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I. Pécs Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve
A konferencia időpontja: 2021. aug. 3-án,
A konferencia helyszíne: Civil Közösségek Házában
A Nyugdíjasok Egyesülete résztvevő és javaslattevő (Civil Fórum)
Témája: A SECAB dokumentumban bemutatott, tématerületek megbeszélése:
- Energiahatékonyság növelése
- Káros emissziók csökkentése
- Tudatosság erősítése,
- Tisztább, élhetőbb település
- Pályázati forrásokhoz való könnyebb hozzáférés biztosítása
- Alkalmazkodási stratégia (a SECAP módszertan része, a társadalom és az egyén
éghajlatváltozás hatásaihoz történő komplex alkalmazkodási képességének
növelése.
Észrevételeink, kérdéseink, javaslataink olvashatók a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit
Zrt.
honlapjának
következő
kapcsolója
alatt:
https://tarsadalmasitas.pvfzrt.hu/fenntarthato-energia-es-klima-akcioterv

II. Minőségi, tevékeny nyugdíjas élet megvalósítása
A konferencia időpontja: 2021. november 17.
A konferencia helyszíne: Pákolitz Közösségi Ház
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
https://nyugegy.hu/projektjeink.html
Elnyert támogatás: 300 000 Ft
Témája: A konferencia az idős emberek közművelődési lehetőségeit, a közművelődés
átalakuló tartalmi és formai elemeit tekinti át. Bemutatja a hagyományos formákat
és az életünk minden területén egyre erősödő online lehetőségeket a közművelődés,
az ismeretátadás, ismeretszerzés terén és utal arra, hogy mindez hogyan
befolyásolhatja életünket, az idős emberek életét.
Három fő tématerület:
Jelenlegi helyzet, lehetőségek: Előadók: Dombi Erzsébet, dr. Bajusz Klára, dr.
Brettner Zsuzsanna (PTE BTK)
A jövő időspolitikája: Előadók: Jankovics Györgyi NYOSZ, dr. Talyigás Katalin
Életet az Éveknek, Juhász László NYUSZET
Jövő: Közművelődés és közösségépítés az online térben, összefoglaló: Előadók: dr.
Német Béla Nyugdíjasok Egyesülete, Molnár Ferenc Nyugdíjasok Egyesülete
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III. Legyél Te is MOST Generációs
A „hivatalos” programot a TELEKOM hirdette meg: „Legyél Te is MOST
generációs”
szlogennel.
(https://legyelteis.hu/most_generacios/)
Ezt
a
középiskolások Iskolai Közösségi Szolgálat keretében „végezhetik”. Partner
intézmény: Nyugdíjasok Egyesülete
2022. 01. 12-től, 2022. 03. 23-ig kilenc alkalommal jöttünk össze 6 középiskolás és
14 érdeklődő (ebből három szervező) „idős tanuló”. Nagyon sok tapasztalatot
sikerült összegyűjteni egy következő „kurzusra”.
Ez a szerveződés az idősek számára a következő szempontok miatt nagyon fontos
értelmileg is és érzelmileg is):
A. Tudjunk (ha lehet minél többet) azokról az eszközökről, globális távközlési
rendszerekről, számítógépes programokról, amik „szerepelnek, részt vesznek” az
infokommunikációs technológiákban (IKT).
B. Jelentkezzünk ezek módszeres megismerésére, mint „tanulók”, segítséget
kérve és elfogadva akár a legfiatalabbaktól (iskolai tanulók) (Ismerjük be, hogy
egyedül nem megy, vagy csak nagyon kaotikusan. Hol kezdjem?)
C. Akarjam (egyéni tanulás útján is) minél „mélyebben” megismerni az eddig
összeállított, internetes „tananyagot” (nagyon sok oktató anyag van már az
interneten, ezeket gyűjtöttem „rendszerbe” és ennek a további kérdésköreit
szeretném közösen bővíteni).

IV. Városi civil alap pályázat 2022
Cím: Aktív időskor méltó környezetben
Beküldve: 2022. február 18
Cél: A Nyugdíjasok Egyesülete a Majorossy u. 15. alatti épület kismértékű
energetikai és funkcionális felújítása (PMJVÖ tulajdonában van), A földszint és az
alagsor terület nettó 171 m2 és nettó 66,0 m2.
Elutasítva: 2022.04.22 2022-ben másodszor is
Pályázott átalakítások, beruházások tételes összege
Gázkazán csere, kéményrendszer kiépítése, villanybojler 3 302 000 Ft
beszerelése
Nagyterem kialakítása: közfalak bontása, mobilfal beépítése, 2 635 000 Ft
világítás kialakítása
Belső helyiségek festése, iroda padozatának cseréje
2 235 000 Ft
Kétszárnyú bejárati utcai ajtó felújítása
815 000 Ft
A program megvalósításának költsége összesen:
9 664 290 Ft
A tervezett átalakítás egyik célja egy nagyobb, multifunkciós, 45 m2 alapterületű
nagyterem kialakítása. Harmonika fal beépítésével ez a terem alkalmas lesz
egyben lesz nagyobb létszámú rendezvényekre, alkalmanként „kettéválasztva”,
egyidejűleg két kisebb létszámú foglalkozás is megtarthatóvá válik.
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Nagyon fontos még az 1994-ben készült, fűtést biztosító gázkazán helyett egy
korszerűt beépíteni. Ezen kívül biztosítani kellene a melegvíz ellátást, a korszerű
villanyvilágítást és fel kellene újítani a főbejáratot.
A fejlesztésekkel, átalakításokkal az egyesület nyugdíjas klubjai számára
megteremtődne a lehetőség az összejöveteleiknek a központi épületben történő
megtartására, amivel esély nyílik arra, hogy a nyugdíjas korú pécsi polgárok
rendezvényeit egy helyre szervezzük.

V. Európai
kialakítására

uniós

pályázat

nemzetközi

kapcsolatok

Feltöltve: 2022. márc. 23
A pályázat címe angolul: Change Household Attitudes for a Non-wasteful, Green
environment and Energy-consciousness addressing Rural Seniors (ebből
mozaikszó: C.H.A.N.G.E.R.S. 2.0)
magyarul: Változtassuk meg a háztartásunkat a nem pazarló, zöld környezetet
kialakító, energiatudatos viselkedés irányába, megszólítva elsősorban a vidéken
élő idős embereket.
Központi téma: Idősképzés,
Célcsoport: vidéki idősek, általában 65+ év feletti állampolgárok. Tehát itt Pécsett mi
idősek lennénk a célcsoport, akik „megismerjük a JÓT”.
Döntés 2022. október
Kezdési időpont: 2022. 12. 01., Projekt időtartama: 24 hónap.
Egyesületünkre 2023-2024-re a tennivalókért tervezett összeg
22.750 Euró
A pályázat konzorciumának vezetője: CAM Consulting Kft.,
Konzorciumának tagok: Partnerek: PiM from Malta, BSC Kranj from Slovenia,
EUROCREA from Italy, Social Action and Innovation Centre from Greece;
A következő témák kidolgozását azokban történő együttműködést vállaltuk
Kommunikációs anyagok készítése (szórólap, hírlevél)
Képzési anyagok fejlesztése
Tanfolyamok tartása
Online tanfolyamok tartása
„Nevesített” személyes „szakértőként” szakmai életrajzzal:
Dr. habil Bajusz Klára, PTE BTK, Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi
Intézet, Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszék
Lovák Ibolya Nyugdíjas közgazdász, tanító; Nyugdíjasok Egyesülete elnökségi tag
Kovácsné Halász Zsuzsanna Európai Gondolatok Egyesület alelnöke, kertészmérnök,
közgazdász
dr. Német Béla ny. egyetemi docens PTE TTK Fizikai Intézet, Nyugdíjasok
Egyesülete elnökségi tag,
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VI. Előkészület Idősügyi Koncepció kidolgozására a Pécs város
Önkormányzata számára
Előkészítő előadás címe: A jövőbeli idősek és a társadalom
Az előadás helyszíne: Pécsi Szenior Akadémia 13. szemeszter
Időpontja: 2022. április 20.
Előadó: dr. Német Béla:
Kidolgozója: Nevelők Háza, Pécs
Önkormányzat tervezett támogatási összege:

2 000 000 Ft

Az előadás áttekintés az idős kor differenciált értelmezéséről, Magyarországon már
elkészített Idősügyi Törvényekről, Koncepciókról és azokról a javaslatokról,
amelyeket lehet adaptálni egy pécsi koncepció elkészítéséhez.
Az Idősügyi Koncepció javasolt szakterületei az Idősügyi Tanács számára
1. Önálló életvitel fenntartásának segítése (65-75 év)
2. Az idősek képzési, tanulási lehetőségeinek, az „okos” ismeretek elsajátításának
széles körű segítése (55-70 év) (70-80 év)
3. Az aktivitást segítő, támogató civil kezdeményezések, csoportok megszervezése,
elősegítve ezeknek a hálózatszerű működését (65-75 év)
4. Nemzedékek közötti együttműködésekre irányuló kezdeményezések létrehozása
(70-85 év) (16-25 év)
5. Az egészségügyi rendszer szolgáltatásainak fejlesztése, különös tekintettel a
megelőzésre (ISZER program) (55-75 év)
6. Szociális alapszolgáltatások és szakellátások szélesebb körű biztosítása (~70+ év)

VII. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia
Cél. helyi civilek véleményének, álláspontjának megismerése
Időpont: 2022. május 6. 10 óra
Helyszín: Civil Közösségek Háza
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv
https://tarsadalmasitas.pvfzrt.hu/fenntarthato-energia-es-klima-akcioterv
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VIII. Idősügyi Tanácsülés
Időpont: 2022. április 27. 14:00 óra
Helyszín: PMJV Polgármesteri Hivatala, II. em. 204.
Elnöke. Pécs város polgármestere
Nyugdíjasok Egyesülete részéről tag: Somogyváry Attila, Molnár Ferenc
Javaslatok, gondolatok Pécs város Idősügyi Koncepciójának kidolgozásához a
Nyugdíjasok Egyesülete részéről. Alapgondolatok:
- Ilyen-olyan körülmények között minden megszületett, majd fiatal ember valamilyen
formában IDŐS EMBER LESZ. (Erről szeretünk megfelejtkezni.)
- Az emberek egyre hosszabb ideig élnek és meg van az esély, hogy hosszabb ideig
egészségesen éljenek.
- Új idősödéspolitikai paradigma a nemzetközi és hazai tanulmányokban.
- Jelenlegi jogszabályi környezet.
- Új idősügyi koncepció: Nem homogén „tömegként kezelni” Magyarországon a kb. 3
millió idősebb embert
„Szépkorú Hálózat” kiadvány bemutatás. Szerkesztői:
Dr. Sík Attila Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar,
Transzdiszciplináris Kutatások Intézete, intézetigazgató;
De Blasio Antonio Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületének elnöke
https://www.egeszsegesvarosok.hu/files/alapitvany/szepkoru_2021_pecs_02.pdf

IX Javaslat „figyelemfelkeltő” honlap struktúrájára
A PÉCS honlap (https://pecs.hu/) egy új KAPCSOLÓJÁT javaslom ezzel a
„felépítéssel” 5 fő kapcsoló, 5-6 altémával.
Klubjaink
Éneklünk
Táncolunk
Kirándulunk,
sportolunk
Jöjjünk össze
Játékos agytorna
Szenior Akadémia
Pécs

Beszélgessünk a
jövőről
Nyugdíjas
egyesületek
Jövőt
befolyásoló
Barátkozzunk az Internettel
hazánkban
tényezők
Szociális
Barátkozzunk
az Földünk,
Gaia
alapszolgáltatások
Okostelefonnal, PC-vel
„élete”
Önkormányzattól
Legyünk
egészséges
igényelhető
szociális
Globalizáció
nagyik!
támogatások
Idősek
szakosított Menjünk otthon moziba. Globális
éghajlatellátása
Tárhelyek Archívumok
változás
Hasznos elérhetőségek Menjünk otthon színházba,
Európai Unió
Pécsett
hangversenyre.
Új dolgok életünkben

Nyugdíjasságról

Mit tanulnak unokáink
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X. NKA Közművelődési Kollégium kiírása; 205108/134 altéma
Feltöltés határideje: 2022. 05. 31
Pályázati cél: részvétel:
a) múzeum, színházlátogatás x
b) irodalmi rendezvények □
c) szabadegyetem: művészeti és ismeretterjesztő előadássorozat x
d) házi koncertek □
e) jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozás □
A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. május 1.– 2022. december 31.
Javaslatom: A támogatott kulturális lehetőségek elérését és az infokommunikációs
csatornákon keresztül történő ismeretszerzést összekapcsolni. Ezzel
„szorgalmazzuk” az egyéni tanulást is.
A pécsi idősek 28-30 ezres létszámából a Nyugdíjasok Egyesülete, a Szenior
Akadémia, a kirándulók ezer-ezerötszáz fője érhető el közvetlenül e-mail címek
segítségével. A „verseny és előadás programokat” helyi újságokban is meghirdetjük
internetes elérhetőséggel.
Részemről javasolt rendezvény (vállalom):
dr. Német Béla: „Egy kis természettudomány és tecvhnika” (ismeretterjesztő
előadássorozat)
(4 alkalom: július, augusztus, szeptember, október. Előadások után 30-30 kérdés.
Középiskolai anyagokból és interneten történő utánanézés alapján megválaszolható.
Együtt lehet válaszolni az unokával).
Javasolt témák:
1. Érdekességek az iskolából. Mit tanulnak unokáink „fizikából”, „kémiából”?
2. Fizika, kémia, biológia a háztartásban, (konyhában, szobában, fürdőszobában)
3. Energia ellátásunk. Fűtés, hűtés, elektromos energia ellátásunk. Mindent szállítunk!
4. „Hulladékgazdálkodásunk” nagyban és kicsiben. Körforgásos gazdaság?
Javaslom ezt a „DÍJAZÁSI technikát” a „Játékos agytorna” és a „Szenior kirándulók
és a természet érdekességei” programokon résztvevők értékelésére is.
Pécs, 2022. 05. 17.
Összeállította: dr. Német Béla; Nyugdíjasok Egyesülete
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