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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.   



6

A legnagyobb indikátorszámot bevonzó rendezvények és a 
megvalósító szervezetek bemutatkozásai 

 

 

A projekt indulása óta megvalósult rendezvények közül azokat ismertetjük eb-
ben a számban, amelyekre a célterületükön a legnagyobb volt az érdeklődés. 
A megvalósult programok rövid leírása mellett, az adott eseményt megvaló-
sító szervezet is bemutatásra került. 

A megvalósítás során mindegyik célterületen a több generációt megmozgató, 
családi rendezvények vonzották a legtöbb érdeklődőt. Témájukat tekintve a 
hagyományokra épülő, jeles napok köré szerveződő, a sportot és egészség-
megőrzést támogató, valamint a jubileumi ünnepségek voltak a leginkább fi-
gyelemre méltóak. A tematika mellett a programok szabadtéri jellege is ha-
tással volt arra, hogy ennyien ellátogattak az adott eseményre. 
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I. Belső városrész 

Belvárosi bolhapiac - 2020. október 3. 

A Belvárosi Bolhapiac ötlete privát kezdeményezésként indult, amelyet a Re-
ménysugár Kulturális Egyesület karolt felt és valósított meg. Célként egy 
olyan érték- és hagyományteremtő program létrehozása fogalmazódott meg, 
amelynek egyrészt közösségépítő hatása is van, másrészt Pécs belváro-
sának egyik ikonikus rendezvényévé is válhat a jövőben. Az esemény harma-
dik alkalma 2020 októberében került megszervezésre. A már rutinos kiállítók 
mellett újak is érkeztek erre a napra, így még több lehetősége volt az érdek-
lődőknek, hogy a megunt játékok, használati tárgyak és könyvek között válo-
gassanak. A kiállítók és látogatók között tartalmas beszélgetések zajlottak le, 
így mindenki pozitív élményekkel távozott a rendezvényről várva a következő 
alkalmat. Az eseményre összesen 116 fő látogatott ki. 
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A Reménysugár Kulturális Egyesület rövid bemutatkozása 

A Reménysugár Kulturális Egyesület célja, hogy a kultúra különböző terüle-
teinek bemutatásával segítse lelki egészségünk fejlődését. 

Az Alajos Utcai Közművelődési Alapítvány keretében működő közösségek 
tagjai 2017 májusában beléptek a daganatos betegségben érintettek egyesü-
letébe, a Reménysugár Egyesületbe. Az újjáalakult, kibővült szervezet eredeti 
tevékenységének megőrzése és kibővítése mellett, szerteágazó kulturális te-
vékenységet végzett, így a szervezet a Reménysugár Kulturális Egyesület 
nevet kapta. Az egyesület célja a Baranya megyében - elsősorban a keres-
kedelmi, pénzügyi, vendéglátóipari szakmában - dolgozók, tanulók, nyugdíja-
sok, valamint hozzátartozóik és egyéb önszerveződő közösségek művelő-
dési, tanulási, szabadidő-, sport- és szórakozási lehetőségeinek segítése, 
megvalósítása, és tevékenységeik támogatása. További célja, hogy a daga-
natos betegek számára értékközpontú kulturális programokat nyújtson, emel-
lett régiós és országos szakmai találkozókat, konferenciákat és tanfolyamokat 
szervez és bonyolít le. 

Az Egyesület a Belvárosi bolhapiac mellett a Gubanc – Női fonó elnevezésű, 
hetente visszatérő programsorozattal is jelen van ezen a célterületen. 

Bővebb információ az alábbi oldalakon érhető el: 

http://remenysugar.oldalunk.hu, 

https://www.facebook.com/remenysugarpecs/ 
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II. Szigeti városrészek 

Vasutas napok Ispitaalján - 2020. szeptember 12. 

A múlt hagyományaira épülő esemény immár második alkalommal került 
megvalósításra a projekt során. A szabadtéri rendezvény a Köztársaság téren 
került megrendezésre, szervezője a Kosztolányi Dezső Céltársulás volt. A 
2019-es évben összegyűjtött, 2020-ban pedig tovább gazdagított helytörté-
neti fotókiállítással indult a nap. A fotók egy ruhaszárító kötél segítségével 
kerültek bemutatásra és egész nap lehetőség volt a megtekintésükre. A dél-
után folyamán kicsik és nagyok is kipróbálhatták ügyességüket az íjászatban 
és különböző társasjátékokban, ezen kívül állatügyességi bemutató, élő tör-
ténelemóra és néptáncbemutató is gazdagította a napot. Életkortól függetle-
nül, akinek kedve volt még egy modellvasút pályán is kipróbálhatta kreativitá-
sát, sőt, akár Pécs város képzeletbeli vasúthálózatát is meg lehetett építeni. 
A nap jó hangulatban telt, és mind a 219 résztvevő aktívan részt vett a prog-
ramokon.  
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A Kosztolányi Dezső Céltársulás rövid bemutatkozása 

A Kosztolányi Dezső Céltársulást a Pécsi Tudományegyetem hallgatói alapí-
tották 2015. szeptember 8-án. Azzal a céllal jött létre, hogy az egész Kárpát-
medence - ideértve hangsúlyosan az anyaországot és a határon túli területe-
ket is - magyar nyelvű fiatalságát a szülőföldön történő boldogulásban segí-
teni és ösztönözni tudja, illetve erősítse a helyi identitást. A szervezet különös 
figyelmet fordít Baranya megyére, azon belül is Pécsre, valamint névadójukra 
tekintettel az egykori Dél-Magyarország, a 20. században Jugoszlávia (ma 
Szerbia, Horvátország és Szlovénia) területén élő magyar közösségekre, így 
a bácskai, bánsági, szerémségi, drávaszögi, szlavóniai és muravidéki magyar 
fiatalokra. Fontosnak tartják a helyi, lokális identitások erősítését, ami szintén 
a déli régió népességmegtartó erejének növekedését szolgálhatja. 

A Kosztolányi Dezső Céltársulás minden korosztály előtt nyitva áll. Önkénte-
seik leginkább az egyetemista és főiskolás korosztály soraiból kerülnek ki. 
Büszkék rá, hogy egy a hagyományos értékekre építő, mégis modern, fiatalos 
és lendületes csapattal rendelkeznek. 

Bővebb információ az alábbi oldalakon érhető el: 

http://kosztolanyiceltarsulas.hu/ 

https://www.facebook.com/szulofoldon/  
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III.  Uránváros 

Terményfesztivál és Mihály napi vásár - 2019. szeptember 27. 

A projekt első negyedévében színes programokkal tarkított eseményként, 
külső civil szervezetek bevonásával (Pécsi Misina Néptáncegyüttes és Tánc-
színház, Kézművesek Baranyai Egyesülete képviselői) jöhetett létre a Ter-
ményfesztivál és Mihály napi vásár elnevezésű rendezvény. A nap folyamán 
népi játékokkal és kismesterségekkel is megismerkedhettek a részvevők. A 
visszajelzésekből kirajzolódott, hogy a rendezvény során a közös tánc és 
éneklés, illetve a jókedvben együtt töltött idő közösségépítő erőként hatott 
minden résztvevőre. A szervezők örömmel fogadták, hogy a gyermekes csa-
ládokon túl nagyszülők, régi óvodások, baráti társaságok, régi helyi lakosok 
is becsatlakoztak a nap eseményeibe, így összesen 229 érdeklődőt vonzott 
be a rendezvény. Az óvoda udvara, mint közösségi tér, kiválóan megfelelt a 
tevékenykedésre és az ismerkedésre is. 
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A Varázspálca a Radnóti Úti Óvodásokért Alapítvány rövid bemutatkozása 

A Varázspálca a Radnóti Úti Óvodásokért Alapítvány az uránvárosi Radnóti 
Úti Óvodában működik. Az óvoda 1968-ban nyílt meg, 2019-ben ünnepelték 
fennállásuk és első nevelési évük 50. évfordulóját. Környezettudatos maga-
tartásukkal, zöld óvodai programjukkal pozitív mintát nyújtanak az ökológiai 
szemléletformálásra. Minden csoportban van zöld sarok és akvárium, az 
emeleten akvárium és terrárium, az udvaron teknős medence is található. Az 
óvodaudvaron „madárbarát mintakert tanösvényt” hoztak létre. Komposztá-
lók, gyógynövény- és fűszerkertek, két ivókút, fedett udvarrészek, esővíz-
gyűjtő hordók, melegház is fellelhető az óvoda területén. Különleges faraká-
sok, süntanya, darázsgarázs, békavár, madárodúk, etetők és itatók is segítik 
a gyerekeket a külső világ tevékeny megismerésében. Az óvoda „Bringa ba-
rát” óvoda címet is birtokol egyben, ezzel támogatják a kerékpárral érkezőket. 
A zöld folyosón „Zöld óvodások vagyunk” - ovigaléria található, emellett zöld 
szertáruk és könyvtáruk is segíti a zöld óvodai szemlélet megalapozását. Elő-
ször 2010-ben nyerték el a Zöld óvoda címet, 2018-tól örökös zöld óvoda lett. 

Az alapítvány 6 különböző eseményt valósít meg a célterületen. Rendezvé-
nyeikben nagy hangsúly kap a hagyományok ápolása, valamint az egészsé-
ges és környezettudatos életmód népszerűsítése. 

Bővebb információ az alábbi oldalokon érhető el: 

http://www.nyugatiovoda.hu/index.php?School=60 

https://www.facebook.com/groups/1913393978673846/ 
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IV. Nyugati városrészek 

Ruszin Csodakert – 2020. február 22. 

A rendezvény középpontjában a 2018-ban létrejött Ruszin Csodakert bemu-
tatása állt. Az érdeklődők bepillantást nyerhettek a ritkaságnak számító kár-
pátaljai szilvafa gondozásába, emellett előadást hallgathattak meg a külön-
féle földművelési technikákról, valamint különleges zöldség magvakról, me-
lyeket a világ számos tájáról gyűjtöttek össze, s honosítottak meg itt Pécsett. 
A tájékoztatót követően lehetőséget biztosítottak a szervezők arra, hogy aki 
kedvet kapott a kertészkedéshez, maga is kipróbálhassa a tevékenységet, 
így a rendelkezésre álló, elültetésre váró zöldség magvak közül lehetett válo-
gatni. A délután során egy képzeletbeli utazás vette kezdetét, amelynek során 
Kárpátalja látványosságait mutatták meg a jelenlévőknek. Később vidám han-
gulatban, jó étvággyal fogyasztották el helyszínen készült habart babot és a 
csörögét, valamint az otthonról hozott édességeket. A beszélgetések, baráti 
társalgások egész sötétedésig eltartottak. A rendezvényen 49-en vettek részt. 
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A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat rövid bemutatkozása 

A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2002-es megalakulása óta leg-
fontosabb feladatának a ruszin közösség egységének megerősítését, az 
anyanyelv, a kulturális értékek és a hagyományok megőrzését tekinti. Nagy 
figyelmet szentel a változatos és ruszin hagyományokat is ápoló kultúrprog-
ramok megszervezésére, valamint az olyan eseményekre, ahol más nemze-
tiségűeknek is bemutathatják kultúrájukat. Kiemelt célja a magyar és orosz 
nyelvterületen élő népek kapcsolatainak ápolása, a kulturális kapcsolatok ki-
építése és fejlesztése, az orosz kultúra megismertetése, valamint az orosz 
nyelv népszerűsítése. 

A célterületen még három eseményt valósít meg a ruszin közösség. 

Bővebb információ az alábbi oldalon érhető el: 

https://ruspecs.org/tag/pecsi-ruszin-nemzetisegi-onkormanyzat/ 
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V. Nyugat-Mecsek 

Márton nap - 2019. november 11. 

A Bornemissza Gergely tagóvoda Érezd Jól Magad Alapítványának szerve-
zésében Márton napi rendezvény valósult meg 2019 novemberében. A 188 
főt megmozgató hagyományőrző program a gyerekek és a hozzátartozók kö-
zös barkácsolásával indult. Az arra vállalkozók papírból készítettek külön-
böző, a jeles naphoz kapcsolódó tárgyakat. A Mecsek Táncegyüttes jóvoltá-
ból később interaktív táncház várta az érdeklődőket, ahol közösen felelevení-
tették a Márton napi játékokat. Sok szülő, nagyszülő, testvér is ellátogatott az 
eseményre, így közösségépítő szerepe megvalósulhatott. A gyerekek egy rö-
vid műsorral készültek az odalátogatók nagy örömére, így a szülők közvetlen 
betekintést nyerhettek az óvoda mindennapi életébe, ezáltal erősödött a csa-
lád és az óvoda közötti kapcsolatrendszer.  
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Az Érezd Jól Magad Alapítvány rövid bemutatkozása 

Az Érezd Jól Magad Alapítvány célja a Bornemissza Gergely Utcai Óvoda 
folyamatos és színvonalas oktatási-nevelési munkájának támogatása, vala-
mint az óvodás gyermekek tanulási, művelődési és sportolási lehetőségeinek 
bővítése. Olyan programokkal valósulhat ez meg, melyek leginkább szolgál-
ják a gyermekek harmonikus testi, lelki és szellemi fejlődését. Partnerkapcso-
lataikban a szülőkkel való együttműködést tartják a legfontosabbnak. 

Az alapítvány szakmai feladatának tekinti az érzékenyítést, az esélyegyenlő-
ség előmozdítását és az értékteremtő közösségformálást is. 

A kisgyermekkori környezeti nevelés területén végzett tevékenységük elisme-
réseként három alkalommal nyerték el a „Zöld Óvoda”, majd 2017-ben meg-
kapták az Örökös Zöld Óvoda címet is. 

Márton napi rendezvényük mellett még három eseményt valósít meg a célte-
rületen: 35. évfordulós jubileumi eseménysorozat, valamint egészség- és kör-
nyezettudatos magatartás alakítása eseménysorozatok. 

Bővebb információ az alábbi oldalon érhető el: 

https://varoskozpontiovoda.hu/index.php/tagovodak/bornemissza-utcai-
tagovoda 
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VI. Közép-Mecsek 

Adventi gyertyagyújtás - 2019. december 8. 

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülete 2019-ben ünnepelte fenn-
állásának 30. évfordulóját. Egy nagyszabású rendezvény keretén belül emlé-
keztek meg az eltelt időszak eseményeiről. A programot közösen a Baranya 
Megyei Esélyteremtő és Önkéntes Ház önkénteseivel szervezték, amelyben 
az egyesület 20 önkéntese mellett 12 közösségi szolgálatot teljesítő középis-
kolás diák is segédkezett. A délután a vezetőség rövid köszöntőjével kezdő-
dött, majd az Ecc-Pecc gyerekzenekar műsorát élvezhették a résztvevők. Sor 
került az adventi koszorú második gyertyának meggyújtására, közben a meg-
jelentek együtt énekeltek el egy karácsonyi dalt. Ez után kezdetét vette a kéz-
műveskedés: karácsonyi ajtódísz, ajándék táska, vászon szaloncukor, dióhéj 
Jézuska, pausz mécses, és különböző fonal és szalag díszek készültek a 
szorgos kezek által. A nap végén a családok számos, általuk készített kéz-
műves termékkel, valamint a találkozás örömével térhettek haza. 194 érdek-
lődőt vonzott be az esemény. 
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A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület rövid bemutatkozása 

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület 1993 áprilisában alakult a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagegyesületeként, de előtte há-
rom évig - 1990 óta - csoportként működött. Taglétszámuk több, mint 200 
család, vagyis közel 1300 ember. Céljuk, az élet, az anyaság védelme, a 
nagycsaládos értékek felmutatása, közösség szervezése és a családok ér-
dekvédelme. Havonta tartanak rendszeres összejöveteleket, amikor valami-
lyen őket különösen is érdeklő témáról beszélgetnek, sokszor meghívott elő-
adó segítségével. Ezen kívül rendszeresen tartanak egyéb megmozduláso-
kat, illetve tematikus napokat is: sportnap, gyermeknap, mikulásünnepség, a 
Föld napja, véradás, kirándulások, nyaralások, előadások szervezése. Ezek 
az események közelebb hozzák egymáshoz a tagokat, megismerik, megsze-
retik egymást, tudnak egymás öröméről, bajáról, s gyakran segítenek is egy-
máson. 
 
Az egyesület 3 célterületen összesen 9 program megvalósítását vállalta a 
projekt teljes időszaka alatt. Ezek között vannak a családi élettel kapcsolatos 
tematikus napok, illetve jeles naphoz köthető események is. 
 
Bővebb információ az alábbi oldalon érhető el: 
http://pecsincs.scms.hu/nyitolap 
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VII. Kelet-Mecsek 

Generációs családi nap az egészségmegőrzés jegyében – 2020. augusztus 
8. 

A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesület eseményének célja volt, 
hogy az egyesület tagjait és annak hozzátartozóit, valamint a pécsbányai la-
kosokat megszólítsa és egy tartalmas, közösségi napra invitálja. A megren-
dezésre került programon összesen 90-en voltak jelen. Kézműves foglalko-
zás, gyermekprogramok, táncbemutató, kvízvetélkedő és egészségvédelmi 
mérés várta az érdeklődőket. A közösségépítés már az előkészületek során 
megvalósult, hiszen a szervezők közösen készítették el a szendvicseket az 
eseményre. 
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A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének 

rövid bemutatkozása 

A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete (MBE) 1978-as megala-
kulása óta a Baranya megyében élő mozgáskorlátozottak – mintegy tízezer 
fő – és családjaik érdekében tevékenykedik, képviseli és védi érdekeiket. 
1988-tól közhasznú szervezetként, tíz kistérséghez kapcsolódó helyi csoport-
ban végzi munkáját. Kiemelt feladatának tekinti a hátrányos helyzetűek, a fo-
gyatékkal élők, és ezen belül különösen a mozgáskorlátozottak munkaválla-
lásának elősegítését. Ennek érdekében több munkáltatóval, köztük rehabili-
tációs céggel áll kapcsolatban. Feladatának tekinti továbbá, hogy programok, 
kampányok révén hozzájáruljon a mozgáskorlátozott emberekkel szembeni 
hátrányos megkülönböztetés visszaszorításához is. Fontosnak tartják a sérült 
emberek társadalmi befogadásának minél szélesebb körű elterjesztését. Kül-
detésük, hogy elősegítsék egy öntudatos, sokszínű, pezsgő mozgáskorláto-
zott közösség kialakítását. 

Az egyesület 4 célterületen 1 programsorozattal és 3 eseménnyel vesz részt 
a projekt megvalósításban. 

 

Bővebb információ az alábbi oldalakon érhető el: 

https://www.mozgaskorlatozottak-be.hu/ 

https://www.facebook.com/mbepecs 
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VIII. Kelet-Pécs 

Családi nap - 2020. szeptember 12. 

A Fittbike SE rendezvényének célja az volt, hogy népszerűsítse a sportot, az 
egészséges életmódot, valamint új mozgásformákkal ismertesse meg az ér-
deklődőket. A program közös, zenés bemelegítéssel indult, amit szakképzett 
edző vezetett. Ezt követően elkezdődtek a különböző korcsoportok számára 
meghirdetett futóversenyek. A programhoz csatlakozott a KI-Látás Köz-
hasznú Alapítvány is. A látássérült sportolók az egyesület tagjaival együtt tel-
jesítették a megadott távot. A helyszínen bemutatásra került egy új sportág a 
korfboll, melyet az érdeklődők ki is próbálhattak. A rendezvény teljes ideje 
alatt jelen volt a Bringaművely mobil kerékpárszervíz autója, ahol a kerékpá-
rok szervízelésével, karbantartásával kapcsolatban kaphattak tanácsokat az 
érdeklődők. A mozogni vágyók a kiszállított spinning kerékpárokat is igénybe 
vehették. A rendezvény alkalmat nyújtott arra is, hogy a részvevők képet kap-
janak a fizikai állapotukról, melynek hatására többen is jelezték, hogy elkezdik 
a rendszeres mozgást. A jelenlévők részéről szinte csak pozitív visszajelzés 
érkezett, sokan mondták, hogy szívesen részt vennének hasonló programo-
kon. A sportnapon összesen 251-en vettek részt. 
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A Fittbike SE rövid bemutatkozása 

Fittbike SE 2010 októberében alakult Pécsett. Az egyesület Közhasznú Szer-
vezetként működik, így aktívan részt vesz Pécs város életében, valamint vá-
rosi rendezvényeken nyújt segítséget. Küldetésük és céljuk: egészségmeg-
őrzés; értelmifogyatékos, hallássérült, mozgássérült sportolók támogatása; 
környezetvédelem; balesetmegelőzés; diák és senior sport támogatása. Az 
egyesület alapító tagjai amatőr sportolók, akik több éves sportmúlttal rendel-
keznek, számtalan hosszútávú triatlonversenyen, maratonfutáson és amatőr 
kerékpárversenyeken indultak már.  A szervezet biztosítja az amatőr sporto-
lóknak egyrészt, hogy egyesületi formában versenyezhessenek, másrészt se-
gítséget nyújt a felkészülésben. Mindezt közös edzésekkel, tanácsokkal és 
edzéstervekkel teszi, valamint megszervezi a versenyeken való részvételt a 
nevezéstől az utazásig. Kezdetben tagjaik az amatőrök számára szervezett 
futó-, úszó- és kerékpáros versenyeken indultak el, de mára már egyre több 
országos bajnoki helyezéssel és senior világbajnokságon szerzett helyezé-
sekkel is büszkélkedhetnek. Az egyesület létszáma évről-évre növekszik, a 
kezdeti 11 főhöz képest jelenleg több, mint 110 tagjuk van, mindenféle kor-
osztályból. 

 
Az sportegyesület 2 célterületen 3 nagyrendezvénnyel és 1 eseménysorozat-
tal vesz részt a projektmegvalósításban. 
 
Bővebb információ az alábbi oldalakon érhető el: 
http://www.fittbikese.hu/ 
https://www.facebook.com/groups/268125786542058/ 
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IX. Somogy-Vasas-Hird 

Szüreti mulatság - 2020. október 10. 

A Tegyünk Egymásért Egyesület szervezésében évente több kisebb-nagyobb 
rendezvény valósul meg, ahol lehetőség nyílik a családi és baráti kapcsolatok 
ápolására. Az egyesület fontosnak tartja a hagyományok felelevenítését is, 
így sok rendezvény ezek köré rendeződik. Ez az őszi esemény a szüreti mu-
latság hagyományát szerette volna megismertetni az érdeklődőkkel. A prog-
ram lovaskocsis felvonulással indult: népviseleti ruhába beöltözött fiatalok vo-
nultak fel egy megadott útvonalon és közben vidám táncukkal szórakoztatták 
a helyieket. A délután folyamán táncbemutatókat is láthattak az a kilátogatók, 
a gyerekeket pedig kézműves asztalok várták. Jó hangulatban telt a rendez-
vény, az érdeklődők átélhették a szüreti népszokás szépségét és hangulatát, 
ezenkívül jó lehetőséget teremtett a helyi tehetségek bemutatkozására is. A 
napot egy bábelőadás zárta. 392-en vettek részt a programokon. 
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A Tegyünk Egymásért Egyesület rövid bemutatkozása 

A Tegyünk Egymásért Egyesület 2003 óta működő szervezet, melynek fő 
célja a helyi közösségek összefogása, programok szervezése, tanácsadás, 
érdekképviselet. A szervezet Pécs-Somogy Bányatelepen a Kodály Művelő-
dési házban működik. Az egyesület a megvalósuló programokkal megpró-
bálja a helyi lakosság életét boldoggá, színesebbé tenni és a helyi közösségi 
szerveződéseket segíteni. 
 
Az egyesület ezen a célterületen 2 programmal járul hozzá a helyi identitás 
erősítéséhez. 
 
Bővebb információ elérhető az alábbi oldalon: 
https://www.facebook.com/Tegy%C3%BCnk-Egym%C3%A1s%C3%A9rt-
Egyes%C3%BClet-291232151056348/ 
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X. Észak-Kertváros 

Bimbó ovi 50/40 éves szülinap - 2019. szeptember 20. 

A program a Bimbó utcai Óvoda születésnapjához kapcsolódott. A sikeres 
megvalósítás érdekében a Szülői Munkaközösség és az óvoda alkalmazotti 
közössége fogott össze. Igazi közösségépítő munka zajlott le, az alapanya-
gok beszerzésében és a díszítésben is segédkeztek a szülők és hozzátarto-
zók. Az ünnepi esemény egy kiállítás megnyitásával indult. A szervezők az 
óvoda múltjához kapcsolódó régi fényképeket és tárgyakat mutattak be az 
érdeklődőknek. A nap további részében interaktív zenés műsoron és hagyo-
mányőrző szőlőpréselésen is részt vehettek a vendégek. A délutáni program 
része volt még egy játékos vetélkedő is, amelyben a szülők és gyermekek 
közösen versenyezhettek. A nap fénypontja a szülinapi torta volt, amelyet kö-
zösen fogyasztottak el. Összesen 236-an, köztük régi óvodások és dolgozók, 
valamint szülők, nagyszülők is megjelentek a programokon. 
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Az Alapítvány a Pécs Bimbó utcai Óvodáért rövid bemutatkozása 

Az Alapítvány a Pécs Bimbó utcai Óvodáért a szülők és a dolgozók segítsé-
gével és támogatásával jött létre és működik. 

Célja és feladata: az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődé-
sének biztosítása; az óvodai nevelés hatékonyságának, minőségének növe-
lése; a meglévő különbségek megszűntetése, csökkentése; társadalmi esély-
egyenlőségek elősegítése, s az ehhez szükséges tárgyi eszközök, oktatási 
anyagok beszerzése és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése; az 
óvodában folyó nevelőmunka támogatása, segítése; képességfejlesztő esz-
közök beszerzése; az óvodába járó gyermekek fejlődése, fejlesztése érdek-
ében végzett óvodán belüli és kívüli tevékenységek támogatása. Az óvoda a 
"Zöld Óvoda" programhoz csatlakozva éli mindennapjait. 

Az alapítvány ezen a célterületen 5 esemény megvalósítását vállalta. 

 

Bővebb információ az alábbi oldalakon érhető el: 

http://www.kertvarosiovi.hu/bemutatkozunk-1 

https://www.facebook.com/pages/Kertv%C3%A1rosi-%C3%93voda-
Bimb%C3%B3-Utcai-Tag%C3%B3vod%C3%A1ja/170294093792843 
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XI. Közép-Megyer 

Legyen a tánc a tiéd! – 2020. szeptember 13. 

A program az EuroDance Táncszínház Egyesület tagjainak ötlete útján való-
sulhatott meg, és több éves tánctapasztalatukra alapozva szervezték meg ezt 
az őszi flashmob sorozatot. A PKK Apáczai Nevelési Központ környékén, 
több helyszínen követték egymást az események. Az egyik téren egy rögtön-
zött táncbemutatóval indult a rendezvény, majd a helyieket és az arra sétáló-
kat arra kérték, hogy kapcsolódjanak be vagy improvizáljanak a zenére sza-
badon. Ezután a fellépők és segítőik felkerekedtek és átsétáltak egy másik 
helyszínre, ahol megismételték a táncbemutatót. Összesen 135 fő kísérte ér-
deklődéssel a programokat, amely egy színpadi előadással zárult. 

  



28

Az EuroDance Táncszínház Egyesület rövid bemutatkozása 

Az EuroDance Táncszínház Pécs egyik legpatinásabb táncstúdiója. A 2009 
óta egyesületi formában működő táncszínház immár több, mint 30 éve aktí-
van vesz részt Pécsett és Baranyában a diákok és felnőttek moderntánc ta-
nításában. 2015 óta a Kolping Alapfokú Művészeti Iskola részeként működik 
a Légszeszgyár utcai Stúdióban. Előadásaiban és képzéseiben sikeresen öt-
vözi a Hip-hop és modern színpadi táncokat, mindezt karakterek megformá-
lásával és akrobatikával is színesíti. Több országos bajnoki címmel és nem-
zetközi sikerekkel is rendelkezik a csapat. 

 

Bővebb információ az alábbi oldalakon érhető el: 

http://eurodance.hu/?fbclid=IwAR3R-ggotlHIkHRNddNYZgZNKoGZ1-
K2vNj6OEXA_gdEAQJxZOyGkaWGPTI 

https://www.facebook.com/eurodance.tancstudio 
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XII. Dél-Megyer 

Dél-Megyeri Darts verseny – 2020. január 18. 

A programjavaslat benyújtásakor olyan rendezvény megvalósítását tűzte ki 
célul a Mesterhármas Darts Club, amely a helyi polgárok, családok számára 
megismerteti és népszerűsíti a dartsot, mint sportot. Négy kategóriában hir-
dettek versenyt, amelyre hihetetlenül nagy volt az érdeklődés. Gyermek, kö-
zépiskolás, felnőtt és családi kategóriákban összesen 156-an mérkőztek 
meg. A szervezők remélik, hogy lesz még folytatása az eseménynek, hiszen 
a darts képes arra, hogy összehozza az embereket és olyan közösséget ala-
kít ki, amelyben a részvevők számíthatnak egymásra és elismerik egymás 
sikerét. 

 

  



30

A Mesterhármas Darts Club rövid bemutatkozása 

A Mesterhármas Darts Club 2018-ban alakult, céljuk az angolszász országok-
ban széles körben elterjedt és népszerű darts sport magyarországi és helyi 
elterjesztése, népszerűsítése. A versenyeiket övező növekvő érdeklődés ha-
tására egy ideje a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola tornacsarno-
kában rendezik meg versenyeiket, ahol akár 100-120 fős tömeget is tudnak 
egyszerre fogadni és foglalkoztatni mobil dartsfalaikon. A Mesterhármas 
Darts Club vezetői szakkörök formájában rendszeres edzéseket tartanak a 
diákoknak, melyek alkalmával a gyerekek nem csupán játszanak, kikapcso-
lódnak, de a darts mögött lévő matematika segítségével gyakorlatilag a tanul-
mányi fejlődésükben is előrelépés történik. A szakkörökön túl igyekeznek a 
felnőttek, a családok, valamint az iskolához nem kötődő személyek felé is 
nyitni. Minden érdeklődőt szívesen látnak az amatőröknek szervezett verse-
nyeiken. 

Jelenleg az egész Dél-Dunántúlon a legnagyobb darts rendezvényeket az 
egyesület rendezi. Céljuk, hogy az amatőr egyesületük további bővítése mel-
lett a magyar bajnokságban is fel tudják venni a versenyt a profi csapatokkal.  

 

Bővebb információ az alábbi oldalon érhető el: 

https://www.facebook.com/mesterharmasdartsclub/ 
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XIII. Déli városrészek 

30 éves a Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola – 2019. szeptember 27. 

A Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola a 2019/2020 tanévben ünnepelte a 30. 
születésnapját, melyről méltó módon szeretett volna megemlékezni. A terve-
zés során célként jelent meg, hogy minél több rózsadombi lakost bevonjanak 
az ünneplésbe, így a programok nyitottak voltak a helyi lakosok számára is. 
Az ünnepi eseménysorozat első alkalmát 2019 szeptemberében rendezték 
meg. Ezen a napon különböző szellemi és fizikai kihívások elé állították a 
résztvevőket. A nap az iskola körüli 2019 méter lefutásával indult, majd több 
helyszínen is folytatódtak a programok. Az aulában a Társas JátsszMa egye-
sület irányításával képességfejlesztő, közösségi élményt adó társasjáték fog-
lalkozás zajlott. A tornateremben és a sportpályán a mozgásé volt a főszerep: 
pingpong, tollaslabda, gólyaláb, foci kipróbálására volt lehetőség. Összesen 
265 fő érdeklődőt mozgatott meg az esemény. 
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A Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola rövid bemutatkozása 

A Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola a pécsi Rózsadombon található. Pécs 
legnagyobb gyermekintézményét az Apáczai Nevelési Központ hozta létre – 
ekkor még III.sz Általános iskola néven. 1989-ben, amikor a kertvárosi terület 
egy új, kb. tízezer főt magában foglaló lakóteleppel bővült az intézmény az itt 
felépített új iskolába költözött, majd levált "anyaintézményéről" és – felvéve 
Illyés Gyula nevét - önállósult.  

 A nyolc évfolyamos intézmény olyan nevelési-oktatási színtér, amelyet min-
den gyerek, szülő és pedagógus magáénak érez. Az intézmény pedagógiai 
hitvallása: "... olyan képességek birtokába juttatjuk a tanulót, amely továbbta-
nulását és önművelődéshez való igényét teszi lehetővé". 

2013-ban Meseiskola címet nyertek el, 2015-ben pedig második alkalommal 
váltak ÖKO-Iskolává. 

 

A célterületen ezzel a három alkalmas eseménysorozattal képviselteti magát 
az iskola. 

 

Bővebb információ az alábbi oldalakon érhető el: 

https://illyes-pecs.edu.hu/ 

https://hu-hu.facebook.com/illyesiskolapecs/ 
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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 
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