Légy a vendégünk! – Be Our Guest! - Приходите к нам в гости! –
Sei unser Gast!

Pécs városa abban a szerencsés helyzetben van, hogy egyetemén ma már több ezer külföldi diák
tanul. Többségük éveket tölt a városban és sajátos életforma szerint él. Érdemi találkozásuk a helyi
lakosokkal és a magyar egyetemi hallgatókkal nagyon korlátozott. Sok külföldi diák úgy megy el a
városból, hogy nincs helyi ismerőse, barátja. A pécsiek nagy többsége sem tudja, kik tanulnak a város
egyetemén, honnét, milyen országokból, kultúrából jönnek.
Kezdeményezésünkkel, melynek címe:„Légy a vendégünk” ezen az állapoton akarunk változtatni.
Szeretnénk, ha pécsiek és az itt élő diákok kölcsönösen nyitnának egymás felé, ha közvetlenül
megismerhetnék egymás gondolatait, kultúráját, vélekedését a világról, betekintést engednének
egymás hétköznapjaiba.
Ennek érdekében egy civil kezdeményezést indítunk önkéntesen jelentkező pécsi családok és a
városban tanuló érdeklődő külföldi diákok szervezett találkozásai számára.
Az ismerkedés keretét olyan vendéglátás, vagy baráti találkozó biztosítja, melynek során vendégváró
pécsiek otthonukba vagy más helyre - közös városnéző sétára, mecseki kirándulásra, kedves helyek
bemutatására, kulturális vagy sport programra hívnak 2-3 külföldi diákot. Nem kizárt intézményi vagy
cégbemutatásra szóló meghívás sem. Sőt, a vidéki településeket - ahova külföldiek ritkábban jutnak
el – is fokozatosan bekapcsoljuk a programba. A vendéglátástól, a találkozók résztvevőitől egymás
iránti nyitottságot és érdeklődést, baráti közeledést várunk.
Reméljük, hogy kezdeményezésünkbe egyre többen bekapcsolódnak nemcsak Pécsett, hanem a
megyében is, illetve visszhangra és követőre talál más egyetemi városban, sőt határainkon túl is. A
találkozókat előzetes elképzelések szerint havonta szervezzük internet és email segítségével. Az
érdeklődőknek - vendéglátóknak és diákoknak egyaránt - a beourguest.pecs@gmail.com email címre
kell bejelentkezniük, név, email cím, lakcím megjelölésével. A leendő házigazdáktól azt kérjük, adják
meg, hogy milyen nyelvtudással rendelkeznek, illetve, hogy kérnek-e nyelvet beszélő segítséget a
találkozás/vendégfogadás lebonyolításához. Olyanok jelentkezését is várjuk, akik örömmel
segítenének vendégfogadó családoknak tolmácsolásban, fordításban. A kezdeményezés mögött a
Civil Közösségek Háza eszmei támogatásán túl semmilyen forrás, pártérdek stb. nem áll. Ismerkedjen
itthon a világgal, legyen Ön is házigazda! Reméljük, hogy ettől a kis lépéstől is megértőbb lesz a világ.
Kezdeményező:
Dr. Kovács
beourguest.pecs@gmail.com
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