
                                                                                                              

 

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  

2017. Január                                              11. évfolyam 29. szám 

 

 

 Tavaszköszöntő 

 

Csivitel a sok veréb: 

Télúrfiból már elég! 

Zord Február, tova fuss, 

Jöjj el hamar, Március 

Zsenge lánya, Napsugár! 

Kicsi és nagy téged vár. 

Arany hajad terítsd szét, 

Zöldüljön ki minden rét. 

Bontsál szirmot Hóvirág, 

Hadd szépüljön a világ. 

Fiúk, lányok táncba fognak, 

Tavasz, tavasz lesz, már holnap! 

 

/ Bars Sári / 

 
 

          

 



                                                                                                                                                                                       

 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 2016-ban 

 
etapunk az 
 
Országos Falugondnoki Szakmai Konferenciával  

folytatódott  2016. október 14-15-én,Lakitelken a  Népfőiskolán. 

Egyesületünk felhívására több egyesületi tagunk is részt vett a két napos 

rendezvényen. A rendezvény témái: polgármesterek és falu és 

tanyagondnokok a falugondnoki szolgálatok működéséről; 

falugondnokság a felsőoktatásban; falugondnokság és vidékfejlesztés; Az 

ágazati együttműködés a falugondnokságban, a jövő irányai; Falugondnoki 

Egyesületek elmúlt 3 évi tevékenységének bemutatása 

 

 

Év végi falu és tanyagondnoki találkozó 

 

Egyesületünk év végi falu és tanyagondnoki találkozót szervezett 

2016. november 25-én, mely rendezvénynek Tésenfa település adott 

helyet. A találkozó keretén belül lehetőséget kínáltunk a szolgálatokat 

érintő szakmai kérdések, valamint az alap és továbbképzések 

szervezésével kapcsolatos megbeszélésre is, valamint egy kötetlen 

beszélgetésre. 

Köszönjük a település polgármesterének, Hideg Józsefnek és Molnár Ági 

falugondnoknak a rendezvény szervezésében és lebonyolításában való 

segítségüket! 

 
 

 

 SZAKMAI HÍREK 

 

– Közlemény a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

jogutódlással történő megszűnéséről 

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a 

továbbiakban: NRSZH) az egyes központi hivatalok és költségvetési 

szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok 

átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése 

szerint 2016. december 31. napjával az Áht. 11. § (3b) bekezdés b) pontja 

alapján beolvadásos különválás útján jogutódlással megszűnik.  

 

2017. január 1-től Budapest Főváros Kormányhivatala, a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság  látja 

el a feladatokat 

Az intézményi integráció időszaka alatt az NRSZH biztosítja a feladatok 

zökkenőmentes ellátását. A jogutódlással kapcsolatos aktuális helyzetről a 

www.nrszh.kormany.hu honlapon folyamatos tájékoztatás kapható. 

 

A falu és tanyagondnoki szolgálatok működésének, működtetésének 

tekintetében többségében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

intézménye veszi át 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!) 

 

 

 

 

 

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


                                                                                                                                                                                       

 

- 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: 

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 

 

e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 500 000 forint/szolgálat 

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a 

falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a 

külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja 

fenn. 

A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat 

száma alapján illeti meg. 

 

 

 ILLETMÉNYTÁBLA, ÖSSZEVONT PÓTLÉK  

 

 

2017. január 1-jével ismét változnak a bérek a szociális ágazatban, ezért 

közzétesszük a konkrét összegeket tartalmazó, aktuális táblázatainkat. 

Közalkalmazotti bértábla 2017 

Az év első napján hatályba lépett a kötelező legkisebb munkabér 

(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. 

(XII. 15.) Korm. rendelet. A rendelet szerint a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező 

legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 

havibér alkalmazása esetén 127 500 forint. A legalább középfokú iskolai 

végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő 

teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 161 000 forint. A rendelet 

hatálya minden munkáltatóra és munkavállalóra kiterjed, ideértve a 

költségvetési szervet és az azzal közalkalmazotti jogviszonyban állókat is. 

Ahol a rendelet alapbért említ, azon közalkalmazotti jogviszonyban állók 

esetében illetményt kell érteni. 

 

Szociális ágazati összevont pótlék (2017. 01. 01.) 

 

A 257/2000. Korm.r. 15/A. §-a szerint a közalkalmazottat a fizetési 

osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális 

ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú 

melléklet tartalmazza. Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 

rendelet 2/a. számú melléklete szerinti pedagógus munkakörben 

foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti 

bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat. A szociális ágazati 

összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások 

ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, 

kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a 

kompenzáció összegének számítása tekintetében. A szociális ágazati 

összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött 

időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell 

tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, 

a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása 

minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik. 

 

http://szmdsz.blog.hu/2017/01/02/illetmenytabla_osszevont_potlek_mi_mennyi_2017_januar_1-tol


                                                                                                                                                                                       

  

  

 

Szociális ágazati bértábla (2017. 01. 01.) 

A közalkalmazotti bértábla, valamint a szociális ágazati összevont pótlék 

egyes tételeinek összeadásával megkapjuk a 2017. január 1-jén "hatályos" 

szociális ágazati bértáblát 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 SZOLGÁLTATÁSOK BEFOGADÁSA A FINANSZÍROZÁSI 

RENDSZERBE 

 

A Szociális törvény 58/A. § (2f) bekezdése szerint a szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével indokolt esetben dönthet a szolgáltató befogadásának 

szükségességéről a (2c) és a (2d) bekezdésben* foglaltakra tekintet nélkül, 

a költségvetési források, a területi lefedettség, a szükségletek és a 

szolgáltatói nyilvántartásból törölt kapacitások figyelembevételével. 

Indokolt eset különösen a megszűnt intézmény ellátottairól való 

gondoskodás, a területileg hiányzó szolgáltatás pótlása, valamint a máshol 

nem ellátható személyek ellátásának biztosítása. 

 

A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni:     

- az önkormányzati kötelező feladatot ellátó, állami fenntartású szociális 

szolgáltatót, intézményt (székhelyet, telephelyet) és az általa 

önkormányzati kötelező feladatként nyújtott szociális szolgáltatást 

- azt a szociális szolgáltatót, szociális szolgáltatást, amelynek létrehozására 

vagy fejlesztésére a fenntartó, vagy a szociális szolgáltató, intézmény az 

Európai Uniótól, a Svájci Alapból, az EGT Alapból, a Norvég Alapból 

vagy a központi költségvetésből - a szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter által közzétett közleményben meghatározott - 

pályázaton elnyert támogatásban részesül. 

Ha a fentiek egyike sem áll fenn az adott szolgáltatás/férőhely 

esetében, akkor van lehetőség arra, hogy a  szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (jelen esetben az Emberi 

Erőforrások Minisztere) az államháztartásért felelősminiszter 

(Nemzetgazdasági Miniszter) egyetértésével indokolt esetben egyedileg 

dönthet a befogadásról. Ennek köszönhetően 2015-ben és 2016-ban 

összesen 52 kérelem érkezett falu és tanyagondnoki szolgálat 

befogadására, melyből egy esetben került elutasításra, a település 

visszavonta a kérelmét, míg a fennmaradók befogadást nyertek, illetve 

bírálatuk folyamatban van. 



                                                                                                                                                                                       

 

 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 a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 
postacímre kell továbbítani! 

 

További információ: 

Bartus István 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

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

 

Képzésre a jelentkezési lap (és a szükséges mellékletek) megküldésével a 

szolgáltatást fenntartónak kell bejelenteni a falugondnoki munkakörben 

alkalmazott személyt. A képzésre beiskolázást csak az nyerhet, aki 

kinevezett falugondnoki, tanyagondnoki munkakörben dolgozik főállású 

közalkalmazottként, vagy az önkormányzattal kötött feladatátvállalási 

szerződés alapján határozatlan idejű munkaszerződéssel.  

A képzésről bővebb tájékoztató az egyesület honlapján olvasható 

(www.baranyafalu.hu). 

 

A 2016. november 21-én hónapban indult képzésen 6 település 

falugondnoka vesz részt: Kishajmás, Hosszúhetény, Ellend, Pócsa, 

Drávacsepely, Baranyahídvég. 

 

 

 

 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. 

 

E-mail:   info@szgyf.gov.hu  

             mukodesinyilvantartas@szgyf.gov.hu  

 

Bővebb tájékoztató az egyesület honlapján olvasható! 

(www.baranyafalu.hu). 

 

 

 TOVÁBBKÉPZÉSEK  

 

 „Amit tudni kell a baleset-megelőzésről és az elsősegélynyújtás 

korszerű elméletéről és gyakorlatáról" című továbbképzés ért véget 

2016. október 19-én, melyet Szigetvár – Zsibót Szőlőhegyen tartottunk 

meg, 19 fővel. Örömmel fogadtuk Somogy megye négy településének 

falugondnokát is. 

 

A következő képzésre is várjuk a jelentkezőket, melynek témája a 

„Hatékony kommunikáció – eredményes együttműködés” , valamint a 

„Segítő szakemberek felkészítése szenvedélybetegekkel és azok 

hozzátartozóival való hatékony munkára”. Az utóbbi képzés T- jelű, 

vagyis tanfolyam, melynek megléte kötelező egy – egy képzési 

időszakban. 

 

Jelentkezési lapok az egyesület munkatársaitól igényelhetők, vagy 

letölthetők a honlapunkról (www.baranyafalu.hu). 

 

 

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


                                                                                                                                                                                       

 

 PÁRTOLÓ TÁMOGATÁSOK 

 

Egyesületünk köszönetét szeretné kifejezni azon települések 

önkormányzatának, polgármestereinek, akik anyagi támogatásukkal 

hozzájárultak 2016-ben is az egyesület működtetéséhez, fenntartásához: 

Almamellék, Alsómocsolád, Bár, Bezedek, Boldogasszonyfa, Cún, 

Csebény, Csertő,  Görcsönydoboka, Hásságy, Hegyhátmaróc, Helesfa, 

Illocska,  Ivándárda, Katádfa, Kishajmás, Kisharsány, Kisherend, 

Kisjakabfalva, Kistótfalu, Kórós, Köblény, Kölked,Lapáncsa,Liget,  

Lippó, Liptód, Lothárd, Mánfa, Márok, Mecsekpölöske, Mekényes, 

Mozsgó, Nagypall, Ócsárd, Ófalu, Piskó, Sárok, Sumony, Szalánta, 

Szalatnak, Szárász, Szentdénes, Szűr, Teklafalu, Tormás, Vázsnok, 

Villánykövesd,Zaláta, Zók, Zengővárkony.  

 

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

egyesületünket, hogy tovább tudjuk Önöket segíteni, támogatni, a 

falugondnoki szolgálatok érdekeit méltó módon képviselni.  

 
 

 ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELŐ  

 

Tájékoztatjuk a fenntartókat, falugondnokokat, hogy az ellátott jogi 

képviselői feladatok elvégzése Baranya Megyében az alábbi területi 

megosztással valósul meg:  

 
BENCZÉNÉ BOGÁRDI ANDREA 

bogardi.andrea@obdk.hu 

06-20-4899-576 

Pécsi, Sellyei, Siklósi, Szentlőrinci, Szigetvári járások 

 
BÁNKINÉ BOSNYÁK FRIDA 

bosnyak.frida@obdk.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 jelentések megtételére várhatóan az év első 

negyedévét követően lesz lehetőség.  A jelentési lehetőség megnyitásáról 

honlapunkon adunk tájékoztatást (www.baranyafalu.hu) 

 

 

  „KIVÁLÓ SZOLGÁLAT” pályázat 

 

A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete Tagjai számára 

KIVÁLÓ SZOLGÁLAT 

elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. 

 

Az elismerő címre az Egyesületet támogató Baranya megyei falu-és 

tanyagondnokságok pályázhatnak, akik legalább 5 éve falu/tanyagondnoki 

munkakörben dolgoznak. Évente legfeljebb öt elismerés adható ki. A 

Kiváló Szolgálat elismerést elnyert település falu/tanyagondnokságának 

működtetője oklevelet, falu/tanyagondnoka értékes ajándékot kap.  

 

A pályázatot 2017. május 30-ig lehet benyújtani az egyesület bogdásai 

irodájába (7966 Bogdása, Kossuth Lajos utca 103.) három példányban. A 

Bíráló Bizottság 2017. június 14-ig bírálja el a pályaműveket. A 

pályázatnak tartalmaznia kell a falu/tanyagondnokság szakmai 

programját, a falugondnokság működésének részletes beszámolóját 

legfeljebb 10 gépelt oldal terjedelemben.  

mailto:bogardi.andrea@obdk.hu
mailto:bosnyak.frida@obdk.hu


                                                                                                                                                                                       

Kérjük a fenntartókat, hogy akik szerint a lakosság és az 

önkormányzat legnagyobb megelégedésére végzi a falu/tanyagondnok 

a feladatát nyújtsanak be pályázatot. Várjuk a pályaműveket! 

 

 1 % 

 

A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete tisztelettel kéri hogy 

adójuk 1 %-val idén is támogassák Egyesületünket. Támogatásukat 

előre is köszönjük! 

Adószámunk: 18303164-1-02 

 

 ADOMÁNY OSZTÁS 

 

Egyesületünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felajánlásával 

tüzelő és bébiétel adományt juttatott Alsómocsolád, Kisjakabfalva, 

Kölked, Szilvás, Nagyváty, Gyöngyösmellék, Lúzsok, Piskó, és Páprád 

települések lakosainak. 

Kérjük azon falugondnokok jelentkezését, akik a közeljövőben szívesen 

vállalnák az adományok koordinálását a térségükben! 

 

 

 

 KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ - ZSOLNAY 

KULTURÁLIS NEGYED  

 

február 1. 16.30  

Előadások Pécs történelméből 

 

február 2., 16. 9.15 

Dúdolda – Zene-műhely a legkisebbeknek 

február 2. 10.00–11.30  

„Megújulás” – Kanizsai Melinda művészetterápiás 

csoportfoglalkozása  

 

február 3., 10., 17., 24. 9.30 

Maminbaba – Hordozós latin fitness 

február 3., 17. 17.00 

Éjszakai tárlatjárat 
Cella Septichora Látogatóközpont 

 

február 3–26. 

STANDBY – A Bázis Szobrász Egyesület rendhagyó kiállítása 
 

február 4. 10.00 

Cini-cini muzsika - Csecsemőszínházi előadás 3 éves korig 

február 4., 11. 11.00–13.00 és 14.30–16.00 

február 18., 25. 17.00 

Bábkészítő foglalkozás 

február 4. 13.00–15.00 

Gasztrosuli – Fókuszban a méz 

február 4., 5. 14.30 

Varázsóra – Legédesebb kísérletek 

február 4. 16.00 

Szélkötő Kalamona - Bábjáték 4 éves kortól  

február 4. 18.00 

Pannon Filharmonikusok: Ihlető természet – Kocsis Zoltán emlékére 

 

február 5. 14.30 

Varázsóra – Hópelyhek és jégvirágok [Részletek: február 4.] 

február 4–5. 

V. Pécsi Csokoládé Karnevál --Zsolnay Kulturális Negyed – E78 

.február 5. 10.00, 11.00  

Kispék Műhely: Csokis fánkot kemencében! 

 

február 7., 14., 21., 28. 9.30–10.00  

Ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 
február 7. 16.00 

Pannon Filharmonikusok: Babzsák VI. - Kodály Központ 

A legkisebbeket (3 éves korig) varázslatos jelmezbe bújt vonósnégyes 

vezeti be a zene csodálatos világába.  

február 7., 14., 21., 28. 17.00 

Képzőművészeti Szabadiskola 



                                                                                                                                                                                       

február 7., 14., 21., 28. 17.30–19.30 

Orientális Táncműhely - Zsolnay Negyed – E78 – Balett-terem 

 

 

február 8. 18.00 és 20.00 

Dumaszínház: Tévélaci – A világ és ami helyette van – Hadházi László 

estje 

február 8. 19.00 

Egy kis esti fizika  - Művészetek és Irodalom Háza – Breuer Marcell 

terem 

A 3D additív technológiák és vizualizációs módszerek alkalmazási 

lehetőségei. Dr. Nyitray Miklós előadása (PTE ÁOK) 

 

február 9. 10.00 

Irodalmi Kávéház 
Beszélgetés egy életvidám költővel, Gerzsenyi Sándorral 

február 9. 17.30 

A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium szaxofonos 

növendékeinek koncertje 

300 Ft, ZsÖK NKft. 

február 9. 19.00 

Zorán 2017 – Unplugged - Kodály Központ 

február 9. 20.00 

Little G Weevil feat. Daniel Harper - Zsolnay Negyed – E78 –  

 

 

február 10. 17.00 

Dr. Bárdi László: Őstörténetünk ösvényein. Utódainknak – 

elődeinkről – könyvbemutató 

február 10. 19.00 

Farsangi karnevál a Kodály Központban 

 

február 11. 10.00–12.00 

Családi társasjáték – Kölyök JátsszMa - társasjáték-klub 

február 11. 10.00 

Dödölle - Bóbita Bábszínház 

február 11., 18. 10.00 

Mesekuckó– Bóbita Bábszínház 

 

 

február 11., 25. 14.00–16.00 

Múltba röppentő forralt boros pillanatok 
február 11.,12. 14.30 

Varázsóra – Földöntúli kísérletek 

február 11. 15.30 és 17.00 

Pannon Filharmonikusok: Csigaház V. – Zeneszó a királyi udvarban 

február 11. 16.00 

Hamupipő– Bóbita Bábszínház - Bábjáték 3 éves kortól 

február 11., 25. 17.00 

Egyéni tanácsadás szülőknek 

február 11., 25. 17.00 

Gyerekjátszó 

Daltanulással, néptánccal és kézműves foglalkozással egybekötött 

játszóház magyar népzenei kísérettel.  

február 11. 18.00 

Un-Dead - Haláli színjáték a Barboncás Társulat előadásában  

február 11. 19.00 

Magyar táncház  

 

február 14. 18.00 

Szülőakadémia – Dr. Bagdy Emőke előadása: Felkészülés a jó 

párkapcsolatra 

február 14. 19.00 

Tanári hangverseny 

február 14. 19.00 

Pannon Filharmonikusok: Valentin napi hangverseny 

 

február 15. 16.30  

Mozaikok Pécs török kori történetéből 

február 15. 17.00 

Az Agócsy László Zeneiskola növendékhangversenye 

 



                                                                                                                                                                                       

február 16. 17.00–19.00 

Alzheimer Café - Zsolnay Negyed – Herkules Műhely 

február 16. 20.00 

Metronóm Jazz Klub: Oláh Dezső Trió 

február 17. 17.00 

70kedés – Schubert Péter tervezőgrafikus kiállítása 

február 17. 18.00 

A boldog párkapcsolat – Dr. Pécsi Rita előadása 

Boldogság Háza 

február 17. 18.00 - Kodály Központ 

VilágSziRom – A Gandhi Gimnázium Tavaszváró Nemzetiségi 

Koncertje 

február 17. 19.00 

Coctails for a Cause  - Zsolnay Negyed – E78 

 

február 18. 10.00 

Tipegő-topogó  – Bóbita Bábszínház 

február 18., 19. 14.30 

Varázsóra – Varázsoljunk fénnyel! A fény nyomába eredünk!  

február 18. 16.00 

Bagolykisasszony meséje - Zsolnay Negyed – Bóbita Bábszínház 

február 18. 18.00 

Pannon Filharmonikusok: Hangverseny a Szovjetunióba hurcoltak 

emlékére 

 

február 20. 10.00–11.30 

Ügyes Mami 

február 21., 28. 9.30–10.00  

Zsolnay Színház * Nézőművészeti Kft.: EztRád 

 

február 22. 17.00 

Egy kis családi zene 

A részvétel ingyenes! ZsÖK NKft. 

február 22. 19.00 

Népzenei Farsang – Berecz, Vujicsics, Zengő 

február 22. 19.30 

Párkapcsolati Műhely előadássorozat 

 

február 24. 19.00 

Vizin táncház 
 

február 25. 10.00 

Zimmezumm– Bóbita Bábszínház 

február 25. 10.00–12.00 

Együtt épít a család 

február 25., 26. 14.30 

Varázsóra – Legkedvesebb kísérletek 
február 25. 15.00–17.00 

ÉlményMűhely – Jomili-őrület 

Az új magyar szenzáció (nem csak) gyerekeknek 

február 25. 16.00 

Vitéz László – Bóbita Bábszínház 

 

február 25. 18.00 

A Liszt Társaság koncertje 

február 25–26. és március 4., 5. 9.00 

Agykontroll tanfolyam 

Zsolnay Negyed – E78 – Koncertterem 

Ismerünk olyan embereket, akik megtalálják a kiutat anyagi gondokból, 

meggyógyulnak betegségekből, boldogan élnek. Kivételes emberek ők? 

Bárki megtanulhat „kivételesnek” lenni! Domján Gábor 2x2 tanfolyamára 

jegyek válthatók a Zsolnay Negyed Látogatóközpontjában44 000 Ft, d/ny 

29 000 Ft, a gyermektanfolyamot végzetteké  25 000 Ft HoriZone Kft. 

 

február 26. 11.00 

Családi nap a Gyugyi-gyűjteményben 

 

február 27. 18.00 

Jordán Tamás: Hátrametszés 

Az életem – tétre, helyre, befutóra – könyvbemutató 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


