Kedvezményes ajánlataink / Támogatóink

Block Coffee Room
Facebook: https://www.facebook.com/BlockCoffeeRoom/
Cím: 7624, Pécs, Ifjúság útja 9/A (Sparral szemben 10 emeletes
lépcsőház aljában)
Kedvezményes ajánlat: Espresso árban minden tej alapú kávé
november 7-8-án (csütörtök, péntek) az ONK-ás névkártya
felmutatásával.
„Egy régi házmesteri lakásból kialakított „blokk” kávézó az egyetem mellett, amelyben
minden dekorációs tárgynak és bútornak története van. A helyiségbe belépve úgy érezhetjük,
mintha csak átugrottunk volna a szomszédba egyet kávézni, persze a kávé nem mindennapi!”
(https://madeinpecs.hu/etelital/teszteltuk:-block-coffee-room)

Pécsi Kávé
Facebook: https://www.facebook.com/pecsikave/
Cím: 7621, Pécs, Irgalmasok utcája 6.
Telefonszám: (72) 951 586
Kedvezményes ajánlat: 20% kedvezmény a fogyasztásból, a
regisztrációs csomagban kapott voucher felmutatásával november 7-8-9én.
„A kávé minősége mellett ezt értékeljük a legjobban: azt az érzést, mintha minden csésze kávé
személyre szabott és megismételhetetlen lenne, csak nekünk készítették volna. A Pécsi Kávénál
a kávézás élvezet, a kávéfőzés művészet.” (https://www.madeinpecs.hu/etelital/teszteltuk:-pecsikave)

Takler Borbirtok
Honlap: http://takler.com/
Cím: 7144 Decs, Decsi Szőlőhegy 1799. hrsz.
Támogatás formája: Felajánlott Takler borok.
„A Takler család húsz évvel ezelőtt alapította meg pincészetét a
Szekszárdi borvidéken. A két évtized alatt a Takler Borbirtok országos szinten is az egyik legismertebb
borászati márkává vált, köszönhetően a komoly, koncentrált vörösborainak. Takler Ferenc – aki 2004ben nyerte el az Év Bortermelője elismerést – a kezdetektől együtt dolgozik két fiával. Ifj. Takler
Ferenc a pincészet főborászaként ma már a feldolgozás és az érlelés teljes munkafolyamatáért felel,
míg
a
cég
kereskedelmi
és
marketingfeladatait
Takler
András
irányítja.”
(https://foodandwine.hu/2016/11/21/takler-szekszard-20-eves-a-takler-borbirtok-1996-2016/)

Zsolnay Kulturális Negyed
Honlap: https://www.zsolnaynegyed.hu/
Cím: 7626, Pécs, Felsővámház u. 52.
Telefon: +36 72 500 350
Támogatás formája: Kiállítások 50%-os áron, 1+1 Örökség Kupon, 10% a Zsolnay Infopont
és Shopban, magyar és angol nyelvű szórólapok a Zsolnay Kulturális Negyedről és a kínált
kedvezményekről.
„A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa projektnek az egyik legnagyobb beruházása a Zsolnay
Kulturális Negyed, amely elkészülése után a város legvonzóbb részévé vált. A városrész 5 hektárnyi
területen a már lepusztult Zsolnay Gyár területén épült fel, az egykor használaton kívüli műemlék
épületek felújításával A Zsolnay Kulturális Negyed funkciókat tekintve négy részre osztható, a Míves
negyed, az Alkotó negyed, a Gyermek és Családi negyed és az Egyetemi negyed alkot egy egészet,
melyekben megtalálhatóak a kiállítások, a bábszínház, a koncert- és színháztermek, a látogatóközpont,
továbbá

kávézók,

éttermek

és

boltok.”

(http://pecs.varosom.hu/latnivalok/kulturalis-

intezmenyek/Zsolnay-Kulturalis-Negyed.html)

Nappali Bár
Facebook: https://www.facebook.com/nappali.bar
Cím: Pécs, Király u. 23-25, 7621
Kedvezményes ajánlat: egyszeri 10%-os kedvezmény regisztrációs csomagban kapott
voucher felmutatásával 2019 november 7-8-9-én.
Pécs
megkerülhetetlen
szívcsakrája.
Pihenő-,
találkozóés
szórakozóhely.
The inevitable Heart Chakra of Pécs. Cozy meeting point, bar and night club.

Pécsi Keksz Manufaktúra
Honlap: http://www.pecsikeksz.hu/ ,
Cím: Pécs, Sztárai Mihály út 2.
Támogatás formája:
A Pécsi Keksz manufaktúra termékeinek felajánlásával járult hozzá a 2019. évi ONK konferenciához.

„A Pécsi Kekszet szívből ajánljuk mindazoknak, akik a magyar kézművesipar termékeit részesítik
előnyben, azoknak, akik egy igazi kellemes ízű omlós finomságot szeretnének ajándékozni
szeretteiknek, azoknak, akik egy rohanó nap után kis édes kényeztetésre vágynak."

Csoko-Láda Csokibolt
Honlap: https://www.zsolnaynegyed.hu/csoko-lada-csokibolt
Cím: 7626, Pécs, Felsővámház u. 52.
Támogatás formája:
A 2019. évi ONK konferenciacsomagokban található csokoládékat a Csoko-Láda Csokibolt
kedvezményes áron ajánlotta fel.
„A Zsolnay Kulturális Negyed legédesebb pontja a Csoko-Láda Csokibolt, ahol még a vázák és a
nyalókák is csokiból vannak. Szippantson bele a csokoládé illatába, engedjen az édes csábításnak,
egyen pár szem bonbont Zsolnay tányérról egy kávé kíséretében. Vigyen haza emlékül vagy ajándékba
Csoko-Láda csokoládékat. Innen édes élményekkel távoznak.”

Gandhi Gimnázium és Kollégium
Honlap: http://gandhigimi.hu
Cím: 7629 Pécs, Dobó I. u. 93.
Támogatás formája:
IKT eszközök biztosítása a tudományos előadások megtartásához
„A pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégium Magyarország és egyben
Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, melyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben
létesített. Alapítását az a nagyon fontos cél vezérelte, hogy „középtávon kinevelődjék egy népéhez
kötődő jelentős számú roma értelmiségi réteg, amely képes újjászervezni a széthullott cigány
közösségeket”. E cél elérése érdekében a Gandhi Alapítvány – melynek elnöke Bogdán Béla tanár,
kormányfőtanácsos volt – már 1992-ben azon munkálkodott, hogy a következő év szeptemberében
elkezdődhessen a tanítás a főként beás gyermekeket oktató gimnáziumban.
Az iskola létrehozásának első potenciális helyszíne Kaposvár volt, ezt követően esett a választás
Pécsre, ahol végül 1994 februárjában megindulhatott a hatosztályos gimnázium működése. Az
intézmény első igazgatója Bogdán János magyar-történelem-filozófia szakos tanár lett, aki
meghatározó szerepet játszott az iskola létrehozásában is.”

