
Mecsek Egyesület  
Ifjúsági osztály 

2016. 



Közösségi szolgálat 

 Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Általános iskolája és Sportiskolája 

 

 Tájékoztató anyag az iskola honlapjára 

 Mecsek Egyesület   

 Feladatok: A 125 éves civil szervezet természetvédő, értékmentő, értékteremtő 
munkájában való részvétel, évente 20-30 fiatalnak, esetenként 2-3 főnek, előzetes 
jelentkezéssel 

 2016. áprilisában a Mecsek Egyesület Hete ünnepi rendezvényein szervezői feladatok 

 a Mecsek Egyesület Múzeumának programjaiban szervezői feladatok (Pécs, Király 
utca 40.) 

 túraútvonalak, turistapihenők karbantartása 

 forrásvédnökség, forrástisztítás, karbantartás  

 természetjáró túrák szervezésében részvétel 

 Az aktuális lehetőségekről előzetesen információkat küld az Egyesület 
kapcsolattartója, mely az iskola honlapján mindig olvasható lesz. 

 





Közösségi munka 

 2016. március 14. hétfő 10.00 – 12.00 Mecsek Egyesület - 
Közösségi munka 

 Helyszín: Pécsi központi temető, Pécs Siklósi út 43. 

 

 Feladatok:  

 A Mecsek Egyesület nagy elődei sírjainak felkeresése, 
állapotfelmérés 5-10 főnek. Az utána következő hetekben, néhány 
alkalommal előre egyeztetett időpontokban a sírhelyek rendbetétele. 

 

  Jelentkezni lehet egy „Mecsek Egyesület - Közösségi munka” tárgyú 
levéllel a jelenszky.ildiko@gmail.com címen. 

 







Közösségi munka 

 2016. március 18. péntek 15.00 – 17.00 Mecsek Egyesület - 
Közösségi munka  

 

 Helyszín: Mecsek Kapu, Pécs Hunyadi út 

 

 Feladatok: A turista pihenőhely rendberakása, takarítása 2-3 főnek, 
előzetes jelentkezés után. Jelentkezni lehet egy „Mecsek Egyesület - 
Közösségi munka” tárgyú levéllel a jelenszky.ildiko@gmail.com 
címen. 

 





Közösségi szolgálat 
 

 Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István 
Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános iskolája és 
Sportiskolája 

 Közösségi szolgálat 

 Tájékoztató anyag az iskola honlapjára 

 Mecsek Egyesület   

 2016. április 7. csütörtök 15.00 – 16.30 Mecsek Egyesület - 
Közösségi munka 

 Helyszín: Pécs, Balokány liget 

 Feladatok: Madárodúk kihelyezése a tó körüli fákra. Jelentkezni 
lehet egy „Mecsek Egyesület - Közösségi munka” tárgyú levéllel a 
jelenszky.ildiko@gmail.com címen. 

   

 



Közösségi szolgálat 

 Minden munkanapon Mecsek Egyesület - Közösségi munka 
lehetősége 2 főnek, hétfőtől péntekig 15- és 16 óra között előzetes 
jelentkezéssel, személyesen a múzeumban vagy  a 20/5246686 
telefonszámon . 

 

 Helyszín: A Mecsek Egyesület Múzeuma, Pécs, Király utca 40.  

 

 Feladatok: Adatgyűjtés, feldolgozás, rendszerezés a Mecsek 
Egyesület archív dokumentumaiban. 

 



Közösségi szolgálat 

 2016. április 21. hétfő 15.30 – 16.00 Mecsek Egyesület - Közösségi 
munka 

 Helyszín: Pécsi központi temető, Pécs Siklósi út 43. 

 

 Feladatok:  

 A Mecsek Egyesület nagy elődei sírjainak rendbetétele. 

 

  Jelentkezni lehet egy „Mecsek Egyesület - Közösségi munka” tárgyú 
levéllel a jelenszky.ildiko@gmail.com címen. 

 





Közösségi szolgálat 

 2016. október 1. szombat 8.00 – 13.00 Mecsek Egyesület - 
Közösségi munka  

 Helyszín: Pécs történelmi belvárosa a JPM Várostörténeti Múzeumtól 
a Természettudományi Múzeumig. 

 Feladatok: Városismereti verseny megrendezésében való 
közreműködés, állomáshelyeken segédkezés, általános iskolai 
csapatok kísérése 5-6-10 főnek (az induló csapatok számától 
függően), előzetes jelentkezés után. Jelentkezni lehet egy „Mecsek 
Egyesület - Közösségi munka” tárgyú levéllel a 
jelenszky.ildiko@gmail.com címen. 

 A verseny szervezője a Janus Pannonius Múzeum és a Mecsek 
Egyesület: Városismereti verseny a 125 éve alapított Mecsek 
Egyesület jubileumi éve alkalmából 

 



 

 

 



Városismereti Vetélkedő a 125 éve alapított 
Mecsek Egyesület jubileumi éve alkalmából 

 2016. október 1. szombat 8.30-13.00 

 A rendezvény célja: a 125 éve alapított Mecsek Egyesület jubileumi 
éve és a Múzeumok Őszi Fesztiválja alkalmából rendezett 
városismereti túraversenyen a résztvevő csapatok 
megismerkedhetnek a nagy múltú természetjáró, értékmegőrző 
egyesület történetével és Pécs városnak – a verseny útvonala által 
érintett - más természeti és történelmi nevezetességeivel. 

 Szervezők: Janus Pannonius Múzeum és a Mecsek Egyesület 

 Útvonal : JPM Várostörténeti Múzeum – Ágoston tér –Vince utca  – 
Tettye – Tettye utca – Papnövelde  utca – Király utca – Széchenyi 
tér – Jókai utca - Dischka Győző utca - JPM Természettudományi 
Múzeum 

 Táv:  kb. 4 km Menetidő feladatmegoldással: max. 3 óra 

 









Rendkívüli tanóra  
2016. április 26.  



Széchenyi Gimnázium  
Igazgatói iroda 2016. április 26. 



Koszorúzás 2016. április 29. 











Ünnepi közgyűlés  
2016. április 29.  



Évbúcsúztató ünnepség 

A Liszt Ferenc Zeneiskola 
növendékeinek és a 

Széchenyi István Gimnázium 
diákjainak műsora a Mecsek 

Egyesület évzáró ünnepségén 
a Lyceum templomban 

 

2016. december 7. szerda 18 óra 

 




