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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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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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A célterületet különálló településrészek alkot-
ják, amelyek nem tartoznak szervesen Pécs 
városszövetébe. Három korábban önálló falu: 
Somogy, Vasas és Hird, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó külterületek: Flórián-telep, Petőfi-
akna, M utca, Murom és Árpádtető, Józsefháza 
és Rücker-akna.

A településrészek mégis összetartoznak: közös 
múltjuk nagyban kapcsolódik a korábbi bányász-
tevékenységhez, a három településrész közül 
Vasast a mecseki szénbányászat bölcsőjének is 
nevezhetjük, miközben Hird mezőgazdasági és 
ipari jellegével tűnik ki közülük. A bányászati 
tevékenység fénykorában magas szintű kultu-
rális élet és ennek megfelelő civil aktivitás volt 
tapasztalható itt. A bányák bezárásával azonban 
nehéz idők köszöntöttek a helyi közösségekre, 
amelyen csak napjainkra voltak képesek többé-
kevésbé túljutni és a korábbi pezsgő, megannyi 
civil kezdeményezést magába foglaló helyi 
közéletet újra beindítani.

BEVEZETŐ 
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1.   SOMOGY-VASAS-HIRD 

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETE
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 A három falu területe már az Árpád-kortól lakott 
volt, s az egykori települések a török korban is 
fennmaradtak. Régészeti adatok alapján bizo-
nyított, hogy Vasas faluban már a középkorban 
vasércet is bányásztak. A hódoltság után meg-
változtak a tulajdonviszonyok. Somogy falu a 
pécsi püspökség hatalma alá került. A pécsi 
püspökség által megszerzett nagybirtok mintegy 
200 000 magyar holdat tett ki a 18. század elején. 
A püspökséghez tartozó négy egyházi szervezet 
(káptalan, papnevelde, székesegyház, püspök-
ség) 1736-ban megosztozott földtulajdonán, s 
ekkor a Pécstől keletre lévő két szomszédos falu, 
Szabolcs és Somogy a székesegyházi urada-
lomhoz került. A székesegyházi gazdaság két 
nagyobb kerületből állt, az északiba tartozott 
Somogy településen kívül Szabolcs, Mecsek-
pölöske és Mánfa, vagyis ezek a birtokok mint-
egy egynegyednyi arányban körbevették Pécs 
városát. Ezeken a birtokokon a káptalan vezette 
a földesúri gazdálkodást. A székesegyházi 
birtokok összes területe a 18. század vége felé 

1kb. 20 000 magyar hold volt.

Vasas és Hird ugyanakkor már hosszú évszá-
zadok óta a pécsváradi bencés apátsági ura-
dalom része volt. Míg Somogy falu a további-
akban is megmaradt a székesegyház uralma 
alatt, addig Vasas és Hird birtokjoga változott. 
Hét évvel a rend bezárása előtt, 1779-ben Mária 
Terézia a Budai Tudományos Egyetem fenntar-
tására rendelte az apátság birtokait, így abból 
közalapítványi, vagyis kincstári uradalom lett. 
Működését a királyi kamara irányította. Bár a 
bencések 1802-ben újjászerveződhettek, birto-
kaikat nem kapták vissza, így Vasas és Hird falu 

2az egyetemi alap része maradt.  Ezek az ura-
dalmak nem különböztek a kor más egyházi 
nagybirtokaitól. Somogy és Vasas település 
gazdaságföldrajzi adottságai miatt csak részben, 
a terület déli részén kínálkozott lehetőség a 
hagyományos szántóföldi búzatermelésre, a 
köves, agyagos terület inkább csak rozs- és 
kukoricatermelésre volt alkalmas, illetve még 
szőlő- és bortermelésre. Ugyanakkor nagyobb 
potenciál kínálkozott az állattartásra (szarvas-
marha, juh, sertés). Mivel a területet északi részét 
erdő fedte, ezért az erdőgazdálkodásnak, az 
egyéb erdei haszonvételeknek, valamint a faipar-
nak is voltak lehetőségei. 

A térség előnye volt, hogy a Mecsekből több 
patak is folyt déli irányban, amelyek lehetőséget 
biztosítottak malmok meghajtására is. Malmairól 
Hird volt a leghíresebb. A falun átfolyó, viszonylag 
bővizű Békás-patakkal párhuzamosan, attól 300-
450 méterre egy malomcsatornát alakítottak ki.  
A hirdi patakon a 19. század első felében hét 
malom is működött: öt lisztőrlő-, egy kalló- és egy 
papírmalom. A legfelső volt közülük a hirdi 
papírmalom. Ezt valamikor az 1820-as években 1. Somogy és Vasas az első katonai felmérés térképén
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alakította ki tulajdonosa, Lattner János. Az itt 
készült papírt Pécs város tanácsa, a megyei 
kancellária, valamint több pécsi könyvkötő és 
nyomdász is használta. A hirdi papírmalomhoz 
egy érdekes papírgyártási innováció kapcso-
lódik, amikor is az éppen terjedőben lévő eperfa 
fiatal hajtásaiból tudtak nagyon finom papírt 
készíteni. A papírmalom-vállalkozás az 1840-es 
évek elején szűnt meg, de épülete még az 1970-

3es évek közepén is állt.  

A három falu közül a 18. században Somogy és 
Vasas magyar lakossággal rendelkezett, ezzel 
szemben az 1770-80-as években jelentős 
számban költöztek be németajkúak Hirdre 
Schwarzwald környékéről (a falu német neve 
Hirig).

Volt azonban egy olyan sajátossága a Pécs 
melletti mecseki területnek, ami a 18. század 
vége óta egyre erőteljesebben befolyásolta a 
térség életét, működését. Azt már régóta 
tudták, hogy ebben a térségben (mind a pécsi 
magántulajdonosi, mind az egyházi földeken) 
szénforrások vannak. A 18-19. század forduló-

jára a nyugat-európai iparosodásról már tény-
szerű ismeretei voltak a magyarországi lakos-
ságnak is, vagyis ismert volt, hogy a gazdasági 
fejlődés (vasipar, gőzgépek stb.) a nagy tömeg-
ben meglévő szenet feltételezi. A 18. század vége 
óta egyre több kísérlet történt a kőszénbányászat 
elindítására. A jog is kedvező volt a szénkiter-
meléshez, hiszen II. József rendelete a szenet 
nem sorolta a bányajoghoz, vagyis a szén szabad 
ásvány volt, s alapvetően a földtulajdonhoz 
kötődött: akié a föld, azé a benne rejlő szén-
vagyon. Tudvalevőleg a Pécs környéki terüle-
teken sűrűn lehetett találni nyílt szénkibúvásokat, 
vagyis a tulajdonosoknak sokszor csak „le kellett 
hajolniuk” saját földjeiken az energiahordozóért. 
Mivel Somogyban és Vasason minden nem 
úrbéres és nem közös használatú (erdő és 
legelő) föld egyházi vagy kincstári tulajdon volt, 
így itt (ellentétben Pécs szabad királyi város 
gyakorlatával) nem nyílott lehetőség polgári jel-
legű kitermelésre, viszont a tulajdonosok bérbe 

 4 adhatták földjeiket szénkitermelésre.

2. Az egykori hirdi malmok

3. Vasas bányatelep látképe
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4. Szénsiló Pécs-Vasason

évekre a kezdeti 13-17%-ról már 20-22%-ra 
5emelkedett.  Természetesen nemcsak terme-

lésről, hanem szállításról is szó volt: a térség 
lakossága bekapcsolódott a kőszén szekereken 
történő, főleg a Dunai Gőzhajózási Társaság (a 
továbbiakban: DGT) mohácsi kikötőjébe való 
fuvarozásába.

A Pécstől keletre lévő falvak valaha volt leg-
nagyobb gazdasági változását a szénbányászat 
nagyüzemi vertikumának kialakítása hozta. A 
DGT-nek, amely 1852-ben már 71 gőzhajóval 
szállított, egyre nagyobb szénigénye volt, ami 
egyértelműen a kitermelés megszervezésére 
ösztönözte a céget. Ennek érdekében mecseki 
szénterületeket kezdtek felkutatni. 1852-ben 
megvették az első 12 holdas kis földdarabot, ahol 
nekiláttak az első akna mélyítéséhez: az András-
aknában 1853-ban indult meg a kitermelés. Ezt a 
bányát 1853 után folyamatos, kisebb-nagyobb 
vásárlással, bérleménnyel növelték meg, így jó 
néhány polgár bányája került át a társasághoz, 
ezzel a térség legnagyobb kőszéntermelőjévé 
váltak. 

A három falu esetében időben először 
Vasason maradtak nyomok arra, hogy meg-
indult kőszénbányászat. Az 1760-as évektől 
folyhatott már minimális kitermelés, 1782-ben a 
pécsváradi uradalom, mint tulajdonos is meg-
kezdte a szénbányászatot. A somogyi mezőn 
1798-ban került sor az első bányanyitásra. Az 
egyházi tulajdonos bérbe adta a bányákat. A 
létrejött bányák irányításával Berks Pétert, a 
Pécsi Kincstári Bánya-igazgatóság vezetőjét 
bízták meg, aki haláláig, 1845-ig vezette a céget. 
A 19. század első felében egyre növekedett a 
szénkitermelés. A hagyományos gödrös-ásásos 
rendszerről fokozatosan áttértek a minőségi 
igényeket is kielégítő táróbányászatra. Az ura-
dalmi szénbányákban (Mecsekszabolcson és 
Somogyban együttesen) 1810–1844 között 369 
000 métermázsa kőszenet termeltek ki és 
értékesítettek. A kitermelt szén kokszolására 
vonatkozóan sikerrel jártak Berks kísérletei az 
1820-as években, ami alapját képezhette egy 
későbbi vasipari fellendülésnek. A székes-
egyházi uradalom aránya folyamatosan növe-
kedett a mecseki szénkitermelésben, az 1840-es 
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A jól jövedelmező szénbányászat további 
terjeszkedéséhez újabb és újabb földekre volt 
szükség. Ennek viszont akadálya volt az, hogy a 
Komlói úttól keletre eső szenes területek a 
székesegyház elidegeníthetetlen tulajdonát 
képezték. Vagyis a DGT nem tudta tulajdonként 
megszerezni ezeket a földeket, de lehetősége 
nyílt arra, hogy hosszú távú, meghosszabbítható 
bérletekkel biztosítsa a nyersanyagforrást. A 
székesegyházi uradalommal 1868-ban 25 éves 
bérleti szerződést kötöttek a szabolcsi és a 
somogyi területek használatára. Ezt 1898-ban 
újabb 25 évre, 1918-ban pedig további 50 évre 
hosszabbították meg. Ez azért is volt fontos, mert 
ezzel a szénvidék legértékesebb darabja került a 
DGT kezére, másrészt pedig az egyház is biztos 
jövedelemhez jutott. A bányajogból származó 
bevétel komoly fejlesztési forrásnak bizonyult az 
egyház működésében. A DGT bányatelkeinek 
maximumát 1894-ben érte el, amikor 16,2 

2 2millió m  tulajdon és 8,2 millió m  bérelt földje 
6volt. 

A nagyüzemi szénbányászat megindítása igen 
fontos változásokat eredményezett a falvak né-
pességi és társadalmi rendszerében. A bányász-
falvak népessége az 1870-es évektől kezdve 
dinamikusan emelkedett. Ezzel szemben Hirden, 
ahol nem volt bányászat, legfeljebb a szomszéd 
falvak elszívó hatása érvényesült, még csökkent 

 7is a népesség.

Természetesen ebben az esetben a nagy 
tömegeket érintő munkástelepítésekről van szó. 
A DGT és más magántársaságok által nyitott 
bányaüzemek vonzották a külföldi és a hazai 
munkaerőt, ahova sokan költöztek krajnai, 
német, cseh és sziléziai területekről is. Kétség-
telen ugyanakkor, hogy a betelepedés nem a régi 
falvakba, hanem a bányaüzemek mellett 
kialakított telepekre (kolóniákba) történt; így a 
régi falvak sajátosságai megmaradtak, de 
egyre inkább a külterületen tömbökben élők 
adták a falvak lakosságának többségét. A 
népesség letelepítése, a lakások építése, a 
közellátás megszervezése, a társadalmi szolgál-
tatások (egészségügy, egyház, iskola, hús-
füstölő, mészárosház, daráló stb. stb.) kiala-
kítása a bányatulajdonosokat terhelte, de ez 
megfelelt az ország más területein is látható 

8korabeli patriarchális nagyüzemi modellnek.

5. A Vasasi Bányaüzem (Petőfi Akna) épülete
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6. Vasasi utcakép

Mindez látszik a foglalkozási szerkezet adata-
iban is. Vasas és Somogy faluban a nagy háború 
előtti utolsó népszámlálás adatai szerint a helyi 
keresők között a bányászatból élők aránya 
együttesen 51%-os arányt ért el, míg a hagyo-
mányos mezőgazdaságból élők aránya 29% volt. 
Mindez arra utal, hogy néhány évtized alatt 
alapvetően megfordultak az ágazati arányok.    
(A bányászati létszámhoz az iparosokat is hozzá-

9adva 60%-os arányt láthatunk.) 

A birtokviszonyok és a gazdálkodás szem-
pontjából számos érdekesség és specifikum 
mutatkozik a vizsgált falvakat tekintve. A két 
bányászfaluban a 19. század második felére is 
megmaradt az egyházi intézmények földjének 
relatíve nagy aránya. A székesegyháznak 
Somogyban 846, míg a közalapítványnak Vasa-
son 840 holdja volt, vagyis ezekben a falvakban 
az uradalmak a falu határának 33-36%-át birto-
kolták. Vasas falu különlegessége abban állt, 
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7. Sodronykötélpálya Rücker Akna és Vasas között

hogy ez már egy hamisítatlan mecseki, amúgy 
nagy kiterjedésű település volt: 682 hold szán-
tóval, 275 hold réttel, mellette 1 393 hold erdővel 
rendelkezett. A jobbágyfelszabadításkor 42 1/8-
nyi úrbéri telek volt a faluban. A szénbánya mellett 
kőbányával is bírt; egy adat szerint a 19. század 
közepén a mecseknádasdi és pécsi kőfaragók 
innen vették az alapanyagukat. Az 1895. évi 
adatok alapján mindhárom faluban jelentős mé-

10retű szőlőterületet találunk.
 
Szintén ezekhez a falvakhoz kapcsolódik, hogy a 
század vége felé a már párszáz hold tulajdonnal 
rendelkező DGT elkezdett kisebb-nagyobb 
földeket is felvásárolni vagy kibérelni. Vasas falu 
területén 1868-ban járt le a Thiesz Henrik által a 
pécsváradi uradalommal kötött 10 éves bérleti 
szerződés, amelynek folytatását a DGT vette át. 
Ezt követően Somogy falu területén a Miesbach-
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Drasche-féle birtokot, végül 1892-ben Somogy-
ban Koch Ferenc korábbi bányáját szerezte meg. 
A DGT által összeszervezett terület kapcsán azt 
mondhatjuk, hogy a 19. század végén, amikor 
elérte legnagyobb kiterjedését a bányaterülete, 
az összes megszerzett földjének 59%-a feküdt 
Somogy és Vasas határában. Hozzá kell ten-
nünk, hogy a bányatársaságok e tájon való 
megjelenése különleges lehetőséget adott az 
egyházi intézményeknek. Mivel a bányászfalvak 
területének jelentékeny része erdő volt, ezért 
nemigen tudták volna kihasználni az 1850-60-as 
évek nagy agrárkonjunktúráját. Következés-
képpen a hagyományos erdei jövedelmek mellett 
óriási lehetőség volt a bányák bérbeadása. 
Közismert, hogy a Pécsett végbevitt nagyobb 
egyházi építkezések (székesegyház átépítése, a 
Pius-internátus) hátterét a bányatársaságok által 

11fizetett pénz adta.

A bányák megnyitása és üzemeltetése sokféle 
hatást gyakorolt a falvak életére. Amíg ki nem 
épült a belső üzemi vasút, addig a falusiak 
számára nagy lehetőséget jelentett a szén 
fuvarozása. 
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Amikor megépítették a vasutat, akkor is maradt 
alkalom a szállításra, hiszen továbbra is szeke-
rekkel juttatták el a bányától a rakodóig a ter-
méket. Somogy falu esetében a szakirodalom 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a fenti kapcsolat 
miatt fellendült az állattartás a településen. De 
legalább ennyire fontos volt a falusiak számára a 
bányásztársadalom ellátásának lehetősége, 
hiszen szinte mindenre volt kereslet. Somogy 
faluban a mezőgazdasági termékek értékesítése 
az Alsó- és a Felsőtelep találkozásánál, a Mázsa-
háznál kialakított piactéren történt hetipiac for-
májában. Nem volt azonban gondtalan a bá-
nyászfalvak élete. Leginkább azt sérelmezték a 
közösségek, hogy a DGT keveset adózik, hiszen 
a nagyvállalatnak Pécsett volt a központja, így az 
adóit is ott fizette. Korabeli sajtóforrásokból lehet 
tudni, hogy nem kis összegekről van szó: a 20. 
század első éveiben évi 59 000 korona községi 
pótadót fizetett be a vállalat a város kasszájába. 
A három falu perre ment az adóösszeg vala-
miféle megosztása miatt, de minden fórumon 
vesztettek Péccsel szemben. 
   
A DGT területi terjeszkedése és folyamatos 
bányanyitásai értelemszerűen szükségessé 
tették a bányászlakótelepek építését is. 
Somogy faluban a korábbi Miesbach- és a Koch-
bányák is rendelkeztek már lakóházakkal, de 
ezek színvonala nem érte el a DGT által tá-
masztott igényeket. A somogyi lakótelep foko-
zatosan alakult ki: 1874-től, 1892-től valamint 1920 
körül épültek ki a telepek. A falutól valamivel 
távolabb lévő, 1886-tól épült Rücker-akna mellett 
készenléti lakótelep létesült (6 házzal, 23 lakás-
sal). Vasason egymástól nagyobb távolságokra 
lévő teleprészek alakultak ki. Itt a korábbiakhoz 
képest a nagy előrelépést a Thommen-akna 
1868. évi megnyitása adta, amikor létrehozták a 
völgyben elhelyezkedő Alsó-Flórián-telepet, 
amely 9-12 lakóházzal, vagyis kb. 72 lakással 
rendelkezett. Később, 1918-ban épült meg a 

13Felső-Flórián telep. 

8. Pécs - somogyi és vasasi utcaképek
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Mind a három faluban vannak nyomok arra, hogy 
már régóta álltak templomok. A térség alap-
vetően katolikus volt, majd csak a nagyobb 
bányászbetelepüléssel jöttek más vallásúak,   
így például evangélikusok, reformátusok, görög-
keletiek. Mivel a települések folyamatosan 
lakottak voltak, így természetesen mindig ren-
delkeztek templomokkal. A hívek sokáig Mecsek-
szabolcsra jártak misére. Hirden a középkori 
Szentháromság templom romjaiból 1730 táján 
helyrehozták a korábbi templomot. Az első 
harangról tudjuk, hogy 1735-ben készült. Hirden  
a 18. század közepe óta már anyakönyveztek is. 
A hirdi plébániát 1801-ben alakították ki, s 1839-
ben építették föl a Szentháromság templomot, 

14klasszicista stílusban.

A templomok mellett hamar létrejöttek az iskolák 
is. Somogy faluban már II. József korában is volt 
iskola; 1847-ben pedig egy tanítói lak is állt. 
Később, 1898-ban a DGT „Római Katolikus 
Uradalmi Népiskola” néven újabb egytantermes 
iskolát nyitott, melynek fenntartását a kegyúri 
kötelesség alapján a társaság biztosította. (1926-
ban az iskolát bővítették, és a somogyi Henrik-
táró korábbi irodaházában helyezték el.) 

Vasason a katolikus egyház már 1776-tól működ-
tetett iskolát. A második, az ún. Telepi iskola a 
nagyobb mérvű bányászat kialakulása után, 

151880-ban jött létre. 

A vasútfejlesztések is elérték a térséget, aminek 
főleg gazdasági, de az idők során egyre inkább 
társadalmi hatásai is lettek. A DGT az 1850-es 
évek első felében kiépítette a Pécs-bánya-
telep/András-akna – Üszög közötti vonalat, majd 
1857-re az Üszög – Mohács közötti vasutat. A 
somogyi terület északi részén lévő Rücker-
aknához az 1870-es években létesült 2 km 
bányavasút. A vizsgált térség déli részén is voltak 
változások. 1911. július 1-jén adták át a Pécs-
Bátaszék vasutat, amely 67 km hosszú volt, s a 
három falu lakossága számára összeköttetést 
jelentett az alföldi vonalakkal, valamint a dél-
dunántúli térség településeivel. A hegyes-
dombos vonalon nem építettek jelentős műtár-
gyakat, mivel főleg a völgyekben vezették 
kissugarú ívekben a vasutat. Az építéshez 
szükséges tőkét Pécs város, Baranya vármegye, 
a községek és magánosok adták össze. A 
vizsgált településeken két állomás is épült: az 
egyik Somogy-Vasas, a másik Vasas-Hird volt.   

9. A Népiskola Vasason
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összesen 11 898 900 métermázsa szenet szállí-
tottak ki az országból, vagyis a mecseki szén-
medence másfél évnyi termelési nagyságrendje 

17került ki az országból.  A délszlávok 1921. évi 
kivonulása után szembe kellett nézni azzal is, 
hogy elveszett a korábbi piacok egy része, 
lecsökkent a belső kereslet, a munkanélküliség 
felszökött, a jövedelmek visszaestek, az infláció 

18miatt eltűntek a megtakarítások.  Ugyanakkor 
nagy jelentősége volt a térség életére annak, 
hogy már 1913-ban elindult egy jelentős bánya-
megújítási (Jicinsky) program. Ennek során a 
célterület bányái is sokat fejlődtek. Az 1920-as 
években Somogy északi területén a Felső-telep 
és a Flórián-telep kialakításával befejeződött a 
kolóniakiépítés sora. 

Véletlenül sem szabad azt gondolnunk, hogy 
a bányászok és a vállalat viszonya mindig 
harmonikus volt. A munkavégzés nehéz körül-
ményei, a túlfoglalkoztatottság, a válságok alatti 

E két megálló 10-12 km távolságra volt a pécsi 
főpályaudvartól, a vonat Vasas–Hird állomást    
(6. megállóként) 45 perc alatt érte el. A vasút a 
helyi lakosságnak lehetőséget adott arra, hogy a 
várost, főleg a vásárokat, a piacokat elérhessék. 
Hird állomástól egy iparvágány ágazott ki 
Hosszúhetény, vagyis a kelet-mecseki bányák 
irányába. Már ebből is látszik, hogy Pécs felé a 
vasút inkább elővárosi jellegű volt, de ugyan-
akkor (később is) jól szolgálta a bányászat 
érdekeit is. Még megjegyezzük, hogy a későbbi-
ekben a hirdi homokbányához is épült egy 

16gazdasági vasút.

Az első világháború és azt követő időszak 
alaposan megváltoztatta a város életét. Az 
addigi pezsgő vállalkozó élet véget ért. Mivel 
Magyarország úgy veszítette el a háborút, hogy 
nem lépett idegen katona az ország földjére, így 
Pécs és környéke is elkerülte a fizikai pusztulást, 
viszont így is jelentős népességveszteséggel és 
gazdasági kimerüléssel kellett szembenéznie.   
A bányászok katonának történő behívása a DGT 
munkaerő-állományának mintegy felét érintette. 
A háborús veszteségben természetesen ott 
vannak a somogyi, a vasasi és a hirdi polgárok is. 
Az értelmetlen háború miatt elhunytakra máig 
emlékeznek: a somogyi templomkertben – 
hasonlóan a szomszéd Mecsekszabolcs faluhoz 
– a somogyi közösség által 1923-ban emelt 
obeliszk egyik oldalán az első világháborúban 
meghalt 40 helyi halott neve van felsorolva (az 
emlékmű másik oldalán a második világhábo-
rúban meghalt 31 fő neve szerepel – ez 1989-ben 
került rá.).

A térség szerb megszállása a bányászat szem-
pontjából sem múlt el nyomtalanul, főleg azért, 
mert a szerbek kivonulása után nem szűnt meg a 
jóvátételi fizetés kötelezettsége, amelyben igen 
nagy tételt tett ki a Pécsről és Pécs környékéről 
származó szénkiszállítás. A DGT termelésének 
jelentős részét az öt éven keresztüli folyamatos 
szénszállítások vitték el: 88-100 vagon szenet 
kellett szállítani a délszláv királyságnak minden 
munkanap után. A kötelezettség 1926. szep-
tember 12-én járt le, aminek eredményeképpen 

10. Második világháborús emléktábla
a vasasi templom falán
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bércsökkenés, az elbocsátások, a politikai háttér 
miatt az idők során számos sztrájkra (pl. 1905, 
1917 stb.) és egyéb összecsapásra került sor. 
Ezek közül a leghíresebb az 1937. évi csertetői 
sortűz. A sortűz előzménye volt, hogy a mecsek-
szabolcsi bányászok tiltakoztak a bércsökkentés 
miatt, és földalatti sztrájkba kezdtek. Közben a 
sztrájkoló dolgozók családtagjai és munkatársai 
egy vasasi vendéglőben kezdtek gyülekezni, 
ahonnan Mecsekszabolcs felé indultak, de egy 
négyfős csendőrsor Csertető mellett megállította 
őket, s megpróbálták megakadályozni a menet 
tovább haladását. Végül is máig tisztázatlan okok 
miatt a csendőrök két sortüzet adtak le, amelynek 
hatására oszlani kezdett a tömeg, s a dolgozók 
elmenekültek. A sortűzben egy somogyi, egy 
vasasi és egy hosszúhetényi bányász vesztette 

19életét.  

A két háború közötti időben már formálódott 
az addigi agrárius Hird ipari jellege. A három 
településből Hirdhez kapcsolódik a huszonöt év 
legjelentősebb ipari beruházása, amely aztán 
egészen az 1990-es évek rendszerváltásáig 
működött. 1928-ban alapították Hirden, a tele-
pülés északi felén a kenderfonó- és szövő-
gyárat. Tulajdonosa az 1948. évi államosításig 
Törtely Fülöp volt. Róla annyit tudunk, hogy ezt 

megelőzően Vasason és Hirden élt, géplakatos 
műhelye, cséplőgépe, illetve malma is volt. A 
kenderfonógyár létrehozása jó ráérzés volt az 
igényekre, hiszen a két világháború közötti 
magyar gazdaságban nagyon hiányzott a 
textilipar. A hirdi gyár akkori kb. 70 fős dolgozói 
közül 60 nő volt. Korabeli sajtócikkek szerint a 
poros és fülledt levegőjű műhelyekben döntően 
14–18 éves bányászlányok dolgoztak napi 1 
pengős napszámbérért, akik alulfizetett, kiszol-
gáltatott munkás pozícióban tették a dolgukat.    
A kendergyárra még a második világháború éve-
iben is nagy szükség volt. A szocializmus évei-

20ben jelentős bővítésen esett át a gyár.

A dualizmus korában kialakult társadalom-
szerkezeti vonások nem sokat módosultak a 
három településen a két világháború közötti 
időben sem. Az 1930. évi adatok azt mutatják, 
hogy Somogy és Vasas esetében a bányászat 
dominanciája továbbra is megmaradt, ugyan-
akkor Hirden a mezőgazdaság volt a legfon-
tosabb ágazat. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
a bányászat létszámában is csökkenő ágazattá 
vált erre az időre, ugyanakkor az iparosok és 
érdekes módon a mezőgazdák száma mind-

21három faluban emelkedett.
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A második világháborút követő néhány átmeneti 
esztendő után a szocializmus időszaka köszön-
tött Pécs városára. Ez az addigi magángazdaság 
teljes rendszerét átalakította. Az ipari és keres-
kedelmi üzemeket 1947–1949 között álla-
mosították, leszámítva néhány kisebb szolgál-
tatóipari egységet, szinte minden állami kézbe 
került. Az egyház funkcióit leszűkítették, műkö-
dését korlátozták. A tradicionális társadalmi 
önszerveződés lehetőségei visszaszorultak. Az 
első ötéves tervvel elindított gazdasági modell a 
nehéziparosításról szólt: bár Pécs nem volt 
kiemelt „szocialista város”, viszont gazdasági 
kapacitásai révén jól beilleszthető volt a nehéz-
iparosítás rendszerébe. A DGT szénbányái, így a 
vasasi és a somogyi bányák is Németországhoz 
kerültek az Anschluss után, majd a szovjet 
megszállás után a Magyar-Szovjet Hajózási Rt. 
(a továbbiakban: MESZHART) tulajdonát 
képezték.

A háború után megváltoztak a közigazgatási 
határok is. Vasas és Somogy települést, 
amelyek az eddigi fejlődésük során hasonló 
pályát futottak be (főleg a kőszénbányászat 
révén), 1946-ban összevonták, majd a köz-
ségrészek megkülönböztetése céljából Somo-
gyot Vasas I, míg Vasas falut Vasas II-ként 
kezdték nevezni. A két falu lényegében eddigre 
már teljesen összenőtt, a köztük lévő elválasztó 
vonal ma is a „Határ” utca. Az egyesítés kapcsán 
ugyanakkor nem hanyagolható el az a baloldali 
erő, amely a koncentrált, nagy bányásztele-
pülések irányába hatott: az 1947. évi válasz-
tásokon a bányásztelepüléseken borítékolható 
volt a baloldali, főleg a kommunista pártra leadott 
szavazat. Ezzel azonban még nem ért véget az 
átszervezés. Pécs város, amely a hazai gaz-
daság és politika számára mint nehézipari város 
volt fontos, egyre-másra nyelte le a környékén 
lévő településeket. 1954-ben Vasas települést 
(Somoggyal együtt) Pécsbe olvasztották. Hirdre 
nem volt annyira szüksége Pécsnek, az agrárius 
kis falu nem illett bele az elképzelésekbe, végül is 
csak 1977-ben történt meg Hird betagolása, az 
addigra már átformálódott körülmények között.

11. Somogyi bányakezelői lakások
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A háború nem múlt el nyomtalanul Hird 
életében sem. A falu lakossága jelentős 
mértékben megváltozott. A hirdi népességen 
belül nagy számban voltak jelen svábok, akiket 
érzékenyen érintett a háború utáni kitelepítések 
végrehajtása. A kitelepítés elől viszont sok hirdi 
németnek sikerült elmenekülnie, különböző 
módszerekkel: házasságok, elbujdosás stb.; ami 
segített a helyben maradásban. Ugyanakkor a 
csehszlovákiai területekről (főleg Galánta kör-
nyékéről) összesen 16 felvidéki családot tele-
pítettek a faluba. Ez mindegyik társadalmi cso-
portnak hatalmas problémát okozott: volt, aki 
elveszítette több generáción keresztül gyűjtött 
vagyonát, másoknak mindenét ott kellett hagy-
niuk stb. Az viszont tény, hogy ettől kezdve Hird 
egy igazi multietnikai egységgé vált, ahol 
viszonylag békében élhettek egymás mellett a 
sokszor eltérő nyelvet beszélő népesség-

22csoportok. 

Nagy változást hozott a három falu életében a 
földreform és a későbbi mezőgazdasági 
átszervezés. A földreform révén az addigi 
székesegyházi földek, amelyek döntően erdők 
voltak, állami tulajdonba kerültek. Némi kisebb 
egyházi földeket ki lehetett osztani, de nagy 
szántókra és egyéb szétosztható földekre nem 
volt elég terület; ugyanakkor számottevő társa-
dalmi igény sem jelentkezett rá. A kisbirtokosok 
viszont a későbbi erőszakos tsz-szervezést már 
nem tudták megakadályozni. A Pécsbe betagolt 
falvakban főleg a tsz-szervezés harmadik szaka-
szában gyorsultak fel az események. Az 1950-es 
évek végén Pécs város határában már hét 
termelőszövetkezet működött, ez aztán 1960-
ban a Pécs-somogyi Búzakalász Szövetkezettel 
nyolcra bővült. Az 1950-es évek végén lefolytatott 
tsz-szervezés Pécsett is kíméletlen volt, erre 
egyértelmű példa a pécs-somogyi tsz megszer-
vezése. Pécs-Somogy eddigre már nagy múltú 
bányásztelepülésnek számított, ahol az erősen 
szocialista bányászati szervezet hajtotta végre 
az agitációt, házról házra járva győzték meg a 
lakosokat a belépés fontosságáról. Így is csak 
1960. december 29-én alakulhatott meg a 
szövetkezet, amelybe 54 családból 98 tag lépett 

be. Tegyük hozzá mindjárt, hogy főleg az idősek, 
hiszen nem felejthető el, hogy a gyors iparosodás 
korában a fiatalok elsődlegesen a lényegesen 
jobb jövedelmi lehetőségeket biztosító szén-
bányászat felé mobilizálódtak. Így nem véletlen, 
hogy a somogyi tsz 98 tagjából 21 fő már akkor 
60 évnél idősebb volt. A tsz elnöke a községi 
tanács elnöke lett. A somogyi tsz is kicsi volt, 
megalakulásakor 208 hold szántóval, 26 hold 
szőlővel, 74 hold réttel, 82 hold legelővel és 16 
hold erdővel, vagyis összesen 406 hold területtel 
rendelkezett. A bevitt állatállomány 37 lóból és 44 
marhából állt. Bevitt gépeik nem voltak, a 
talajműveléshez a környező gépállomások 
technikáját használhatták föl. A somogyinál jóval 
nagyobb volt a Vasasi Jószerencsét Tsz, amely 
556 hold bevitt földdel rendelkezett. A kisméretű 
szövetkezetek nem váltották be a hozzájuk fűzött 
gazdálkodási reményeket, ezért nem véletlen, 
hogy már 1961-ben felmerült a Pécs melletti 
észak-keleti bányavidék körül elhelyezkedő 
három tsz egyesítésének a gondolata, a köz-

23pontja pedig a Vasas II. számú tsz lett. 

Hirden már 1956 előtt is voltak kísérletek tsz 
létrehozására, de a Béke Völgye Termelőszövet-
kezet is csak az évtized végén alakult meg. Ebbe 
minden felvidékről érkezettnek be kellett lépnie, 
de a hirdi tsz így is a kis mérettel küszködött. 
sajtóforrásokból ugyanakkor nyomon követhető, 
hogy volt innovációja a szövetkezetnek: az 1960-
as évek elején speciális tevékenységként cirkot 
termeltek, amely a cirokseprű alapanyagát ké-
pezte. A tsz 1961-ben csak próbaképpen kezdett 
ciroktermelésbe, de úgy elárasztották őket meg-
rendelésekkel, hogy jelentősen bővíteni kellett a 
termelést: 6 000 darab nagy- és 800 kisseprűt 
gyártottak meglehetősen primitív körülmények 
között; a cirokmag pedig ugyanakkor kiváló 
állathízlalási alapanyag volt.   

A vizsgált térség életét a szocializmus évei-
ben is szénbányászat határozta meg. Bár igaz, 
hogy a Mecseki Szénbányák működése során a 
központi fejlesztések a jó minőségű feketeszén 
termelésére alkalmas Komlóra kerültek át, de 
nagy szükség volt a pécsi szénbányákra is. 1952-
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összkomfortos házakat építettek. Döntően 
bányászok, gyári munkások és tsz-tagok jutottak 
házhoz. 1963-ban újabb parcellázásokat haj-
tottak végre: az ekkor kimért 28 házhely is két hét 
alatt elfogyott. Egy darabig még éltek a korábbi 
vízellátási gondok, de végül is 1971-ben meg-
épült a regionális törpevízmű, amely három falu 
(Hird, Vasas, Hosszúhetény) gondjait orvosolta. 
Mivel a vízgondokkal nemcsak a lakosság, 
hanem az ipari cégek is küzdöttek, ezért nem 
véletlen, hogy a kenderfonógyár és a Beton- és 
Vasbetonipari Művek (továbbiakban BVM) pécsi 
gyáregysége (amelynek Hirden cementgyártó 
üzeme volt, később ott gyártották a családi házak 
építésénél használt E-gerendákat és a beton-
garázs-dobozokat) egyaránt támogatta a víz-
művet. Erre nagy szükség volt, hiszen korábban 
akadt olyan aszályos év, amikor a kendergyár 
kazánjait ellátó Hetényi-patak teljesen kiszáradt; 
illetve a BVM fürdői víz nélkül maradtak. A 
törpevízmű átadása után a kendergyár napi 200, 

3a BVM 310 m  vizet kapott.  

A vizsgált terület lakosságszáma a szocializmus 
éveiben emelkedett, s emiatt folyamatos iskola-
bővítéseket kellett végrehajtani. A somogy-
bányatelepi uradalmi népiskola a második 
világháború után a MESZHART fennhatósága 
alá került. 1948-ban államosították, s össze-
vonták a másik somogyi iskolával. 1964-ben 
felújították. Vasason is államosították a két 
iskolát, melyeket akkor egybe is vontak. 1965-
ben elbontották a régi Telepi-iskolát, s helyére új, 
háromszintes, 12 tantermes iskola létesült. 1976-
ban tagintézményként idecsatolták a hirdi iskolát 
is. A rendszerváltás után, 1999-ben a Vasas-

25Somogy-Hird iskolaközpont részévé vált.  
Hirden 1973-ban a két gyár támogatásával 
átadták az 50 fős óvodát. Az 1926-ban épült 
vasasi Szent József templomot és plébániát 
1976-ban felújították. Egyre több sportlehetőség 
nyílott falvakban, a bányák és az ipari üzemek 
igyekeztek saját csapotokat, szakosztályokat 
létrehozni. Az 1921-ben alakult Vasas Bányász 
labdarúgócsapata 1968-ban felkerült az NB III-
ba. A Hirdi Kenderfonó focicsapata Baranya 
megye labdarúgó-bajnokságában, a Pécsi Járási 

ben a bányák visszakerültek Magyarországhoz, s 
ezt követően Pécsi Szénbányák néven mű-
ködtek. A termelés gyorsan növekedett: az 1945. 
évi kitermelt mennyiséghez képest 1955-ben már 
háromszor annyit hoztak felszínre. Az ötvenes 
évek fellendülését azonban az 1960-as évektől 
megtorpanás követte, hiszen részben meg-
változott a gazdaságpolitikai stratégia: az 
olajkorszak, később az 1968. évi gazdasági 
reformtól kezdve a fogyasztói iparágak gyors 
terjedése előbb egy két évtizedes stagnáló 
időszakot, majd az 1980-as évek második felétől 
egy visszaeső korszakot hozott a pécsi szén-
bányáknak. 

A szocializmus negyven éve alatt Hird sokat 
fejlődött. Ennek egyik fontos mozzanata a hirdi 
kenderfonógyár felfejlesztése volt. A gyárat 
1948-ban államosították. Az 1960-as években 
már 600-700 fő dolgozott itt. Ebben az évtizedben 
jelentős technológiai fejlesztéseket hajtottak 
végre az üzemben. 1968-ban új szövöde-
csarnokot és légnedvesítőt adtak át, klímaberen-
dezéseket szereltek fel, targoncákat szereztek 
be, s 42 új szövőgépet vettek. A kenderfonó 
gyorsan növekedett: az 1948. évi 114 tonnás 
termeléshez képest 1968-ra már 2 340 tonnás 
termelést értek el. A gazdasági reform éveiben a 
gyár is beleütközött a munkaerőkorlátba: már 
nem állt rendelkezésre szabad munkaerő. A 
gyárnak később Szászváron, Dunaföldváron és 
Tolnanémediben is volt üzemegysége. Hirden 
igencsak felfutott a homokbánya termelése is. Az 
1950-es években, amikor Komlón gyorsan nőtt a 
feketeszén-kitermelés, a hirdi homokbányából 
szállították Komlóra az iszapolásos tömedéke-
léshez a homokot. Nem kis mennyiségről van 
szó: öt év alatt félmillió köbméter homok került 
Komlóra, egy valóságos kis hegy tűnt el Hirdről, 

24helyére épült fel a gazdasági vasút fűtőháza. 

Hird felfutása a településkép változásában   
is megfogható. Az 1950-es évektől egyre 
nagyobb igény merült fel családi házak 
építésére. 1957-ben parcelláztak a Szabadság 
úton, ahol 57 házhelyet mértek ki, amit aztán 
rögtön elkapkodtak. Főleg háromszobás, 
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második osztályban játszotta meccseit az 1970-
es években. A pécs-somogyi labdarúgópálya a 
Rücker-akna szomszédságában helyezkedett el, 
ahol már a két világháború közötti időben is 
futballozott a helyi csapat.  
  
Az 1980-as évek végétől, a liászprogram kifulla-
dásától rossz napok elé nézett a pécsi szén-
bányászat. Az általános gazdasági körülmények 
nem kedveztek a széntermelésnek. Fokoza-
tosan csökkentek, majd megszűntek a nagy-
vállalati szénmegrendelések. A helyi ipari válla-
latok egyre inkább a jóval olcsóbb gáztüzelésre 
tértek át. A lakossági megrendelések esetében is 
keresletcsökkenés volt érzékelhető. Megszűnt 
az állami dotáció, aminek hatására a piacra került 
szénről kiderült, hogy költséges a kitermelés. 
Liberalizálták a piacot, s így nagy tömegű 
importszén érkezett Magyarországra. A meg-
változott gazdaságfilozófia a továbbiakban nem 
igényelte a nehézipar fenntartását, a „vas-és acél 
országa” helyett a szolgáltatások terjedésére volt 
szükség. A pécsi szénbányászat technológiailag 
sem volt már versenyképes, a mélyművelésű 
bányákból egyre nehezebben lehetett gazdasá-
gos kitermelést biztosítani. A rendszerváltás 
felerősítette ezeket a folyamatokat. A lakosság 
1980-tól kezdve folyamatosan csökkent; a hajdan 
170 000-es város 2018-ban már nem érte el a   
145 000 főt sem.

A rendszerváltás utáni kormányzat már nem 
számolt a szénbányászat fenntartásával. A 
pécsi szénbánya-leépítési program beleillesz-
kedett egy országos folyamatba, amit jól jellemez 
az a tény, hogy míg 1977-ben 55 bánya üzemelt 
az országban, addig 1997-ben már csak 26-ban 
végeztek termelőtevékenységet. Az 1990-es 
évek első felében a pécsi szénbányászat is 
megszűnt, csupán a külfejtések kapcsán marad-
tak még termelési lehetőségek. Jelképes volt, 
hogy (amivel kezdődött) a pécsbányai kerületben 
lévő András-aknán 1986-ban leállították a szállí-
tószalagot, s az aknát 1991-ben betömedékelték. 
A somogyi Rücker-légakna szállítószalagja 
1992-ben állt le. Vasas bányaüzemet 1994-ben 
zárták be. A Vasas északi határában 1962-ben 

elindított külszíni fejtést 2004-ben fejezték be.    
A Mecseki Szénbányák többi területén is vég-
bementek a bezárások, így joggal állapíthatta 
meg 2000. április 5-én a helyi napilap újságírója, 
hogy „Eltűnt a szén a megyéből. Az egykori 
bányászrégióban gond a szénutalványok bevál-
tása…”. De nemcsak a bányák zártak be. A szov-
jet piacok elvesztése miatt a hirdi kenderfonó is 
egyre rosszabb helyzetbe került, előbb csőd, 
majd felszámolási eljárás indult ellene. Az 
átalakulás folyamán létrejött Hirdi Fonó- és 
Szövő Kft. a szegedi Első Magyar Kenderfonó 
kezébe került. Az 1990-es évek végén leépült a 
szövöde, majd 2000 körül végleg megszűnt a 

26termelés.

A szénbánya bezárása természetesen súlyos 
társadalmi és gazdasági következményekkel járt. 
Hirtelen felduzzadt a pécsi munkanélküliség: az 
1990-es évek első felében a bányabezárás 
kapcsán legalább 1 500 ember veszítette el az 
állását. Az infláció miatt fokozatosan elolvadtak a 
korábban biztosított bányászjuttatások. A 
jövedelmek kiesése következtében látványosan 
csökkent a kereslet, ami az évtized első felében 
megfogta a város kereskedelmi rendszerét. Az 
elbocsátások következtében nőtt a kényszer-
vállalkozók száma. Elmaradtak a bánya szpon-
zorálási adományai is. Külön csapás volt a 
2008. évi válság: a megélhetési gondokkal 
küszködő kelet-mecseki lakosság egy része 
elköltözött; helyükre nehezebb körülmények 
között élők érkeztek. A városrészben lévő 
lakások árai nagyot zuhantak. A régi bánya-
telepek egyre elhagyatottabb, vadnövényzettel 
benőtt romhalmazokká váltak. 

A részben kertvárosias városrész, Hird viszont 
ezzel ellentétes tendenciát mutat. A Pécshez 
tartozás léte, a tömegközlekedés javulása, a 
teljes infrastruktúra megteremtése egyben köze-
lebb is hozta a városrészt a pécsi belső terü-
letekhez. Ez is hozzájárult, hogy egyre több pécsi 
költözött ki a Hirdnek Pécshez közelebb lévő 
területére. Az, hogy a 6-os út nyomvonala már 
nem érinti a belső hirdi területeket, szintén javítja 
az ott lakók helyzetét. Már nem probléma a hirdi 
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területekről a pécsi bevásárlóközpontok elérése. 
Ugyanakkor kétségtelenül igaz, hogy az odaköl-
tözött pécsiek számára Hird egy alvótelepülés, 
munkahelyük döntően továbbra is Pécs belse-
jében található. Pécs-Somogy esetében is 
vannak jelek arra, hogy fiatalok is költöznek a 
falusias jegyeket mutató városrészbe.    

A társadalmi közélet számos új eleme is 
megjelent a térségben. Ilyen például Árpád-
tető átalakulása. A várostesttől különálló telep a 
Komlóra vezető főútvonal mellett, egy agglome-
rációs kistelepülés jellegű terület szép mecseki 
természeti környezetben. Közúti kapcsolata jó, a 
tömegközlekedés eléri. Kedvező lakóterület, 
kisebb, nem zavaró gazdasági tevékenységgel: 
jelentőségét az erdészet és a Mecsextrém Park 
jelenléte növeli. A Mecsextrém Park turisztikai 
vonzerővel bír, és foglalkoztatási szempontból is 
jelentős a területen. 

Hasonlónak gondolhatjuk Vasason a település 
melletti tavon az elmúlt években kialakított 
wakeboard pályát, mely jelentősen hozzájárulhat 
a településrész népszerűségéhez, fejlődéséhez. 
Vasas-Somogy olyan közösségi házzal rendel-
kezik, melyet számos sikeresen és jól működő, 
partnerségre nyitott civilszervezet és helyi ön-
szerveződő közösség tölt meg élettel. Somogy 
városrész Pécs-Somogyként 1986-ban vissza-
kapta a nevét, amely a helyi identitás erősítése 
érdekében az első lépés volt. 1998-ban a volt 
jegyzőségi épületben egy helytörténeti állandó 
kiállítást hoztak létre. 2010-ben a településen 
lévő művelődési házat új üzemeltető vette át, 
melynek köszönhetően Somogy kulturális élete 
fennmaradt. 

E különálló településrészek teljes népessége     
6 912 fő. Közülük jelentősen emelkedett az előző 
években Hird lakossága. Alacsony az öregedési 
index a célterületen, ami a szegregálódott terü-
letek korosztályi összetételéből is adódik. A cél-
területen a legalacsonyabb a diplomások aránya 
Pécsett, mindössze 6,62%.
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2.   HELYI KULTURÁLIS ÉS SZELLEMI ÉLET

SAJÁTOSSÁGAI

A három összetartozó településrész életében 
rendkívül fontos szerepet töltött be a vallás és az 
ahhoz kapcsolódó közösségek, amelyek a helyi 
nemzetiségek sokszínűségének lenyomataként 
is értelmezhetők. Vizsgáljuk meg közelebbről 
ezeket a helyszíneket és közösségeket!

A bányászmúlt megemlékezéseinek máig helyet 
adó vasasi Munkás Szent József templom a 
helyi hívek összefogásának köszönhetően épült 
meg 1925-ben. A kezdeményező Ösösuri Herger 
Nándor hirdi lelkész volt, és a vasasi egyház-
község elnöke, Gaál Mihály építőmester építette 
a helybeliekkel közösen. A DGT bányatársaság 
tulajdonosa finanszírozása mellett a vasasi 
bányászok is részt vettek az építőanyag beszer-
zésében. A névadás sem véletlen, hiszen Szent 
József a munkások védőszentje. A Szijártó Irma 
által készített Szent József kép különlegessége, 
hogy a helyi lakosok álltak modellt a festmény-
hez. A templomsisak rendkívül rossz állapotba 
került az ezredfordulóra, ezért pályázati forrás 
híján a helybeliek és az egyházmegye össze-
fogása révén Kövesi Ferenc plébános kezde-
ményezésére sikerült elvégezniaz állagmeg-
óvási munkálatokat. A vasasiak 2013-ban 300 
ezer forintot gyűjtöttek össze, valamint a kivi-
telezés során társadalmi munkát vállaltak, az 
összeg a 2015-ben elhelyezett ideiglenes torony-
sisak költségeinek mintegy felét biztosította, a 
kivitelezést a Pécsi Egyházmegye építésze, 

27Puppi Natasa koordinálta.

A vasasi templom állagmegóvásának civil 
szerepvállalásáról Berényi Zoltán a Sok jó 
Hírünk Van című helyi lapban ekként írt 
2015 júliusában: 

„Még az 2000-es évek elején keresett meg 
a vasasi egyházközség azzal a 
problémájával, hogy beázik a vasasi 
templom, ezáltal nagyon rossz állapotba 
került a tetőszerkezete, a tornya, próbáljunk 
valamit tenni a templom tetőzetének 
felújítása érdekében. Akkor a Vasasért 
Egyesület elnökeként több ízben tárgyaltam 
a püspökségen, keresve annak 
lehetőségét, hogy milyen forrásból lehetne 
elvégezni a felújítási munkákat. Az 
egyházközség és a Vasasért Egyesület 
összefogásával hagyományt teremtettünk, 
és feleségem szervezésével tíz éven át 
adventi jótékonysági hangversenyeket 
tartottunk a templom felújítása érdekében. 
Ezt a jótékonysági hangversenyt azóta is 
minden évben megtartják. A kezdeti 
években jelentős volt az adakozás, 
melynek összegét egy elkülönített számlán 
gyűjtötte az egyházközség. Ezekből az 
adományokból, valamint számos 
magánszemély, vállalkozó és az egyház 
segítségével megerősítették a 
tetőszerkezetet, a torony faablakait 
fémablakokra cserélték, a torony és a tető 
találkozásánál rézlemezzel leburkolták a 
tetőt, és a torony feljárata is megújult. 
Vasasi fiatalok még arra is vállalkoztak, 

 28hogy létráról lefessék a csatornát.”
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12. A vasasi Munkás Szent József templom



26

A Pécs Vasasi Evangélikus Leányegyházközség 
temploma 1959 óta áll az evangélikus község 
szolgálatában, 2015-ben Hajduch-Szmola Patrik 
vette át a gyülekezetet, 2018-tól a Tolna-Baranyai 
Egyházmegye ifjúságért felelős lelkésze lett.

A rossz állapotban levő templomépület és az 
evangélikus közösség fenntartása érdekében 
helyi összefogás indult, amelynek keretében a 
gyülekezet hallatta is hangját több ízben, így 
például 2017 júniusában, amikor az alábbi 
felhívással gyűjtöttek a templom részleges 
felújítására: „Őrizzük meg a templomot, és 
bízzunk benne, hogy valamikor újra megtelik 
élettel, nagy létszámú gyülekezettel!”. Vasas 
közössége összefogott a templomért, s a helyiek 
nemcsak a templom felújítását segítették (a járda 
és a lépcső felújítását, a kerítés rendbehoza-
talát), hanem a kert megszépítését, az épület 
őrzését és takarítását is.

A helyi imaházat a 2016-ban fennállásának 100. 
évfordulóját ünneplő baptista gyülekezet mű-
ködteti, amelynek tagjai aktív részesei a tele-
pülésrész rendezvényeinek. A folyamatosan 
növekvő létszámú, a bányabezárások miatt 
kialakuló negatív településrészi folyamatokkal 
(elköltözések, elszegényedés) szembemenő 
vallási közösség 1918-ban vásárolta az imaház 
eredeti épületét közösségi összefogás segít-
ségével. A soknemzetiségű településrészen a 
gyülekezet magyar nyelven tartotta össze-
jöveteleit, szemben a megyében működő német 
nyelvű baptista gyülekezetekkel. Az imaházat 
jelenlegi formájában 1979 és 1981 között építették 
fel újra, amelyet a helyi gyülekezet 2006 és 2011 
között újított fel, szintén közösségi összefogás 
segítségével.

Az 1950-es évekig a helyi iskolában kapott helyet 
a helybeli református gyülekezet, majd az 1990-
es évek elején merült fel újra a hívek egybegyűj-
tésének igénye. Ennek eredményeként 1992-ben 
a kendergyárban tartották meg az első refor-
mátus istentiszteletet a hirdiek. A templom-
építés szándéka 1996-ban egy telekrész meg-

13. A vasasi evangélikus templom

14. A Pécs-somogyi Baptista Imaház épülete

A PÉCS-SOMOGYI
BAPTISTA GYÜLEKEZET

A HIRDI REFORMÁTUS TEMPLOM 
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vásárlásával lépett a megvalósítás útjára, majd a 
svájci testvérgyülekezet jóvoltából újabb föld-
területet sikerült szereznie a gyülekezetnek. Az 
építési terv már 1999-ben elkészült, de az építési 
engedélyt csak 2001 őszén kapta meg az 
egyházközség, s a hívek azonnal nekiláttak a 
telektisztításhoz. A következő év tavaszán kez-
dődött meg az építkezés, az épület és a tető-
szerkezete 2003-ra állt. Ezt követően még 3 
éven át zajlottak az építési munkálatok, majd 
2006 decemberében került sor az első isten-
tiszteletre, a gyülekezeti házat 2007. szeptember 
15-én szentelték fel. Az épület Pécs városának 
egyik legfiatalabb vallási épülete, amely jól jelzi a 
helyi közösségek aktivitását és erejét e téren.

A település plébániatemplomának építése a 
XVIII. századi német lakosság betelepülésével 
egyidejűleg kezdődött az 1730-as években a 
középkori Szentháromság-templom romjaiból. 
Az írásos emlékek szerint 1839-ben építették fel  

15. A hirdi református templom

16. A hirdi Szentháromság-templom

A HIRDI SZENTHÁROMSÁG
PLÉBÁNIATEMPLOM

Hird ma is látogatható és működő klasszicista 
stílusú templomát. A templombelső díszítése 
Graits Endre mohácsi templomfestő-művész 
nevéhez köthető, aki ez idő tájt számos pécsi 
templomban is dolgozott. Az 1913-ban épített 
orgona Angster József világhíres műhelyéből 

29került ki.
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A SOMOGYI 
JÉZUS SZÍVE TEMPLOM

A somogyi vársorészben áll a Jézus Szíve 
templom, amely a Szent-György tetőn már az 
1400-as években épült és 1829-ben elbontott 
egykori templom helyén létesült 1903-ben. Az 
Árpád-kori emlékeket az 1944-es ásatásokon 
tárták fel, s bizonyítást nyert, hogy túlélve a török 
időket is, rossz állapota miatti bontására a XIX. 
század első felében került sor. Az új templom 
megépüléséig a hívek Szabolcsra jártak misére. 
Az új templomépítés kezdeményezése a század-
forduló táján történt, ekkor a püspükség a helyi 
hívek adakozásától és összefogásától tette füg-
gővé az engedélyt, melynek kiadása és az új 
templom helyének megáldása 1903-ban történt. 
A Jézus Szíve templomban egy Angster József 
alkotta orgonát építettek fel. A templomot 1994. 
szeptember 11-én szentelték fel, s ez lett a helyi 
búcsú ideje is. A helybeliek Somogy címerében is 
megjelenítették a hűségüket jelképező Jézus-

30szívet.

17. A somogyi Jézus Szíve templom

18. Somogy címere
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19. A Vasasi Kultúregyesület színe-java 1931-ben

TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS 
A TELEPÜLÉSRÉSZEK

CIVIL KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRE

KÖZÖSSÉGI ÉLET 
A RENDSZERVÁLTÁST KÖVETŐEN

A településrészek tekintetében jól dokumen-
táltan figyelhető meg a helyi polgárok aktivitása a 
kulturális élet alakításában, fejlesztésében. Jól 
mutatja ezt a Vasasi Kultúregyesület története: az 
egyesületet az első világháború után, 1925-ben, 
műkedvelő helyi bányászok alapították. A szer-
vezetből – akkori szójárással – számos szak-
osztály és bizottság nőtte ki magát, amelyek egy-
egy helyi rendezvény, sportesemény vagy akár 
bajnokság szervezését vállalták magukra. A 
helyi újság hasábjain több számon keresztül 
történeti megemlékezés keretében tárgyalt 
szervezet évtizedeken keresztül aktív, pezsgő 
belső életet és a településrészek szempontjából 
is fontos szervező tevékenységet tudhatott 
magáénak.

A rendszerváltást követő években számos civil 
szervezet alakult. A meglévő közösségek mint a 
Nyugdíjas Bányász Szakszervezet és a Nyug-
díjas Bányász Klub, illetve a helyi Vöröskereszt 
szervezete mellett a Pécs-Somogyi Kulturális és 
Környezetvédelmi Egyesület fogta össze a hely-
belieket, majd megalakult a Pécs-Somogyi 
Kolping Család Egyesület, a Tegyünk Egymásért 
Egyesület, a Kertbarátok Klubja, Pécs-Somogyi 
Polgárőr Egyesület, a Misina Természet- és Állat-
védő Egyesület, a Napsugaras Ősz Asszony-
klub, a Vasasért Egyesület, a Vasasi Szent Bor-
bála Egyesület, a Vasasi Kulturális és Hagyo-
mányőrző Egyesület, a Napüdvözlet Egészség-
megőrző Egyesület, valamint a somogyi iskola 
alapítványa. 

Ha visszatekintünk a három elkülönülő, de 
történetében mégiscsak párban járó település-
rész 20. századára, akkor azt mondhatjuk, hogy 
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a helyi kultúra és szellemi élet alakulása 
szempontjából a bányászati tevékenységnek 
és az emiatt idetelepedő bányászkolóniáknak 
volt döntő szerepük. 

Ezek ugyanis erős, szívósan összetartó 
közösségek voltak, amelyek a mai napig 
összetartják a helyi közösségeket, kiváló civil 
életet létrehozva a településrészeken, ahogy azt 
majd a 3. fejezetben láthatjuk.

De miért lettek ilyen összetartók ezek a 
közösségek és ez alapjaiban hogyan hatá-
rozta meg a településrészek mindennapjait?

Minden fellelhető forrás és a helyiek beszámolói 
alapján is az együvé tartozást, a közösség 
összekovácsolását a kockázatközösséggel 
hozhatjuk összefüggésbe: a bányászok a 
hihetetlen veszélyeket magában hordozó és nem 
egyszer – egyéni vagy a közösséget is érintő – 
tragédiába torkolló munkakörülményei, baleseti 
kitettsége egy erőteljesen szolidáris, bajtársi 
közösséget teremtett meg. Ahogy egy helyi 
fogalmazott: a bányászok a föld alatt csak 
egymásra számíthattak és ebben a helyzetben 
az eredetileg egészen heterogén összetételű, 
soknemzetiségű csoportok is egyenjogúnak, 
„egysorsúnak” mutatkoztak. 

Amíg a férfiak a bányában bajtársakká váltak, 
feleségeik és családjaik is kölcsönös egy-
másra utaltságban élték életüket, amely 
rendszerint bármilyen személyi ellentétet képes 
volt felülírni. Ami a föld alatt, az a föld felett is 
működött: a helyiek nemcsak a munkaidejüket 
töltötték azonos munkahelyen, hanem a szabad-
idejükben is összejártak, közös alkalmakat 
szerveztek. Mindennaposak voltak, még a 
bányászati tevékenység utolsó idejében is a 
bányászbrigádok vacsorái, estjei, közös 
kirándulásai, utcabáljai vagy pusztán az, hogy 
együtt látogatták meg a bányásznapot, a Szent 
Borbála-napi vagy a május elsejei ünnepséget. 

20. Üdvözlet Vasasról - korabeli képeslap a településről
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21. Vasasi bányászok

22. Somogyi bányász szalonzenekar

A helyi közösségeket összefűzte a zene, 
legyen szó akár egy szalonzenekar működé-
séről, akár a nagy hagyományokkal bíró bánya-
telepi dalkörről és együttesekről, így például a 
mai is aktívan működő Pécs-Somogy Baptista 
Gyülekezet Fúvószenekarról vagy a Vasasi 
Bányász Fúvószenekarról, amely 1929 óta 
kisebb megszakításokkal, de folyamatos 
működik.

Emellett békésen, egymást kiegészítve éltek 
tovább a településrészek sokszínű nemzeti-
ségei, hiszen a magyar mellett jelentős számú 
német, sváb, cseh közösség is megtelepedett a 
területen. A helyiek elmondása alapján, 

nem lehetett úgy „megélni” a bányában, 
hogy a bányász nem értette a jellemzően 
sváb kifejezéseket tartalmazó 
beszélgetéseket, 

az asszonyok pedig, ha idő szűkében voltak, 
cakompakkot (a sváb-német kifejezés után 
magyarosítva) készítettek, amely egy laktató 
paprikás krumplit és csorgatott nokedlit jelent. A 
békés egymás mellett élésben az egyes nemze-
tiségek hagyományai összekeveredtek, amelyek 
később a közösség kohézióját segítették.
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Fontos szerepet játszott a vallás is a helyi közös-
ségek alakulásában: a kezdetben magyarok 
lakta településrészek a már említett soknemzeti-
ségűvé válása azt eredményezte, hogy vallási 
közösségek tekintetében színes településrészek 
jöttek létre: megfértek itt egymás mellett a katoli-
kusok, az evangélikusok, a reformátusok, a  
baptisták és a görögkeletiek is.

Az erős lábakon álló helyi közösség ragaszkodott 
ahhoz, amit már elért közösségi téren: jól látható 
ez, amikor a rendszerváltás után a területen 
található 3 művelődési ház üzemeltetéséről 
kellett dönteni. Az önkormányzat és a település-
részi önkormányzat kiszervezte volna külső fél 
számára a házak üzemeltetését, de a helyi 
közösségek, civilszervezetek összefogtak és 
közösen megvalósították a házak működteté-
séhez szükséges anyagi és személyi fel-
tételeket, a helyi közművelődési feladatellá-
tásra a Vasasért Egyesület kapott szerződést. 
A településrészek civil vezetőivel beszélgetve 
kivétel nélkül mindegyikük ezt az eseményt 
jelölte meg tevékenységük egyik fontos forduló-
pontjának, amikor végre a helyi közösségek is 
újra lehetőséget és talán még fontosabb fele-
lősséget kaptak e közérdekű intézmények fenn-
tartásában.

23. A somogy-bányatelepi bányász dalkör tagjai

24. Bányatelepi esküvő
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25. A településrészek művelődési házai
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3.  A HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK

FELTÁRÁSA A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

PÉCS-VASAS 

A három egybetartozó településrész közül talán 
Vasason a legpezsgőbb a civil élet és itt 
bontakoztak ki a legkiemelkedőbb, a helyi 
közösségek formálására és fejlesztésére 
irányuló kezdeményezések. Tekintsük át 
együtt a legfontosabb szervezeteket és az általuk 
megvalósított tevékenységeket!

Pécs-Vasas legsokoldalúbb tevékenységét 
valósítja meg régre visszanyúlóan a Vasasért 
Egyesület: az 1995 áprilisában létrejött egye-
sület 2020-ban ünnepli 25 éves fennállását. A 
kezdetben 20-25 fős tagsággal rendelkező 
szervezet a mai tevékenységeihez képest 
lazább, a tagok szabadidős tevékenységének 
összehangolására, hobbitevékenységek 
megvalósítására létrejövő szerveződésként 
indult és 2002-ig hasonló tevékenységet foly-
tatott. Nem elhanyagolható sem tevékenysége, 
sem jelentősége ez időtartam alatt: a korabeli 
dokumentumokban jól tetten érhetően falu-
szépítési tevékenységet folytatott, megépítette 
pl. a település határában levő üdvözlőtáblát vagy 
a településen található napórát. Rendszeresen 
szerveztek akadályversenyeket tagjaiknak és 
iskolákkal együttműködve diákoknak is. Tevé-
kenységük ennek megfelelően az idő előre-
haladtával már nemcsak az egyesület tagjainak, 
hanem a településrész szélesebb közönségének 
szólt.

Megbízatásuk 1999-től új dimenzióval bővült, 
amely alkalmas volt arra, hogy a helyi közös 
ügyek érdekében mozgósítsák a lakosságot, 

ezáltal a településrész tagjai aktív érdek-
érvényesítési tevékenységben vehessenek 
részt. A komlói Béta-aknára – amelyet mint a 
hatósági eljárás során az egyesület révén 
bemutattuk, Pécshez is tartozik – ugyanis az idő 
tájt egy új, ólomakkumulátorok feldolgozásával 
foglalkozó üzem kívánt települni, amely termé-
szet- és környezetvédelmi vonatkozásait tekintve 
a helyiek nem tetszését vívta ki. Az egyesület 
érdekérvényesítő tevékenységének köszön-
hetően az engedélyeztetésre szolgáló hatósági 
eljárásokban megállapították Vasas település-
rész érintettségét, és egy többfordulós, a helyi 
lakosság és civilszervezetek bevonásán alapuló 
közmeghallgatási folyamat eredményeként a 
beruházó végül elállt a kezdeményezéstől. Az 
egyesületnek ezzel a közérdeklődésre számot 
tartó üggyel sikerült aktivizálnia a helyieket és 
már itt jól kivehető volt a közösség számára 
fontos ügyekben a településrészek tevőleges-
sége, a helyi civilek szerepvállalása.

26. A vasasi napóra felavatási ünnepsége
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2008-ban az egyesület ismét fontos társadalmi 
problémákat igyekezett feloldani és felhívni a 
figyelmet ezekre a gondokra: az önkormányzat 
egyik rendelete alapján jogtalanul számlázták ki 
a helyieknek csatornadíjat egy olyan szolgáltatás 
után, amelyet végül sohasem teljesítettek. Az 
egyesület szervezésében ehhez kapcsolódóan 
több megmozdulás, tüntetés is megvalósult, 
amelyekről az országos sajtó is beszámolt, és 
amelyeket a pécsiek „wc-pumpás tüntetés”-
ként ismerhetnek – ez ismételten összeková-
csolta a helyi közösségeket.

2009-ben elévülhetetlen érdemei voltak az 
egyesületnek abban, hogy civil kézben 
tarthatták meg a településrészek művelődési 
házait. A város az egyesülettel kötötte meg a 
házak üzemeltetéséről szóló megállapodást, az 
egyesület pedig a többi helyi civilszervezettel 
lépett stratégiai megállapodásra a házak 
fenntartása, programokkal való megtöltése 
érdekében. A Vasasért Egyesület mellett a 
Tegyünk Egymásért Egyesület, a Somogyi 

Betyárok Lovas Egyesület, a Vasasi Szent 
Borbála Egyesület, a Vasasi Kulturális és 
Hagyományőrző Egyesület, a somogyi iskola 
alapítványa és a Pécs-Somogyi Kulturális és 
Környezetvédelmi Egyesület írta alá a meg-
állapodást ünnepélyes keretek között. A 2010. 
szeptember 6-ai aláírási ceremóniát a helyi civil 
élet és közösségfejlesztés piros betűvel írt 
ünnepnapjának is tekinthetjük, hiszen a 
településrészek összes jelentősebb civilszerve-
zete megmozdult a közös ügyért. A helyi közös-
ségfejlesztési tevékenységek szinte teljes spek-
truma ezen a megállapodáson alapszik. Az 
összefogásnak köszönhetően a helyi informális 
csoportok továbbra is változatlan keretek között 
használhatták a Kossuth, a Berze Nagy és 
Kodály Művelődési Házakat (amelyek KoBeKo 
Művelődési Központ néven egyesültek), így 
fennmaradt, csak a legjelentősebbeket említve, a 
Jó szerencsét Asszonyklub, a helyi népdalkör és 
a bányászzenekar, Somogyban pedig a a bá-
nyászklub, valamint a helytörténeti klub.

27. A művelődési házakra vonatkozó megállapodás képe
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Az egyesületnek nagy szerepe volt és van 
jelenleg is a helyiek közösségi lapja, a Sok 
Hírünk Van! beindításában és fenntartá-
sában. Már csak a neve is hűen tükrözi, hogy 
mennyire közel áll a helyiekhez: az újság nevét 
pályázat alapján, a helyiek szavazatainak 
segítségével választották ki és már címében, a 
településrészek nevének kezdetével is jól szem-
lélteti a három, egybetartozó településrész 
összetartozását. A 2007 áprilisától kiadott lapot 
havonta egy alkalommal jelentetik meg, 2018-ban 
díszes kiadvánnyal ünnepelték a 100. számot.    
A mára lapengedéllyel, hivatásos munkatár-
sakkal is rendelkező újság a helyiek egyik 
legfontosabb információforrásának tekint-
hető és nagy szerepet tölt be a közösség 
formálásában, hiszen a közösség saját magának 
alakítja az újság tartalmát.

28. Az újság egyik kezdeti számának nyitóoldala

29. A KoBeKo közösségi kertjének részlete



37IX. SOMOGY-VASAS-HIRD

Az egyesület ezek mellett több projektet is indított 
az elmúlt években a helyi közösségek fejlesztése 
érdekében: a Pécs 2010 Európa Kulturális Fő-
városa programsorozat keretében más civil-
szervezetekkel összefogva 3 napos közös-
ségi fesztivált szervezett Kultúrszüret néven, 
amelyen a helyi közösségek is bemutatkozási 
lehetőséget kaptak. Emellett a településrészi 
civilszervezetekkel közösen az egyesület részt 
vett a Miénk a város vetélkedőben, ahol a 
településrészek bemutatkozását szolgáló 
dokumentumok kidolgozását, a bányászati 
tevékenység érthető és élvezhető bemutatását, 
valamint a helyi német nemzetiség közösségei 
hagyományainak feltárását valósították meg. 

Több évig tartó kezdeményezésüknek köszön-
hetően kiválóan működő közösségi kertet 
alakítottak ki a KoBeKo Művelődési Központ 
területén, amely több formában is elősegítette a 
helyi közösségek fejlődését a helyi termékek 
feldolgozásával újra megteremtette a helyiek 
közösségét. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a 
feldolgozásba is minél több helyit tudjanak 
bevonni. Az egyesület szárnyai alatt bontakozott 
ki az a kezdeményezés, amelyben a helyi civilek 
minden évben elismerik a településért dolgozó 

szervezeteket, illetve önkénteseket: a Csupa-
szív Vándorkupa egyike azon megbecsülé-
seknek, amelyre a helyi civilszervezeti vezetők a 
legbüszkébbek.

A kiosztott díjak pedig megteremtik a lehetőséget 
az önkéntes tevékenység társadalmi nívójának 
visszaállítására és a közösségért tenni akarók 
széles körben történő elismerésére, amelynek 
nagy szerepe van a helyi közösségek formáló-
dása során.

2016-ban a helyi közösségek érdekeit becsator-
názva az egyesület szárnyai alatt született meg 
az a széles körű társadalmi egyeztetésen 
alapuló cselekvési terv, amelyet saját magá-
nak határozott meg a település lakossága és 
2021-ig tartalmazza a helyi civil élet alakulá-
sának fontos lépéseit.

A vasasi városrészben magvalósuló programok 
lebonyolításának állandó együttműködő partnere 
és segítője a Pécs-Vasasi Polgárőr Egyesület. Az 
ünnepi alkalmak mellett áldozatos munkájukkal a 
helyiek biztonságáért végeznek önkéntes tevé-
kenységet a hétköznapokban is.

30. Az önkéntes díjak átadása 
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31. A KoBeKo Művelődési Központ csapata napjainkban

32. A Berek-fesztivál Vasason

A stratégiai jellegű dokumentum alapján bonta-
koztak ki az egyesület további projektjei is: 2016-
ban közösségi összefogással kidolgozták a helyi 
Érték-tárat és Mester-tárat, amely a település 
legfontosabb mesterségeinek művelőit is közös-
ségbe fogta. A település értékeit a helyi Berek tó 
partján megrendezett fesztivál keretében meg is 
ünnepelték még abban az évben.

A településrész egyik legnagyobb foglalkoz-
tatójának is számító civilszervezet változatlan 
lendülettel folytatva tevékenységét jelenleg több 

európai uniós finanszírozású pályázatot valósít 
meg a helyi közösségek további fejlesztése érde-
kében.

A Pécs-Vasasi városrészben hagyományőrző, 
településkép-formáló tevékenységével kiemel-
kedik a Vasasi Szent Borbála Egyesület. 
Elődjének a helyi Trianon Emlékbizottságot te-
kinthetjük, mely 2003-ban azért alakult, hogy a 



39IX. SOMOGY-VASAS-HIRD

33. Megemlékezés a Trianon Emlékműnél

magyar nemzet sorsdöntő traumáinak tekintett 
eseményeknek méltó emléket állítson Vasason. 
Tevékenységük kezdetén, 2004-ben a Tegyünk 
Egymásért Egyesülettel közösen 2 napon 
keresztül napi két előadásban levetítették Koltay 
Gábor: TRIANON című filmjét, amely megala-
pozta a későbbi működésüket, célcsoportjukat, 
tevékenységeiket. 2005-től rendszeres bálok 
szervezésével gyűjtöttek pénzt egy helyi 
emlékműre, amelyet széles körű társadalmi 
összefogással 2005. június 4-én sikerült 
felavatniuk. Az emlékmű kialakításáért, a közös 
ügyért szinte a teljes településrész és a csat-
lakozó területek lakosai, vállalkozói is megmoz-
dultak, így nem csoda, hogy máig nagy becsben, 
rongálás nélkül tartják fenn az emlékművet. A 
területen még abban az évben egy 56-os kopjafát 
is felavattak a Trianoni Emlékmű mellett. Az akkor 
még csak formálódó egyesület ezzel épphogy 
megkezdte a tevékenységét: a 6-os számú főút 
vasasi bejáratánál mindkét oldalon elhelyez-
tettek 1-1 emléktáblát (Trianon Emlékmű fel-

irattal), amelyeket szintén helyi erőforrások moz-
gósításával hoztak létre és tartanak fenn.

2006-tól formalizálták a szervezet kereteit és a 
korábbi Trianon Emlékbizottság tagjaiból meg-
alakították a Vasasi Szent Borbála Egye-
sületet, 12 fővel. Fő célkitűzéseik között szere-
pelt a bányász hagyományok ápolása, a törté-
nelmi emlékművek gondozása, illetve újak 
felállítása, megemlékezések évfordulókról. 
2007-től folyamatosan szerveztek széles-
érdeklődésre számot tartó könnyűzenei 
koncerteket, amelyek új lehetőséget teremtettek 
a településrészek lakóinak számára a közös 
kikapcsolódásra, ennek keretében pedig a helyi 
közösségek formálódására. A bevételből már 
nem csak saját városrészük területén folytatták 
munkájukat, hanem pl. a Budai városrészben, a 
pécsi református gimnázium udvarán Wass 
Albert Emlékművet állítottak fel 2008 októ-
berében.
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34. A Bányász Emlékpark felülnézeti terve

35. Wiesner-aknai üzemépületek

Tekintettel arra, hogy a bányászat több mint 
kétszáz éven keresztül több ezer pécsi polgár 
egzisztenciáját biztosította, fontosnak tartották, 
hogy egy egyedülálló kezdeményezéssel 
tisztelegjenek e tevékenység előtt: az általuk 
létrehozott Bányász Emlékpark – mára Szent 
Borbála Park – egyaránt fontossá vált a 
korábban bányászként dolgozók számára, és a 
hagyományok, a szülők, nagyszülők tisztelete 
iránt érdeklődő fiatalok számára is. A 2007-ben 
megterveztetett és 2009. december 6-án fel-
avatott a Bányász Emlékpark a régi Wiesner-
akna függőleges metszetét képezte le sétány-
ként, szimbolikusan ábrázolva az egyes szerke-
zeti elemeket (szintek, osztó vágatok). 

A felavatási ünnepség ismét fontos szerepet 
töltött be a helyben megmaradt és elszármazott 
bányászközösségek életében, hiszen méltó 
megemlékezési helyet hozott létre a hajdan 
virágzó és a helyi közösség életében, életszínvo-
nalának kialakításában, lehetőségeiben döntő 
bányászati tevékenység tekintetében.

2010. december 4-én tovább bővítették az 
emlékparkot, amikor is felavatták benne a 
Vasassaurus Carbonis emlékművet. Az 1966-
ban a Vasas-bánya II. számú külszíni fejtésében 
talált dinoszaurusz lábnyomok emlékét azon 
gipszlenyomatok alapján készítették, amelyet a 
megtaláló Csörnyei Zoltán üzemi geológus 
mellett eredetileg Tasnádi-Kubacska András 
öntött ki. A leletek nagy jelentőséggel bírnak a 
helyi közösség számára: a vasasi lelet ellenére 
az állatot Komlosaurus carbonis-nak nevezték 
el, holott helyesen, Vasassaurus lenne a neve, 
hiszen itt találták. Magyarország első, őshül-
lőkkel kapcsolatos felfedezésével összefüggés-
ben az egyesület kezdeményezése ezzel a 
jelképes emlékmű felállításával pótolja a helyi 
közösség igazságérzetében keletkezett csorbát. 
A Vasassaurus Carbonis emlékmű szintén helyi 
összefogás segítségével készült el és került a 
jelenlegi helyére.
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36. A Vasassaurus Carbonis emlékmű

37.– A Jó szerencsét kapu avatása

A park később még egy Jó szerencsét kapuval 
is bővült, ezzel is tisztelegve a bányászok 125 
éves Jó szerencsét! köszönése előtt. Szeretnék, 
ha nem csak a múlté lenne ez a szép bányász-

köszönés, ezzel is életre keltve egy új legendát, 
amely szerint a kapu alatt átsétálókat szerencse 
fogja kísérni útjukon. 
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A parkban található Lélekmadár-Bányász-
himnusz emlékmű újabb lehetőséget teremt a 
helyi közösségek hagyományőrző, meg-
emlékezési célú rendezvényei számára. A 
parkban még több, a bányászok számára 
kultikus jelentőségű tárgyat is elhelyeztek, így 
például a rendszerváltás környékén magán-
kézbe került, majd helyi összefogással vissza-
szerzett és hosszú ideig tartó közösségi tevé-
kenység során felújított Aknatorony makettet. 

Az egyesület nemcsak a parkban végez aktív 
tevékenységet, hanem a vasasi templomkertben 
is, és ebbe aktívan bevonja a helyi lakosság 
tagjait: 2016-ban a vasasi templomkertben lévő 
fenyőfákat kicsavarta egy vihar. Ez az eset óta az 
egyesület kezdeményezésére a település 
lakói minden évben közösen elültetnek egy 
tölgyfát - a Nemzeti Összetartozás Fájaként -, 
amelyhez a külhoni magyar területekről érkezik 
egy-egy jeles személy kíséretében egy adag föld, 
jelképezve a határon túli magyarokkal az együvé 
tartozást.

38. A Lélekmadár-Bányászhimnusz emlékmű

A jelenleg 42 fős egyesület a fenti avatásokon túl 
rendszeresen tart a nemzetiségekhez kap-
csolódó tematikus napokat, retro bányász-
napot, de sikerült mozgósítaniuk már más ügy 
érdekében is a helyieket: egy féléves akció 
keretében közösségi hulladékgyűjtésből szár-
mazó bevétellel segítették egy rákos kisgyermek 
gyógyíttatását. 

Az egyesület vezetője, Ruzsicsics Ferenc 
elmondása alapján legbüszkébbek a „Pro 
Communitate” emlékérmükre, amelyet a 
közösség érdekében, a bányász 
hagyományok őrzése, ápolása terén 
kifejtett kimagasló munkájának 
elismerésére, Pécs város rangját emelő, 
hírnevét öregbítő kiemelkedő, folyamatos, 
kollektív teljesítményének 
elismeréseképpen kaptak meg, illetve a 
helyiek megbecsülése alapján elnyert 
Csupaszív Vándorkupára, amelyet 
kiemelkedő közösségi munkájukért 
érdemeltek ki.



43IX. SOMOGY-VASAS-HIRD

39. Ültetik a Nemzeti Összetartozás Fáját

40. A Misina Egyesület szűkebb csapata

Kiemelkedő, az egész város szempontjából 
jelentős állatvédelmi tevékenységet hajt végre a 
területen a Misina Természet- és Állatvédő 
Egyesület, amely 1994-ben alakult meg, és 
széles körű tevékenységet végez a természet-
védelem és az állatok védelme során. Az 
alapításukat követő években Pécs-Somogy 
területén Természet- és Állatvédelmi Oktatási 
Központot, illetve egyedülálló állatotthont 
hoztak létre, amelyet olyan sikeresen üzemel-
tettek, hogy egy jelentős országos díjat is sikerült 
elnyerniük: 1999-ben nekik ítélték a Magyar 
Újságírók Országos Szövetsége által alapított Év 
Állatotthona címet, 2007-ben pedig a Magyar 

31Állatorvosi Kamara Állatvédelmi díját. 

A helyben hihetetlenül magasnak számító, 250 fő 
körüli taglétszámmal, kiterjedt önkéntes bázissal 
és magas számú főállású alkalmazottal működő 
egyesület mára közel 25 ezer látogatót fogad 
évente, és ami talán a legfontosabb: tevékeny-

ségük legnagyobb részét a közösség segít-
ségével, rendszeres helyi és városi össze-
fogások mentén valósítják meg, egy jó ügy 
érdekében. Így abszolút nem meglepő, hogy ha 
egy-egy kutyasétáltatás erejéig ugranak be az 
egyesülethez a pécsi lakosok, sokan ennél jóval 
szélesebb körű tevékenységet vállalnak elkötele-
zettségből.
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PÉCS-SOMOGY

Vizsgálódásunkat Pécs-Somogy irányába 
folytatva 3 jelentős civilszervezetet találhatunk a 
területen. A Pécs-Somogyi Kulturális és 
Környezetvédelmi Egyesület közvetlenül a 
rendszerváltás után, 1990-ben jött létre tős-
gyökeres somogyiakból, akik közös célként a 
helyi élet sajátosságait, kultúrtörténetet kívánták 
feltárni és átadni az elkövetkező generációk 
számára. Tagjai 55 év gyűjtőmunka után, az 
1800-as évekre is visszamenőleg rendeztek be 
Pécs-Somogy területén három muzeális jellegű 
gyűjteményt: a bányászati múzeumot, a 
helytörténeti múzeumot és az iskolatörténeti 
kiállítást.

Az eredeti alapítók közül Hámori Istvánné és 
Vókó János nagyszabású monográfiát írt Pécs-
Somogy történetéből, amely jelenleg is az 
egyetlen ilyen átfogó jellegű mű a település 
történetét illetően, és amelynek megalkotása 
sokban hozzájárult a helyiek identitásához, 

összetartozásának erősítéséhez. Ezt jól mutatja 
a kötet 2006-os kiadására szervezett rendez-
vénysorozat: az eseményre még Amerikából is 
visszalátogattak az elszármazott somogyiak.

Az egyesület jelenlegi tevékenysége két pilléren 
nyugszik: egyrészt a már említett gyűjtemények 
fenntartásában és a közönség számára tör-
ténő bemutatásában, másrészt pedig város-
szépítési és -fejlesztési tevékenység kereté-
ben környezetvédelmi feladatok végrehajtásá-
ban, amely mára jelentős sportszervezői tevé-
kenységgel is kiegészült.

A múzeumokhoz, kiállításokhoz kapcsolódóan 
rendszeresen szerveznek interaktív tárlatveze-
téseket.

Az egyesület mellett rendkívül aktív irodalmi 
kör működik, amely a helyi művészetbarát 
lakosság érdeklődő tagjai számára teremt 
közösséget és jelentősen hozzájárul a helyi 
településrészi ünnepségek előkészítéséhez. 
Részt vesznek a helyi május elsejei és augusztus 
20-ai rendezvénysorozat lebonyolításában, foci-
kupával, küzdősportok bemutatásával szólítják 
meg a település fiataljait.

41. A Pécs-Somogy története című kötet borítóoldala

42. Vókó Tamás édesapja múzeumában
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Környezetvédelmi tevékenységüket tekintve 
sokat tettek a helyi templom körül található 
gesztenyefák védetté nyilvánításáért, amikor 
is lakossági megmozdulással, polgári engedet-
lenség szervezésével kellett megvédeniük 
azokat a kivágás elől. Nemrégiben 56-os 
emlékoszlopot állítottak a helyi családok 
bevonásával, a templomtéri avatóünnepséget 
még ma is gyakran szívesen felidézik a helyiek. 

A helyi civilszervezetek sorában a következő a 
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület, amely 
2006-ban kezdte meg működését és a helyiek 
lovasversenyeken való részvételének támoga-
tása, a lovas hagyományőrzés mellett a magyar 
őshonos lófajták, a lovas sportok megisme-
rését, megismertetését tűzte ki céljául. Az 
egyesület aktív tagja volt annak a civilszervezeti 
közösségnek, amely 2004-ben közösen vállalta 
a helyi közösségi házak megmentését, azok civil 
kézben történő további fejlesztését. Az egyesület 
szabadidős tevékenységei mellett aktív érdek-
képviseleti tevékenységet folytat a lovasok, a 
lótartók érdekeinek érvényesítése érdekében. Az 
általuk tartott lovas táborok a helyi gyermekek 
kedvelt programja, ez arra is alkalmas, hogy 
elősegítse a helyi közösségek formálódását. 

Baráti társaságból jött létre a Tegyünk Egy-
másért Egyesület, majd 2003-tól formalizáltan, 
egyesületi formában folytatta tovább működését. 
Létét az a helyi társadalmi igény hívta életre, 
hogy a baráti társaság tagjai szerették volna 
elérni Pécs-Somogy tekintetében, hogy a 
helyieknek ne kelljen feltétlenül minden 
kikapcsolódási és ügyintézési lehetőség 
eléréséhez Pécs belső városrészeibe utaz-
nia, hanem helyben is legyen lehetőség ezek 
igénybevételére. Kezdetben kiemelten foglal-
koztatta őket a különböző ünnepi alkalmak 
helyben történő megszervezése. Rendkívül 
nyitottak és érzékenyek voltak a település-
rész társadalmi változásaira: a bányászati 
tevékenység beszüntetésével elszegényedtek 
vagy elköltöztek a helyi bányászkolóniák és 
helyükre szociálisan érzékeny, rendszerint 

43. Életkép a Szent György-napról

hátrányos helyzetű családok érkeztek. Ebben a 
helyzetben elsődleges céljuknak tekintették a 
szegények megsegítését, amely jelenleg is 
meghatározó tevékenységük. A Magyar Élelmi-
szerbankkal összefogva rendszeresen tartanak 
ételosztásokat.

2003-tól minden évben megszervezik az egye-
sület legismertebb rendezvényét, a Szent 
György-napot, melynek keretében Murom 
településrészen, a szőlőhegyen eredetileg egy 
kereszt helyreállításához kapcsolódóan szer-
veztek programsorozatot. Ez azonban mostanra 
egy közkedvelt rendezvénnyé nőtte ki magát, 
ahol csodálatos természeti környezetben zenés-
táncos mulatság, a helyiek bemutatkozási 
lehetőségei és gyermekfoglalkozások is segítik a 
közösség formálódását.

Pécs-Somogyban az itt élő fiatalok és idősebb 
lakók összefogásával aktívan működik a Pécs-
Somogyi Polgárőr Egyesület, mely a helyi civil 
szervezeteket és az itteni lakosokat segíti a 
rendezvények lebonyolításában való részvétellel, 
a lakók közbiztonságának védelmével, valamint 
a felmerülő vészhelyzetekre történő reagálással.
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A településrészek állami ünnepeit is rend-
szerint a helyi civilek szervezik meg, így az 
egyesület rendezi az augusztus 20-ai program-
sorozatot (a Pécs-Somogyi Környezetvédelmi és 
Kulturális Egyesülettel társszervezésben) és a 
gyermeknapi mulatságot, amelynek keretében a 
helyi közösségi élet élénkítése mellett a 
bányatelepi játszótér fejlesztésére, szépíté-
sére is törekszenek. Rendszeresen tartanak 
szomszédünnepeket is, ezek lehetőséget 
teremtenek a helyiek ismerkedésére, a település-
rész területeivel kapcsolatos közös ügyek 
átbeszélésére.

A Vasasért Egyesülethez hasonlóan közösségi 
kerteket is üzemeltetnek: két kertjük nem csak 
a helyiek összefogását, az ismeretterjesztését 
célozza, hanem újabb lehetőséget jelent a 
rászorulók megsegítésére és a foglalkoztatásuk 
megalapozására.

Az egyik közösségi kertjük (Mérnökkert) 
alkalmat biztosít arra is, hogy a korábban 
bányamérnökök által megművelt területeket 
ismét felkarolják és ennek érdekében meg-
szervezzék a helyi lakosság bevonását is.

A Tegyünk Egymásért Egyesület jelenlegi 
szervezeti keretei között a somogyi művelődési 
házban varróklubot és gasztroklubot is 
üzemeltet a helyi lakosok számára, ezekből a 
tevékenységekből már jól láthatóan kitűnnek a 
további fejlődési lehetőségek: a jövőben 
társadalmi vállalkozásként varrodát tervez-
nek nyitni, amely komoly hatással lehet a 
településrész munkaerőpiaci helyzetére is.

2009-ben aktívan részt vettek a művelődési 
házak civil kézbe kerülésében, a stratégiai 
együttműködési megállapodás egyik szerződő 
feleként először a vasasi, majd a somogyi 
művelődési ház üzemeltetésében vállaltak aktív 
szerepet.

Mára sajnos sokkal korlátozottabb a 
hozzáférésük a területükön levő somogyi 
művelődési házhoz, véleményük szerint 
célszerű lenne azt hosszú távon az 
egyesület kezelésébe adni.

Kocsisné Nagy Margit, a Tegyünk 
Egymásért Egyesület elnökének 
elmondása alapján egy másik közös 
projektben, a Mienk a város vetélkedő 
során is kiválóan együttműködött a három 
településrész, ez a program is összehozta 
helyi közösségeket, a civilszervezeteket.

44. Az egyesület közösségi kertje
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PÉCS-HIRD 

A pécs-hirdi településrész szempontjából két 
kiemelkedő szereplőt említhetünk meg a helyi 
közösségfejlesztési tevékenységek szervezése 
során:

A Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület, 
vagy ahogy a helyiek egymás között említik, a 
hirdi asszonyklub 2003 májusa óta folytatja 
tevékenységét a településrészen. Egyhelyben 
rendezett anyák napi esemény után merült fel az 
a kezdeményezés, hogy igény lenne egy olyan – 
kezdetben formális, majd aztán egyre inkább 
szervezetté váló – civil szerveződés létre-
hozására, amely összefogja a helyieket, és 
gondoskodik a helyben felmerülő kulturális, 
szabadidős, kikapcsolódási célú tevékeny-
ségek szervezett keretek között történő 
lebonyolítására, emellett a helyi közösségek 
összekovácsolására is. Égető szükség volt erre a 
településrészen, hiszen a történeti fejlődés során 
a betelepítések és a bányászkolóniák érkezése 
miatt a lakosság nemcsak hogy heterogénné, 
hanem jelentős mértékben széthúzóvá is vált, 
éppen ezért szükségszerű volt, hogy a jellem-
zően családi házas övezetben élő zárkózottabb 
családokat is egy helyi közösség kereteibe 
lehessen összefűzni.

Az asszonyklub csakhamar élére állt a fenti 
kihívásnak: számos programot szervezve tette 
színesebbé a helyi közösség életét. Minden 
májusban hagyományőrző jelleggel megtartják a 
hősök napját, amelynek keretében megemlé-
keznek a két nagy világégés áldozataira, ők 
szervezik a helyi nyugdíjasoknak az idősek 
karácsonyát, de rendszeresen tartanak meg-
hívott előadók közreműködésével ismeretter-
jesztő előadásokat azokban a témákban is, 
amelyek a helyi közösség számára érdekesek és 
aktuálisak lehetnek. Ezekre az alkalmakra nem 
csak a jelenleg 33 főt számláló egyesületi 
tagság, hanem mindhárom összetartozó 
településrészről érkeznek résztvevők. A minden 
hónap harmadik keddjén klubnapot szervező 

közösség sokrétű programot hoz létre tagjai 
számára: az általuk létrehozott kiállítások 
sikerein túl számos kirándulás adja e közösség 
legszebb emlékeit. Rendeztek már tárlatot a helyi 
faluházban üveg- és textilművekből, saját maguk 
által készített fotókból, vagy akár terményeikből 
is, ahol a házi kiskertekből kikerülő zöldségek és 
gyümölcsök majd összes felhasználási formáját 
bemutatták.

Fontos szerepet tölt be az asszonyklub életé-
ben az ének: a Szondi Józsefné Piroska által 
vezetett énekkar rendszeres fellépője különböző 
falunapoknak, szenior találkozóknak, fesztivá-
loknak. Az asszonyklub kulturális tevékenysége 
a településrészek rendezvényeinek visszatérő 
programelemeit jelenti.

A Hirdi Nőegylet programok szervezésével és a 
településrész szépítésével járul hozzá a helyi 
közösségek fejlődéséhez. A kezdetben a helyi 
szülői munkaközösség tagjaiból létrejövő infor-
málási, majd egyesületi formát öltő közösség 
1994-ben vált hivatalosan nyilvántartásba vett 
szervezetté, 25 fős taglétszámmal. A szervezetet 
létrehozó társadalmi igény ahhoz kötődött, hogy 
a tagok úgy találták, szűkebb település-
részükön is nagy szükség lenne egy olyan 
szervezetre, amely felelősséget vállal és 
tenni akar a helyiek összekovácsolásáért, 
egy-egy rendezvényen való részvételéért, amely 
lehetőséget adhat a helyiek számára a kötetlen 
formában történő találkozásra és a kapcsolat-
rendszer bővítésére, mélyítésére.

Az első időkben a legfontosabb rendezvényük 
a helyi majális volt, ahol gyermekbarát progra-
mokkal és közös főzéssel hozták össze a 
hirdieket. A csakhamar jelentős népszerűségnek 
örvendő alkalmat éves rendszerességgel 
megszervezett eseményekkel egészítették ki, így 
különböző bálokkal, szüreti felvonulással, 
szeptemberben pedig több éven keresztül 
falunappal örvendeztették meg a helyieket. 
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hetnek tagként, azonban a rendezvények létre-
hozásában, az örökbe fogadott tér kialakításába 
és fenntartásába aktívan bevonták férjeiket is, 
akiknek ezzel a vidám lakomával egybekötött 
rendezvénnyel köszönik meg az év során tett 
erőfeszítéseiket.

A helyiek közbiztonságát, a fent említett szerve-
zetek rendezvényeinek biztosítását sokban 
segítette a Baranya Megyei Polgárőr Egye-
sületek Szövetségéhez tartozó Pécs-Hird 
Polgárőr Egyesület tagsága. Ennek az egyesü-
letnek minden helyi civilszervezettel aktív a 
kapcsolata, hiszen az elmúlt időszakban sokat 
tett a településrész biztonságosabbá tételéért, 
fejlődésének elősegítéséért, akár vészhelyzetek 

32elhárításáért.

Miután a hirdi faluházat hosszú időn keresztül 
felújították, átalakították, fedett közösségi tér 
híján jelképesen örökbe fogadtak egy helyi teret, 
amelynek kialakításában a helyi önkormány-
zattal közösen vettek részt, ezt azóta is prog-
ramokkal töltik meg, illetve a fenntartásában is 
közreműködnek.

A manapság 16 fővel működő nőegylet nem csak 
általában véve hirdi közösség, hanem szervezeti 
tagsága tekintetében kiváló közösséget tart fenn: 
a tagok rendszeresen összejárnak és gyűlé-
seket tartanak, de számos alkalommal szer-
veztek már maguknak kirándulásokat, bicikli-
túrákat, közös bál- és színházlátogatásokat. 
Április elején tartják meg a „fiúk napját”: ugyan a 
nőegyletben hagyományosan csak nők szerepel-

45. Hirdi falunap
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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 Akció-
csoport Egyesület széleskörű képet kapjon Pécs 
városrészeinek közösségi életéről és a helyi 
közösségfejlesztési tevékenységekről, illetve a 
válaszok segítséget jelentsenek az adott cél-
terület igényeinek és szükségleteinek felméré-
sében. A lakosság motivációjának, szokásainak 
feltérképezése elengedhetetlen az egyes város-
részek 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 283 fő, vagyis a kitöltők 7,2%-
a él jelenleg életvitelszerűen a Somogy-Vasas-
Hird célterületen. Jelen fejezet a 283 fős, 
Somogy-Vasas-Hird városrész lakosság mintáját 
mutatja be. 

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület által elké-
szített TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 A helyi 
identitás és kohézió erősítése Pécs városában – 

Megalapozó dokumentum (2017) adatai szerint a 
városrész lakossága 6 415 fő. 

A célterületet különálló településrészek alkotják, 
melyek szervesen nem tartoznak Pécs város-
szövetébe. Vasas és Somogy településrész 
egyedülálló környezetben fekszik, hegyekkel és 
erdőkkel körül ölelve, mely értékek védelme 
fontos feladat, csakúgy, mint a bányászati emlé-
kek megóvása, és új funkcióval történő meg-
töltése. A célterületen belül a szegregálódott 
településrészeken jóval magasabb a népsűrű-
ség, mint a családi házas jellegű területeken.

A kitöltők 70%-a Pécsett született, 67%-a pedig 
20 évnél régebben él a Somogy-Vasas-Hird 
városrészben. Mindössze a válaszadók 12%-a 
jelezte, hogy 1-5 évnél kevesebb ideje él jelenlegi 
lakhelyén, a Somogy-Vasas-Hird célterületen.

A közösségfejlesztési beavatkozás megtervezé-
sekor fontos annak feltérképezése, hogy az adott 
városrészben élőket mi motiválja arra, hogy 
továbbra is a lakhelyükön éljenek. A válaszadók 
előre megadott válaszlehetőségek közül jelöl-
hettek meg egy vagy több őket jellemző opciót, 
illetve saját válasszal is kiegészíthették a sort. 

A 6. kérdésre (Mi motiválja, hogy a jövőben is 
abban a városrészben éljen, ahol a jelenlegi lak-
helye is található?) adott válaszokat részletező 
táblázat alapján elmondható, hogy a 283 válasz-
adóból 161 fő jelezte, hogy őt a kellemes kör-
nyezet motiválja arra, hogy a Somogy-Vasas-
Hird városrészben éljen. Szintén fontos szem-
pont a munkahely közelsége (82 fő választotta ki 
a listából), valamint a jó közösségi élet (70 fő 
választotta ki a listából). 
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Az öt leggyakrabban jelölt tényező között szere-
pelt a jó közösségi élet, mely alátámasztja, hogy 
Somogy-Vasas-Hird lakosainak van igénye a 
közösségi programokra

A 8. kérdésre (Mennyire érzi a közösség tag-
jának magát azon a helyen, ahol jelenleg élet-
vitelszerűen él?) adott válaszokból – valamint a 
lenti diagramból – megállapítható, hogy a város-
részben élők 46,64%-a teljes mértékben a helyi 
közösség tagjának érzi magát, a kitöltők 35,68%-
a bizonyos mértékig érzi magát a közösség 
tagjának. A kitöltők 12,36%-a érzi úgy, hogy kis-
mértékben és 3,53%-a tapasztalja, hogy egyál-
talán nem tagja a közösségnek. 

kellemes környezet 161 fő

munkahely közelsége 82 fő

jó közösségi élet 70 fő

egészségügyi ellátás közelsége

43 főnem kívánok válaszolni

35 fő

oktatási intézmény közelsége

32 fő

sportolási lehetőségek 25 fő

szórakozási, kikapcsolódási 
lehetőségek

22 fő

egyéb

21 fő

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

lakhelye is található? 
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teljes mértékben bizonyos mértékig kismértékben egyáltalán nem nem kívánok
válaszolni

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

A 9. kérdésre (Mennyi időt tölt el hetente közös-
ségben?) adott válaszokból – valamint a vonat-
kozó diagramból – megállapítható, hogy a vá-
laszadók 7,06%-a kevesebb mint 1 órát, 35,33%-a 
1-3 órát tölt hetente közösségben. A megkér-
dezettek 44,16%-a 4-10 órát, 3,53%-a 11-15 órát 
van közösségben. Mindössze a válaszadók 
4,94%-a fordít heti 15 óránál többet a munkahelyi, 

iskolai és családi elfoglaltságokon felül a közös-
ségi tevékenységekre. 

A 13. (Ismer-e közösségi szerveződéseket, 
kezdeményezéseket [civil és nem formális] a 
lakóhelyén?) és a 14. (Tagja-e Ön valamilyen ön-
szerveződő csoportnak, klubnak, szakkörnek?) 
kérdés alapján elmondható, hogy a kitöltők kevés 
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9. Mennyi időt tölt el hetente közösségben?

megismerni a közösségi tevékenységeket, az ő 
megszólításuk fontos lehet a projekt során meg-
valósuló közösségi folyamatok elindításában. 
Emellett a válaszadók 21%-a választotta az 
alábbi kategóriát: lehet, hogy ismerem, csak nem 
tudom, hogy közösségi tevékenységnek nevezik. 
Fontos lenne a közösségi folyamatokkal kapcso-
latos ismeretbővítés, tájékoztatás is.

A részvételi szándék fontos tényező, azonban 
elengedhetetlen az érdeklődési kör, a népszerű 
témák és tevékenységek felmérése is, melyben a 
16. kérdés jelentett segítséget.

A 16. kérdésre (Az alábbi összejöveteli formák 
közül melyiken venne részt a legszívesebben?) 
adott válaszokat bemutató ábra segítségével 
megállapítható, hogy minden kitöltő több tevé-
kenységet is megjelölhetett, legtöbben a sportot 
választanák szabadidejükben, 102 vokssal ez 
lenne a legnépszerűbb összejöveteli forma. A 
testmozgást 95 választással a zenei klub követi, 
majd az irodalmi, művészeti estek következnek 
85 jelöléssel. Nem sokkal marad el a 83 voksot 
szerző filmklub sem.

közösségi kezdeményezést ismernek, és a 
részvételi hajlandóságuk is alacsony. 85 válasz-
adó, azaz a megkérdezettek 20%-a egy közös-
ségi szerveződést, kezdeményezést (civil és 
nem formális) sem ismer a lakóhelyén.  A válasz-
adók 18%-a egyet, a 36%-a kettőt-hármat ismer. 
Mindössze a válaszadók 22%-ának van tudo-
mása háromnál több szerveződésről.

A civil szerveződések ismerete azonban még 
nem jelent aktivitást. A 14. kérdés a tagságra 
kérdezett rá. 161 fő, a kitöltők 56%-a jelezte, hogy 
nem tagja olyan önszerveződő csoportnak, klub-
nak, szakkörnek, melynek tevékenységében 
legalább félévente egyszer részt vesz. Mivel 7 fő 
tartózkodott a válaszadástól, ezért a megkérde-
zettek 40%-áról tudjuk biztosan, hogy aktív a 
klubok, önszerveződő csoportok életében.

A 15. kérdés (Mennyire ismer Pécsett közösségi 
tevékenységeket, eseményeket, programokat?) 
a válaszadók a Pécsett megvalósuló progra-
mokkal kapcsolatos érdeklődését mérte fel: 109 
fő – a kitöltők 38%-a – válaszolta, hogy ismeri és 
rendszeresen követi a folyamatokat. A megkér-
dezettek 30%-a jelezte, hogy szeretné jobban 



53IX. SOMOGY-VASAS-HIRD

0 fő 20 fő 40 fő 60 fő 80 fő 100 fő 120 fő

sport tevékenység

zenei klub

irodalmi, művésze� estek

filmklub

gasztronómiai program

egészségmegőrzéssel, tudatossággal foglalkozó csoport

táncházak, táncos összejövetelek

idősek klubja

helytörténe� csoport

tradicionális kézműves foglalkozások (varró, hímző, fazekas stb . klubok)

társasjáték klub

idegennyelv tanulásával, gyakorlásával kapcsolatos csoportok

színjátszó kör

kisgyerekes program

ökológiai témájú, természetbarát csoportok

olvasókör

i�úsági klub

nem kívánok válaszolni

gyűjtök köre

egyéb

102 fő

95 fő

85 fő

83 fő

83 fő

80 fő

70 fő

67 fő

55 fő

44 fő

38 fő

38 fő

36 fő

34 fő

30 fő

24 fő

20 fő

18 fő

9 fő

5 fő

16. Az alábbi összejöveteli formák közül melyiken venne részt a legszívesebben? 

221 fő

95 fő

76 fő

53 fő

39 fő

36 fő

31 fő

19 fő

9 fő

4 fő

0 fő 50 fő 100 fő 150 fő 200 fő 250 fő

kulturális, közművelődési rendezvény

sportrendezvény

nyugdíjasokat megszólító esemény

oktatási, nevelési tevékenység

vallási, egyházi tevékenység

hobbi és amatőr csoport munkája

nemze�ségi program

nem ve�em részt rendezvényen, eseményen, tevékenységben az
elmúlt 12 hónapban

fogyatékkal élőknek szerveze� esemény

nem kívánok válaszolni

17. Milyen típusú rendezvényeken, eseményeken, tevékenységekben 
vett részt az utóbbi 12 hónapban?



54

A 17. kérdés (Milyen típusú rendezvényeken, 
eseményeken, tevékenységekben vett részt az 
utóbbi 12 hónapban?) szintén a programokkal, 
rendezvényekkel és tevékenységekkel kapcso-
latos, azonban nem a részvételi hajlandóságot, 
hanem a szokásokat mérte fel, a válaszadóknak 
azokat a rendezvénytípusokat kellett meg-
jelölniük, melyeken az elmúlt 12 hónapban részt 
vettek.

A 17. kérdést bemutató sávdiagram alapján 
megállapítható, hogy az előző kérdéshez hason-
lóan a legnépszerűbb három tevékenység között 
szerepelt a kulturális és közművelődési rendez-
vény 221 jelöléssel, ezt követi a sporttevé-
kenység (95 vokssal). A leglátogatottabb prog-
ramok sorát az nyugdíjasokat megszólító ese-
mény zárja (76 kitöltő válasza alapján). 

Az elköteleződés és a motiváció felmérése 
szempontjából fontos azt is vizsgálni, hogy azok 
a kitöltők, akik részt vesznek közösségi prog-
ramokon, milyen tevékenységgel kapcsolódnak 
be a megvalósításba. Ez a célterületenként 
tervezett rendezvények sikeres lebonyolítása 
szempontjából is lényeges. 

A 18. kérdés (Milyen módon vett részt vagy vesz 
részt jelenleg rendezvények, események, 
közösségi tevékenységekben?) a közelmúltra 
kérdezett rá, ismét több választ jelölhettek meg a 
kitöltők. A 283 válaszadó közül 219 fő részvé-
tellel erősítette e rendezvényeket. Kevesebben 
választottak aktívabb formát: az önkéntességet, 
segítségnyújtást 63 válaszadó jelölte meg, a 
szervezésbe 48 kitöltő kapcsolódott be. Az anyagi 
támogatást gyakorolják a legkevesebben, mind-
össze 29 megkérdezett választotta ezt a lehe-
tőséget. 

A közösségi élet fellendítésével, az események 
megvalósításával kapcsolatos jövőbeli szán-
dékra irányult a fenti táblázatban szereplő, 19. 
számú kérdés (Mit tenne annak érdekében, 
hogy az Ön által kívánatosnak tartott közösségi 
élet megvalósuljon?). A válaszadók a 19. kérdés 
során is több választ jelölhettek be, a legnép-

szerűbb lehetőség újból a megszervezett prog-
ramokon való részvétel volt, 207 fő választá-
sával. 85 válaszadó a programok kialakításában 
venne részt, emellett a 82 fő aktívan bekap-
csolódna egy közösség munkájába és tevékeny-
ségébe.

A 20. (Érzi-e néha úgy, hogy szívesen vállalna 
aktív szerepet csoportok, klubok, szervezetek 
tevékenységében?) és a 21. (Részt venne-e a 
jövőben közösségi tevékenységben?) kérdésre 
adott válaszok is megerősítik a korábbi ered-
ményeket, a kitöltők 56%-a részt venne a 
jövőben közösségi tevékenységben, 45%-uk a 
aktívan részt venne a klubok, csoportok tevé-
kenységében. 

Árnyalta a képet a vonatkozó sávdiagramon 
bemutatott 22. kérdés (Mi segítené a közösségi 
életben való aktívabb részvételét?), mely arra 
kereste a választ, hogy mi segítené a kitöltőket 
a közösségi életben való aktív részvételben. 
Ennél a kérdésnél is több válaszlehetőséget 
jelölhettek be a megkérdezettek. Legtöbben – a 
283 válaszadóból 150 fő – időhiány miatt 
maradnak távol a közösségi eseményektől. Az 
ismerősök részvétele esetén szívesebben 
kapcsolódna be a közösségi programokba 107 
fő. 103 válaszadó számára segítséget jelentene, 
ha több információ állna rendelkezésére, ezt a 
szempontot fontos lenne figyelembe venni a 
későbbi rendez-

a megszervezett programokon
vennék részt

207 fő

programok kialakításában 
vennék részt

85 fő

aktívan részt vennék egy közösség
munkájában és tevékenységében 82 fő

más elképzelésem van

nem kívánok válaszolni 23 fő

1 fő

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

közösségi élet megvalósuljon?
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vények szervezése során, több csatornán történő 
hirdetéssel erősítve az eseményeket. 

A 23. kérdés (Mi motiválná, hogy részt vegyen 
segítőként, önkéntesként különböző programok 
megvalósításában?) az önkéntesként, segítő-
ként való részvétel motivációit kutatta. Az előző 
kérdéshez hasonlóan meghatározó volt a hozzá-
tartozók jelenléte: ha barát, családtag is részt 
venne (108 fő jelölésével), valaki megkérne, meg-
hívna (105 fő voksával) volt a meghatározó. 83 
megkérdezett szeretné, ha valaki, akinek van 
már benne tapasztalata, segítene megtenni az 
első lépéseket. Itt is megjelent a tájékoztatás 
szükségessége: az aktív részvételhez 75 válasz-
adó szeretne több információt kapni.

A helyi lakosság tájékozódási szokásainak 
ismerete kiemelten fontos kérdés a későbbi 
rendezvénynaptárban szereplő eseményekkel 
és folyamatokkal kapcsolatos tájékoztatás miatt. 
A kérdőív 25. pontjában szerepelt az erre 
vonatkozó kérdés (Milyen forrásból értesül a 
Pécs város által kínált programokról?). A vála-
szokat a vonatkozó táblázat foglalja össze:
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A 283 megkérdezettből 176 kitöltő a közösségi 
oldalakról is tájékozódik, illetve közkedvelt a helyi 
újság, közösségi kiadvány is – 169 kitöltő jelölte 
meg –, ezért a projekt során fontos lenne a 
közösségi oldalak mellett a helyi kiadványokban 
is hirdetni vagy elkészíteni egy saját közösségi 
kiadványt. A korábbiakhoz hasonlóan fontos a 
szűkebb környezettől érkező ismeret, a harmadik 
legnépszerűbb forrás a család és a barátok 
véleménye (157 válaszadó jelölte be). 

A 26. kérdés (Kik vannak hatással Önre a 
programok látogatásában?) a programok láto-
gatásával kapcsolatos motiváció témáját vizs-
gálta részletesebben, itt már a korábban egy 
egységként kezelt közeli hozzátartozó kategóriát 
(pl.: család, barátok) több szűkebb csoport 
váltotta fel, melyek közül többet is megjelölhettek 
a kitöltők. A megkérdezettek közül 202 kitöltőre a 
családtagok vannak hatással a programok 
látogatásában, őket követik a barátok, ismerősök 
(196 fő voksával), majd a saját közösség tagjai 
következnek (91 fő választása alapján).
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Egyéb:

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 láto-
gatására vonatkozott. Somogy-Vasas-Hird 
célterület közösségi tereit a kitöltők 16%-a 
mindössze évente, 7%-a pedig soha nem láto-
gatja. A válaszadók 20%-a évente többször – de 
a havi gyakoriságnál ritkábban – vesz részt a 
városrészi rendezvényeken, 15% pedig hetente 
kapcsolódik be a közösségi életbe. A válaszadók 
56%-a a rendszeresen felkeresi a városrészén 
kívüli pécsi programokat is.

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 felke-
resésük rendszerességét egy táblázatban adhat-
ták meg a kitöltők.

hetente havonta havonta többször évente nincs válasz

29. Jelölje meg azokat a városi/helyi közösségi tereket, amiket  a  leggyakrabban
 látogat a városban!  M ilyen gyakran látogatja ezeket a közösségi tereket? 
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A hetente felkeresett közösségi terek közül a 
közterek a legnépszerűbben 51 választással, 
valamint a vendéglátóipari helyek is közked-
veltek (33 választás). A havonta felkeresett 
létesítmények között 81 választással a vendég-
látóipari helyek és a közterek vezetik a sort, majd 
a mozi, színház következik. Évente egyszer a 
válaszadók sort kerítenek a múzeumok, a kiállí-
tóterek, az állatkert vagy a planetárium meg-
látogatására is, ezt 120 fő jelezte az adott 
oszlopban. A 283 válaszadóból 102 fő évente 
legalább egyszer részt vesz a művelődési ház, 
közösségi ház, közösségi tér, táncház, disco stb. 
rendezvényén. 

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 45%-a mindkettőt 
felkeresi, 32% keresi szívesebben a városrészi 
programokat és mindössze 14%-a részesíti 
előnyben a városi nagyobb rendezvényeket.

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, 
városrészi közösségi életen. Ennek szükséges-
ségéről mindössze 10 kitöltő nem volt meggyő-
ződve. A válaszadók közül 183 fő szeretné, ha 
több helyi program, rendezvény szervezése 
történne meg, illetve 146 megkérdezett fontosnak 
tartja 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 korábbi kérdésekhez hasonlóan népszerűek 
voltak a kulturális rendezvények (175 fő válasz-
tása), valamint az időseknek szóló programok 
(117 vokssal). Ennél a kérdésnél megjelent 
továbbá az igény a családi és gyermekprogra-
mokra (167 fő választása) és az ismeretterjesztő 
programokra (114 fő voksa) is.
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34. Milyen programok, rendezvények szervezését javasolja a  bban a városrészben, ahol él?
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