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2020. 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:

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.
Állandó programok, lehetőségek:

2020-ban is folytattuk a település környezeti értékeinek megóvását, a Szabolcs Emlékpark felújítását önkénteseink
bevonásával végeztük. Kiemelt fontosságú volt az egyedi mikroklímájú és ökológiai rendszerű forrás és tó
környékének rendbe tétele. Az egyesület kezelésében lévő park karbantartása és gondozása folyamatos költségekkel
jár, a tél folyamán megrongált szemétgyűjtő edényeket. A sportpálya focikapuját ellopták, balesetveszélyessé vált a
labdafogó acélhálója, amit megrongáltak. A terület utolsó padját is kidöntötték, így újabb feladatot kaptunk a
következő évre.
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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.

2020-ban az országos TeSzedd akció
szervezés hiányában teljesen magára
maradva az Egyesület folytatta a
szemétszedési tevékenységet.
Önkénteseinkkel több ízben tisztítottuk
meg a park területét.
Olykor-olykor meg is „ihletett” a látvány,
végül egy elgondolkoztatásra szánt cikket is
írtunk, bár tudatában vagyunk annak, hogy
többnyire nem azok olvassák el az ilyen
típusú írásokat, akik szemetelnek.
Részlet a cikkből:

Feltettem magamban a kérdést: „Lesz-e olyan valaha, hogy kimegyünk a Szabolcsparkba és NEM
LESZ SZEMÉT, amit összeszedni a földről? És egyáltalán mire való egy park egy ember életében?
Hogy oda járjon enni és inni?”
A közös szemétszedési akciók tilosak voltak az elmúlt időszakban, az eldobás viszont nem volt
tilos… Jó esetben nem dobja el, hanem a kukába dobja, a Parkban. Elgondolkodott-e már a kedves
parklátogató, aki otthagyja civilizációjának lábnyomát, hogy vajon onnan ki fogja összeszedni
utána a szemetet? Kinek a kötelessége visszavinni a civilizációba a hulladékot, amit ő onnan
hozott el? Ugyanis a Parkba nem jár fel a szemétbegyűjtő vállalat!!! Önkéntesek szedik össze
folyamatosan a parkban hagyott szemetet.

A teljes írás >> itt olvasható.

Augusztusban is >> beszámoltunk egy
nagyobb lélegzetű park-rendezésről.
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2020 augusztus elsején, 24.-szer került sor
a >> Szabolcs Nap alkalomra –
Egyesületünk éves hagyományőrző
rendezvényére.
A mozgás népszerűsítésére Szőts Rózsát
kértük fel, a Napüdvözlet Egyesület
vezetőjét, aki Do-In (keringéstjavító)
gyakorlatokkal készült. Önállóan is lehet
otthon gyakorolni >> útmutatása alapján.
Ezzel párhuzamosan Rajkovits Ede, a
Baranta mozgalmat képviselve íjászatot
tanított az érdeklődőknek. Volt is olyan
résztvevő kisfiú, aki abba sem akarta
hagyni.
Délben a közös ebéd a "Magyarok asztala
rend" szerint zajlott, ami azt jelentette,
hogy az egyénileg hozott ételt kitettük egy
asztalra, és megosztottuk egymással. Ilyen
módon igencsak változatossá tud válni a
közös étkezés, már már lakomának is
mondható.
Gulyás Judit énekes megnyitója is
rendhagyó volt: tibeti hangtállal együtt
énekelt és párja dobolása kísérte. >> Áldást
osztó dallal kezdtük a programokat.
Szilágyi László >> rendhagyó előadását hallhattuk a népi gyógyászat lényegéről, másfajta viszonyulások a témához és
önmagunkhoz.
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Utána a jelenlévőknek adatott meg a lehetőség, h bemutatkozzanak, meséljenek magukról, hozott és gyakorlott
tudásukról. A beszélgetést énektanulás és közös éneklés színesítette. Jól esett együtt zengetni hangszálainkat, igazán
felemelő érzés volt.
A beszélgetést kellett azért moderálni, mert minduntalan feljöttek olyan aktuális témák, amik valóban fontosak (pl.
kül. rendelkezések bevezetése), csak éppen nem képezte beszélgetésünk tárgyát.
Sikerült végiglavírozni mindenkin, aki óhajtott beszélni. Sok érdekességet tudhattunk meg a másikról.
Kis szünet után Cseke Lajosé lett a szó, aki odaadással mesélt az életéről, könyveiről. Felvételt is készítettünk a
beszélgetésről, így ezt nem is részletezném, hanem szeretettel >> ajánljuk megtekintésre.
Mindvégig jelen volt a kis kézműves standjával Szalma Valéria, a Szalma Mater agyagozó élményműhely
megálmodója, ezúttal köszönjük, h megtisztelt minket azzal, hogy a munkáit is elhozta és megmutatta.
Családias, laza hangulatúnak, ugyanakkor színesnek, vidámnak és töménynek mondható a szabolcsnapi
rendezvényünk. Köszönjük a sok pozitív visszajelzést és örülünk, hogy kellemesnek élték meg az együtt töltött időt a
résztvevők. Ez volt a legfőbb célunk. Ezek szerint sikerült!

>> Mindenki Karácsonyfája 2020
A Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület szervezésében a helyi lakossággal együttműködve sikerült
megint a Mindenki Karácsonyfáját felállítanunk. Külön köszönetet mondunk Szaboné Irénkének a Szabadságharc
utcából a fenyőfa felajánlásáért, és a Petrovics Gyulának a jelentős segítségéért a fa felállításában.
A csillagokat a pécsi Origami Körtől kaptuk idén is, az egyéb díszeket a Mecsekszabolcsi Idősek Klubja készítette.
Az ünnepre készülődve megtakarítottuk a Szabolcs Parkot is, elvittük, amit mások oda hordtak és nem oda való.
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Megrendezésre került egyéb programok:

2020.02.23-án >> Népi Farsangot szerveztünk, ahol
felelevenítettük a népi farsangi szokásainkat, népi játékokkal
ismertettük meg a résztvevőket, bevonva őket, ének és
tánctanulás is része volt a programnak, mint ahogy a fánk sütés
is.
A helyi lelkes citerazenekar fellépésével indult a mulatság.
Elmaradhatatlan volt a hagyományos farsangi kocsonya és a
helyben sült sok sok, sőt nagyon sok kovászos fánk. A farsangi
kvíz helyes válaszaira is természetesen fánk volt a jutalom! :D
Meseolvasás után lett Konc király és Cibere vajda választás. A
főszereplőknek meg Kellett vívniuk egymással. Nem kis feladat!
A közönség is bekapcsolódott nagy zajjal és nevetéssel. Majd
gyerekek és felnőttek játékosan versenyeztek egymással.

A móka után az örömzenélésnek adtunk helyet. És természetesen a táncnak. Megvilágította az estét a máglyarakás
és a napközben elkészített Kisze bábút ünnepélyesen, dalolva tűzre vetettük, és ezzel elűztük a telet és a a
sötétséget ebből a világból. Legalábbis idénre.
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A 2020-as évben főleg a közösségépítésre, valamint a magyar népi kultúra és gyógyító hagyományok bemutatására,
népszerűsítésére helyeztük a hangsúlyt, amelyeket tavasz utántól főképpen szabadtéren tartottunk.
Május 28 – június 7 között a Csíksomlyói zarándoklatot megszerveztünk, ami magába foglalta a Szt. Lászlónak
szentelt templomokat. A körút bár elmaradt a kialakult helyzet miatt, itthon viszont tartottunk egy Pünkösdi
megemlékezést: Csíksomlyó helyett a Mecsek egyik csúcsára, a Zengőre zarándokoltunk.
Pünkösd Vasason és a Zengőn 2020.05.31.
„Hiába vártunk az utolsó pillanatig, a csíksomlyói búcsú idén sajnos elmaradt... Azonban hála a szervezőknek, egy
remek programot sikerült rögtönözni Pünkösdre.„
„Más volt ez az idei Pünkösd. Az eddig
megszokott
zsúfoltsághoz
képest
kis
közösségben éltük meg az ünnepet, ahol
majdnem mindenki ismert mindenkit. Közös
készülődés az ebédhez, közös ima, közös
lakoma, közös mosogatás, rendcsinálás. Mi
kell más, hogy érezzük az összetartozást?”
A részletes beszámolót >> itt lehet elolvasni.
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A szigorú szabályozások ellenére mozgalmas volt a nyári programunk. Szabad téren megengedett volt a
rendezvények megtartása, így ezeket a lehetőségeket használtuk ki.
Alkalmunk adódott képviselni magunkat az Egészség-Sátorral 2020.08.15–én Máriakéménden, a szabad téren
megszervezett Falunapokkor.

2020.08.16-án a Siklósi Várfesziválra voltunk hivatalosak és örömmel vettünk részt a Baranta meghívására, a magyar
gyógyító hagyományok bemutatásával.

10

>> Fesztiválos augusztusi hétvége cikkünkben olvasható a beszámoló.
Szeptember 19-én szabadtéri Egészségnapot szervezett Pécs-Vasason a "Napüdvözlet" Egészségmegőrző és
Életmód Egyesület az immunrendszer erősítésének jegyében. A rendezvényen szép számmal képviselték a Baranya
MAG-ot a népi gyógyítóik is.
A Swimathon Pécs 2020 adománygyűjtő kampányán vett részt a Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő
Egyesület és a Baranya MAG közösség, követeinek képviseletében. Projektcélunk, amire gyűjtöttünk - és továbbra is
gyűjtünk -, hogy az Egyesületünknek legyen egy MAG-os Közösségi Jurtája. >> A részletekről itt lehet olvasni.
Mindenek ellenére (is) a Baranya MAG csapata azt vállalta, hogy úszni fog az Ügyért. Kicsit változott a csapat
összetétele, de ennek is megvolt a felismerése, miszerint: "A közösség lényege az, hogy ha valaki éppen hiányzik a
csapatból, mindig legyen valaki más, aki a helyére lép." Baranya MAG. Nem bántuk meg, hogy beleálltunk. Azaz
beleúsztunk. Szívvel-lélekkel-jókedvvel tettük.
Az erről szóló kisfilmet >> itt megtekinthetik.

2020.09.05. Bányász Vértanúk
Emlékműve, Pécs-Mecsekszabolcs, Csertető
A Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő
Egyesület képviseletében tiszteletünket tettük a
Bányász Vértanúk emléke előtt.
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A 2020-as éveben megalapítottunk két önműködő és önfejlesztő csoportot: a dr. David Hawkins Tanuló
csoportot és a Biologika ismertető beszélgetések csoportját.
Az Egyesület honlapján (www.mecsekszabolcsi.hu) rendszeresen tájékoztatunk és ezen a felületen keresztül több
egyén és helyi más szervezetek meg tudnak keresni 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.
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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