
       

Meghívó

Tisztelt Érdeklődő!

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület és a HÉT KÖR (Hosszúhetényi Érték- és 
Természetvédő Kör) tisztelettel meghívja Önt a Nagycsaládosok KÖR-e (Közösségi 
Önsegítő Rendszere) két előadására és tréningjére. 

Mindkét ELŐADÁS címe: Gondolatok kalákakör-témában, az összefogás gyönyöreiről

A téma: Miért jó együttműködni egy individualista világban? Hogyan tudunk egymásnak 
sokat segíteni, hogyan tudjuk a gazdasági függőségünket csökkenteni? Kell-e több pénz a 
több boldogsághoz?

Az előadó: Almássy Tamás másként-közgazdász, mikrovállalkozó

Az időpont: 2012. október 13.

A helyszínek: 
14 órakor: Családok Háza, 7621 Pécs, Janus P.u.11. (a Csontváry múzeum épületének 
földszintjén)
18 órakor: Nemes János ÁMK és Könyvtár, 7694 Hosszúhetény, Verseny u. 9.

Az előadás mindkét helyszínen ingyenes. Kérjük, részvételi szándékát 2012. október 11-
ig a következő email-címre jelezze: vardaikr@gmail.com. Mivel az előadás interaktív lesz, az
előadó kéri, hogy mindenki előre, otthon, írásban válaszolja meg az alábbi kérdéseket:

1. Melyek azok a dolgok, problémák, amelyek Önt jelenleg foglalkoztatják, amelyekre 
megoldást keres, amelyekre Önnek szüksége van (tárgy, szolgáltatás, együttműködő 
partner stb.)?

2. Melyek azok a dolgok, szolgáltatások, amelyekkel Ön másoknak segíteni tudna? 

A TRÉNING címe: Együttgondolkodás kalákakör-témában, az összefogás gyönyöreiről

A téma: Milyen szerepet tölt be a pénz a helyi gazdaságban? Mitől szép az egymásnak való 
segítés? Hogyan működhet jól a gyakorlatban a közösségi gazdaság?

Az előadó: Almássy Tamás másként-közgazdász, mikrovállalkozó

Az időpont: 2012. október 14., 10-15 óra között



A helyszín: 
Családok Háza, 7621 Pécs, Janus P.u.11. (a Csontváry múzeum épületének földszintjén)
Délben szendvicsebéd.

A tréning nem ingyenes: a végén mindenki annyi adományt ad érte, amennyit az neki 
megért. A résztvevők száma legfeljebb 30 fő – a jelentkezés sorrendjében. Kérjük, részvételi 
szándékát 2012. október 13-a estig a következő email-címre jelezze: vardaikr@gmail.com. 

A Zengő-Pengő Cserekörről:

Villanyszerelésért cserébe gyermekfelügyelet? Pulóverkötésért cserébe fizikakorrepetálás? 
A KÖR-ben mindez lehetséges! A Zengő-Pengő Cserekör egy olyan úgynevezett körcserés 
rendszer, melynek célja, hogy tagjai egymás között cseréljenek termékeket vagy 
szolgáltatásokat. A rendszer azért jött létre, hogy a helyi kapacitásokat helyben aknázza ki. A 
tagok által képviselt erőforrás ellenértéke helyben marad, ott cirkulál és szaporodik, hiszen 
minden tárgy és szolgáltatás értékét virtuális pénzben, Zengő Pengőben határozzák meg. A 
cserekör arra ösztönzi a tagjait, hogy azok felfedezzék rejtett tudásukat és képességeiket, 
kreatívan álljanak önmagukhoz, és felismerjék, hogy milyen sokféleképpen lehetnek részesei 
a közösségnek.

A program a LÉPJ (Légy Pécs Jövője) című pályázat támogatásával valósul meg. 

Számítunk a megjelenésére!

További információ:
Várdainé Kiss Krisztina régiós titkár, Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
Tel.: 70/332-3504
Email: vardaikr@gmail.com

Hajdu Zoltán, HÉT-KÖR - Hosszúhetényi Érték- és Természetvédő Kör
Tel: 30/540-6262
Email: hajduzoltan01@gmail.com
Web: cserekor.zengonet.hu


