
                                                                                                              

 

Hírlevelünkben minden tagunk és támogatónk helyet kap hirdetéseinek, 

véleményének, települése bemutatkozásának. 

Kérjük, hogy a falugondnok személyének, vagy elérhetőségének változását, 

illetve egyéb problémáikat irodánk felé szíveskedjenek jelezni, mert 

információink csak így tudnak célba érni. 

 

 

BARANYAI FALUGONDNOKI HÍRLEVÉL 

Szerkeszti és kiadja: 

 a Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete 

 

 
 

honlap: www.baranyafalu.hu 

Hozzászólásaikat, véleményüket az egyesület címére várjuk: 

7966 Bogdása, Kossuth Lajos u. 103. Telefon/fax: 73/352-057. 
Somogyváriné Pandur Beatrix a 06-20/298-0719-es, 

 Marics Éva 06-20/322-7662-es telefonszámon érhető el. 

E-mail: bmfalu@h-wnet.hu 

 

 

 

BARANYAI  

FALUGONDNOKI 

                                      HÍRLEVÉL  

2018. július                                                  12. évfolyam 33. szám 

 

 

ORSZÁGOS FALUGONDNOKI KONFERENCIA ! 
 

 

Egyesületünk Országos Falugondnoki Konferencia napot szervez  

 

 

2018.10.25-26. napján 

Szigetvár helyszínen 

 
 

A rendezvény részleteiről a későbbiekben tudunk információt szolgáltatni, 

azonban addig is várjuk azon falu és tanyagondnokok jelentkezését, akik 

szívesen megosztanának a munkájuk során megélt, egy nem mindennapi, 

kedves történetet a konferencián résztvevőkkel. 

 
.A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban a továbbiakban szükséges a 

jelentkezés, mely egyesület munkatársainál tehető meg , elektronikus úton –

bmfalu@h-wnet.hu, vagy telefonon 73/352-057, 06-20/298-0719, 06-20/322-

7662 telefonszámon. 

A megye távolabbi részéről érkezőknek korlátozott számban szállást is 

biztosítunk! 

 

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 2018-ban 

 

Szakmai nap 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatva szakmai napot tartottunk 

2018. április 27-én, Gödre településen.  

Előadónk volt Szarvák Mónika az EMMI  munkatársa, Dr. Lívják – Rozoga 

Veronika a Baranya Megyei Kormányhivatal osztályvezetője, Nagy Csaba 

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. 

Témáink voltak: 

- Falu és tanyagondnoki szolgálatok befogadása 

- Alap és továbbképzési rendszer változásai 

- A falu és tanyagondnoki szolgálatok működésének ellenőrzési tapasztalatai 

- A szociális szféra jövőbeni fejlesztési lehetőségei, a falugondnoki szolgálatok 

szemszögéből 

 A napot Góth Zsolt tanyagondnok vezetésével falubejárással zártuk. Köszönjük 

a lehetőséget a település polgármesterének, Gelencsér Gábornak, a szervezést 

és a lebonyolítást Góth Zsoltnak, valamint az önkormányzat személyzetének. 

 

Közgyűlés 

 

Tisztújító közgyűlést tartottunk 2018.05.18-án, Patapoklosi településen. Az 

előkészületeknek köszönhetően a Jelölő Bizottság tagjai javaslatot tettek az 

elnöki, az elnökségi tagok, az ellenőrző bizottsági tagok személyére, majd a 

szavazást követően megalakult az egyesület új vezetősége: 

Samu János – Egyesület elnöke (Magyarmecske falugondnoka) 

Góth Zsolt   - Elnökségi tag ( Gödre tanyagondnoka) 

Hegedűs János – Elnökségi tag (Mozsgó tanyagondnoka) 

Lőrincz János – Ellenőrző Bizottság Elnöke (Páprád falugondnoka) 

Domokos Sándor – Ellenőrző Bizottsági tag (Somogyhatvan falugondnoka) 

Gágó Zoltán – Ellenőrző Bizottsági tag (Lúzsok falugondnoka) 

Gratulálunk nekik, eredményes munkát kívánunk az elkövetkező időszakra! 

 

A résztvevők betekintést nyerhetek még az elmúlt év működéséről, valamint a 

2018. év terveiről, feladatairól. 

Egyesületi tagfelvételt nyertek:  

Boronyák Éva - Vázsnok, Hollósi Sándor – Bánfa, Domokos Sándor- 

Somogyhatvan falugondnoka.  

Köszönjük, Károlyiné Vári Szilvia Polgármester Asszonynak a szívélyes 

vendéglátást, és a rendezvényhez nyújtott segítségét! 

 FALU ÉS TANYAGONDNOK HELYETTESÍTÉSE 

A szociális alapellátások esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 

SzCsM rendelet 19. § (5) bekezdése előírja, hogy a fenntartónak folyamatosan 

nyújtania kell, vagyis nem szüneteltetheti az ellátást: Az alapszolgáltatások 

nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén 

a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, a szolgáltatást 

végző személynek a 3. számú mellékletnek megfelelő képesítéssel rendelkező 

személlyel történő helyettesítése, illetve másik szociális szolgáltatóval, 

intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás révén 

gondoskodik. 

A 3. sz. melléklet alapján a tanyagondnok, falugondnok munkakör esetében: 

„nincs felsőfokú elvárás, de bármilyen felsőfokú végzettséggel is betölthető” 

 A fentiek alapján a kinevezett falu- vagy tanyagondnok távolléte (szabadság, 

betegállomány, stb.) esetén a helyettesítés bármilyen végzettségű személlyel 

teljesíthető.  A helyettesítő személyre nem vonatkoznak az 1/2000. (I. 7.) SzCsM 

rendelet 39. § (5) bekezdésében foglaltak, vagyis a helyettesítő személyt nem 

kell bejelenteni a falu- és tanyagondnoki alapképzésre. 

 A költségvetési törvényben meghatározott támogatásra akkor jogosult a 

fenntartó, amennyiben a szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban 

foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. 

Horváth Takács Bernadett 

EMMI 

szociális szakreferens 

  

 SZAKMAI PROGRAM 

 

Egyesületünk elkészítette az erre vonatkozó jogszabálynak megfelelően a 

falugondnoki szakmai programot, amelyet szakmai véleményezésre megküldtünk 

a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya számára. A szakmai 

program honlapunkról letölthető (Hírek menüpontban), a hozzá kapcsolódó 

szakmai ajánlás figyelembevételével. 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 SZAKMAI HÍREK 

 

2017. január 1-től a falu és tanyagondnoki szolgálatok működésének, 

működtetésének tekintetében többségében a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság intézménye látja el a feladatokat, elérhetősége: 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u.49. 

Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi u.49. 

Központi telefonszám: +36-1-769-1704 

Központi faxszám:+36-70-900-1010 

Központi e-mail: info@szgyf.gov.hu 

Honlap: www.szgyf.gov.hu 

Ügyfélkapcsolati vezető: 

Gschvindt Petra Ágnes 

főosztályvezető-helyettes, Főigazgatósági Titkárság 

(Bővebb információ honlapunkon olvasható 

 

 

 

 ALAPKÉPZÉS 

 

Egyesületünk folyamatosan szervezi az új falugondnokok számára a 

falugondnoki alapképzést, melyet együttműködő partnerünk, a Falugondnokok 

Duna – Tisza Közi Egyesülete végzi.  

 

A képzésre való bejelentkezés  

A képzésre történő jelentkezés folyamatos. A képzés szervezését a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.  

A jelentkezéseket az alábbi postacímre kell továbbítani:     

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

További információ:              

Bartus István   

70/505-6184 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.      

E-mail: bartus.istvan@szgyf.gov.hu 

A képzésről bővebb tájékoztató az egyesület honlapján olvasható 

(www.baranyafalu.hu). 

 

2017. november 20-án induló alapképzésen Bürüs, Endrőc, Kisdobsza, Hásságy, 

Kisdér, Drávafok és Bosta falugondnoka vett részt, akik 2018.május 17-én 

sikeres vizsgát tettek. Gratulálunk nekik! 

A következő képzési időszak 2018. március 19-én kezdődött, kilenc település 

falugondnoka kezdte meg tanulmányait: Siklósbodony, Kisherend, Magyarszék, 

Mecsekpölöske, Oroszló, Vázsnok, Hetvehely,Nagypall, Erdősmecske. 

A harmadik csoportunk 2018. május 28-án kezdte meg tanulmányait, 13 fővel: 

Velény, Gerde, Csebény, Gerényes, Dinnyeberki, Drávaiványi, 

Csonkamindszent, Lothárd, Tékes, Szalánta, Nagytótfalu, Kacsóta, Szárász 

falugondnoka. 

 

 

 

 TOVÁBBKÉPZÉSEK  

 

 „Hatékony kommunikáció – eredményes együttműködés” c. 

továbbképzésünk zárult le 2018. július 27-én Hosszúhetény községben, 20 fővel. 

Köszönjük Czentner György falugondnoknak a szervezést , valamint 

Dr.Csörnyei László Polgármester Úrnak, hogy helyet kaptunk a képzéshez. 

 

Tájékoztatunk minden fenntartót és falugondnokot, hogy a továbbképzésre 

vonatkozó jogszabály  - 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet - 2018. július 01-től 

MEGVÁLTOZOTT! 
 

A jogszabály módosította a  

A/  képzési formákat  

 kötelező továbbképzés  

 munkakörhöz kötött továbbképzés 

 választható továbbképzés   

 B/  a továbbképzési időszakot  

- időtartama 4 év 

- e rendelet szerint 2018. július 1-én a továbbképzésre kötelezett képzési 

időszaka 2018. július 01-én újra kezdődik. Az eddig megszerzett pontok, 

valamint a folyamatban lévő képzések során megszerzett pontok a 

választható továbbképzési pontokként beszámításra kerülnek.  

mailto:info@szgyf.gov.hu
http://www.szgyf.gov.hu/
mailto:bartus.istvan@szgyf.gov.hu
http://www.baranyafalu.hu/


                                                                                                                                                                                       

- azon személyek számára, akik az előírt továbbképzési időszak vége előtt 

teljesítették a kötelezettségüket, az új képzési időszak csak az előző 

időszak letelte után indul 

 

 C/  a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez előírt továbbképzési pontok 

arányát a képzési formákhoz igazítva, vagyis 

 

képzési formák Előírt  képzési pont  

60 pont 

Előírt képzési pont  

80 pont (felsőfokó 

végzettség esetén) 

Kötelező továbbképzés 

20 % 

12 pont 16 pont 

Munkakörhöz kötött 

továbbképzés  40% 

24 pont 32 pont 

Választható 

továbbképzés  40 % 

24 pont 32 pont 

 

D/ A munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséget a továbbképzési 

időszak feléig teljesíteni kell 

F/A minősített továbbképzési programok típusai módosultak, kiegészültek: 

- szakmai e-learning 

- szakmai blended – learning típusokkal 

 

8/2000.(VIII.4) SzCsM rendelet módosítása 

- a továbbképzésre kötelezett munkavállaló kötelező, munkakörhöz kötött és 

választható továbbképzési kötelezettségének teljesítését a tárgyévet követő 

év február 28-áig  jelenti a nyilvántartónak a 4. sz. melléklet szerint. 

 

 GYIK 

„Gyakran ismételt kérdések” tájékoztató a falugondnoki és tanyagondnoki 

szolgáltatáshoz, mely az alábbi linken érhető el: 

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-

megjelenito//journal_content/56/10181/149211 

 

 

 

 

 MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁS 

 

A szociális és gyermekvédelmi működési nyilvántartással kapcsolatos ügyek 

intézésével foglalkozó munkatársak elérhetőségei: 

Postacím: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Képzésszervezési Osztály 1132 

Budapest, Visegrádi u. 49.  06-70/505-6076 

E-mail:   info@szgyf.gov.hu  

             mukodesinyilvantartas@szgyf.gov.hu  

Az intézmény a képzési időszak lejártát követően nem minden esetben küldi 

meg a falugondnok új képzési időszak tartamát, azért javasoljuk annak 

beszerzésére a fenntartó hivatalból történő kezdeményezését. 

Bővebb tájékoztató az egyesület honlapján olvasható! 

(www.baranyafalu.hu) 

 

 

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK 

 

Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések önkormányzatának, 

polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal hozzájárultak  2018-ban is az 

egyesület működtetéséhez, fenntartásához: Baranyaszentgyörgy, Birján, 

Bodolyabér, Boldogasszonyfa, Cún,Gerényes, Gordisa, Gödre, 

Görcsönydoboka, Hásságy,Hegyhátmaróc,Katádfa, Kisjakabfalva, Kistótfalu, 

Köblény, Lapáncsa,Liget, Lippó,Liptód, Lothárd, Magyarmecske, Magyartelek, 

Mánfa, Piskó. Sámod, Szágy, Szalánta, Szárász, Szilágy, Szűr,Tormás, 

Vázsnok, Villánykövesd,Zók, Hosszúhetény, Ellend, Kisasszonyfa, Gilvánfa, 

Kisdobsza, Sárok, Ivándárda. 

A jövőben is kérjük a fenntartókat, az egyesületi tagokat, támogassák 

egyesületünket, hogy tovább tudjuk Önöket segíteni, támogatni, a falugondnoki 

szolgálatok érdekeit méltó módon képviselni.  

 

 1 % 

 

A 2016-ban kiutalt 72.356 Ft-ot és az előző évből tartalékolt 13.467 Ft-ot, azaz 

összesen 85.823 Ft-ot a 2017.12.01-én megrendezett a nyugdíjba vonuló 

falugondnokok ünneplésével egybekötött év végi közgyűlésünk költségeire 

fordítottuk. 

 

 

 

mailto:info@szgyf.gov.hu
mailto:mukodesinyilvantartas@szgyf.gov.hu
http://www.baranyafalu.hu/


                                                                                                                                                                                       

 FELHÍVÁS 

Tájékoztatjuk a falu és tanyagondnoki szolgálatok fenntartóit, hogy akik a 

falugondnoki gépjármű cseréjének nem megfelelő időbeni bejelentéséből 

fakadóan visszafizetési kötelezettség került megállapításra, lehetőségük van 

pályázatot benyújtani önkormányzati rendkívüli támogatásra. 

A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 

melléklet I. 7. pontja és I. 10. pontja szerint a megyei önkormányzatok és az 

önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális 

támogatásra). A pályázat egyik célja, a kiírás 1. b) pontja szerint: az 

önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok 

működőképességének megőrzésére vagy egyéb a feladataikat ellátását 

veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, 

hogy a pályázat beadási határideje az 1. b) pont esetében legkésőbb 2018. 

szeptember 30.  

 

 

 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ  

 

Tájékoztatjuk a fenntartókat, falugondnokokat, hogy az ellátott jogi képviselői 

feladatok elvégzése Baranya Megyében az alábbi területi megosztással valósul 

meg:  

BENCZÉNÉ BOGÁRDI ANDREA 

andrea.bogardi@ijb.emmi.gov.hu 

06-20-4899-576 

Pécsi, Sellyei, Siklósi, Szentlőrinci, Szigetvári járások 

 

BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA 

frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu 

06/20/489- 96-04 

Bólyi, Hegyháti, Komlói, Mohácsi, Pécsváradi járások 

 

Az egyesülethez beérkezett írásos panaszokat továbbítjuk a fenti elérhetőségen 

megtalálható ellátott jogi képviselőhöz. 

 

 

 AZ ORSZÁGOS JELENTÉSI RENDSZERREL KAPCSOLATOS 

VÁLTOZÁSOK  

 

 A 2016. január 1-étől hatályos a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (Nyr.) átfogóan újraszabályozta az Országos 

Jelentési Rendszert. 

Erre a célra új jelentési felület kerül kialakításra az Igénybevevői Nyilvántartáson 

(KENYSZI) belül, amely fejlesztése jelenleg még folyamatban van. A jelentési 

lehetőség megnyitásáról honlapunkon adunk tájékoztatást (www.baranyafalu.hu) 

 

 

 
 ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED -  PROGRAM AJÁNLÓ 

 
2018. AUGUSZTUS 

 

június 21. – augusztus 31.    

Hosszú hatvanas évek építészete Magyarországon 
Művészetek és Irodalom Háza A kiállítás kurátora: Adolf Stiller 

Ingyenesen megtekinthető! Dél-Dunántúli Építész Kamara, ZSÖK NKft. 

 

 

augusztus 1., 14., 15., 22., 23. 14.30       

 Varázsóra – Legkedvesebb kísérletek 
Zsolnay Negyed – Látogatóközpont – 24-es terem 

A 7 éves kortól ajánlott 45 perces, részben interaktív előadás válogatás az eddigi 

Varázsórák legkedveltebb és leglátványosabb fizikai kísérleteiből, minden 

alkalommal más-más meglepetéskísérlettel – kicsiknek és nagyoknak egyaránt!       

800 Ft ZsÖK NKft. 

 

augusztus 5. 18.00               Nyáresti térzenék: Schnaps Kapelle 

Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház szabadtéri színpad   Esőhelyszín: Zsolnay 

Negyed – E78 

A részvétel ingyenes! Pécsi Német Önkormányzat, ZSÖK NKft. 

 

 

 

 

 

http://www.baranyafalu.hu/


                                                                                                                                                                                       

augusztus 11. 15.00   Családi nap a Gyugyi-gyűjteményben Zsolnay Negyed – 

Gyugyi-gyűjtemény   Családi program, ahol a szülők tárlatvezetésen vehetnek 

részt, miközben a gyerekek játékos, kreatív foglalkozás keretében ismerhetik meg 

a Zsolnay Negyedet.  

A programon való részvétel ingyenes, előzetes regisztrációhoz kötött: 

latogato@zsn.hu ZsÖK NKft. 

 

augusztus 11. 17.00       Terülj, terülj, asztalkám!      

Bábelőadás 4 éven felülieknek 

Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház Élt egyszer egy szabó meg a fia, aki az 

öreg kecskéjéről gondoskodott. Ám a kecske megvádolta őt, hogy nem eteti 

rendesen, ezért a szabó világgá zavarta fiát, aki inasnak állt. Kitanult sok 

mesterséget, és mindenhol varázstárgyakat kapott útravalóul: például egy mindig 

finom ételekkel teli asztalt… 

1000 Ft, mely a Bábmúzeum megtekintésére is érvényes. Bóbita Bábszínház 

 

augusztus 12. 18.00  

Nyáresti térzenék: Sásdi Fúvószenekar 

Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház szabadtéri színpad 

Esőhelyszín: Zsolnay Negyed – E78 

A részvétel ingyenes! Pécsi Német Önkormányzat, ZSÖK NKft. 

 

augusztus 16. 21.00           Pirogránit Jazz Udvar: Cymbal Rush 

Zsolnay Negyed – Pirogránit udvar | Esőhelyszín: E78 – Koncertterem 

A zenekar a 2016-os Sziget Fesztiválon adta első koncertjét. Az ének, billentyűs 

hangszerek, basszusgitár és dobok alkotta négyes provokatív, komfortzónából 

kimozdítani vágyó attitűdje mind a szövegekben, mind a zenei hangképben 

megjelenik, az amerikai és ausztrál jazz, valamint a popzene bizonyos 

szegmenseinek hangzásvilágából táplálkozik. A 2017-ben a MüPa Jazz Showcase 

meghívott zenekara. 

Kész Petra – ének, looper, Vikukel Dániel – billentyű, Kiss Diána – basszusgitár,  

Földesi Attila – dob    Támogatja az NKA.                                        1600 Ft | 

ZsÖK NKft. 

 

 

 

 

 

 

SZAMÁRFÜL FESZTIVÁL – 2018 .AUGUSZTUS 17–19.          

 Zsolnay Kulturális Negyed 

Szamárság lenne otthon maradni! 

 

AUGUSZTUS 17. PÉNTEK 

 

15.00–19.00 Csillagterasz – telefonfülke  

Mesevonal     Vedd fel a telefont és hallgass meséket! 

 

15.00–19.00 Ginkgo tér             Kincses Piac  

Lomtalanítsd a polcodat, pakolj ki az ágyneműtartóból, söpörd ki a szekrény alját 

és hozd el a Kincses Piacra feleslegessé vált könyveidet, játékaidat, 

videojátékaidat, kütyüidet!  

 

15.00–19.00 Herkules Terasz                   

 Laboda műhely: kaleidoszkóp készítő foglalkozás 

 

15.00–19.00 Herkules Műhely                 dAncsi Műhely 

A belvárosi P’artizán alkotótér a dAncsi műhellyel érkezik a fesztiválra. Készíts 

suliban használható kiegészítőket, használati tárgyakt – tornazsákot, tolltartót 

vagy kistáskát. Hozz magaddal pár zacskót, lehet színes vagy mintás is. Védd a 

környezetet jeligével!   

15.00–19.00 a Jégverem mellett           „Engedjétek hozzám a gyermekeket…” 

Játékos formákkal, kézműves foglalkozásokkal, kreatív tevékenységekkel és 

maradandó élményekkel vár kicsiket és nagyokat a Pécsi Egyházmegye 

„bárkája”.  

15.00–19.00 Ginkgo tér                                     Pagony Mesebirodalom      

Pagony olvasósarok, Pagony társasjátékok, kézműveskedő játékok, BRIO 

vonatépítő állomás és játszószőnyeg várja apró fesztiválozóinkat.  

15.00–19.00 Kékváza udvar                     Szamárfüles STEAM-játszótér az 

ÉlményMűhellyel 

A különleges szépségű Warka víztornyokat Arturo Vittori olasz építész mutatta 

be a Velencei Biennálén, azóta Etiópiában használják őket ivóvíz 

kondenzálására. Az ÉlményMűhely óriás 4Dframe készletének segítségével 

elkészítjük a torony 650 centiméter magas modelljét dr. Fenyvesi Kristóffal 

(Jyväskyläi Egyetem, Finnország), a Nemzetközi ÉlményMűhely Matematikai- 

Művészeti Mozgalom vezetőjével. 

 

 

mailto:latogato@zsn.hu


                                                                                                                                                                                       

15.00    Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad           Bűvész-show 

Fülöp Gyula profi bűvészbácsink trükkökkel űzi ki a rossz hangulatot a Pécsi 

Gyermekklinika kórtermeinek falai közül a Nevetnikék Alapítvány 

támogatásával. Csak ma, csak most, csak itt, azokat is ámulatba ejti, akik épp 

nem betegek. Kihagyhatatlan! 

 

16.00–19.00 Csillagterasz                                     Mosolyország Játszótér 

Vidámság, szakértelem, rengeteg játék az egész családnak! Trambulin, picur- és 

ovis foglalkoztatók, kreatív, kézügyességet és memóriát fejlesztő játékok, és még 

számtalan lehetőség Mosolyországban!  

 

16.00 Ginkgo téri színpad           Lovászi Edina és zenekara: Abszurd, bravúr, 

celeb         Interaktív bábszínház és koncert Lovászi Edinával és zenekarával.  

 

 

17.00           Bóbita Bábszínház Szabadtéri Színpad  

Kabóca Bábszínház: kodzsugukila, a boszorkány 

Afrikai mese bábokkal és különleges hangszerekkel.  

 

AUGUSZTUS 18. SZOMBAT 

 

10.00–19.00 a Jégverem mellett                  Madárvédelmi foglalkozások  

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kreatív foglalkozásán 

színezhető madárformák, gyurma, puzzle, madárkártya, totó, odú-összeállítás 

várja a madarak kedvelőit. 

 

10.00–12.00 és 15.00–17.00    Herkules Műhely    Családi JátsszMa és Duplo 

A társasjáték nem csak téli hobbi, egy jól kiválasztott társasjáték a nyári 

időszakban is jó móka lehet. A JátsszMa csapata számtalan szórakoztató családi 

játékkal készül, a legkisebbeket Duplo játszóház várja. 

 

10.00–13.00 és 15.00–19.00 Herkules Terasz 

Szerkesszük együtt a Csodaceruzát!               EGYÜTT! 

Ki a legjobb barátod? Mit gondolsz, mit jelent ez a szó: barátság? Miben 

hasonlítotok, és miben különböztök egymástól? Ezen a foglalkozáson olyan 

lapszámot készítünk, ami rólatok szól. Minden 5 – 12 éves gyereket szeretettel 

várunk! 

 

 

10.00–18.00 helyszínek a leírásban                     Állatvarázs 

A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület állatbemutatókkal, 

állatsimogatókkal várja a családokat. Az E78 mögötti téglasarok: játékos állatok 

bemutatója. A Sikorski-ház előtt a Kékváza: galambbemutató. Az E78 boltíve 

alatt: egy parasztudvar állataival, baromfikkal és patásokkal lehet találkozni. A 

Zsolnay kisasszonyok tere keleti oldala, a toronyépület lábánál: kisállat-

simogató 

 

 

10.00–13.00 és 15.00–19.00 Pirogránit udvar               Pedálos járműpark 

Teherautó, traktorok, mini taxik, gokartok legkisebbektől a legnagyobbakig. 

 

10.00–13.00 és 15.00–19.00 Zsolnay Kisasszonyok tere 

A „Színjáték-automata” avagy „Színészdiploma 5 perc alatt” 

A gyerekek egy interaktív szerencsekerék segítségével különböző kellékeket 

kapnak a sátor előtt, ugyanitt dől el az is, hogy milyen feladat vár rájuk odabent. 

A közönség kint, egy felfüggesztett LCD képernyőn „követi” a szereplőt, aki a 

technika segítségével különböző hátterek előtt játssza el kisorsolt/megnyert 

szerepét. A gyerekek végezetül oklevelet kapnak arról, hogy sikeres színész-

vizsgát tettek. 

 

10.00–13.00 és 15.00–18.00 Ignác ház              Kispék Műhely  

.... a búzától a cipóig.... 

A Kispék Műhelyben bepillantást nyerhettek a kenyérkészítés rejtelmeibe. 

Megtudhatjátok, mi a különbség a liszt és liszt között, hogyan készül és mire jó a 

kovász, hogyan sül az igazi finom cipó. Támogatja az Európai Szociális Alap. 

 

10.00–13.00 és 15.00–19.00 Bóbita Bábszínház mögötti játszótér 

Bartha Tóni Bábszínháza: Paprika Jancsi Csúzlizdája 

Az elfeledett boldog békeidők vásári vursli hangulatát visszaidéző, egyedülálló 

mechanikus szerkezet Paprika Jancsi Csúzlizdája. Gyere és próbáld ki! 

 

16.00 Bóbita Bábszínház – Kós Lajos terem 

Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház (Marosvásárhely): Tűzmadár 

A Hétkezű Anyóka fogságba ejtette a Tűzmadarat, valahol fönt, a felhők felett. 

Ivánka úgy dönt, rendet tesz a világban: elindul, hogy kiszabadítsa a Tűzmadarat 

……. 

 

 



                                                                                                                                                                                       

17.30 Ginkgo téri színpad                Szalóki Ági – Körforgás  

A Körforgás dalai a magyar, cigány, az afrikai mali és pigmeus, az indiai zenei 

hagyományok mellett a jazz és a könnyűzene világából is merítenek. Családi 

zenés könyv – minden Cipity Lőrinc és Gingalló rajongó legnagyobb örömére.  

Szalóki Ágnes – ének, Csókás Zsolt – gitár, Födő Sándor „Fodo” – 

ütőhangszerek, Kovács Zoltán – nagybőgő, Rácz Krisztián – gitár, Szalai Péter – 

tabla 

 

18.30 Ginkgo tér                    Bóbita Bábszínház: Az Ördögszántotta hegy 

Azt beszélik, a Villány melletti Szársomlyó hegyet maga az ördög szántotta fel. 

Hogy mi okáért? Szabadtéri játékunk az „Ördögkatlan” mondáit idézi meg 

gólyalábasokkal, óriásbábokkal és vérpezsdítő muzsikával. 

 

AUGUSZTUS 19. VASÁRNAP 

 

10.00–19.00 Csillagterasz – telefonfülke         Mesevonal    

Vedd fel a telefont és hallgass meséket! 

 

10.00–19.00 Ginkgo tér       Kincses Piac [Részletek: augusztus 17. 15.00–19.00] 

 

10.00–19.00    Jégverem mellett 

Madárvédelmi foglalkozások [Részletek: augusztus 18. 10.00–19.00] 

 

10.00–13.00 és 15.00–18.00 Herkules Műhely           Picasso vagy amit akartok 

Hullik a színes festékeső, áradnak a festékfolyók, szél kavarja, alakítja a tájat. 

Bontsunk vitorlát és hajózzunk szivárványfolyókon, csodatájakon át egészen az 

elvarázsolt kőrengetegig. Kalandra fel, gyerekek, szülők, nagyszülők! Alkossunk, 

kalandozzunk együtt a színek és formák birodalmában! Támogatja az Európai 

Szociális Alap. 

 

10.00–13.000 és 15.00–19.00 Zsolnay Kisasszonyok tere 

Nevetnikék gyermeksarok [Részletek: augusztus 17. 15.00–19.00] 

Természettár – a Duna-Dráva nemzeti Park programja  

[Részletek: augusztus 18. 10.00–18.00 Jégverem mellett] 

Molyolda – régmúlt játékaink [Részletek: augusztus 17. 15.00–19.00] 

Pagony Mesebirodalom [Részletek: augusztus 17. 15.00–19.00] 

Csodaceruza Megálló [Részletek: augusztus 18. 10.00] 

Mosolyország Játszótér [Részletek: augusztus 17. 16.00–19.00] 

Állatvarázs [Részletek: augusztus 18. 10.00] 

Szamárfüles STEAM-játszótér az ÉlményMűhellyel 

 [Részletek: augusztus 17. 15.00–19.00] 

Pedálos járműpark [Részletek: augusztus 18. 10.00–13.00] 

A „Színjáték-automata” avagy „Színészdiploma 5 perc alatt” 

Bartha Tóni Bábszínháza: Paprika Jancsi Csúzlizdája  

[Részletek: augusztus 18. 10.00] 

 

10.00 Bóbita Bábszínház Kamaraterem                             Babzsák 

A Pannon Filharmonikusok játékos, zenei programja 3 év alatti csöppségeknek és 

szüleiknek. A foglalkozás 20 perces játékkal kezdődik, ahol dalok és mondókák 

kíséretében mókázik gyerek és szülő kéz a kézben. Közreműködik: Buborék 

Kvartett (Vass Ágnes és Németh–Tóth Tímea – hegedű, Misány Gabriella – 

mélyhegedű, Herczeg Nóra – gordonka) és Hrubi Zsuzsanna zeneterapeuta 

 

augusztus 20.     Széchenyi tér     10.00      Magyarok Kenyere Ünnep 

Augusztus 20. a nemzeti összetartozás napja. Ezen a napon ünnepeljük a 

keresztény magyar állam megalapítását és az új kenyér ünnepét is. 2011-ben 

Pécsről indult az a civil kezdeményezés, mely napjainkra a Kárpát-medencei 

össz-magyarságot átfogó karitatív programmá nőtte ki magát. A Magyarok 

Kenyere mozgalom immáron hetedik éve több tízezer rászoruló magyar gyermek 

és felnőtt élelmezési gondjait enyhíti a teljes Kárpát-medence területén, a magyar 

földeken megtermett és összegyűjtött búza adományokkal. 

Fellép: Tolcsvay László zeneszerző, énekes valamint a Misina Néptáncegyüttes.  

Beszédet mond: Böjte Csaba ferences rendi szerzetes és dr. Páva Zsolt, Pécs M. 

J. V. polgármestere. 

 

20.30  Hot Jazz Band koncert 

A részvétel ingyenes! ZSÖK NKft. 

 

 


