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ELŐSZÓ I. 

DR. PÁVA ZSOLT
Pécs polgármestere

TTisztelt Pécsi Polgárok!

Városunk legnagyobb büszkesége az a gazdag 
kulturális hagyaték, melyet az évszázadok során az itt 
élő emberek tenni akarása és szorgalma formált. 
Feladatunk, hogy Pécs megőrzendő értékei között a 
helybeliek szerepvállalásának is teret biztosítsunk, 
támogassuk azon lehetőségek megismerését és 
feltárását, melyek a hétköznapokban is segítik szű-
kebb környezetünk fejlődését, a helybeli kapcsolatok, 
civil együttműködések szorosabbá tételét. 

Ezt a gondolatiságot hivatott erősíteni „A helyi identitás 
és kohézió erősítése Pécs városában” című projekt, 
melyet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-
ban indított útjára, s melynek célja a közösségek kez-
deményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a 
közösségi szerepvállalás, a helyi lakosság identitá-
sának erősítése és a társadalmi kohézió elősegítése. 
Mindannyiunk emlékezetében él, amikor az Európa 
Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódóan 2010-
ben mintegy 100 millió forintos civil kerettel tudtunk 
hozzájárulni a helyi közösségek által kezdeményezett 
programokhoz. Immár egy évtizede nem volt lehetőség 
olyan kulturális alapú közösségfejlesztési folyamat 
megvalósítására, melyet most a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a város 
újabb forrásokból támogatni tud. Ismét eljött az idő, 
amikor önszerveződő közösségek és az évtizedes 
múltra visszatekintő civil szervezetek számára kézzel 
fogható segítséget biztosíthatunk.

A program lényegi eleme a közösségi munkamód 
alkalmazása annak érdekében, hogy a helyi lakosság 
bevonásával, közösséggé szerveződésével együtt 
alkossák meg a jövőbeli cselekvéseiket Pécs város-
részeiben, és a rendezvények, programok tervezé-
sében, előkészítésében és megvalósításában össze-
fogás alakuljon ki a közösségfejlesztés helyi szereplői 
között. Mindez nem képzelhető el anélkül, hogy ne 
ismernénk saját környezetünk ebbéli múltját és jelenét, 
az igényeinkből fakadó és már megtett erőfeszí-
téseinket, melyek egyben kijelölik számunkra a 
továbblépés lehetséges irányait is. 

A projektben 13 városrész civil életét, annak múltját és 
jelenét feltáró dokumentum készült azzal a céllal, hogy 
rohanó világunkban is fogyasztható tartalommal és 
terjedelemben mutassa be közösségeink tevékeny-
ségét és azok színtereit, láttatva a magunk mint a 
közösségekben élők számára is azt a színes világot, 
ami az aszfalt, a beton és a kő alkotta építmények 
mellett mindannyiunkat körülvesz. E Pécs városát 
alkotó 13 városrész fejlődését, közösségi életét 
történeti jelleggel is bemutatni hivatott kiadvány egy 
példányát tartja kezében az olvasó, bízva abban, hogy 
a hétköznapjaink ismert helyszínein való élményszerű 
kalandozás egyben ösztönzően hat a program további 
részleteinek megismerésére, s a jövőben megvalósuló 
közösségi eseményekben való aktív részvételhez.

Feladatunk élettel megtölteni közösségi tereinket, és 
lehetőséget biztosítani aktív cselekvő polgáraink 
számára, hogy a városrészeikben életre tudják hívni a 
város kultúrájában gyökerező és személyes társa-
dalmi szerepvállalásra építő kezdeményezéseiket. 
Felelősséggel tartozunk a jövő nemzedékeinek is, 
tárgyi és szellemi örökségeink csak akkor válhatnak 
valódi, generációkon túlmutató értékké, ha be tudjuk 
mutatni és meg tudjuk tartani azok szerepét, jelen-
tőségét saját korunkban és jövőnkben egyaránt.
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ELŐSZÓ II. 

T

DR. ŐRI LÁSZLÓ
Pécs alpolgármestere,

 a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület elnöke

Tisztelt Pécsi Polgár! 
Kedves Olvasó!

Egy település jellegét, arculatát döntően két tényező 
határozza meg: a település története, múltja és a tele-
pülésen élő emberek tevékenysége, gondolkodás-
módja. Ha ez a két dolog összhangban van, akkor a 
település fejlődése is kiegyensúlyozott, jövőre nyitott. 
Ez a megállapítás Pécsre is igaz.

Pécs gazdag, kétezer éves történelmét a keresztény 
szellemiség, kultúra hatja át, amit megőrzött a török 
hódoltság idején, és a szocializmus ateista évtizede-
iben is. Püspöki városként vonzotta a korabeli tudo-
mány és művészetek művelőit, természeti adottságai, 
szorgalmas mesteremberei lehetővé tették céhek, 
manufaktúrák és sajátos iparágak kifejlődését. A 
„pécsiség” gyökerei ebben a termékeny gazdasági-
társadalmi talajban erősödtek meg, és hagyományo-
zódtak ránk, a mai pécsiekre.

Az elmúlt tíz év a város életében jellegzetes és örven-
detes változásokat hozott a közösség-, és a környe-
zetépítés terén. A pécsi polgár ma nem csak lakni akar 
a városban, de formálni, alakítani is akarja, mert dol-
gának, feladatának érzi. Ez az polgári öntudat és tenni 
akarás a társadalmi lét szinte minden területén meg-
nyilvánul: egyesületek, szervezetek vállalkoznak a 
szűkebb-tágabb közösségek életének jobbá, tartal-
masabbá tételére, szellemi-kulturális értékeink, hagyo-
mányaink őrzésére, művelésére. Széles a városban 
lévő civil közösségek skálája, jellegzetes a város-
részek szerinti tevékenységük. A polgárság önszer-
veződése erőforrásunk és erőtartalékunk, ha olyan 
tevékenységgel párosul, amely megerősíti a helyi 
identitásunkat, felmutatja hagyományos nemzeti és 
helyi értékeinket. Az ilyen önszerveződő, erős kis-
közösségek képesek biztosítani azt az értékáramlást, 
értékkoncentrálást, amely nélkül a város egészséges 
társadalmi fejlődése nem lehetséges. 

Ezt felismerve az elmúlt tíz évben tudatosan támo-
gattuk, erősítettük a már régebb óta sikeresen működő 
civil szervezeteket, és segítettünk újabbak létrejöttét. 

Érdekeink közösek – Pécs és a benne élők érdekeinek 
képviselete, szolgálata. A közös érdek együttműkö-
dést kíván, amit a város jövője, gyarapodása érde-
kében az elmúlt tíz évben kiemelten is szem előtt 
tartott a város vezetése.

Ennek az együttműködésnek része az a program, 
amelynek keretében Pécs különböző városrészeiben 
élőkről és az ott működő civil szervezetek tevékeny-
ségéről készült dokumentum. Az elkészített anyag, 
amely most kézbe vehető, tanulmányozható, segít 
felvázolni azokat az irányokat, amelyek felé haladva 
tovább erősíthetjük közösségeinket, helyi identitá-
sunkat, „pécsiségünket”.

Köszönetet kell mondanunk azoknak, akik ezt az 
együttműködést segítik, azoknak, akik segítenek 
megőrizni gyerekeink, unokáink számára évezredes 
értékeinket, azoknak a lelkes és önzetlen polgára-
inknak, akik tovább gazdagítják, szépítik városunkat.
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BEVEZETŐ 

A vizsgálat tárgya, a Szigeti városrész két 
részből áll: a régi Szigeti külvárosból és Ispita-
aljából. A településrészt északról az Ifjúság útja, 
az Alkotmány és a Kodály utca, keletről a Klimó 
utca, a Rákóczi út és a Szabadság út, délről/ 
délnyugatról a Kálvin út, a Siklósi út és a vasút-
vonal, nyugatról pedig a Kürt és a Tüzér utca 
határolja.

A Szigeti városrész célterületen találhatók 
nagyszámban egészségügyi intézmények, az 
Egyetemváros és az egyetemi élet központi 
területe is itt helyezkedik el. A panelházak között 
létrehozott kisebb méretű városközpont bizto-
sítja a közfunkciók ellátását (orvos, posta, boltok, 
ügyfélszolgálatok, éttermek), valamint közösségi 
térként is funkcionál. A Szigeti városrész erősen 
kötődik a Belső városrészhez, lakóövezetei váro-
sias, polgári jelleget mutatnak, Ispitaalja pedig 
otthont ad a városi Sportcsarnoknak. Sűrű beépí-
tettségű és nagyforgalmú területek jellemzik e 
városrészt. A vasútvonal mentén sűrűsödnek a 
nagyobb kiskereskedelmi egységek és ipari 
vállalkozások, amelyek munkaerő-piaci szem-
pontból jelentősek. E területek szervesen ágya-
zódnak be a városszövetbe. A városrész élete 
nagyrészt az egyetem, a kampuszélet köré 
szerveződik, illetve a kulturális-társadalmi élet 
szempontjából a Belső városrészhez. A város-
rész önálló központja a Rókus sétány Szliven 
áruház környéke. A közösségfejlesztési aktivi-
tások és tevékenységek is ehhez a helyszínhez 
köthetők, illetve a Köztársaság térhez és a 
Sportcsarnokhoz. 

A Szigeti városrész amolyan átkötő térség a 
belváros és Pécs peremterületei között, és több 
szempontból is érdekes kettősség jellemzi. Amíg 
a Kórház tér környékének utcáit már több száz 
éves források említik, addig a panelházak épí-
tése az 1970-es években kezdődött. A kerületre 
régen jellemző kisiparos létet idővel a szocialista 
nehézipari munkásréteg váltotta fel, majd a 
kilencvenes évektől egyre nagyobb számban 
költöztek ide egyetemisták, akik vagy lakást 
vásároltak, vagy albérletben töltötték tanulmányi 
éveiket. Éppen ezért nem meglepő az a hangu-
latos és változatos kép, amely a Szigeti külvá-
rosban fogad minket.
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1.   A SZIGETI VÁROSRÉSZ 

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉSE

A vizsgálat tárgya, a Szigeti városrész két 
részből áll: a régi Szigeti külvárosból és 
Ispitaaljából. A településrészt északról az 
Ifjúság útja, az Alkotmány és a Kodály utca, 
keletről a Klimó utca, a Rákóczi út és a 
Szabadság út, délről / délnyugatról a Kálvin 
út, a Siklósi út és a vasútvonal, nyugatról 
pedig a Kürt és a Tüzér utca határolja. 

A térképen nagyjából téglalap alakú területen élő 
népesség száma meghaladja a 12 ezer főt, a 

2népsűrűség 6265 fő/km . A Szigeti városrész és 
az Ispitaalja olyan területi egységek, amelyek az 
idők során, de főleg a 19. század második felétől 
nagyon sokat változtak. 

8

1. A szigeti városrész régen

A középkori városok esetében mind Nyugat-
Európában, mind Magyarországon jól megfigyel-
hető, hogy a városfalon belül döntő mértékben 
kézműiparosok, kereskedő polgárok, város-
irányítók, egyháziak éltek nagyobb számban.      
A jelentősebb méretű ipari telephelyet feltéte- 
lező mesterségekkel foglalkozók, akiknek a 
munkájukhoz sokszor nagy mennyiségű termé-
szeti erőforrásra (víz, szén stb.) volt szükségük, 
sokszor a városfalon kívüli földekre telepedtek le. 
Ezek a területek természetesen a város részét 
képezték, de az itt élők nem mindig minősültek 
városi polgárnak, főleg, ha nemzetiségi/etnikai 
jogi megkülönböztető korlátok is léteztek.
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A külvárosokban termelt javakat általában a 
belvárosi vásártereken vagy boltokban értéke-
sítették, vagyis a belső és külső városrészek igen 
szorosan kapcsolódtak egymáshoz. A külváro-
sokban élőknek nagy társadalmi előrelépést 
jelentett, ha telket tudtak szerezni a belvárosban, 
beköltözhettek, és iparukat, kereskedésüket is 
ott folytathatták.

A Szigeti külváros létezését már 14. századi 
adatok is megerősítik. A török alóli felszabadító 
harcok során lerombolták a Jakováli Hasszán 
dzsámija körüli külvárosi területeket, de nagyon 
hamar megindult a városrész újratelepedése. 
1722-ben egy korabeli felmérés már 14 kis utcát 
említett a Szigeti külvárosban, az ott élő lakosság 

160%-a magyar, 33%-a szláv nevet viselt.  Azt az 
1763. évi metszeten is lehet látni, hogy a város 
nyugati, déli és keleti, a városfalon túli területein 
igen jelentős társadalmi csoportok élhettek. A 
Pécsre nyugatról (Szigetvár felől) érkezőnek 
először át kellett haladnia a város melletti 
falvakon, majd a pécsi külső városrészen, s a 
Ferencesek utcája (52. sz.) végénél lévő Szigeti 
kapun léphetett a belváros területére. Pécs 
népessége a török korszak után, a 18. században 
viszonylag gyorsan növekedett, 1720–1787 között 
kétezerről mintegy kilencezer főre emelkedett, 
így a jövevényeknek helyet kellett találni. Az újak 
egyértelműen a három külső városrészben 
jutottak telekhez, földhöz, így azok lakossága 

2igencsak megnőtt. 

Az 1784. évi katonai térkép azt mutatja, hogy a 
Szigeti külváros alapvetően Pécs kelet-nyugati 
tengelyének nyugati részét képezi. Fő útja a 
Szigeti út volt, amelynek hossza nagyjából 
megegyezett a fallal körbevett belvároséval.       
A Szigeti utat végig lakott utcaként jelzi a térkép. 
Az is világosan látszik, hogy az emberek a 
városfal melletti területeken, valamint a Szigeti út 
és Kórház térről nyíló, a hegyre vezető Makár 
(ma nagyjából Alkotmány és Ifjúság) út mentén 
telepedtek le, itt volt a legsűrűbb a beépítettség. 
Ezt a két utcát kötötte össze a már kirajzolódó 
Király utca, sajátos háromszöget képezve a 
városfalon túli területeken. A ránk maradt 

források azt sejtetik, hogy a Szigeti külváros 
esetében nagy jelentősége volt a mezőgazda-
ságnak, a letelepedő népesség számára az 
agrárfoglalkozás lehetett a legfontosabb, amely-
lyel számottevően hozzá tudott járulni a belső 
területek ellátásához. De nemcsak a paraszti-
polgári agrártermelésről van szó. A vizsgálat 
tárgyát képező célterület déli részét adó Ispita-
alja (régiesen ispotály), vagyis a Szigeti ország-
úttól délre lévő terület sokáig egyértelműen 
mezőgazdasági terület volt. A Szigeti külváros 
korabeli „zöld” területén a városi kommunitás 
(közlegelő révén), a polgárok (mint magántulaj-
donosok) és az egyház osztoztak. A külvárosban 
sok földje, majorsága volt a püspökségnek, a 
káptalannak, a papnöveldének. Egy 1801. évi 
összeírásban ezt a területet Szigeti váraljának 
nevezték, ahol a majorság, valamint a gazdál-
kodást kiszolgáló épületek és raktárak helyez-

3kedtek el.  Azt is leírták, hogy a hegyről lezúduló 
víz a majorban sok kárt tudott tenni, ezért is 
lehetett fontos lépés a 18-19. század fordulóján a 
nagy csatorna („Kanal”, vagyis a mai Pécsi-víz) 
megépítése, amely elvezette a hegyről lefolyó 
vizeket. A csatornát a városi közösség ásta meg. 
A külvárosnak nem volt önmagában vett köz-
pontja, a polgárközösség, a polgári joggyakorlás 
szempontjából a városkapu semmilyen prob-
lémát nem jelentett – egyébként a kaput 1818-ban 
le is bontották. De kétségtelen, hogy a városfalnál 
lévő Szigeti kapunál található postaállomás, 
mellette a barokk stílusban épített Korona szálló, 
valamint a Kórház tér nyugati szélén a Nessel-
rode püspök által a 18. század elején alapított 50 
fős kórház illeszkedtek legszorosabban a bel-
városi területekhez. A Szigeti városrészi temetőt 

41832-ben alakították ki. 

A gyors gazdasági fejlődés eredményeképpen 
Pécs népessége fokozatosan emelkedett: a 19. 
század közepére már 15 ezer főre nőtt. A város 
egyre jelentősebb kereskedelmi központtá vált: 
1828-ban Pest-Buda után a második legnagyobb 
piackörzettel rendelkezett, 221372 fős térségnek 

5volt az elsőszámú piaca.  A belváros melletti 
területen, a mai Kórház téren jött létre Pécs 
sertéspiaca. A város a délnyugat-dunántúli 



1907-ben rendezték meg Pécs ispitaaljai 
részén azt a hatalmas országos kiállítást és 
vásárt, amely fél év alatt közel egymillió 
látogatót vonzott. A vásárváros a vasút-
állomástól észak-nyugatra lévő 35 hektáros 
területen épült fel, kétezer ember munkája révén. 
A kiállítás célja Magyarország iparának, 
mezőgazdaságának, háziiparának és művésze-
tének bemutatása volt a nagyközönség számára, 
továbbá a szervezők ezáltal igyekeztek erősíteni 
a termelők és fogyasztók kapcsolatát. A kiállí-  
tás helyszínén 56 pavilont emeltek, többnyire 
magyaros szecessziós stílusban. Az egyik fő 
attrakció a Zsolnay pavilon volt, mely bejáratának 
eozin dekorációja különlegesnek számított. 
Később ezt felhasználták a Balokány strand 
felújításakor a bejárat díszítéséhez, azonban ma 
ezt már nem láthatjuk, mert azóta a strand 
épületét is lebontották. Manapság már termé-
szetes dolog, de akkoriban ritkának számított, 
hogy minden épületbe bevezették a gázt és a 
vizet, sőt, még a vezetékes telefont is. A helyi 
vállalkozók mellett az ország ismert iparosai 
voltak jelen a rendezvényen, úgymint a Ganz, 
a Hofherr, a Herz és más nagyvállalatok.         
A kiállításon számos eseményt rendeztek a 
legkülönfélébb témákban, de tartottak itt talál-
kozókat és kongresszusokat is. Különleges 
kiállításnak számított a hímestojás-gyűjtemény 
és a „Turul” léggömb, egy hidrogénnel töltött 
léghajó, mely légijárművel Pécs lakói először 

ezen a rendezvényen találkozhattak. Érde-
kesség, hogy a vásár bevételétől tették 

függővé a pécsi kultúrpalota megépülését, 
azonban az végül nem valósult meg, annak 
ellenére, hogy a vásár rendkívül sikeres 
volt. Október 13-án fényes ünnepség 
keretében, a Pécsi Országos Ipari és 
Mezőgazdasági Kiállítás nagyszabású 
rendezvénysorozatának zárásaként avat-
ták fel a Zsolnay Vilmost ábrázoló híres 
bronzszobrot, Horvay János és Apáti Abt 

7Sándor munkáját.

A korabeli térképek összevetése világosan jelzi, 
hogy megindult a terület besűrűsödése, és a 
rendezés során több új utcát nyitottak. A Szigeti 

térség legnagyobb településeként a 19. század 
második felében igen erős vonzást gyakorolt a 
környékre. Pécs gazdasági és társadalmi fej-
lődésének nagyon fontos korszaka volt az 
1850–1914 közti időszak, amikor a nyugati 
piacgazdaság kiépült, s vele párhuzamosan a 
polgárság is egyre erősödött. Pécs népessége 
gyorsan növekedett. A 19. század közepi mintegy 
15 ezer fős népesség a századfordulóra 40 ezer, 
az első világháború előtti évekre pedig már több 

6mint 50 ezer főre emelkedett.  Mindez a Szigeti 
külváros és az Ispitaalja területén is jól látszik: fél 
évszázad alatt generális változások mentek 
végbe a térségben.

10
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és a Makár utcát kötötte össze a Király, az Alajos, 
a Rókus és a Bálits utca. Ami talán a legnagyobb 
hatással volt a Szigeti külváros átalakulására, az 
a katonaság megjelenése és a kaszárnya-
építkezés. Ez utóbbi munkálatokat Pécs ese-
tében két nagyobb területen végezték: egyrészt a 
Légszeszgyár utca környékén, másrészt pedig a 
Szigeti városrészben. Pécs, mint a hasonló 
méretű hazai városok többsége, jelentős katonai 
központ is volt. A városban általában 1500–2000 
fős hadsereg állomásozott, amelynek elhelye-
zését meg kellett oldani. A laktanyákhoz nagyobb 
tér kellett, ezért elsődlegesen a külvárosok addig 
ki nem használt részein épültek a kaszárnyák.    
A laktanyaépítkezések elsődlegesen az 1890-es 
években mentek végbe. 1890-ben kilenc, 1900-
ban már 43 katonai épület állt a városban. Pécs 
város igen nagy területeket biztosított a hadse-
regnek. A Szigeti külvárosban, a Rókus utcában 
építették föl (1890) a Krajczáros laktanyát; ez az 
épület ma a PTE oktatási céljait szolgálja. Az 
utca délkeleti sarkán fogdát alakítottak ki. A 
Szigeti út déli oldalán a Lakits lovaslaktanyát 
hozták létre, az attól délre eső, akkoriban üres 
területet (legelőt) katonai gyakorlótérként hasz-

8nálta a hadsereg. 

A Xavér templom fölött alakították ki a Mayer 
laktanyát. A terület legnagyobb katonai épít-
kezése egyértelműen a Szigeti úton a 20. szá-
zad elején létrehozott honvéd hadapród-
iskola (a mai PTE ÁOK központi épülete helyén) 
volt, melyet 1898-ban adtak át. Az Alpár Ignácz 
által tervezett hadapródiskola a Lakits lakta-
nyával szemben 20 hold területet kapott, az épít-
kezést az állam finanszírozta. A hatalmas, állított 
téglalap alakú telek észak  felé egészen a Makár 
(ma Ifjúság) útig ért, az iskolaépület fölötti terü-
letek gyakorlótérként szolgáltak. Az iskolában 
mintegy 400 hallgató tanult. A főépületen kívül 
egy tiszti pavilont, egy melléképületet, egy 
kórházat, egy nyári uszodát, egy istállót és 
kocsiszínt, valamint egy legénységi pavilont is 
építettek. Tény ugyanakkor, hogy a korabeli 
Szigeti külváros vályog- és téglaépületei közül a 
hatalmas, többemeletes laktanyaépületek 
nagyon kilógtak, egyben sajátos katonaváros 
jelleget adtak a századfordulóra a városrésznek. 
Ennek a – belvárostól már elég messze lévő – 
területnek az elérését szolgálta az 1913-ban 
megindult villamosközlekedés: a Pécs-külvárosi 
pályaudvar és a Hadapródiskola között 24 
percenként induló járat 17 perc alatt tette meg a 

9kb. 3,5 km távot.

2. A Hadapródiskola épülete
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A gyáriparosodás a korabeli Szigeti külvárost 
sem kerülte el teljesen. A gyárak közül a 
legjelentősebb a vizsgált terület utcahatá-
rától északabbra, a Rókus-dombon épült 
Hirschfeld-féle sörgyár volt, amely ugyan 
kiesik elemzésünk területi kereteiből, de 
működési hatásai termé-szetesen a tőle délre 
fekvő Szigeti városrész területére is kiter-
jedtek. 

A reformkor legjelesebb pécsi vállalkozója, a 
Gömörből származó Madarász András egyre-
másra hozta létre különböző vállalatait, amelyek 
közül a legnagyobb a csetnek-pécsi vasgyár volt. 
Az Ispitaalján, a Vitéz utca végén (a mai 6. sz. főút 
mentén), lényegében egy mezőgazdasági terü-
leten (a Káptalan és a „Papnövelde” birtokai 
között), de fontos vízforrás mellett, 1863-ban 
gépgyárat is alapított. Az üzem telephelye a mai 
Hullámfürdőtől kicsit délebbre esett. Az 1860-as 
évek agrárkonjunktúrája idején mezőgazdasági 
gépek javításával foglalkozott, de később egyéb 
mezőgazdasági eszközöket és vascsöveket is 
termelt. A gépgyárhoz vasöntöde kapcsolódott. 
Az alapító a gyár irányításába bevonta fiait, 
valamint vejét, a szintén Gömörből származó 
Szontágh Pált; unokáját Szontágh Mátyást, aki 
gőzmalomtulajdonosként vált ismertté, de 
később a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamra 
elnöke is lett. A gyárat később bérbe adták, majd 
1890-ben a harangöntéssel és gépgyártással 
foglalkozó Ruepprecht testvérek kezébe került. 
A gépgyár melletti területen Madarász létrehozta 
a Vasfürdőt, amely – a Balokány mellett – szintén 
nagy népszerűségnek örvendett; a Vitéz utca 
keleti oldalán pedig megépítette a Madarász-
uszodát, amely egészen az 1930-as évekig 

10működött.  

Említést kell tennünk a vizsgált célterületen az 
agrártermeléssel összefüggő két jelentősebb 
változásról is. Mindegyik a Megyeri út környé-
kéhez kapcsolódik. Az egyik a Megyeri út jobb 
oldalán, a Nagyvárad út magasságában létre-
hozott sertéshizlalda volt, közel a vasúthoz. A 
pécsi sertéshizlaló és áruraktár cég 1890-ben 
vált részvénytársasággá. A cég 50 lóerős 

gőzmalommal rendelkezett, gabonán kívül 
kukoricát és darát őrölt, s emellett nagy 
mennyiségben sertéshizlalással, disznózsír-
exporttal és sertéskereskedelemmel is foglal-
kozott. Az 1890-es évek elején 10 ezer sertés 
tartására volt berendezkedve, s évente 1500 
–2000 hízott sertést értékesített külföldön. A 
vállalat 28 hold földdel rendelkezett, saját artézi 
kútja volt. Vezetőségében Pécs és Baranya gaz-
dasági és politikai elitjének számos alakját ott 
találjuk. A cég nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
város átvészelte az első világháború alatti 

11ellátási nehézségeket.

A másik fontos agrárvállalkozás a Megyeri út 
nyugati oldalán, a sertéshizlalóval szemben 
helyezkedett el. Ez volt az amerikai szőlő-
telep. Ennek létrehozása a filoxérajárvány 
következménye. A Pécsen, így a Szigeti külvá-
rosban élőknek is fontos bevételi forrása volt a 
mecsekoldali szőlő- és bortermelés. Az 1887-ben 
felbukkanó filoxéra viszont tönkretette a szőlő-
ket, azok nagy részét ki kellett vágni. A szőlő-
rekonstrukcióhoz már más, a gyökértetű-
betegséggel szemben immunis fajtákra volt 
szükség. Pécs városa aktívan 
próbált javítani a szőlős-
gazdák helyzetén, 
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ezért bekapcsolódott a megújítási folyamatba. 
Ennek első lépése az amerikai szőlőtelep 1888. 
évi felállítása volt. Itt kísérletezték ki és állították 
elő azokat a szőlővesszőket, amelyeket a gazdák 
megvásárolva telepíthettek. A kikísérletezett, 
termesztett fajták többsége direkt termő volt, 
vagyis olyan szőlő, amelynek termése és bora 
egyaránt élvezhető, ugyanakkor alanynak is 
alkalmas volt. Ezek a direkt termő fajták viszony-
lag olcsónak számítottak. A telep fő feladatát az 
alanyfajták európai nemes fajtákkal való be-
oltásával új fajták kikísérletezése jelentette. A 
városi szőlőtelep teljesítményére jellemző, hogy 
az 1890-es években évente több százezer 
gyökeres és sima vesszőt adott el a gazdáknak, 
ami a század vége felé már túlkínálatba fordult, 
hiszen az országban máshol is hasonló újító 
programok futottak. Végül is a szőlőtelepet némi 
vajúdás után 1917-ben zárták be, de a feladatát 

12teljesítette.  A vizsgált célterület gazdasági mű-
ködése egyre szorosabb szimbiózisba került a 
belvárosi területekkel, az ottani vállalkozókkal. 
Ezt jól mutatja, hogy a már említett, 1907. évi 
országos kiállítást is a térség belvárosi határára 
szervezték.

Az 1910. évi népszámlálási adatok szerint a 
háború előtt a Szigeti külvárosban összesen     
12 028 fő lakott. A városrész a Budai külváros 
után a második legnagyobb népességű 
egység volt Pécs határain belül. Népessége 
felekezeti szempontból döntően római 
katolikus (10 473 fő, 87%) volt, de élt itt 676 
református (5,6%) és 534 izraelita (4,4%), 
továbbá kisebb számban és arányban 
evangél ikusokat ,  görögkelet ieket  és 
unitáriusokat is találhattunk. Érdemes meg-
jegyezni ezzel kapcsolatosan, hogy az izraeli-
táknak a történeti belvárosra jellemző magas 
aránya ebben a városrészben nem volt jellemző, 
kiemelendő viszont, hogy a legtöbb református a 
korabeli öt városrész közül e területen élt. 
Anyanyelvüket tekintve a lakosok döntően 
magyarok voltak (11 038 fő, 91,7%), mellettük 779 
(6,4%) német, 102 (0,8%) horvát anyanyelvű élt itt, 
nem beszélve a kisebb csoportokról. A lakos-
sággal együtt szaporodott a lakások száma is:    

a századfordulón a városrészben 2 720 lakott és 
84 nem lakott lakást számláltak össze; a háztar-
tások száma 2 660 volt.

Javult a városrész iskolai ellátottsága is. A Szigeti 
külvárosban már 1829-ben volt iskola, Szigeti 
Külvárosi Népiskola néven, a Makár (ma 
Alkotmány) utca közepén, amely ferences rendi 
kántortanítóval működött. 1857-ben városi 
borvámpénzből egy új iskolaépületet építettek. 
Az 1868-as népiskolai törvénnyel ennek az isko-
lának is megszűnt a felekezeti jellege, községi 
népiskolává alakult. 1898-ban már tíz osztályt 
indítottak. Viszont az idő eljárt felette, az épület 
már nem felelt meg a biztonsági és tanügyi 
követelményeknek, ezért két szomszédos telek 
kisajátításával a helyén 1900-ban újat emeltek. 
Az építkezést a város a Pécsi Takarékpénztár 
kölcsönéből finanszírozta. Az 1901/1902-es 
tanév a Szigeti külváros 1368 gyermeke számára 
már az új épületben kezdődött. Az Attila utca felé 
kétemeletes, a Makár utca felé háromemeletes, 
palotaszerű épület korszerű iskola volt; korabeli 
leírásokból is ismert, hogy a Makár utcai iskola 
nemcsak a városban, de az országban is 
egyedülálló színvonalat képviselt. (Ma a PTE 

13gyakorlóiskolája.) 

Még régebbi múltra tekinthetett vissza a Jakováli 
Hasszán dzsámijához kapcsolódó egykori kolos-
tor romjain létrehozott hajdani pestiskórház, 
amely 1780-ban a város tulajdonába került, 1857-
ben közkórházi címmel és feladattal ruházták föl, 
ugyanakkor mellette szegényházat és árvaházi 
építményeket is felhúztak. Az intézmény sokat 
fejlődött, 1869-ben kétemeletesre bővítették, 
komfortosodott, s egyre szélesebb körű tevé-
kenységet végzett, 1902-ben már 325 beteget 
tudtak elhelyezni benne. A másokért áldozni kész 
gondolkodás szép példái voltak a pécsi 
árvaházak. A városi árvaházat (Rudolfinum) 
1858-ban alapították, magán- és közadomá-
nyokból bővítették, majd pedig 1899-ben egyesí-
tették az 1886-ban magánadományokból létre-
hozott Matessa árvaházzal. A századforduló 
környékén megjelent a Szigeti városrészben a 
korabeli polgári élet önszerveződése is. Csak 
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egy példát említünk ennek érzékeltetésére: 
1908-ban alakult meg a Szigeti Külvárosi Tár-
saskör, amelyben teke- és tornaszakosztályt 
hoztak létre. A tornászok a Szigeti külvárosi 
iskola tornatermében tudtak edzeni. Számos 
tekeversenyt szerveztek, amelyeken magas 
méltóságú városi polgárok is megjelentek. Tény 
ugyanakkor, hogy hamar megszűnt az egye-

14sület.

Az első világháború és azt követő szerb meg-
szállás alaposan megváltoztatta a város életét. 
Az addigi pezsgő vállalkozói életnek vége lett. 
Pécsnek főleg a népességveszteséggel és a 
gazdasági kimerüléssel kellett szembenéznie.   
A háborús népességveszteség nagyrészt koráb-
ban dolgozó férfiakat érintett. Maga a város azon-
ban még a szerb megszállás alatt sem indult 
pusztulásnak, bár az is kétségtelen, hogy a 
szerbek a jobban adóztatható belvárosi népes-
séget, főleg a vállalkozókat alaposan sanyar-
gatták adókkal és egyéb kötelezettségekkel.      
A délszlávok 1921. augusztusi kivonulása után 
szembe kellett nézni azzal, hogy a piacok egy 
része elveszett, a belső kereslet csökkent, a 
munkanélküliség felszökött, a jövedelmek visz-
szaestek. A hatalmas infláció miatt a megtakarí-
tások elvesztek, s a bizonytalan gazdasági 
helyzetben sok vállalkozó hagyta el a várost.      
A háborút megelőző hatvan év az „alapítások 
kora” volt, ezzel szemben a két háború közötti 
korszakban alig jöttek létre új magánberuhá-
zások. A nem túl perspektivikus körülmények 
közepette ugyanakkor tény, hogy a város népes-
sége gyorsan nőtt, ami elsődlegesen a nagy-
arányú beköltözésnek volt köszönhető: 1930-ban 
61 663-an, 1941-ben már 73 ezren laktak a város-
ban. 1930-ban a Szigeti külvárosban 15 803 fő élt, 
amely a pécsi lakosság csaknem negyedét tette 
ki. Érdemes ránézni a külváros népesség foglal-
kozási szerkezetére is: az itt élő lakosság egyre 
inkább elvesztette agrártermelői vonásait, a 
keresők közül már csak 285-en foglalkoztak fő-
állásban mezőgazdasággal, ezzel szemben az 
iparban 2 225, a szolgáltató ágazatokban 2 285 

15főt találunk.

A vizsgált területen a legnagyobb változást 
kétségtelenül a gyorsan növekvő népesség 
lakáskérdésének megoldása hozta. Már a 
háború végén beleütközött a város vezetése 
abba a problémába, hogy a növekedő népes-
séghez képest kevés lakás állt rendelkezésre.    
A háború előtt már megtörtént a városi tulajdont 
képező ispitaaljai terület felmérése, megrajzolták 
a leendő utcaszerkezetet, megindult a mocsaras 
terület feltöltése. Ennek során az Ispitaalja 
teljesen átalakult. A terület nyugati részén 
lakókat a rácvárosiak Lepedő-városiaknak is 
csúfolták, mivel régen gyakran vitték haza 
lepedőben a „szigetiek” a Rácvárosban meg-
vert legényeket. Az átalakítási folyamatot 
gyorsította, hogy az 1920-as évek földbirtok-
rendezési terveiben a hadiárváknak, hadirok-
kantaknak stb. igény esetén házhelyet kellett 
biztosítani, ugyanakkor az Országos Földbirtok-
rendező Tanács által az 1920. évi földreformnak 
megfelelően kimért házhelyek is nagyrészt e 
területen helyezkedtek el (Szilágyi Dezső, Mező-
szél utca stb.) A város nyilvánosan meghirdette a 
házhelyeket. Az 1925. évi városi térképen már 
világosan látszik az ívelt Kolozsvár utca, valamint 
az észak-déli irányú Fiume (ma Petőfi) utca, 
amelyeket nyugat-keleti irányban összekötnek 
azok az új utcák, melyeknek többségét a Trianon-
ban elcsatolt területek városairól neveztek el 
(Kassa, Marosvásárhely, Nagyvárad, Nagy-
szeben). Az észak-déli irányú összekötő utcákat 
jelesebb magyar személyekről neveztettek el 
(Tompa Mihály, Vas Gereben stb.). Ezt a vonal-
zóval megrajzolt utcarendszert délről a vasút 
mentén haladó Bánffy (ma Mártírok), nyugatról 
pedig a Megyeri út zárta le. Az újonnan kialakított 
ispitaaljai területen egyrészt családi házas be-
építést engedtek, másrészt viszont méretes 
bérházakat is építettek, főleg a nagyobb utcák-
ban. Ilyen volt például az 1922-23-ban épített 
vasutas bérház a mai Mártírok útján (az épület az 
1944. évi események kapcsán a köztudatban 
zsidó gettóépületként ismert). Tegyük hozzá 
mindjárt, ahogy a haldokló pécsi kisipar számára 
igen jól jöttek a városban végbement lakásépít-
kezések, hiszen a megrendelések egy része 

16hozzájuk került.
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A déli területeken gyorsan növekedő lakosság 
számára újabb és újabb középületek kellettek. Az 
1921. 30. tc. kifejezetten a külterületi iskolák épí-
tését szorgalmazta. Az Ispitaalján a mai Petőfi út 
közepe felé 1931-ben adták át az impozáns 
méretű elemi népiskolát. Az építkezés igen drága 
volt, mintegy 301 ezer pengőt költöttek rá. Az 
épület L-alakú, egyik szárnyát a fiúk, másikat a 
lányok használták. A 12 tanteremből hat a 
magasföldszinten, hat pedig az első emeleten 
helyezkedett el. (A második világháború után a 
neve Petőfi Általános Iskola lett, majd 1995-től az 

17Angster szakmunkásképzőhöz került.)

A térség másik nagy közösségi fejlesztése a 
Maléter fürdő helyébe felépített Hullámfürdő volt. 
A Ráth utca – Vitéz utca területén már korábban 
is ott volt a már említett Vasfürdő, valamint a 
Madarász-uszoda. A Vasfürdő emeletét 1923-
ban, az épületet pedig az évtized végén bontották 
le (a helyére bérházat építettek). A városi közön-
ség részéről hatalmas igény volt ebben az idő-
ben fürdők létesítésére, amit jól mutat, hogy a 
környező nagyobb településeken is egyre-másra 
nyíltak fürdők. A Madarász-uszoda új tulajdo-
nosa, Maléter László ügyvéd beruházásaként 

1926-ban épült meg egy nyitott nyári fürdő (már 
akkor strandfürdőnek is nevezték). A fürdőt a 
Ráth utcától kőfallal választották el. Ez egy 50 
méteres medencével rendelkező fürdő volt, a 
partját drávai homokkal szórták be, s 45 kabint 
építettek hozzá. 1929-ben még országos úszó-
versenyt is rendeztek itt. A város 1935-ben 
megvette a Maléter-fürdőt: ekkor alakították 
ki a Hullámfürdőt. Ez abban az időben az 
ország harmadik hullámoztató gépezettel 

18ellátott strandja volt.  

Szintén tömegeket mozgatott meg a korcsolya-
pálya létrehozása: a vasúttól északra, az uszoda 
mellett, a Vitéz utca mentén nyílt meg az első 
korcsolyapálya, létrehozásában a Korcsolyázó 
Egyletnek volt nagy szerepe. A jégpálya 32 éven 
át szolgálta a nagyérdeműt. Az 1920-as években 
épült meg a Tüzér utca keleti oldalán a PAC 
sportpályája, amihez az egyetemi polgárokat 
tömörítő PEAC sportolói 25 ezer koronával 
járultak hozzá, s a szerződés szerint a PEAC 
örökre használhatta a sportlétesítményt. A 
közösségi lehetőségek közül említsük még meg 
az új időket mutató Uránia filmszínház létre-
hozását. 

3. Az Uránia Mozi
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Látható az eddigiekből, hogy míg a dualizmus korában főleg az állami katonai igényeknek megfelelően 
változott a vizsgált térségünk, addig a két háború közötti időben ezek helyett inkább már a közösségi 
igényekre figyelő városi beruházások és programok változtattak a külváros lehetőségein. 

A SZIGETI VÁROSRÉSZ A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐ KORSZAKBAN

A második világháború utáni átmeneti korszakot 
követően a szocializmus időszaka köszöntött 
Pécs városára. Ez az addigi helyi magángaz-
daság teljes rendszerét átalakította. Az ipari és 
kereskedelmi üzemeket 1947–1949 között 
államosították, s leszámítva néhány kisebb szol-
gáltatóipari egységet szinte minden állami kézbe 
került. Az új hatalom leszűkítette az egyház 
addigi funkcióit. A korábbi meghatározó társa-
dalmi csoportok tagjait háttérbe szorították, sok 
esetben a vagyonuktól is megfosztották. Az első 

ötéves tervvel elindított gazdasági modell a 
nehéziparosításról szólt. Pécs nem volt kiemelt 
szocialista város, viszont a korábbi gazdasági 
kapacitásai révén jól beilleszthették a nehéz-
iparosítás rendszerébe. Mindez együtt járt egy 
látványos népességnövekedéssel, amelynek 
során 1990-re Pécs 170039 lakosúvá növe-

19kedett.  A népességnövekedés új lakótelepeken 
csapódott le: előbb Meszesen és az Uránváros-
ban, később a Szigeti városrészben, a Megyer-
városban és a Mecsekoldalban. 

4. A Szigeti úti lakótelep építése



A szocializmus korában a Szigeti külváros képe 
megváltozott, s ez jelentős mértékben a panel-
építészetnek és az egyetemi fejlesztési prog-
ramoknak köszönhető. A belvárostól nyugatra 
lévő városi területeken, az addigi családias 
jellegű lakások között egyre több panelépületet 
emeltek, ami egyben az egész városrész 
szerkezetét módosította. Több mérföldkövet 
lehet látni a folyamatban. Az egyik a mai több-
sávos, nyugat felé vezető 6. sz. út menti területek 
átalakítása. Mivel a város legfontosabb közle-
kedési útjáról van szó, érdemes kiemelni, hogy 
egészen a Tüzér utcáig egyre több 4 vagy 10 
emeletes épület jelent meg, főleg a Madách utca 
és a Megyeri út találkozásától nyugatra. De még 
jelentősebb volt a két korábbi főutca, a Szigeti és 
a Makár (Alkotmány/Ifjúság) út, keletről a Petőfi, 
nyugatról pedig a Honvéd utca közötti terület 
átalakítása. Itt lényegében minden korábbi 
épületet eltüntettek, s panelházakat húztak föl.   
E tömb mellett a Szigeti út déli oldalán építették 
föl a 25 emeletes, 250 lakást magában foglaló 

20„Magasházat”.
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5. A Magasház építése, 1975
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A városrész másik nagy változása az egyetemi 
oktatás szélesedésével kapcsolódott össze. 
1950-ben az addigi orvoskart önállósították 
(PTE–POTE). Az Erzsébet tudományegyetemi 
hagyományok miatt az orvosképzés a város több 
helyén működött. A hallgatói létszámok emel-
kedtek, az 1960/61-es tanévre már 947-en 
iratkoztak be. Állandó problémát jelentett a 
széttagoltság. 1966-ban a Szigeti külváros 
szélén, a volt Hadapródiskola telkének Ifjúság 
útjai oldalán felépítették a 400 ágyas klinikát, s 
ezzel a városban szétszórt klinikák egy részét 
sikerült egy helyre telepíteni. Négy évvel később 
készült el a Szigeti úti oldalon a hadapródiskola 
átalakításával az új elméleti tömb. A növekvő 
hallgatói létszámok kollégiumépítést követeltek: 
az 1970-es évek végén már kettő is volt az orvos-
karnak. A POTE végül is az egyetemi integráció 
során 2000-ben beleolvadt a PTE rendszerébe.

6. A POTE/PTE ÁOK épülete manapság

Az egykori Had-apródiskola épülete 1956-ban a 
Pécsi Orvos-tudományi Egyetemhez került. Ez 
az  i n t ézmény  1951  f eb ruá r j á tó l  1999 
decemberéig önálló intézményként működött. Az 
orvosi egyetem első nagy, átfogó fejlesztési tervei 
az 1950-es években készültek, amelyek 
eredményeként 1966-ban megépült a 400 ágyas 
klinikai tömb, majd a központi épület (1970). Az 
általános orvosképzés 1973-ban egészült ki a 
fogorvosképzéssel, egy évtizeddel később 
megindult az angol (később a német) nyelvű 
képzés működik.

A még csak formálódó baloldali hatalom idején, 
1948-ban jött létre a korábbi bölcsészképzés 
romjain Pécsett a pedagógiai főiskola, akkor még 
a Janus Pannonius utcában, de 1950-től már a 
volt Pius gimnázium Ifjúság úti épületében 
működött tovább. Különböző képzési formák 
gyors váltakozása után 1964-től kezdve stabi-
lizálódott a négyéves, kétszakos képzési rend-
szer. Szaporodtak a tanszékek, s egyre szín-
vonalasabban működött az intézmény, jelentős 
hallgatói létszámokat produkálva. 1962-től Pécsi 
Tanárképző Főiskola néven dolgozott tovább.     
A pécsi tanárképző a hasonló profilú főiskolák 
között az országban az egyik legjobb volt. 1982-
ben az integráció során a Janus Pannonius 
Tudományegyetem részévé vált, s azt követően 

21több karán is egyetemi képzés indult meg. 

A gyors népességnövekedés korában az alap- 
és középfokú oktatás lehetősége is szélesedett a 
városrészben. A Köztársaság tér – Rét utca – 
Kolozsvár utca térségében egy sajátos oktatási 
és igazgatási terület formálódott.

Ebben a térségben 1963-ban nyílt meg a 
Köztársaság Téri Általános Iskola, ahol 732 diák 
kezdte meg tanulmányait. A városban 1965-ben 
egyedülállóan itt vezették be a francia nyelv 
emelt szintű oktatását. Az iskola udvarán hosszú 
évekig még jégpálya is működött. A Rét utca és a 
Kolozsvár utca közötti térben az 1941-ben 
megkezdett, de a háború miatt csak az 1950-es 
években befejezett épület adott otthont a keres-
kedelmi szakközépiskola és szakmunkás-
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képzőnek. A Kolozsvár utcában 1962-ben kezdte 
meg munkáját a Radnóti Miklós Közgazdasági 
Szakközépiskola. 1971-ben nyitotta meg kapuit a 
Megyeri tér mellett a Mezőszél utcai iskola, akkor 
még Hal József Utcai Általános iskola néven.      
A tizenkét tantermes iskolában 420 diák kezdte 
meg tanulmányait. A felsorolt példákból is lát-
ható, hogy a belvároshoz közeli területen máig 
működő intézményekkel sikerült megoldani az 
oktatási feladatokat, ugyanakkor hangsúlyoz-
nunk kell, hogy eddigre már eltűntek a belvárost a 

22többi városrésztől elválasztó korábbi korlátok.

A Szigeti városrészben napjainkban számos 
óvoda, általános iskola és középiskola is helyet 
kap. A városrész keleti határán, a Rét utcában 
található a Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay 
Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 
ahol kereskedelmi, idegenforgalmi és vendéglátó 
képzésben részesülhetnek a nappali tagozatos 
diákok. Az iskolában emellett felnőttképzés is 

működik. Szintén a Rét utcában található a  
Pécsi Szakképzési Centrum Angster József 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakisko-
lája és Általános Iskolája egyik fő épülete. Az 
oktatási intézmény másik épülete szintén a Szi-

23geti városrészben, a Petőfi utcában található.  
Az iskola több olyan projektben is részt vesz, 
amely a hátrányos helyzetű, tanulási nehéz-
ségekkel küzdő diákok segítését célozza meg, 
így pl. 2011 óta viseli a megtisztelő Diszlexiás-
barát Iskola címet.

Itt található továbbá a már említett Köztársaság 
Téri Általános Iskola, amely számos projekt 
mellett részt vesz az országos szintű Ökoiskola 
programban, saját, Egész-ség elnevezésű 
programjával. Ennek keretében 1992 óta kiemelt 
figyelmet fordítanak a lelki egészségvédelemre 
és arra, hogy a gyerekek fejleszteni tudják 
önismeretüket, kommunikációs készségüket, és 
megismerkedjenek az erőszak nélküli konfliktus-
kezelés módszereivel.

7. A megújult 400 ágyas épülete
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igen nagy beépítetlen területek voltak, így ez 
alkalmasnak látszott egy tömegigényeket 
kiszolgáló csarnok létrehozására. Végül a városi 

24sportcsarnokot 1976. november végén adták át.
A vizsgált területen a szocialista korszak leg-
nagyobb üzeme kétségtelenül a Tejipari Vállalat 
volt, mely az országos Tejipari Trösztbe tagoltan 
működött. Az üzemet a már jó 80 éves Rákóczi 
úti belvárosi telephelyét kinőve 1965-ben költöz-
tették új helyére, a Tüzér utcába. A méretét 
mutatja, hogy dolgozói létszáma a külső telep-
helyekkel együtt 1967-ben már 868 fő volt, 
akiknek mintegy harmada dolgozott a pécsi 
üzemben. Az 1960-as évektől jelentős korszerű-
sítések indultak meg a vállalatnál. 1965-ben 
megkezdte működését az új üzem a Tüzér 
utcában, ami hosszú távon megoldotta a telep-
helyi problémákat. Tegyük hozzá még, hogy a 
Tejipari Vállalat nemcsak a tejtermék-előállítást 
végezte, hiszen a termelés megszervezése, a 

A Szigeti városrészben találjuk az egyetemi 
fenntartású gyakorló iskolákat is, így az Alkot-
mány utcában a PTE Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium 1. számú Általános Iskoláját; míg 
az Őz utcában működik a PTE Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc 
Gimnáziuma és Általános Iskolája. Mindkét 
iskola Minősített Tehetséggondozó Műhely, 
illetve Akkreditált Kiváló Tehetségpont. Emellett 
utóbbi az Ökoiskola program résztvevője is, 
amelynek keretében a pedagógiai munka és az 
oktatási intézmény működtetése, mindennapi 
élete a fenntarthatóság értékének képviseletén 
alapul. Ezen belül a Gondolkodj globálisan, 
cselekedj lokálisan! című programban is részt 
vesz az iskola. 

Pécsett hosszú időn keresztül nagyon hiányzott 
egy nagyobb kapacitású sportcsarnok. Mivel a 
vizsgált térség déli részén, a vasút mentén még 

8. A Köztársaság téri játszótér
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9. A Lauber Dezső Sportcsarnok épülete

utóbbi évtizedben a külföldre vagy Budapestre 
26való elvándorlás egyaránt szerepeltek.

Kétségtelen, hogy a Szigeti városrész számára a 
rendszerváltás, s azon belül a gazdasági 
tulajdonváltozások sora komoly nehézségeket 
okozott. A privatizáció (tulajdonváltás), a hazai 
verseny megnyílása, a korábbi stabil piacok 
elvesztése miatt a Tejipari Vállalat sem járt jól.     
A tejüzem eleinte ugyan még bővült is, s a MiZo 
még a pécsi női kosárlabda finanszírozásban is 
nagy szerepet vállalt. A 2000-es évek első 
évtizedében azonban a cég egyre rosszabb 
helyzetbe, majd pedig külső kézbe került, s a 
pécsi telephelyen fokozatosan megszüntették a 

27termelést. 

Volt azonban egy nagyon szerencsés változás, 
mégpedig a szolgáltató szektor gyors fejlődése, 
amiben az egyetem fejlődése és bővülése volt a 
legjelentősebb. Ez több szervezetet is érintett, s 
máig és a jövőben is tartó hatásokkal is együtt 
járt. Emeljük ki ezek közül elsőnek azt, hogy az 
1990-es évektől kezdve a JPTE tömeg-

szállítás biztosítása is hatáskörébe tartozott, 
ráadásul még exportálni is tudott. A vállalat egyre 
több tejet vásárolt fel, ami 1983-ra már elérte a 113 
millió litert. 1970-ben bemutatták a cég új termé-
keit, a műanyagpoharas kefirt, tejfölt és iskola-
tejet. 1975-ben adták át az új vajgyártó gép-
sorokat, majd egy évvel később elkészült a 
tejüzem új hűtőgépháza. Mindenestre tény, hogy 
a város lakossága megkedvelte az új termé-

25keket, bevált a műanyag-kiszerelés. 

Az 1980-as évek második felében a pécsi 
gazdaság egyre több gonddal küszködött, főleg a 
keleti piacok elvesztése miatti exportcsökke-
nésnek voltak negatív következményei. Az 
évtized végén már jelentős munkanélküliség is 
kialakult a városban, amelynek lakossága 1980-
tól kezdve folyamatosan csökkent. 1980–2018 
között Pécs lakossága a korábbi 170 ezerről 
mintegy 145 ezerre csökkent. Ennek okai között a 
pécsi gazdaság nehéz helyzete, a jelentős 
munkanélküliség, a külföldi működő tőke meg-
telepedésének ciklikus volta, a társadalom szá-
mára jelentkező perspektívátlanság, s főleg az 

II. SZIGETI-VÁROSRÉSZ
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másrészt a tőke beáramlása újabb kiszolgálói 
egységek megjelenését vonja maga után a 
területen. 

A Rét u. 4. szám alatti épület 1992 óta ad helyet az 
Egészségtudományi Karhoz tartozó központi 
hivataloknak, a tankonyhának és a táplálkozás-
tudományi laboratóriumnak. Az ETK a PTE egyik 
legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő kara, 
mely 2000. január 1-jétől az intézményi integráció 
révén a Pécsi Tudományegyetem részeként mű-
ködik. Az oktatás több városban zajlik: Kapos-
váron, Pécsett, Szombathelyen és Zalaeger-
szegen, ahol hatékony együttműködés alakult ki 
a helyi oktatókórházakkal és szociális intéz-
ményekkel. Az egészségügyi főiskolai képzés a 
szociális és egészségügyi miniszter „alapító 
okirata” alapján 1990. szeptember 1-jén indult a 
Minisztérium, a POTE, valamint Somogy, Zala és 
Vas megyék vezetőinek közös előkészítő 
munkáját követően.

2000-től indult a gyógyszerészképzés, a Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi 
Kara (PTE ÁOK) oktatási tevékenysége kere-
tében. A Dunántúlon található egyetemek kép-
zési rendszeréből hiányzott a gyógyszerész-
képzés, ezért az e térségben tanulni kívánók 
képzési igényüket csak az ország távolabbi 
részében (Budapest, Szeged, Debrecen) tudták 
kielégíteni. Ezen kívül szükséges volt növelni a 
Dunántúl gyógyszerész munkaerő utánpótlását 
gyógyszerellátási, gyógyszer- és gyógytermék-
előállítási, gyógyszer-ellenőrzési és -ismertetési 
területeken. 2002 tavaszán hat új gyógyszeré-
szeti szakintézetet alapítottak: a Gyógyszer-
technológiai Intézetet, a Gyógyszerészi Kémiai 
Intézetet, a Gyógyszerhatástani Tanszéket, a 
Toxikológiai Tanszéket, a Farmakognózia Tan-
széket és a Gyógyszerészeti Intézetet. Így a 
pécsi szakon a szakmai képzés legfontosabb 
szaktárgyainak oktatása önálló szakintézeti/ 

29
tanszéki keretek között kezdődhetett meg.

egyetemmé vált, s a városrészben működő 
intézményei gyors ütemben növelték a hallgatók 
és az oktatók számát, és ezzel együtt a kiszol-
gáló apparátus méretét. Az Ifjúság úti campusból 
egyetemi képzést nyújtó bölcsészkar és 
természettudományi kar lett, ahová az állami 
finanszírozást kihasználva tömegesen jelent-
keztek hallgatók. 2000-ben, az egyetemi 
integráció után 6421 hallgatóval a BTK lett a 

28legnagyobb kar.  A bővülés új beruházásokat 
eredményezett: az igen lerobbant állapotú 
ingatlanok felújítása mellett új épületekre is 
szükség volt, ezért átépítették, modernizálták a 
központi épületet, átalakították a volt Pacsirta 
utcai kollégiumot oktatási épületté, egyes 
társadalomtudományi képzéssel foglalkozó 
intézeteket vagy tanszékeket pedig a Rókus 
utcában lévő, volt kaszárnyaépületekbe helyez-
tek át.

A POTE hallgatói létszámának bővülése együtt 
járt egy jelentős infrastrukturális fejlesztéssel, 
amelynek során a kampusz területén nagyon sok 
beruházás kezdődött meg. A 2010-es években 
felújították a 400 ágyas klinikát, vele szemben az 
Ifjúság út északi oldalán új klinikai egységeket 
hoztak létre. A kormányzat által megálmodott, 
magyar költségvetési és európai uniós forrásokat 
is felhasználó Modern Városok Programnak 
köszönhetően 2018 végén komoly bővítési mun-
kálatok kezdődtek a klinika és az ÁOK főépülete 
közötti részen: sor került az új elméleti tömb 
alapkőletételére.

Az orvosi kar épületével szemben állt a Lakits-
laktanya, a pécsi zsidóság egyik emlékhelye. 
1944-ben háromezer pécsi zsidó lakost itt 
gyűjtöttek össze és indítottak el Auschwitzba. 
Falán a város emléktáblát is avatott, a romos 
épületet azóta lebontották. A helyén kialakított 
ideiglenes parkoló helyét a jövőben komoly 
beruházások vehetik át, ami feltehetőleg 
egyértelműen felértékeli a Szigeti városrészt, és 
egyfajta alcentrumot alakít ki a Tüzér utca, 6-os 
út, Honvéd utca, Kürt utca térségében. Egyrészt a 
már így is több mint 4500 főt kitevő külföldi 
hallgatói létszám várhatóan növekedik majd, 
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2.  KULTÚRA, SZOKÁSOK, IDENTITÁS

A városrészt a Belváros, Mecsekoldal és 
Uránváros közötti elhelyezkedése amolyan 
átkötő területté teszi a központ és a külváros 
beljebb lévő peremterületei között. A kerületet 
több szempontból is érdekes kettősség jellemzi. 
Amíg a Kórház tér környékének utcáit már 3-400 
éves források is említik, addig a kiterjedt panel-
negyedek építése csak az 1970-es években 
kezdődött. Mindez tetten érhető az építészetben 
is, ugyanis a városrész keleti része (a 6-os úttól 
északra egészen a Kodály Zoltán útig) megőrzött 
valamit a szűk utcácskás, több száz évre 
visszanyúló történelmi arculatából, a Petőfi 
utcától nyugatra és a 6-os számú főúttól délre 
fekvő részek (Ispitaalja) azonban már javarészt a 
két világháború közötti historizáló stílust, 
valamint az 50-es, 60-as évek építészeti stílusát 
tükrözik. Ugyanez a kettősség a lakosság 
összetételében és a kulturális kínálat alaku-
lásában is megmutatkozott. A kerület jelentős 
része nagyon fiatal, alig ötven éves múltra tekint 
vissza. A hetvenes években beköltözött új lakók 
mára elérték a nyugdíjas kort, elköltöztek vagy 
elhunytak, hasonlóan a városrész történelmi 
részeinek lakosságához, ahol a kerületre 
jellemző kisiparos létet idővel a szocialista 
nehézipari munkásréteg váltotta fel, majd a 
kilencvenes évektől egyre nagyobb számban 
költöztek ide egyetemisták, akik vagy lakást 
vásároltak, vagy albérletben töltötték tanulmányi 
éveiket. Éppen emiatt a városrészben rengeteg 
az idős lakos és a diák, illetve pontosan ezért 
nem mondhatjuk egyértelműen, hogy a kerület 
elöregszik. Sőt, a 2000-es években egyre több 
fiatal pár és család költözik be a szolgáltatá-
sokkal és közlekedési infrastruktúrával rendkívül 
jól ellátott kerületbe. Éppen ezért nem meglepő 
az a hangulatos kép, amely a Szigeti külvárosban 
fogad minket. 

Egyetemisták sietnek az óráikra, kerékpárral 
érkező külföldi hallgatók suhannak el a 
Szigeti úton, nyugdíjasok, gyerekek és fiatal 
családok várnak a buszmegállókban, mások 
babakocsit tologatva sétálgatnak, esténként 
kocognak, kutyát sétáltatnak, vagy a pék-
ségekben, kávézókban beszélgetnek.

Kulturális szempontból inkább a „tranzit lét” a 
meghatározó. A városrész nem rendelkezik sok 
ember befogadására alkalmas nyitott közösségi 
terekkel, a Belváros vagy Uránváros azonban 
gyalogosan és tömegközlekedéssel is percek 
alatt megközelíthető, ott pedig találhatók koncer-
tek rendezésére alkalmas helyszínek. Számos 
civil szervezet, kulturális egyesület, amely ebbe a 
kerületbe van bejelentve, tényleges aktivitást 
nem (csupán) itt fejt ki, hanem Pécs egész 
területén. Elsősorban a negyed adottságainak 
köszönhetően a szórakozási és kultúra-
fogyasztási lehetőségek sokrétűek és szinte 
teljes egészében az egyetemhez köthetők.        
A közelben van az Ifjúság úti kampusz a Szenes 
Klubbal, a Sörház, az ÁOK épülete, a Pollack 
Strand, rengeteg étterem, söröző, kávézó és az 
Uránia Mozi is. 

A Szigeti városrész a kedvező elhelyezkedé-
sének és jó közlekedési lehetőségeknek köszön-
hetően igen kedvelt a diákok, fiatal házasok és 
kisgyermekes családok körében. Ez nem meg-
lepő, hiszen számos bolt, pékség, cukrászda, 
étterem és söröző mellett a Szigeti külváros 
magában foglalja a Pécsi Tudományegyetem 
Rókus utcai és Szigeti úti (PTE Általános Orvosi 
Kar) kampuszait, az Egészségtudományi Kar 
Rét utcai épületét, valamint számos közép- és 
általános iskolát. Itt található továbbá az Uránia 
Mozi, a Hullámfürdő és a Lauber Dezső Sport-
csarnok, amely koncertek, kiállítások, színházi 
előadások, musicalek mellett népszerű női és 
férfi kosárlabdacsapatok otthona és legendás 
mérkőzések helyszíne.
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A Jakováli Hasszán dzsámi

HITÉLET ÉS NEMZETISÉGEK

Pécs különböző utak, vallások és kultúrák 
találkozási pontján fekvő kétezer éves város, 
soknemzetiségű kultúrával, gasztronómiával, 
ahol egymásra és egymás mellé épült a római 
kor, a középkor, a török hódoltság, majd a 
polgárosodás számos ma is látható emléke. 
Pécs nemzetiségi hagyományokra építő, 
fiatalos, izgalmas, sokszínű város, élettel teli 
közterek, a kulturális örökség és a kulturális 
újítás települése: sok száz évre visszatekintő 
és az együttélésből merítő művészeti 
innováció helyszíne. A múltban latin, török, 
német, horvát, szerb, bolgár, magyar kulturális 
rétegek rakódtak itt egymásra, ma a város a 
magyarországi német, horvát és roma kultúra 
legfontosabb helyszíne. Pécs kulturális kapu-
város, amely a Balkán felé nyitott, ahhoz ezer 
szállal kötődő, pezsgő központ. A megye-
székhely kulturális jellemzőit a település 
különböző elnevezései is mutatják: Pécs 
(horvátul Pečuh, németül Fünfkirchen, 
szerbül Печуј, Pečuj, törökül Peçuy – ejtsd: 
Pecsuj, a középkorban latinul Quinque 
Ecclesiae, az ókorban latinul Sopianae).    
A város a török kiűzése utáni időkben, a 18. 
század elejétől fokozatosan vált soknemzeti-
ségűvé: a visszatérő magyarok mellé szerbek, 
horvátok, német kereskedők, iparosok, katonák 
érkeztek, akik otthonra találtak itt. Ekkorra alakul 
ki a Pécs polgárságát alkotó „három nemzet”: a 
Belvárosban a „Natio Germanica”, a Budai 
külvárosban a „Natio Croatica” és a Szigeti 
külvárosban a „Natio Hungarica”. A Szigeti 
városrész Mezőszél utcája onnan kaphatta az 
elnevezését, hogy a 19. században itt ért véget 
város, ez volt a mező széle.  Lakóinak 95%-a volt 
magyar, míg a Belváros lakossága többségében 
német, a Budai rész pedig horvát volt.  

Pécs egyik legjellegzetesebb épülete a Jakováli 
Hasszán dzsámi, amely Magyarország egyik 
legjobb állapotban fennmaradt török építé-
szeti emléke. Az egyetlen, ahol a dzsámi és a 

hozzá csatlakozó karcsú minaret szinte válto-
zatlanul őrizte meg az eredeti tömegcso-
portot. Evlija Cselebi török utazó leírásából 
tudjuk, hogy Jakováli Hasszán pasa építtette, 
feltehetően a 16. század második felében, akkor, 
amikor Pécs többi jelentős török épülete is 
készült. Jakováli Hasszán dzsámija a török 
templomtípus hagyományos elrendezését követi, 
azaz északnyugat-délkeleti tájolásával Mekka 
felé néz. A dzsámit többször is átépítették, 
restaurálták az idők folyamán. Az 1960-as 
években a barokk beépítésektől megtisztított 
belső teret eredeti formáiba állították vissza, 
majd a 2000-es évek elején, az Európa Kulturális 
Fővárosa – Pécs2010 projekt keretében újították 
fel ismét, ami azt eredményezte, hogy 2010 óta az 
imaház megint látogatható. A pénteki imák és 
Ramadán idején a dzsámi megtelik, köszön-
hetően elsősorban a külföldi egyetemi hallgatók 
egyre növekvő számának. A pécsi iszlám 
közösség a Magyarországi Muszlimok Egyhá-
zához tartozik. 2016-ban került a dzsámi elé a 
neves történetíró, a Pécsett, 1572-ben (vagy 
1574-ben) született Ibrahim Pecsevi szépen 
kidolgozott szobra. A mű egyrészt a magyar-
török megbékélést, a több mint 150 évig tartó 
megszállás eddig kevéssé ismert oldalát, 
másrészt Pécs sokszínűségét, soknemzetiségű, 
sokvallású történelmi gyökereit hirdeti.
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A görögkatolikusok 
és a Xavéri Szent Ferenc
görögkatolikus templom

10. A Jakováli Hasszán dzsámi és Ibrahim Pecsevi szobra 11. A dzsámi a Magasházzal 1980-ból

A pécsi görögkatolikus hitközség története 
mindössze fél évszázadra tekint vissza. Az egy-
házközséget Szántai Miklós atya 1971-ben 
néhány hívővel alapította meg, 1973-ban pedig őt 
nevezték ki az első pécsi parókusnak. Az Alkot-
mány utca és az Alajos utca kereszteződésénél, 
a Xavér étterem szomszédságában áll a 
városiak által csak „Xavér-templomként” 
emlegetett imaház. A templom valaha római 
katolikus templom volt, noha jelenleg ez a Dél-
Dunántúl egyetlen görögkatolikus imaháza, 
ahová a régióból, sőt, még külföldről is érkeznek 
a vallás gyakorlói, zarándokai. A Xavér-templom 
a 18. század első felében épült. A tér, ahol a 
templom – illetve eredetileg csak kápolna – 
alapkövét lerakták, akkor még nem is volt a város 
része, temetőként funkcionált. A kápolna építési 
költségét egy bizonyos Gratszky Ferenc pécsi 
polgár vállalta magára. Miután a tekintélyes 
mágnás 1755-ben meghalt, holttestét a kápolna 
szentélye alá helyezték örök nyugalomra, a mai 
napig ott nyugszik a város támogatója. Ha a 

városban valakit a csendőrök káromkodáson 
kaptak, az komoly pénzbírságot fizetett, melyet a 
templom javára fordítottak. De bizonyos ese-
tekben tárgybeli bírságot szabtak ki a károm-
kodókra, a „bűnösöknek” például sokszor kellett 
gyertyaviaszt „adományozniuk” a templomnak, 
mely hosszú ideig, egészen a 20. század elejéig 
igencsak leharcolt állapotban volt.

A kápolna állapota a második világháború után 
nagyon leromlott, a felújítása elengedhetetlenné 
vált. Ez az 1970-es és 1980-as évekre tehető, 
pontosan arra az időszakra, amikor a pécsi 
püspökség – élén Cserháti József püspökkel – 
odaadományozta a görögkatolikus pécsieknek 
az imaházat, akik azt több szakaszban kezdték el 
újra felvirágoztatni. A „nagy felújítás” majdnem 
teljes eltüntetéssel végződött. Az 1980-as 
években ugyanis a Xavér-templom és környé-
kének építészeti rekonstrukciója során felmerült 
a templom lebontásának gondolata is, de a 
pécsiek egy emberként háborodtak fel a 
szégyenteljes terven, és a kétszáz éves templom 
pártjára álltak, nem engedték ledózeroltatni azt. 
Keresztes Szilárd püspök áldotta meg az 
átépített parókiát 1999-ben – akkor volt harminc 
éve annak, hogy görögkatolikus liturgia szólalt 
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Gulybán István 1998-ig dolgozott 
Pécsett, mint a görögkatolikus közösség 
parochusa. Ő mesél a kilencvenes 
évekről: „Melegen köszönöm a 
baranyaiaknak azt a fogadtatást, amiben 
részem volt itt mint pécsi polgárnak, 
mint embernek, mint kereszténynek és 
görögkatolikus papnak. A parókiánk 
mindig nyitva állt, valaki mindig fogadta 
a hozzánk fordulókat. Arra tudatosan 
törekedtem, hogy megszólítható legyek. 
És én is igyekeztem családommal 
együtt megszólítani a templomba 
jövőket, ha új arcot láttunk, ne érezze 
idegennek magát.”

község 80-100 aktív tagja részt vesz a közösség 
kulturális életében. 2010 különleges volt számuk-
ra is, mert számos programot szerveztek. Céljuk 
az volt, hogy a liturgikus élet mellett az Európa 
Kulturális Fővárosa rendezvénysorozathoz 
kapcsolódva különböző kulturális programok 
által is tanúságot tegyenek a keresztény értékek 
mellett, illetve a szélesebb közösséget is meg-
ismertessék a görögkatolikus egyházi hagyomá-
nyokkal, spirituális és kulturális értékekkel. Meg 
kell említeni Grincsisin Artúr kárpátaljai születésű 
festőművész a görögkatolikus templomban ren-
dezett kiállítását. A Pécsett végzett művész 

12. A Xavér-templom, 1975

meg Pécsett. A templom berendezése vallás-
történeti kuriózum, hiszen a görögkatolikus szer-
tartásokhoz igazodik, ugyanakkor a római kato-
likus „elődtemplom” szertartásai során használt 
kegytárgyakat is megőrizték. A templom élet-
veszélyesnek minősített tornyát 2004-ben, iko-
nosztázát 2005-ben újították fel legutóbb. 

A Dél-Dunántúlon mintegy 400-450 család 2500 
tagja követi a görögkatolikus hitet. 2000-ben 180 
pécsi és 340 vidéki (Baranya, Tolna és Somogy 
megyében élő) család tartozott a pécsi egyház-
községhez. A Pécsi Görögkatolikus Egyház-
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fotókkal mutatkozott be: a városban látható köz-
téri feszületeket fényképezte és egy ezekből 
készült válogatást állított ki. A fotókról hol a szen-
vedő, hol a megdicsőült Krisztus néz le ránk a 
keresztről. Nem utolsósorban pedig a nagyböjti 
időszakhoz kapcsolódóan a fotók a keresztről és 
megváltás művéről való elmélkedést, meditációt 
segítették elő.

A kiállítás négy hete egyben lehetőséget adott a 
Xavéri Szent Ferenc görögkatolikus templom 
megtekintésére is. Az egyházközség tagjai 
felváltva vállaltak ügyeletet az időszaki kiállítás 
idejére – ugyanis a templom egész évben 
folyamatos nyitvatartása sajnos nem oldható 
meg. A látogatók a barokk műemléktemplom 
értékeit is megszemlélhették. A faragott-
aranyozott rokokó szószék, a Zsolnay-oltár, 
az Angster-orgona, Gebauer Ernő oltár-
festménye a templom római katolikus múltját 
idézik; a bizánci stílusban megfestett iko-
nosztáz és a pócsi kegykép hagyományos 
ikontechnológiával készült művészi másolata 
pedig a jelenlegi görögkatolikus hitélet fon-
tos tárgyi értékei. Ezek a műalkotások Pécs 
valóságos ékszerdobozává varázsolják a kis 
templomot. 

A nagyböjti időszak közepén, Kereszthódoló 
vasárnapon az ünnepi liturgián a Damaszkuszi 
Szent János Kórus vett részt és vezette az 
éneklést. A szertartás után az énekkar koncertet 
is adott, amelyen görögkatolikus liturgikus éne-
kek és más egyházzenei művek is elhangzottak. 

A Pécsi Görögkatolikus Egyházközség a litur-
gikus élet mellett koncertek, kiállítások és egyéb 
kulturális rendezvények, gyűjtőakciók, segé-
lyezés szervezésén is dolgozik.

A 19. század második felétől, a nagyfokú 
iparosodással, a szénbányászat térhódításával 
párhuzamosan két ellentétes folyamat játszódik 
le a nemzetiségi jelleget illetően. Egyrészt a 
modernizáció és nehézipari termelés új népeket, 
nemzetiségeket hozott a városba. Velük szinte 
egy időben az iparban dolgozók ellátására 
bolgár kertészek telepedtek le itt, meg-
teremtve Magyarországon az intenzív, kor-
szerű kertészet alapjait. A 19. század végétől 
egy fokozatos, természetes beolvadás követ-
kezik be a nemzetiségek körében, ugyanakkor 
megtartják szokásaikat, beszélik a magyar 
mellett az eredeti nyelvüket, és a rendszerváltás 
után nemzetiségi önkormányzatot is létrehoznak. 

A bolgárok jóval több mint száz éve jelen vannak 
Baranya és Pécs életében. Sőt, már az első 
világháborúban meghatározó szerepet játszot-
tak a bolgár származású kertészek, akik az ún. 
bolgárkertek működtetésével sokat tettek Pécs 
zöldségfélékkel való ellátásában. A hazai 
modern zöldségtermesztés sok mindent használ 
a bolgárok által meghonosított módszerekből 
(öntözés, melegágyas hajtatás, folyamatos 
parcellás beültetés). A meglévő termelési mód-
szerekhez további apró szakmai fogásokkal 
járultak hozzá, és új növényfajokat honosítottak 
meg Magyarországon, például a padlizsánt. 
Budapest, a főváros környéke és Miskolc mellett 
Pécsett működtek bolgár egyesületek, temp-
lomok, kápolnák és iskolák is – itt alakultak ki a 
legnagyobb bolgár kolóniák. Pécsett bolgár 
önkormányzat is működik (Petőfi utca) és kép-
viseli a 100-150 bolgár származású pécsi érde-
keit, identitásőrző, hagyományápoló, kulturális 
szerepet is ellát. Emléküket és jelenlétüket külön 
városrész őrzi Pécs nyugati részén, Bolgárkert 
néven, és ki kell emelni a Pécs és a bolgár 
Szliven között meglévő, hosszú évekre vissza-
tekintő partnervárosi kapcsolatot is. Az 1970-es 
években az akkori Baranya megyei vezetés és a 
bulgáriai Szliven provincia vezetői testvérmegyei 
kapcsolatot kötöttek, legfontosabb feladatuknak 

A bolgárok
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az ipar, a mezőgazdaság és a bányászat terü-
letén való együttműködést tűzték ki. A bolgár 
Szliven megye központja egy százezres város, a 
neve szintén Szliven. A település is országa egyik 
kulturális központja, mint Pécs Magyarországon. 
A 2010-es Európa Kulturális Fővárosa rendez-
vénysorozat keretében a Pécsi Bolgár Önkor-
mányzat közreműködésével mutatták be a Cella 
Septichorában a 17. századból származó szliveni 
ikonkiállítás legszebb darabjait. Érdekesség, 
hogy Szlivennek is volt Pécs nevű irodaháza a 
város sétálóutcáján, ma már csak egy kis étterem 
viseli a Pech (azaz Pécs) nevet a házban. A két 
város között gyümölcsöző a kapcsolat, időről 
időre meglátogatják egymást kulturális, művé-
szeti és sportrendezvények alkalmából.

A szerb és a bolgár ortodox egyház rendsze-
resen tart szertartásokat pécsi templomaiban 
szerb és görög, valamint bolgár híveinek. A 
Pécsett élő bolgárok 1933-ban szervezték meg 
egyházközösségüket, a Rilai Szent János 
Egyházközösséget, amely az akkori polgár-
mestertől engedélyt kapott egy Petőfi utcai lakás 
örökös használatára (a 61-es szám földszintjén). 
Néhány évvel később szintén Pécsett alapították 
meg a Magyarországi Bolgárok Dunántúli Kultúr-
egyesületét.

A Szigeti városrész déli részén található a pécsi 
zsidó/izraelita temető. Pécs Szabad Királyi 
Város katolikus polgársága és tanácsa 1780 és 
1840 között mindent elkövetett annak érdekében, 
hogy megakadályozza a zsidók tömeges letele-
pedését a városban. Az első beköltöző zsidó 
lakosoknak nem volt saját temetőjük, az elhunyt 
hozzátartozókat vagy a baranyai Baksára, vagy a 
Tolna megyei Bonyhádra kellett szállítani, hogy 
az ottani izraelita temetőben adhassák meg 
nekik a végtisztességet. 1824-ben Rohoncról 
érkezett Pécsre Stern Jakab, és úgy sikerült 
letelepednie a városban, hogy feleségül vette a 
tolerált státusszal rendelkező néhai Engel Péter 

A zsidó/izraelita temető

özvegyét. Stern megalapította a Chevra Kadisát, 
a Szent Egyletet, amelynek nevében kérte a 
városi tanácsot, hogy jelöljön ki nekik egy 1 hold 
nagyságú területet temetőnek. Ez az 1827. októ-
ber 22-én kelt városi határozattal megtörtént.      
A területet, amely a városközponttól 2 kilo-
méterre egy legelőből lett kihasítva, a zsidók 
palánkkal vették körül, hogy megvédjék az 
állatoktól. 1840-ben már 36 családra gyarapodott 
a zsidó közösség, majd a következő évtize-
dekben gyorsan bővült a létszáma, ami a temető 
három holdra történő bővítését tette szüksé-
gessé. 1880-ban elkészült a halottasház és 
szertartásterem, és 1890-re befejeződött a 
temetőterület kőkerítéssel való körbezárása.     
A temető halottasháza és szertartásterme 1927-
ben nyerte el mai méretét és kialakítását. A keleti 
– utca felőli – homlokzatának építészeti meg-
oldása egyszerű, rajta héber betűkkel ez olvas-
ható: 

„Minden a porból lett és visszatér a porhoz”.
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A Szigeti városrész kettőssége leginkább a 
Hungária út – Petőfi utca kereszteződésében 
érhető tetten. Amíg a negyed déli és keleti része 
családi és társasházas övezet, addig a dél-
nyugati, nyugati és északi részen már négy- és 
tízemeletes tégla- és panelházak sokaságát 
láthatjuk. A Szigeti út környékének beépítése a 
hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején 
kezdődött a második panelépítési hullámmal. 
Ennek részeként épült fel a Szliven Áruház 
(egykori Steimetz téri Otthon Áruház) a pécsi 25 
emeletes házzal szemben, mellette pedig a kis 
boltokkal, vendéglőkkel, pékségekkel, szolgáltató 
egységekkel tarkított lépcsős-rámpás Rókus 
sétány, mely felvezet egészen a sörgyárig és az 
egyetem Ifjúság úti épületegyütteséig. A kül-
városi jelleg mára teljesen eltűnt, a városrész 
inkább amolyan tranzitzónaként értelmezhető a 
belváros és a nyugati-déli kerületek között. 1913 
és 1960 között még villamos járt ezen a szaka-
szon, a Hadapródiskolától (későbbi orvosi kar) a 
Kórház térig, majd tovább a Ferencesek (egykor 
Sallai) utcájába. Az akkori városvezetés azon-
ban túlzottan költségesnek ítélte az üzemelte-
tést, így a síneket felszedték, és az utat átadták a 
gépjárműforgalomnak. A pécsiek a mai napig 
nosztalgiával gondolnak a villamosra mint a 
letűnt korszakok kedves emlékére. Talán ez is 
közrejátszott abban, hogy 2010 környékén 
többször is felmerült a kötöttpályás közlekedés 
újraindításának terve, amit azonban a közgyűlés 
az irreálisan magas költségekre való tekintettel 
2013-ban végleg elvetett. 

A Kórház tér északi részén található a pécsi 
vendéglátás történetének egyik legrégebbi 
emléke, az 1750 körül épült Magyar Korona 
Fogadó, mai nevén 100 éves borozó. A város-
falon kívüli vendégfogadó régen postakocsi-
állomásként is funkcionált, udvarán istállók és 
kocsiszínek voltak. A sarkon egykor kis kovács-
műhely működött. Itt pihenhettek meg azok a 
Pécsre látogató utazók, akik a városkapu esti 
bezárása után már nem nyertek bebocsátást.     
A legenda szerint egyszer még a híres költő, 
Petőfi Sándor is eltöltött itt egy vendégéjszakát. 
Esténként a belvárosba tartva sokan isznak egy 
hosszúlépést a borozóban, és fontos tanácsokat 
kapnak a „100” éves vendégektől.

HELYI KULTURÁLIS 
INTÉZMÉNYEK, PROGRAMOK

13. A Hungária út vége

14. A Kórház tér az 1970-es évek elején

15. Az egykori Magyar Korona Fogadó épülete



És ha már „legendás” kocsmáknál tartunk, 
bizonyára sok pécsi egyetemista és a Petőfi utca 
környékén lakók életét határozta meg a szocreál 
feelinget árasztó Hangulat presszó, vagy a 
Platán söröző. De ugyanez elmondható az 
egykori Magasház mellett található Mozaiq 
sörözőről, vagy a pár száz méterrel délebbre, a 
Kolozsvár utca jellegzetes házai között meg-
búvó, szintén retró Művész Presszóról, amely 
kézműves sörök széles választékával és sör-
kóstolókkal várja a vendégeket.  

A sörözők a hagyományos funkcióik mellett 
manapság már más jellegű szórakozást is 
kínálnak. A 2010-es évek elejétől indult világ-
hódító útjára a kocsmakvíz elnevezésű vetél-
kedősorozat, melynek keretében baráti társa-
ságok mérhetik össze lexikális tudásukat, 
műveltségüket, kreativitásukat hétről hétre. 
Egyetemváros révén Pécsett is rendkívül nép-
szerű a kocsmakvíz, így a város számos söröző-
jében, kávézójában rendeznek kvízesteket a hét 
szinte minden napján. A Szigeti városrészben a 
Mozaiq ad helyet a Mozaiqvíz elnevezésű mű-
veltségi összecsapásnak hétfő esténként.

A Szigeti – Hungária vonal régóta közkedvelt 
vendéglátóipari célterület volt. Itt állt a Czirják-
féle Fekete Sas vendéglő, ahol a Hirschfeld 
sörgyár nedűjét mérték. A Szigeti út 13-ban a 
Három Varjú nevű intézményt találhattuk akkori-
ban, mely a környék kocsmái közül az egyik 
legnépszerűbb volt. A Szigeti országút 27. szám 
alatt állt a Három Csillag vendéglő. A Szigeti út 
47-ben üzemelt a Szarvas nevű kiskocsma, a 
nagy forgalmat bonyolító Zöldfa kocsma pedig 
igen kedvező környezetben működhetett a 
Szigeti út 81-ben, hiszen két laktanya is volt a 
közelében. A Hungária út forgalmas, zajos 
útszakaszán található régi kis vendéglők, 
sörözők közül sok már bezárt. Ki ne emlékezne 
az első Flekken étteremre, ahol a kilencvenes 
évek közepén is még száz forintért finom 
ebédet lehetett kapni, vagy a Jászai utca – 
Hungária sarkán álló Csillag Étterem kiadós 
adagjaira?! Biztosan sokan vannak, akik az 
újságokkal kitapétázott Joe's Pub (egykori 
Tavasz Presszó, majd Joe Bácsi büféje) sötét, 
sejtelmes zugaiban, a Zöldben, vagy a 
Holsten sörözőben beszélték ki barátaikkal 
az egyetemi problémákat vagy szerelmi 
életüket. 

16. A Művész Presszó
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A Szigeti külváros rehabilitációja jelenleg is 
fokozatosan zajlik, az utcafrontot és a kintről alig 
látható hatalmas belső tereket új építésű társas-
házak töltik be. A szocialista időszak végétől a 
kétezres évek végéig a kerület épületeinek 
állapota fokozatosan romlott, ezért is volt idő-
szerű a felújítás, melyet az Európa Kulturális 
Fővárosa projekt keretében hajtottak végre.     
Az EKF pályázatra megalkotott, Pécs2010 –       
A határtalan város címet viselő program egyik 
kulcsprojektje a pécsi közterek és parkok újjá-
élesztése volt. Az elgondolás tartalmazta a 
leginkább használt utcák, terek, parkok, a kultu-
rális beruházások környezetének fejlesztését, 
egymással, illetve a belvárossal való össze-
köttetésük megteremtését és javítását. A cél az 
volt, hogy a túlnyomóan monofunkcionális hasz-
nálatot (gépkocsik által igénybe vett közlekedési 
és parkolási felületek) váltsa fel a multifunkcio-
nális használat, amelynek keretében hang-
súlyosan megjelennek a közösségi és kulturális 
funkciók. A fejlesztések eredményeképpen a 
megfelelő méretű terek színvonalas 
környezetet képesek biztosítani a szabadtéri 
kulturális rendezvények megtartásához, 
közvetve tehát a fejlesztések hozzájárulnak a 
kultúra és a mindennapok közötti kapcso-
latok erősítéséhez, a kultúrafogyasztás 
ösztönzéséhez. A projekt fő szempontjai között 
volt a zöldfelületek növelése, sport és szabadidő 
eltöltésére alkalmas terek létrehozása akadály-
mentes környezet kialakításával. Az önkor-
mányzat már 2006-ban ötletpályázatot hirdetett 
„Az én kulturális fővárosom” címmel. Ennek célja 
az volt, hogy az önkormányzat minél több ötletet 
gyűjtsön össze a lakosságtól Pécs barátságo-
sabbá tételéhez. A pályázatra számos jól 
hasznosítható ötlet érkezett, melyekből a terve-
zők be is építettek saját terveikbe a munkájuk 
során. 

A Közterek és parkok újjáélesztése projekt két 
ütemben valósul meg. Az első ütem 2008 
decemberére lezárult, ennek keretében került 
sor Uránváros főterének és kapcsolódó közterü-
leteinek tervezésére, a Köztársaság tér meg-
újítására, Pécs világörökségi pufferzóna (Kórház 

tér) megújítására, a Rókus sétány és környéke 
tervezésére. A felújítási munkálatok jelentős 
része 2010-ben fejeződött be. Megújult a Szliven 
környéke (Szliven Rendezvényközpont), a Ró-
kus sétány, továbbá az Alkotmány utcában, a 
Szigeti úton és a Hungária úton is számos régi 
társasházat renováltak, vagy építettek teljesen 
újjá. A városrész reneszánsza manapság is tart, 
a népszerű környékre leginkább fiatal párok, 
egyetemisták és vállalkozók költöznek. Az egy-
kori lakók elmondása alapján most nagyobb a 
nyüzsgés, mint 30-40 éve, egyértelműen fiata-
lodik a negyed, ez pedig elsősorban az egyete-
misták jelentős számának köszönhető. És ha 
egy adott helyre sok fiatal, kisgyerekes család 
költözik, ott játszóterekre és óvodákra is szükség 
van. A városrész kisgyermekes közösségi terei 
közül ki kell emelni a Köztársaság téri játszóteret 
és a Rókus utcai tízemeletesek között megbújó 
játszótereket. A kerületben található Pécs egyik 
legnagyobb óvodája, a Budai Nagy Antal utcai 
óvoda, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gim-
názium és Szakgimnázium Óvodája, továbbá a 
Kodály Zoltán úti óvoda. 

Pécs egyik népszerű mozija és közösségi tere az 
Uránia. Az egyedi hangulatú, több mint 1500 
négyzetméteres, Bauhaus stílusban épült 
mozi a Hungária út szorosan összeépült csa-
ládi házainak sorát töri meg, és a megye-
székhely második legrégebbi filmszínháza:   
a létesítmény 1935-ben épült és 1936-tól fogad 
nézőket. Az Uránia filmszínház sorrendben a 
város harmadik mozija volt. 620 nézőt tudott 
befogadni, 424 földszinti, 196 emeleti hellyel.     
Az első film, amit vetítettek, a Pacsirta című 
díjnyertes alkotás volt. Kezdetben napi három 
előadást tartottak.

A tradicionális mozi jelentős szerepet játszik a 
város kulturális életében, hiszen rengeteg prog-
ramnak nyújt színteret – koncertek, kulturális 
rendezvények, előadások, konferenciák sora 
kerül itt megrendezésre. A mozit még kedvel-
tebbé és hangulatosabbá teszi a bejáratánál 
működő Kino Café kávéház, amelynek nyári 
teraszán igen kényelmesen lehet sziesztázni, 
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illetve rendszeresen rendeznek itt kisebb 
koncerteket is. Az Uránia adott otthont többek 
között a Seven Hills Nemzetközi Filmfesztiválnak 
2018-ban. A szeptember 3-tól 9-ig tartó filmes 
találkozóra 106 országból több mint háromezer 
filmet neveztek, amelyek közül Pécsett a legjobb 
50 versenyzett.

A 2010-es évek elején anyagi problémák miatt 
néhány évig zenés szórakozóhelyként üzemelt, 
majd bezárt. A mozi vezetősége 2014-ben 
tízéves bérleti szerződést kötött Pécs városával, 
és több tízmillió forintos felújítás következett. 
Azóta a 21. századi technológiát képviselő 
vetítőgépnek, a kényelmes foteleknek, a duplá-
jára, azaz 60 négyzetméterre növelt vetítő-
vászonnak és nem utolsósorban az árpolitiká-
juknak köszönhetően sikeresen konkurálhatnak 
a város másik két mozijával. Az Uránia Mozi 
2001-től tagja az országos ArtMozi és az Europa 
Cinemas hálózatoknak. Az egyre nagyobb 
számú Pécsett élő külföldi egyetemi hallgatói 
bázis kiszolgálása érdekében sok filmet angol 
nyelven, magyar felirattal, vagy angol felirattal 
vetítenek.

Az Alajos Utcai Művelődési Ház, valamint a 
hozzá tartozó Alajos Utcai Közművelődési 
Alapítvány 1989-ben jött létre. A szervezet a kez-
detektől arra törekedett, hogy a jövő nemzedéke 
fejlődésének érdekében, a hagyományok meg-
őrzését szem előtt tartva, az amatőr művészek 
munkáit felkarolva tevékenykedjen. A Közösségi 
Ház mindig igyekezett a tehetségek, képességek 
ápolásának, fejlesztésének színtereként szol-
gálni. Az Alapítvány városrészi közművelődési 
feladatokat látott el több mint 25 éves fennállása 
alatt.

Az intézményben több különböző civil 
szervezet, közösség, klub működött, emellett 
gyermekfoglalkozásokat és különféle ren-
dezvényeket szerveztek. Az alapításkori terve-
zetnek megfelelően itt működött a Kereskedelmi, 
Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Közmű-
velődési Alapítványa. A későbbiekben szintén 
helyet kapott benne a daganatos betegek segíté-

sére létrejött Reménysugár Egyesület, valamint  
a Vörös Meteor Sportkör és a MárkusZínház.     
A Művelődési Ház több körnek, valamint klubnak 
is otthonául szolgált, így pl. a Pécsi Origami 
Körnek, a KPVDSZ Színjátszó Csoportnak és a 
Kereskedők Nyugdíjas Klubjának is.

A gyermekek számára külön tanfolyamokat, 
játszóházat és tábort is szerveztek a harc-
művészetektől a táncon át a kézművességig 
minden témában. Kiemelt rendezvényeik közé 
tartozott az évente megrendezett gyermeknapi 
zsúr. Számos szervezet még a mai napig is 
működik, de már nem a művelődési ház keretein 
belül.

Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár 
és Pinokkió Gyermekkönyvtár

A kultúraközvetítés, az olvasás és a könyvtárak 
kéz a kézben járnak. 1980. augusztus 20-án 
adták át Bertók László igazgatónak és Pécs 
város olvasni szerető közönségének a Pécsi 
Városi Könyvtár 1. számú fiókkönyvtárát, amely 
rövid idő alatt a város talán legnépszerűbb 
közművelődési könyvtára lett. Könyvbemuta-
tóknak, beszélgetéseknek, visszaemlékezé-
seknek adott otthont. A 2019-ben felújítás alatt 
álló impozáns – egykor lőszerraktárnak épített – 
ún. Griffaton-ház földszintjén kapott helyet a 
fonotéka, az olvasóterem, a ruhatár és fény-
másoló, valamint a folyosói galéria, az emeleten 
pedig a kölcsönző, illetve a szolgálati helyiségek. 
1980-ban a könyvtár újabb értékkel gazdagodott: 
Dienes Gábor Munkácsy-díjas festőművész 
különös képi és gondolati világot tükröző „Útirajz” 
című pannójával, amely a mai napig díszíti a 
kölcsönzőtér egyik falát.

1981. május 19-én a fiókkönyvtár Várkonyi 
Nándor nevét vette fel, tisztelegve ezzel 
„Pécs szent embere”, a könyvtáros, 
irodalomtörténész, folyóirat-szerkesztő, az 
ősi kultúrák szenvedélyes kutatója előtt. 
Emlékét ma állandó kiállítás és Trischler Ferenc 
szobrászművész munkája őrzi a Várkonyi 
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emléksarokban és a folyosói galériában. 2010-
ben a könyvtár a fonotéka helyén Hírlapolvasót 
alakított ki, a Petőfi utcából pedig beköltözött a 

A „MAGASHÁZ” ÉS KÖRNYÉKE 
MINT A HELYI IDENTITÁST MEGHATÁROZÓ EGYKORI TÉNYEZŐ

Minden város hordoz mítoszokat, legendákat, a 
város közhangulatát vagy éppen imázsát 
meghatározó jellegzetességeket. Pécs és a 
pécsiek számára minden kétséget kizáróan az 
1974 és 1976 között épült Magasház, a 25 
emeletes egykori szellemház jelentett (és talán 
jelent a mai napig) egy ilyen különleges törté-
netet. Mint minden ilyen, a Magasház megítélése 
is rendkívül megosztotta az embereket. Van 
olyan pécsi lakos, aki szerint üde színfolt, remek 
tájékozódási pont volt a 84 méter magas szellem-
ház, Pécs modernkori látványának megszokott, 
szerves része. Mások szerint egy letűnt kor letűnt 
emléke, egy olyan torzó, amely hatalmas mére-
teivel valódi és szimbolikus árnyékot vetett nem 
csupán a Szigeti út, Rókus utca környékére, de 
egész Pécsre. Olyan is akad, aki nosztalgiával 
gondol vissza a 2016-ban lebontott 25 emele-
tesre, mások szerint éppen ideje volt, hogy 
végleg eltűnjön az üresen álló, a városképet 
elcsúfító, szomorú mementó. Egyesek szerint a 
házat fel kellett volna újítani és újra lakhatóvá 
tenni, mások viszont alig várták, hogy park, illetve 
valamilyen egyéb közösségi tér létesüljön a 
helyén. A ház beépült az emberek emlékezetébe, 
megjelent képeken, pólókon, szimbolikus pécsi 
épületeket ábrázoló különféle design elemeken, 
emellett bekerült a Guinness Rekordok Köny-
vébe is mint Közép-Európa legmagasabb lakat-
lan lakóépülete. 

A tervezők többnek szánták a Magasházat, mint 
pusztán egy egyszerű épület. Azt a képet 
kívánták erősíteni, hogy a „panellétnek” egyre 
komolyabb presztízse van. A házban összesen 
250 db egy, illetve másfél szobás, tágas lakást 
alakítottak ki, továbbá 4 db, egyenként 14 lakót 

szállítani képes lift működött benne. Utóbbiakra 
azt mondták, ezek a „falu főutcái”. Az építéskor 
egy új, korszerűnek számító jugoszláv techno-
lógiát használtak, végül ez a döntés – emberi 
mulasztások sorával együtt – végzetesnek 
bizonyult. Ahogy K. Horváth Zsolt (2010) meg-
jegyzi: Amíg az építéskor a ház a fejlődést 
szimbolizálta méreteivel, a köré létesített 
kiszolgáló egységekkel (fagyizó, ABC, 
hentes, halbolt, pékség stb.), addig a kiürítés 
utáni időszaktól (1989) a Kádár-rendszer 
csődjét testesítette meg. A Magasházban 
elsősorban fiatal, kisgyermekes családok, vala-
mint egyedülálló nyugdíjasok kaptak lakást.       
A ház presztízsét növelték a Pécsi Nemzeti 
Színház gárdájának beköltöző, szárnyaikat 
éppen bontogató tagjai, mint például Kulka János 
vagy Lang Györgyi. A lakók szerint az élet lénye-
gesen jobb volt itt, mint bármely másik panelben: 
a tágas lakások mellett négy lift és portaszolgálat 
garantálta a lakók kényelmét, akik néhány perc 
alatt elértek bölcsődébe, óvodába, általános 
iskolába.

„Nagyon jó volt ott élni, első évemet 
töltöttem a pécsi színházban, tele 
voltam szereppel és minden újdonság 
volt... Az ottani lakások igazán 
újszerűek, modernek voltak akkoriban. 
...Nagyon szomorú, hogy kíséretház lett 
az épületből” – mesélte Kulka János 
egy 2013-as interjúban. 

Pinokkió Gyermekkönyvtár, így itt immár minden 
korosztály megtalálhatja a kedvére való olvas-
mányt. 
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1984 és 1988 között a harmadik emeleten 
működött a Torony-klub, ahol esténként 
közösségi programok mellett még filmvetítések is 
voltak, s működött itt tornaterem is. Elmondható, 
hogy a Magasházban élni bizonyos mértékig 
kiváltságnak számított. A városrendezők célul 
tűzték ki, hogy a Honvéd utca – Ifjúság útja – 
Petőfi utca – Szigeti út közötti területen olyan 
bevásárlási alközpontot hozzanak létre, amely 
könnyen megközelíthető és magas színvonalú 
szolgáltatásokat nyújt. A 25 emeletes tizenhárom 
éven keresztül a szocialista városépítészet 
csúcsteljesítménye, a modern lakhatás egyik 
zászlóshajója volt, később pedig egy meghiúsult 
próbálkozás szomorú emlékévé vált. A kitele-
pítések számos egyéni tragédiát hordoztak, 
hiszen ebben az időszakban épült le teljesen a 

bányászat és a nehézipar, sok pécsi, Pécs 
környéki lakos elveszítette a munkáját, Pécs 
keleti városrésze lassú hanyatlásnak indult. 
Ezért is volt sokak számára szinte feldolgoz-
hatatlan élmény, hogy a jó körülmények közül 
egyik napról a másikra szükséglakásba kellett 
költözniük Meszesre és a keleti városrész más 
helyeire, többen pedig egyszerűen végleg el-
hagyták Pécset. Évekig az a szóbeszéd járta, 
hogy egyszer majd megint lakható lesz a 
Magasház, ez azonban soha nem következett 
be, bár 2003-ban az önkormányzat 450 millió 
forintért statikailag megerősítette a ház szerke-
zetét. Az is elterjedt, hogy kollégiumot, vagy 
állami intézményeknek otthont adó tereket 
alakítanak ki a felújítást követően, de erre sem 
került sor.

17. A Magasház 2013-ban
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18. Fagyizó, Magasház

19. A Magasház helye 2019-ben

Az építkezések – és persze a nyilvános átadások 
– mindig, minden esetben politikai-ideológiai 
elemeket is hordoznak, hasonlóan a bontá-
sokhoz, kiürítésekhez. Pécs második világ-
háborút követő, rohamosan átalakuló városképe, 
a súlyos lakhatási problémák megoldására 
létrehozott, szinte a semmiből kinövő új panel-
negyedek, valamint a pár év alatt felduzzasztott 
lakosságszám erősen tagolt társadalmat hoztak 
létre. A „régi” pécsiek, az 50-es, 60-as években 
érkező bányászcsaládok és a 70-es évek új 
panellakói között kellett megtalálni az egész-
séges összhangot. Az immáron 150-160 ezer 
fősre növelt lakosság természetes módon új 
igényeket teremtett a közlekedés, az oktatás, az 
egészségügy, a szolgáltatóipar és a vendéglátás 
terén. Mind a bányászcsaládok beköltözése a 
városba, az új negyedek (Uránváros, Lvov-
Kertváros) létrejötte, mind a régi, hagyományos 
arculatot mutató városrészek „modernizációja”, 
később pedig a nagyszámú magyar anyanyelvű, 
majd külföldi főiskolás, egyetemista megér-
kezése markánsan átalakította a kerületek 
társadalmi-gazdasági struktúráit. A Szigeti 
városrészben szintén végbement az említett 
folyamat. A külvárosias utcáinak kicsi, sokszor 
még vályogból épült, rossz állapotban lévő házait 
elbontották, és azok helyén emelték a ma is 
látható, akkoriban modernnek számító, kom-
fortos panelházakat, új áruházakat, iskolákat, 
köztereket. 
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A tömegépítészeti újítások, a szocialista rea-
lizmus komor és egyszerű formáit megbon-
tani igyekvő tervek ékes példái a pizsama- és 
tévéházak (tévéerkélyes házak), melyek mind 
a Szigeti negyedben, mind Uránvárosban 
nagy számban megtalálhatók. Érdekesség, 
hogy ugyan a régi utcákkal együtt zömében 
eltűntek a kisboltok, kisiparos műhelyek, az 
átalakuló térszerkezet kérlelhetetlenül felszá-
molta a kispolgári életmódot, azonban a negyed 
a szocialista időszakban is megtartott valamit a 
régi életstílusból, fagyizó, virágbolt, kisbolt, vagy 
éppen cipészműhely formájában. Ezt a házak, 
valamint az itt élő embereket kiszolgáló kommu-
nális épületek által létrehozott egységet a 

városrész utcáin sétálva tökéletesen nyomon 
lehet követni.

Az egykori Magasház mellett működik az új 
külsőt kapott Slyven Rendezvényközpont, amely 
elsősorban vendéglátóipari szolgáltatásairól 
ismert. Az esküvőket, családi és vállalati rendez-
vényeket befogadó épület 280 fős nagyteremmel, 
egy 60 és egy 30 fős kisteremmel rendelkezik.   
Az igényes vendéglátáshoz hozzátartozik az 
esztétikai igényesség is, a vendégek Martyn 
Ferenc és Lantos Ferenc műalkotásaiban 
gyönyörködhetnek. A felszerelt, modern tan-
konyha főzőtanfolyamoknak is otthont ad.

20. A Szigeti városrész, Pizsama-házak
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SZAKKOLLÉGIUMOK MINT SPECIÁLIS KÖZÖSSÉGI MŰHELYEK

A formális egyetemi oktatás mellett, illetve annak 
kiegészítő moduljaként a következő szakkollé-
giumok tevékenykednek aktívan a Bölcsészet-
tudományi Kar Rókus utcai és az Általános 
Orvostudományi Kar Szigeti úti épületén belül:     
a Kerényi Károly Szakkollégium, a Szent-
ágothai Szakkollégium Katus Kutatói Klubja, 
továbbá a Grastyán Endre Szakkollégium, 
mely a bölcsészek és társadalomtudósok 
mellett orvostanhallgatókat is a soraiban 
tudhat; a BTK-hoz tartozó műhelyek.             

A Kerényi – ahogy a közösséget kedvesen 
nevezik a hozzá közel állók – 1983-as meg-
alakulása óta számos kutatót és oktatót adott 
magyar és külföldi egyetemeknek, konferenciák 
tucatjait szervezte, sok OTDK-s és kari TDK-s 
sikerrel büszkélkedhet. A PTE TTK Szentágothai 
János Protestáns Szakkollégium berkein belül 
jött létre egy külön történész hallgatókat tömörítő 
klub, melyet a híres történész Katus Lászlóról, a 
történészek generációit oktató, végtelenül bölcs 
és mindig vidám Laci bácsiról neveztek el. 

A Grastyán Endre Szakkollégium 1998-ban, 
rektori kezdeményezésre jött létre. A szakkol-
légium tagjai és kutatásaik nem csupán egyetlen 
tudományághoz kötődnek, hiszen a profilja inter-
diszciplináris, ugyanakkor elsősorban orvosi és 
bölcsész hallgatókat tudhat a soraiban. A jelent-
kezés feltétele, hogy a hallgatónak legyen saját, 
önálló kutatása, a közösség célja pedig, hogy 
segítse a diákok szakmai fejlődését, tudományos 
eredményeik terjesztését. Minden évben meg-
szervezik a Nemzetközi és Országos Grastyán 
Interdiszciplináris Konferenciát, ahol bármely 
magyar, illetve külföldi egyetem hallgatója elő-
adhat. Rendszeresen tartanak nyilvános előadó-
esteket, melyeknek az a célja, hogy a szakkol-
légisták bemutathassák tudományos eredmé-
nyeiket. A módszertani kurzusok segítik a 
szakkollégiumi tagok szakmai fejlődését, az 
angol, illetve német nyelvi kurzusok pedig a 
nyelvtudásukat fejlesztik.

A szakkollégium nagyszabású nemzetközi 
projektekben vesz részt, melyekhez egy-egy 
kutatószeminárium is kapcsolódik: 1. Történelem 
a TV-ben. 2. Identitás és lokalitás. 3. Growing Up 
in a Globalized World. 4. Five Minds for the 
Future. 5. Historische Identitäten 6. Ismerős 
idegenség – a kulturális antropológia eszméi.     
A szakkollégium célkitűzései között kiemelt 
fontosságú a hallgatók szociális érzékeny-
ségének fejlesztése. A gimnáziumi diákok men-
torálását célzó program pedig egyrészt az új 
tehetségek felkutatását szolgálja, másrészt a 
szakkollégium hallgatóinak mentori képességeit 
fejleszti.

A Szigeti út 12. alatt elhelyezkedő ÁOK elméleti 
tömb nemcsak az oktatás helyszíne, de teret 
biztosít számos rendezvénynek is, így diploma-
osztó ünnepségek, szalagavató bálok és külön-
böző koncertek otthonaként is szolgál. 2018-ban 
immáron 10. alkalommal rendezték meg az 
Adventi Koncertet az ÁOK aulájában. Fontos 
megemlíteni, hogy 1992. szeptember 18-án 
szintén ebben az épületben nyílt meg az Orvos-
történeti Múzeum, amely kilenc helyiségben 
mutatja be a pécsi egyetem, valamint az orvosi 
egyetem történetét. A főépülettől délre, az 
Athinay út – Tüzér utca kereszteződésében áll 
József Attila 1991-ben felavatott szobra.

Az orvostudományi kar több mint négyezer 
magyar és külföldi diák számára biztosít 
oktatáson kívüli szakmai képzést. Ennek fontos 
szereplői a szakkollégiumok, melyek közül kettőt 
emelhetünk ki: a Romhányi György és a 
Cholnoky László Szakkollégiumot. A Romhányit 
2016-ban alapították, tevékenysége során 
kiemelt jelentőséget tulajdonít a tudományos 
műveltségnek, a céltudatos karrierépítésnek, a 
szakmaspecifikus képességek építésének, az 
anyanyelvi készségnek, az idegennyelv-
ismeretnek, a vitakészség és az orvosi empátia 
fejlesztésének. Szolgáltatásokkal, technikai 
eszközökkel igyekszik segíteni tagjai művelő-
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dését, tudományos tevékenységét, testi és lelki 
egészségét, valamint közösségi életét. A közös-
ség célja, hogy szakmailag magasan képzett, 
társadalmi kérdésekben stabil kiinduló-
pontokkal, tudatos értékválasztással rendel-
kező, tenni tudó és akaró, a tetteiért felelős-
séget vállaló orvos értelmiséget adjon az 
emberiségnek.

A Cholnoky László egy gyógyszerész és biotech-
nológus szakkollégium. A hallgatók elméleti és 
skill-jellegű tudása folyamatosan közeledik 
egymáshoz, és körvonalazódik egy nagyon 
ígéretes, jövőálló határterületi tudás: a gyógy-
szerészi biotechnológia. Erre a tudásra nagy 
szüksége van mind az alapkutatásnak, mind az 
alkalmazott kutatásnak / iparnak, és ez a legfőbb 
forrása a modern gyógyszereknek. A Cholnoky 

László Szakkollégium fő feladata a tehetségük, 
szorgalmuk és személyes készségeik alapján 
kiemelkedő gyógyszerész és biotechnológus 
hallgatók felvétele a szakkollégiumba, majd 
tagjainak támogatása abban, hogy az elsajátított 
tudás segítségével tudományáguk formálóivá 
válhassanak, nemzetközi szinten is. A szakmai 
célok és rendezvények mellett a kollégium fontos 
színtere a hallgatók társas életének, melyet 
színesít a minden évben megrendezett Cholnoky 
Bál, illetve a szakmai fórumokat kiegészítő 
informális programok pl. gyárlátogatások és 
tudományos szimpóziumok sora. A Cholnoky 
Szakkollégium elősegíti hallgatói szakmai és 
személyi kiteljesedését, hogy a végzést köve-
tően erősítsék a Pécsett folytatott gyógyszerészi 
és biotechnológiai kutatások láthatóságát és 
elismertségét.

A SPORT MINT KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ ERŐ

A Szigeti városrész kapcsán fontos kiemelnünk a 
különböző sportlétesítményeket, melyek az 
egész város, sőt, Pécs környékének lakosságát 
szolgálják. Ebben a kerületben található ugyanis 
a Hullámfürdő és a Lauber Dezső Sportcsarnok, 
mely az ismert csapatok, a PEAC-Pécs női, a 
PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapat, a PVSE 
férfi kézilabdacsapat és a PTE PEAC futbal-
csapat otthona, emellett pedig a Pécs és egész 
Baranya megye sportéletének meghatározó 
szereplőjeként ismert PSN Zrt. központja is. 
 
A negyed családi házas, társasházas kis utcá-
jában található a város legnagyobb vizes 
létesítménye, a Hullámfürdő, egykori nevén Ráth 
utcai fürdő. 1926 áprilisában készült el dr. Maléter 
László ügyvéd beruházása, a modern nyári 
fürdő, a Hullám elődje. A területet drávai homok-
kal szórták be, a medencét ötven méteresre 
bővítették. Fürdőzni akkoriban csak teljes 
fürdőruhában szabadott, úszónadrágot mind-
össze hatéves kor alatt engedélyeztek a 
kisfiúknak. 1935-ben alakult át a Maléter-fürdő 

Hullámfürdővé. A „tenger hangulatát idéző” fürdő 
az ország harmadik hullámgépezettel ellátott 
strandja volt, innen származik a neve. A 
Hullámfürdő területén az 1930-as évek második 
felében számos rendezvényt bonyolítottak le, 
kerti ünnepségeket szerveztek. Híres volt a fürdő 
vendéglője, korabeli feljegyzések szerint sokan 
csak azért mentek oda, hogy egyenek egy jót.

A kiszolgálás is ennek megfelelő volt, és a hullám 
a medencében délelőtt tíz órától este hatig 

Az ötvenes-hatvanas években a 
Hullám volt a „jobb” fürdő – emlékszik 
vissza az egykori igazgató, Karsai 
Ottó –, az számított az „úri fürdőnek”, 
oda járt a jobb társaság
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óránként működött. Ha jó idő volt, zsúfolásig 
megtelt a strand, 2500-3000-en is összegyűltek 
ott egy-egy szép nyári napon. A fürdőnek egykor 
olyan színészvendégei voltak, mint Avar István, 
Fülöp Zsigmond vagy Láng József, akik néha 
bekéredzkedtek a zárt Hullámba is. A napozás és 
fürdőzés mellett sokan kártyáztak, vagy más 
játékokat játszottak a fűre terített pokrócokon, 
közben pedig zenét hallgattak, mert a színészek 
rengeteg magnószalagot hoztak a Magyar 
Rádióból.

A fürdő medencéinek felújítását 1982-ben 
végezték el, a mai fürdőépület pedig 1987. 
november elsején nyílt meg, ahol végre kulturált 
öltözködési lehetőség nyílt a fürdőlátogatók 
számára. Ugyanebben az évben elkezdődött a 
fürdő egészségmegőrző, mai szóval wellness-
részlegének kialakítása is. Szoláriumot, szaunát, 
infravörös hőkabint, edzőtermet alakítottak ki. 
Ugyanekkor kezdett működni a Hullámfürdőben 
az Aktív Hullám vállalkozás, amelynek szolgál-
tatásai révén a Hullámfürdő a továbbiakban 
gyógyfürdő besorolást kapott.

1996-ban kezdődött el egy új uszoda építése, 
amelynek a sátorral fedett szabadtéri medence 
lebontásával teremtettek helyet. Az Abay Nemes 
Oszkár sportuszoda 1997 novemberére készült 
el. Az uszoda rendeltetésszerű használatával 
egy időben a különböző vízi sportok (úszás, 
vízilabda, szinkronúszás, vízihoki) is virág-
zásnak indultak Baranya megye székhelyén.      
A felkészült oktatók kezei alatt az iskolások, 
bébiúszás keretében még a csecsemők is 
megismerkedhetnek a víz alatti világgal. A több 
mint nyolcezer négyzetméteres, gondozott pázsit 
mellett fajátékokkal, hintával, homokozóval 
felszerelt, árnyas családi pihenőpark nyújt nyári 
kikapcsolódási lehetőséget az idelátogatóknak. 

Az Abay Nemes Oszkár Versenyuszoda a Dél-
Dunántúl egyik legnagyobb uszodája, mely 50 
méteres, feszített víztükrű medencével rendel-
kezik. A tisztítóberendezéseknek köszönhetően 
kristálytiszta, 27 °C-os víz négyóránként frissül 
fel teljesen. A medence töltésére részben 

vezetékes városi vizet, részben a Hullámfürdő 
saját, 200 m mély kútjából származó karsztvizet 
használják. A nagy medencében számos 
sportklub tart edzéseket – mint például a PSN 
Zrt. úszói. Itt készül fel számos helyi úszó, pl. 
Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes és Balogh 
Vivien nyíltvízi úszó. 

A pécsi sportcsarnok tekintélyparancsoló épü-
letét – hasonlóan a pár száz méterre lévő egykori 
Magasházhoz – 1976-ban adták át, és 1997-ben 
kapta meg Lauber Dezső, a kiváló sportoló és 
sportvezető nevét. Az épület a Szigeti városrész 
délkeleti részén, Sziget és Uránváros metszés-
pontjában, a Kertvárosból, a Mecsekoldalról és a 
belvárosból is könnyen megközelíthető helyen 
található. Tervezése már a hatvanas évek-    
ben megkezdődött, elkészültekor pedig – 
egészen a Budapest Sportcsarnok 1982-es 
megnyitásáig – Magyarország legnagyobb  
és legmodernebb csarnokának számított.     
A csarnok ugyanakkor egy részben félbemaradt 
beruházás eredménye, hiszen a nyugati oldalára 
egy nyaktaggal összekötve fedett uszodát 
terveztek, de az nem valósult meg. A területi 
adottságok miatt még parkoló kialakítására is volt 
lehetőség. A sportcsarnokban az első rangosabb 
rendezvény egy Magyarország – Románia 
ifjúsági férfi és női kézilabda viadal volt. Az 1997-
ben hazánkban rendezett női kosárlabda 
Európa-bajnokság számos meccsét játszották 
Pécsett. Erre az alkalomra épült meg az akkor 
sajtóközpontként funkcionáló, ma irodákat, 
közösségi helyiségeket magában foglaló nyugati 
szárny. Mindezeknek köszönhetően számos 
versenyt bonyolítottak itt le a cselgáncstól 
különböző tornaversenyeken át egészen 
nemzetközi teniszviadalokig. Annak idején 
megfordult itt többek között a korszak egyik 
ászának számító Taróczy Balázs, valamint 
fiatalon a később világhírre szert tevő Ivan Lendl 
is. A sporton kívül számos más esemény került 
és kerül megrendezésre a csarnokban. Kiemel-
hetők ezek közül is a szalagavatók, sztárfellépők 
koncertjei, színházi előadások, musicalek, 
bemutatók, kiállítások, politikai rendezvények, 
vagy éppen táncversenyek. 
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22. Pécs olimpiai érmesei

Pécs és a pécsiek életében rendkívül fontos 
szerepet töltött és tölt be a sport, a megye-
székhely számos élvonalbeli klub székhelye, 
továbbá és egykori, vagy még mindig aktív 
híres sportoló és sportszakember szülő-
helye. A teljesség igénye nélkül elég csak a 
magyar sport büszkeségeire, Hosszú 
Katinkára, Jakabos Zsuzsannára, Biczó 
Bencére, Pásztory Dórára, Sors Tamásra, 
Konkoly Zsófiára, Katus Attilára, Fűzy 
Ákosra, Fegyverneky Zsófiára, Horváth 
Juditra, Czigler Lászlóra, Csirke Ferencre, 
Garami Józsefre, Zombori Sándorra, Róth 
Antalra, Dárdai Pálra, Gera Zoltánra, Márton 
Gáborra, Tass Olgára vagy Ranga Lászlóra 
gondolnunk.
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Külön meg kell említeni, hogy a téli olimpiák 
történetének első magyar aranyérmét olyan 
gyorskorcsolyázó csapat szerezte 2018-ban, 
melynek két pécsi származású sportoló is tagja 
volt: Knoch Viktor és Burján Csaba. Nekik is 
köszönhető, hogy az olimpiai mozgalom törté-
netében a PSN Zrt. Sportiskola az első és 
egyetlen olyan magyar sportegyesület, amely téli, 
nyári (Kenderesi Tamás) és paralimpiai (Konkoly 
Zsófia) éremmel is büszkélkedhet.  

23. A téli olimpia aranyérmeseinek ünneplése 2018-ban, Lauber Dezső Sportcsarnok

2018. február 26-án elképesztő hangulatban 
köszöntötték Pécsett a Lauber Sportcsarnokban 
a város téli olimpiai győzteseit, a Dél-Koreából 
hazatérő rövidpályás gyorskorcsolyázókat.        
A sportcsarnok tömve volt gyerekekkel, szinte 
mindenki nyakában „Hajrá, Magyarok!” feliratú 
sál lógott. és sokszor felzúgott a győzelmek utáni 
pillanatokból jól ismert „Szép volt, fiúk!” rigmus. 
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A sportcsarnok nézőszámának növekedése 
egybeesett a pécsi női kosárlabda felemel-
kedésével. A PVSK első nem budapesti csapat-
ként nyert bajnokságot 1992-ben. 1993-ban ér-
kezett a gárdához az akkor csak 27 éves 
Rátgéber László (és Fűzy Ákos), az együttes 
elképesztő szériát produkált következő években 
(9 arany-, 4 ezüst-, és 3 bronzérem). 

24. Rátgéber László a kilencvenes években

A csapat 2001-ben érte el történetének addigi 
legnagyobb sikerét, amikor 3. helyen végzett az 
Euroliga sorozatban, majd ezt még egyszer 
megismételte a 2004-ben Pécsett zajló Final 
Four döntőjében. Elképesztő hangulatban 
zajlottak a mérkőzések, egy Sopron elleni 
csúcsrangadó, vagy egy nemzetközi össze-
csapás idején egy gombostűt nem lehetett 
leejteni, annyira megtelt a csarnok és zengett-
zúgott a „Hajrá Vasút, Hajrá Pécs”. 

„…Már a mérkőzések előtt 2-3 órával 
gyülekeztek a szurkolók… Minden 
játékos érezte, hogy együtt lélegzik a 
lelátó” – emlékszik vissza a kilencvenes 
évek hangulatára a sokszoros 
válogatott Sztojkovics Éva, a pécsiek 
nagy kedvence.

25. A Kosárlabdázónő szobra

És hát melyik szurkoló ne dúdolgatná néha a 
Kispál és a borz ismert slágerét, a PVSK-
himnuszként ismert dalt: Az nem lehet soha, 
hogy egyedül legyetek. Nem olyan nagy 
csoda, ha szeretünk titeket… A csarnok előtt 
áll a pécsi legenda, a hatvanhétszeres magyar 
válogatott kosárlabdázó, a közúti balesetben 
fiatalon elhunyt Horváth Judit emlékére 2004-ben 
állított szobor, amelyet a Kosárlabdázónő névre 
kereszteltek. A csapat visszavonultatta játékosa 
11-es számú mezét, amelyet pályafutása kezdete 
óta viselt. Tiszteletére a nevét viselő emlékérmet 
alapítottak. 



II. SZIGETI-VÁROSRÉSZ 43

26. VIVICITTA futás, Pécs, 2017

A sportcsarnokban található a város és a megye sportéletét egyre szélesebb körben szervező       
PSN Zrt. központja. A társaság feladata a sportlétesítmények és sportpályák (14 db) működtetése, 
országos és nemzetközi sportversenyek lebonyolítása, valamint a városi sportiskola 1500 fiataljának 
versenyeztetése összesen 14 szakosztályban. A PSN mindezeken kívül fontos szerepet vállal a 
szabadidősport szervezésében. Kiemelt rendezvény a Vivicittá – Misina csúcstámadás futóverseny, 
melyre évről évre több ezren neveznek be, továbbá a mintegy ezer játékost megmozgató városi 
kispályás labdarúgó-bajnokság, de részt vesznek a Mecsek Rallye versenyek szervezésében és 
lebonyolításában, továbbá hozzájuk tartozik a PMFC labdarúgócsapata is.
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3. CIVIL SZERVEZETEK ÉS TEVÉKENYSÉGEIK

A Nevelők Háza Egyesület a Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által 2011-ben elfogadott 
új Civil Koncepcióval összhangban 2013-ban 
programot indított PÉCSWORK–Pécsi Civil 
Kapuk címen. A kezdeményezés célja az volt, 
hogy a város különböző részein működő civil 
szervezetek az ügyeikben minél gyorsabb és 
hatékonyabb segítséget kaphassanak, számukra 
elérhető fizikai közelségben. Ezért olyan városi 
civil szolgáltató hálózatot alakítottak ki, mely a 
helyi civil szervezetek bázisán jött létre és a 
város minden nagyobb területi egységén belül 
megtalálható, elérhető helyszíneken biztosítja 
szolgáltatásait, lehetőséget teremtve a helyi 
hálózatok építésére, a helyi problémameg-
oldásra, a helyi kezdeményezések közvetlen 
támogatására, fejlesztésére. A Pécs-Nyugat Civil 
Kapu képviseletét jelenleg a Pécsi Életmód 
Egyesület látja el.

Mecsekerdő 
– Országos Erdészeti Egyesület

és Mecsek Egyesület

A Rét utcában található az Országos Erdészeti 
Egyesület, melyet 1866. december 9-én alakí-
tottak meg Pesten. Az erdészeti politikában elért 
sikerei mellett az egyesületnek maradandó 
eredményeket hozott a magyar nyelvű szak-
irodalmat és a szaktudományok fejlesztését 
támogató tevékenysége, továbbá az erdészeti 
szakoktatás és a kutatás-fejlesztés. Az egyesület 
többek között közreműködik az országos szak-
mai döntések előkészítésében, szakmai fóru-
mokat szervez, elősegíti az állami és magán 
erdőgazdálkodás tapasztalatcseréjét, kiadvá-
nyokkal és pályázatok kiírásával segíti a közös 

célok megvalósítását, tanulmányutakat, kirándu-
lásokat és rendezvényeket szervez, valamint az 
Erdészeti Lapok kiadásával, a honlapok működ-
tetésével igyekszik szolgálni az erdészet, a 
kapcsolódó szakterületek és a társadalom 
információigényét.

A Baranya megyei Helyi Csoport feltehetően 
1953 áprilisában alakult meg, jelenleg 100-120 fő 
tagot számlál. Kiemelt rendezvényeik és esemé-
nyeik között említhető a Mecseki Erdészeti Zrt. 
támogatásával újraélesztett, a Palatinus Hotel-
ben megrendezett hagyományos Erdészbál, az 
Erdész-Bányász Bál, az Európai Erdők Hete 
rendezvénysorozat, melynek témája az energia, 
a víz, a klímaváltozás és az erdő kapcsolata volt, 
azután konferenciák, vándorgyűlés. Az egyesület 
alapszabálya szerint a fő tevékenységek a 
következők:

1. A magyar erdők és a magyar erdészeti  
   kultúra  fenntartása és gyarapítása

2. Természetvédelem

3. Környezetvédelem

4. Tudományos hazai és nemzetközi
    tevékenység, kutatás

5. Kulturális örökség megóvása

6. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
    ismeretterjesztés és tájékoztatás

7. Szociális tevékenység, családsegítés,
    időskorúak gondozása.
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Pécsi Székesegyház 
Nagycsaládosok Egyesület

Szintén a Rét utcában található a manapság több 
mint 250 tagot számláló Mecsek Egyesület. 
Története több mint 120 évre tekint vissza. 
Feladata a Mecsek természeti értékeinek és 
Pécs város történelmi örökségének védelme, 
egyben megismertetése minden érdeklődővel; a 
fiatalok természethez és természetvédelemhez 
való kapcsolatának és gondolkodásmódjának 
fejlesztése, formálása. Az alapítók és tagok 
áldozatos munkájának eredményeként turista-
utak és pihenők mellett jelentős építmények is 
létesültek 1891 és 1948 között. Így készült el pl. a 
Jakab-hegyen a Zsongorkő vaskorlátja, a Szent 
István-kilátó, a kantavári erdészház, a misinai 
kilátó és a dömörkapui menedékház. Bachmann 
Zoltán és Kovács Szabó János a rendszerváltást 
követően elhatározták, hogy újból életre hívják a 
hajdan 2600 tagot számláló egyesületet – erre 
végül 1993-ban került sor. Az újjáalakult, köz-
hasznú szervezetként működő – teljesen nyitott – 
egyesület osztályokat hozott létre, hogy feladatát 
elvégezhesse.

Az egyesület tagjainak rendszeres programjai a 
havonta szervezett „ötórai beszélgetések”, a 
mecseki emlékhelyek megjelölése, felújítása, 
létesítmények, források újjáépítése. Az egyesület 
rendszeresen részt vesz természetvédelemmel, 
természetjárással kapcsolatos országos rendez-
vényeken, városi, megyei és regionális terület-
fejlesztési fórumokon. A közösség évente mint-
egy 90 nyitott túrát és 50 szakmai rendezvényt 
szervez, melyeken becslések szerint több mint 
ötezer ember vesz részt.

Az egyesület 1993 áprilisában alakult a Nagy-
családosok Országos Egyesületének tagegyesü-
leteként, de előtte már három éve csoportként 
működött. A taglétszám jelenleg meghaladja a 
200 családot. A szervezet célja az élet és az 
anyaság védelme, a nagycsaládos értékek fel-
mutatása, a közösség szervezése és a családok 
érdekvédelme. Ezeken felül pedig az egészség-
megőrzésre, a felnőttoktatásra, az ismeret-
terjesztésre, a kulturális tevékenységre, a kultu-
rális örökség megóvására, a környezetvéde-
lemre, a gyermekvédelemre és a sportra is 
fókuszál. 

Az egyesület havonta tart rendszeres össze-
jöveteleket, beszélgetéseket, és sok esetben 
meghívott előadó is színesíti a programot. 
Számos közös eseményt szerveznek: ilyen pl. a 
sportnap, a gyermeknap, a Mikulás ünnepség, a 
Föld napja, a véradás, kirándulások, nyaralások, 
előadások. A tagok a programok során közel 
kerülnek egymáshoz, megismerik a másik örö-
meit, gondjait, és gyakran kölcsönösen segí-
tenek egymásnak, azaz folyamatosan mennek a 
tagok között a hírek, információk. A vezetőség 
koordinálja a csoportot és felkutat kedvező 
vásárlási lehetőségeket, akciókat és progra-
mokat ajánl a tagságnak. Időnként olyan esemé-
nyeket is szerveznek, melyek nyitottak a város 
családjai részére. Ilyenek pl. játszódélutánok, 
előadások. Jó kapcsolatot ápolnak az önkor-
mányzattal, a Vöröskereszttel, a Máltai Szeretet-
szolgálattal, a Karitásszal és más civil szerve-
zetekkel.

Az egyesületnek székhelyet adó Szabó József 
utcai Családok Háza pályázat útján újult meg 
2015-től kezdődően. Az épület avatásán részt vett 
Udvardy György, a pécsi egyházmegye püspöke 
és Páva Zsolt polgármester is. Az épületben nagy 
terem áll rendelkezésre közösségi programok, 
tanácsadások, oktatások, vagy éppen játszó-
délutánok és gyerekprogramok lebonyolítására. 
A háznak több száz rendszeres vendége van.
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ÓVODAI, ISKOLAI ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYESÜLETEK

Számos, a Szigeti városrészben található iskola 
és óvoda rendelkezik civil szervezeti háttérrel.    
A helyi közösségi élet szempontjából nagyon 
fontos, hogy minél több alulról szerveződő kez-
deményezést mutassunk be. Az oktatási-
nevelési intézményekhez kapcsolódó szerve-
zetek lényegében a szülői aktivitásnak is teret 
adnak, s emellett természetesen az intézményi 
munkát is segítik.

A PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 
Óvodájának alapítványa Vidorka néven működik. 
A befolyt pénzadományokat ünnepekre, a gyer-
mekeknek vásárolt játékokra, vagy csoportok 
játékainak fejlesztésére fordítják.

További alapítványok:

Zöldliget Bölcsőde – Zöldliget Bölcsőde 
Gyermekeiért Alapítvány

Köztársaságtéri Óvoda – Köztársaság Téri 
Óvodáért Alapítvány

Budai Nagy Antal utcai Óvoda – Apróka 
Alapítvány

Mezőszél utcai Óvoda – Mezőszél Utcai Óvoda 
Óvodásaiért Alapítvány

Mezőszél Utcai Bölcsőde – Babóca Alapítvány

József Attila úti Óvoda – Vidám Napokért 
Alapítvány 

Nagy Jenő utcai Óvoda – Gyermekeinkben 
Érlelődik a Jövő Alapítvány

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai 
Tagóvodája – Hogy együtt nevelhessünk 

Alapítvány.

A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma 
és Általános Iskolájának alapítványa a Deák-Diák 
Egyesület, amely bevételeit az alsós nyílt nap és 
iskolaelőkészítő foglalkozások lebonyolítására, a 
Tehetség Gála megrendezésére, iskolai prog-
ramok finanszírozására fordítja.

A Köztársaságtéri Általános Iskola tevékeny-
ségét támogató alapítványt 1991-ben egy szülő, 
dr. Lovász Tibor hívta életre. A szervezet célja az 
iskola oktatási-nevelési feladatainak segítése 
mellett a tehetséges tanulók támogatása, a 
tanórai és tanórán kívüli tanulási, művelődési, 
szabadidős és sportolási lehetőségek bővítése. 
A közösség felújította az iskola könyvtárát, 
ebédlőjét, tantermeket és a tornatermeit. Nagy 
része volt az alapítványnak a számítástechnika 
terem eszközeinek beszerzésében, segítséget 
nyújtott fényképezőgép, videokamera, elek-
tromos zongora, különféle taneszközök vásár-
lásához. Támogatta a folyosói szekrények 
kialakítását, az udvari játszótér létrehozását, 
az „Árnyas udvar” akciót, a játékterem és az 
udvari terem felújítását. Hozzájárul külön-
böző rendezvények, külföldi utazások 
lebonyolításához. Az iskola társadalom-
tudományi munkaközössége kétévente rendezi 
meg a városrész meghatározó közösségi 
rendezvényét, a Köztér Fesztivált. Az iskola több 
diákja nem kizárólag a tanulásban, de a sportban 
és a művészetekben is jeleskedik. Ezek a tanulók 
minden második tanév májusában a „Bemutat-
kozik a Köztér” című műsoros esten mutatják be 
tudásukat. Ez a program nem az iskola falain 
belül, hanem a város valamelyik nagyobb 
színháztermében zajlik, ahol a legsikeresebb 
vers- és prózamondók, énekesek, zenészek, 
táncosok és kis színészek mutatják be produk-
cióikat. Ezen felül megrendezésre kerülnek 
kézműves foglalkozások, kutyaszépségverseny, 
kutyás bemutató, peonza bemutató, aszfalt-
rajzverseny és légvár üzemel.
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A PÉCS8 PROJEKT MINT KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI KEZDEMÉNYEZÉS

Az Angster József Szakgimnázium, Szakközép-
iskola, Szakiskola és Általános Iskola alapít-
ványa, a Pro 500-as Alapítvány 1992-ben jött 
létre. Céljaként a tanulók szabadidős, sport- és 
kulturális tevékenységének, programjainak 
támogatását, a külföldi testvérkapcsolatok 
kialakítását és megerősítését, a szociálisan 
rászoruló tanulók támogatását, segítését, 
valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
tanulók és pedagógusok munkájának erkölcsi 
elismerését tűzte ki. Az alapítvány az elmúlt 
években a tanulók kulturális programjainak, 
kirándulásainak, színházlátogatásainak megva-
lósítását is segítette.

A Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos 
Szakgimnázium és Szakközépiskola alapítványa 

a Színvonal Alapítvány. A szervezet célja az 
iskolai tanulmányi színvonal emelése, az intéz-
mény szakmai és nyelvi képzési lehetőségeinek 
magasabb szintű megvalósítása, a gyakorlati 
oktatás korszerűsítése, tanulmányutak anyagi 
támogatása, a gyakorlati oktatást elősegítő 
eszközök beszerzése, továbbá a kiemelkedő 
tanulmányi eredményt elérő diákok felkészü-
lésének támogatása, a diákság ösztönzése a 
kiváló szakmai tudás elérésére. Az alapítvány 
feladatai közé tartozik a kulturális, szabadidős, 
sporttevékenységek, iskolai ünnepségek és 
rendezvények költségeinek viselése, a diákok 
jutalmazása, az oktatást segítő eszközök be-
szerzése, karbantartása és javítási költségeinek 
előteremtése, múzeumi belépők, színház-
belépők finanszírozása.

A negyedben rengeteg egyetemi hallgatóba 
futhatunk bele, akik a PTE BTK Rókus utcai 
épületéből jönnek, vagy éppen oda tartanak. Az 
ún. M épületben található a Történettudományi 
Intézet, a Közösségi és Szociális Tanulmányok 
Tanszék, a Néprajz–Kulturális Antropológia 
Tanszék, valamint a PTE Társadalomtudományi 
Könyvtár és több szakkollégium. Az épület 
emeleti részeit a tanszékek, oktatótermek és 
szobák foglalják el, a történelem, néprajz, szoci-
ológia, szociálpolitika tematikájú szakkönyvtár a 
földszinten helyezkedik el. A folyosó végén két 
könyvszekrényben újdonságokat talál a látogató: 
az egyikben az újabb könyvekből látható (és 
olvasható) egy kis ízelítő, a másik a beérkezett 
legfrissebb folyóiratokat teszi hozzáférhetővé.    
A folyosóról nyílik a könyvtár olvasóterme. A leg-
gyakrabban használt munkák: kézikönyvek, 
adattárak, oktatási anyagok kerültek itt elhelye-
zésre. A könyvtár kölcsönözhető állományának 
nagy része szabadpolcon található. Egy kis 
sarokban le is lehet ülni, és belenézni a 
kiválasztott anyagokba.

27. A Rókus utca régi és új arca
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A Történettudományi Intézet Modernkori Törté-
neti Tanszékének berkein belül forrta ki magát 
egy olyan kezdeményezés, mely az utóbbi 
években méltán kapott számos elismerést. Pécs 
az egyetlen olyan magyar nagyváros, melyről 
nem készült monográfia, felmerült tehát az igény 
arra vonatkozóan, hogy megjelenjen egy ilyen 
grandiózus, nyolc kötetesre tervezett sorozat.     
A monográfia elkészítéséhez szükséges kutatást 
és a szervezési-szerkesztési munkákat a Pécs 
Története Alapítvány kapta meg, a Pécs8 
program neve pedig a nyolcadik, a város második 
világháború utáni történetét bemutató kötetre 
utal, és lényegében ennek a nagyszabású 
vállalkozásnak a keretében indult el. A könyv-
sorozatból 2019-ig két kötet készült el, a többi 
rész előkészítése folyamatban van. A kutatásra 
felkért történészek számára a monográfia-
sorozat utolsó részének tervezésekor váltak 
nyilvánvalóvá a tartalmi és módszertani nehéz-
ségek. Egyfelől az, hogy a közelmúltra vonatkozó 
források jelentős része még nem került be a 
közgyűjteményekbe, továbbá nagyon sok élő 
tudás – személyes élmények, elbeszélések, 
történetek – van körülöttünk, melyek össze-
gyűjtése és rendszerezése kizárólag a korszakot 
megélt, átélt személyek visszaemlékezéseivel 
érhetők el. Nehézséget okoz ugyanis olyan 
hiteles, szakmailag megalapozott történetet írni, 
mely befogadható és érdekes, ugyanakkor 
magába foglalja az elbeszéléseket, egyéni 
látásmódokat, percepciókat, érzéseket. 

A várostörténészek egyetértenek 
abban, hogy a „város nem egyszerűen 
passzív befogadója a gazdasági, 
társadalmi, politikai aktivitásnak, 
hanem ezen erők interakciójának 
színhelye, és ezeknek a tényezőknek 
az összjátéka sajátos, karakteres, 
egyedi formációkat hozhat létre” 
(Bácskai 2011, 206.). 

A Pécs8 jó példaként említhető, kísérleti jellegű 
projekt, amely abból az elképzelésből indult ki, 
hogy visszafejti az említett kutatói kérdéseket, és 
új típusú interakciókra, innovatív megközelí-
tésekre is alapozva készít városmonográfiát, 
közben pedig erősíti a pécsi identitást. A város 
összképének, imázsának, arculatának és egyedi 
jellemvonásainak megismerése és leírása, 
valamint az itt élők egykori és mai identitásának, 
lokális tudásának közvetítése nem egyszerű 
feladat. Részben azért, mert mindenkinek van 
egy története. Sokszor ezek történetek egybe-
vágnak a „nagy egésszel”, kiegészítik a hiányos 
részeket, sok esetben azonban család-
történetekké, egyéni sztorikká, vagy a jelenből 
visszavetített projekciókká válnak, ami ön-
magában nem baj, sőt, nagyon érdekes is, de egy 
város egészének történetével foglalkozó munka 
esetében kevéssé használható. A sokrétű 
tudásformák feltárásához mindenekelőtt olyan 
fórumok szükségesek, melyek révén a pécsi 
civilek – beleértve a tudományos kutatásokban 
általában figyelmen kívül hagyott csoportokat is – 
bekapcsolódhatnak Pécs 1945 és 1990 közötti 
történetének feltárásába. A Pécs8 ezért kreatív 
együttgondolkodásra, közös alkotásra hívta/ 
hívja – korosztálytól függetlenül – Pécs minden 
egykori és jelenlegi lakosát.

A két fős szervezői team számára nem is igen 
kínálkozott más lehetőség, mint olyan struktú-
rában gondolkodni, ami pókhálószerűen fonja 
körül a város történeti szempontból lényeges 
szereplőit. A projekt egyik fő célja, hogy vala-
mennyi érintettet érdekeltté tegye a programban 
való részvételre, hogy mindenki megtalálja 
benne a saját helyét, kötetlenül, de egymást 
erősítve. Az együttműködés olyan kapcsolat-
rendszereket alakított ki iskolák, könyvtárak, 
levéltárak, művészeti közösségek, kulturális 
szereplők között, melyben a csomópontot 
Pécs, a pécsiség jelenti. A hálózat működő-
képessége és növekedése szempontjából is 
fontos tehát, hogy mindegyik csomópont érde-
kelt legyen az együttműködésben, a kapcsoló-
dásban, ezért kezdetben olyan partnereket 
kerestek, akik – akár hivatalból, akár az 
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Bánkuti Gábor történész: 
„A tervezéskor a hálózatelmélet már 
meglévő eredményeire támaszkodtunk, 
kezdetben személyes ismeretségek 
révén, később pedig már 
intézményesült formában”. 

érintettség vagy érdeklődés okán – eleve 
foglalkoznak valamilyen módon Pécs törté-
netével, így a kooperáció számukra is hasznos.

A hálózatépítés első lépéseként 2016-2017-ben a 
Pécs8 közvetítésével együttműködési megálla-
podás született a Pécs Története Alapítvány 
(PTA) és a Csorba Győző Könyvtár Helytörténeti 
Osztálya, valamint a Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, majd nem sokkal később a PTE 
Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Levéltár 
között. A megállapodás értelmében a felek közös 
programok szervezésén, kutatói együttműkö-
déseken stb. túl a Pécs8 céljai mellett is 
elkötelezték magukat. Ezzel egyidejűleg ugyanis 
a helyi média – mindenekelőtt a Pécsi Kommuni-
kációs Központ ingyenes, városi terjesztésű 
lapja, a Pécsi Hírek – készséges segítségével 
sikerült megteremteni a lakosság eléréséhez 
szükséges útvonalakat. Ez a hálózat lett az 
alapja a pécsiek részvételének Pécs 1945 és 
1990 közötti történetének feltárásában. 

A Pécs8 program célja a tudomány és ismeret-
terjesztés összekapcsolása, ezáltal olyan 
fórumok megteremtése és összefűzése, melyek 
révén a pécsi civilek is bekapcsolódhatnak Pécs 
1945 és 1990 közötti történetének feltárásába.    
A Pécs8 (pecs8.hu) honlappal olyan színteret 
kívánnak létrehozni, ahol a város korabeli 
történetével kapcsolatban minden ötlet, egyéni 
ismeret és közösségi emlék közös élménnyé 
válhat. A program két éve alatt már számos 
rendezvényt szerveztek, melyek közül kiemel-
kednek a személyes találkozók, beszélgetések, 
táborok, vetélkedők, színházi előadások, slam 
poetry-k (Nappali), filmvetítések (Filmmustra – 
Apolló Mozi) és versmondó verseny. Különösen 
izgalmas kihívás, hogy a múlt felidézése, az 

emlékek és források felkutatásával, nyilvános-
ságra hozatalával párhuzamosan megfogalma-
zódhasson az is, mit jelent mindez a pécsiek – 
fiatalok és idősek – számára ma. Azaz hogyan 
formálja a város múltja a jelenét, és hogyan 
határozza meg a jelen a múltról, sőt, a jövőről 
való gondolkodást. A Pécs8 által kezdemé-
nyezett programok ezeknek a hatásoknak a 
tudatosításával a lokális identitást és a helyi 
közösségeket is formálhatják, erősíthetik, ami a 
kutatás „társadalmi hasznosulásának” egy 
nehezen mérhető, de rendkívül fontos hoza-
déka. A fiatalokhoz való eljutást segíti a 
pecs8tura.hu címen található alkalmazás is, 
amelyen keresztül virtuális túrákat tehetünk Pécs 
egyes részein, térképeket böngészve, különböző 
történeteket olvasva.

A Szigeti városrészhez tartozóan a PTE Deák 
Ferenc Általános Iskolája és a PTE Történet-
tudományi Intézete helyismereti vetélkedőt 
hirdetett 2017 tavaszán, a Pécs8 program 
keretében, Vályogból panel címmel. A vetélkedő 
során a diákok a korabeli sajtó és képi források, 
az internet, valamint terepen végzett kutatások 
segítségével derítettek fényt Pécs Szigeti 
városrészének átalakulására az 1960-70-es 
években. A játék a 7. és 8. évfolyam diákjainak 
szólt, akik 3 fős csapatokkal vehettek részt a 
vetélkedőn.

2018. január 5-én komoly elismerést, egyben 
fontos visszajelzést kapott a Pécs8: a Made In 
Pécs városmagazin díját „Az év civil projektje” 
kategóriában. A város kulturális és közéleti 
eseményeire érzékenyen reagáló lap szerkesz-
tőségének indoklása szerint a Pécs8 eredeti 
célkitűzése 

A Pécs8 honlapján minden információ meg-
található arra vonatkozóan, hova, mikor és milyen 
címre várják a tárgyakat, visszaemlékezéseket. 

„önmagában is becsülendő ügy, ám 
a Pécs8 túlnőtte magát, már-már 
mozgalommá vált […] 
amire vevők a fiatalok”.
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4. A KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

A célterület lakosainak bevonásával kérdőíves 
felmérés valósult meg 2018 júliusa és 2019 már-
ciusa között, papír alapú és online adatfelvétellel.  

A felmérés célja az volt, hogy a Pécsi Helyi 
Akciócsoport Egyesület széleskörű képet kapjon 
Pécs városrészeinek közösségi életéről és a 
helyi közösségfejlesztési tevékenységekről, 
illetve a válaszok segítséget jelentsenek az adott 
célterület igényeinek és szükségleteinek felmé-
résében. A lakosság motivációjának, szoká-
sainak feltérképezése elengedhetetlen az egyes 
városrészek közösségfejlesztési helyi cselekvési 
terveinek és rendezvény naptárainak elkészí-
téséhez.

A felmérés során 39 kérdést válaszoltak meg a 
lakosok, a nagyrészt zárt kérdéseket tartalmazó 
kérdőíven vegyesen szerepeltek egyszeres és 
többszörös választást kínáló kérdések, valamint 
egy kérdés mátrix is helyet kapott. 

A Kormányhivatal 2017. augusztusi adatai szerint 
Pécs lakosságszáma 146 925 fő, a kérdőívet     
3 899 fő – azaz a lakosság 2,5 %-a - töltötte ki.  
Mind a 3 899 kérdőív feldolgozható volt. A nyert 
adatok kvantitatív, illetve kvalitatív szempontok 
szerint kerülnek elemzésre jelen fejezetben.

A válaszadók közül 302 fő, vagyis a kitöltők 7,74 
%-a él jelenleg életvitelszerűen a Szigeti város-
rész célterületen. Jelen fejezet a 302 fős, Szigeti 
városrészi lakosság mintáját mutatja be.  

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület által elkészí-
tett: TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 A helyi iden-
titás és kohézió erősítése Pécs városában – 

Megalapozó dokumentum (2017) adatai szerint a 
városrész lakossága 12 026 fő. 

A Szigeti városrészről elmondható, hogy erősen 
kötődik a Belső városrészhez, ez a helyi közös-
ség erősítése szempontjából is fontos tényező, 
mivel a célterület lakossága rendszeresen a 
Belső városrészekben megvalósuló progra-
mokon vesz részt, valamint az ottani közösségi 
tereket látogatja. A célterületen nagy számban 
találhatóak egészségügyi és nevelési, oktatási 
intézmények, az Egyetemváros is itt helyezkedik 
el. A Szigeti városrész egyik közösségi központja 
a Rókus sétány és környéke, valamint a Köztár-
saság tér. 

A válaszadók 25%-a mindössze 1-5 éve él a 
városrészben, a válaszadók 46%-a azonban már 
több mint 20 évet töltött el a Szigeti városrészben. 
A közösségfejlesztési beavatkozás megtervezé-
séhez szükséges annak az ismerete, hogy az 
adott városrészben élőket mi motiválja arra, hogy 
a továbbiakban is az adott területen éljenek. A 
 megkérdezettek előre megadott válaszlehető-
ségek közül jelölhettek meg egy vagy több őket 
jellemző állítást, illetve saját válasszal is kiegé-
szíthették a sort. 

A 6. kérdésre (Mi motiválja, hogy a jövőben is 
abban a városrészben éljen, ahol a jelenlegi 
lakhelye is található?) adott válaszokat 
részletező vonatkozó táblázat alapján 
elmondható, hogy 302 válaszadóból 160 fő 
jelezte, hogy őt a kellemes környezet motiválja 
arra, hogy a Szigeti városrész városrészben 
éljen. 125 fő számára a munkahely közelsége 
fontos tényező a maradásban. Szintén fontos 
szempont a 72 kitöltő által jelölt egészségügyi 
ellátás közelsége is. A jó 
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közösségi élet nem került be a leggyakrabban 
választott öt tényező közé, mindössze 49 fő 
jelölte meg a kérdőív kitöltésekor. 

A 8. kérdésre (Mennyire érzi a közösség 
tagjának magát azon a helyen, ahol jelenleg élet-
vitelszerűen él?) adott válaszokból – valamint a 
lenti diagramból – megállapítható, hogy a város-
részben élők 29,13%-a teljes mértékben a helyi 
közösség tagjának érzi magát, a kitöltők 40,72%-
a bizonyos mértékig érzi magát a közösség 
tagjának. A válaszadók 20,52%-a érzi úgy, hogy 
kismértékben és közel 8,94%-a tapasztalja, hogy 
egyáltalán nem tagja a közösségnek. 

  

A 9. kérdésre (Mennyi időt tölt el hetente közös-
ségben?) adott válaszokból – valamint a vonat-
kozó diagramból – megállapítható, hogy a vá-
laszadók közel 5,29%-a kevesebb mint egy órát, 
32,45%-a 1-3 órát tölt hetente közösségben.     
A megkérdezettek 35,76%-a 4-10 órát, 5,29%-a 
11-15 órát van közösségben. Mindössze a válasz-
adók 8,6%-a fordít heti 15 óránál többet a mun-
kahelyi, iskolai és családi elfoglaltságokon felül a 
közösségi tevékenységekre.

kellemes környezet 160 fő

munkahely közelsége 125 fő

jó közösségi élet

72 főegészségügyi ellátás közelsége

69 fő

nem kívánok válaszolni

53 fő

oktatási intézmény közelsége

49 fő

sportolási lehetőségek

42 fő

szórakozási, kikapcsolódási 
lehetőségek
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egyéb

19 fő

6. Mi motiválja, hogy a jövőben is abban
a városrészben éljen, ahol a jelenlegi

lakhelye is található? 
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8. Mennyire érzi a közösség tagjának magát azon a helyen, ahol jelenleg életvitelszerűen él?

A 13. (Ismer-e közösségi szerveződéseket, 
kezdeményezéseket [civil és nem formális] a 
lakóhelyén?) és a 14. (Tagja-e Ön valamilyen 
önszerveződő csoportnak, klubnak, szakkör-
nek?) kérdés alapján elmondható, hogy a kitöltők 
kevés közösségi kezdeményezést ismernek, 
részvételi hajlandóságuk is alacsony. A megkér-
dezettek 37,74%-a egy közösségi szerveződést, 
kezdeményezést, civil és nem formális csoportot 
sem ismer a lakóhelyén.  A válaszadók 16,22 %-a 
egyet, a 27,81 %-a kettőt-hármat ismer. A 302 
kitöltőből mindössze 44 válaszadónak van 
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tudomása háromnál több szerveződésről. A 
kitöltők 70%-a jelezte, hogy nem tagja olyan 
önszerveződő csoportnak, klubnak, szakkörnek, 
melynek tevékenységében legalább félévente 
egyszer részt vesz. 

A 15. kérdés (Mennyire ismer Pécsett közösségi 
tevékenységeket, eseményeket, programokat?)  
a válaszadók a Pécsett megvalósuló progra-
mokkal kapcsolatos érdeklődését mérte fel: a 
kitöltők 44%-a, azaz 133 fő válaszolta, hogy 
ismeri és rendszeresen követi a folyamatokat. 
Fontos megjegyezni, hogy az információk köve-
tése még nem jelent aktív bekapcsolódást a 
folyamatokba, a 14. kérdésre adott válaszok 
alapján elmondható, hogy kevesen tagjai például 
informális csoportnak, melynek rendszeresen 
részt vesznek a programjain. A kitöltők 24%-a 
jelezte, hogy szeretné jobban megismerni a 
közösségi tevékenységeket, az ő megszólításuk 
fontos lehet a projekt során megvalósult 
közösségi folyamatok elindításában. Emellett a 
válaszadók 20%-a jelölte, hogy lehet, hogy 
ismerem, csak nem tudom, hogy közösségi tevé-
kenységnek nevezik, így a közösségi folyamatok 
természetével kapcsolatos tájékoztatás is fontos 
feladat lehet a későbbiekben.

A részvételi szándék, a folyamatok, hírek köve-
tése fontos tényező, azonban elengedhetetlen az 
érdeklődési kör felmérése is, ahhoz, hogy meg-
tervezhessük a rendezvénynaptárt. A program-
típusokat a 16. kérdés vette sorra.

A 16. kérdésre (Az alábbi összejöveteli formák 
közül melyiken venne részt a legszívesebben?) 
adott válaszokat bemutató vonatkozó sávdia-
gram segítségével megállapítható, hogy minden 
kitöltő több tevékenységet is megjelölhetett, 
legtöbben a sportot választják szabadidejükben, 
128 jelöléssel ez lett a legnépszerűbb összejöve-
teli forma. Ezt követi 119 vokssal a filmklub, majd 
az irodalmi, művészeti esteken való részvétel 
következik, 112 választással. A Szigeti város-
részben a gasztronómiai programok is nép-
szerűek. 

A 17. kérdés is a tevékenységekkel, rendez-
vényekkel, valamint eseményekkel kapcsolatos, 
azonban nem a részvételi hajlandóságot, hanem 
a szokásokat mérte fel, a válaszadóknak azokat 
a rendezvénytípusokat kellett megjelölniük, 
melyeken az elmúlt 12 hónapban részt vettek.
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16. Az alábbi összejöveteli formák közül melyiken venne részt a legszívesebben?
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17. Milyen típusú rendezvényeken, eseményeken, tevékenységekben
vett részt az utóbbi 12 hónapban?
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A 17. kérdést (Milyen tpus rendezvényeken, 
eseményeken, tevékenységekben vett részt az 
utóbbi 12 hónapban?) bemutató vonatkozó sáv-
diagram alapján megállapítható, hogy az előző 
kérdéshez hasonlóan a legnépszerűbb három 
tevékenység között szerepel a kulturális és 
közművelődési terület 226 jelöléssel, valamint a 
sport 112 vokssal. Emellett a 110 válaszadó okta-
tási, nevelési tevékenységbe kapcsolódott be. Itt 
is több tevékenységet jelölhettek meg a kitöltők.

Az elköteleződés és a motiváció felmérése 
szempontjából fontos annak a vizsgálata, hogy 
azok a kitöltők, akik részt vesznek közösségi 
programokon, milyen tevékenységgel kapcso-
lódnak be a megvalósításba. Hosszútávon akkor 
maradnak fent a közösségi kezdeményezések, 
ha kiépül egy önkéntes szervezői bázis. 

A 18. kérdés (Milyen módon vett részt vagy vesz 
részt jelenleg rendezvényeken, eseményeken, 
közösségi tevékenységekben?) a közelmúltra 
kérdezett rá, ismét több választ jelölhettek a 
kitöltők. A 302 válaszadó közül 226 fő rész-
vétellel erősítette e rendezvényeket, jóval 
kevesebben választottak ennél aktívabb formát, 
mint a szervezés (40 fő), anyagi támogatás (38 
fő) vagy az önkéntesség, segítségnyújtás (30 fő).

Az eddigi szokások mellett a közösségi élet 
fellendítésével, az események megvalósításával 
kapcsolatos jövőbeli szándékra is irányult egy 
kérdés. A fenti táblázatban szerepelnek a 19. 
számú kérdésre (Mit tenne annak érdekében, 
hogy az Ö n által kívánatosnak tartott közösségi 
élet megvalósuljon?) adott válaszok. A válasz-
adók ebben az esetben is több választ 
jelölhettek meg, a legnépszerűbb lehetőség 
újból a megszervezett programokon való 
részvétel volt, 225 fő választásával. 69 fő a 
programok kialakításában venne részt, emellett 
65 válaszadó aktívan részt venne egy 
közösség munkájában és tevékenységében.

A 20. (Érzi-e néha úgy, hogy szívesen 
vállalna aktív szerepet csoportok, klubok, 
szervezetek tevékenységében?) és a 21. 
(Részt venne-e a 

a megszervezett programokon
vennék részt

225 fő

programok kialakításában 
vennék részt

69 fő

aktívan részt vennék egy közösség
munkájában és tevékenységében 65 fő

más elképzelésem van

nem kívánok válaszolni 28 fő

1 fő

19. Mit tenne annak érdekében,
hogy az Ön által kívánatosnak tartott 

közösségi élet megvalósuljon?

jövőben közösségi tevékenységben?) kérdésre 
adott válaszok is megerősítik a korábbi ered-
ményeket, a kitöltők 52,98%-a részt venne a 
jövőben közösségi tevékenységben, 35,43%-uk 
aktív részt vállalna a klubok, csoportok tevékeny-
ségében. 

A 21. kérdésre adott válaszok is megerősítik a 
korábbi eredményeket, a megkérdezettek közel 
53 %-a részt venne a jövőben közösségi tevé-
kenységben. 

Árnyalta a képet a 22. kérdés (Mi segítené a 
közösségi életben való aktívabb részvételét?), 
mely arra kereste a választ, hogy mi segítené a 
kitöltőt a közösségi életben való aktív részvételre. 
A válaszok a fenti sávdiagramon láthatók, ennél 
a kérdésnél is több válaszlehetőséget jelölhettek 
meg a kitöltők. 

Legtöbben – a 302 válaszadóból 180 fő – akkor 
venne részt a közösségi eseményeken, ha több 
ideje lenne. A 113 kitöltő számára segítséget 
jelentene, ha az ismerősei is részt vennének, 103 
válaszadó pedig szeretné, hogy több információ 
álljon rendelkezésére.

A 23. kérdés (Mi motiválná, hogy részt vegyen 
segítőként, önkéntesként különböző programok 
megvalósításában?) az önkéntesként, segítő-
ként való részvétel motivációit kutatta, az 
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22. Mi segítené a közösségi életben való aktívabb részvételét?

előzőhöz hasonlóan a társas támogatás: ha 
barát családtag is részt venne (84 jelöléssel), 
illetve a valaki megkérne, meghívna (100 vokssal) 
volt meghatározó. Fontos megemlíteni továbbá, 
hogy a 80 kitöltő szeretne több információt kapni 
az aktív részvételhez.
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helyi újságok, közösségi 
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 5 fő

5 fő

25. Milyen forrásból értesül a Pécs
város által kínált programokról?

A helyi lakosság tájékozódási szokásainak 
ismerete kiemelten fontos kérdés a későbbi 
rendezvénynaptárban szereplő események és 
folyamatok hirdetése miatt. A válaszadók köré-
ben népszerű és kevésbé elterjedt forrásokat a 
25. kérdésre adott válaszokat összefoglaló 
táblázatban olvasható.
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A 302 kitöltőből 209 fő a közösségi oldalakról is 
tájékozódik, illetve a korábbiakhoz képest fontos 
a szűkebb környezet, a család és a barátok 
véleménye (168 válaszadó jelölte be). A har-
madik legnépszerűbb forrás a helyi újság, közös-
ségi kiadvány volt – 131 kitöltő válasza alapján – 
ezért a projekt során fontos lenne a közösségi 
oldalak mellett a helyi újságokban is hirdetni vagy 
elkészíteni egy saját közösségi kiadványt.

A 26. kérdés (Kik vannak hatással Önre a 
programok látogatásában?) a programok látoga-
tásával kapcsolatos motiváció témáját vizsgálta 
részletesebben, itt már a korábban egy egy-
ségként kezelt közeli hozzátartozó kategóriát 
(pl.: család, barátok) több szűkebb csoport 
váltotta fel, melyek közül többet is megjelölhettek 
a kitöltők. A megkérdezettek közül 215 kitöltőre a 
barátok, ismerősök vannak hatással a prog-
ramok látogatásában, őket követik a családtagok 
(181 vokssal), majd a munkahelyi kollégák 
következnek (75 választással).

A 27. (Az Ön otthonához legközelebbi közösségi 
teret és az ott szervezett programokat milyen 
gyakran látogatja?) és a 28. (Látogat-e a város-
ban más közösségi teret és részt vesz-e ott a 
programokon?) kérdés is a közösségi terek 
látogatására vonatkozott. A Szigeti városrész 
közösségi tereit a kitöltők 15 %-a mindössze 
évente, 11%-a pedig soha nem látogatja. A 
válaszadók 15 %-a évente többször – de a havi 
gyakoriságnál ritkábban – vesz részt városrészi 
rendezvényeken. A más városrészek rendez-
vényeivel kapcsolatos aktivitás egyértelműen 
magasabb: a megkérdezettek 69%-a felkeresi a 
városrészén kívüli pécsi programokat. 

A 29. kérdésnél (Jelölje meg azokat a városi/ 
helyi közösségi tereket, amiket a leggyakrabban 
látogat a városban! Milyen gyakran látogatja 
ezeket a közösségi tereket?) a leggyakrabban 
látogatott közösségi terek jelentek meg, a fel-
keresésük rendszerességét egy táblázatban 
adhatták meg a kitöltők.
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29. Jelölje meg azokat a városi/helyi közösségi tereket, amiket  a  leggyakrabban
 látogat a városban!  M ilyen gyakran látogatja ezeket a közösségi tereket? 

hetente havonta havonta többször évente nincs válasz
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A hetente felkeresett közösségi terek közül a 
közterek a legnépszerűbbek 137 választással, 
emellett a sportlétesítmények (sportpályák, 
sportcsarnok, uszoda stb.) 53 választással, vala-
mint a vendéglátóipari helyek is látogatottak (52 
választás). A havonta felkeresett létesítmények 
közt 131 választással a mozi, színház szerepel 
első helyen, valamint az ebben az oszlopban is 
népszerű közterek és vendéglátóipari helyek 
mellett 68 választással megjelennek a könyv-
tárak is. Évente egyszer a válaszadók sort 
kerítenek a múzeumok, a kiállító terek, az állat-
kert vagy a planetárium meglátogatására is (143 
válaszadó véleménye alapján). Szintén kiemel-
kednek ebben a kategóriában a művelődési és 
közösségi házak és programjaik (74 válasz-
tással).

A 32. kérdés (A városrészi vagy összvárosi 
programokat részesíti előnyben?) esetén is arról 
dönthettek a kitöltők, hogy inkább a városrészi 
vagy az összvárosi programokat részesítik-e 
előnyben. A válaszadók 42%-a mindkettőt fel-
keresi, 42%-a a városi nagyobb rendezvényeket 
részesíti előnyben, mindössze 8% keresi szíve-
sebben a városrészi programokat. 

A 33. kérdésre (Ön szerint hogyan lehetne 
javítani a helyi, városrészi közösségi életén?) 
adott válaszok alapján elmondható, hogy a 
kitöltők szerint fontos lenne javítani a helyi, város-
részi közösségi életen. Ennek szükségességéről 
mindössze 10 kitöltő nem volt meggyőződve. A 
válaszadók közül 154 fő szeretné, ha több helyi 
program, rendezvény szervezése történne meg, 
141 válaszadó fontosnak tarja ezekbe a helyi 
lakosság nagyobb mértékű bevonását.

A 34. kérdésnél (Milyen programok, rendez-
vények szervezését javasolja abban a város-
részben, ahol él?) megjelölhette a kitöltő, hogy a 
saját városrészében milyen típusú programokon 
venne részt szívesen a jövőben, melyek meg-
szervezését javasolja.

A fenti sávdiagram alapján elmondható, hogy a 
korábbi kérdésekhez hasonlóan népszerűek 
voltak a kulturális rendezvények (183 fő jelölése) 
és a sportprogramok (126 fő választása), illetve 
megjelent az igény a családi- és gyermekprogra-
mokra is (144 vokssal). Ezt fontos figyelembe 
venni a rendezvénynaptár összeállításánál. 
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34. Milyen programok, rendezvények szervezését javasolja a  bban a városrészben, ahol él?
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