
A PBHáz nyitva tartása: hétfő–péntek: 14:00–20:00

Elérhetőségünk: +36 (72) 210-002 
www.pbkozossegihaz.hu
https://www.facebook.com/pecsbanyai.kozossegihaz

Karácsonyi kívánságműsor

A 2016. év lezárásaképp egyesületünk karácsonyi 
kívánságműsort hirdet. A kívánságműsor lényege, 
hogy mindenki kívánhasson egyet az Egyesülettől, 
így megoszthassa a jövő évi programokra vonatkozó 
vágyait, ötleteit. Szeretnénk a 2017-es évben az ed-
digieknél is erősebben olyan programokat szervezni 
a Közösségi Házban és egész Pécsbányán, amik a 
helyi igényekre reagálnak. Jövő év elején összesítjük 
a beérkezett kívánságokat és a 2017-es programun-
kat azok alapján állítjuk össze. 

A kívánságokat az arato.vilja@gmail.com címre, a 
Közösségi Ház facebook oldalának küldött üzenet-
ben vagy személyesen a hírlevélből kivágott kíván-
ságlista leadásával juttathatják el hozzánk!

Karácsonyi szünet

A Pécsbányai Közösségi Ház 2016 december 23. és 
2017 január 2. között karácsonyi szünet miatt zár-
va tart.

Áldott, békés ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kívánunk!

A Közösségi Ház dolgozói
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Szent Borbála napi koncert 

Szeretettel várunk mindenkit, hagyományos Szt. Borbá-
la napi hangversenyünkre 2016. december 3.-án, szom-
baton 19.00 órakor, a pécsbányatelepi templomban.

Fellépők: 
Kuti Ágnes – szoprán
Huszics Ibolya – zongora
Szamosi Szabolcs – orgona
Solymosi Péter – trombita
Mátyás Tibor – trombita
és a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola 
trombita tanszaka és rézfúvós kvintettje 
Pécsi Gospel Kórus

Műsoron: J. S. Bach, F. Schubert, Mozart művei

A koncert szervezője: a Rigóder-Domb Érdekvédelmi 
Fórum Egyesület és a Pécsbányai Kulturális Egyesület
A rendezvény támogatója: Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata
A belépés díjtalan !

Pilates

Mindenkit szeretettel vár a Pilates Klub egy jól át-
mozgató torna órára minden szerdán 18.30-kor. Ár: 
700 Ft/alkalom

Német nyelvi klub

Sehr geehrte Damen und Herrren!
Újra indul a német tanfolyam, amire szeretettel várok 
minden régi és új vállalkozó -kedvű, a német nyelvet 
elsajátítani kívánó fiatalt és kevésbé fiatalt. A csoport 
szintje” újrakezdő”, azaz főként olyanok jelentkezé-
sét várjuk, akik már valaha tanultak németül. 
Helyszín: Gesztenyési Művelődési Ház
Időpont: Kedd 17.30

Liebe Grüsse
Almási Ildikó

A NÖP óvodai felmérése 

A NÖP novemberben felmérést végzett a pécsbányai-
ak körében arról, hogy kinek mi a véleménye az óvodá-
ról, szükségesnek tartják-e a létét. 150 háztartásba si-
került eljutniuk, és a megkérdezettek 72%-a válaszolta, 
hogy fontos az óvoda – a szülők 100 %-a, ezen kívül 
a megkérdezettek 70%-a említette, hogy felújításra 
szorulna az óvoda. A felmérés alatt az óvoda padló-
cseréjére is gyűjtöttek, amire 70 fő azonnal készpénz-
zel hozzájárult. Így a közösség összesen 55 000 Ft-ot 
adott össze, amit Pál Miklós, a területi képviselő kiegé-
szített 45 000 Ft-tal, és a felmérésben említett követ-
kező nagyobb problémára,a kerítés javítására további 
55 000 Ft-ot adott. Hála a közösségi összefogásnak a 
padló cseréje januárban megvalósulhat. Az óvoda ne-
vében is mindenkinek köszönjük a támogatást!

 NÖP Csapata

Segítség álláskeresőknek!

Munkaerő-piaci szolgáltatás a Pécsbányai Közösségi 
Házban:
Szerda: 10-12 óráig
Csütörtök: 14-16 óráig
és egyénileg megbeszélt időpontokban.

Szolgáltatások:
• Önéletrajzírás
• Állásajánlatok keresése
• Álláspályázat összeállítása 
• Felkészítés a felvételi beszélgetésre, állásinterjúra

Herczeg Zsuzsanna
munkaerő-piaci koordinátor

A Márton napi értékmentő esemény

November 15-én a Nők Összefogása Pécsbányáért 
csoport és a Sétatér Utcai óvoda együttműködésével 
megvalósult az a Márton-naphoz kapcsolódó nyilvá-
nos esemény, melyen nemcsak a helyi lakosok –szü-
lők, civil szervezetek, érdeklődők-, hanem néhány 
döntéshozó is részt vett. Ezen az alkalmon hallhat-
tunk az óvoda színes nevelési programjáról, a NÖP 
által indított összefogásról és a felmérés eredménye-
iről, amit egy kiállítás formájában foglaltunk össze. 
Az együttlétet az ovisok produkciói is gazdagították: 
magyar népi játékokat adtak elő az óvónők, és cigány 
dalokat Balog János vezetésével. Márton-nap alkal-
mából még kézműveskedni is lehetett: tésztából, pa-
pírból, a Zöld-Híd Alapítvány vezetésével hulladákból 
alkothattak szülők és gyerekek. Az esemény egy rö-
vid felvonulással zárult a meggyújtott lámpásokkal.

NÖP Csapata

Mikulás napi program

December 6-án 16:30-19 óráig a Mikulás alkalmából 
színes délutáni programot szervezünk a Közösségi 
Házban. Kvízzel, alkotással, messziről jött megle-
petés vendéggel, zenével, énekkel és finomságokkal 
készülünk. A programra MINDENKIT – kicsiket és 
nagyokat – SZERETETTEL VÁRUNK!

A Pécsi Szín-Tér Egyesület csapata

Adventi kézműves délután

December 10-én szombaton 15-19 óráig családi ké-
szülődésre várunk MINDEN ÉRDEKLŐDŐT a Közössé-
gi Házba. Aki eljön, 6-7 különböző dologban próbál-
hatja ki kreativitását, és teheti ezzel ünnepibbé a laká-
sát, szobáját, a karácsonyfát. Az eseményre egyelőre 
az alkotóasztalok vezetésére is várjuk a jelentkezőket. 
Ha van egy jó ötleted, és szívesen megtanítanád má-
soknak, jelentkezz! A Pécsi Szín-Tér Egyesület minden 
asztal anyagszükségletéhez 2500 Ft-tal hozzájárul.


