rendezvé-
nyen mindenki számára lehetőség nyílt felmérnie fizikai állapotát. 
A 2020. szeptember 12-én megtartott sportnapon a fogyatékosság-
gal élők is nagy lelkesedéssel vettek részt. 



19

• A „Mi fán terem?” című 
ötalkalmas esemény-
sorozat az Y Közös-
ségi Ház és a 
Szieberth Róbert Álta-
lános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 
gondozásában valósulhatott meg 2020. szeptember 4-14. között. 
Egy korábban megjelent ismeretterjesztő könyv kapcsán vetődött 
fel a többféle műveltségi területet felölelő program ötlete. A prog-
ramban részt vevő iskolások játékos formában ismerhették meg a 
körülöttük lévő természetet. Ebben az időszakban két városrészi 
iskola vett részt a programokban. 

• A Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára „Olva-

sás és írás kreatívan! a Tudásközpontban” c. programsorozata cé-
lul tűzte ki, hogy a résztvevők átélhessék a közös alkotás örömét 
és a történetmesélés színes világát. Az esemény szervezői elsőd-
leges céljukként határozták meg, hogy azok a szülők és gyerme-
keik is otthonra leljenek a könyvtár falai között, akik az olvasásfej-
lesztés első fázisában különböző okok miatt elakadtak és támoga-
tásra szorulnak. A 
2020. szeptember 14-
október 15. között 
megtartott csoport-
munkák során az aktív 
gondolkodás és az al-
kotó együttműködés is 
teret kapott. 
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• A „Szülőakadémia előadássorozat” első alkalmán a résztvevők egy 
rendkívül jó hangulatú, szakmailag megalapozott előadást hallgat-
hattak az érzelmi intelligencia fontosságáról, fejleszthetőségéről és 
további nevelési lehetőségeiről. A téma főként a középkorú és idő-
sebb polgárok érdeklődését keltette fel, a szervezők célul tűzték ki, 
hogy a rendezvényen hallottak beépüljenek a mindennapjaikba és 
segítségükre lesznek a gyermekeik, unokáik nevelése vagy a pe-
dagógiai munkájuk során. Az előadást követő beszélgetésekből 
arra is lehetett következtetni, hogy a hallgatóságon belül megindult 
a közösséggé formálódás. A program a Zsolnay Örökségkezelő 
Nonprofit Kft. szervezésében valósult meg 2020. szeptember 21-
én. 

IX. Somogy-Vasas-Hird 

A célterület Pécs keleti részén helyezkedik el. Az egykoron önálló tele-
pülések ma is sajátos arculattal bírnak. Összetartó közösségeiket a vá-
ros központjától való relatív távolság, az egymásrautaltság is erősíti. 
Több közös színtér is működik itt a helyi civil szervezeteknek köszönhe-
tően, így gazdag közösségi élet jellemzi mindhárom városrészt. A prog-
ramok tervezése során meghatározó volt a településrészek közös bá-
nyászmúltja és a vidéki élet hagyományaihoz kapcsolódó értékek meg-
őrzése, valamint a fiatalabb generáció aktivizálása és a generációk 
együttműködésének erősítése. A vizsgált időszakban az alábbi progra-
mok valósultak meg: 

• A „100 éves a Vasasi Füstölő” elnevezésű rendezvényt az Össze-
fogás a Vasasi Füstölő Megmentéséért Csoport álmodta meg. Az 
összetartó közösség az épület 100. évfordulóját méltóképpen sze-
rette volna megünnepelni 2020. szeptember 5-én, ezért egy 
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ünnepélyes átadást szerveztek, melyet követően kiállítás és egész 
napos kreatív foglalkozások is várták az érdeklődőket. A tervek sze-
rint a füstölőben létrehozott kiállítás a jövőben is várni fogja látoga-
tóit, és előzetes egyeztetés után bárki számára megtekinthető lesz. 

• A „Csapatépítő tréning 

a Napsugaras Ősz 

Asszonyklub Egyesü-

letben” c. program 
szervezői célul tűzték 
ki, hogy a rendezvény-
nek köszönhetően a 
tagok között hatékony együttműködés alakuljon ki. Ehhez egymás 
és önmaguk minél mélyebb és pontosabb ismerete elengedhetet-
len, mely hasznára válik a csoportnak és melyhez számos eszköz 
segítségül szolgált a tréning során. A Társal-Go önismeretfejlesztő 
játékkal történő megismerkedés biztosította továbbá a generációk 
közti párbeszéd elindítását. Az esemény 2020. október 30-án való-
sult meg a Berze Nagy János Művelődési Házban. 

• A Vasasi Szent Borbála Egyesület a pécs-vasasi hagyományokra 
építve rendezte meg 2020. szeptember 5-én „Retró Bányásznapot” 
c. eseményét. A program megrendezésével cél volt a településrészi 
bányászhagyományok ápolása, megőrzése a bányásznap közös 
megünneplése. Zenés, énekes és táncos előadások színesítették 
a napot. 
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• A Tegyünk Egymá-
sért Egyesület fon-
tosnak tartja a ha-
gyományok felele-
venítését és ápolá-
sát. Évente több ki-
sebb-nagyobb ren-
dezvényt tartanak, 
ahol lehetőség nyílik a családi és baráti kapcsolatok ápolására is. 
Az egyik ilyen program a 2020. október 10-én lezajlott „Szüreti mu-

latság” volt, mely felvonulással indult, táncbemutatókat is láthattak 
az érdeklődők, majd a nap a gyerekek örömére egy bábelőadással 
zárult. 

• A Vasasi Szent Borbála Egyesület 2006-ban alakult a régi bányász 
hagyományok és a bányászmúlt megőrzése céljából. A település-
részen 2008-ban indult a Bányász Emlékpark kialakítása, amely 
évről-évre bővült, szépült. A „Bányavágat építése” elnevezésű ese-
mény ennek a folyamatnak a folytatását képezte. További célkitű-
zésként megvalósult egy olyan kiállítótér kialakítása is, amelyben 
az összegyűjtött bányász eszközöket, szerszámokat, gépi beren-
dezéseket méltó módon lehet bemutatni. Az egyesület az átadót 
követően nagyon sok pozitív visszajelzést kapott, a táróhoz és a 
kiállításra pedig azóta is számos látogató érkezett. Az átadó ün-
nepség 2020. szeptember 5-én került megrendezésre. 
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X. Észak-Kertváros 

A városrészben a lakóközösségek erősítése céljából indított közösségi 
tervezés elsődlegesen a családok megszólítására és a kisléptékű prog-
ramokra fókuszált. Emellett a fiatalabb korosztályok és az idősebb ge-
neráció, főként a helyi oktatási intézmények köré szerveződő közössé-
gek aktív együttműködésének kialakítása is megfogalmazódott. A terü-
leten az érintett időszakban az alábbi programok valósultak meg: 

• A „Kertvárosi Kreatív Játszóterek és Szomszédünnep” a KÉK 
Egyesület szervezésében valósult meg három alkalommal ebben 
a félévben. A szerve-
zők célja, hogy a 
Pécs-Kertvárosban 
élők és dolgozók ér-
dekében tenni akaró-
kat összefogja, a 
meglévő közössége-
ket támogassa. 2020. 
szeptember 23-ra egy játszótér felújítását tervezték meg a szerve-
zők, mely sikeresen le is zajlott, köszönhetően a megjelentek nagy 
lelkesedésének. 

• A „Melinda Ovi Nyitogató” c. rendezvény a Kertvárosi Óvoda Me-

linda Utcai Tagóvodája ötleteként valósult meg. A szervezők célul 
tűzték ki a szociabilitás fejlesztéséhez szükséges hatékony színte-
rek biztosítását, melyek olyan közösségi programok keretében jö-
hetnek létre, ahol megvalósulhat az együttéléshez elengedhetetlen 
normák, szabályok, értékek közvetítése, az egyéni és a társas 
kompetenciák fejlesztése, fejlődése, a gyermek társas 
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szükségleteinek kielégítése.  A rendezvény, a nevelőtestület, 
gyógypedagógus és pszichológus bevonásával ezek mellett épí-
tette a helyi partnerséget és a helyi közösséget is. Az esemény 
2020. szeptember 25-én bonyolódott le. 

• A „Pécsi játszótéri családi nap” a Mosolymanó Egyesület rendezé-
sében 2020. október 20-án valósult meg. A szervezet egyik kiemelt 
célközönsége a kisgyermeket nevelő családok. Tevékenységének 
fő célja életkörülményeik javítása, lehetőségeik bővítése. A játszó-
tér nagy jelentőséggel bír a családok életében, hiszen ott sokszor 
nagyon erős kötelék alakul ki a közösség tagjai között. Ennek fé-
nyében született meg az az ötlet, hogy a városban több játszóteret 
kellene felújítani. Az egyesület az Észak-Kertvárosban a Krisztina 
téren található játszótér felújítása mellett döntött. A program során 
a kerítések megtisztítására és festésére került sor. 

XI. Közép-Megyer 

A városrészt leginkább a panellakások által körülvett zöld területek jel-
lemzik. Meghatározó a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Há-
zának jelenléte, a közösségi tevékenységek többsége ehhez az intéz-
ményhez kötődik. Témájukat tekintve megrendezésre kerültek sportos, 
családi programok és az ifjúságot élménypedagógiai módszerekkel 
megszólító események is. A vizsgált időszakban az alábbi rendezvények 
valósultak meg: 
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• A Fittbike Egyesület „Futóklub” c. rendezvénysorozatával a sport 
és az egészséges életmód népszerűsítése mellett azt a célt tűzte 
ki, hogy a közös fu-
tásokat valamilyen 
eseményhez, jeles 
naphoz kössék. A 
futók tíz alkalom-
mal gyűltek össze 
és minden futás 
előtt beszélgetést 
tartottak egy adott témakörben: környezetvédelmi, tudományos, ér-
zékenyítő és történelmi emléknap tárgyú közösségformáló beszél-
getések zajlottak le. A hosszú szünet ellenére a klub tagjainak több-
sége részt vett a programokon, illetve újabb csatlakozókat is üdvö-
zölhettek. Az első találkozó 2020. szeptember 2-án volt. 

• A „Legyen a tánc a tiéd!” c. program az Eurodance Táncszínház 
Egyesület szervezésében jött létre 2020. szeptember 13-án. A PKK 
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központban évek óta 
működik az egyesület egyik csoportja, melynek több éves tapasz-
talatára alapozva az őszi flashmob sorozat az intézmény melletti 
téren indult el. A program résztvevői egy rövid táncbemutató után a 
nézelődőket is invitálták egy közös táncba, majd ezt követően átsé-
táltak egy szomszédos térre, ahol ismét rögtönzött bemutatót tar-
tottak az éppen arra sétálóknak. A szervezők sikeresnek tekintették 
az eseményt a nap végére, mert közel 100 főre duzzadt a hely-
színre látogatók száma. 
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• A „Tematikus kö-

zösségi foglalkozá-

sok záróesemény-

nyel” c. rendezvény 
a Baranya Ifjúságá-
ért Közhasznú 
Nonprofit Kft. gon-
dozásában zajlott 
le 2020. szeptemberében 3 alkalommal. Az őszi foglalkozáson 5-
18 év közötti gyerekek, fiatalok vettek részt, akik az elmúlt alkal-
makhoz hasonlóan kreativitásukat és kézügyességüket fejlesztve 
alkothattak. Az eseményeken ezúttal gyöngyformákat, fából készült 
képkereteket, madárházikót készíthettek. A program lehetőséget 
nyújtott a résztvevők megismerkedéséhez, a kapcsolatok elmélyí-
téséhez. Az alkotó folyamat közben beszélgetések, kölcsönös se-
gítségnyújtás alakult ki a megjelentek között. 

XII. Dél-Megyer 

A célterület sajátossága, hogy a közösségi térrel nem rendelkező panel-
környezetben nehéz a helyben élőket megszólítani. A területen így fő 
irányként jelent meg a kisléptékű családi programok létrehozása, ezen 
belül az aktív felnőtt korosztály mozgósítása. Az érintett időszakban egy 
rendezvények valósult meg. 
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A mind a 13 célterületen egy-
idejűleg megvalósuló „Para-

City Pécs Poloskafesztiválján” 
elnevezésű rendezvény a 
Speckó Pécs szervezésében 
került lebonyolításra 2020. ok-
tóber 3-án. A városrészi prog-
ram célkitűzése, hogy a ne-
vező csapatok autóval bejárják a várost, megpróbáljanak elkapni 13 „polos-
kát”, miközben fogyatékossággal élőkkel találkoznak és az adott település-
részre vonatkozó feladatokat oldanak meg. A szervezők nagy hangsúlyt he-
lyeztek arra, hogy a játék során a projektben szereplő mind a 13 városrész 
bejárásra kerüljön, így az érzéketlenítés összekapcsolódjon a városismereti, 
történelmi ismeretek bővítésével. A programban aktív szerepet vállaltak ér-
telmi sérült és beszédfogyatékos animátorok, akik közvetlen kapcsolatba lép-
tek a játékosokkal, valamint logikai feladványokat adtak fel számukra. A cél 
az volt, hogy a játékosok megtapasztalják, hogy megfelelő türelemmel, elfo-
gadással és alkalmazkodással jó kapcsolódni a fogyatékossággal élőkhöz. A 
programban jellemzően családok vettek részt és baráti csapatok.  

XIII. Déli városrészek 

A városrészben a hagyományos kisközösségi programok és a közösségépí-
tés került a tervezőmunka középpontjába, bár központi közösségi színtérrel 
a terület nem rendelkezik. Az egykor honos mezőgazdasági tevékenységek 
és a kapcsolódó tradíciók, jeles napok mentén indult el a tervezőfolyamat.  A 
területen a vizsgált időszakban az alábbi programok valósultak meg: 

• A „Rózsadombi szüretet” a Kapocs Szociális Szövetkezet szervezte 
meg 2020. november 7-én. A program célközönsége elsősorban a 
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szüreti munkálatokat vélhetően kevésbé ismerő rózsadombi lakos-
ság volt, a programgazdák ugyanakkor örömmel tapasztalták, hogy 
más városrészekből is érkeztek érdeklődők. A rendezvény során 
felhasznált szőlőt és a szüreti kellékeket egy helyi őstermelő bizto-
sította. A programot színesítette a helyi táncegyüttes műsora, vala-
mint a Röppentő zenekar előadása, akik a szüreti témához kapcso-
lódó dalokkal gondoskodtak a jó hangulatról. 

• A „Rózsadombi műhely” c. rendezvénysorozat a Kapocs Szociális 
Szövetkezet szervezésében jött létre. Régen a lányok, asszonyok 
a fonóban tanultak egymástól és ott beszélték meg a háztartásve-
zetés problémáit, így észrevétlenül átvették egymástól a jól működő 
technikákat. A programsorozatot megálmodó szervezet egy mo-
dern fonó alapjait szeretné lefektetni, ezzel járulva hozzá a város-
rész közösségi szerveződése-
ihez. A lezajlott 6 műhelyfog-
lalkozáson az alábbi témák-
ban merülhettek el az érdeklő-
dők: csipetke tészta készítése, 
kenőcs és szappan előállítás 
hagyományos, kézi módsze-
rekkel, újrahasznosított anya-
gokból használati tárgyak és 
koszorú készítés. A műhelyso-
rozat 2020. szeptember 7-én 
indult el.  
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Elérhetőségek 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy személyes ügyfélszolgálatra jelen-
leg csak a központi irodánkban (7621 Pécs, Jókai u. 2.) van lehetőség! 

 
Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 
Telefonszám: 06-20-266-6296 
Email: kozossegfejlesztes@pecsihacs.hu 

 

• I. Belső városrész: 
Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület, 7621 Pécs, Jókai u. 2. 
Nyitva: 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. 
Nyitva: minden csütörtökön 14:30-16:30 
https://www.facebook.com/pecsszigetivarosreszek/ 

• III. Uránváros:  
Pécsi Kulturális Központ, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 6. 
Nyitva: 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. 
Nyitva: 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. 
Nyitva: minden kedden 8:00-10:00 
https://www.facebook.com/pecsnyugatmecsek 

• VI. Közép-Mecsek: 
Pécsi Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola, 7625 Pécs, Cserző köz 
2. 
Nyitva: minden csütörtökön 8:00-10:00 
https://www.facebook.com/pecskozepmecsek/ 

• VII. Kelet-Mecsek: 
Pécsi Kulturális Központ – Szent Mihály Ház, 7628 Pécs, Szabadság-
harc u. 1. 
Nyitva: minden szerdán 08:00-16:30 
https://www.facebook.com/pecskeletmecsek/ 

• VIII. Kelet-Pécs: 
ZSÖK – Major utcai főporta, 7626 Pécs, Major u. 21. 
Nyitva: minden hétfőn 10:30-12:30 
https://www.facebook.com/pecskeletpecs/ 

IX. Somogy-Vasas-Hird: 

KoBeKo – Művelődési Központ, 7691 Pécs, Búzakalász u. 47. 
Nyitva: 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. 
Nyitva: minden kedden 12:00-14:00 
https://www.facebook.com/pecseszakkertvaros/ 
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• XI. Közép-Megyer: 
Pécsi Kulturális Központ, Apáczai Művelődési Ház, 7632 Pécs, Apáczai 
Csere János körtér 1. 
Nyitva: minden csütörtökön 8:00-16:30 
https://www.facebook.com/pecskozepmegyer/ 

• XII. Dél-Megyer: 
Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola, 7632 Pécs, Testvérvá-
rosok tere 1. 
Nyitva: minden hétfőn 10:30-12:30 
https://www.facebook.com/pecsdelmegyer/ 

XIII. Déli városrészek: 

Mosolymanó Családi Központ, 7636 Pécs, Polgárszőlő u. 13. 
Nyitva: 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 
 

  



32


