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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 a tág értelemben vett Megyer 
központja alkotja. Északon a Maléter Pál út, 
nyugaton és délen a Nagy Imre út, keleten a 
Siklósi út határolja. A célterület kialakítására 
vonatkozó előírásnak eleget téve a területhez 
tartoznak a Boros István utca és a Littke József 
utca lakótömbjei is.

A Pécs városát alkotó 13 városrész közül Közép-
Megyer területét és annak közösségi életét 
történeti jelleggel bemutatni hivatott kiadvány egy 
példányát tartja kezében az olvasó. Annak a 
városrésznek a leírását, mely Pécs évezredes 
történetéhez képest igen fiatal, ugyanakkor 
jellegéből adódóan a legsűrűbben lakott területe. 
A városrész Apáczai Csere János Körterén épült 
egykori oktatási, sport- és kulturális kom-
plexuma, régről közismert nevén Apáczai Neve-
lési és Általános Művelődési Központ (NEVKO), 
ma már két önálló intézményi formában működik: 
az Apáczai Művelődési Ház és a Pécsi 
Apáczai Csere János Általános Iskola, Gim-
názium, Kollégium, Alapfokú Művészeti 
Iskola. Közoktatási és közművelődési tekinte-
tében a közép-megyeriek, de talán minden 
kertvárosi lakos számára is máig meghatározó 
az intézmény falain belül korábban zajló szerte-
ágazó tevékenység, mely az itt munkálkodók 
közösségépítő tevékenységében bontakozott ki 
a 80-as évektől.

Bízunk abban, hogy a hétköznapjaink ismert 
helyszínein való élményszerű kalandozás egy-
ben kedvet is csinál a projekt további részle-
teinek megismeréséhez, s vele együtt a benne 
megvalósuló programokban való aktív rész-
vételhez.
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1.  KÖZÉP-MEGYER TERÜLETÉNEK 

TÖRTÉNETI VÁLTOZÁSAI
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A mai Közép-Megyer Pécs város mezőgazda-
sági területeként egészen az 1970-es évekig 
elsődlegesen a városi polgárok ellátását 
szolgáló földterület volt, mint ahogy a térség 
gazdaság- és természetföldrajzi adottságai is 
eredendően mezőgazdasági jellegűek. Pécs 
város a második világháborút követően történő 
kibővítése előtt ez a terület képezte a város déli 
részét. A talaj felszínét tekintve egészen a mai 
város közepén lévő Pécsi-vízig enyhén lejtős; a 
FEMA bevásárlóközpont-maradványok felszíni 
magassága nagyjából a Tettye tengerszint feletti 
magasságával azonos. Délről északra tartó 
patakok nem nagyon voltak ezen a területen, 
keletről a Nagyárpádi-patak, nyugatról pedig a 
Keszü és Kökény felől jövő, de csak a város 
közigazgatási határában elhaladó patakok 
(Keszü-kökényi vízfolyás, Malomvölgyi patak) 
nem jelentettek veszélyt az agrártérségre. A 
városrész 1970 előtt nem volt önálló területi 
egység, állandó lakossággal sem rendel-
kezett, földbirtokviszonyai lényegében meg-
egyeztek a tőle északra húzódó pécsi területe-
kével. A földminőséget a 19. századi források, 
leírások kifejezeten jónak mondták, főleg azokon 
a helyeken, ahol esetlegesen legelőöntözésre is 
lehetőség nyílott.

A tulajdonviszonyokat vizsgálva akár az 1865. évi 
kataszteri térképet, akár az 1920 környéki városi 
térképeket nézegetjük, a helyzet egyértelmű: a 
városrész alapvetően kis méretű szántópar-
cellákból állt. Régi területi egysége a Siklósi úttól 
nyugatra eső oldalon a Nyugati-kőhíd dűlő volt; 
az attól nyugatabbra eső, egészen a keszüi gátig 
terjedő térséget pedig Dél-Megyernek hívták. A 
terület nyugati oldalán helyezkedett el az a kis 

földrészleg, amelyet a 19. század végén Honvéd-
lőtérnek, az 1920-as években Elemi lőtérnek, 
később pedig jelentős nagyvonalúsággal Lőtéri 

1domboknak neveztek el.

A terület dél-megyeri részén egy nagyobb kiter-
jedésű városi közlegelő is volt, ahol a települési 
csordákat tudták legeltetni. Pécs város közös-
sége a Megyeri-pusztát (legelőt) még a 18. szá-
zadban megvásárolta az akkori pécsi földtulajdo-

2nosoktól, a püspökségtől és a káptalantól.  A 
városi közlegelőkre a 19. század végén több ezer 
állatot hajtottak ki naponta. A Megyeri-puszta az 
idők során felértékelődött: a 20. században az 
alacsony gabonaárak mellett magasabbak voltak 
az állati termékek árai, vagyis az állattartás kap-
csán a hús és a tejtermékek jól eladhatók voltak a 
pécsi piacokon is. Ez még hajdan, az 1780. évi 
szabad királyi városi jog megszerzése során 
intézményesült: a városi közösség tartotta a 
kezében ezt a földterületet, javarészét a közös-
ség tagjai használták, ugyanakkor, ha lehetett, 
igyekeztek azt másoknak is bérbe adni. Tudunk 
például arról, hogy a szomszédos Keszü telepü-
lésről több bérlője is volt a városi legelőknek, 
réteknek. A városi területen nagyon sokáig fenn-
maradt a legeltetési jog gyakorlása: még az 1950-
es években is újságban közölték a lakossággal a 
pénzügyi feltételeket. Pontosan meghatározták 
az egy állat után fizetendő díjat, s csak az ún. 
fűbérbárca kiváltása után lehetett a városi 

3legelőre kihajtani a jószágokat.

A parcellatulajdonosok között feltűnik néhány 
ismertebb pécsi név (Ivkovics, Türr stb.), de ezek 
a parcellák sem méretükben, sem elhelyezkedé-
sükben nem különböztek másokétól. A földrész-
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legek kicsik voltak, alapvetően nem voltak 
alkalmasak nagyobb volumenű gabonaterme-
lésre, ehelyett a polgárok leginkább kukorica-
termelést folytattak. A kukorica a korabeli állati 
takarmányozásban, de a néptáplálékban is igen 
fontos szerepet játszott: korábbi gazdaság-
történeti kutatásaink egyértelműen megmutat-
ták, hogy a polgárok szántógazdálkodásának 

4majdnem felét tette ki a kukoricatermelés.

A városfejlődés és az urbanizáció azonban ezt a 
városrészt sem kerülhette el, s ez a folyamat 1945 
után teljesedett ki a területen. A második világ-
háborút követő pár éves átmeneti korszak után a 
szocializmus időszaka köszöntött Pécs váro-
sára. Ez az addigi pécsi magángazdaság teljes 
rendszerét átalakította. Az ipari és kereskedelmi 
üzemeket 1947–1949 között államosították, 
leszámítva néhány kisebb szolgáltatóipari egy-
séget, 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 tradicio-
nális társadalmi önszerveződés lehetőségei 
visszaszorultak, a társadalmi érdekvédő és 
egyéb szervezeteket nagyrészt felszámolták, 
avagy engedelmes bábbá tették. Az első ötéves 
tervvel elindított gazdasági modell a nehéziparo-
sításról szólt. Pécs nem volt kiemelt szocialista 
város, viszont korábbi gazdasági kapacitásai 
révén jól beilleszthető volt a nehéziparosítás 
rendszerébe. A gyors iparfejlesztés eredménye-
képpen nagy mértékben nőtt a város lakossága, 
amelynek során az 1941. évi 73 000 fő 170 000 
főre emelkedett az 1960-as évekre. Ebben az is 
nagy szerepet játszott, hogy a Pécs melletti tíz 

5falut becsatolták a városba.

A sokszorosára duzzadt pécsi lakosság, s a 
betelepült és szaporodó munkásság lakha-
tási problémáit meg kellett oldani. Ez egybe-
csengett 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 volt  az 
1960-as évek elejére kikísérletezett, s aztán 

elindított panelépítés lehetősége. A terület kijelö-
lése már 1966-ban megtörtént. A negyedik öt-
éves tervben kezdődő, s mintegy 18 évig tartó 
panelépítési program eredménye egy új 
városrész lett. Az 1971-ben induló 4. ötéves terv 
első nagy szerkezeti egysége az észak-kertvá-
rosi területektől déli irányban, a Maléter útig 
terjedő kertvárosi panelrendszer létrehozása 

6volt.  Ezen a területen (a gazdasági reform idő-
szakában elindult program során) 1971–77 között 

74 917 panellakást építettek fel.

A panelépítkezések azonban nem álltak meg a 
Maléter útnál, hiszen a városrendezési tervben 
ennél jóval nagyobb területről volt szó. Az 1970-
es évek közepétől több hatalmas terület beépí-
tésére került sor. Sipos Balázs könyvének fel-
használásával, illetve korabeli más források 
segítségével jól dokumentálható a történet. A 
városrészen belül az 1974. évi városrendezési 
tervnek megfelelően először (mai utcaneveket 
használva) az Aidinger – Maléter – Nagy Imre út 
közötti egység épült be. A tervek az évtized 
közepére megvoltak, 1976-ban megindultak az 
alapozások, majd 1977-ben már át is adták az 
első szerkezetkész házat. Kiépültek a térség 
belső területén a kis utcák, amelyek akkori 
elnevezéseiből a legtöbb név máig megmaradt 
(Kodolányi János, Fülep Ferenc, Csontváry-
Kosztka Tivadar, Kassák Lajos, Erdei Ferenc 
stb.), csak néhány, a munkásmozgalommal erő-
sen összefonódott nevet kellett a későbbiekben 
megváltoztatni (Darvas József, Hajdú Gyula stb.) 
A korábban a térségtől délre lévő panelvárosi 
építkezésekhez hasonló nehézségek végigkí-
sérték ezt az etapot is. A belső utcák szűkek 
lettek, nem számoltak a későbbi motorizációval, 
az autóbuszok megközelítése nehézkes volt, 
ráadásul meglehetősen zsúfoltra sikerült a lakó-
telepet kialakítani, kevés zöldfelület maradt az 
élethez. 1978-tól egyre intenzívebb munka való-
sult meg: a panelházakkal elértek az Aidinger és 
a Sztárai utca kereszteződéséig. Ettől a délre 
tartó Nagy Imre úton úgy alakították ki a tíz-
emeletes házakat, hogy azok az úttól már beljebb 
kerültek, s lényegében mindegyiknek a föld-
szintjére valamilyen szolgáltató, főleg keres-
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Az ANK épületegyüttese madártávlatból építésekor 

kedelmi egység telepedhetett. Ebben igen széles 
volt a választék, s ráadásul az idők során sokat is 

8változtak.  Volt közöttük bizományi áruház, na-
gyobb vegyes élelmiszerbolt, hentesbolt, az 
Aidinger utcán ABC, bútorbolt, műszaki bolt, 
OFOTÉRT stb. A belső kis utcákban egyre több 
cipész, fodrász, s más szolgáltató kaphatott mű-
helyt, üzletet.

A területen belül volt még egy másik szerkezeti 
egysége a panelházépítési folyamatnak, még-
pedig a nyugatról a Málomi út, keletről a Siklósi út, 
délről a Maléter út, északról pedig a Bajcsy-
laktanya határolta részen (főleg a Boros és a 
Littke utca). Az 1970-es évekbeli tervek még arról 
szóltak, hogy e területen egy nagyobb méretű 
iskolát hoznak létre, majd a két-háromévente 
módosított elképzelések szerint művelődési 
intézményeket kívántak felépíteni, végül pedig a 
megnövekedett igények miatt az 1980-as évek-
ben ezek helyett is tízemeletes lakóházak jöttek 
létre. Végül is némi változatosságot hozott, hogy 
az évtized végére a tízemeletesek mellett már 
egyedi építésű panelok (garzonlakásokkal) is 

 9létrejöttek.

A panelépítkezések felölelték az Aidinger – 
Sztárai – Siklósi – Maléter út közötti térséget is. 
Ez is szerepelt már az 1974. évi tervben. A terü-
leten belül kialakított utcákat Szikora Imréről 
(később Wallenstein Zoltánra változott) és 
Németh Lászlóról nevezték el. Ez egy sokfunk-
ciós kertvárosi központ lett volna, közepén egy 
hatalmas iskolával és bölcsődével, garzonhá-
zakkal, tíz- és négyemeletes épületekkel, egész-
ségügyi (SZTK) központtal, gyógyszertárral, 
színházzal, postával, OTP-vel stb. Az évtized 
közepére már szerényebb lett a terv, majd a 
megszokott módon jó néhány elem kikerült be-
lőle. Az 1980-as években e városrészben folya-
matosak voltak az építkezések. 

A területen az 1970-es években egyre-másra 
hozták létre azokat az intézményeket, ame-
lyek az újonnan kialakított városrészbe köl-
tözők (döntően fiatalabb korosztályok) gyer-
mekeinek ellátását próbálták megoldani. A 
terület lakótelepi központjának egyértelműen 
a 80-as években megépült Apáczai Nevelési 
Központ (ANK) környékét próbálták meg-
tenni.
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Ez teljesen reális gondolat volt, hiszen a nagy 
utcákkal körülhatárolt térségben a központ 
hozzávetőlegesen még középen is helyezkedett 
el.A centrum központi elemét az iskolakom-
plexum adta. Az intézményt holland minta 
alapján hozták létre, a terveket a Pécsi 
Tervező Vállalat Ifjúsági Iroda készítette, a 
generálkivitelező a Baranya megyei Állami 
Építőipari Vállalat volt. A finanszírozás közpon-
tilag, az Országos Tervhivatal által történt. Olyan 
iskolaközpontot terveztek, ahol nem alakítottak ki 
minden egyes iskolához külön kapcsolódó helyi-
ségeket, hanem ezek egy térbe kerültek, s 
amelyek szabadidős tevékenységeihez egy 
speciális művelődési központot is rendeltek. A 
komplexum több intézményt tömörített. A Pécs 
Lexikon adatai alapján az 1. számú általános 
iskolában 1979-ben indult meg az oktatás 1 200 
gyerekkel, akik a város 68 iskolájából érkeztek. 
Oktatási kínálata kezdettől fogva igen széles volt. 
A 2. számú általános iskola 1980-ban kezdett, 
specialitását az úszásközpontú nevelés adta. A 
művelődési házat 1982-ben adták át, amely 
méretei alapján Pécs legnagyobb közművelődési 
intézménye lett, már kezdetektől nagyon sok 
rendezvényt tartottak benne. Mintegy 400 fő 
befogadására alkalmas színház, mozi és kon-

2ferenciaterme van, és az 1 200 m -es aulában 
kiállításokat is tudtak rendezni. Szerves részét 
képezte könyvtár, amely szintén 1982-ben 

2kezdte meg működését: 1 000 m  szabadpolcos 
térben 70 000 kötetes könyvállománnyal rendel-
kezett. A gimnázium 1986-ban indult, ereden-
dően angol kéttannyelvű, majd később német 
nemzetiségi nyelvoktatással. A sportegység 
alapvető feladata az intézmények kiszolgálása, 
de ezen kívül megcélozta a tömegsportot is: 
részekre tagolható tornacsarnok, 25 méteres 
uszoda, atlétikai pálya kapcsolódott hozzá. Nem 
sokkal az átadás után, 1986-ban itt rendezték 
meg nagy sikerrel az ülőröplabda világversenyt. 
A kör alaprajzú komplexum keleti oldalán kapott 
helyet az intézmény kollégiuma, amely 1982 
őszétől működik. A 350 gyerekre tervezett intéz-
ményben kezdetben még csak 250 főt tudtak 
fogadni, mert az alsó szintre a napközi költözött. 

A kollégium nyaranta diákszállóként működött, 
ugyanakkor rendelkezik vendégszobákkal is. 
1983-84 folyamán lassan befejeződtek az épít-
kezések. A komplexumhoz 3 000 adagos 
konyhát és kiszolgálóegységeket építettek. 
Mindez azt jelenti, hogy az Apáczai Nevelési 
Központ létrejöttével egy igen jelentős kulturális 
és közoktatási központ jelent meg a Megyeri-
kertvárosban, amely elvileg alkalmassá válhatott 
volna a kb. 55 000–60 000 fős formálódó „kert-
város” centrumává válni. Az itt lévő oktatási 
intézményekkel szoros együttműködésben szer-
vezett közművelődési programok gazdag és 
értékközpontú szabadidős tevékenységeket 
biztosítottak a diákságnak és a helyi lakosoknak 
egyaránt. Tudjuk azonban, hogy mivel felsőok-
tatási képzési hely nem jött létre a Kaposvár 
méretű kertvárosban, ezért értelmiségmegtartó 
ereje alig volt a térségnek, az egyetemi és főis-
kolai képzési helyek a belvárosban helyezkedtek 
el, s ez hosszú távon is igen komoly akadályt 
jelentett a központi funkciók gyakorlására, meg-

10valósítására.  

A területen még egy jelentős iskola létesült, 
mégpedig az Árpád Fejedelem Gimnázium és 
Általános Iskola. Az intézmény 1986 őszén 
kezdte meg működését Siklósi Úti Általános 
Iskola néven, a mai Aidinger János út 41. szám 
alatt. Az épületet a pécsi Getto József tervezte. 
Először a nyugati szárnyat adták át, a teljes 
épület 1987-ben készült el. Az iskolában negyven, 
oktatásra alkalmas, jól felszerelt helyiséget 
alakítottak ki. Zárt láncú tv-hálózatot, videó-
stúdiót, számítógépes termet, könyvtárat, 1 500 
adagos főzőkonyhát és ebédlőt hoztak létre az 
épületben, melyhez egy méretes tornaterem is 
tartozik. Az intézmény rendkívül nagy udvarral 
rendelkezett már akkor is, melyben sportpálya és 
játszótér is helyet kapott. Az iskola gyorsan 
növelte a beiskolázottak számát, 1992-ben már  
1 200 gyerek tanult ott. A rendszerváltás után, 
1991-ben indult el a városban, az egész dél-
dunántúli térségben is kuriózumnak számító 
nyolcosztályos gimnázium működése. A 4+8 
osztályos iskolaszerkezet bevezetése mellett 
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„Négyezer négyzetméter alapterületű 
autós bevásárlóközpont épül Pécsett, a 
Lvov-Kertvárosban, az 58-as út mentén. 
Az alapvető élelmiszereket és 
iparcikkeket árusító szupermarket 
menedzselését Fellbach városa vállalta 
el. Az új kereskedelmi egység 
létesítéséhez állami és magántőkét 
egyaránt felhasználnak. A Baranyaker és 
a Mecsek Füszért közösen hirdetett 
pályázatot az üzlethelyiségekre” – tudósít 
a Dunántúli Napló 1988. május 24-én. 

megtartották az általános iskolai képzés felső 
tagozatát is. Az iskola jellegzetessége még az 
informatika- és az angol tagozatos oktatás. Az 
intézmény hivatalosan 1993-ban vette fel a mai 
nevét. Mivel a vizsgált területen, s a mellette lévő 
térségben egészen 1988 végéig gyorsan nőtt az 
új panelépületek száma, így egyre többen 
költöztek ebbe a térségbe, ebből következően az 
Árpád Gimnázium és az ANK is igen jelentős 

11számú diáksággal rendelkezett. 

Az Árpád Gimnáziumtól északra épült föl a 
Németh László utcai óvoda, amit az iskolaépítés 
előtt, már 1985-ben átadtak. A létesítmény terveit 
Müller Mária, a Dél-Dunántúli Tervező Vállalat 
tervezője készítette, kivitelezője a Baranya 
Megyei Állami Építőipari Vállalat volt. Az épületet 
végül is két szakaszban építették föl. Előbb épült 
meg az óvoda, s jó néhány hónappal később, 
1985 novemberében kerülhetett sor a bölcsőde 
átadására. Jellemző a nagy lakossági keresletre, 
hogy az óvoda már az első évben teljes kapaci-
tással működött, a bölcsődében 80 gyermeket 

12tudtak fogadni.  Érdemes megjegyezni e beruhá-
zások kapcsán, hogy ez a térség már sokkal 
szellősebb és nagyobb zöldfelülettel rendel-
kezett, mint más paneltérség, s ez az itteni épü-
letek iránt a későbbiekben is erős vonzerőt 
jelentett.  

A területen valósult meg a rendszerváltás kor-
szakának legjelentősebb kereskedelmi beru-
házása, a FEMA felépítése.

Ez volt az első autós bevásárlóközpont Pécsett. 
Neve a Fellbach (ami 1986 óta Pécs német test-
vérvárosa) – Magyarország kifejezés kezdő-
betűiből áll. Létrehozásának nagyon lényeges 
motívuma volt a jugoszláviai bevásárlóturizmus 
működése. Az 1980-as években Tito halála után 
a jugoszláviai, főleg a határtól nem messze lévő 
szlavóniai települések szoros kereskedelmi kap-
csolatba kerültek a délnyugat-dunántúli magyar 
térséggel. A pécsiek számára megnyílt az eszéki 
piac, ahonnan töméntelen mennyiségben került 
alkohol, illetve gyanús eredetű márkás ruházat az 
országba. Később viszont megfordult az irány: 
az egyre nagyobb ellátási gondokkal küszködő 
délszláv lakosság jelent meg vásárlási igényeivel 
a pécsi piacon. A FEMA részben ezt a bevásárló-
turizmust szolgálta ki. A bevásárlóközpont helyét 
1988 áprilisában jelölte ki a Végrehajtó Bizottság. 
Az osztrák befektetők által épülő áruház alap-
kövét 1989-ben rakták le a város déli határában, a 
Siklósi út mentén. Tervezője Kistelegdi István és 
Szilágyi Sándor volt, a kivitelezést a Bázis (a 
korábbi Baranya Megyei Állami Építőipari Vál-
lalat) végezte. Amúgy a tulajdonosok között a 
Baranyaker, a Mecsek-Füszért, Pécs Város Ta-
nácsa, a Szelektív Rt. (Budapest) és az osztrák 
Gutbrod Gmbh szerepelt. Az építkezés a politikai 
rendszerváltás idején is késett, végül csak 1991-
ben tudták átadni az épületet. Az avatón az 
akkori pécsi polgármester elmondása szerint ez 
volt az első olyan kereskedelmi egység, amely-
nek már az önkormányzat is tulajdonosa volt, így 
a vásárlások révén, ha a részvénytársaság nye-
resége növekszik, akkor annak a város is a 
hasznát látja. A FEMA egy központi, kupolás 
épülettel, a passzázson számos kiskereskedelmi 

2egységgel, 2 500 m  hipermarkettel, összesen 
2mintegy 10 000 m -es kereskedelmi térrel, és igen 

nagy parkolóval rendelkezett. Érdekessége volt, 
hogy egy üvegablakon keresztül a vásárló is 
követhette a húsbontás folyamatát . A kezdeti 
látogatottságra utal, hogy a belvárosi Konzum 
Áruház előtti megállóból autóbuszokat indítottak 
a FEMA-hoz. Ugyanakkor abban is érzékelhető a 
FEMA jelentős hatása, hogy a kertvárosi lakos-
ság egy igen figyelemre méltó méretű bevá-
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2.  A FEMA madártávlatból

sárlóközponthoz jutott hozzá, ahol az élelmi-
szertől a ruházatig mindent egy helyen vásárol-

13hatott meg. 

Rontotta azonban az összképet, hogy a jugosz-
láv bevásárlóroham olyan mértékűvé vált a Dél-
Dunántúlon, hogy sokszor csak a kifosztott pol-
cok maradtak a magyar lakosság számára. A 
számos alkalommal autós konvojokban érkező 
délszláv lakosság elsődlegesen a tartós élelmi-
szereket kereste: valóságos sajt-, liszt-, mar-
garin-, cukor-, étolajhegyek távoztak a városból, 
nemcsak a FEMA, hanem a Belváros környé-
kéről is. Az 1990-es évek második felében viszont 
a horvát vásárlók számának csökkenése, vala-
mint a város másik végében felépült METRO 
áruház elvitte a lakossági kereslet jelentős 
részét, így az 1990-es évek végén visszaesett a 
FEMA forgalma. Ironikus, hogy elsősorban az 
okozta a vesztét, ami a létét megalapozta: az 
igény a bevásárlóközpontokra. A Pécsett nyíló 
újabb és újabb intézmények, a METRO mellett a 
későbbiekben a pláza, a különféle áruházláncok 
egységei, majd az ÁRKÁD átadása végleg fel-
tették a pontot az „i-re”. Ehhez csak adalék volt, 
hogy 1998-ban a javítási munkák közben tűz ütött 
ki, s a központi épület egy része leégett, 126 millió 
forintos kárt okozva. Néhány évvel később 
megindult az áruház újjáépítése, de régi fényét 
már nem kaphatta vissza. 2011-ben minden 
boltja bezárt, s 2013-ban még egy újabb tűz is 

volt. Bár a 2000-es évek során folyamatosan 
voltak törekvések a megmentésére, a többszöri 
tűzesetek és az igazi új funkció megtalálásának 
hiánya végül az enyészethez, majd 2016. évi 

14bontásához vezetett.

Az 1980-as évek második felében a pécsi 
gazdaság egyre több gonddal küszködött, főleg a 
keleti piacok elveszítése miatti exportcsök-
kenésnek voltak negatív következményei. Az 
évtized végén már jelentős munkanélküliség is 
kialakult a városban, amelynek lakossága folya-
matosan csökkent. 1980–2018 között Pécs né-
pessége 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 a perspektíva hiánya, s 
főleg az utóbbi évtizedben a külföldre vagy Buda-

15pestre való elvándorlás. 

Az 1970-80-as években a panelvárosba költöző 
lakosság körében is egyre jelentősebbé vált az 
állástalanság; a szén- és uránbánya bezárása, a 
nagyipari cégek csődjei rossz helyzetbe hozták a 
városrész társadalmát. A területen a szocia-
lizmus alatt nem jöttek létre kiemelkedő méretű 
gyárak ugyan, azonban az itt élő munkaerő jelen-
tős része a város más részein lévő, s ekkorra 
nagyon rossz helyzetbe került ipari üzemekben 
dolgozott (leszámítva a helyi oktatásban, óvodák-
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ban, bölcsődékben, a kereskedelemben, az 
államigazgatásban tevékenykedőket), a negatív 
ipari hatásokat igencsak megérezte a városrész 
lakossága. 
 
Ami 1990 után újszerű volt, az elsődlegesen a 
szolgáltatás terén bekövetkező változások 
voltak. Kétségtelen, hogy a kereskedelem terü-
letén jelentős javulás ment végbe. A Csontváry 
utca elején egy sajátos vendéglátó és kereske-
delmi komplexum született meg. A korábbiakhoz 
képest erős minőségi javulást hozott a SPAR-
boltok megjelenése a térségben. Rövidebb-
hosszabb ideig számos egyéb üzlet is működött a 
területen. Az 1980-as években a korábbi 
építkezésekkel együtt megszülető zöldfelületek 
javítottak az élet komfortosságán. Ami minden-
képpen fontos, hogy a 2000-es években elindult 
a panelfelújítási program, amely jelentős energe-
tikai megtakarításokra adott lehetőséget a 
lakóközösségeknek. Javítja a városrész élhető-
ségét, hogy az 1970-80-as években épült panel-
házak még nem öregek. Eredetileg 40 évre 
tervezték ezeket, de ma már tudható, hogy 
szerkezetileg akár 80-100 évet is kibírnak, vagyis 
az a rémisztő gondolat, miszerint a házakat majd 
időben nagyjából egyszerre, mintegy 15-20 év 
alatt kell lebontani, s a városrészt átalakítani, még 
odább van. Az 1980-as évekbeli vízellátási gon-
dok is megoldódtak: a Duna-vezetékek és az 
üszögi tározók kiépítése után megszűntek az 
addigi nehézségek; a pellérdi szennyvíztelep 
kiépítése után pedig a régebben, a Megyeri úti 
telepről érkező bűznek is vége lett. Kuriózum, és 
az egész város fontos kereskedelmi egységévé 
vált a PETA barkácsbolt, amely hamar kinőtte 
egy 10 emeletes épület aljában lévő helyiségét, s 
helyette egy áruházat épített a tulajdonos. A 
Baranya Megyei Patyolat Vállalat már régóta 
tervezte egy Lvov-kertvárosi Patyolat-szalon 
megnyitását, hiszen hasonló jellegű intézmények 
már működtek a város más részein. A forgótár-
csás mosógépek és centrifugák korában ez 
komoly előrelépés volt: végül is a Sarohin (ma 
Nagy Imre) úti szolgáltatóházak között 1983-ban 

16végre megnyílhatott az új üzlet.

Jelentős problémát hozott viszont, hogy a vizs-
gált térségben felépített közintézmények közül 
jónéhány ún. IMS-szerkezettel épült. Az IMS a 
házgyári lakásépítési rendszer egyik technoló-
giai modellje volt, Pécsett 1974-től alkalmazták. A 
műszaki eljárás Jugoszláviából származott. 
Olyan épületszerkezetet jelent, ahol a több-
szintes pillérek közé helyezett födémeket feszí-
tőhuzalokkal mindkét irányban összefeszítik a 
pilléreken. Pécsett számos középületet és 
lakóházat építettek ezzel a módszerrel, így a 25 
emeletes magasházat, az OTP központi épületét, 
több iskolát, ABC-áruházakat, s a vizsgált 
térségben az Apácai Nevelési Központot, az 
Árpád gimnáziumot, valamint a Németh László 
utcai óvodát. A technológia alkalmazása a 2000-
es évek első felében már látható problémákat 
vetett fel, ezért az így épített házakat be kellett 
vizsgáltatni, és az épületeket meg kellett erő-
síteni. A feladat kapcsán a megoldás még várat 
magára, az épületek közül napirenden van az 
Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola 
felújítása (az iskola ideiglenesen, a felújítás 
idejére átköltözött az Anikó utcai iskolába), de az 
Apáczai téri iskolák és a művelődési ház, 
valamint az óvoda még vissza van.

A rendszerváltás utáni időben jellemzően 
magáncégek építettek lakásokat e területen. Ki 
lehetett használni azt, hogy a korábbi időszakból 
még jókora beépítetlen területek maradtak a 
Sztárai és a Fellbach utca mellett, valamint az 
Árpád Fejedelem Gimnázium szomszédságá-
ban. A panelnél lényegesen korszerűbb, téglából 
épült, egészségesebb és hosszabb távú pers-
pektívát ígérő társasházak jöttek létre a Fellbach 
utcai lakóparkban. A gimnázium mellett szociális 
bérlakások keletkeztek, a délre fekvő épületek 
aljában szolgáltatóegységek nyitották meg kapu-
ikat. A 2008. évi válság gazdasági és jövedelmi 
következményei némileg átrendezték a térség 
ingatlanpiacát, a korábbi devizaalapú hitelek 
felvevői igen rossz helyzetbe kerültek. 2011-ben 
a helyi sajtó adatai szerint Pécs városában 
mintegy 400-500 új lakás állt tulajdonos nélkül, s 
egyedül a Fellbach utcában mintegy 100 új lakás 

17nem talált még vevőre.  Három évvel később 



15XI. KÖZÉP-MEGYER 

lakosának évtizedeken keresztül a belvárosi 
szakrendelőkbe kellett utaznia a különböző 
szakorvosi vizsgálatokra. Ezen segített az egy 
éve átadott kertvárosi egészségügyi rendelő-
intézet, amelyet a PÉTÁV volt irodaépületében 
alakítottak ki. 

Az eddigi áttekintésünkből is következik, hogy a 
városrésznek máig vannak alapvető funkcionális 
problémái, s ezek többsége abból fakad, hogy a 
nagy munkaerő-igényű munkahelyek – leszá-
mítva néhány iskolát – a város más részein 
találhatók. A megyeri térségben meglévő állás-
helyek nem elegendők az itt élők számára. Azok 
a törekvések, melyek az egykori Nevelési Köz-
pont köré szervezett szolgáltatói bázissal egy 
önálló városrésznek gondolták e térséget, mára 
nyilvánvalóan elhalványodtak, a technológiai és 
kommunikációs fejlődés, a polgárok, s főleg a 
fiatalok igényei napjainkra felülírták ezeket. A 
belvároshoz kötődő minőségi szórakozóhelyek, 
a kulturális kínálat nagy része, a bevásárlóköz-
pontok nyújtotta életvilág stb. korlátozzák a 
megyeri városrész fejlődési lehetőségeit. Közép-
Megyer belső magja elsősorban a szolgáltatá-
sokra tud koncentrálni, amely ugyan rejthet 
magában egyedi innovatív lehetőségeket, de ez 
kevéssé jellemző. A célterület lakossága majd-
nem eléri a 14 000 főt, melyből a diplomások 
aránya 19%. A városrész öregedési indexe 
átlagosnak mondható (1,18), ennek megfelelően 
a gazdaságilag aktív népesség közel 72%-os. 

még mindig csak veszteséggel lehetett túladni az 
ingatlanokon, a következő években viszont 
normalizálódott a helyzet.    

A kezdeti közlekedési rendszer is sokat javult az 
idők során Közép-Megyeren. Nem volt túl 
szerencsés megoldás, hogy a mintegy 55 000-60 
000 fős Megyeri-kertváros egész lakosságának 
belváros felé irányuló mobilitását két útra 
tervezték. A tömegközlekedés ezzel nagyon kor-
látozott maradt: más pécsi térségek csak 
autóbusszal vagy autón érhetők el. Az autóbusz-
közlekedés decentruma sokáig az Apáczai 
Csere János Körtéren volt. Az utóbbi évtizedben, 
nem utolsósorban a Pécs 2010 Európa Kulturális 
Fővárosa program fejlesztései kapcsán viszont 
egyre erőteljesebben artikulálódott az a társa-
dalmi igény, hogy az igencsak környezetszeny-
nyező és zajos autóbuszforgalmat máshova 
kellene elhelyezni. Ennek során épült meg a 
Sztárai utca végén lévő autóbusz-állomás, így a 
térséget határoló utakra került át a forgalom. A 
belvárost az erős közlekedési időszakokban már 
sok évtizede gyorsjáratokkal lehet elérni. 

A terület működésében igen fontos tényező volt a 
Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa projekt, 
melyben nagy hangsúlyt kapott a pécsi közterek 
megújítása is. Ennek során tettyei, belvárosi, 
uránvárosi, szigeti városrészi, s nem utolsósor-
ban közép-megyeri területek is lehetőséghez 
jutottak. A célterületen ez alapvetően a Csont-
váry utca és az Apáczai Csere János Körtér 
környékének átépítését, felújítását jelentette. 
Ennek során két egyedi szökőkutat építettek, 

2 mintegy 14 000 m térburkolatot raktak le, árnyé-
kolókat, utcabútorokat hoztak létre, amelybe az 
agora és a buszmegálló is beletartozott. A fel-
újítás után 2009. november 20-án adták át a 

18területet.  Fontos eredmény volt a hajdani autó-
busz-állomás helyén a gépkocsiparkolók kialakí-
tása és a belső kerékpárút kiépítése is. A terület 
hosszú távú fejlődését leginkább egy megfelelő 
méretű és funkciójú egészségügyi központ 
hiánya hátráltatta. A térségben lévő háziorvosi 
épületek állapota sem megfelelő, időszerű volt a 
korszerűsítésük. A városrész több tízezer 

3. A megújult ANK és környezete
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2.  A HELYI KULTURÁLIS ÉS SZELLEMI ÉLET 

SAJÁTOSSÁGAI

Mint az előző fejezetben is utaltunk rá, Közép-
Megyer lakossága társadalmi összetételét tekint-
ve jellemzően az iparban elhelyezkedők közül 
került ki az 1970-es évektől. Nem meglepő, hogy a 
betelepülők is elsősorban az ipari munkásság 
soraiból verbuválódnak, noha a nyugati, észak-
nyugati városrész részekre bontásából fakadóan 
is tapasztalható egyfajta belső migráció, így a 
lakossági összetétel teljesen vegyes képet fest, a 
város paneltömbjei a társadalom egyfajta olvasz-
tótégelyévé váltak, ahol a jövedelmi viszonyok 
alapvetően hatnak e városrészek lakosságának 
összetételére. Az eltelt fél évszázad során a 
lakosság egy része is kicserélődött, de vitat-
hatatlanul állandónak tekinthető a „Nevkó” folya-
matos jelenléte és hatása az itt élők minden-
napjaira.

A nagyközönség szempontjából is meghatározó 
intézmény a sportegység, mely a lakossági 
igények folyamatos elemzésével bővíti a szolgál-
tatási körét. Népszerűsíti a tanulók körében új 
kikapcsolódási lehetőségeket, növeli azon spor-
tágak számát, ahol a versenysport újabb lehe-
tőségét tudja megteremteni, diákolimpiai és 
egyesületi versenyek lebonyolítását teszi lehe-
tővé. A városrészben több sportegyesület és klub 
működik, melyeket jól szolgál a helyi infra-
struktúra.

Szót kell ejtenünk a közoktatási intézményekről, 
melyek programjaikkal, a családoknak szóló 
közösségi rendezvényeikkel szerepet vállalnak a 
közösségek építésében, fejlesztésében. A Pécsi 
Apáczai Csere János Általános Iskola, 
Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti 
Iskola mindegyik alintézménye rendelkezik 

valamilyen társadalmi szervezettel. A gimná-
ziumhoz kapcsolódóan 2015-ig működött az 
iskolai diákközéleti szervezeteinek és rendez-
vényeinek támogatására, a tanulók anyagi segí-
tésére az „Apádék Alapítvány”. A „Studio 
Magister Alapítvány” hasonló célzattal indult, 
támogatja az intézmény szalagavató bálját, a 
tanulmányi versenyeket, színház- és hang-
verseny-bérletek, jegyek vásárlásával a diá-
kokat, a diákönkormányzatot pedig az általuk 
szervezett rendezvényeken keresztül (nyelvi 
képzések, ballagás, szociális támogatás rászo-
ruló tanulóknak, tanulmányi és osztálykirán-
dulások). Az ANK egykori 1. számú Általános 
Iskolájának  alapítványa a „Naprakész 
Alapítvány”, mely több más mellett különösen a 
balatoni tábort, a Föld napja programot, az 
iskolaszépítő programot, a kórustábort, a tánc-
tagozatosok országos versenyeken való részvé-
telét, a Zengő Vándortábort patronálja. Az egy-
kori 2. számú Általános Iskola alapítványa, az 
„Idegennyelv Tanulási, Táborozási, Számí-
tástechnikai Alapítvány” az iskola tanulóinak 
táboroztatását segíti, továbbá feladatának tekinti 
az idegennyelv- és számítástechnika-oktatás 
iskolai eszközrendszerének támogatását, a 
tanulói nyelvvizsgák és az ehhez kapcsolódó 
iskolai oktatás dotálását. Az Alapfokú Művé-
szeti Iskola alapítványa a „Művészeti Nevelé-
sért Alapítvány”. Jóvoltukból rendezik meg az 
immáron hagyományos Apáczai Társastánc 
Fesztivált. Az ANK kollégiumában 2007 
márciusában alakult az „Otthon az Otthonban 
Egyesület”. Az egyesület célja a kollégium 
dologi feltételeinek fejlesztése, a tanulók 
egészséges testi, értelmi és személyiség-
fejlődésének elősegítése (szakkörök, vetél-
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kedők, kirándulások, egyéb kollégiumi progra-
mok támogatása). Az ANK-ban működik a 
Csiribiri Óvoda. Az Apáczai Óvoda 1. számú 
épületében folyó óvodai nevelés megsegítésére 
szerveződött a „Jövőért Gyermeknevelési 
Alapítvány”. Célja a színvonalas nevelőmunka, 
a szakmai anyagok, tárgyi eszközök biztosítása, 
a gyermekek képességfejlesztését szolgáló 
eszközök beszerzése, az óvodapedagógusok 
szakmai továbbképzésének segítése, a kicsik 
részére ismeretterjesztő programok, kirándu-
lások szervezése. A Cifra Palota Oviban folyó 
nevelőmunkát támogatja a „Cifra Palota Alapít-
vány”, mely a 2. számú épületben található. Az 
alapítvány gondot fordít a sajátos nevelési igényű 
(integrált, részben szegregált) gyermekek neve-
lésére, foglalkoztatására, támogatására, a kicsik 
számára ingergazdag környezet megterem-
tésére. Ugyancsak itt működik az Aprók Háza 
Óvoda, alapítványuk az „Aprók Háza Alapít-
vány”, melynek célja az Apáczai Óvoda 3. 
számú épületében folyó színvonalas nevelő-
munka feltételeinek biztosítása és fejlesztése, a 
gyermekek képességfejlesztését szolgáló 
eszközök megteremtése, az óvónők szakmai 
továbbképzésének segítése, szakmai prog-
ramok megvalósítása, kirándulások szervezése, 
melyek a gyermeki megismerést segítik. S ha 
már a felsorolásnál tartunk, nem feledkezhetünk 
el a legkisebbekről sem. A Csoda Bölcsőde, 
alapítványa a „Csoda Bölcsőde Közhasznú 
Alapítvány”, mely az intézményben folyó 
munkát támogatja, s lehetőségeihez mérten tesz 
az intézmény tárgyieszköz-parkjának bőví-
téséért. 

Az egykori Nevkó intézményei mellett Közép-
Megyer területén több óvodai és iskolai intéz-
mény, s azok alapítványai szolgálják még a 
fiatalság biztonságos elhelyezését és szellemi 
fejlődését. A Pécsi Árpád Fejedelem Gim-
názium és Általános Iskola első osztálytól az 
érettségiig lehetővé teszi a gyermekek tovább-
haladását, tanulását. Az itt eltöltött 12 év 
folyamatossága, biztonsága sok lehetőséget 
kínál a diákok hatékony oktatására, az egyéni 

igényekhez szabott gondoskodásra. Az iskola 
gyakorlatában alkalmazza az Arizona programot, 
ami lehetőség a tanórákon a zökkenőmentesebb 
tanításhoz és tanuláshoz. A program segíti az 
iskolai szabályokhoz, normákhoz való alkalmaz-
kodást, a közösségbe való beilleszkedést. Célja 
annak biztosítása, hogy a tanár nyugodt körül-
mények között végezhesse a munkáját, és 
megvédje a tanulni szándékozó diákok jogait az 
órák normális menetét zavarókkal szemben. Az 
intézményben két alapítvány is működik a 
diákság érdekében. Az „Alsós Diákjainkért 
Alapítvány” feladata az első négy évfolyam 
tanulóközösségének színvonalas neveléséhez-
oktatásához szükséges pénzeszközök kiegé-
szítése, a tanulók képességfejlesztésének, a 
körükben végzett ismeretterjesztés támogatása, 
a különböző területeken kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó nebulók jutalmazása, az egész-
séges életmódra nevelés lehetőségeinek 
bővítése és tanulmányi kirándulások támo-
gatása, valamint a szabadidő hasznos eltöltését 
szolgáló eszközök, létesítmények fejlesztése. Az 
„Árpád Gimnázium Alapítvány” hozzájárul a 
gimnáziumban folyó idegennyelvi képzés anyagi 
feltételeinek biztosításához, támogatja az intéz-
mény külföldi cserekapcsolatait, a szaktárgyi 
táborokat, a tanulók nyelvi képzését segítő 
utakat, a tanulmányi pályázati kiírásokat és a 
tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó tanulókat, ahogyan a hátrányos 
helyzetű diákokat is. Az iskola tagja a Magyar-
országi Ökoiskola Hálózatnak, mely programot 
2000-ben kezdeményezte az akkori Oktatási 
Minisztérium. Célja a fenntarthatóságra nevelés, 
a környezeti nevelés jó gyakorlatain alapuló, a 
nemzetközi és hazai szinten is izgalmas, a 
kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodó pedagógiai 
gyakorlat alkalmazása, mely az egész intéz-
ményes fenntarthatóságra nevelést jelenti. 
Programjaiba számos esetben a szülőket, 
családtagokat is bevonják. 

A Kontrasztok Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2000-ben kezdte meg működését 
Pécsett, 8 tagintézményük egyike az Árpád 
Fejedelem Gimnáziumban található zeneiskola.
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„Zeneiskolánk célja az alapítói szándék 
szerint az egyetemes és magyar 
zenekultúra értékeinek átadásával a helyi 
társadalom zenei műveltségének 
fejlesztése, jó amatőr muzsikusok képzése, 
a kiemelkedő tehetségek továbbképzése, 
zenei pályára irányításának elősegítése, 
zene- és kultúraszerető, zene- és 
kultúraértő fiatalok nevelése. Mindezek által 
a zenei műveltség és így az általános 
műveltség pallérozása” - vallotta Villányi 
Tamás igazgató az iskola bemutatásában.

A Pécsi Apáczai Csere János Általános 
Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 
Művészeti Iskola az egykori Pécsi Apáczai 
Nevelési és Általános Művelődési Központ 
közoktatási egységeit öleli fel. A 6 szakmailag 
önálló egység tagja a művészeti iskola, mely 
Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
néven zeneiskolaként indult. 1992-től itt műkö-

dött a Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola, 
mely létrejöttét Lantos Ferenc Kossuth-díjas 
festőművésznek és párjának, Apagyi Mária 
zongoraművésznek és zenetanárnak köszön-
heti. Az intézmény 2013 óta a Tettyén végzi 
tevékenységét. Az alapítók hitték, hogy a 
gyermek hatéves kortól már fogékony, befogadó 
mindenre, amit csak adhatnak a művészetek az 
embernek. A tanítványok életkorát 22 éves korig 
terjesztették ki, hiszen kora felnőtt korban is oly 
sokan vissza-visszatértek, merítkezve a 
tanultakból, s megmutatva, hova jutottak el az 
évek során. 2019-ben az iskola társalapítója, 
Lantos Ferenc születésének 90. évfordulójára 
emlékeztek az iskolában. 

A művész azt vallotta: 

„A művészet segít felismerni, hogy mi a 
teendőnk a világban.”

4.  Plakát a Lantos Ferenc születésének 90. évfordulójára hirdetett rendezvényről
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Közép-Megyer Kertváros talán a legsűrűbben 
lakott része. Természetes, hogy a családok 
mindennapjaiban a jelentős nevelési intéz-
mények között meghatározó az óvodák száma is 
e városrészben. A Kertvárosi Óvoda Németh 
László utcai óvodája 1985-ben épült Kertváros 
peremén. Szinte minden kertvárosi autóbusszal 
jól megközelíthető. Az 5 csoportos, 120 férő-
helyes intézményben a gyermekek életkorától 
függően homogén és heterogén csoportok 
működnek. Jelen dokumentum készítésének 
idején folyamatban van az ovi felújítása, így a 
gyerekek 2019 nyarán már egy megújult épületet 
vehetnek birtokba. Az óvoda saját alapítványa a 
„Németh László Óvoda Óvodásaiért Alapít-
vány” nevet vette fel. Részben az alapítványi 
támogatások teszik lehetővé a rendszeres prog-
ramok megszervezését. 

Ugyancsak a Németh László utcában található a 
Kicsi Kék Bölcsőde, mely a pécsi Kisgyermek 
Szociális Intézmények komplex intézményrend-
szerén belül működik Kertvárosban, a bölcsőde 
felújításáig jelenleg az Anikó utcában. A böl-
csőde 70 férőhelyen 5 csoportszobában, 20 
hetes kortól biztosítja a gyermekek napközbeni 
ellátását. Az intézményt a 2006-ban alakult 
„Kicsikék Alapítvány” segíti, mely jogállása 
szerint közhasznú alapítvány. Célja a kisgyer-
mekes és gyermeket váró családok támogatása, 
a Kicsi Kék Bölcsőde anyagi, tárgyi, személyi fel-
tételeinek gyarapítása, a szülőkkel való tar-
talmas kapcsolatok, a kölcsönös együttműködés 
kialakítása. 

Ha sorra vesszük a Közép-Megyert érintő 
közösségi intézményeket, nem feledkezhetünk 
meg a Kertvárosi Református Egyházközség 
református templomáról sem. S ez akkor is 
igaz, ha az egyház ezen intézménye nem a szűk 
értelemben vett városrészen belül, hanem a 
Nagy Imre – Sztárai Mihály út túloldalán, már a 
Déli városrészekhez kapcsolódóan van jelen, 
ugyanakkor létrejötte szorosan összefonódik 
ezen városrész fejlődésével, alakulásával. A 
kertvárosi lakótelep terjeszkedése folytán merült 
fel az igény egy új egyházközség szervezésére, 

új templom építésére. 1983-ban kezdődött a 
gyülekezet létrehozása, mely Szénási János és 
felesége, Szénásiné Gazda Klára lelkészekhez 
köthető. A presbitérium 1987-ben alakult, ugyan-
ezen évben tartották első istentiszteletüket a 
gyülekezeti teremben. Az 1989-től épülő 600 
férőhelyes templomban az 1993. év pünkösdjén 
volt az első istentisztelet, a templomszentelésre 
1995-ben került sor. A templom tervezése során 
Tillai Ernő a kisgyermekes hívőkre is gondolt, így 
az ő igényeiknek megfelelően alakította ki az 
imaház sajátos belső szerkezetét, egy üvegfallal 
leválasztott terem nyújt lehetőséget a szülőknek 
az istentisztelet során a részvételre. Az új egy-
házközség nemcsak Kertvárost, hanem Málo-
mot, Postavölgyet és Nagyárpádot is magába 
foglalja. A közösség a város számára is kie-
melten fontos, amit az Értékes Pécs projekt itt 
megvalósult fejlesztései is alátámasztanak. 
2014-ben a projekt részeként olyan ornamen-
tikás díszítésű festett fakazetták kerültek az 
épület mennyezetére, melyek egy civilszervezet, 
a Közelítés Művészeti Egyesület tagjainak keze 
munkáját dicsérik. Egyben egy, a maga nemében 
egyedülálló váltócsúszkás orgona is a templom 
részévé vált a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra 
Kft. munkájának eredményeként. 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 

19szabadságnak, kreativitásnak...” 

A református egyház közösségformáló-építő 
szerepe meghatározó jelentőségű Kertvárosban, 
hiszen a közösség lelki élete szempontjából 
fontos rendezvények sorát láthatjuk a kertvárosi 
egyházközség szervezésében: gyermekeknek, 
családoknak szóló programok, karácsonyi öröm-
hír klub, baba-mama foglalkozások, imaóra, 
Bibliaóra, ifi óra, női óra – csak néhány ízelítőül – 
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5. A református egyház megyeri temploma

szolgálják a hívők testi-lelki egészségét. A 
kertvárosi református templom adott otthont a 
kórustalálkozónak 1998-ban, amelyen a Pécs 
Kertvárosi Gyülekezet Psalmus Kórusa is részt 
vett. De az épületben a fellépők sorában rend-
szeresen helyet kapnak a környékbeli iskolák és 
művészeti csoportjaik is.

A szabadidős programok és a helyi közösségi 
művelődés színtere, központja a Nevkó műve-
lődési háza, melynek tervezése 197678-ig tartó 
időintervallumban, míg az építése 1978–83 kö-
zött zajlott. „2016-ban – Baranyában elsőként – 
az ANK Művelődési Ház megkapta a Minősített 
Közművelődési Intézmény címet a Magyar Kul-
túra napján. Büszke vagyok rá, ez az én csapa-
tom eredménye.” – hangsúlyozta egy interjúban 
Dombi Erzsébet Lívia az intézmény egykori igaz-

20gatója.  Ugyan az épületegyüttes napjainkban 
két fenntartó alá tartozik, mégis éppúgy képviseli 
az egységet, amint megalapításakor. A műve-
lődési ház 2018 őszén ünnepelte a 35. jubile-

umát, s ez alkalommal ismét egy asztalhoz ültek 
az egykoron együtt munkálkodó szakemberek. 
Visszaemlékezéseikkel csodálatos képet alkot-
tak az indulás éveiről, a kezdeti nehézségekről és 
a gazdag kulturális kiteljesedésről, valamint a 
városrészből az egész városra kiterjedő szakmai 
munka hatásairól. Mégis, a 25. jubileumi évkönyv 
soraival hívnánk fel az olvasó figyelmét arra az 
innovatív törekvésre, melynek létezésével és 
funkcióival igyekezett megfelelni az intézmény az 
elmúlt évtizedek során: 

„A szakmai és tudományos közvélemény az 
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési 
Központban folyó kísérletet elsősorban, mint a 
nevelési-oktatási és közművelődési tevékeny-
ségek, az iskola és a közművelődési intéz-
mények integrációját célzó kísérletet tartja 
számon. Bár e megítélés tükrözi a Nevelési 
Központ működésének és a kísérletnek egyik 
jellegzetességét, egyúttal jelentősen leegysze-
rűsíti és némileg el is torzítja az itt folyó komplex 
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pedagógiai-művelődési fejlesztő kutatás tar-
talmát, lényegét. Kétségtelen, hogy a kísérlet 
első időszakában, az intézmény kiépülésével 
párhuzamosan folyó kísérlet középpontjában az 
igen komplex értelemben vett feltételrendszer, 
azaz egy új típusú integrált gondozási - nevelési - 
művelődési - sport- és egyéb szolgáltatásokat 
nyújtó rendszer kialakítása állt. Az integráció 
azonban már ebben az időszakban sem a cél, 
hanem a feltételrendszer szerepét töltötte be. 
Egy olyan feltételrendszerét, amelynek keretei 
között lehetőség nyílik arra, hogy – a lakó-
terület csecsemő, gyermek, ifjú és felnőtt 
lakosságának a törvényekben deklarált gon-
dozási, nevelési-oktatási, művelődési, spor-
tolási igényét új módon elégítsük ki és 
fejlesszük; – tudományosan megalapozott és 
ellenőrzött módon kimunkáljuk az intézményes 
nevelés-művelődés egy új alternatív modelljét, 
amely »mintául« szolgálhat a komplex funkciókat 
ellátó intézmények (nevelési központok, álta-
lános művelődési központok) számára, miköz-
ben adaptálható megoldásokat kínál az óvoda, 
az iskola és a közművelődési intézmények 
megújítását célzó központi és helyi törekvések-
hez.” írta dr. Mihály Ottó kutatásvezető az 

21intézmény 25. éves jubileumi kiadványában.

A közművelődési funkcióhoz kapcsolódóan az 
elmúlt évtizedek legsikeresebb rendezvényei 
voltak: Micimackó Filmklub, Meseszínház, Kincs-
kereső és Indián Tábor, Mackó- és nyúlkiállítás, 
Pécsi Gyermekfesztivál, Tavaszi Zsibongás, Lég-
gömbparádé, Kertvárosi Majális és a Gyermek-
karácsony. 

A Nevkó 35. jubileuma alkalmából közösségi 
oldalt is létrehoztak, ahol az intézmény első 35 
esztendejéhez kapcsolódó képeket is vártak és 
várnak a látogatóktól. A közös emlékezés során 
számos legendás történet kelt ismét életre, így a 
Bi-Bá-Bó bábcsoport, a felnőttképzési tanfo-
lyamok, a helyi színjátszócsoport találkozásai, a 
kiállítások sora, de megidéződött a Pécsi Blues 
Fesztiválok és számos más zenei élmény han-
gulata is. 

És, hogy milyen is volt a Nevkó, azt a 30Y, a 2000-
ben alapított pécsi alternatív rockegyüttes is 
megénekelte a Pécsi tánctanár című dalában: 

„..a NEVKÓ-ban péntekenként meghaltak 
érte a tinilányok, és a műkövön 
visszhangzottak azok a romantikus latin 
számok…”. 

A mai nevén PKK Apáczai Művelődési Ház aktív 
közösségi térként működik Kertváros szívében. 
S bár az egykori innovatív komplexumban a 
közművelődési és a közoktatási funkciók levá-
lasztásával más-más fenntartói kötelezettségek 
jöttek létre, az itt dolgozó intézmények közötti 
együttműködés továbbra is meghatározó a 
programok és a szakmai folyamatok tekinte-
tében. Máig biztosítják a naponta itt megforduló 
gyerekek számára a művelt emberré formálódás 
lehetőségeit, ezen túlmenően pedig a sajátos 
összetételű lakótelepi közösség találkozásának 
bázisát jelenti az intézmény.

A művház klubjain és tanfolyamain túl jeles 
nagyrendezvények helyszínéül is szolgált a 80-
as években. Itt rendeztek bluesfesztiválokat, a 
Pécsi Gyermekfesztiválokat, jazztalálkozókat. 
Népszerű programjai között szerepeltek borver-
senyek, fotókiállítások, könyvvásárok, illetve 
szülőknek, elváltaknak szóló szemináriumok, 
csak néhányat kiragadva a számtalan rendez-
vény közül. A művelődési házból indult a Bi-Bá-
Bó bábegyüttes és az Art Kísérleti Stúdió is, 
ami a kor helyi kommunikációs innovációja volt. A 
hetente közvetített 120 perces magazinműsorok 
részben pécsi érdekeltségű, aktuális közéleti 
eseményeket dolgoztak fel stúdióbeszélgetés 
vagy külső helyszínen forgatott 8-10 perces 
beszélgetések, interjúk formájában. Természe-
tesen színházi előadásoknak is helyet biztosított 
az intézmény, emellett irodalomtörténeti előadás-
sorozatot is indítottak, továbbá a 90-es években 
már nyári napközis táborokat is szerveztek 
iskolásoknak. A művelődési ház működési terü-
letén jelenleg is biztosítja a – társadalmi igények-
hez igazodó – művelődési tevékenységek, 
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számottevő a nemzetiségiek aránya, viszont a 
nemzetiségiek számára készségesen nyújt 
lehetőséget a hagyományaik, kultúrájuk és gasz-
tronómiájuk bemutatásához. A ma a Pécsi Kultu-
rális Központ tagintézményeként működő Apá-
czai Művelődési Ház fennállása óta számos 
német kisebbségi kulturális eseménynek ad 
otthont. Hogy a legfontosabbakat említsük, itt 
rendezik meg évek óta a Baranya megyei Német 
Népdaléneklési Versenyt. Szintén Kertvárosban 
szerveződött 2017. augusztus 20-án a II. Nemze-
tiségi Piknik is, ahol a Pécsett élő nemzetiségiek 
mutathatták be kultúrájukat.

A Nemzetiségek Napja rendezvénysorozatot 
az Apáczai Csere János körtéren, azaz az 
Agorán rendezik meg 2017 óta. A svábok mellett 
a horvát, a ruszin, a cigány és a görög nemze-
tiség is képviselteti magát a rendezvényen, 
melynek célja a nemzetiségek és a többségi 
társadalom közötti kohézió, valamint a be- és 
elfogadó pécsi közösségi attitűd erősítése. A 
Sopianae Kulturális Egyesület szervezésében 
életre hívott rendezvény a kézműves foglal-

öntevékeny köz- és közösségi feladatot ellátó 
civilszervezetek, közösségi aktivitások számára 
szükséges feltételeket. A programkínálatot és a 
napi tevékenységet úgy határozzák meg, hogy 
egyrészről kielégítse a lakótelep nagyon változó 
összetételű lakosságának igényeit, másrészről 
figyelembe veszik, hogy melyek azok a kínálati 
elemek, amelyekért a közönség úgymond „kijön” 
Kertvárosba.

Az elmúlt években meghatározó kulturális kaval-
kádot jelentenek a nemzetiségi programok Kert-
város szívében. Pécs a nemzetiségi hagyomá-
nyokra építő igazi multikulturális város, miként 
Baranya megye egésze és az azt körülvevő régió 
is. Pécsett a 2014-es választásokat követően a 
Magyarországon elismert 13 nemzeti és etnikai 
kisebbség közül tíz, a német, a horvát, a ruszin, 
az ukrán, a lengyel, a szerb, a roma, a görög, az 
örmény és a bolgár választott saját kisebbségi 
önkormányzatot. Napjainkban a város a magyar-
országi német, horvát és roma kultúra legfon-
tosabb helyszínei közé tartozik. A körülbelül fél 
évszázados közép-megyeri városrészben nem 

6.  Egykori plakát a bábcsoportról



23XI. KÖZÉP-MEGYER 

kozások által lehetőséget nyújt a hagyományok 
ápolására. Itt évről évre a kosárfonás, a csuhé-
zás, a szövés, a busómaszk-faragás és az 
agyagozás alapjaival ismerkedhetnek meg az 

érdeklődők. A Közösségek Pécsért projekt 
keretében a hagyományőrző csoportok zenei és 
táncos színpadi bemutatóin kívül népviseleti-
fotó- és könyvkiállításokkal, gasztronómiai 

7. Plakát: II. Nemzetiségi Piknik a IV. Kertvárosi Családi nap részeként

8.  Geresdlakról hozták el a svábok nemzeti ételét a tízemeletesek közé
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kóstolóval (sváb gőzgombóc, cigány lecsó, 
sokác bab, horvát csobanac, hucul és csevap-
csicsa) és kézműves bemutatókkal várták a 
közönséget 2019-ben is, a programot közös tánc-
ház zárta. A műsorban a 25. jubileumát ünneplő 
Gandhi gimnázium roma összművészeti bemu-
tatóját is láthatták a jelenlévők.

Az Apáczai Csere János Fiókkönyvtár 2017. 
szeptember 1-jén csatlakozott a Csorba Győző 
Könyvtár pécsi városi fiókkönyvtári hálózatához, 

21 000 m -es térben fogadja látogatóit. Első olva-
sói 1982. december 2-án iratkoztak be, és ma már 
gyermekeiknek, unokáiknak adják tovább a 
könyvtár, az olvasás szeretetét. Az intézmény 
felnőtt, gyermek és zenei részleget működtet, és 
közel 70 ezres gyűjteménnyel, melyben könyvek, 
újságok, folyóiratok, zenei lemezek, CD-k, han-
goskönyvek és elektronikus források is meg-
találhatók, várja az érdeklődőket. Heti 43 órás 
nyitvatartási időben valamennyi szolgáltatási 
ponton áttekinthető és kényelmes környezetben, 

9.  Az ANK Művelődési Háza

barátságos légkörben, differenciált szolgáltatást 
kínálnak babáknak, ovisoknak, diákoknak, fiata-
loknak, felnőtteknek, nyugdíjasoknak, illetve a 
foglalkozásokra érkező csoportoknak. A könyv-
tár virtuális szolgáltatásai a nap 24 órájában 
elérhetők. Az online katalógusban bárki otthonról 
is böngészhet. 

A Csorba Győző Könyvtár Ház-hoz megy a 
könyvtár! szolgáltatása azok számára nyújt 
segítséget, akik betegségük miatt ideiglenesen, 
vagy akár hosszabb ideig nem tudnak szemé-
lyesen eljutni a könyvtárba. 

„…legyen egy olyan helyszín, amely egy 
hetven-ezres városrész művelődési 
igényeit kielégíti” 

– nyilatkozta egy alkalommal László Margit 
könyvtárigazgató, aki vidékről került Pécsre, és 
anno részt vett az ANK könyvtárának alapítá-

23sában is. 
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10. Tanfolyamokat hirdető szórólap 1989-ből

A felnőttek tanulási alternatívái egykor megha-
tározó részét képezték a közművelődési intéz-
mények programjainak. A változó világhoz való 
alkalmazkodás jegyében rendszeresen szer-
veztek tanfolyamokat, melyek nemcsak a sza-
badidő hasznos eltöltésére irányultak, hanem a 
mindennapi életben, akár az elhelyezkedésben is 
segítették a lakókat. 

XI. KÖZÉP-MEGYER 
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3. HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI 

TEVÉKENYSÉGEK ÉS JÓ PÉLDÁK NAPJAINKBAN 

KÖZÉP-MEGYER TERÜLETÉN 

A 70-es, 80-as években idetelepült lakosságot 
elsősorban az akkor fénykorát élő bányászatban, 
az építőiparban, a bőr- és kesztyűgyártásban, a 
gépipar területén, a sör- és dohányiparban, a tej- 
és húsiparban foglalkoztatták, így kevésbé 
szólhatunk a tradicionális mesterségek jelen-
létéről e városrészben. Ugyanakkor egy olyan 
történelmi időszakot is élünk már ez idő tájt, 
amikor az erős expanzió elfedi a valós problé-
mákat, a szocialista gazdasági berendezkedés 
közeli csődjét, ami alapvetően hatott a városrész 
jövőjére. Mindemellett a hagyományos mester-
ségek ápolása, a hagyománytisztelet fontos 
értéket képvisel Pécsnek ezen városrészében is. 

Fennállása óta számos, a hagyományok ápo-
lását célzó rendezvénynek adott otthont a műve-
lődési ház, s az utóbbi időszakban ezek egyike 
volt TRADE-íció klubfoglalkozás-sorozat is, 
melynek célcsoportját a fiatalok képezték. A 
városi kulturális hagyományok, értékek piaci 
alapú értékesítésének lehetőségeit célzó önkén-
tes szakmai klubfoglalkozások célja az volt, hogy 
térképezzék fel a városi lakosság körében a helyi 
fejlesztési igényeket, szolgáltatási elvárásokat, a 
munkaerőpiaci szükségleteket. Az Apáczai 
Művelődési Házban rendezték meg a TRADE-
íció keramikusság rejtelmeit bemutató klub-
foglalkozást.

11.  A keramikusságról az ANK-ban
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„A kerámiakészítés egy régi-új mesterség, 
mellyel a munkaerőpiacon is 
érvényesülhetnek a fiatalok” 

– vallja Fürtös Natália, aki először a mesterség 
szépségére világított rá, majd bemutatta az 
agyag változatait, a mázak fajtáit, színeit, elké-
szítésük módját, az általa használt és a saját 
maga készített eszközeit, a kemencét és az 
égetés módjait. Megmutatott különböző fázisban 
lévő alkotásokat is, továbbá a fiatalok hallhattak a 
kerámia történetéről, és érdekes ízelítőt kaphat-

24tak egy-egy anyag használatával kapcsolatban.

Szintén a TRADE-íció keretein belül zajlott a 
nemezelést bemutató előadás, melynek a 
művészeti iskola adott otthont Lehetőségek a 
nemezelés művészetében címmel. Csille Márta 
iparművész mesélt a nemezelés történetéről, a 
régi és újabb technikákról, a gyapjú festéséről, 
majd ismertette a felhasználási lehetőségeit. 
Elmondása szerint ő azért választotta ezt a szép 
mesterséget, mert amikor meglátta az alapanya-
gokat, a színek, a formák által kínált lehetősé-
geket, a képzelete már életre is keltette a tár-
gyakat, emellett nagyon élvezetes számára a 
tervek megvalósítása is. Sajnos egyre keve-
sebben űzik ezt az eredendően ősi mesterséget, 
pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy nagy 
kereslet van a gyapjútermékekre. Éppen ezért 
szükségeltetik ennek a szakmának a megőr-
zése, művelése és a következő generációkkal 
történő megismertetése, illetve átörökítése.

A balett táncművészet rejtelmeit bemutató foglal-
kozást az Alapfokú Művészeti Iskola Művészeti 
Iskolájának a modern tánc és klasszikus balett 
tanszak diákjainak részvételével rendezték meg 
a művelődési házban. A klasszikus balett tré-
ninget Bombicz Barbara, a Győri Balett alapító- 
és örökös tagja tartotta. A művésznő kisugár-
zása, személyes varázsa, a lényéből áradó mű-
vészi erő, a balett adta tartás, a légiesség, a 
nemesség rabul ejtette, átjárta a növendékeket. 
Nagy élményt jelentett a tanulóknak a foglal-
kozás, mely tovább erősítette bennük a szán-
dékot, hogy hivatásul válasszák a táncot .

A jelenlegi állandó programkínálatban az egé-
szen kicsiktől a szenior korosztályig mindenkit 
megszólítanak. A számos lehetőség közül 
néhány: ifjúsági klub, hatha jóga, baba-mama 
klub, ringató, mozgásfejlesztő babatornák, szí-
nező klub, saját tánc, könyvbarát klub.

Gyermekeikkel karjukon heti rendszerességgel 
gyülekeznek az édesanyák a művelődési házban 
a baba-mama klub foglalkozásaira, mely kicsit 
más, mint a többi hasonló jellegű program. A 
gyermekek zenés-mondókás foglalkozása 
mellett orvosi, gyógypedagógiai, bűnmegelőzési, 
internethasználati vagy védőnői tanácsokat és 
praktikus ismereteket kapnak az anyukák.

Az egészség jegyében hívták életre a Harmónia 
Hétvége programot, mely 3 nap az egészség-
fejlesztés, az egészségesebb életmód köré 
szerveződött orvosok és egészségügyi szak-
emberek előadásaival, interaktív torna- és 
ételkészítési bemutatókkal, valamint különböző 
szűrővizsgálatokkal.

12.  Gyermekprogramra invitáló plakát
az ANK Művelődési Házából
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A „Határon Túl és Innen” szabadegyetemi soro-
zat is új kezdeményezése a városrésznek, mely 
a „Kertvárosi Tudásexpressz” projekt kereteiben 
szerveződik. A rendezvényen egy szervezett 
programsorozat keretein belül mutatják be az 
érdeklődők számára Pécs és egy határon túli 
magyar város történetét, történelmét, jelenkori 
viszonyait, helyzetét, összefüggéseit. Már Arad 
és Lendva is volt vendég.

Az Apáczai Művelődés Házhoz ezer szálon 
kötődik a Kertbarát Kör Bacchus Borklubja. A 
tagság havonta több alkalommal gyűlik össze.    
A borklub tagjai előadásokat, terepi tapasz-
talatcseréket, szakmai kirándulásokat szer-
veznek, témáik a helyi borhoz, a szőlőműve-
léshez, a kertgondozáshoz kapcsolódnak, de 
munkájuk meghatározó része az éves borver-
seny is. A programok nem véletlenül kötődnek a 
pécsi tőkékhez, s az egykoron oly nemes helyi 
borkultúrához. 

Az Apáczai Nevelési Központ előtti tér, az Agora 
is aktív szerepet játszik a közösségi életben, így 

több más helyszín mellett helyet ad a hagyo-
mányosan, tavaly immár hatodik éve megren-
dezett Kertvárosi Családi Napnak is. 

A népszerű rendezvény programkínálata minden 
korosztály számára részvételi és szabadidős 
lehetőséget biztosít. A gyermekeknek arcfestés, 
trambulin, pónilovaglás – csak néhány elemet 
kiragadva a kínálatból –, a fiataloknak és az 
idősebb korosztályoknak koncertek nyújtanak 
kikapcsolódást. A zene mellett a tánc is szerep-
hez jut, hiszen a helyi táncklubok bemutatói is 
színesítik az immáron évek óta visszatérő prog-
ramot.

Közép-Megyer Pécs egyik legsűrűbben lakott 
városrésze, így nem meglepő, ha az itt működő 
civilszervezetek tevékenységi köre a sporttól és 
szabadidő hasznos eltöltését segítő szerve-
zetektől kezdve a felelős környezeti magatartást 
célzó nevelő tevékenységeken át egészen a 
nyugdíjasok megszólításáig igen széles skálán 
mozog. 

13.  A 6. Kertváros Nap plakátja
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Az Apáczai Nevelési Központban az uszoda 
megnyitása után 1984-ben kezdődött meg az 
úszásoktatás. Az egyesületi törvény bevezetése 
után alakult meg az Úszósportért Szülői 
Egyesület, 1991-ben pedig az ANK Úszóklub, 
mely keretet biztosított az úszóversenyekre való 
eredményes felkészüléshez. Az ANK Úszóklub 
2017-ben a PSN Zrt. Sportiskolával egyesítette 
erőit és 2017-től az utóbbi neve alatt indítja a 
versenyzőket. Az ANK Úszóklub híres felfe-
dezettjei dr. Petrov Anatolij – vagy ahogyan a 
növendékei nevezik, Tolja bácsi –munkájának 
köszönhetően Jakabos Zsuzsanna, Sors Tamás 
és Pásztory Dóra olimpikonok lettek. 

„Ha újrakezdhetném, ugyanígy tennék mindent”

– nyilatkozta egy alkalommal Jakabos Zsu-
zsanna, az ország egyik legsikeresebb úszó-

25nője.  A 2008-as pekingi, a 2012-es londoni és a 
2016-os riói paralimpiai játékokon is érmet 
szerző Sors Tamás tudja, mit jelent a kemény 
munka: 

„A felkészülés alatt reggel és este is két 
órát úszom, plusz egy óra konditermi 
edzés. Rengeteg munka van egy éremben, 
ugyanúgy, ahogy az ép sportolóknál”

26 – árulta el a paraúszó egyik interjújában. Az 
egykori kétszeres paralimpiai bajnok Pásztory 
Dóra néhány hónapja a London déli részén lévő 
Barnes Swimming Clubnál állt munkába, és 
jelenleg 10-12 éves gyerekekkel foglalkozik. 
Számára az a legfontosabb, hogy egy olyan 
alaptechnikai tudást tanítson meg a gyerekek-
nek, amivel akár az élsportban is el tudnak 
indulni, de ha csak a fittségük megtartására vagy 
egy másik sportág kiegészítésére használják az 
úszást, akkor is legyen benne sikerélményük.

 „Ahogy távolodtam időben az úszástól, és 
hátrább léptem, úgy jöttem rá, hogy ez a 
világ egyik legszuperebb sportága…”

 – nyilatkozta egy alkalommal Pásztory Dóra. Az 
ANK Úszóklub bázisa maradt az ANK 25 
méteres uszodája, így a komplexum nevelési és 

14.  Az ANK Agora

CIVILEK A SPORTÉRT ÉS A SZABADIDŐ HASZNOS ELTÖLTÉSÉÉRT
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15.  Fittbike-osok a Tüskésréti Szabadidőközpontnál

sorába, akik számára fontos a rendszeres 
mozgás, de nem vállalják az élsporttal járó 
életformát. Várják azokat is, akik keresik a 
kihívásokat és szeretnének felkészülni, egyéni 
versenyzőként vagy váltó tagjaként részt venni a 
Pécs-Harkány futóversenyen, esetleg épp egy 
Ironman versenyen, vagy a Tüskésréti Családi 
Napon.

A társadalmi szerepvállalás terén kiemelkedő, 
hogy a Fittbike nemcsak az egészséges, hanem 
a fogyatékkal élők számára is biztosít közösségi 
támogatást. Mozgássérülteknek és értelmi sérül-
teknek is tartanak rendszeres sportprogramokat, 
edzéslehetőségeket. 

Az egészségmegőrzés és a sport mellett fontos 
az egyesület számára a környezetvédelem. Az 
edzések, a felkészülések közeli színhelyét jelen-
tő Malomvölgyi parkerdő területén már több 
állagmegóvó és tereprendezési munkát végez-
tek a klubtagok. E tevékenységükben megjelenik 
az a gondolat, hogy a természettel, a környezettel 
összhangban kívánnak élni, s így tenni is akar-
nak azért, hogy a következő generációk számára 
is átörökítsék ezeket az értékeket. Rendszeres 
résztvevői a jeles környezetvédelmi napok ese-
ményeinek és a városban zajló stratégiai egyez-
tetéseknek is.

oktatási intézményei továbbra is számíthatnak a 
27munkájukra. 

Itt jegyezték be a Fittbike Sportegyesületet, 
melynek tevékenysége egész Pécs területét 
érinti. Az egyesületet amatőr sportolók alapították 
2010-ben a futás, a kerékpározás, az úszás és a 
triatlon sportágak népszerűsítése érdekében.  
Az alapító tagok közül többen szerepeltek már 
hosszú távú triatlonversenyen, maratoni futáson, 
amatőr kerékpárversenyeken és rendszeres 
indulói a helyi szervezésű versenyeknek is. 
Céljuk, hogy lehetőséget biztosítsanak az amatőr 
sportolóknak arra, hogy egyesületi formában 
versenyezhessenek. Az egyesület a versenyekre 
való felkészülésben, az azokon való részvé-
telben (utazás, nevezések stb) támogatja a spor-
tolókat. Segítenek az edzéstervek összeállítá-
sában, közös edzéseket tartanak, és szívesen 
megosztják amatőr sportolóként szerzett tapasz-
talataikat. Havi rendszerességgel szerveznek 
nyilvános összejöveteleket, ahol ismert spor-
tolók, edzők, szakértőktől hallgatnak meg elő-
adásokat, élménybeszámolókat. Az első ilyen 
rendezvény vendége Kropkó Péter, az egyik 
legismertebb magyar triatlonista volt, aki ötven-
egyszeres Ironman, több nemzetközi verseny 
győztese, a Magyar Triatlon Szövetség alelnöke. 
Elsősorban azokat várják az egyesület tagjainak 
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A fittbike-osok esetében a balesetvédelem sem 
hanyagolható el, a rendőrséggel együttműkö-
désben aktív résztvevői a balesetvédelmi akció-
programok kerékpáros bemutatóinak, s a 
fogyatékkal élők sportedzései által, a mozgás-
koordinációs képesség fejlesztésével bizonyí-
tottan hozzájárulnak a biztonságosabb közleke-
désükhöz is.

Ugyancsak a sport jegyében alakult meg a 
Melitta Szabadidő Sportegyesület 1987-ben 
azzal a céllal, hogy szabadidős sportrendez-
vények szervezésével lehetőséget biztosítson a 
Pécsett és vonzáskörzetében élő emberek 
számára a rendszeres sportolásra. A sok érdek-
lődőt vonzó futó-, kerékpár-, túra- és egyéb 
sportrendezvényeiken magas színvonalon való-
sítják meg a szervezést, a technikai feladatokat, 
a menedzselést. E cél teljesítése, s a lakosság 
minél nagyobb számban történő mozgósítása 
érdekében rendezvényeiket rendszeresen meg-
hirdetik a város napilapjában, a helyi rádióban, 

16.  Szilveszteri futás a Melittával

televízióban, illetve plakátokon, szórólapokon, 
valamint honlapjukon, ahol az eredményekről is 
informálják a közönséget.  Rendezvényeik nem 
csak pécsi, de a környékbeli településekkel is 
együtt szerveződnek, akár kulturális progra-
mokhoz kapcsolódóan (Orfűi Tó-Show; Malom-
völgyi családi futónap; a Pécs Plaza szilveszteri 
futóverseny).

CIVILEK A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG JEGYÉBEN

„Akadt olyan is, hogy 7 macskám volt. 
Mikor csodálkozva néztek, ezt hallva 
nyugtatgattam őket, hogy nem kell ezen 
ennyire csodálkozni, ettől én még 
normális vagyok”

 – fogalmazta meg Korner Zsuzsanna, a Kul-
turált Állattartásért és Tiszta Környezetért 

28Egyesület elnöke egy interjúban.  Az egyesület 
2012. július 1-jével alakult meg, székhelye a Nagy 
Imre úton található. Az egyesület célja felhívni a 
közvélemény figyelmét a kulturált és felelős 
állattartásra, a tiszta környezet és a természet 
védelmére, miáltal egyben közelebb is kívánja 
hozni egymáshoz a kutyás és nem kutyás társa-
dalmat. És ebben nincsenek egyedül, hiszen 
szorosan együttműködnek a Mosolymanó Egye-
sülettel.

 „…van egy több éves mozgalmunk, 
amely során zászlózzuk a 
kutyagumikat. De szeretnénk ezt a 
témakört más irányból is megközelíteni, 
ezért jutalmat adnánk azon 
kutyatulajdonosoknak, akik összeszedik 
a kutyusuk végtermékét”

– mondta Vörösné Deák Andrea, a Mosolymanó 
29Egyesület elnöke egyik megszólalásában. 

Az egyesület fontos küldetése továbbá, hogy az 
állatok és a természet szeretetére, valamint a 
tiszta környezet igényére neveljék a gyerme-
keket. Kiemelkedő feladatának tekinti az ivar-
talanítás fontosságának, szükségességének 
hirdetését annak érdekében, hogy minél keve-
sebb ártatlan állat kerüljön az utcára vagy a 
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felelőtlen emberek kezébe. Jótékonysági, ado-
mánygyűjtő programjaikkal, más szervezetekkel 
együttműködve támogatják az állatvédelmet. Az 
egyesület rendezvényei között találjuk a város-
ban évente megrendezésre kerülő felvonulást, 
mely a céljaikra kívánja irányítani a figyelmet. A 
szervezet a már rendszeresnek mondható éves 
felvonulással egybekötött demonstrációt is tart, 
amikor is az állatbarátokkal, a kutyatulajdo-
nosokkal és természetvédőkkel karöltve vonul-
nak fel a Lánc utcai rendelőtől a Király utcán át a 
Barbakánig, hogy táblákkal, transzparensekkel 
és példamutató magatartásukkal üzenjenek a 
pécsieknek: a kutyatartók és a nem kutyások 
békésen megférnek egymás mellett. Emellett 
arra is rámutatnak, hogy az állattartás felelősség, 
és az állatkínzás ellen minden alkalommal fel kell 
lépni.

17.  Kutyatartók felvonulása

CIVILEK A NYUGDÍJASOKÉRT ÉS A CSALÁDOSOKÉRT

Az ANK Művelődési háza ad otthont a Nyugdí-
jasok Egyesülete ANK Nyugdíjas Klubjának 
és a Baranya Bokréta Nyugdíjas Klub Népdal-
körnek. A Nyugdíjasok Egyesülete a rendszer-
váltás éveiben alakult, mikor nagy számban 
váltak nyugdíjassá a megyében élő bányászok 
és más iparban dolgozók. Sokan közülük a 
nehéz fizikai munka következtében kerültek 
rossz egészségi állapotba, így csatlakoztak az 
egyesülethez. A szervezet fő célkitűzése a nyug-
díjas társadalom érdekvédelme és érdekképvi-
selete. Fontos szempont volt az egyesület szer-
vezése folyamán, hogy a nagy létszámú tagság a 
lakóhelyéhez közel, illetve a lakóhelyén tudjon 
csatlakozni a közösséghez, így jöttek létre 
városszerte a nyugdíjas klubok, melynek egyike 
a kertvárosi is. Az évente megrendezésre kerülő 
programokkal egyrészt a tagok szellemi és fizikai 
képessé-geit szeretnék megőrizni, másrészt 
segítséget kívánnak nyújtani a hátrányos helyze-
tűeknek, a betegeknek, a nehéz szociális hely-
zetben lévőknek. A kínált programok szerteá-
gazóak, hiszen találunk kézműves foglakozá-
sokat, előadássorozatot, nyelvtanfolyamot, szer-
vezett kirándulásokat. A nyugdíjas egyesület jó 

kapcsolatot alakított ki Pécs Stuttgart melletti 
testvérvárosával, Fellbach-hal, ennek köszön-
hetően már többször is meglátogatták egymást a 
két város nyugdíjasai. 2011-ben is Fellbach-ba 
utazhattak a klubtagok, ahol a német testvér-
egyesület nyugdíjasaival közös kirándulásokon 
és eseményeken vehettek részt. Évente több 
utazási lehetőség közül is választhatnak az 
egyesület tagjai, például 2016-ban szerepelt a 
kínálatban 1 napos balatonfüredi kikapcsolódás, 
látogatás a geresdlaki Gőzgombóc fesztiválra, 
ahol a résztvevők a helyi sváb nemzetiségi 
gasztronómiából kaphattak ízelítőt. A nemzeti-
ségek bemutatkozására és hagyományaik 
ápolásához is mindig szívesen biztosít teret az 
egyesület. A civilszervezet tagságának jelentős 
része szociálisan hátrányos helyzetű, nehéz 
körülmények között él. Az ő gondjaik enyhítésére 
minden karácsonykor ajándékosztással egybe-
kötött ünnepséget rendeznek. Az időskorúak 
kiszolgál-tatottságának mérséklése érdekében 
kitűnő együttműködést alakítottak ki Pécs város 
rendőr-kapitányságával, ahonnan rendszeresen 
látogat-ják klubjaikat a rendőrök és szakmai 
tanácsokat adnak bűn-, i l letve baleset-
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MOSOLYMANÓ KÖZÖSSÉGI TÉR ÉS JÓTÉKONYSÁGI KÖZPONT 

megelőzési témákban. Évente több alkalommal 
rendeznek fogyasztóvédelmi napokat, ahol a 
témával kapcsolatos legszükségesebb informá-
ciókat ismertetik a tagokkal. Az idősek világnap-
jához kapcsolódóan egész programsorozatot 
kínálnak már évek óta. Ennek keretében ingye-
nes színház-, múzeum- és mozilátogatással, 
egészségügyi előadásokkal, hangversenyekkel 
és kórustalálkozókkal kedveskednek az idősek-
nek. A Nyugdíjas Egyesület Baranya Bokréta 
Népdalkör klubja számos rendezvényen képvi-
seli a pécsi, azon belül a kertvárosi nyugdíja-
sokat. Fellépéseik közül a teljesség igénye nélkül 
megemlítünk néhányat: részt vettek a Dráva-parti 

szépkorú nyárköszöntőn, szerepeltek többek 
közt a Meszesi Dalfesztiválon, Csillebércen, 
Görcsönyben és Pécsváradon is. Az ANK-ban 
számos alapítvány képviselteti magát. Ezek 
egyike a Kézen-Fogva Alapítvány, amely az ANK 
partnereként a gyermekek számára igen szerte-
ágazó fejlesztőterápiák megvalósításában köz-
reműködik. Az alapítvány 1993 óta dolgozik egy 
befogadó társadalomért, melyben a fogyatékos 
emberek képesek méltósággal élni mindennap-
jaikat. Életük minden fázisában támaszt nyúj-
tanak. Segítik őket a tanulásukban, az egészség-
ügyi ellátásukban, a munkahelykeresésben vagy 
éppen jogi kérdésekben.

Ha jó példákat keresünk a Közép-Megyer terü-
letén működő civilszervezetek sorában, akkor 
nem mehetünk el a Mosolymanó Egyesület 
tevékenysége mellett. Közösségi terük a Vár-
konyi Nándor utcában található. Az egyesület 
2009-ben alakult. Alapító tagjaik elsősorban egy 
játszótéri közösségből kerültek ki. Van közöttük 
orvos, védőnő, tanár, tanító, szociális munkás, 
könyvelő, informatikus, titkárnő, eladó. Egy 
közös bennük, hogy mindegyikük életében na-
gyon fontos a gyerek, és azt szeretnék, ha 
tényleg boldog lenne a gyerekkoruk. A boldog 
gyerekkor pedig akkor valósítható meg, ha sok 
közös élményt él meg együtt a család. Az 
egyesület a különböző alkalmak megteremté-
sével ehhez próbál hozzájárulni. 

„Fontosnak tartottam, hogy a megfelelő, 
mozgáshoz oda illő ének vagy mondóka 
társuljon, hogy a ritmusérzékük is 
fejlődjön” 

– vallotta Pál Gyuláné, Maja, nyugdíjas védőnő 
egy interjúban, aki évtizedes kertvárosi szakmai 
múlttal a háta mögött a Mosolymanó Egyesü-
letben segíti tanácsaival a mozogni vágyó anyu-

30kákat és gyermekeiket.  A Mosolymanó tagok a 
gyermekes családok érdekeit képviselik, ezért 
minden olyan fontos ügyet felkarolnak, amely 

lakóhelyükön a családok életéhez kapcsolódik. 
Foglalkoznak akadálymentesítéssel, a gyermek-
orvosi rendelőkkel, játszóterekkel, önkéntes-
séggel, fiatalokkal és kisgyermekekkel, közösségi 
kertet hoztak létre és szerte a városban mintegy 
30 játszótér megújításában működtek közre. 
Adománygyűjtő tevékenységük példaértékű, 
szükség szerint könyvek, bútorok, tűzifa, feles-
legessé vált, de mások számára még hasznos 
eszközök cserélnek itt gazdát, és nem egyszer a 
kredencen sorakozó sárga csekkek is feladásra 
kerülhetnek a célzott civil felajánlásokból. Part-
nereik: lobbiznak a helyi és az országgyűlési 
képviselőknél, valamint a városházán is, kapcso-
latban vannak a Pécs Holding Zrt.-vel. 2010 
tavaszán alapító tagjai lettek az Öntevékeny Déli 
Városrész kezdeményezésnek, melynek célja 
Pécs kulturális, sport- és közéletének gazda-
gabbá tétele. Az összefogás eredményeként 
közös programokat szerveznek a város-
részek szervezetei, illetve a jövőben szeret-
nének nagyobb beleszólást a város életébe. 
Az egyesület több tagja egyben tagja vagy 
küldötte a Kertvárosi Lakásszövetkezetnek, így 
ismerik az ottani problémákat is. Jó kapcsolatot 
ápolnak a Kanga Egyesülettel, a KÉK Egye-
sülettel és a Kertvárosi Polgárőr Egyesülettel, a 
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesülettel, 
a Nevelők Háza Egyesülettel, az Ökováros-
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vesz a városrész egyik, ma már nagy népszerű-
ségnek örvendő hagyományos rendezvényének 
szervezésében, a kertvárosi karácsonyfa 
állításában. A Csontváry sétány Közép-Megyer 
központjaként hat éve ad helyet az adventi 
időszak eme fontos rendezvényének. A Mosoly-
manó Egyesület mellett a Pécsi Kulturális Köz-
pont, valamint számos helyi civilszervezet mun-
kájának köszönhetően valósul meg a fa díszí-
tése és a díszek készítése, melyeket a városrész 
kisgyermekei alkotnak. A rendezvény jó apropó 
arra, hogy az ünnepi időszakban is jusson idő a 
beszélgetésre, a találkozásra, ennek köszön-
hetően erősödik a városrészben élők összetar-
tása és kapcsolata, a kertvárosi identitástudat. 
Egy-egy ilyen rendezvénynek közösségformáló 
ereje van, hiszen sajátjuknak érezhetik a város-
rész ünnepi jelképét.

18.  Kertváros karácsonyfája – a Mikulás is besegített a díszítésbe

Ökorégió Alapítvánnyal, s a Zöld-Híd Alapít-
vánnyal. Az egyesület sikerét igazolja, hogy a 
Pécsi Közösségi Alapítvány Szomszédság Ereje 
Alapja pályázatán is eredményesek voltak:

„…évek óta szervezünk a tél 
közeledtével madaras foglalkozásokat a 
helyi iskolásoknak, óvodásoknak, ezért 
Kertvárosi Jómadár néven a téli, városi 
madáretetésről, eleségekről, etetőkről, itt 
telelő madarakról tartunk 
klubfoglalkozást, nyitva ezzel a lakosság 
felé. A találkozók célja, hogy összekösse 
azokat az embereket, akik saját 
környezetükben madarakat etetnek, 
vagy szeretnének etetni, tehát a program 
egyfajta közösségformálás is” 

– ahogyan azt egy interjúban Vörösné Deák 
31Andrea megfogalmazta.  Az egyesület részt 
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EGY A SOK KÖZÜL – SOPIANAE KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ PROGRAM

„TETT-HELY” PONT AZ APÁCZAIBAN

előadóktól. A program rávilágított arra, hogy a 
közösségi szolgálatnak mennyire nagy befolyása 
van a pályaválasztásra, a munkavállalásra, a 
kapcsolatrendszerekre, valamint a helyi és városi 
közösségi, önkéntes tevékenységekre, és így a 
helyi társadalom életére, életminőségére is. A 
program zárásaként megfogalmazták, hogy 
szívesen részt vennének a Kertvárosban mű-
ködő civilszervezetek, helyi közösségek prog-
ramjain.

A „Tett-Hely” fantázianevet viselő Ifjúsági Infor-
mációs és Szolgáltató Központ már több mint 10 
éve egyik meghatározó szereplője Pécs ifjúsági 
életének. Szolgáltatásaik közül ifjúságiinfor-
máció-szolgáltatás, tanácsadás, ifjúsági közös-
ségfejlesztés, önkéntesség, képzések és szak-
mai napok szervezése mentén kifejezetten az 
ifjúsági korosztályt célzó programokkal, kiállítá-
sokkal, közösségi művészeti akciókkal, klubok 
működtetésével, sportprogramokkal segítik a 
korosztályok szabadidős tevékenységeit és 
társadalmi szerepvállalásuk ösztönzését. Mun-
kájuk egyik meghatározó színtere Közép-
Megyer. Itt működik az Apáczai Ifjúsági Klub, 
amely hetente 2 alkalommal várja a fiatalokat 
közösségépítő programjaival. A dráma- és 
élménypedagógia eszköztárára épülő Színre 
lépünk projekt 2018 őszén indult, a 12-15 éves 
korosztályt képviselő fiatalok önismereti, 
személyiségfejlesztési és készségfejlesztési 
programját 2 hetente rendezik meg. 

A PKK Apáczai Művelődési Házában az Európai 
Ifjúsági Hét keretén belül a gimnazistákat 
szólították meg az Alternatíva Ifjúsági Iroda 
szolidaritási játékaival, illetve az Új Nemzedék 
Közösségi terének új társasjátékaival. Kiemelt 
céljuk, hogy a fiatalok információt kapjanak a 
külföldi önkéntesség lehetőségeiről és az ifjúsági 
csereprogramokról.

A fentiekből is látható, hogy Közép-Megyer, 
ahogyan indulásakor, úgy napjainkban is számos 
program és rendezvény színhelye, ahol a hely-
ben élők sok és változatos kikapcsolódási 
lehetőségből válogathatnak a kulturális esemé-
nyektől a sport- és szabadidős tevékenységekig. 
Ebben támogatólag vannak jelen olyan civil-
szervezetek, melyek időt és energiát nem 
kímélve igyekeznek megmozgatni a terület lako-
sait, s bevonni őket lakókörnyezetük alakításába, 
szebbé, biztonságosabbá, élhetőbbé tételébe, 
nem beszélve az egymás iránti felelősség gon-
dolatáról, akár csak az idősebb korosztályok 
irányában, de a fiatalok tekintetében is. S ez még 
akkor is igaz, ha a Belvároshoz kötődő minőségi 
szórakozóhelyek, a kulturális kínálat nagy része, 
vagy akár a bevásárlóközpontok nyújtotta élet-
világ korlátozza a Megyeri városrész lehetősé-
geit. De talán ez így szerencsés, hiszen ezzel is 
megmarad az az érzékeny egyensúly, ami Pécs 
különböző városrészeit és azok funkcióit, jelleg-
zetességeit tekintve tradicionálisan jelen van 
városunkban.   

19.  „Tett-Hely” programra
invitáló plakát az 
ANK Művelődési 

Házából

A Sopianae Közösségépítő Program Kertvá-
rosban a településrész társadalmi, kulturális és 
demográfiai adottságaira tekintettel a Pécsi 
Apáczai Csere János Általános Iskola, Gim-
názium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményeivel együttműködésben, azok bevo-
násával valósult meg. Neves közéleti szemé-
lyiség, sikeres kutatók, sportolók, helyi politi-
kusok voltak vendégei e találkozóknak, ahol a 
fiatalok is választ kaptak kérdéseikre az 
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4. A KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

      

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

A felmérés célja az volt, hogy a Pécsi Helyi Akció-
csoport Egyesület széleskörű képet kapjon Pécs 
városrészeinek közösségi életéről és a helyi 
közösségfejlesztési tevékenységekről, illetve a 
válaszok segítséget jelentsenek az adott célte-
rület igényeinek és szükségleteinek felméré-
sében. A lakosság motivációjának, szokásainak 
feltérképezése elengedhetetlen az egyes város-
részek 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 301 fő, vagyis a kitöltők 
7,71%-a él jelenleg életvitelszerűen a Közép-
Megyer célterületen. Jelen fejezet a 301 fős, 
közép-megyeri lakosság mintáját mutatja be.  

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület által 

elkészített: TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001         
A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs váro-
sában – Megalapozó dokumentum (2017) adatai 
szerint a városrész lakossága 13 875 fő.

A célterületet Megyer központja alkotja. Északon 
a Maléter Pál út, nyugaton és délen a Nagy Imre 
út, keleten a Siklósi út határolja. A célterület 
kialakításra vonatkozó előírásnak eleget téve a 
területhez tartozik a Boros István utca és a Littke 
József utca lakótömbjei is. Megyer híd szerepe 
nemcsak összekötő elemként jelent meg a 
városrész tervezésében, hanem funkcionálisan 
is, hiszen az új városrésszel létrejött Pécs déli 
településrészének központja is, mely mind kultu-
rális, mind szolgáltatói, oktatási tekintetben teljes 
egészében képes kiszolgálni Kertvárost. Az itt 
létesült városközpontot, mely a Nevelési Központ 
köré rendeződik, a város az Európa Kulturális 
Fővárosa program keretében 2010-re felújíttatta.

A válaszadók 58,13%-a Pécsett született, a 301 
kitöltőből 228 fő 20 évnél régebben él Pécsett, a 
kitöltők közel 62,12%-a húsz évnél több ideje él a 
Közép-Megyer városrészben. A megkérdezettek 
11,29%-a – azonban mindössze – 1-5 évet töltött 
el az adott célterületen. 

A közösségfejlesztési beavatkozás megter-
vezésekor 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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A 6. kérdésre (Mi motiválja, hogy a jövőben is 
abban a városrészben éljen, ahol a jelenlegi 
lakhelye is található?) adott válaszokat részle-
tező fenti táblázat alapján elmondható, hogy a 
301 válaszadóból 163 fő jelezte, hogy őt a kelle-
mes környezet motiválja arra, hogy a Közép-
Megyerben éljen. Szintén fontos szempont a 
munkahely közelsége (90 fő választotta ki a 
listából), valamint az egészségügyi ellátás 
közelsége (78 fő jelölte meg a listában). 

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 25,24%-a teljes mértékben a helyi 
közösség tagjának érzi magát, a kitöltők 52,82%-
a bizonyos mértékig érzi magát a közösség 
tagjának. A kitöltők 17,60%-a érzi úgy, hogy kis-
mértékben és 2,99 %-a tapasztalja, hogy egyál-
talán nem tagja a közösségnek. 

A 9. kérdésre (Mennyi időt tölt el hetente közös-
ségben?) adott válaszokból – valamint a vonat-
kozó diagramból – megállapítható, hogy a 

kellemes környezet 163 fő

munkahely közelsége 90 fő

jó közösségi élet

78 főegészségügyi ellátás közelsége

49 fő

nem kívánok válaszolni

46 fő

oktatási intézmény közelsége

42 fő

sportolási lehetőségek

33 fő

szórakozási, kikapcsolódási 
lehetőségek

20 fő

egyéb

15 fő

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

lakhelye is található? 

159 fő

76 fő

53 fő
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180 fő

bizonyos mértékig teljes mértékben kismértékben egyáltalán nem nem kívánok
válaszolni

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

válaszadók 11,29%-a kevesebb mint egy órát, 
36,54%-a 1-3 órát tölt hetente közösségben. A 
megkérdezettek 43,18%-a 4-10 órát, a 3,32%-a 
11-15 órát van közösségben. Mindössze a válasz-
adók 3,32%-a fordít 15 óránál többet a munka-
helyi, iskolai és családi elfoglaltságokon felül a
közösségi tevékenységekre.
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9. Mennyi időt tölt el hetente közösségben?

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. 83 válaszadó, 
azaz a megkérdezettek 27,57%-a egy közösségi 
szerveződést, kezdeményezést (civil és nem for-
mális) sem ismer a lakóhelyén.  A válaszadók 
23,58%-a egyet, a 30,56%-a kettőt-hármat ismer. 
Mindössze a válaszadók 16,27%-ának van 
tudomása háromnál több szerveződésről.  

A civil szerveződések ismerete azonban még 
nem jelent aktivitást. A 14. kérdés a tagságra 
kérdezett rá. 215 fő, a kitöltők 71,42%-a jelezte, 
hogy nem tagja olyan önszerveződő csoportnak, 
klubnak, szakkörnek, melynek tevékenységében 
legalább félévente egyszer részt vesz. Mivel 9 fő 
tartózkodott a válaszadástól, ezért a megkérde-
zettek csupán 25,58%-áról állíthatjuk, hogy aktív 
a klubok, önszerveződő csoportok életében.

A 15. kérdés (Mennyire ismer Pécsett közösségi 
tevékenységeket, eseményeket, programokat?) 
a válaszadók a Pécsett megvalósuló progra-

mokkal kapcsolatos érdeklődését mérte fel: 83 fő 
– a kitöltők 27,57%-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 közel 39,86%-a jelezte, 
hogy szeretné jobban megismerni a közösségi 
tevékenységeket, az ő megszólításuk fontos 
lehet a projekt során megvalósult közösségi 
folyamatok elindításában. A 301 kitöltőből 57 fő 
az alábbi válaszlehetőséget jelölte meg: lehet, 
hogy ismerem, csak nem tudom, hogy közösségi 
tevékenységnek nevezik, ez alapján fontos lehet 
a programokhoz kapcsolódóan a lakosság tájé-
koztatása, a közösségfejlesztési folyamatokba 
való bekapcsolódás lehetőségeinek ismertetése.

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

A 16. kérdésre (Az alábbi összejöveteli formák 
közül melyiken venne részt a legszívesebben?) 
adott válaszokat bemutató fenti ábra segítsé-



39XI. KÖZÉP-MEGYER 

0 fő 10 fő 20 fő 30 fő 40 fő 50 fő 60 fő 70 fő 80 fő 90 fő 100 fő

gasztronómiai program

sport tevékenység

irodalmi, művésze� estek

egészségmegőrzéssel, tudatossággal foglalkozó csoport

zenei klub

filmklub

táncházak, táncos összejövetelek

társasjáték klub

olvasókör

színjátszó kör

helytörténe� csoport

ökológiai témájú, természetbarát csoportok

kisgyerekes program

idegennyelv tanulásával, gyakorlásával kapcsolatos csoportok

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

idősek klubja

nem kívánok válaszolni

gyűjtök köre

i�úsági klub

egyéb

97 fő

96 fő

91 fő

87 fő

84 fő

84 fő

69 fő

54 fő

48 fő

47 fő

44 fő

36 fő

36 fő

32 fő

31 fő

21 fő

21 fő

20 fő

20 fő

6 fő

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

gével megállapítható, hogy minden kitöltő több 
tevékenységet is jelölhetett, legtöbben a 
gasztronómiai klubot választanák szabad-
idejükben, 97 jelöléssel ez lenne a legnép-
szerűbb összejöveteli forma. A 96 fő által meg-
jelölt sportprogramot 91 választással az irodalmi, 
művészeti estek kategória követi. A válaszok 
alapján szintén közkedvelt lenne az egészség-
megőrzéssel, tudatossággal foglalkozó csoport, 
mely a negyedik helyen szerepelt, 87 válasz-
tással. 

A 17. kérdés (Milyen típusú rendezvényeken, 
eseményeken, tevékenységekben vett részt az 
utóbbi 12 hónapban?) szintén a programokkal, 
rendezvényekkel és tevékenységekkel kapcso-

latos, azonban nem a részvételi hajlandóságot, 
hanem a szokásokat mérte fel, a válaszadóknak 
azokat a rendezvénytípusokat kellett megjelöl-
niük, melyeken az elmúlt 12 hónapban részt 
vettek.

A 17. kérdést bemutató sávdiagram alapján 
megállapítható, hogy a legnépszerűbb három 
tevékenység között szerepel a kulturális és 
közművelődési rendezvény 191 jelöléssel. Ezt 
követi a hobbi és amatőr csoport munkája (107 
jelöléssel). A leglátogatottabb programok sorát 
az sporttevékenység zárja (96 vokssal). 

Az elköteleződés és a motiváció felmérése 
szempontjából fontos azt is vizsgálni, hogy azok 
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17. Milyen típusú rendezvényeken, eseményeken, tevékenységekben
vett részt az utóbbi 12 hónapban?
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tőség újból a megszervezett programokon való 
részvétel volt, 232 fő jelölésével. 43 fő a prog-
ramok kialakításában venne részt, emellett 28 
kitöltő 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-

a megszervezett programokon
vennék részt

232 fő

programok kialakításában 
vennék részt

43 fő

aktívan részt vennék egy közösség
munkájában és tevékenységében

43 főnem kívánok válaszolni

28 fő

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

közösségi élet megvalósuljon?

a kitöltők, akik részt vesznek közösségi prog-
ramokon, milyen tevékenységgel kapcsolódnak 
be a megvalósításba. Ez a célterületenként ter-
vezett rendezvények sikeres lebonyolítása 
szempontjából is lényeges. 

A 18. kérdés a közelmúltra kérdezett rá, ismét 
több választ jelölhettek meg a kitöltők. 243 
válaszadó részvétellel erősítette e rendezvé-
nyeket. Kevesen választottak ennél aktívabb 
formát: az önkéntességet, segítségnyújtást 22 fő 
jelölte meg, a szervezésbe 18 válaszadó kap-
csolódott be. Az anyagi támogatást gyakorolják a 
legkevesebben, mindössze 16 fő a 301 kitöltőből. 
30 válaszadó jelezte, hogy semmilyen formában 
nem járult hozzá a rendelvényekhez.

Az eddigi szokások mellett a közösségi élet 
fellendítésével, az események megvalósításával 
kapcsolatos jövőbeli szándékra irányult a 
mellékelt táblázatban szereplő, 19. számú 
kérdés (Mit tenne annak érdekében, hogy az Ön 
által kívánatosnak tartott közösségi élet meg-
valósuljon?). A válaszadók a 19. kérdés során is 
több választ jelölhettek, a legépszerűbb lehe-
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22. Mi segítené a közösségi életben való aktívabb részvételét?

ként való részvétel motivációit kutatta. Meghatá-
rozó volt a hozzátartozók jelenléte: barát család-
tag is részt venne (84 válaszadó voksa alapján), 
valaki megkérne, meghívna (54 fő jelölésével). Itt 
is megjelent a tájékoztatás szükségessége: az 
aktív részvételhez 79 válaszadó szeretne több 
információt kapni.

A helyi lakosság tájékozódási szokásainak 
ismerete kiemelten fontos a későbbi rendez-
vénynaptárban szereplő események és folya-
matok hirdetése miatt. A 25. kérdésre (Milyen 
forrásból értesül a Pécs város által kínált prog-
ramokról?) adott válaszokat az összefoglaló 
táblázat mutatja be.

A 301 válaszadóból 173 kitöltő a közösségi 
oldalakról tájékozódik, illetve népszerű a helyi 
újság, közösségi kiadvány – 147 válaszadó jelölte 
be – ezért a projekt során fontos lenne az 
közösségi oldalak mellett a helyi kiadványokban 
is hirdetni vagy elkészíteni egy saját közösségi 
kiadványt. A korábbiakhoz hasonlóan fontos a 
szűkebb környezettől érkező ismeret, a harmadik 
legnépszerűbb forrás a család és a barátok 
véleménye (128 válaszadó voksa alapján). 

nyeket, a kitöltők 40,86%-a részt venne a jövőben 
közösségi tevékenységben, 23,92%-uk aktív 
részt vállalna a klubok, csoportok tevékeny-
ségében. 

rnyalta a képet a fenti sávdiagramon bemutatott 
22. kérdés (Mi segítené a közösségi életben való 
aktívabb részvételét?), mely arra kereste a 
választ, hogy mi segítené a kitöltőket a közösségi 
életben való aktív részvételben. Ennél a kérdés-
nél is több válaszlehetőséget jelölhettek a 
megkérdezettek. Legtöbben – a 301 válasz-
adóból 138 fő – időhiány miatt maradnak távol a 
közösségi eseményektől. 91 kitöltő számára 
segítséget jelentene, ha több információ állna 
rendelkezésére. 88 válaszadó jelezte, hogy a 
részvételhez több pénzre lenne szüksége.

Mivel 91 válaszadó fontosnak tartja, hogy infor-
mációt kapjon a programokról és a folyamatokról, 
ezt a szempontot hasznos lenne figyelembe 
venni a későbbi rendezvények népszerűsítése 
során, több csatornán történő hirdetéssel.  

A 23. kérdés (Mi motiválná, hogy részt vegyen 
segítőként, önkéntesként különböző programok 
megvalósításában?) az önkéntesként, segítő-
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közösségi oldalak  173 fő

helyi újságok, közösségi 
kiadvány

147 fő

barátok, család 128 fő

kollégák, ismerősök  106 fő

hírportálok  89 fő

61 főóriás plakát

programgyűjtő 
és kereső oldalak

57 fő

16 főhírlevél 

egyetemi kiadványok, 
faliújság

17 fő

banner, internetes 
felugró hirdetés  9 fő

nem kívánok válaszolni 1 fő

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

A megkérdezettek közül 172 főre a barátok, 
ismerősök vannak hatással a programok látoga-
tásában, őket követik a családtagok (163fő 
választása), majd a saját közösség tagjai követ-
keznek (87 vokssal).

A 27. (Az Ön otthonához legközelebbi közösségi 
teret és az ott szervezett programokat milyen 
gyakran látogatja?) és a 28. (Látogat-e a 
városban más közösségi teret és részt vesz-e ott 
a programokon?) kérdés is a közösségi terek 
látogatására vonatkozott. A Közép-Megyer 
közösségi tereit a kitöltők 23,25%-a mindössze 
évente, 9,96%-a pedig soha nem látogatja. A 
megkérdezettek 6,97%-a hetente, a 12,29%-a 
havonta keresi fel a városrésze közösségi tereit. 
A más városrészek rendezvényeivel kapcsolatos 
aktivitás egyértelműen magasabb, a kitöltők 
57,47%-a rendszeresen látogat más város-
részekben található közösségi tereket, részt 
vesz az ott szervezett programokban.

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 
felkeresésük rendszerességét egy táblázatban 
adhatták meg a kitöltők.
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29. Jelölje meg azokat a városi/helyi közösségi tereket, amiket  a  leggyakrabban
látogat a városban!  M ilyen gyakran látogatja ezeket a közösségi tereket? 

hetente havonta havonta többször évente nincs válasz

A 26. kérdés (Kik vannak hatással Önre a 
programok látogatásában?) a programok látoga-
tásával 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. 
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A hetente felkeresett közösségi terek közül a 
közterek a legnépszerűbben 111 választással, 
valamint a sportlétesítmények (sportpályák, 
sportcsarnok, uszoda stb.) is látogatottak (40 
választással). A havonta felkeresett létesít-
mények között 73 választással a mozi, színház 
szerepel első helyen, ezt követik 61 jelöléssel a 
vendéglátóipari helyek (étterem, cukrászda, 
bisztró, büfé stb.) valamint az ebben az oszlop-
ban is népszerűek a közterek. Évente egyszer a 
válaszadók sort kerítenek a múzeumok, a kiállí-
tóterek, az állatkert vagy a planetárium megláto-
gatására is, 127 fő jelezte ezt az adott oszlopban.

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 43,52%-a mindkettőt 
felkeresi, 37,87%-a a városi nagyobb rendez-
vényeket részesíti előnyben, mindössze 12,29% 
keresi szívesebben a városrészi programokat.

A 33. kérdésre (Ön szerint hogyan lehetne 
javítani a helyi, városrészi közösségi életén?) 

adott válaszok alapján elmondható, hogy a 
kitöltők szerint fontos lenne javítani a helyi, 
városrészi közösségi életen. Ennek szükséges-
ségéről mindössze 12 kitöltő nem volt meg-
győződve. 113 válaszadó a szeretné, ha több 
helyi program, rendezvény szervezése történne 
meg, illetve 124 megkérdezett fontosnak tartja 
ezekbe a helyi lakosság nagyobb mértékű 
bevonását.

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

A korábbi kérdésekhez hasonlóan népszerűek 
voltak a kulturális rendezvények (168 válasz-
tással), valamint a sportprogramok (106 fő voksa 
alapján). Ennél a kérdésnél megjelent továbbá az 
igény a családi- és gyermekprogramokra is (113 
fő jelölése alapján).
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34. Milyen programok, rendezvények szervezését javasolja a  bban a városrészben, ahol él?
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KÉPEK JEGYZÉKE

1. Az ANK épületegyüttese madártávlatból építésekor (forrás:https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/586127/default/
doc_url/kistelegdi_pecs_legifotok_kertvaros_nevko_02.jpg)
2. A FEMA madártávlatból (forrás:https://pecsi-studio.blog.hu/2014/10/19/a_fema_bevasarlokozpont_epitese_es_atadasa_1988)
3. A megújult ANK és környezete (forrás: Kovács Zoltán)
4. Plakát a Lantos Ferenc születésének 90. évfordulójára hirdetett rendezvényről (forrás: http://www.free-art.hu/)
5. A református egyház megyeri temploma (forrás: Kovács Zoltán)
6. Egykori plakát a bábcsoportról (forrás: https://www.facebook.com/pg/35-%C3%A9v-Nevk%C3%B3-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-H%C3%
A1z-206299083280281/photos/?ref=page_internal)
7. Plakát: II. Nemzetiségi Piknik a IV. Kertvárosi Családi nap részeként (forrás: https://www.pecskertvaros.hu/kertvarosi-csaladi-nap-augusztus-20-an) 
8. Geresdlakról hozták el a svábok nemzeti ételét a tízemeletesek közé (forrás: https://www.lokal.hu/2018-04-nemzetisegek-napja/)
9. Az ANK Művelődési Háza (forrás: Kovács Zoltán)
10. Tanfolyamokat hirdető szórólap 1989-ből (forrás: https://www.facebook.com/pg/35-%C3%A9v-Nevk%C3%B3-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-H%C3%
A1z-206299083280281/photos/?ref=page_internal)
11. A keramikusságról az ANK-ban (forrás:https://kozossegekpecsert.hu/wpcontent/uploads/2017/10/1_fiatalok_EUropaban_PKK-AMH_20171018_80-honlap.jpg)
12. Gyermekprogramra invitáló plakát az ANK Művelődési Házából (forrás: http://www.pecsikult.hu/programkepek/960/mano_mozgo_2019.februartol.jpg)
13. A 6. Kertváros Nap plakátja (forrás:https://www.facebook.com/pecsiprogram/photos/gm.207060053389276/1511958825598918/?type=3&theater)
14. Az ANK Agora (forrás: Kovács Zoltán)
15. Fittbike-osok a Tüskésréti Szabadidőközpontnál 
(forrás:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2285695754825821&set=g.268125786542058&type=1&theater&ifg=1)
16. Szilveszteri futás a Melittával (forrás: http://www.melittase.hu/)
17. Kutyatartók felvonulása (forrás: https://www.bama.hu/kozelet/felvonulassal-uzentek-a-kutyasok-658666/)
18. Kertváros karácsonyfája – a Mikulás is besegített a díszítésbe (forrás:https://www.pecsma.hu/top/tobb-szaz-aprosag-diszitette-fel-kertvaros-karacsonyfajat/)
19.„Tett-Hely” programra invitáló plakát az ANK Művelődési Házából
(forrás: https://www.facebook.com/pg/35-%C3%A9v-Nevk%C3%B3-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-H%C3%A1z-206299083280281/photos/?ref=page_internal)

1 Lásd a régi térképeket: https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox ; vagy  

https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/35736/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJEQVRBQkFTRSI6IFsiTUFQUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogInBcdTAwZTljcyJ9
2  Lásd: Babics András (1937); Dóka Klára (1997) tanulmányait. 
3 Ez a 19. század végi leíró irodalomból is látszik [(lásd: Ágh Timót Géza (1894)], de a fűbérbárca még az 1950-es évek helyi sajtójában is számtalanszor szerepelt. A 

fűbér a jószágok legeltetési díja volt, s az egész országban szedték.  
4 Kaposi Zoltán (2006): 36-48.
5 A generális gazdasági és társadalmi változásokra lásd: Kaposi Zoltán (2006): 195–204.
6 Lásd: Pécs a IV. ötéves terv küszöbén (1971) leírását.
7 A pécsi panelgyártásról: Rozvány György (2001): 2. 108–121.; Sipos Balázs (2015)
8 Sipos Balázs (2015): 44–46.
9 Sipos Balázs (2015): 46.
10 A Nevelési Központ építésére lásd: Pécs Lexikon (2010): 1. 44–46.; Jankovics Tibor (1987): 380–382, Sipos Balázs (2015): 44–46.  
11 Az Árpádról Fejedelem Gimnázium és Általános Iskoláról lásd: Pécs Lexikon (2010): 1. 54–55.; köszönöm Takáts-Kaposi Laura igazgató szóbeli kiegészítéseit. 
12 Ehhez lásd a korabeli sajtó, főleg a Dunántúli Napló cikkeit. 
13 Femáról: Pécs Lexikon (2010): 1. 224.; illetve lásd még a korabeli sajtóhíreket. 
14 https://www.pecsma.hu/pecs-aktual/bontjak-a-fema-epuletet/
15 Lásd: Kaposi Zoltán (2006): 277–322.
16 Az erről szóló cikk: Dunántúli Napló, 1983. május 18.  
17 Lásd az Új Dunántúli Napló cikkeit a 2008. évi válság után. 
18 http://epiteszforum.hu/pecs-2010-megyer-varosresz; Pécs Lexikon (2010): 1. 440. 
19 Lásd: https://www.bama.hu/kozelet/uj-orgonaja-van-a-pecsi-kertvarosi-reformatus-templomnak-554473/
20 Lásd: https://www.pecskertvaros.hu/olimpikontol-a-kossuth-dijasig-jogaoratol-a-boraszokig
21 Lásd: http://www.educentrum.hu/wp-content/uploads/2018/12/évkönyv_2004.pdf
22 https://mandadb.hu/tart/mcitem/355733
23 Lásd: http://www.pecskertvaros.hu/a-konyvtarvezeto-aki-falusikent-is-szeret-panelhazban-elni 
24 Lásd: https://kozossegekpecsert.hu/a-keramikus-mesterseg/ 2019.02.10.
25 Lásd: http://www.borsonline.hu/test-es-lelek/jakabos-zsuzsanna-rioig-nincs-megallas/99785
26 Lásd: https://www.lokal.hu/2016-10-sors-tamas-most-kell-befejeznem/
27 Lásd: https://index.hu/sport/2019/03/11/pasztory_dora_edzoskodes_london_bayer_kituntetest_visszaadas/
28 Lásd: https://www.pecskertvaros.hu/korner-zsuzsanna-semmi-penzert-nem-koltoznek-el-kertvarosbol
29 Lásd: http://pecsert.hu/2017/11/30/kozossegi-aktivitast-szeretnenek-kertvarosban/
30 Lásd: https://www.pecskertvaros.hu/palne-maja-a-vedono-akit-mindenki-ismer-kertvarosban
31 Lásd: http://pecsert.hu/2017/11/30/kozossegi-aktivitast-szeretnenek-kertvarosban/
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