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SAJTÓKÖZLEMÉNY
FÁNKSÜTÉSSEL ZÁRTÁK A LAKÓKÖZÖSSÉG-FEJLESZTÉST PÉCS-MESZESEN
Méltón fejeződött be a „Fiatalodó Öreg Meszes” projekt a hétvégén Pécsett. A 29,45 millió forintos
támogatással megvalósult program utolsó eseménye a II. Meszesi Fánksütő Verseny volt, s a kitűnő
hangulatú megmérettetésen közel százan vettek részt. A pályázati projekt 14 hónapon át tartott.
Sikeresen aktivizálta a városrész társasházaiban élőket, fejlesztette a lakóközösségeket.
Meszes néhány évtizeddel ezelőtt virágzó része volt Pécsnek. A bányászat visszaszorulása, majd
megszűnése azonban negatívan érintette: az itt lakóknak a közösségi lehetőségei, a szolgáltatásokhoz való
hozzáférése is erősen beszűkült. A „Fiatalodó Öreg Meszes” projekt célja az volt, hogy életet leheljen e
közösségbe, erősítse a területen élők összefogását és segítse az információhoz jutásukat.
Dezső Gabriella projektmenedzser a program zárórendezvényén foglalta össze a tizennégy hónap
során végzett munkát. A többi közt arról beszélt, hogy a MIOK hat másik szervezettel közösen bonyolította
le a projektet. Annak érdekében, hogy elérjék a városrész 267 lakásában élőket, először is 19 önkéntest
szerveztek be, akiknek csapatépítő tréninget és közösségfejlesztő képzést is tartottak. Aztán „LISzI”
fantázianéven létrehozták a Lakossági Információs Szolgáltató Irodát, ahol a meszesiek immár helyben is el
tudtak intézni olyan hivatali stb. ügyeket, melyek miatt korábban mindig be kellett utazniuk Pécs
belvárosába. Az iroda heti 22 órában és ingyenesen kínálta valamennyi szolgáltatását, a jogi, illetve
munkaerő-piaci tanácsadástól kezdve az önkéntes segítségen át a programok megvalósításához szükséges
infrastrukturális háttér biztosításáig. A szolgáltatásokkal a célcsoport tagjai összesen 252 alkalommal éltek.
A projekt keretében 15 lakossági fórumot is tartottak, melyek fókuszában a közösséget leginkább érintő
témák voltak: így szó esett a magántulajdon védelméről éppúgy, ahogy például az egészséges életmódról.
Megalakították a Meszesi Közösségi Kerekasztalt, hogy a lakosok ezen a külön fórumon is teret adjanak
saját és egymás gondolatainak, s érezzék, milyen jó együtt lenni egy olyan közösségben, amelyben
mindegyikük véleménye, ötletei számítanak. Klubokat is hirdettek, melyek munkájába – a túrázóktól a
hagyományőrzőkön át az énekesekig – több mint 400-an kapcsolódtak be. És mindezen felül számos
szabadidős eseményre került sor: a többi közt Mikulás nap, gyereknap, grillparti, fúvóstalálkozó, két fánksütő
verseny, a lakóházak körül szervezett nagytakarítás, és lakóterület-virágosító akció szerepelt a palettán –
sőt, átadták Pécs első felnőtt játszóterét is! E programokra összesen több mint 1300-an voltak kíváncsiak.
Az eredményeket Pécs polgármestere is méltatta. Dr. Páva Zsolt azt mondta: tudja, hogy erős helyi
közösségekből jön létre erős város, sikeres kisközösségekből születhet sikeres település. Szerinte a
meszesi projekt bizonyította, milyen fontosak az ilyen programok; s abbéli reményét fejezte ki, hogy a
pályázat időszakában megindult folyamatok tovább is működnek majd. Ehhez a város támogatását is ígérte.
A pécs-meszesi lakóközösség-fejlesztésre a MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány pályázott.
A „Fiatalodó Öreg Meszes” című, TÁMOP-5.5.4-13/2-2013-0042 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg, 29 453 840 Ft-os támogatásból. A végrehajtása 2013. november 27-én
kezdődött el, és 2015. január 27-én ér véget.
További információ: Dezső Gabriella projektmenedzser (+36 30 693 4865, dezsogabriella@gmail.com)

