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2019. évi szöveges beszámoló
A Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület a település egyik legrégebben megalakult civil szervezetei közé
tartozik. 1990 óta tevékenykedünk egyesületi formában. A nagyobb szabású rendezvényeket, programokat a
szervezet tagjai a projektekben együttműködő partnerekkel közösen, társadalmi munkában valósították meg. A
szervezet működése során mindig fennmarad a civil alapállás, valamint az Egyesület tevékenysége mentes a
politikától, él a határozott civil kontroll gyakorlásának jogával.
Egyesületünk jelmondata 2015-től:
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Egy jó tett többet ér 100 igaz szónál!

Egyesületünk küldetése a helyi emberek érdekének védelme, mindennapi életük segítése! Fontos környezetünk
védelme és szebbé, rendezettebbé tétele. Igény van a szegényebb rétegek felzárkóztatásának segítésére, el nem
érhető kulturális csatornák helybe hozására. Fontos a helyben lakók egészségének megóvása, felvilágosítás,
sportrendezvények helyszínének biztosítása.
Egyesületünkön belül működik a Baranya MAG közösség, amely a hagyományokon alapuló életmód kutatásával és
tanításával foglalkozik, ezen belül nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód és a népi gyógyító hagyományok
terjesztésére és gyakorlására. Egyesületünk célja, hogy a társadalom ismét figyelmet fordítson az
egészségmegőrzésre, felismerje annak fontosságát és ezt családon belül gyakorolják is.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk egy olyan közösségi hálózat kialakítását és fenntartását, ahol kölcsönös ismeretátadás
és folyamatos tapasztalatcsere történik. A közösség megtartó ereje abban rejlik, hogy ha valaki betegség tünetét
észleli magán, a hagyományos orvosi kivizsgálásokon túl, merjen beszélni róla egy olyan közegben, ahol tapasztalat
alapján útmutatásokat, tanácsokat vagy éppen konkrét segítséget is kaphat. Jelentősen hiánypótló az ilyen jellegű
egyéni szinten terjedő társadalmi támogatás.
Célunk, hogy nemcsak Mecsekszabolcson, hanem egyre több településen mutassuk meg a magyar műveltség
értékeit is gyakorlatias formában. A baranyai régió, ugyanúgy, mint az ország egésze szűkölködik a gyakorlatias népi
tudás művelőiben. Ugyanakkor rendezvényeken megjelenve hatalmas érdeklődés van az általunk hordozott
ismeretek iránt. Készség, képesség, lelkesedés ébred ilyenkor a népi műveltség szépsége és gyakorlatiassága iránt.
Az alábbi csoportokkal tartunk szorosabb kapcsolatot:
1) Honismereti kör, hagyományőrző csoport
2) Kása Dániel néptánc csoport
3) Penna Szellemi Műhely
4) Kató néni gyermek néptánc csoport
5) Asszony klub
6) Erdei Tibor thai-chi csoport
7) Petrovics Józsi kung-fu csoport
8) Mecsekszabolcsi Településrészi Önkormányzati képviselő
9) Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület
10) Mecsek Lovas Egyesület
11) BÉKE Egyesület
12) Szabolcs Szövetség
13) EAST Hálózat
14) Balokányért Civil Összefogás
15) Pécsi Sasok Baranta Csapat
16) MAG országos szerveződése és MAGfalváért Egyesület.
17) Nemzeti Művelődési Intézet
18) Napüdvözlet Egyesület
19) Együttműködés a Pécsi Origami Körrel

20) Együttműködés erdélyi egyesületekkel: Kilátó Egyesület (Kisgalambfalva) és Shambala-Udvar Holisztikus
Központ Egyesület (Felsősófalva)
Az egyesület mindig szem előtt tartotta a civil összefogás fontosságát, az elmúlt évek során és folyamatosan
több együttműködésben veszünk részt. Közművelődési Tanács révén, és közvetlen módon is kapcsolatban állunk
több helyi, környékbeli, és országos szervezettel. Egyesületünk továbbra is folyamatosan tartja a kapcsolatot és
együttműködik az összes helyi civil szervezettel.
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Állandó programok, lehetőségek:

2019-ben is folytattuk a település környezeti értékeinek megóvását, a Szabolcs Emlékpark felújítását, a településrész
önkénteseinek bevonásával végeztük. A park megtisztítását a Föld Napja, TeSzedd és további napokon önkénesek
bevonásával végeztük. Kiemelt fontosságú volt az egyedi mikroklímájú és ökológiai rendszerű forrás és tó
környékének rendbe tétele.

1. Március 20 és 23-án tartottuk
a TeSzedd akciót >>
iskolásokkal és
>>önkéntesekkel.
Megfigyeltük a gyerekekkel a
tavaszi éledező erdőt és a tavi
növényeket és emellett
megtisztítottuk a tó és
sportpálya környékét
gondatlan emberek több
zsáknyi szemétlábnyomától.
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2. Május 25-én volt egy nagyszabású >> fűnyírás, bozótlanítás a Szabolcs Emlékpark területén. Az év folyamán
rendszeresen zajlottak a rész-területek karbantartása és folyamatos szemét szedés.
3. Az Ifjúsági Klub tagjai napi rendszerességgel használják a sportpályát és rendszeresen tartanak kötetlen
összejöveteleket, ahol a beszélgetés mellett már „streetball” palánk is a rendelkezésükre áll.
4. 2019-ben 23. alkalommal, július 28-án került
sor a >> Szabolcs Nap alkalomra – Egyesületünk
éves hagyományőrző rendezvényére.
Színes volt a 2019-es program is: huszárlovas bemutató,
vadász madarakról ismertetés, közös dobolás és
éneklés – idén esőűzésre is -, íjászkodás, bográcsozás. A
pécsi Baranta csapat tagjai is megtiszteltek
jelenlétükkel. Nem hiányozhatott a róvás- és az origami
tanítás, érdekes gyerekfoglalkozások mint az EzMiEz?
kitalálós játék, ahol régi használati tárgyakt kellett
felismerni és elmondani, hogyan használták. Az árnyas
lombok alatt a szabadtéri népi ispotály kapott helyett:
kipróbálhatták a jelenlévők a csontrakást, inazást,
köpölyözést.
Szondi Miklós lélekhez szóló könyvbemutatójának
lehettük tanúi: A Szeretet Hangja könyvéről mesélt,
majd a könyvből vett idézetekből készült kártyák közül
húzhattunk és ennek kapcsán kialakult egy meghitt
beszélgetés.
Az esős idő miatt helyszínt változtattunk és PécsVasason a Napüdvözlet Egyesület Házban csodás szer
részesei lehettünk Jeszenszky István vezetésével. István
Sky az énekekléssel gyógyítás nagy mestere, meghitt és
felemelő ünnepi alkalommal ajándékozott meg minket.
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5.

2019-ben a Szőlőhegyi útról, Papp Gábor jóvoltából gyönyörködhettek a mecsekszabolcsi lakosok a Mindenki
Karácsonyfájában, szokásos helyén, a Szabolcsi út, Barátság utca és Szabadságharc utca kereszteződésben.
Egyesületünk szervezésében egy maroknyi önkéntes gyűlt össze december 6-án, Mikulás napján, hogy felállítsák a
karácsonyfát és ezzel örömöt szerezzenek a helyieknek. Az egyedi origami csillagdíszek az utóbbi években ott
ékeskednek a Karácsonyfán a Pécsi Origami Kör jóvoltából, a dísz-szaloncukrok a helyi Asszony Klub részéről voltak.

Megrendezésre került egyéb programok:
1.
2.
3.
4.
5.

Június 6.-14. >> Csiksomlyói búcsú és gyimesi tanulmányút
Június 29.-30. >> Alsómocsoládi Egészségnapok - Ispotályos sátor
Július 13. Hímesháza Gyógyítónapok - Ispotályos sátor
Augusztus 2.-4. MOGY Gyógyító Falu – Ispotályos sátor
Augusztus 30. – Szeptember 1. >> Székelykeresztúri Egészégnapok Erdélyben

6.

Szeptember 2.-8. >> Forrástisztítás tanulmányút és Egészségnap Csíkszeredában, Erdélyben
>> Kisfilm a Forrástisztítás mozzanatairól
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7.
8.

Szeptember 14. Kopácsi Halásznapok – Ispotályos sátor
2019.10.26-27 Szakrális földrajz képzés Balla Ede Zsolt erdélyi táj-kutatóval
A képzés elméleti napján, meghatároztuk a szakrális földrajz fogalmát, ismerkedtünk a szent helyekkel, a Kárpátmedence működésével, ember és táj közösségével, valamint támpontokat adtunk a saját környezetünk
üzeneteinek megfejtéséhez, életünk egészségesebbé tételéhez. A következő nap tájmegismerő kiránduláson
voltunk a közeli Hármashegyen.

A határon túli kapcsolataink, segítő akcióink is jelentős útiköltséggel járnak. Ezek egy részénél felajánlásokból
fedezzük az üzemanyagot, máskor az egyesületi kasszából kell pótolnunk.
2019-ben megújult az Egyesület honlapja: www.mecsekszabolcsi.hu, a honlapon rendszeresen tájékoztatunk és ezen
a felületen keresztül több egyén és helyi más szervezetek tudnak megkeresni bennünket. Facebook profilunkon
keresztül a helyi társadalom azon rétegeihez is eljutottunk, akik elfoglaltságuk okán személyesen nem tudtak velünk
kapcsolatot teremteni vagy eljönni a szervezett rendezvényeinkre, így egyre többen értesülhettek az egyesület és a
város programjairól is. Örömmel és hálával tesszük közzé a rendezvényeinkről szóló szöveges és fényképes
beszámolóinkat.
A közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a lehető legmagasabb eszközi és emberi szinten biztosítottuk. Az
oktatásokon, előadásokon képzett szakemberekkel biztosítottuk a szakmai színvonalat, az előadók önkéntesen
vállalták a feladatot. A honlapot professzionális céggel készíttettük el és tartjuk karban. A közművelődési szakember
javaslatait beépítettük a programokba.
Minden saját szolgáltatásunk és programunk ingyenes volt és most is az. A közművelődési szolgáltatások a hét
minden napján elérhetőek a lakosság számára a heti húsz óra rendelkezésre állás megvalósult. 2015. január 1-től az
egyesület bérelt helységekben üzemel, mely nagy terhet ró az egyesületre. Szegényes forrásainkat igyekszünk a
lehető legjobban beosztani, a feladatokat önkéntes munkával megoldani.
Rendezvényeinken a lakosság részészére egyenlő lehetőséget Biztosítottunk, a szolgáltatásokat korra, nemre, etnikai
hovatartozásra tekintet nélkül mindenki igénybe vehette.
Az általunk elvállalt közművelődési feladatot, Orbók Emőke : FEOR 2714 kulturális szervező,
Horváthné Antos Ágnes művelődési és felnőttképzési menedzser, esztéta látta el önkéntes szerződés alapján.
A közművelődési feladatokról nyilvántartást vezettünk.
Az lakosság tájékoztatása az Egyesület honlapján és a Facebookon keresztül megtörtént.
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Pelle János elnök
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