
KertÉsz Civil Közösség
2012. évi munkaterve

A 2012-es évben sem változtatunk alapvető céljainkon.  Az egymás iránti meggyőződésen 
alapuló tisztelet mérlegelte a folytatást:

 Az azonos érdeklődésű emberek szabadidejének kulturált eltöltése, bekapcsolódni a 
társadalmi, kulturális életbe, összejönni rendszeresen, hogy jól érezzük magunkat. 

 Továbbra is szervezzük a Megyeri Kertvárosban élő nemzedékek programját, 
megőrizve az idős korosztályok körében kialakult társadalmi elismertséget, aktivitásuk 
ösztönző erejét. 

 A helyi hagyományok további ápolása a felnövekvő generáció részére.

 A fiatalok bevonása a közösségi életbe és az általunk kezdeményezett közös célok 
folytatása általuk.

2012. január 18. (szerda)
 Az év első találkozása. 
 Munkaterv elkészítése. 
 Tájékoztató a pályázati lehetőségekről.

2012. február 1. (szerda)
 Farsangi készülődés (feladatok vállalása)
 Tájékoztató a beadott pályázatról – „KOR-TÁRS 11”

2012.február 15. (szerda)
 A Megyeri Kertváros lakosság részére hírújság szerkesztése
 CivilÉsz programban való részvétel - Pécsi Hírek megjelenése 
 Hogyan tovább? KertÉszkék ötletbörze
 A farsangi rendezvény forgatókönyve

2012. február 24. (péntek)
 Farsangi népszokások felelevenítése
 Kiszebáb állítás
 Fergeteges, jelmezes, zenés, táncos farsangi mulatság!

2012. március 14. (szerda)
 Baranya Megye eseményei, személyei. Megemlékezés 1848-ról – Sétáló Ferenc 

előadása
 Beszélgetés

2012. március 28. (szerda)
 Sorozatot indítunk és megismertetjük a Megyeri Kertváros lakóit a társadalmunkat 

érintő új törvényi, jogi, közigazgatási változásokról. Első előadásunk: Ismerjük meg 
Alaptörvényünket. Előadó: Dr. Patla Károly nyugalmazott közgazdász és Rónai Klára 
végzős joghallgató.

 Nyitott Kapuk közösségi nap előkészületei, tervek, ötletek, szponzorok keresése.



2012. április 7. (szombat)
 Húsvéti Játszóház a Megyeri Kertvárosban élő gyermekek részére.

2012. április 11. (szerda)
 Tavaszi zsongás – közös látogatás a Kodály Központba, Zsolnay negyedbe 

idegenvezetővel

2012. április 25. (szerda)
 Kirándulás Mohácsra: a vízimalom megtekintése; ellátogatunk az emlékparkba 

Sátorhelyre. 
A program megvalósulása az esetleg megnyert pályázatból, ha nem, akkor önerőből fog 

megtörténni.

2012. május 2. (szerda)
 Májusfa állítása a Közösségi Ház udvarába
 Nyitott Kapuk közösségi nap forgatókönyvének teljes összeállítása
 Feladatok kiosztása, szórólapok terjesztése, stb…

2012. május 19. (szombat)
 Nyitott Kapuk közösségi Nap

2012. május 30. (szerda)
 A közösségi nap kiértékelése, tapasztalatok átbeszélése
 Egy közös kirándulás tervezése (javaslatok: fürdéses, erdei kirándulós, stb.…)

2012. június 6. (szerda)
 Kirándulás az előző találkozón megszavazott helyre!

2012. június 15. (péntek)
 Túrós János előadása a saját kezűleg felépíthető kemencéről. Bemutató, kemencés 

sütögetés Janival és Magdival
 Zárjuk a félévet egy kis eszem-iszommal

2012. szeptember 1-2. (szombat, vasárnap)
 A Honvéd téri napokon való aktív részvétel

2012. szeptember 5. (szerda)
 Sorozatunk második előadása: ismerjük meg az új közigazgatási határokat, a 2013. 

évben megvalósuló járási rendszereket
 „Most mutasd meg” társasjáték vetélkedő KertÉsz módra!

2012. szeptember 19. (szerda)
 Ismeretterjesztő előadás Erdélyről, előadó: Trebbin Ágost

2012. október 3. (szerda)
 Ismerjünk meg más városrészt is! 
 Uránváros történetének bemutatása. Előadók: Kukai András és Kukai Sándor
 Uránvárosi civil szervezetek meghívása, ismerkedés



2012. október 17. (szerda)
 Non stop verselünk. Felolvasó-nap a Közösségi Házban a Megyeri Kertváros lakóinak 

önkéntes részvételével.

2012. október 31. (szerda)
 Kirándulás egy szüreti mulatságra; borkóstoló Villányba

2012. november 14. (szerda)
 Közös színházlátogatás a Pécsi Nemzeti Színházba

2012. november 28. (szerda)
 Sorozatunk folytatása egy meghívott előadóval. Téma a nyugdíjas polgárok szociális, 

egészségügyi, jogi lehetőségeinek megismertetése

2012. december 5. (szerda)
 Játszóház szervezése a Megyeri Kertvárosban élő gyermekek, unokák részére
 Hagyományos Mikulás váró ünnepségünk

2012. december 15. (szombat)
 Közös karácsony, ajándékozás
 Az 5 éves együttlétünk megünneplése, zenés bulival

Mottónk: 

Az életet nem a lélegzetvételek számával mérjük, hanem azokkal a pillanatokkal, amikor  
elakad a lélegzeted.


