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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 városrészt északon a Kálvin utca és a vasút-
vonal, keleten a Siklósi út, Árpádi-árok, Faiskola 
utca, Fésűs utca, Málomi út, délen a Maléter Pál 
út és a Málomi-árok, nyugaton a Megyeri út, 
Garázs utca határolja, valamint nyugati végei 
egyben a város közigazgatási határát is jelentik.

A célterületet Kertváros, Megyer-észak, 
Észak-Megyer és Füzes alkotják.

Kertváros – Pécs első tervezett városrésze – a 
XX. század 30-as éveiben épült fel. Az I. világ-
háború után a város gazdasági újjáépülésével 
párhuzamosan a lakosságszám is megugrott, 
melynek kielégítésére a városvezetés a ma 
„Régi” Kertvárosnak nevezett területet szemelte 
ki. Az 1930-as években a legnagyobb foglal-
koztató, a MÁV a bőrgyár segítségével meg-
kezdte a terület fejlesztését, melynek ered-
ményeképpen egy családi házas, zárt szer-
kezetű városrész jött lére. A város életében a 
következő lakosságszám-növekedés a 70-es 
évek végén jelentkezett, ekkorra Uránváros 
területe már nem volt tovább növelhető, így a 
város fejlődésére csak déli irányban nyílt lehe-
tőség. A ma Megyernek nevezett településrészt 
úgy alakították ki, hogy hidat képezzen Pécs 
legdélebbi része, Málom és a Régi Kertváros 
között. 
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A legnagyobb hatása annak volt, hogy a 19. 
század elején végbement a „Csatorna” (Pécsi-
víz) medrének megásása, későbbi bővítése, 
karbantartása révén pedig lehetőséget adott e 

3terület sokoldalú kihasználására.  A Pécsi-vízre 
több nagyobb méretű malmot is építettek, 
amelyek közül a legnagyobb a Megyeri-
malom volt, ez hosszú időn át a Meyer-, majd 
házasság révén a Weidinger család tulajdo-

4nában volt.  (A Weidingerek hozták később létre 
Pécs első gőzmalmát.) A másik változás a város 
déli irányban történő terjeszkedése volt: a Siklósi 
külváros egyre nagyobb területet fogott át, amely-
nek déli részén ipari üzemek is megjelentek. 

A térségben a nagy gazdasági változások a 
reformkorban indultak meg. A korszak egyik 
legjelesebb pécsi vállalkozója, a Gömörből 
származó Madarász András egyre-másra 
hozta létre különböző vállalatait, amelyek 
között Pécsett a legnagyobb a Csetnek-Pécsi 
Vasgyár Társulat volt. Az 1844-ben induló 
vasgyár a mai Siklósi úton, a későbbi bőrgyár 
helyén épült fel. A gyár lángkemencékből, öntö-
dékből és hengerműből állt, s két gőzgépet is 
használtak a termeléshez, ezekhez szükség volt 
vasércre, amit Gömör megyéből szereztek be, 
ugyanakkor a szenet a Mecsekben bányászták. 
A társaság 20 évre nyert jogot a várostól, hogy évi 
100 forintért annyi kőszenet ásasson, amennyi a 
működéshez szükséges. A vasgyár két gőzgép-
pel üzemelt, amiből az egyik 40, a másik 16 LE 
volt. A gyár működéséhez jelentős mennyiségű 
vízre volt szükség, amit a Pécsi-vízből nyertek. 
Az üzem termelési kapacitása évi 40 000 q volt. 
1849 után a vasművet különböző bérlők üzemel-
tették, így pl. Prick Vince 20 évre nyert bérleti 
jogot. Madarász András halála (1873) után három 

A vizsgált terület az utolsó 200 évben igen sokat 
változott. A térség gazdaság- és természet-
földrajzi adottságai alapvetően mezőgazdasági 
jellegűek. A mai Pécsi-víz mentén található Pécs 
város legmélyebb területe, amely sokáig igen-
csak ki volt téve a Mecsekből lefolyó, valamint a 
déli dombokról jövő patakok kiöntéseinek. Nem 
véletlen, hogy a Pécsi-víz vidéke hosszú ideig 
egy vizenyős, posványos terület volt, amit a 18. 
század végi térképek is világosan mutatnak. A 
pataktól délre eső terület tulajdonjoga igen 
megosztott volt. Alapvetően három tulajdonosi 
forma jellemezte a térséget. A célterület egy 
része Pécs szabad királyi város közlegelője volt. 
Ez még hajdan az 1780. évi szabad királyi városi 
jog megszerzése során intézményesült: a városi 
közösség tartotta a kezében ezt a földterületet, 
javarészét a közösség tagjai használták, ugyan-
akkor, ha lehetett, igyekeztek azt másoknak is 

1bérbe adni.  A Megyeri-legelő az idők során 
felértékelődött: a Pécsi-víz kiöntéseinek követ-
keztében kifejezetten jó minőségű szálastakar-
mányhoz lehetett hozzájutni, ugyanakkor legelő-
ként nemcsak a városi csordát, hanem a magán-
tulajdonosok állatait is eltartotta. A városi 
közlegelőre a 19. század végén több ezer 

2állatot hajtottak ki naponta.  A célterület északi 
részén viszont magántelkek voltak, ahol 
kukoricát termesztettek. Az 1865. évi kataszteri 
térképen már világosan látszik, hogy elnyújtott, 
de nem nagy kiterjedésű parcellák adják a terület 
egy részét. Az 1780 előtti egyházi tulajdonosi 
időkből ugyanakkor jókora káptalani és püspök-
ségi földek is maradtak a térségben. Mivel Pécs 
népessége a 18. század közepétől gyorsan 
növekedett, ezért újabb és újabb földekre volt 
szüksége az itt élőknek. A városfejlődés és az 
urbanizáció ezt a városrészt sem kerülhette el.   
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legmodernebb és legnagyobb kapacitású gyára 
volt, amelynek gyorsan terjedt a híre is. A hasz-
nosított gőzerő volumene folyamatosan növe-
kedett: az 1890-es évek elején 60 LE-s gőzgépet 
használtak, ezzel szemben az első világháború 
előtti gőzgépkapacitás már 280 LE volt. Amíg a 
régi manufaktúrában évente 1500 darab külön-
féle bőrt állítottak elő, addig az 1894-es évek 
közepére már évi 60–70 000 darabos kapaci-
tással bírt a nagyüzem. A terméklista folyama-
tosan szélesedett: az 1890-es években muszka 
bagáriát és szíjbőrt, talpbőröket, barkás, sima és 
barna tehén-és borjúbőröket, angol talpszéleket 
gyártottak. Termékeik jelentős része már külföl-
dön került értékesítésre: a Monarchia piacán 
belül Isztriába, Krajnába, Galíciába és Felső-
Ausztriába szállítottak jelentősebb mennyiséget, 
míg a vámkülföldi területek között főleg a balkáni 
országok vettek meg nagyobb tételeket. A tech-
nológia terén az előrelépést a 20. század elejé-
nek új eljárása, a krómcserzés bevezetése jelen-
tette. Folyamatosan emelkedett a foglalkoztatás 
is: 1889-ben mindössze 55, 1910-ben már 220 fő 
dolgozott a gyárban, ugyanakkor egyre több 
tímár lépett be a gyárba. 1907-ben elindult a gyári 
tanonciskola működése. A fejlesztéséhez, az új 
termékek előállításához, új üzemrészek felépí-
téséhez a bőrgyár is kapott állami szubvenciót. 
Az eredményes működés érdekében át kellett 
szervezni a családi üzemet: 1912-ben részvény-
társasággá alakult. A vállalat új neve „Höfler 
Bőrgyár Részvénytársaság”, a gyár igazgatója 

7Höfler János lett.  
       
Bár nem jelen elemzési területhez tartozik, de 
történetileg azzal szerves egységet alkot a bőr-
gyárral szembeni terület, amely ugyancsak sokat 
változott, s ezért talán érdemes pár szót 
szentelni áttekintésének. A 19. sz. második 
felében a gyorsan növekedő népesség számára 
a hagyományos mészárszékek már nem tudták 
biztosítani a mindenkori húsellátást. Az új köz-
vágóhíd 1899–1901 között épült fel. Mivel a tevé-
kenységnek nagy volt a vízigénye, így telephelye 
a városon kívüli, a Siklósi út mentén elhelyez-
kedő, a bőrgyárral szemben lévő terület lett 
(Siklósi út 3.). Az építés összköltsége összesen 

évvel még megpróbálták átalakítani a céget az 
örökösök, ekkor hozták létre a Pécsi Kőszén-

5bánya és Gépgyár Rt.-t.  A vasgyár hajdani 
épületeibe később a Höfler Bőrgyár költözött.

A térség életére nagy hatást gyakorolt a vasút, 
amely annak északi határán húzódik. Az 1860-as 
években egy külföldi részvénytársaság megépí-
tette a Pécs – Szigetvár – Barcs vasutat, amelyen 
már megindulhattak a nyugati irányba történő 
kereskedelmi szállítások. A Déli Vasút által 
létrehozott Sopron – Nagykanizsa – Gyékényes – 
Barcs vasút igénybevételével rá lehetett csatla-
kozni a tenger felé futó vonalra, illetve jókora 
kerülővel már el lehetett érni a fővárost is. A Déli 
Vasút hálózata a minőséget jelentette a honi 
kínálatban. A Pécs – Barcs vasutat 1868. május 6-
án adták át a forgalomnak (hat hónappal koráb-
ban, mint ahogyan az előzetes kalkuláció szólt), 
teljes hossza 68 km volt. Baranya megyében 
Pécsen kívül csak Pellérden és Szentlőrincen 
volt állomása. A vonalak később szaporodtak. 
1882-ben átadták a Szentlőrinc – Kelenföld 
vonalat, s ezzel már a főváros piacai is elér-
hetővé váltak. A vizsgált városrészben meg-
termelt ipari és mezőgazdasági termékek ettől 
kezdve lényegében bárhova szállíthatóvá 

6váltak.

A dualizmus korában a vizsgált célterületen a 
legnagyobb ipari vállalkozás a Höfler Bőrgyár 
volt. A gyár Höfler Jakab manufaktúrájából jött 
létre, két fia, Höfler János és Jakab, valamint 
felesége hozta létre 1884-ben, a vállalkozás 
hivatalos neve „Höfler Testvérek és Társa Bőr-
gyár” lett. A vállalat a Rákóczi úti telepen kezdte 
meg működését, ám azt hamar kinőtte, ezért új, a 
belvároson kívüli telephelyre volt szükség. 1889-
ben árverésen szerezték meg a Höflerek a vasút-
tól délre fekvő területen a Madarász-féle volt 
vasgyár telephelyét, amely megfelelt a techno-
lógiai kívánalmaknak: volt vízforrása, s elég 
messze esett a belvárostól. 36570 forintért vették 
meg a 16 hold területű gyártelepet. A telephelyen 
gyárszerű termelési rendszert honosítottak meg. 
Ennek eredményeképpen az 1890-es években a 
gőzerőt működtető bőrgyár már az ország egyik 
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rálódás mehetett végbe. A dualizmus kori életnek 
vége lett. Az 1920-as években elmaradtak a 
korábbiakhoz hasonló méretű beruházások. A 
piacok elvesztése miatt sem a gyáriparnak, sem 
a kisiparnak nem voltak nagy lehetőségei, ugyan-
akkor az alacsony agrárárak miatt a mezőgaz-
daság még rosszabb helyzetbe került.

Az általános tőkehiány miatt alig álltak rendel-
kezésre beruházási források. Éppen ezért volt 
nagy jelentősége annak, hogy az 1920-as évek 
második felében külföldi források nyíltak meg a 
hazai városok számára. Az amerikai Speyer-
kölcsönök arra adtak lehetőséget, hogy a 
korábban tőkehiány miatt elmaradt infrastruk-
turális beruházások megvalósuljanak. Ezek 
legfontosabb eleme Pécsett az 1927-ben meg-
épült szennyvíztisztító telepe volt. A csatorna-
rendszer a város legmélyebb pontját jelentő 
Megyeri út környékére gyűjtötte a szennyvizet 
egy csatornarendszeren keresztül. 1911-ben 
döntöttek a kivitelezésről, ám a háború, majd 
pedig a szerb megszállás akadályozta a meg-
valósítást. 1927-ben adták át a telepet (más 
magyar nagyvárosoktól alaposan lemaradva, 
ami történeti versenyhátrányt okozott a város-
nak). A város területileg gyorsan terjeszkedett, 
ám a csatornarendszer bővítése ezzel nem 
tartott lépést. A csatornarendszer hossza az 
1930-as évek közepe felé 43 km volt, ehhez egy 

36000 m /nap teljesítőképességű szennyvíz-
tisztító-telep kapcsolódott. Az igények növeke-
dése miatt a telepet a szocializmus évei alatt 
fokozatosan bővítették, ám a végleges meg-
oldást csak a pellérdi szennyvíztisztító-telep 
1993. évi átadása jelentette, amely már az 
európai szabványoknak is megfelelt. 1995-től 
szennyvíz-átemelőként és iparivíz-fogadóként, 

11valamint -továbbítóként működött tovább.

A világgazdasági válság ideje alatt Pécsett 
jelentős munkanélküliség alakult ki. Az alig 
működő helyi gazdaság felélesztése érde-
kében jött létre az az elképzelés, amely az 
Észak-Megyer dűlőbe egy lakótelep építését 
célozta meg. Már az 1928. évi városrendezési 
tervben is szerepelt az új lakótelep kialakítá-

275 312 koronát tett ki. A vágóhíd mellé, az északi 
oldalon a város megszerezte a szomszédos tel-
ket, ahol nagy méretű vásárteret alakítottak ki, s a 
továbbiakban ott lehetett megtartani a híres pécsi 
állatvásárokat. Az első évtizedben az évi átlagos 
vágás 3100 marha, 860 növendék marha, 5 600 
borjú, 1 350 birka, 530 bárány és malac, 200 

2süldő, 10 900 sertés volt. A vágóhíd 300 m  alap-
területű, mesterséges léghűtővel ellátott cég volt, 
de a korabeli adatok szerint nem volt modern és 

8nem elégítette ki a kényesebb igényeket.

Pécs a dualizmus korában erőteljesen kato-
navárossá vált. Az első világháború előtti év-
tizedekben 1 500-2 000 katona állomásozott ál-
landó jelleggel a város területén. A katonák egy 
része a külső városrészekben kapott laktanyát, 
de a vizsgált célterületre is jutott katonai intéz-
mény. Ezek egyike a köztemetővel szembeni 
részen kialakított katonai sátortábor volt, a másik 
a tőle északra fekvő honvédkórház, teljes nevén 
a Magyar Királyi Honvéd- és Közrendészeti 
Kórház. Az épületet 1901-1902-ben építették föl, 
kivitelezését egy budapesti cég nyerte el, amely 
aztán a pécsi Eisner-Dóczi cégre mint alvállal-
kozókra bízta. Az egyemeletes, nagy parkkal 
körbevett, tekintélyes méretű épületet az 1920-as 
években még ki is bővítették, amely megváltozott 
tulajdoni háttérrel (ma: PTE) máig szolgálja a 

9gyógyítást.

Az első világháború és az azt követő időszak 
alaposan megváltoztatta a város minden-
napjait. Az addigi pezsgő vállalkozói élet 
véget ért. Mivel Magyarország úgy veszítette el a 
háborút, hogy nem lépett az ország földjére 
idegen katona, így Pécs és környéke is elkerülte 
a fizikai pusztulást, viszont így is jelentős népes-
ségveszteség és gazdasági kimerülés sújtotta.  
A szerbek számos üzemet kiraboltak. Pécs 
városnak a délszlávok 1921. évi kivonulása után 
azonban szembe kellett nézni azzal, hogy eltűnt 
a korábbi piacok egy része, lecsökkent a belső 
kereslet, a munkanélküliség felszökött, a jöve-
delmek visszaestek, az infláció miatt elvesztek a 

10megtakarítások.  A fentiek miatt nem meglepő, 
hogy a város gazdaságában csak lassú regene-
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csolódtak az építésbe. Így például építtetőként 
megjelent a MÁV, a pécsi bőrgyár és az Orszá-
gos Társadalombiztosító Intézet (utóbbi főleg a 
munkás-kislakásokban volt érdekelt, amelyből 
ötvenet akartak kialakítani) is.  Bár a telepnek a 
másfél évtizedes építés miatt nem lett egységes 
arculata, mégis tágasságával igen kedvelt 
célpontja lett a pécsi társadalomnak. 1941-ben a 
Megyeri-Kertváros a Horthy Miklós Kertváros 
nevet kapta. Kertvárost bekötötték az alakuló 
pécsi autóbusz-hálózatba, még „autóbusz-
váróházikó” is épült. (A hajdani lakótelep régi 
épületeit még ma is lehet látni, de a házak 
többsége már megváltozott: azokat az 1970-es 
évek Kádár-kockái, illetve később a modernebb, 
tetőteres családi házak [paloták] váltották föl.)    
A telep közepén építették föl az 1945-ben átadott 
Erzsébet templomot. A templom mellett alakí-
tottak ki egy a szolgáltató térséget. Az ideköl-
tözők gyermekeinek tanítására a Kertváros utca 
2. szám alatt 1931-ben adták át a Megyeri-
Kertvárosi Általános Iskolát. Az iskolaépület egy 
kétszintes, négytantermes intézmény volt, ami-
hez irodai épület és játszótér is tartozott. (1948-
ban az iskolát államosították, az 1990. évi 

12rendszerváltás után pedig megszűnt.)  
      
A második világháborút követő pár éves 
átmeneti korszak után a szocializmus idő-
szaka köszöntött Pécs városára. Ez az addigi 
pécsi magángazdaság teljes rendszerét át-
alakította. Az ipari és kereskedelmi üzemeket 
1947–1949 között államosították, leszámítva 
néhány kisebb szolgáltatóipari egységet, szinte 
minden állami kézbe került. Az egyház addigi 
funkcióit leszűkítették, működését korlátozták.  
A kultúra rendszerét központilag irányították.     
A korábbi meghatározó társadalmi csoportok 
tagjait hátérbe szorították. A tradicionális társa-
dalmi önszerveződés lehetőségei visszaszo-
rultak, a társadalmi érdekvédő és egyéb szerve-
zeteket nagyrészt felszámolták, avagy enge-
delmes bábbá tették. Az első ötéves tervvel 
elindított gazdasági modell a nehéziparosításról 
szólt. Pécs nem volt kiemelt szocialista város, 
viszont korábbi gazdasági kapacitásai révén jól 
beilleszthető volt a nehéziparosítás rendsze-

sának elképzelése. Az a 64 kat. holdas terület, 
amelyet kinéztek, Visnya Ernő, a Pécsi Takarék-
pénztár igazgatójának tulajdonában volt, amit 
megvásárolt a Megyeri Kertvárosi Építő Szövet-
kezet. A terület különben addig kukoricás volt.    
A lakótelep kialakításakor 600 parcellát mértek 
ki, mintegy 5 000 lakosra tervezték a telepet. 1930 
szeptemberében elkezdődtek az építkezések, s 
az első három évben már 100 lakást át is adtak. 
Az építkezéseken 400 munkás dolgozott, ami 
jelentősen csökkentette az ínségesek számát.   
A terület megközelítésére egy széles utat épí-
tettek a Siklósi útról. A kertes, családi házas 
lakótelep vízvezetékkel és árammal ellátott 
térség lett, az utcák kör- és sugárutak voltak, 
ahol a családi házas, ikerházas és a sorházas 
beépítésre is volt lehetőség. A helyi sajtó 
hosszú éveken át követte a kiépítést, szinte alig 
volt olyan hét, amikor ne közöltek volna egy-egy 
hírt az építkezésről, átadásról, ünnepségekről 
stb.  Az első évek nagy lendülete után az 1930-as 
évek második felében már más cégek is bekap-
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80-as években a vállalat kapacitásainak felét már 
egyre inkább a hadiipari megrendelések kötötték 
le. A vállalatnál nagy létszámú női munkaerő is 
dolgozott. Javult az eszközellátottság: egyre több 
automata esztergát és az idők során már 
számítógép vezérelte gyártóeszközöket szerez-
tek be. A mikroprocesszor terjedésével újabb és 
újabb rádiós eszközök termelése indult meg.      
A katonai termékek gyártása a nagy hatótávol-
ságú rövidhullámú vevőkészülékekkel kezdő-
dött, de a későbbiekben a rádiófelderítési rend-
szerek, s egyéb kiegészítő eszközök összesze-
relésére is sor került. A gyár által előállított ter-
mékek egy részét a szocialista országokban 
értékesítették. Az 1980-as évek végéig jól műkö-
dött a Mechlabor, a Varsói Szerződés felbomlása 
és a hadiipari kereslet visszaesése vetett véget a 

14vállalati karriernek.

A sokszorosára nőtt pécsi lakosság, s főleg a 
munkásság lakhatási problémáit meg kellett 
oldani. Ez egybekapcsolódott azzal, hogy az 
1960-as évek második felében a jövedelmek 
emelkedése révén amúgy is erős kereslet alakult 
ki új, relatíve komfortos lakások iránt. Ennek 
megoldására kiváló alkalmat nyújtott az 1960-as 
évek elejére kikísérletezett, s aztán elindított 
panelépítés lehetősége. A terület kijelölése már 
1966-ban megtörtént. A negyedik ötéves tervben 
kezdődő, s mintegy 18 évig tartó panelépítési 
program eredménye egy új városrész létre-
hozása lett. Az 1971-ben induló 4. ötéves terv 
legnagyobb pécsi projektje a déli irányban a 
Maléter útig terjedő kertvárosi panelrendszer 
létrehozása volt. 1971–77 között 4 917 lakást 
építettek a vizsgált célterületen. Az első öteme-
letes lakást 1972 februárjában szerelték össze, az 
első beköltözés 1972. december 21-én történt. 
Elsőnek a Júlia utca és a Gyöngyös utca három-
három házát foglalhatták el a lakók. A helyi sajtó, 
a Dunántúli Napló terjedelmes cikket szánt az 
átadásnak. A beköltözők számára még egy 
vegyesboltot is kialakítottak az egyik felvonulási 
épületben. Az első panelépítési ciklus még nem 
volt diadalmenet. A korszakot folyamatos építési 
és átadási csúszások jellemezték, az ellátás 
meglehetősen esetleges volt, a legnagyobb 

rébe. A gyors iparfejlesztés eredményeképpen 
rohamosan nőtt a város lakosága, amelynek 
során az 1941. évi 73 000 fő 170 000 főre emel-
kedett. (Ebben az is nagy szerepet játszott, hogy 
a Pécs melletti falvakat becsatolták a városba.)

A vizsgált térségben az egyik legjelentősebb 
ipari vállalat az 1968. évi gazdasági reform 
idején jelent meg. A decentralizációs hullám-
ban Pécsre telepedett az Egyesült Izzólámpa 
és Villamossági Rt., amely magába olvasz-
totta a több mint 100 éves hagyománnyal 
rendelkező Sopiana Gépgyárat is. Terjesz-
kedése egyben új beruházást jelentett: a Móra 
Ferenc utcában új gyártelepet alakítottak ki. Ide 
került a korábbi forgácsoló- és szerelőegység is. 
A gyárépülettel a korábban használt terület több 
mint duplájára nőtt, s kiszámítható, tervszerű 
bővítésre nyílott lehetőség. Megváltozott a gyárt-
mányszerkezet is: az addig élelmiszeripari 
berendezéseket gyártó vállalat az anyacég 
országos munkamegosztásához igazodva a 
fénycsőszerelő gépek és egyéb kiszolgáló egy-
ségek termelése mellett főleg egyedi és kis-
sorozatú gyártmányokat állított elő. A profilvál-
táshoz új gépekre és eszközökre is szükség volt, 
ezért 1975-ben 42 millió forintos fejlesztést haj-
tottak végre. Az 1970-es években a gyár foglal-
koztatása is emelkedett és dinamikusan növe-
kedett a tőkés export. Az 1970-es évek második 
felében létrehozták azt a gyáregységet, ahol már 
alapvetően elektrotechnikai termékek alkatrész-
ellátására dolgoztak, azért, hogy a hazai import-
igényes feldolgozóipar dollárelszámolású be-
szerzéseinek költségei csökkenthetők le-

13gyenek.

A reform alatt, 1972-ben alapították meg 
Pécsett a Mechanikai Laboratóriumot (Mech-
labor). A hadiipar koncentrációjából követke-
zően Budapesten maradt az irányítása. A gyár az 
épülő Megyeri-kertváros szélén talált helyet, a 
mai Móra és Szilva utca területén. A város a 
letelepülő vállalat számára 15 millió Ft támoga-
tást adott, így összesen 284 millió Ft költséggel 
jött létre az üzemegység. Eleinte polgári célokra 
gyártottak stúdió-magnetofonokat, de az 1970-
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problémát a terület nyugati részén élőknek pedig 
a közeli szennyvíztelep bűze jelentette, amelyről 
még a korabeli televízióban a HÉT című műsor 
és a Ludas Matyi vicclap is megemlékezett. A 
hideg- és melegvízellátás akadozott, majd csak 
1973-tól javult a helyzet. A későbbi történések a 

15szakirodalomból  már közismertek. 1973-tól foly-
tatódott a munka, ekkor jöttek létre a Varsány, a 
Berek, a Viktória, az Éva és a Zsuzsanna utcák, 
befejezték a Júlia és a Gyöngyös utcákat, és 
elkezdtek dolgozni az Erika, a Dóra és a Lívia 
utcákon is. 

1. TV házak az Éva utcában 1976-ban - a szökőkút előterében jelen kiadvány egyik szerzője látható

2. TV házak ugyanott 2019-ben - előtérben a kiadvány szerzőjének gyermekével
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Nagy előrelépés volt a Krisztina tér beépülése. 
Jelentősen javította a paneltérség életét az 
észak-déli főutca, ahova számos szolgáltató-
egységet telepítettek (Gelka, OFOTÉRT, ABC-
áruház stb.). Emellett megindult a munka a kiala-
kuló városrész keleti felében is az Enyezd utca 
környékén. A vizsgált célterületen az 1970-es 
években szinte folyamatosan építkeztek, de 
ezek során már újabb típusú házakat emeltek.    
E területen ugyanakkor nagyon kevés zöldfelület 
maradt, a házak szorosan egymás mellé kerül-
tek, s egyáltalán nem számoltak a tervezők és 
kivitelezők a későbbi motorizáció hatásaival. 

Az 1970-es években egyre-másra hozták létre 
azokat az intézményeket, amelyek az újonnan 
kialakított városrészbe költözők (döntően fiata-
labb korosztályok) gyermekeinek ellátását pró-
bálták megoldani. 1973-ban adták át a Berek 
Utcai Általános Iskolát, az épülő Megyeri-
kertváros első lakótelepi iskoláját. A hat 
tantermes iskolában két szertár, egy tornaszoba 
és egy előadóterem is volt. A nagy létszám miatt 
előfordult, hogy három műszakban folyt az 
oktatás. Az iskola művelődési intézményi fela-

16datokat is ellátott.  Nem sokkal utána, 1977-ben 
nyitotta meg kapuit a városrész déli felén az 
Anikó Utcai Általános Iskola. A 16 tantermes 
intézményben helyet kapott két tornaterem, egy 
konyha és egy ebédlő is. A nagy gyereksereg 
miatt 1989-ig két műszakban folyt a tanítás. Az 
iskolában 1988-ban vezették be a német nemze-
tiségi nyelvoktatást. Később azonban csökken-
tek a létszámok az iskolákban, s 1999-ben a 
Berek utcai iskola beolvadt az Anikó utcai 
iskolába, még később pedig az Anikó utcai iskola 
is egy nagyobb szervezeti konglomerátum részé-
vé vált. Az iskolák mellé óvodát és bölcsődét is 
építettek, akárcsak az Enyezd utcában. Az isko-
lát 2015-ben megszüntették, felújítva az épületet 
pufferépületként használják renoválás alatt álló, 
s ezért átmenetileg kiköltöztetett bölcsődék, 

17óvodák és iskolák számára.  De javult az évtized 
végére a közellátás is: felépült a Berek utcai piac, 
1977-ben átadták a Berek utcai ABC-t stb. 
Kétségtelen azonban, hogy a pécsi panelépít-
kezéseknél alkalmazott alagútzsalus rendszer 
javította a lakótelep szürke egyhangúságát. 

A városrész jókora területét veszi el a hajdani 
Bajcsy-laktanya. Említettük már, hogy régebben 
itt volt a katonai sátortábor, valamint itt épült meg 
a honvédkórház is. 1956 után újjászervezték a 
magyar hadsereget, ennek során lett a 9. Gép-
kocsizó Lövészhadosztály közvetlen tüzér ala-
kulata a 101. tüzérezred, amelyet 1964-ben 
Pécsett, a Bajcsy-Zsilinszky Endre laktanyában 
helyeztek el. Az 1986. évi haderőreform során a 
tüzérezred tüzérdandárrá alakult. A Bajcsy-
laktanya nagyon rossz helyen volt, hiszen a város 
lassan körbeépülte; a lőszerraktár 4 km távol-
ságban volt a központtól. Az idők során elavulttá 
vált fegyverzettel rendelkező hadsereg funkcio-
nálisan feleslegessé vált egy gyorsan változó 
gondolkodási közegben, ugyanakkor megszűnt a 
szovjet fegyveres háttérhatalom, s 1990 után az 
új polgári hatalom már nem igényelte a régi 
sorozott hadsereg jelenlétét, ezért 1990-ben a 
Bajcsy-laktanyát is bezárták. Ezzel persze sok 
száz ember veszítette el addigi állását: katona-
tisztek, tiszthelyettesek, a kisegítő és polgári 
állomány. A laktanya több hektárt kitevő területe 
viszont azóta is csak részben hasznosult, főleg 
kereskedelmi és más szolgáltatóegységek, 
intézmények (például rendőrség) jöttek létre a 

18helyén.

Az 1980-as évek második felében egyre több 
gonddal küszködött a pécsi gazdaság, főleg a 
keleti piacok elveszítése miatti exportcsökke-
nésnek voltak negatív következményei. Az év-
tized végén már jelentős munkanélküliség is 
kialakult a városban, amelynek lakossága folya-
matosan csökkent. 1980–2018 között Pécs lakos-
sága a korábbi 170 000 főről mintegy 145 000-re 
esett vissza. A lakosságszám-csökkenés okai 
között egyaránt szerepel a pécsi gazdaság 
nehéz helyzete, a jelentős munkanélküliség, a 
társadalom számára jelentkező perspektíva 
hiánya, s főleg az utóbbi évtizedben a külföldre 
vagy Budapestre való elvándorlás. Az 1970-80-as 
években a panelvárosba költöző lakosság 
körében is egyre jelentősebbé vált az állás-
talanság, a bányák bezárása, a nagyipari cégek 
csődjei rossz helyzetbe hozták a városrész 
társadalmát. Ugyanakkor láthattuk, hogy a vizs-
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gált területen nem jöttek létre a szocializmus alatt 
kiemelkedő méretű gyárak, így nagy vállalat-
bezárásokra sem került sor. Az itt élő munkaerő a 
város más részein dolgozott, leszámítva a helyi 
szolgáltatási és igazgatási ágakban tevékeny-
kedőket.  

Az ország szabaddá válása egyben nyitás 
volt a külső piacok felé, ami azzal is együtt 
járt, hogy jelentősen megnőtt és szélesedett 
a termékkínálat, s emelkedtek a társadalmi 
igények. Az 1968. évi gazdasági reform utáni 
időszakban, így az 1970-80-as évek pécsi panel-
építkezései idején is a tízemeletesek földszinti 
helyiségeiben igen sok (gyakran tanácsi keze-
lésű) szolgáltatóegység nyílott. Az 1990-es évek-
től ezek egy része általában magánkézbe került, 
s valamilyen diszkontbolttá alakult át. A kény-
szervállalkozók tömegét mutatta, hogy a panel-
környezetben egyre több garázsbolt jött létre. 
Nem volt már akadálya a kocsmák, italboltok 
gyors terjedésének sem. Elindult néhány bolt-
hálózat kialakítása is: az osztrák Spar, az angol 
Penny, a magyar CBA, Real és Coop jelent meg a 
térségben kisebb-nagyobb boltjaival, később 
ezekhez csatlakozott a német Aldi és Lidl néhány 
egysége, valamint a volt Bajcsy-laktanya mögötti, 
Siklósi úti oldalon egy egész üzletközpont-
rendszer nyílott meg. 

A vizsgált térség addigi ipari telephelyein a 
rendszerváltás utáni évtizedekben szinte 
folyamatosak voltak a változások. A Mech-
labor helyére 1992-ben az olasz Hantarex 
költözött. A firenzei központú vállalat számító-
gép-monitoraival világszínvonalat képviselt 
abban az időben. A mintegy 1 000 fős üzemben 
olyan monitorokat gyártottak, amelyeket neves 
számítógépgyártók hasznosítottak: az Olivetti, a 
Compaq és az Apple. A pécsi gyár önmagában 
sikeres volt, ám a firenzei anyacég csődbe jutása 
miatt a vállalat gazdasági egységeit felszá-
molták, 1994-ben a pécsi gyárat is el kellett adni. 
A pécsi üzemet a világszerte gyorsan terjesz-

19kedő Nokia vásárolta meg.

A Nokia Monitor Magyarország Kft. 10,2 millió 
dollár alaptőkével jött létre. 1995-re tervezték 
megindítani a pécsi gyártást, ahol az első évben 
évi 500 000 személyi számítógépekhez használ-
ható 15 inches monitort állítottak elő. A Nokia évi 
100-150 millió dolláros monitorértékesítést ter-
vezett, évi félmillió darabra akarták felfuttatni a 
termelést. A vállalat gyorsan fejlődött Pécsett, 
120 alkalmazottal kezdte tevékenységét, de a 
gyártás bővülésével folyamatosan nőtt a létszám, 
s így az 1990-es évek vége felé már 1400 
dolgozója volt a cégnek. 1998 végére építette fel 
a Nokia Baranya megye akkori legjelentősebb 
ipari beruházásaként az ország legnagyobb 
óriásraktárát, amellyel a termelés tervezett növe-

2lését kívánták megalapozni. A 4000 m  alap-
területű, 18 m magas épületben a raktározás 
teljes folyamatát számítógépekkel vezérelték, s a 
rendszer időszakonként az üzem hatékonyságát 
is mérte. Időközben azonban a világpiaci túlter-
melésből, s az azt követő árcsökkenésből szár-
mazó problémák miatt a Nokia 2000-ben eladta a 
pécsi üzemet a szintén finnországi Elcoteq elek-

20tronikai vállalatnak.

A 2000-es években a legnagyobb ipari vállalat 
Pécsett az Elcoteq Network Corporation volt. 
Pécs város támogatta a betelepülését, három 
évre teljes adómentességet, további két évre 
pedig 50%-os adókedvezményt biztosított. Az 
Elcoteq kezdetben 400 főnek adott munkát, de 
terveik szerint a teljes beruházás után már 1 000 
embert kívántak foglalkoztatni. A finn befektető 
hosszú távú együttműködésre készült Péccsel, 

2amit az is világosan mutat, hogy további 2000 m -
es kapacitásbővítést lehetővé tévő földterület 
vásárlására kötött opciós szerződést a várossal. 
A létszámadatok is jelzik a bővülést, 2006-2007 
környékén már a 6 500 főt is meghaladta a foglal-
koztatás, amivel messze a legnagyobb vállalattá 
vált Baranya megyében. A 2008. évi gazdasági 
válság jelentős pozícióvesztést hozott a cégnek, 
hiszen kénytelen volt bezárni több külföldi üze-
mét. A pécsi foglalkoztatás is drámai mértékben 
zuhant. A vállalat hosszú távú támogatási meg-
állapodást kötött Pécs városával, melyben több 
tízmillió forinttal kötelezte el magát a helyi 
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21kulturális és sportélet szponzorálása mellett.  
Végül a második évtized elején az Elcoteq befe-
jezte működését.  

A Móra utcai területen telepedett le a rendszer-
váltás utáni időszak Pécsének egyik legsike-
resebb gépipari cége. 1993-ban a hamburgi 
Hauni Maschinenbau AG cég vásárolta meg a 
csődbe jutott Sopiana Gépgyárat. A gyár új 
neve eleinte Hauni-Sopiana, később pedig 
Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. lett. Az új 
tulajdonos változtatott az addigi termelési profilon 
is, s leginkább cigarettagyártó gépekhez termel-
tek alkatrészeket és szerelési részegységeket, 
valamint dohányelőkészítő berendezéseket 
állítottak elő. A Pécsett gyártott termékek 
eljutottak Vietnámba, Kínába, Lengyelországba, 
Ukrajnába, Bulgáriába, Svájcba stb. Átalakult a 
technikai eszközkészlet és a technológia is, a 
gyártási folyamatokba sok alvállalkozót tudtak 
bevonni. Eredményesen illeszkedett be a város 
gazdasági és társadalmi rendszerébe: szoros 
kapcsolatokat épített ki a PTE több szerveze-
tével, valamint Pécs ipari szakemberképző isko-

láival. A foglalkoztatás folyamatosan növekedett, 
mely ma már meghaladja az 1000 főt. A Hauni 
Pécs város, s egyben Baranya egyik legnagyobb 
vállalatává nőtte ki magát, stabil pontjává vált a 

22pécsi iparnak.

Az ipari üzemek között végül az Elcoteq 
helyére, a Szilva utcába beköltöző Harman 
Professional Kft.-t említjük. A Harman 1995 
óta van jelen Magyarországon, a pécsi üzem 
2015-ben jött létre. A vállalat a Samsung-
csoporthoz tartozik. A pécsi üzemben 2018-ban 
mintegy 400 főt foglalkoztattak. A vállalat elek-
tronikai termékeket, elsődlegesen magas minő-
ségű autóipari és hangtechnikai eszközöket 

23gyárt.

Mindez azt jelenti, hogy a vizsgált térségben a 
szocializmus alatt létrejött ipari bázis nagyon sok 
változáson ment keresztül, ahol a rendszerváltás 
utáni évtizedekben külföldi tulajdonú cégek 
sokasága váltotta egymást, mégis egy olyan 
területről van szó, amely a város meghatározó 
ipari üzemeit tömöríti. 
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Amíg a Megyeri út keleti oldala az iparról, a 
nyugati oldal inkább a kereskedelemről és 
szórakoztatóiparról vált ismertté, a terület 
közösség életében jelentős szerepet játszó 
intézményeiről a 2. fejezetben lesz szó. 

Végül emlékezzünk meg a térség északi részén, 
a Verseny utcában létrejött kereskedelmi és 
sportolói egységekről, hiszen ez is igen jelleg-
zetes változás a rendszerváltás előtti időkhöz 
képest. Erre a területre számos nagykereske-
delmi, jelentős raktárbázissal bíró vállalkozás 
telepedett le, de találhatók köztük kisebb ipari 
egységek is, nem beszélve az apróbb szolgál-
tató-javító egységekről. Az utca közepén helyez-
kednek el azok a sportlétesítmények, amelyek 
egyben a múltat is mutatják. A legnyugatibb ezek 
között a volt bőrgyári pálya (Várkői stadion), 
mellette az átalakított PVSK-pálya és sport-

centrum, nyugati részén pedig az egyetem 
pályája található. 

Áttekintésünkből látható, hogy a hajdani Megyeri 
legelő az utolsó 150 évben jelentős változásokon 
ment át. Egyre több ipari beruházás jött létre, 
ugyanakkor az 1970-es években felépült panel-
város révén egy új városrész első egysége 
alakult ki. A városrész népessége ma megha-
ladja a 13000 főt, a lakosság több mint kéthar-
mada Megyer-északon él. Tömegközlekedése a 
város többi településrésze felé jónak mondható, 
ami a foglalkoztatás szempontjából kiemelkedő 
jelentőségű. Az öregedési index értékei alapján 
jóval magasabb az idősebb korosztály aránya 
Kertvárosban és Észak-Megyerben, mint a 
panelházas területeken. Az aktív korúak aránya a 
célterületen átlagosan 69,77%, a diplomások a 
lakosság ötödét teszik ki.
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2.   A HELYI KULTURÁLIS 

ÉS SZELLEMI ÉLET SAJÁTOSSÁGAI

ÉSZAK-KERTVÁROS TÁRSADALMA 
– NEMZETISÉGEK, HAGYOMÁNYOK ÉS TRADICIONÁLIS MESTERSÉGEK

Pécs különböző utak, vallások és kultúrák talál-
kozási pontján fekvő kétezer éves város, sok-
nemzetiségű kultúrával, gasztronómiával, ahol 
egymásra és egymás mellé épült a római kor, a 
középkor, a török hódoltság, majd a polgáro-
sodás számos, ma is látható emléke. Pécs 
nemzetiségi hagyományokra építő, fiatalos, 
izgalmas, sokszínű település, élettel teli 
közterek, a kulturális örökség és a kulturális 
újítás városa: sok száz évre visszatekintő és 
az együttélésből merítő művészeti innováció 
helyszíne. A múltban latin, török, német, horvát, 
szerb, bolgár, magyar kulturális rétegek rakódtak 
itt egymásra, ma a város a magyarországi német, 
horvát és roma kultúra legfontosabb helyszíne. 
Pécs kulturális kapuváros, amely a Balkán felé 
nyitott, ahhoz ezer szállal kötődő, pezsgő köz-
pont.

Annak ellenére, hogy Pécsnek a vasúton túli és a 
Pécsi-víz vonalától délre eső területeit már az 
ősidőkben is lakták – hiszen előkerültek innen 
már a bronzkor emberének nyomai is –, a város-
rész jelenkori története valójában a XIX. század 
folyamán, részben a mezőgazdasági tevékeny-
ségek kiteljesedésével, részben a jelentős ipari 
tevékenységek felfutásával párhuzamos népes-
ségnövekedés okán veszi kezdetét. Éppen ezért 
nem meglepő, hogy a XX. század első felében 
jellemzően parasztok és munkások lakják a 
területet. Az 1912-13. években épült ki az akkor 
már létező Málomi és a Siklósi út között a 
Szövetség utca, és a Málomi úttól nyugatra a 

bosnyákok lakta Horvát telep. Mindez nem 
véletlen, hiszen a horvát kisebbség legkoncent-
ráltabb hazai jelenléte Pécsett és környékén, 
leginkább Szalántán, Kökényben, Pécsudvardon 
érhető tetten. Bár kulturális-közéleti tevékeny-
ségük nem elsősorban Kertvároshoz kötődik, 
mégis emlékezzünk meg róluk itt röviden. 

A horvátokról

A Magyarország területén élő különböző horvát 
népcsoportok eredete a török időkre nyúlik visz-
sza, de a Dráva mentén már az Árpád-korban is 
éltek. A mohácsi csatát követő évszázad során a 
horvát nyelvterület legkülönbözőbb vidékeiről 
húzódtak fel a horvátok Magyarország hódoltság 
alatt álló, a háborúk során részben elnéptelene-
dett területeire. A Zrínyiek, a Batthyányiak horvát 
területeikről költöztették át a jobbágyaikat. Az 
ország török felszabadítása után tervszerű 
telepítéseket is végrehajtottak főleg Habsburg 
vezénylettel. A Pécs környékén élő bosnyákok 
Bosznia-Hercegovina katolikus vidékéről jöttek a 
ferences rendi szerzetesek vezetésével hazánk-
ba, tehát nem muszlimok. Baranya kilenc tele-
pülésén magyarokkal, sokácokkal együtt laknak. 
A bosnyák falvakban általános volt, hogy az ut-
cakereszteződéseknél kenyérsütő kemencéket 
építettek, amelyeket mindenki szabadon hasz-
nálhatott. Kökényben – ezen a Pécs-Kertvárostól 
délre fekvő, bosnyákok által lakott közeli 
településen – az 1930-as években bontották le az 
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utolsó kemencét. Az életvitel lehetőségei egyéb-
iránt illeszkedtek ahhoz a területhez, ahol letele-
pedtek. Ez egyben meghatározta a horvát etnikai 
csoportok étkezési kultúráját is. A bunyevácok 
ma is szívesen készítik a bajai halpaprikást, a 
bosnyákok a csevapcsicsát, vagy például a 
mohácsi sokácok a mohácsi halászlét, illetve a 
kukoricagombóc-levest. A Megyeri-Kertváros 
területén egykor elterülő kukoricaföldek is ezen 
étkezési szokások alapanyagát szolgáltatták.  
Hagyományaik már a születéstől végigkísérik az 
ember életét.

Csak néhány ezek közül: míg a gyerek 
hat hetes nem lesz, nem szabad kivenni 
a bölcsőből, mert kicserélik a 
boszorkányok. Ha valaki látogatóba 
megy s nem ül le, elviszi a gyerek álmát. 
A tököt délben kell vetni, mert akkora 

24lesz, mint a delelő ökör.

Ahogyan P. Kovács Évától, a Régi 
Kertváros Tolsztoj utcai Közösségi 
Házának nyugalmazott vezetőjétől és 
máig lelkes közösségszervezőjétől tudjuk: 
”Itt élnek különböző nemzetiségek. Van 
olyan, aki zenél és a többiek előtt is 
lehetősége van bemutatkozni. A roma 
közösséget is meghívtuk 
rendezvényeinkre, akik táncoltak, nagyon 
jó programokat adtak. Itt Kertvárosban 
kevés ilyen program van, viszont 
próbáljuk azt a keveset is felkarolni. 
Tartottunk kiállítást a régi idők használati 
tárgyaiból, illetve mesemondó, 
népmesegyűjtő előadást is.”

3. kép Néhány emlék a KertÉsz retro kiállítás tárgyaiból
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A bosnyákok életében nagy jelentősége van a 
vallásnak. Karácsony előtt advent időszakában 
szokás böjtölni. Szentestén a terített asztalra 
mindenképpen kerül egy imakönyv, amelyet át-
kötnek rózsafüzérrel. Éjfélkor a szentmisén bet-
lehemi játékokat adnak elő, és karácsony napjain 
betlehemesek  járják a falut. Húsvétkor viasszal 
tojást festenek, amit hagymahéjból készült lében 
színesítenek. A sonka megkezdése csak húsvét 
első napján, a templomi szentelés (kenyeret, 
sonkát szertartás keretében megszentelik) után 
lehetséges. Húsvét másnapján a lányok az egész 
faluban kraljicéznek. Ilyenkor házról házra jár-
nak, és jót kívánnak a ház népének. Pécsen, a 
Havihegyi búcsú az egyik legnagyobb esemény, 
ami a bosnyáksághoz köthető. 

Napjainkban az óvodától egészen a gimnáziumig 
bezárólag horvát nyelvű oktatás van a városban, 
horvát nemzetiségi nyelvi tanszék működik a 
Pécsi Tudományegyetemen, van horvát nyelvű 
rádióadás, könyvtár, újság, és itt működik az 
állandó Pécsi Horvát Színház. A horvátok ren-
dezvényeit gyarapítja, hogy vasárnaponként 
rendszeres horvát nyelvű katolikus istentisz-
teletekre is sor kerül. Pécsett horvát nemzetiségi 
önkormányzat is működik, ahogyan számos 
baranyai településen is.

Természetesen Kertvárosban sem maradhatnak 
el a nemzetiségeknek szóló programok. Ezek 
elsősorban a Pécs déli területeinek egészére 
vonzást gyakorló nevelési és kulturális kom-
plexuma, az Apáczai Nevelési és Általános 
Művelődési Központ – vagy ahogyan a pécsiek 
nevezik, a NEVKÓ – Művelődési Házához 
kapcsolódnak. Elég, ha csak a Nemzetiségi 
Piknik rendezvénysorozatot említjük.  

vonalat képez a városközpont és a déli területek 
között. Déli sávját a Pécsi-víz határozza meg. 
Füzes ma gazdasági terület, melyre a kiskertek 
és mezőgazdasági területek a jellemzők. Az 
alacsonyan fekvő térszín magas talajvízzel páro-
sul, ami már a korai időkben is kedvezett a 
földművelésnek, az öntözéses kertművelésnek. 
És ha a kertművelés szóba kerül, e helyütt kell 
megemlékeznünk a bolgárok tevékenységéről, 
mely ugyancsak érintette Észak-Kertváros terü-
letét.

Részben a térség biztosított helyet a bolgár-
kertészeteknek, bár fő területük nem itt, hanem 
a ma is Bolgárkertként nevezett és a 6-os főút – 
Ürögi-vízfolyás – vasút és Nyugati ipari út által 
határolt területen volt. A bolgárok korszerű 
termesztési módszereik okán közel 100 éven át 
meghatározó szerepet játszottak a hazai zöld-
ségtermesztésben. Budapest, a főváros kör-
nyéke és Miskolc mellett Pécsett működtek 
bolgár egyesületek, templomok, kápolnák és 
iskolák is – itt alakultak ki a legnagyobb bolgár 
kolóniák. Pécsett bolgár nemzetiségi önkor-
mányzat is létezik (Petőfi utca) és képviseli a 100-
150 bolgár származású pécsi érdekeit, valamint 
ténylegesen működő egyesület hiányában iden-
titásőrző, hagyományápoló, kulturális szerepet is 
ellát. A szerb és a bolgár ortodox egyház rend-
szeresen tart szertartásokat pécsi templomaiban 
szerb és görög, valamint bolgár híveinek.

A kertészek nagyobbrészt Észak-Bulgáriából 
jöttek, így az ottani helyi kulturális hagyomá-
nyokat hozták magukkal. Idetartoznak az 
agrárelemek a naptári és a munkaszokásokban: 
a tavaszi és nyári ünnepek alkalmával a házak és 
a megművelt föld díszítése zöld növényekkel, az 
első piros tojás használata jégeső ellen, akár-
csak az első zöldségterméshez kapcsolódó 
szokások. A két időhatárt jelző ünnep, a Trifon-
nap (február 1.) és a Demeter-nap (október 26.) 
az általános agrár- és a vándormunkás-jellemzők 
szempontjából is meghatározzák a közösség 
naptári szokásainak időszakait. Különösen 
erősen kötődik a hagyományhoz a bolgár falu 
napjának megünneplése, ahonnan a kertészek 

A bolgárokról

Ha Észak-Kertváros nemzetiségeiről gondol-
kodunk, nem szabad megfeledkeznünk Füzes  
és Észak-Megyer területéről sem. A jelenben 
Észak-Megyer, az egykor szebb napokat látott 
iparterület, barna övezetként, széles elválasztó-
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érkeztek. A kezdetben vándorló életet élő 
bolgárok letelepedésével párhuzamosan a 
magyar környezet hatása is jól megfigyelhető 
részben a vegyes házasságokban, részben az 
együttélés szokásaiban. A második világháború 
utáni időszakban megerősödnek a korábbi 
korszakban alapított bolgár kulturális, oktatási és 
vallási intézmények, a magyarországi bolgár 
közösség fejlődése. A bolgárok Magyarországon 
is őrzik ünnepnapjaik hagyományos rendszerét, 
igaz, némileg modernizálva és adaptálva a helyi 
adottságokhoz. Szervezetten tartják meg a 
legnagyobb hivatalos és tradicionális bolgár 
ünnepeket – március 3., húsvét, május 24., június 
2., karácsony. Az ünnepnapokon hagyományos 
bolgár ételeket készítenek. Az ünnepségeket 
általában bolgár zene és tánc kíséri. Manapság a 
bolgár közösségek hídszerepet töltenek be a 
kultúrák között, közvetítőként kapcsolódnak az 
összeurópai integráció legújabb folyamataiba.

bőr- és húsüzemek fontos szerepet játszottak 
Pécs életében, valamint történeti fejlődésében. 
Ahogyan az első fejezetben már írtunk erről, 
Pécsett számos, a XIX. század folyamán 
megerősödött iparos család őse még a törökök 
kiűzése utáni, 18. század eleji betelepítéskor 
érkezhetett Pécsre. Az ekkor idetelepült első-
sorban német ajkú kézműves, iparos csalá-
dok későbbi generációi hozták létre azt a 
pezsgő gazdasági és kulturális életet, ami ez 
idő tájt Pécset jellemezte. S ha már a néme-
tekről írunk, szükséges említést tennünk a Bajor-
országból Pécsre költözött Höfler Andrásról, 
akinek tímárságától 1762-től a pécsi bőrgyártást 
származtatják. A Höfler-család 1890-ben a 
belvárosból a Siklósi útra költöztette bőrgyártó 
vállalkozását, ahol több tímárcsalád bevoná-
sával 1912-ben létrehozták az Első Pécsi Bőrgyár 
Részvénytársaságot. Ez az ország legnagyobb 
bőrgyára lett, fénykorát 1980 körül élte, amikor 
2400 alkalmazottja volt, mígnem 2009-ben vég-
leg bezárta kapuit. Az egykor több száz dolgo-
zót foglalkoztató üzem területén rendezték 
2009-ben a Pécsi Egyetemi Napok (PEN) 
fesztiválját.

A németekről

Észak-Megyer a mezőgazdaság és kertművelés 
mellett az iparnak is helyet adott. A korai időkben 
elsősorban a tímárműhelyek megtelepedésével, 
majd az ipar kiteljesedésével az itt otthonra lelő 4. kép A tömeg a Bőrgyár épületében – PEN 2009
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A csaknem 60 zenekart felvonultató fesztivál 
nézőcsúcsa 4 200 fő volt a rendezvény negyedik 
napján, ahová összességében közel tizenöt-
ezren látogattak el.

Ugyancsak Megyeri Kertvárost érintően szük-
séges megemlékeznünk az első fejezetben már 
érintett Hamerli dinasztiáról is, akiknek ősei 
ugyancsak német nyelvterületről, valószínűleg 
Svájcból települtek ide a török hódoltság után. De 
itt nem Hamerli Jánosról, aki világhírűvé tette 
Pécsett a kesztyűgyártást, hanem egyik fiáról, 
jelesül Hamerli Józsefről és nővéréről, Izabelláról 
van szó, aki az elhunyt férjéről rámaradt vas-
kereskedéssel, maga mellé társítva öccsét, 
jelentős fejlesztésekbe kezdett, s 1899-ben 
felvásárolta a felvidéki mester, Haberényi Pál 
által 1865-ben alapított gépgyárat. A gyár 1925-
ben vette fel a Sopiana Gépgyár és Vasöntöde 
nevet. 

A fenti példák is jól illusztrálják, hogy az idők 
folyamán jelentős szerepe volt az iparos német-
ségnek Pécs története alakulásában. A német 
lakosság többnyire a belvárosban, a Kálvária 
hegyen és a déli külvárosban élt. A 19. század 
második felében a városba betelepült német 
származású építészek tervei nyomán épültek 
azok a magán- és nyilvános épületek, amelyek a 
mai napig meghatározzák a város képét. A 20. 
sz. második felében a város a német nyelvű 
nemzetiségi oktatás dél-dunántúli központja lett. 
A Pedagógiai Főiskolán 1957-től németnyelvű 
tanárképzés folyt. 1994-ben megalakult a 
Magyar-Német Iskolaközpont, ami 2004 óta 
Koch Valéria költőnő nevét viseli. A német nyelvű 
rádióadás 1950 óta működik, televíziós műsor 
1972 óta fogható német nyelven. Nikolaus Lenau 
Közművelődési Egyesület néven alakult 1985-
ben, a második világháború után elsőként 
Pécsett a magyarországi németek első, bejegy-
zett civil szervezete, s azóta számos hasonló civil 
összefogás született. 

Bár már 1496-ból maradtak fenn források, a pécsi 
cigányság nagyobb arányú letelepedése szoros 
összefüggésben áll a bányászat és az ipar 
felfutásával. Ennek okán a 19. századtól folya-
matosan emelkedett a betelepülő cigány csalá-
dok száma, akik segítő tényezőként jelentek meg 
az erdőgazdálkodásban, valamint az ipar és a 
szénbányászat területén. A múlt század első 
felében a városban és környékén 50-60 fős, de 
esetenként 2-300 fős cigány kolóniák alakultak 
ki, elsődlegesen a keleti városrészben és kör-
nyezetében. A háború utáni időszakban négy 
nagyobb cigány kolónia létezett, melyek közül az 
összeírások alapján 72 fő élt a Füzes dűlőben. 
Ugyanakkor Észak-Kertváros roma lakossá-
gának története szorosan összefügg a '60-as 
évek telepfelszámolási törekvéseivel, melynek 
keretében fokozatosan megszüntették a kom-
fortot és higiéniát nélkülöző cigánytelepeket, így 
sok roma család került a városi lakótelepek 
panellakásaiba, tömbházaiba. A betelepítések 
Megyer-Északon a '70-es évek elején épült 
panellakásokat csak kevéssé, inkább Észak-
megyer dűlőt érintették. A folyamatos betelepe-
désnek köszönhetően az e nemzetiséghez tar-
tozók száma a '80-as években városszerte már 
8000 fő, míg az ezredfordulóra elérte a 10 000 főt. 
Pécsett főként beás cigányok laknak, de élnek itt 
lovári, muncsány, tiscsány, romungró és a szinti 
törzshöz tartozók is. Ma Észak-Kertvárost érin-
tően elsősorban a Füzes dűlőben és az Észak-
megyer dűlőben laknak cigányok. Figyelemmel 
arra, hogy elsősorban lakóövezetként érdemel 
említést Észak-Kertváros, a cigányság kulturális 
és közösségi intézményei nem itt, hanem első-
sorban a város belsőbb területein, illetve a keleti 
városrészben jelentek meg. 

A cigányságról
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ÉSZAK-KERTVÁROS TÁRSADALMA
– KULTÚRA ÉS KÖZMŰVELŐDÉS A MÚLTBAN

Ahogyan arról már korábban írtunk, Megyeri 
Kertváros dinamikus fejlődése az 1930-as 
évektől veszi kezdetét. Az elinduló parcellá-
zások, a közműfejlesztések és az építkezések 
hatására a kedvező telekárak miatt elsősor-
ban nyugdíjas vasutasok és kis jövedelmű 
köztisztviselők kezdtek letelepedni. Erre az 
időre tehető az éppen születőfélben lévő Megyeri 
Kertváros szellemi, kulturális életének lassú 
kibontakozása is. Az 1920-as években a Horvát-
telep és a kis számú környező utca gyermekei 
napi több kilométert gyalogolva még a belvárosba 
jártak tanulni, mígnem 1928-ban megnyílt az első 
iskola a Szövetség utca 4. számú házban, kez-
detben csak egy szobában. Az épület több-
funkciós volt, mivel az oktatás mellett itt tartották 
a vasárnapi, valamint az ünnepnapokhoz kapcso-
lódó katolikus szentmiséket is. A városrész 1931-
ben kapott teljes értékű iskolai intézményt. A 
Megyeri Kertváros Állami Elemi Népiskola tanulói 
széles földrajzi körből kerültek ki, ami az akkori 
közlekedési viszonyok közepette komoly terhet 
és kihívást jelentett a nebulók számára, külö-
nösen, ha Nagypostavölgyből vagy Resch-
pusztáról érkeztek az intézménybe. Az iskola 
tanulói között sok szegény sorsú volt, így az ő 
ellátásukról részben karitatív szervezetek, illetve 
jótékony támogatók, részben a Stefánia Szövet-
ség gondoskodott. 

misszionálására jött létre. A társulat az egyház-
megye 14 községében ebédet, munkaközvetítést 
végzett, vállalta az idősek gondozását, az iskolás 
gyermekek felruházását, valamint az iskolában 
ebéd-, reggeli-, és tejosztást. Pártfogolta a 
„szemérmes szegényeket”, segélyezte a községi 
szegényház lakóit. Gyógyszersegélyt adtak, 
elmaradottabb szegény sorsú gyermekeket taní-
tottak. A segélyezéshez rendezvényekkel bizto-
sították a pénzalapot, például kerti ünnepélyeket, 
műsoros teadélutánokat, karácsonyi vásárt ren-
deztek.

Megyeri Kertváros kiskorú gyermekei ellátá-
sának megoldására csak az iskola alapításánál 
később kerülhetett sor. Az igény már korábban 
megfogalmazódott, melyet már 1935-ben említ a 
város egy közgyűlési jegyzőkönyve. Ugyanakkor 
óvodaalapításra nem, csak napközi otthon felállí-
tására kerülhetett sor, melyhez ingatlant a 
Stefánia Szövetség pécsi fiókja bérelt.

A kulturális élet részben a négy tantermes 
állami iskola köré szerveződött, részben a 
Megyeri Kertvárosi Társaskör fogta át, melyek 
személyi okoknál fogva szorosan együttmű-
ködtek. A Megyeri Kertvárosi Társaskör alakuló 
közgyűlésére 1935. május 18.-án került sor. A 
társaskör összejöveteleinek helyszíne a későb-
biekben a Málomi (Táncsics Mihály utca) és a 
Rózsa utca sarkán felépült lakóház volt, ahol 
felolvasásokat tartottak, de színházi darabokat is 
előadtak, sőt a lakókörnyezetet érintő ügyekkel is 
foglalkoztak. Utóbbiak keretében szorgalmazták 
többek között a közvilágítás kiterjesztését vagy a 
már ez idő tájt dinamikusan zajló építkezések 
okán az utak portalanítását, locsolását. A tagság 
névsorának változása arra enged következtetni, 
hogy a városrész lakossága gyorsan változott, 
ebben kiemelt szerepet játszott a második világ-
háború. A társaskör a Megyeri Kertváros felnőtt 
lakosságának szórakozását, művelődését segí-
tette. A fiatalabb korosztályok elfoglaltságát a 

Az 1915-ben alakult országos szervezet 
olyan előremutató alapelveket fogalmazott 
meg, mint, hogy „Nem a betegség 
gyógyítása a cél, hanem a tanítás, 
oktatás mellett elsősorban minden olyan 
körülmény elhárítása, mely a jövő 
generáció fejlődését és életképességét 

 25károsan befolyásolhatja.”

Hasonló jótékony tevékenységet folytatott a 
Szociális Missziós Társulat, amely az 1927-ben 
Pécsett járt Prohászka Ottokár püspök karitatív 
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1938-ban került sor, ezzel is erősítve a tér köz-
ponti jellegét. Ezzel párhuzamosan megalakult 
az első vallásos társulat is, a Credo-csoport, s 
megkezdődtek a létesítendő templom előmunká-
latai. A templomnak az addigra már kialakuló 
belső és külső körutak középpontja adott helyet, 
így helyezve át az alakuló városrész centrumát a 
Honvéd térről a Templom térre. A templom fel-
szentelésére – hosszas előkészítés, majd a 
második világháború okozta elhúzódó építés 
után – 1945. december 2-án került sor. 1942. 
tavaszán a Katolikus Asszonyok Országos Egye-
sülete helyi tagozataként jött létre a Kertvárosi 
Asszonyok Egyesülete, mely azonban nem tudott 
érdemi munkát ellátni. Eredményesebb volt a 
Katolikus Leányok Országos Szövetségének 
(KLOSZ) munkája, amely elsődlegesen jótékony-
sági tevékenységet folytatott. 

Gyulai Pál utca és a Kertváros utca sarkán lévő 
telken oldották meg, ahol nyáron teniszezésre, 
télen korcsolyázásra nyílott lehetőség. A társas-
kör 1950. május 31-én a Belügyminisztérium 
rendelete alapján szűnt meg. 

A vallási intézmények viszonylag későn, 1934-
ben kaptak önálló „intézményt” a temetőkápolna 
felállításával (a mai köztemető területén), ugyan-
akkor korán felmerült egy új templom építésének 
igénye is. Ezt megelőzően a Megyeri Kertváros 
Állami Elemi Népiskola épülete adott otthont a 
római katolikus egyház tevekénységének. Itt 
tartották a vasárnapi és ünnepi szentmiséket, 
melyeket a belvárosi plébánia papjai celebráltak. 
Ők irányították a városrész hitéletét is. A Honvéd 
téren létesült Kertváros első vallási építménye, a 
Szent István-kereszt, melynek megáldására 

ÉSZAK-KERTVÁROS – A KÖZÖSSÉGI ÉLET SZÍNTEREI, 
KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, PROGRAMOK NAPJAINKBAN

követve több szintes lakóépületek felhúzására, 
mely azonban a sorozatos áttervezéseknek 
köszönhetően sajátos irányt és formát is vett. 
Mindezek eredményeként a családi házas, zárt 
szerkezetű városrész a ma Megyernek nevezett 
településrész megépítésével déli irányban 
tovább bővült, mely hidat képez Pécs legdélebbi 
része, Málom és a Régi Kertváros között. Az első 
ütemben az 1970-es évek elején, a Málomi út és 
Maléter Pál út által közrefogott Megyer-északi 
terület felépítése történt meg. A területet tíz- és 
négyemeletes panelházak hálózataként alakí-
tották ki. Elmondható, hogy kedvező laksűrű-
séggel, megfelelő park-, pihenő-, játszó- és 
sportfunkcióval ellátott területekkel bővült a 
hagyományos, családi házas kertvárosi övezet, 
ahol a tömbök nyitottsága révén sikerült látha-
tóvá tenni a történelmi városképet a Mecsek 
sziluettjével egyetemben. Észak-Kertvárost 
illetően ebben az időszakban alakultak ki a máig 
működő alközpontok a Diana tér, az Éva utca, a 
Krisztina tér, a Berek utca térségében, ahová 
abban az időben a szolgáltató funkciók is 
települtek.

A háborút követő várostervezési politika, betud-
hatóan az erőltetett iparosítással együtt járó és 
Pécs keleti, valamint nem utolsósorban nyugati 
területeit érintő fejlesztési igényeknek, nem 
fektetett hangsúlyt a Megyeri Kertváros érdemi 
fejlesztésére. Ennek következményeként az 
1960-as évekre a korabeli sajtó is mint „igen 
szerény örökséggel” rendelkező városrészt 
említi. A folyamatokban szerepet játszott az 
államosítás is, melynek nyomán számos iparos 
és vendéglátó szüntette be tevékenységét a '40-
es évek végével, így Megyeri Kertváros erre az 
időszakra a szolgáltatások terén jelentős hiá-
nyosságokkal bíró településrésszé vált. A mos-
toha feltételek okán a városrész fokozatosan 
elöregedett, és az elvándorlás is jellemző volt 
már ekkor.
 
 A változás a '60-as évek második felétől indult el 
újra, amikor is Pécs bővülő lakosságszáma 
egyre indokoltabbá tette a déli területek felé való 
fordulást. A város ipari, bányászati túlsúlya okán 
az első hullámban a bányavállalatok dolgozói 
számára volt szükség az uránvárosi mintát 
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A lakótelepi lakásokban hosszabb-rövidebb időre 
az életciklus valamely szakaszában valamennyi 
társadalmi csoport, réteg képviselői megfordul-
hatnak és megfordulnak. Némi túlzással talán, de 
a város olvasztótégelyének tekinthetjük ezeket a 
paneltelepeket. Ennek okán napjainkban mar-
kánsan nem különíthetők el és fogalmazhatók 
meg csak társadalmi rétegekhez, népcsopor-
tokhoz köthető szokások, hagyományok a város-
részre vonatkozóan. 

Észak-Kertváros ahogyan a múltban, úgy a 
jelenben is Pécs szatellit-városrésze, ahol 

néhány ipari üzem mellett elsősorban szolgálta-
tóegységek működnek. Az új városrész kiépü-
lésével újjáéledt a Régi Kertváros is. A két 
lakórész földrajzilag összehangolódott, az infra-
struktúra fejlesztése a régi és az új városrészt 
egyaránt érintette. A Régi Kertváros fejlődé-
sében a rendszerváltás után végbement válto-
zások és a betelepült ipari, valamint szolgáltató 
funkcióik is komoly szerepet játszanak. A régi 
családi házak emeletráépítései is bizonyítják: új 
funkciók jelentek meg a 60-as években erősen 
elöregedni látszó régi városrészben, ami egyúttal 
a további innovációk forrása is.

5. A megújult Berek sétány
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Sport, ami összeköt - sportélet Észak-Kertvárosban

Észak-Kertváros területéhez tartozóan számos, 
ma már igazán korszerű és színvonalas sport-
helyszínnel rendelkezik a városrész, ahogyan 
vannak muzeális értéket képviselő építményei is. 
Ide tartozik a Várkői Ferenc Diák- és Szabad-
idősport-központ (az egykori patinás Bőrgyár-
pálya, a mai is álló, ipari műemléki védettség alatt 
álló faszerkezetű lelátójával) a Pécsi Sport Non-
profit Zrt. kezelésében lévő, a Verseny u. 1. szám 
alatt elhelyezkedő sportkomplexuma.

A füves labdarúgópályát salakos futópálya veszi 
körül, így labdarúgó-mérkőzések mellett diák-
atlétikaversenyek házigazdaszerepét is rendsze-
resen felvállalja. A Várkői pálya hosszú évek óta 
a Pécs Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság 
házgazdája, de rendszeresen itt játsszák bajnoki 
mérkőzéseiket és tartják edzéseiket a PMFC, ill. 
a PVSK női labdarúgói. Emellett a Várkői-pálya 
hagyományosan a különféle városi és megyei 
szabadtéri, elsősorban labdás diákolimpiai sport-
ágak otthona is.

Tőszomszédságában helyezkedik el a Pécsi 
Vasutas Sportkör, melynek stadionját 1952. 
augusztus 9-én, a II. Vasutasnapon adták át nagy 
ünnepség keretében. Az ünnepség fő műsor-

száma a Pécsi Lokomotív (akkor így hívták a 
PVSK-t) és a Dunaújvárosi Sztálin Vasmű csapa-
tainak egymás elleni labdarúgó-mérkőzése volt, 
melyet a vendégek 2-0-ra nyertek. 2018-ban a 66 
éves, sok helyi sportlegendának otthont adó 
építményt az egyesület centenáriumi létesít-
ményfejlesztési programjának részeként elbon-
tották, helyén egy modern sportközpont létesült.

Az atlétikapálya talán a PVSK legnépszerűbb 
létesítménye. Az atléták mellett több szakosztály 
is itt végzi alapozó edzéseit, de nagy számban és 
rendszeresen használják amatőr sportolók is. Aki 
emlékszik még a régi szép idők pécsi „áldott 
salakos” pályáira, netán játszott is rajtuk, nem 
sajnálja, hogy eme „térdkoptató” sporttelep 
immár a múlté. A pálya 2007-ben kapott műfüves 
borítást. Ugyanakkor van itt kispályás műfüves 
pálya is, ahol a népszerű és sok 40 év feletti 
résztvevőt foglalkoztató kispályás szenior labda-
rúgó-bajnokságot bonyolítják, de rossz idő 
esetén a felnőtt és utánpótlás labdarúgócsa-
patok is használhatják.

A PVSK ökölvívóinak otthona a Verseny u. 2. 
szám alatt található edzőterem. Felkészült edzők 
és családias hangulat várja a szakosztályban 

6. A patinás Várkői Ferenc Diák- és
    Szabadidősport-központ futballpályája
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7. A PVSK megújult épülete

8. A Nemzeti Kosárlabda Akadémia újonnan átadott épülete

akadémia létrehozása, amely alkalmas a minő-
ségi utánpótlás-nevelésre, kiváló sportolók kép-
zésére, másrészt kielégíti a sportolni vágyó 
tömegek igényét és beépül Pécs város sport-
kultúrájába, kihasználva a város gazdasági, tár-
sadalmi, tudományos adottságait is. A Rátgéber 
Akadémia megalapítása óta az ország egyik 
legnagyobb utánpótlásbázisává nőtte ki magát: 
mintegy hétszáz gyerek sportol a képzési rend-
szerén belül, a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége (MKOSZ) pedig hivatalos akadémia-
ként akkreditálta.

edzőket. Legendás elődök által használt ring, 
számos professzionális bokszzsák és a felké-
szüléshez szükséges egyéb eszközök széles 
tárháza fogadja a szakosztály sportolóit, akiknek 
szinte mindennap tartanak foglalkozásokat a 
szakképzett edzők.

A térség ugyancsak kiemelt sportlétesítménye a 
Füzes déli részén megépített Rátgéber Nemzeti 
Kosárlabda Akadémia.

A 2015-ben megnyílt akadémia célja egy nemzet-
közi szinten ismert és elismert kosárlabda-



Találkozási pontok, közösségi terek – piacok, vásárok, kiállítások, rendezvényhelyszínek

Észak-Kertváros újkori történetének egyik kie-
melt intézménye a Diana téri piac, mely nem 
csak Megyer-Észak születését követően, de nap-
jainkban is fontos szerepet tölt be a lakosság 
ellátásában. Kertváros egyetlen kiskereskedelmi 
lakossági piaca csaknem egyidős a panelváros-
résszel, és Pécs kistermelőit hozza össze a 
vásárlókkal. Henteseket, pékeket, zöldsége-
seket és termelői árukat találhatnak az ide-
látogatók. Leginkább őstermelőkkel találkoz-
hatunk és fellelhetők itt a helyi sajátosságok, 
illetve különlegességek. A piac nyáron és télen a 
hét minden napján nyitva tart. Mára ugyan 
csökkent a funkciója a közelebbi, távolabbi 
környezetében elhelyezkedő Tesco, Lidl, Aldi, 
CBA, Spar és Interspar áruházak megépültével, 
de köszönhetően annak, hogy a piac és kör-
nyéke a Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa 
program keretében megújult, máig fontos talál-
kozási pont és szolgáltatóegység a szűkebb 
környezete, elsősorban Megyer-Észak életében.

Ugyanakkor, ha piacról, vásárról beszélünk, 
Észak-Kertvárosban máig meghatározó szere-
pet játszik a Vásártér területe, melynek volumene 
és funkciói az évek során változó keresleti, kíná-
lati és fogyasztói attitűdök nyomán átalakultak 
ugyan, de létjogosultsága ma sem vitatható. A 
Vásárteret az egykori KGST-piacnak köszön-
hetően a 70-es, de különösen a 80-as években 
igen intenzív működés jellemezte. Ma a területe a 
Hauni Hungaria Kft. terjeszkedése nyomán csök-
kent ugyan, de népszerűsége a jó idő és a vasár-
nap beköszöntével mit sem változott. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy sok pécsi kikapcsolódása, 
szabadidős tevékenysége böngészni a bolha-
piacon vagy megenni egy jó lángost, netán 
kolbászt a resti soron. A pécsi vásárok, heti-
vásárok, piacok története a régi időkre nyúlik 
vissza, és ha bármi kétségünk lenne afelől, hogy 
nemzetközi színtéren járunk, elég, ha Emir 
Kusturica Macskajaj című filmjére gondo-
lunk, ahol így hangzik a párbeszéd Garga 
Pitić és unokája között:

9. A Diana téri piac napjainkban

28

„- Nagyapa, elmegyek Magyarba, 
Pécsre, a vásárba! 
- Menj el, fiam a vásárba, és vegyél 
magadnak asszonyt…”. 
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10. A Pécs Pláza épülete

S ha neki érdemes volt délről elindulnia, talán 
nekünk, akik némiképp közelebbről ismerjük a 
helyet, még inkább érdemes lehet. Mert itt aztán 
bárkivel összefuthat az ember, legyen az ismert 
pécsi fotós, külföldi diákokból álló csapat vagy 
városi képviselő, hiszen a pécsi vásár mindig, 
mindenkit lázba hoz. Azzal együtt, hogy vasár-
naponként embert és türelmet próbáló a parkoló-
helyek utáni vadászat, a kitartás meghozza 
gyümölcsét. Hiszen a Pécsi Vásártér kirakodó-
vásároknak és autókereskedésnek is helyet 
biztosít, de van itt kisállatvásár, iparcikk-, ruhá-
zati, valamint élelmiszer-, zöldség- és gyümölcs-
vásár. Országos nagy állatvásárt minden hónap 
első vasárnapján, havonta egyszer tartanak 
Pécsen. Igaz, egykor szombaton és vasárnap is 
volt vásár, különösen a „lengyel-piac” működé-
sének idején, de azok az idők már elmúltak, nem 
is jönnek vissza, ám velünk és mindazokkal, akik 
ma is kilátogatnak a pécsi vásárba, itt marad az 
élmény, amit a használt franciakulccsal együtt 
egy langyos vasárnapi délelőtt beszerezhet az 
ember.

Tőszomszédságában található az 1999-ben 
2felépült Pécs Pláza épülete. A 20 000 m  alap-

területű bevásárlóközpont jó közlekedési viszo-
nyai, hatalmas parkolója és nem utolsósorban 
széles kínálata okán különösen megnyitásának 
időszakában örvendett elismerésnek a pécsiek 
körében.

Az Árkád bevásárlóközpont átadásával ugyan 
csökkent bevásárló jellege és szerepe, de az itt 

található 10 termes multiplex mozikomplexum, az 
éttermek és különösen a kisgyermekeknek szóló 
játszóházai ma is kedvelt célponttá teszik, leg-
inkább a hétvégéken és az ünnepnapokon. A 
pláza vezetése pedig rendre keresi azoknak a 
programoknak lehetőségét, melyek vonzzák a 
látogatókat. A teljesség igénye nélkül ide sorol-
hatók az ünnepeinkhez, így a farsanghoz, a hús-
véthoz, a Mikuláshoz, a karácsonyhoz, a szilvesz-
terhez köthető programok, melyek kézműves 
foglalkozásaikkal, az ünnepekre ráhangoló mű-
sorokkal elsősorban a gyermekes családokat 
célozzák, de példaként említhetjük az anyák 
napját, a Pláza Gyereknapot vagy a Pláza 
Halloweent is mint az új trendek rendezvényét. 
Ugyanakkor mód van a civil szervezetek bemu-
tatkozására is, így pl. említhető a Misina Állat-
menhely kisállatsimogató programja, de a Mini-
Zoo vagy a kutyás futás is, ami már a felnőtteket 
is megmozgató rendezvény, ahogyan a vissza-
térő szilveszteri futás is. Ugyancsak elsősorban a 
felnőttek, de persze a családok egyik kedvelt 
programja a Pécsi Autó és Motor Show, ahol 
rendre a Pláza parkoló ad otthont a szlalom-
show-nak. És persze mindazoknak ott a helyük, 
akik az égett gumi „illatát” kedvelik.

11. Füstölnek a gumik a Pécs Pláza
szlalomshow rendezvényén
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EKF csúcsrendezvényén Seal adott koncertet. 
Vendégeskedett itt már az Omega együttes, volt 
itt Déli Szél Fesztivál, de a napjainkban oly nép-
szerű retrópartyk helyszíne is az épület. Jelenleg 
állandó bérlőik között több sportegyesület, mint a 
ritmikus sportgimnasztika, a talajtorna és az 
asztalitenisz valamely szervezett formája is 
tevékenykedik. Évente sok zártkörű rendezvényt 
bonyolít le az intézmény, és a nagy tömegeket 
megmozgató programok sem maradnak el. A 
fiatalok körében oly kedvelt Mine Show vagy a 
XBox One PlayIT Show is rendszeresen ezt a 
helyszínt választja programjai megrendezésére. 
A város itt tartja meg Pécs Város Gyereknapját, a 
Pécs Expo-t, de itt is rendszeresek a civilekkel 
közös programok, mint például a Pécsimami 
Börze és Játszóháza. De volt már kutyakiállítás 
és a külföldi egyetemisták körében rendkívül 
népszerű International Evening est is az Expo 
Centerben. 

S ha Észak-Kertváros találkozási pontjait 
soroljuk, nem feledkezhetünk meg a Honvéd 
térről, ami azoknak is ismerős, akik nem itt 
laknak, hiszen ez a terület sok rendezvény, mint a 
Honvéd-téri Napok, a Régi Kertváros ősz-
köszöntő fesztiválja helyszíneként szolgál. Elő-
szeretettel sétáltatják itt a szülők kisbabáikat, s a 
játszóteret is számos gyerek élvezi. Itt áll a 
Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiók-

12. Az Expo Center épülete

S ne feledkezzünk el a civilek életében oly 
kedvelt környezetvédelem ügyéről sem. Itt kell 
említést tennünk az Ökováros-Ökorégió Alapít-
ványról, melynek székhelye a Siklósi u. 52-ben, a 
Biokom Kft. épületében található. A 2010-ben 
létrejött alapítvány közérdekű célja a környezeti 
és egészségvédelmi nevelés, az oktatás, a tudat-
formálás elősegítése Pécsett és a dél-dunántúli 
régióban. Az egész régiót átfogó alapítvány éves 
rendezvényeinek egyike az Ökováros Hét, 
melyet 2014-ben a plázában rendeztek meg.      
A programok keretében a sportrendezvényektől 
a kiállításokon és kézműves foglakozásokon át 
egészen a koncertekig rendkívül színes progra-
mok várták az idelátogatókat.

Ugyancsak a közelben található az Expo 
Center, amely mellett nem mehetünk el szó 
nélkül, hiszen megépítése óta egymás közötti 
személyes beszélgetéseikben a pécsiek sok 
mindent mondtak róla, de visszatérően kedvelt 
téma a médiában is, pro és kontra.

A régió legnagyobb rendezvénykomplexu-
mának szánt épület Pécs Kiállítási és Ren-
dezvényközpontja. 2007-től kezdve számos 
kiállítást szerveztek az épületben, avagy éppen 
szabadtéri koncertet tartottak. Fellépett itt José 
Carreras, Placido Domingo is, avagy 2010-ben az 



31X. ÉSZAK-KERTVÁROS

könyvtára is, melynek épületét 1968-ban kimon-
dottan erre a célra szánták.

A 2018-ban 50. évét betöltött könyvtár évekig 
álmát aludta, elhanyagoltan, míg 2014-ben 
felújították az épületet, mellyel párhuzamosan a 
nyitvatartás is bővült, s heti öt napra emelkedett. 
Azóta egyre növekszik a beiratkozók száma. 13. A Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtára

Mindez annak is köszönhető, hogy a kertvárosi 
civilek felismerték: „egyedül nem megy”. Ezért 
aztán egymást támogatva igyekeznek segíteni 
rendezvényeik kibontakozását, intézményeik 
fenntartását.

Az oktatási, nevelési intézmények szerepe a közösség életében

Bár nem tartoznak a szűk értelemben vett 
kulturális, közösségi intézmények körébe, prog-
ramjaikkal, a családoknak szóló közösségi ren-
dezvényeikkel az oktatási intézmények is szere-
pet vállalnak a közösségek fejlesztésében. 
Napjainkban Észak-Kertvárosban számos 
óvodai és iskolai intézmény szolgálja a fiatalság 
biztonságos elhelyezését és szellemi fejlődését.

A kertvárost és a belvárost összekötő főút 
mellett, a forgalomtól elzárt, biztonságos terü-
leten található a 2017-ben európai színvonalon 
felújított Kertvárosi Óvoda Siklósi úti Tagóvodája. 
Az óvoda saját alapítványa, a „Szülőkkel a Jövő 
Emberéért” nevet vette fel. Részben az alapít-
ványi támogatások teszik lehetővé a rendszeres 

programok megszervezését. Így kerülhet sor a 
bábszínházi előadások, az alapítványi bál, a nyílt 
napok, a víz világnapja, a Föld világnapja, a 
nemzeti összetartozás napja megrendezésére, 
és az év vége közeledtével a szülőkkel közös 
kirándulásokra is.

A Kertvárosi Óvoda Bimbó utcai Tagóvodája 
Pécs déli részén, a Régi Kertvárosban, egy 
csendes kis utcában, családi házas övezetben 
helyezkedik el, alapítványa a „Pécs Bimbó Utcai 
Óvodáért Közhasznú Alapítvány”, mely szoros 
kapcsolatot ápol a KertÉsz helyi civilszervezettel, 
valamint a közösségi házzal és számos hagyo-
mányőrző programot tudhat magáénak. A teljes-
ség igénye nélkül minden évben megtartják a 
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Márton-napot, a Mikulást, a karácsonyra pedig 
kézműves ajándékokkal készülnek. Nem marad-
hat el a karácsonyi betlehemezés, a farsang, az 
egészségnap, ahogyan a tél végi kiszebáb-
égetés is a hagyományos éves rendezvények 
része. Az óvoda az egészséges és a környezet-
tudatos életmódra nevelés jegyében a „Zöld 
Óvoda” programhoz csatlakozva éli minden-
napjait. A program célja, hogy a nevelőmunka 
tervezésében és megvalósításában kiemelt 
szerepet kapjon a környezeti nevelés. A csat-
lakozott óvodák pedagógiai programjában külön 
fejezetben szerepel a fenntarthatóság peda-
gógiája iránti töretlen elkötelezettség. A szülők 
szívesen vesznek részt a közös kirándulásokon 
és kerti partykon. 
 
A Kertvárosi Óvoda Anikó Utcai Tagóvodája 
1977-ben épült, Észak-Kertváros sűrűn lakott 
lakótelepén helyezkedik el. A közelben egy lakó-
pihenő övezet és egy szabadidőpark található, 
melynek folyamatosan kihasználja előnyeit. Az 
óvoda rendszeres programokkal kedveskedik az 
oda járó gyerekeknek és családjaiknak, amit 
részben saját alapítványa, az „Anikó Utcai Óvoda 
Óvodásaiért Alapítvány” finanszíroz. Ősszel ki-
rándulások, természetjárás, a Márton-nap meg-
tartása, a téli időben karácsonyi játszóház, 
ajándékkészítés, szülők-nevelők bálja, szán-
kózás, korcsolyázás, a Mikulás, az advent, a 
karácsony, a farsang megünneplése, tavasszal 
újra kirándulások, a húsvét, a majális, az anyák 
napja, a gyermeknap színesíti a programokat.

14. Az ikonikus „Barnavirágos ovi” Kertvárosban

A Kertvárosi Óvoda Enyezd Utcai 2. számú 
Tagóvodája csak „Barnavirágos óvodaként” 
ismert. 

Alapítványa az „Óvodásgyermekek Szemé-
lyiségfejlesztéséért”, célja a gyerekeknek a 
kreativitást-képességfejlesztést szolgáló esz-
közök és játékok beszerzése, a gyerekek isme-
retszerzését, környezetismeretét segítő utazási 
költségek biztosítása, a korszerű, óvodai neve-
lést-oktatást előmozdító eszközök, módszerek 
és képzések támogatása.

A Kertvárosi Óvoda Melinda utcai tagóvodája 
Kertváros lakó-pihenő övezetében található.
Nyitott óvodai programjaik a gyermekek, szülők 
igényeinek figyelembe vételével kerülnek meg-
rendezésre. Márton-nap, farsang, anyák napja, 
apák napja, majális-hét, közös kirándulások 
mind a család és az óvoda jó partneri kapcso-
latait erősítik.

Észak-Kertváros egyik ikonikus ovija a Kék 
Elefánt Evangélikus Óvoda, melynek fotói oly 
sokszor visszaköszönnek Új Kertváros építé-
sének időszakából. Az óvoda 2017-ben jubilált és 
ünnepelte fennállásának 40., egyben egyházi 
fenntartásba kerülésének első évfordulóját. Az 
egyház az óvodán keresztül elérheti a csalá-
dokat, akik igyekeznek részt venni a gyülekezet 
alkalmain is.
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15. A Kék Elefánt Óvoda Kertvárosban

Észak-Kertvárosban a rendszerváltás után több 
iskola is bezárta kapuit. Jelenleg a Pécsi József 
Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola intéz-
ménye működik itt a Melinda utcában. Az iskola 
folyamatosan alakította ki tradícióit. Ezek közül 
kiemelkednek a házi tanulmányi versenyek, a 
különböző szakmai, és a névadóhoz kötődő 
pályázatok, a József Nádor Napok, gulyásparti, a 
sportnapok, melyek remek alkalmat adnak a 
szülők, diákok és tanárok kapcsolatainak szoro-
sabbra fűzésére.

Ugyancsak Észak-Kertvárosban található a 2004 
májusában a Hit Gyülekezete egyház által 
alapított Sztárai Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, mely 
2007 szeptemberében óvodával bővült. 2017-
ben kezdte meg működését a Sztárai Iskoláért 
Alapítvány. Az alapítvány célja az oktatás tárgyi 
és technikai feltételeinek fejlesztése mellett a 
diák kiválóság ösztönzése, elismerése és anyagi 
jutalmazása az Év diákja cím odaítélésével, de 
említést érdemel a tantestület tagjainak tovább-
képzéséhez nyújtott anyagi támogatás, ahogyan 
a szociálisan hátrányos helyzetű diákok 
tanulmányainak segítése is. Az iskola keresztény 
szellemiségű nevelési-oktatási programot valósít 

meg. A gyülekezetek jelentős része saját 
tulajdonú ingatlanban rendezi istentiszteleteit, 
melyek közül Pécsett is több mint ezer férőhelyes 
istentiszteleti csarnokban működnek a Hit Gyüle-
kezete helyi közösségei.

Röviden áttekintve Észak-Kertváros történetét 
elmondhatjuk, hogy egy a maga idejében kor-
szerű városszerkezettel rendelkező település-
rész jött létre, ahol jelen voltak és ma is jelen 
vannak azok a kulturális, közösségi intézmények 
(korábban iskola, ma közösségi ház; egyházi 
intézmények; egyesületek; könyvtár; Pláza; Expo 
Center), melyek kiszolgálták és kiszolgálják a 
helyiek igényeit. Észak-Kertváros szatellit-
városrész szerepben van jelen Pécs életében. 
Ugyanakkor Pécs soha nem volt, és napjainkban 
sem akkora város, hogy a tradicionálisan is a 
belvároshoz köthető kulturális intézmények 
esetében markáns igény fogalmazódott volna 
meg azok peremterületekre történő „kitelepülé-
sére”, hiszen ezt a távolságok – különösen 
napjaink jó közlekedési viszonyai mellett – sem 
teszik indokolttá. Pécs bővelkedik kulturális és 
szabadidős programokban, helyszínekben, ren-
dezvényekben, így az egyén megtalálhatja azo-
kat a közösségeket, s vele együtt a lehetősége-
ket, melyek leginkább illeszkednek igényeihez.  
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3.  HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK

ÉS JÓ PÉLDÁK NAPJAINKBAN ÉSZAK-KERTVÁROSBAN 

Gyorsan változó, rohanó, a fogyasztói létre 
kihegyezett világunkban minden korábbinál 
jobban előtérbe kerül az egyén, az individuum. 
Ugyanakkor a technikai, technológiai fejlődés 
szükségszerűen együtt jár a mind markán-
sabban megjelenő városiasodási folyamatokkal. 
Ebből fakadóan az egyén és közösség viszony-
rendszere talán soha nem hordozott magában 
annyi ellentmondást, mint napjaikban, ám az is 
látható, hogy a társadalom részéről kifejezett 
igény van a közös tevékenységekre úgy a fiatal 
korosztályok, ahogyan az idősebbek körében is. 
Egyre globalizálódó világunk, ahol határok 
tűnnek el, a munka okán családok élnek távol 
egymástól, s idős szülők, nagyszülők maradnak 
egymagukban távol szeretteiktől, ezt még inkább 
erősíti. S igaz ez napjaink fiatalságára is, akik 
között az okostelefonokat kezükben szorongatva 
fogalmazódik meg az igény a társas együttlét 
különböző formáira. A rendszerváltás óta e 
tekintetben sok minden változott, s ahogyan a 
90-es évek elejének egyik sikerzenekara, a 
Bonanza Banzai akkor még igen fiatal tagjai, 
élükön Kovács Ákossal, életkorukat meghazud-
toló érettségről téve tanúbizonyságot megéne-
kelték:

 „…nem biztos, hogy jót tesz neked, ha 
kiszolgálják az ízlésedet…”. 

A mondat pedig nem szól másról, minthogy 
mindig, minden életkorban és helyzetben szük-
séges értéket mutatni és adni egymásnak, a 
szorosabb és tágabb közösségeinkben élőknek 
egyaránt. E tekintetben pedig Észak-Kertváros is 
büszkélkedhet jó példákkal, alulról jövő kezde-
ményezésekkel, ahol mindig szükség van egy-

két „közösségformálóra”, jó értelemben vett 
fanatikusra, aki idejét, kapacitásait nem kímélve 
szervez, mozgatja a közösséget és szabadít fel 
energiákat, hogy a különféle rendezvények által 
mind többen éljék meg a közösség együvé 
tartozásának élményét.   

Egy jó példa 
– KertÉsz Civil Közösség 

„30 évvel ezelőtt, amikor itt tanítottam 
magyart, történelmet és drámát, vezettem 
az iskolai könyvtárat. Pályáztunk, sikerült 
kemencét szereznünk, kerámiáztunk, 
szóval mindent csináltunk. Jó kis élet volt 
itt eredetileg, mielőtt még közösségi ház 
lett volna, úgyhogy minden programot, amit 
lehetett, ott valósítottunk meg” – emlékezik 
vissza a Régi Kertvárosra P. Kovács Éva – 
vagy ahogyan szűkebb közösségében 
ismerik, PéKó –, amikor az itteni közösségi 
élet kerül szóba. 

2009. november 5-én csatlakozva a PÉCS2010 
Európa Kulturális Fővárosa Program jegyében a 
„MIÉNK A VÁROS” elnevezésű, a különböző 
városrészeket bemutató vetélkedőhöz, KertÉsz 
csapat elnevezéssel jött létre az a civilközösség, 
amely az Apáczai Nevelési és Általános Műve-
lődési Központ (ANK) régi kertvárosi közösségi 
házában kapott lehetőséget az összejövetelek 
megtartására.

A vetélkedőre való felkészülésben az idők folya-
mán életkortól, nemtől és felekezeti hovatarto-
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zástól függetlenül a több mint ötven főre duzzadt 
csapat III. helyezést ért el. Ezzel a szép ered-
ménnyel 10 millió forintot nyertek a városrésznek, 
melyet a Tolsztoj utcai Közösségi Ház felújítá-
sára, felszerelésének modernizálására fordí-
tottak. Ezzel egy máig töretlen közösségi tevé-
kenység vette kezdetét, amiben évről évre 
gazdag programokkal kedveskednek nemcsak a 
városrész, de a tágabb környezetük és Pécs 
lakóinak is. Szoros együttműködést alakítottak ki 
a környezetükben működő közösségi szerveze-

tekkel, így a Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi 
Fiókkönyvtárával, a környéken működő óvo-
dákkal és a Szent Erzsébet Római Katolikus 
Plébánia Hivatallal. Mára már hagyománnyá vált 
nem egy, éves szinten ismétlődő programjuk, s 
oroszlánrészt vállaltak Régi Kertváros problé-
máinak megoldásában. Beneveztek a Virágos 
Pécsért mozgalomba. Virágot ültetettek a Temp-
lom téren, a Honvéd téren, a Könyvtár és a 
Közösségi Ház környékén. Rendbe tették a 
Honvéd teret.

16. Az ANK felújított Közösségi Háza a Tolsztoj utcában

17. A Honvéd tér Régi Kertvárosban



Részt vettek egy bűnmegelőzési programban, s 
2018 júniusában már 10. alkalommal rendezték 
meg a Nyitott Kapuk Közösségi Napot.

18. A Nyitott Kapuk Közösségi Nap jubileumi plakátja
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19. Munkában a „KertÉszkék”

Megalakították  ifjúsági csoportjukat KertÉszkék 
néven.

Vetélkedek a „Fiatalok Baranya értékeiért” 
megyei ifjúsági helyismereti és műveltségi verse-
nyen, ismeretterjesztő előadásokat szerveznek, 
egészségnapot tartanak. Annak érdekében, 
hogy minél tudatosabban és hatékonyabban 
érjék el céljaikat, közösségfejlesztő tréningen 
vettek részt Sasréten. Minden évben sikeres 
rendezvények keretében ünneplik meg a jeles 
napokat, így a Mikulást, a karácsonyt, a farsan-
got, a húsvétot, de névnapokat is tartanak. 
Szolgáltatásaikkal segítséget nyújtanak a 
hozzájuk fordulóknak hivatalos ügyeik intézé-
sében. A rendezvények sorában szükséges 
kiemelnünk a Honvéd téri napokat is, ami már 13 
éves múltra tekint vissza és hagyományosan az 
őszt köszöntő fesztivál. Ezen alkalmakkor a 
Honvéd tér gyerekparadicsommá változik, ahol a 
forgatagban arcfestés, trambulin, kézműves-
kedés és babafoglalkozás, elsősegély játék, 
különféle pecsétgyűjtős mesés játékok, robotika 
bemutató, légvár, mókás szumó játék, lufihaj-
togatás, dottó kisvonat, biciklis bohóc, papír-
színház stb. már visszatérő jelleggel varázsolja el 
a gyermekeket. 

„Szeretnék a Honvéd téren egy olyan 
szabadtéri színpadot létrehozni, ahol több 
lehetőség lenne az itt élőknek bizonyos 
nyári programok megrendezésére.” – mert 
bár PéKó ma már nyugdíjban van, de 
tervekkel tele, melyek csak megvalósításra 
várnak.
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Egy másik jó példa – Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Közhasznú Egyesület

A Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért(KÉK) 
Egyesület civilek által létrehozott közhasznú 
egyesület. Míg a KertÉsz csapat elsősorban Régi 
Kertváros közösségét vette szárnyai alá, addig a 
KÉK Egyesület döntően Megyer-Észak közös-
ségeinek összefogására született. Céljuk a 
Pécs-Kertvárosban élők, dolgozók, a városrész 
lakói érdekében tenni kívánók felkarolása. A 
meglévő közösségek támogatásával, tevékeny-
ségük segítésével, új programok, foglalkozások 
megszervezésével, új közösségek alakításának 
serkentésével hozzájáruljanak Kertváros termé-
szeti és épített környezeti értékeinek megóvá-
sához és gyarapításához, a kultúra és művelődés 
iránti igény növeléséhez, a fizikai tevékeny-
séget, aktív testedzést végzők számának gyara-
podásához, a különböző korosztályok problé-
máinak és megoldási lehetőségeinek feltárá-
sához, s nem utolsósorban az itt élő gyerekek és 
fiatalok védelméhez. Az Egyesület 2010-ben egy 
gazos parkot és egy addig zárva lévő, lerobbant 
felvonulási épületet vett át a várostól és vállalta 
annak rendbehozatalát. Lépjünk együtt a Kék-
Zöld Világba! A 2013-ban indult KÉK-Zöld Iroda 
projektre jelentős uniós forrást is nyert az egye-
sület, melyből a Melinda utcai közösségi ház 
felújítása mellett gyerek- és felnőttprogramokat is 

„…az előadásokon mindig megkérdezzük 
az érdeklődőket, mi az, amiről a következő 
alkalommal szívesen hallanának” – 
fogalmazott Fodor Ibolya, az egyesület 

26elnöke egy interjúban.

20. A KÉK Közösségi Ház épülete

szerveztek. A projektben arra vállalkoztak, hogy 
tájékoztassák, segítsék, együttműködést kínál-
janak a kertvárosi közösségnek a városrész 
élhetőbbé tételében. 

Hosszú évek kitartó munkájával, élettel töltötték 
meg a parkot, az EU-konform játszótér, a sport-
pálya az év minden napján lehetőséget biztosít a 
látogatók számára kikapcsolódásra, sportolásra. 
Különféle sportolási, testmozgási formának ad-
nak teret, füves, valamint lebetonozott pálya áll a 
látogatók rendelkezésére. Pingpongasztalok, 
valamint egy nagyobb kiterjedésű füves terület is 
beletartozik a zöldövezetbe, mely főként a 
háziállatukat sétáltatni vágyók számára elenged-
hetetlen. A megújult közösségi ház állandó 
színes programokkal, időszakos rendezvé-
nyekkel várja a látogatókat az év minden napján 
reggel nyolc és este nyolc óra között.

A KÉK Ház folyamatos programokkal, állandó 
aktivitással, foglalkozással, kis- és nagyrendez-
vényekkel, ünnepi alkalmakkal, s számos közös-
ségi szerepléssel várja a térség lakosságát.     
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21. A KÉK focicsapat

A Ház klubjai közös programokat is szerveznek 
és az év végét már hagyományosan együtt töltik, 
s köszöntik az újévet a környék lakóival, tűzi-
játékkal színesített programokkal. A KÉK közös-
ségi Ház mindennapjainak változatos program-
kínálatába beletartoznak a különféle aktív moz-
gásos foglalkozások gyermekeknek, fiatalok, 
felnőtteknek, s idősebbeknek is. 

Az Egyesületnek folyamatos a rendezői-szer-
vezői tevékenység, mely kiterjed mind a heti szin-
tű zártkörű, mind a nagyobb rendezvényekre. 
Ezek legnagyobbja a Melinda Fesztivál, mely 
minden évben nyáron megrendezésre kerül 
meghívott vendégelőadókkal, koncertekkel, 
főzőversennyel, s nem utolsó sorban a helyi 
közösség előadásaival. Hasonlóan színvonalas a 
KÉK Halloween Party, mely az őszi időszak leg-
emlékezetesebb eseménye gyermekeknek és 
szüleiknek, versenyekkel, vetélkedőkkel, szel-
lemdiscoval, jelmezversennyel, előadásokkal. 
Márton napi program a Márton napi Mulatság, 
mely a kisiskolás korosztály számára jelent 
felejthetetlen élményt. A gyerekek és szülők, 
nagyszülők együtt alkotnak szebbnél szebb 
lámpásokat, díszeket, kreatív dekorációkat. Az 
év végéhez közeledve kiemelt eseményük a 
Mikulás Műsor, ahol dekorációkban, díszekben, 
s finomságokban gazdag esemény várja a 
látogatókat, ahol a gyerekek mikuláscsomagot 
kapnak. Az év záróakkordját a Szilveszteri Buli 
jelenti, melyet minden esztendőben fergeteges, 

Az Egyesület évről évre a helyi lakóközösséget 
erősíti, támogatja, s a közösségi ház, valamint a 
park helyszíne a közösség szabadtéri program-
jainak. Rendezvényeik szinte minden korosztályt 
elérnek, a ház előadótermében és kistermében 
az egész esztendőben számos érdekes és szí-
nes foglalkozás kerül megrendezésre. A nyarak 
visszatérő programjai a tematikus sport, tánc és 
színjátszó gyermektáborok, napközis táborok, a 
fiataloknak szóló ökotábor, a színházlátogatás, s 
rendszeres szervezett kirándulások várják az 
idősebb generációk tagjait. Örvendetes, hogy az 
egyesületbe egyre több fiatal is jelentkezik és 
akár az idősebbekkel közösen is megtalálják a 
saját érdeklődési körüket, a nekik megfelelő 
programokat. A Ház focicsapata rendszeres 
résztvevője a KÉK focikupának. Eredményeiket 
a városi, egyetemi és a vidéki versenyekről 
elhozott és a KÉK Házban kiállított számos kupa 
dicséri.

22. Plakát a KÉK Ház fogalkozásához
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hangulatos szilveszteri műsorral zár az Egye-
sület. Mindezen rendezvények csak ízelítők 
abból a sokszínű programkavalkádból, mellyel 
évről évre várja látogatóit a KÉK Ház és az 
Egyesület.

Mindezek mellett az Egyesület tevékenysége 
kiterjed a rászorulók támogatására (főzés a 
hajléktalanoknak; hajléktalan melegedő funkció; 
ruhagyűjtés és -osztás; pénzbeli támogatás; 
gyógyszer-, tűzifa-, élelmiszer-, nyaralási 
támogatás), valamint a civil szolgáltató iroda 
működtetésére (fénymásolás; ügyintézés; 
telefonos ügyfélfogadás) is.

S ha azt gondolnánk, hogy egy vidéki város lakói 
ne tudnának valami nagyobb részévé válni, hát 
nagyon tévedünk. Íme, egy kertvárosi Guinness-
rekord: a „Virágos Kertváros” program része-
ként 2016-ban került sor arra a rekordkísérletre, 
amelyet a város legsűrűbben lakott városrészé-

ben szerveztek meg, hogy minél több virág és 
27zöld kerüljön a szabad felületekre.  A kísérlet 

során 1 óra alatt több mint 16 ezer virágot sikerült 
a földbe tenni – 1 500 ember segítségével. Az 
összesereglett emberek 20 perc alatt (!!!) ültették 
el a hatalmas mennyiségű növényt. Nem is kell 
csodálkoznunk, hogy eredményes lett a kísérlet, 
s immáron hivatalosan is bekerült a teljesítmény 
a Guinness-rekordok könyvébe.

23. Gyerekprogram a KÉK Ház szervezésében



Az egyház helyi tevékenysége – összetartó katolikus közösségek

A római katolikus egyház igen aktív közösség-
szervező erővel van jelen Észak-Kertváros éle-
tében, és nemcsak önállóan, de a korábban 
bemutatott szervezetekkel közösen is részt vállal 
a programok szervezésében.

A Szent Erzsébet Plébánia egész Kertvárosé. 
Mondhatjuk, hogy nagy terület sokféle igénnyel, 
melyet az egyház kötelékében működő külön-
böző szervezetek igyekeznek kiszolgálni. Ezek 
egyike a Don Bosco Antióchia. Az antióchia 
rendszerét jezsuiták dolgozták ki Amerikában, 
majd átkerült Ausztráliába, onnan érkezett 
hozzánk 1994-ben. Európában csak Magyar-
országon működnek ilyen strukturált program és 
bevált forma szerint ifjúsági közösségek. A 16-24 
év között fiatalok csatlakozása sok esetben egy 
hétvégi élménnyel kezdődik, amelynek heti 
folytatása van. A kertvárosi közösség 2014 márci-
usában szerveződött. Hasonlóan a fiatalabbak-
hoz szól a 2013-ban alakult Élő Kövek Közös-
sége, mely olyan felnőttekből áll, akik elakadtak a 
szentségek felvételében, illetve azokból, akik 
vissza szerettek volna kapcsolódni az Élő 
Egyházhoz. Hasonló célzattal működik a Felnőt-
tek katekumenátusa. A befogadó csoport 
szabad elhatározásából szerdánként azért jön 
össze, hogy a hozzájuk betérő, Jézust kereső 
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„A plébániához tartozik a vasúton inneni 
vidék: Megyer, Szellemváros, Rózsadomb, 
illetve a „régi” Kertváros. Rendszeresen 
miséket tartunk a kertvárosi, a málomi és a 
postavölgyi templomban. De ugyanígy 
minden héten egy alkalommal ellátogatunk, 
misézünk a malomvölgyi szociális 
otthonban is. Összejönnek az idősek, kicsit 
beszélgetünk velük, végigjárjuk az otthont, 
minden egyes szobába benézünk, 
gyóntatunk, áldoztatunk, kis ajándékokat 
viszünk nekik. Hozzánk tartozik a Honvéd 
Kórház is, ahol a betegek minden héten 
szerdán részt vehetnek a szertartásokon, 
áldozhatnak. A Tüskésréti úton 
hajléktalanszállót működtetünk” – mondta 
a Pécs-Kertváros Magazinnak adott 
interjúban Pavlekovics Ferenc, aki immáron 
16 éve fogja össze a kertvárosi 

28gyülekezetet. 

lelkeknek utat mutassanak. A fiatal családo-
sokért működik a Szent Mónika Közösség, 
mely a gyermekeikért imádkozó édesanyákból 
és édesapákból áll. A Rózsafüzér Társulat 
mindazokat várja, akik szeretnének megismer-
kedni a rózsafüzér imával. Az Ifjú házasok 
Közössége azokból a fiatalokból verbuválódik, 
akik a plébánián évenként egyszer megtartásra 
kerülő jegyes kurzust követően is szívesen 
maradnának együtt és továbbra is találkoznának 
egymással. Ezekből a párokból 2011 óta foko-
zatosan nőtt ki az ifjú házas közösség, ahol a 
fiatal házaspárok hitben és a házastársi kap-
csolat mélységében is erősödni tudnak. A plébá-

24. A templom és a plébánia 
     épülete Régi Kertvárosban
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niahivatal a közösséget érintő eseményekről, 
hírekről Rózsaablak címmel havi szintű folyó-
iratot is megjelentet, mely a nyomtatott forma 
mellett az interneten is elérhető.

A katolikus egyházközösség mellett a Kertvá-
rosban meghatározó jelentőségű a reformátusok 
tevékenysége is. Mindez annak ellenére is igaz, 
hogy közösségi intézményük a Kertvárosi Refor-
mátus Templom – mely a Sztáray Mihály út és a 
Tildy Zoltán utca kereszteződésének szomszéd-
ságában épült fel – nem Észak-Kertváros terü-
letén található. A kertvárosi lakótelep terjesz-
kedése folytán merült fel az igény új egyház-
község szervezésére, új templom építésére. 
1983-ban kezdődött a gyülekezet szervezése, 
mely Szénási János és felesége Szénásiné 
Gazda Klára lelkészekhez köthető. A presbi-
térium 1987-ben alakult, ugyanezen évben tar-
tották első istentiszteletüket a gyülekezeti 
teremben. Az 1989-től épülő 600 férőhelyes 
templomban 1993. pünkösdjén tartották az első 
istentiszteletet, a templomszentelésre 1995-ben 
került sor. A templom tervezése során Tillai Ernő 
a kisgyermekes hívőkre is gondolt, így az ő 
igényeiknek megfelelően alakította ki a templom 
sajátos belső szerkezetét, egy üvegfallal 
leválasztott terem nyújt lehetőséget a szülőknek 
a részvételre az istentisztelet során. Az új egy-
házközség nemcsak Kertvárost, hanem Málo-
mot, Postavölgyet és Nagyárpádot is magába 

foglalja. A közösség a város számára is kiemel-
ten fontos, amit az Értékes Pécs projekt itt meg-
valósult fejlesztései is alátámasztanak. 2014-ban 
a projekt részeként olyan ornamentikás díszítésű 
festett fakazetták kerültek a templom mennye-
zetére, mely egy civil szervezet, a Közelítés 
Művészeti Egyesület tagjainak keze munkáját 
dicséri. Egyben egy, a maga nemében egyedül-
álló váltócsúszkás orgona is a templom részévé 
vált a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. 
munkájának eredményeként. 

A református egyház közösségformáló-építő 
szerepe Kertvárosban meghatározó jelentő-
ségű, hiszen a Kertvárosi Egyházközség szerve-
zésében a közösség lelki élete szempontjából 
fontos rendezvények sorát láthatjuk: gyerme-
keknek, családoknak szóló programok, kará-
csonyi örömhír klub, baba-mama foglalkozások, 
imaóra, bibliaóra, ifi óra, női óra – csak néhány 
ízelítőül – szolgálják a hívők testi-lelki egész-
ségét. A Kertvárosi Református templom adott 
otthont a kórustalálkozónak 1998-ban, amelyen a 
Pécs Kertvárosi Gyülekezet Psalmus Kórusa is 
részt vett.

A bemutatott jó példák is igazolják: Pécs valóban 
a civilek városa is, ahol a közösségek nemcsak 
nagyszámú szervezettel, de tenni akarással is 
jelen vannak az itt élő emberek hétköznapjaiban, 
így Észak-Kertváros életében is.  

25.  A református egyház megyeri temploma

Dobay Balázs, az orgonát készítő 
manufaktúra ügyvezetői tanácsadója 
szerint: „…a hét sípsoros hangszer 
különlegessége abban áll, hogy sípsorai, 
a hagyományos orgonáktól eltérően 
bármelyik billentyűzetével 
megszólaltathatók, így használhatósága 
megközelíti a jóval nagyobb orgonákét és 
nagy lehetőséget kínál a művészi 

  29szabadságnak, kreativitásnak...”
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4. A KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

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

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

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

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

A válaszadók közül 302 fő, vagyis a kitöltők 7,75 
%-a él jelenleg életvitelszerűen az Észak-Kert-
város célterületen. Jelen fejezet a 302 fős, észak-
kertvárosi 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 13 388 fő.

A célterület egy részét tíz- és négyemeletes 
panelházak, valamint családi házas övezetek 
alkotják. Szolgáltatói, kiskereskedelmi és ven-
déglátóipari egységekkel és több parkosított 
játszótérrel is rendelkezik a városrész. Közne-
velési intézmények közül több óvoda található 
Észak-Kertvárosban. A családi házas övezetben 
a Pécsi Kulturális Központ telephelyeként mű-
ködő Tolsztoj utca 10.-ben található közösségi 
ház, míg a panelkörnyezetben a Melinda utcában 
található Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért 
Egyesület Szolgáltatóháza (KÉK Ház) kínál a 
közösségi színteret. Ezeken túl a Csorba Győző 
Megyei és Városi Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyv-
tára a Honvéd tér 1. szám alatt biztosítja 1968 óta 
a könyvtári szolgáltatások helyi elérését. 

A kitöltők 67,21%-a 20 évnél régebben él 
Pécsett,  a válaszadók 50%-a 20 évnél több 
ideje él Észak-Kertvárosban. A megkérdezettek 
20%-a azonban mindössze 1-5 évet töltött el az 
adott városrészben. 

A közösségfejlesztési beavatkozás megterve-
zésekor 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. 
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kellemes környezet 179 fő

egészségügyi ellátás közelsége 92 fő

munkahely közelsége 87 fő

jó közösségi élet 76 fő

oktatási intézmény közelsége 51 fő

sportolási lehetőségek 46 fő

szórakozási, kikapcsolódási 
lehetőségek

37 fő

egyéb 27 fő

nem kívánok válaszolni 25 fő

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

A 6. kérdésre (Mi motiválja, hogy a jövőben is 
abban a városrészben éljen, ahol a jelenlegi 
lakhelye is található?) adott válaszokat részle-
tező táblázat alapján elmondható, hogy 302 
válaszadóból 179 jelezte, hogy őt a kellemes 
környezet motiválja arra, hogy az Észak-Kert-
város városrészben éljen. Szintén fontos szem-
pont az egészségügyi ellátás közelsége (92 
válaszadó jelölte meg), valamint a munkahely 
közelsége (87 válaszadó jelölte meg). Az öt 
leggyakrabban jelölt tényező közt szerepel a jó 
közösségi élet is, mely alátámasztja, hogy 
Észak-Kertváros lakosainak van igénye a 
közösségi programokra, fontos számukra, hogy 
a lakhelyük közelében közösségi tér álljon 
rendelkezésre. 

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 32 %-a teljes mértékben a 
helyi közösség tagjának érzi magát, a kitöltők 
közel  53 %-a bizonyos mértékig érzi magát a 
közösség 
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bizonyos mértékig kismértékben teljes mértékben egyáltalán nem nem kívánok
válaszolni

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

tagjának. A válaszadók 9 %-a érzi úgy, hogy kis-
mértékben és közel 4 %-a tapasztalja, hogy egy-
általán nem tagja a közösségnek.  
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A 9. kérdésre (Mennyi időt tölt el hetente 
közösségben?) adott válaszokból – valamint a 
fenti diagramból – megállapítható, hogy a válasz-
adók közel 6 %-a kevesebb mint egy órát, 31 %-a 
1-3 órát tölt hetente közösségben. A megkérde-
zettek 43 %-a 4-10 órát, a közel 4 %-a 11-15 órát
van közösségben. Mindössze a válaszadók 4 %-
a fordít heti 15 óránál többet a munkahelyi, iskolai
és családi elfoglaltságokon felül a közösségi
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 
közösségi kezdeményezést ismernek, és a rész-
vételi hajlandóságuk is alacsony. 120 válaszadó, 
azaz a megkérdezettek közel 40 %-a egy 
közösségi szerveződést, kezdeményezést (civil 
és nem formális) sem ismer a lakóhelyén. A 
válaszadók 14 %-a egyet, a 25 %-a kettőt-hármat 
ismer. Mindössze a válaszadók 15 %-a ismer 
háromnál több szerveződést.  222 fő, a kitöltők 
73,5 %-a jelezte, hogy nem tagja olyan önszer-

veződő csoportnak, klubnak, szakkörnek, mely-
nek tevékenységében legalább félévente egy-
szer részt vesz. Mivel 5 fő tartózkodott a válasz-
adástól, ezért a megkérdezettek 24,8 %-áról 
tudjuk, hogy aktív a klubok, önszerveződő cso-
portok életében. 

A 15. kérdés (Mennyire ismer Pécsett közösségi 
tevékenységeket, eseményeket, programokat?) 
a válaszadók a Pécsett megvalósuló programok-
kal kapcsolatos érdeklődését mérte fel: 122 fő – a 
kitöltők 40 %-a – válaszolta, hogy ismeri és 
rendszeresen követi a folyamatokat. Fontos 
megjegyezni, hogy az információk követése még 
nem jelent aktív bekapcsolódást a folyamatokba, 
a 14. kérdésre adott válaszok alapján elmond-
ható, hogy kevesen tagjai például informális 
csoportnak. A kitöltők 28 %-a jelezte, hogy sze-
retné jobban megismerni a közösségi tevékeny-
ségeket, az ő megszólításuk fontos lehet a pro-
jekt során megvalósult közösségi folyamatok 
elindításában. Az érdeklődés, részvételi szándék 
fontos tényező, azonban elengedhetetlen az 
érdeklődési kör felmérése is, melyben a 16. 
kérdés jelentett segítséget.
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9. Mennyi időt tölt el hetente közösségben?

több mint
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A 16. kérdésre (Az alábbi összejöveteli formák 
közül melyiken venne részt a legszívesebben?) 
adott válaszokat bemutató fenti ábra segítsé-
gével megállapítható, hogy minden kitöltő több 
tevékenységet is jelölhetett, legtöbben a sport 
tevékenységet választják szabadidejükben, 136 
jelöléssel ez lett a legnépszerűbb összejöveteli 
forma. 114 választással követi az irodalmi, művé-
szeti esteken való részvétel, valamint a 112 
választással a filmklub. 

A 17. kérdés is a rendezvényekkel, eseményekkel 
és tevékenységekkel kapcsolatos, azonban nem 
a részvételi hajlandóságot, hanem a szokásokat 
mérte fel, a válaszadóknak azokat a rendezvény-
típusokat kellett megjelölniük, melyeken az el-
múlt 12 hónapban részt vettek.

A 17. kérdést (Milyen típusú rendezvényeken, 
eseményeken, tevékenységekben vett részt az 
utóbbi 12 hónapban?) bemutató sávdiagram 
alapján megállapítható, hogy az előző kérdéshez 
hasonlóan a legnépszerűbb három tevékenység 
között szerepel a kulturális és közművelődési 
terület 179 jelöléssel, valamint a sport 124 
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16. Az alábbi összejöveteli formák közül melyiken venne részt a  legszívesebben?

vokssal. Emellett a 302 válaszadó közül 99 fő 
oktatási, nevelési tevékenységbe kapcsolódott 
be. 

Az elköteleződés és a motiváció felmérése 
szempontjából fontos azt is vizsgálni, hogy azok 
a kitöltők, akik részt vesznek közösségi progra-
mokon, milyen tevékenységgel kapcsolódnak be 
a megvalósításba. Ez a célterületenként terve-
zett rendezvények sikeres lebonyolítása szem-
pontjából is lényeges. A 18. kérdés a közelmúltra 
kérdezett rá, ismét több választ jelölhettek a 
kitöltők. 232 válaszadó részvétellel erősítette a 
rendezvényeket, jóval kevesebben választottak 
ennél aktívabb formát, mint a szervezés (38 fő) 
vagy az önkéntesség, segítségnyújtás (37 fő), 
illetve az anyagi támogatás (26 fő). 
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17. Milyen típusú rendezvényeken, eseményeken,
tevékenységekben   vett  részt az utóbbi 12 hónapban?

Az eddigi szokások mellett a közösségi élet 
fellendítésével, az események megvalósításával 
kapcsolatos jövőbeli szándékra is irányult egy 

kérdés. A vonatkozó táblázatban szerepelnek a 
válaszok a 19. számú  kérdésre (Mit tenne annak 
érdekében, hogy az Ö n által kívánatosnak tartott 
közösségi élet megvalósuljon?). A válaszadók 
ebben az esetben is több választ jelölhettek 
meg, a legnépszerűbb lehetőség újból a 
megszervezett programokon való részvétel volt, 
214 fő választásával. 52 fő a programok 
kialakításában venne részt, emellett 41 
válaszadó aktívan bekapcsolódna egy közösség 
munkájába és tevékenységébe.

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 
eredmé-nyeket, a kitöltők 44,7%-a részt venne 
a jövőben közösségi tevékenységben, 26%-uk 
aktív részt vállalna a klubok, csoportok 
tevékenységében. 
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programokon vennék részt
214 fő

programok kialakításában 

vennék részt
52 fő

nem kívánok válaszolni
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közösség munkájában és 

tevékenységében

41 fő

más elképzelésem van

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

tartott közösségi élet megvalósuljon?

1 fő

49 fő
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Árnyalta a képet a 22. kérdés (Mi segítené a 
közösségi életben való aktívabb részvételét?), 
mely arra kereste a választ, hogy mi segítené a 
kitöltőt a közösségi életben való aktív részvé-
telben. Ennél a kérdésnél is több válaszlehe-
tőséget jelölhettek a kitöltők. Legtöbben – a 
302 kitöltőből 176 válaszadó – időhiány miatt 
marad távol a közösségi eseményektől. 120 
kitöltő számára segítséget jelentene, ha az 
ismerősei is részt vennének, szívesebben 
venne részt társa-ságban, mint egyedül. 111 fő 
akkor lenne aktívabb a közösségi életben, ha 
több pénze lenne.

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 népszerűek a: barát 
családtag is részt venne (96 jelölés), illetve a 
valaki megkérne, meghívna (67 voks) válasz-
lehetőségek. A környezet aktivitása meghatá-
rozó szempont, emellett fontos megemlíteni, 
hogy 73 válaszadó szeretne több információt 
kapni az aktív részvételhez.

A helyi lakosság tájékozódási szokásainak 
ismerete kiemelten fontos a későbbi rendez-
vénynaptárban szereplő események és folya-
matok hirdetése miatt. A válaszadók körében 
népszerű és a kevésbé elterjedt forrásokat a 
25. kérdésre (Milyen forrásból értesül a Pécs 
város által kínált programokról?) összefogaló 
táblázat mutatja be.

A 302 válaszadóból 176 kitöltő a közösségi 
oldalakról is tájékozódik, illetve a korábbiakhoz 
képest fontos a szűkebb környezet, a család és 
a barátok véleménye (151 válaszadó jelölte be). 
A harmadik legnépszerűbb forrás a helyi újság, 
közösségi kiadvány volt – 149 választással – 
ezért a projekt során hasznos lehetne a közös-
ségi oldalak mellett helyi kiadványokban is hir-
detni vagy elkészíteni egy saját közösségi 
kiadványt.

A 26. kérdés (Kik vannak hatással Önre a prog-
ramok látogatásában?) a programok látogatá-
sával kapcsolatos motiváció témáját vizsgálta 
részletesebben, itt már a korábban egy egység-
ként kezelt közeli hozzátartozó kategóriát (pl.: 
család, barátok) több szűkebb csoport váltotta fel, 
melyek közül többet is megjelölhettek a kitöltők. 
A megkérdezettek közül 215 kitöltőre a barátok, 
ismerősök vannak hatással a programok 
látogatásában, őket követik a családtagok (178 fő 
választása), majd a munkahelyi kollégák (79 fő 
voksa).

A 27.-30. kérdések is a közösségi terek látoga-
tására vonatkoztak, a 27.-nél az otthonához leg-
közelebbi közösségi tér programjaival kapcso-
latban, egy válasz megjelölésével adhatta meg a 
kitöltő a látogatási gyakoriságot. A 28. kérdésnél 
arról nyilatkozhatott a megkérdezett, hogy láto-
gatja-e a tőle távolabb eső, más városrészek ren-
dezvényeit.
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29. Jelölje meg azokat a városi/helyi közösségi tereket, amiket a leggyakrabban látogat a városban! 
Milyen gyakran látogatja ezeket a közösségi tereket? 
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34. Milyen programok, rendezvények szervezését javasolja abban a városrészben, ahol él?
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Az Észak-Kertváros közösségi tereit a kitöltők  
26 %-a mindössze évente, 19 %-a pedig soha 
nem látogatja. A válaszadók 13 %-a évente több-
ször – de a havi gyakoriságnál ritkábban – vesz 
részt városrészi rendezvényeken. A más város-
részek rendezvényeivel kapcsolatos aktivitás 
sem egyértelmű: 51 %-a a megkérdezetteknek 
felkeresi a városrészén kívüli pécsi programokat, 
40 % azonban nem.

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 felkere-
sésük rendszerességét egy táblázatban adhat-
ták meg a kitöltők.

A hetente felkeresett közösségi terek közül a 
közterek a legnépszerűbben 79 választással, 
valamint a vendéglátóipari helyek is látogatottak 
(39 választás). A havonta felkeresett léte-
sítmények közt 97 választással a mozi, színház 
szerepel első helyen, valamint az ebben az 
oszlopban is népszerű közterek és vendég-
látóipari helyek mellett 45 választással meg-
jelennek a könyvtárak is. Évente egyszer sort 
kerítenek a válaszadók a múzeumok, a kiállító 
terek, az állatkert vagy a planetárium megláto-
gatására is.

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 39 %-a mindkettőt fel-
keresi, 39 %-a a városi nagyobb rendezvényeket 
részesíti előnyben, mindössze a megkérdezettek 
11 %-a keresi szívesebben a városrészi prog-
ramokat.  

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 11 kitöltő nem volt meg-

győződve. 155 válaszadó szeretné, ha több helyi 
program, rendezvény szervezése történne meg, 
156 kitöltő 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 sportprogramok (147 fő választása) és a 
kulturális rendezvények (187 fő voksa), azonban 
megjelent az igény a családi- és gyermek-
programokra is (160 fő választása).
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1. kép: TV Házak az Éva utcában 1976-ban – a szökőkút előterében jelen kiadvány egyik szerzője látható; Forrás: Kovács Zoltán

2. kép: TV Házak ugyanott 2019-ben – előtérben a kiadvány szerzőjének gyermekével; Forrás: Kovács Zoltán

3. kép Néhány emlék a KertÉsz retro kiállítás tárgyaiból; Forrás: KertÉsz Civil közösség

4. kép A tömeg a Bőrgyár épületében – PEN 2009; Forrás: http://pte.network.hu/kepek/pen_2009_borgyar

5. kép: A megújult Berek sétány; Forrás: Kovács Zoltán

6. kép: A patinás Várkői Ferenc Diák- és Szabadidősport-központ futballpályája; Forrás: Kovács Zoltán

7. kép: A PVSK megújult épülete; Forrás: Kovács Zoltán

8. kép. A Nemzeti Kosárlabda Akadémia újonnan átadott épülete; Forrás: Kovács Zoltán

9. kép: A Diana-téri piac napjainkban; Forrás: Kovács Zoltán

10. kép: A Pécs-Pláza épülete; Forrás: Kovács Zoltán

11. kép: Füstölnek a gumik a Pécs-Plaza szlalom show rendezvényén; Forrás: www.pecskertvaros.hu

12. kép: Az Expo Center épülete; Forrás: Kovács Zoltán

13. kép: A Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtára; Forrás: Kovács Zoltán

14. kép: Az ikonikus „Barnavirágos ovi” Kertvárosban; Forrás: Kovács Zoltán

15. kép: A Kék Elefánt Óvoda Kertvárosban; Forrás: Kovács Zoltán
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19. kép: Munkában a „KertÉszkék”; Forrás: KertÉsz Civil Közösség

20. kép: A KÉK Közösségi Ház épülete; Forrás: Kovács Zoltán

21. kép: A KÉK focicsapat;  Forrás: KÉK ház

22. kép: Plakát a KÉK Ház fogalkozásához; Forrás: KÉK ház
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