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ELŐSZÓ I.

T

Tisztelt 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 szűkebb 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 2018ban indított útjára, s melynek célja a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a
közösségi szerepvállalás, a helyi lakosság identitásának erősítése és a társadalmi kohézió elősegítése.
Mindannyiunk emlékezetében él, amikor az Európa
Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódóan 2010ben 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 Településfejlesztési 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 városrészeiben, és a rendezvények, programok tervezésében, előkészítésében és megvalósításában összefogás 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 erőfeszítéseinket, melyek egyben kijelölik számunkra a
továbblépés lehetséges irányait is.

DR. PÁVA ZSOLT
Pécs polgármestere

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 tevékenységét 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 társadalmi 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, jelentőségét saját korunkban és jövőnkben egyaránt.
XII. DÉL-MEGYER
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ELŐSZÓ II.

T

Tisztelt Pécsi Polgár!
Kedves Olvasó!

Egy település jellegét, arculatát döntően két tényező
határozza meg: a település története, múltja és a településen élő emberek tevékenysége, gondolkodásmódja. 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 évtizedeiben is. Püspöki városként vonzotta a korabeli tudomány és művészetek művelőit, természeti adottságai,
szorgalmas mesteremberei lehetővé tették céhek,
manufaktúrák és sajátos iparágak kifejlődését. A
„pécsiség” gyökerei ebben a termékeny gazdaságitársadalmi talajban erősödtek meg, és hagyományozódtak ránk, a mai pécsiekre.
Az elmúlt tíz év a város életében jellegzetes és örvendetes változásokat hozott a közösség-, és a környezetépítés terén. A pécsi polgár ma nem csak lakni akar
a városban, de formálni, alakítani is akarja, mert dolgának, feladatának érzi. Ez az polgári öntudat és tenni
akarás a társadalmi lét szinte minden területén megnyilvánul: egyesületek, szervezetek vállalkoznak a
szűkebb-tágabb közösségek életének jobbá, tartalmasabbá tételére, szellemi-kulturális értékeink, hagyományaink őrzésére, művelésére. Széles a városban
lévő civil közösségek skálája, jellegzetes a városrészek szerinti tevékenységük. A polgárság önszerveződése erőforrásunk és erőtartalékunk, ha olyan
tevékenységgel párosul, amely megerősíti a helyi
identitásunkat, felmutatja hagyományos nemzeti és
helyi értékeinket. Az ilyen önszerveződő, erős kisközösségek képesek biztosítani azt az értékáramlást,
értékkoncentrálást, amely nélkül a város egészséges
társadalmi fejlődése nem lehetséges.
Ezt felismerve az elmúlt tíz évben tudatosan támogattuk, erősítettük a már régebb óta sikeresen működő
civil szervezeteket, és segítettünk újabbak létrejöttét.
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DR. ŐRI LÁSZLÓ
Pécs alpolgármestere,
a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület elnöke

Érdekeink közösek – Pécs és a benne élők érdekeinek
képviselete, szolgálata. A közös érdek együttműködést kíván, amit a város jövője, gyarapodása érdekében 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 tevékenységéről készült dokumentum. Az elkészített anyag,
amely most kézbe vehető, tanulmányozható, segít
felvázolni azokat az irányokat, amelyek felé haladva
tovább erősíthetjük közösségeinket, helyi identitásunkat, „pécsiségünket”.
Köszönetet kell mondanunk azoknak, akik ezt az
együttműködést segítik, azoknak, akik segítenek
megőrizni gyerekeink, unokáink számára évezredes
értékeinket, azoknak a lelkes és önzetlen polgárainknak, akik tovább gazdagítják, szépítik városunkat.
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BEVEZETŐ

A városrészt északon és keleten a Nagy Imre
út és a Málomi-árok, keleten és délen félkörben a Tildy Zoltán utca és a Felső utca határolja, nyugati végeit pedig az Eszék utca és
mellette Pécs közigazgatási határa jelentik.
A terület alapjaiban véve Közép-Megyerhez
kapcsolódó 10 és 4 emeletes panelházakból álló
településrész, melynek nincs önálló funkcionális
központja. Lakóövezet, melyen belül kisebb szolgáltatóegységek találhatók.
A Pécs városát alkotó 13 városrész közül DélMegyer területét és annak közösségi életét
bemutatni hivatott kiadvány egy példányát tartja
kezében az olvasó. Dél-Megyerét, ahol talán a
Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola
tevékenysége a legmeghatározóbb, benne rengeteg zenei tehetséggel, díjakat nyert kórusokkal
és ismert sportolóval, olimpikonnal. Mindez azzal
együtt is igaz, hogy a városrész szerves része az
egykori Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ, ma a Pécsi Kulturális Központ
tagegységeként működő Apáczai Művelődési
Ház vonzáskörzetének, mely egész Kertváros,
de Pécs déli területeinek kulturális-közösségi
központja.
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SRÉSZ
ER VÁRO

MÚLTJA

EGY

1. DÉL-M

A vizsgált terület történelme során egészen az
1970-es évekig meglehetős állandóságot mutatott. A térség gazdaság- és természetföldrajzi
adottságai alapvetően mezőgazdasági jellegűek.
Pécs második világháborút követő területi bővítése előtt ez a terület adta a város déli részét.
Felszínét tekintve a térség érdekes elrendezésű:
a Nagy Imre úttól kezdve több irányban lejtős;
maga a Nagy Imre út felső része ugyanakkor
nagyjából már a Tettye tengerszint feletti magasságával azonos. E területen nem jellemzők a
patakok, egyedül a nyugati és a déli oldalon
találhatók jelentősebb vízfolyások; a Keszü és
Kökény felől jövő, de csak a város közigazgatási
határában elhaladó patakok méltók említésre
(Málomi-árok, Keszü-kökényi vízfolyás, Malomvölgyi patak).1 Ezek a patakok hóolvadás vagy
egy-egy nagyobb eső után néha nagyon jelentős
mennyiségű vizet is hozhattak; a városrészen túl
lévő Lőtéri dombok körüli kiskertek tulajdonosai
még az 1970-80-as években is sokat panaszkodtak a vizenyős területre. Ugyanakkor mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a vizsgált
terület 1970 előtt nem volt önálló területi egység,
állandó lakossága nem volt, földbirtokviszonyai
lényegében megegyeztek a tőle északra vagy
keletre elhelyezkedő pécsi területekével. A
térség földminőségét a 19. századi források,
leírások kifejezetten jónak mondták, főleg
azokon a helyeken, ahol esetlegesen legelőöntözésre is lehetőség nyílott. 2
Megyer a középkorban falu volt, s az egyház
tulajdonát képezte. A török idők alatt teljesen
elnéptelenedett, pusztává vált. Pécs város
közössége a Megyeri-pusztát még a 18. században vásárolta meg az akkori pécsi földtulajdonosoktól, a püspökségtől és a káptalantól. Az egy-
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háztól megszerzett földek a városi kommunitás
tulajdonát képezték. Megyeri-puszta hovatartozása hajdan az 1780. évi szabad királyi városi jog
megszerzése során intézményesült: javarészét a
közösség tagjai használták, ugyanakkor, ha
lehetett, igyekeztek azt másoknak is bérbe adni.3
A tulajdonviszonyokat vizsgálva akár az 1865. évi
kataszteri térképet, akár az 1920 környéki városi
térképeket nézegetjük, a helyzet egyértelmű: a
terület alapvetően kisméretű szántóparcellákból
állt. A környék régi megnevezése a Keszüi gátig
terjedve pedig Délmegyer vagy Déli Megyer volt.
A területtől északra volt az a kis zöld térség,
amelyet a 19. század végén Honvédlőtérnek, az
1920-as években Elemi lőtérnek, később pedig
némi nagyvonalúsággal Lőtéri domboknak
neveztek el.4
A célterület délmegyeri részén a sok magánparcella mellett egy nagyobb kiterjedésű városi
közlegelő is volt, ahol a városi csordákat tudták
legeltetni. A városi közlegelőkre a 19. század
végén naponta több ezer állatot hajtottak ki. A
Megyeri-legelő az idők során egyre inkább
fölértékelődött: mivel az 1880-as évektől kezdve
a 20. század során az alacsony gabonaárak
mellett az állati termékek árai relatíve magasabbak voltak, vagyis az állattartás kapcsán a hús és
a tejtermékek jól eladható termékek voltak a
pécsi piacokon, ezért megnőtt a legelők, a rétek
és a puszták szerepe. Vannak írásos források
arról, hogy például a nyugatról szomszédos
Keszü településről több bérlője is volt a városi
déli legelőknek, réteknek.5 A városi területen
nagyon sokáig fennmaradt a legeltetési jog
gyakorlása: még a szocializmus idején, az 1950es 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
legelőre kihajtani az állatokat.
Az ugyanakkor egyértelmű, hogy Pécs város
mezőgazdasági területeként a terület nagy
része elsődlegesen a városi polgárok ellátását szolgáló földterület volt. A 19-20. század
fordulóján a pécsi társadalom 15-20%-a számára
még mindig alapvető foglalkozás volt az agrártevékenység. A parcellatulajdonosok között
néhány ismertebb pécsi név is feltűnik (Paulovics, Stumpf stb.), de ezek a parcellák sem méretükkel, sem elhelyezkedésükkel nem különböztek másokétól. A parcellák alapvetően kicsik
voltak, nagyobb volumenű gabonatermelésre
nem voltak alkalmasak, ehelyett a polgárok
leginkább kukoricatermelést folytattak. A kukorica a korabeli állati takarmányozásban, de a
néptáplálékban is igen fontos szerepet töltött be,
korábbi gazdaságtörténeti kutatásaink egyértelműen mutatták, hogy a pécsi polgárok szántógazdálkodásának majdnem felét tette ki a
kukoricatermelés. A kukorica mellett mind a
délmegyeri, mind a vele szomszédos területen,
vagyis Málom északi részén összeérve kenderföldekkel is találkozhatunk.6
A városfejlődés és az urbanizáció azonban ezt a
városrészt sem kerülhette el, a folyamat 1945
után teljesedett ki. A második világháborút
követő pár éves átmeneti korszak után a szocializmus időszaka köszöntött Pécs városára. Ez
az addigi pécsi magángazdaság teljes rendszerét átalakította. Az ipari és kereskedelmi
üzemeket 1947–1949 között államosították,
leszámítva néhány kisebb szolgáltatóipari
egységet, szinte minden állami kézbe került. Az
egyház addigi funkcióit leszűkítették, működését
korlátozták. A kultúra rendszerét központilag
irányították. A korábbi meghatározó társadalmi
csoportok tagjait hátérbe szorították. A tradicionális társadalmi önszerveződés lehetőségei
visszaszorultak, a társadalmi érdekvédő és
egyéb szervezeteket nagyrészt felszámolták,
avagy engedelmes bábbá tették. Az első ötéves
tervvel elindított gazdasági modell a nehéziparosításról szólt. Pécs nem volt kiemelt

szocialista város, viszont korábbi gazdasági
kapacitásai révén jól beilleszthető volt a nehéziparosítás rendszerébe. A gyors iparfejlesztés
eredményeképpen rohamosan nőtt a város
lakossága, amelynek során az 1941. évi 73 000 fő
1960-as évekre már 170 000 főre emelkedett.
Ebben az is nagy szerepet játszott, hogy a
Péccsel szomszédos tíz községet a városhoz
csatolták.7
A sokszorosára nőtt pécsi lakosság, a betelepült és gyarapodó munkásság lakhatási
problémáit meg kellett oldani. Ez egybekapcsolódott azzal, hogy az 1960-as évek második
felében, nem utolsósorban az 1968–72 közötti
gazdasági reform intézkedései és a jövedelmek
emelkedése révén amúgy is erős társadalmi
kereslet alakult ki az új, relatíve komfortos lakások iránt. Ne felejtsük el: a pécsi szénbányákban
és az uránbányákban dolgozó munkások az
ország jobban kereső társadalmi rétegét alkották. A lakásproblémák megoldására kiváló
alkalmat nyújtott az 1960-as évek elejére kikísérletezett, s aztán elindított gyárszerű panelépítés
lehetősége. A beépítendő terület kijelölése már
1966-ban megtörtént. A negyedik ötéves 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-kertvárosi területektől déli irányban, a Maléter útig terjedő kertvárosi panelrendszer létrehozása volt, ezt
követően alakult ki a Maléter úttól a Nagy Imre
útig terjedő egység, végül az 1980-as években
a vizsgált dél-megyeri terület. 8
A városrész egyik része a Sarohin (ma Nagy
Imre) út – Malomvölgyi út – Eszék és Lahti utca
közötti terület beépítése volt. (A finnországi Lahti
1956-tól, a jugoszláviai Eszék pedig 1973-tól volt
Pécs testvérvárosa, innen az elnevezések.) Az
építkezések folyamata Sipos Balázs 2015-ben
megjelent könyve adatainak felhasználásával,
illetve különböző korabeli források segítségével
jól dokumentálható történet. A bővítésre vonatkozó terveket 1977-ben készítették el. Ez volt az a
terület, ahol már nem volt elegendő a pécsi
XII. DÉL-MEGYER
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panelüzem teljesítménye, amely évi 1 500 lakás
kapacitással tudott működni, ezért Kecskemétről
is hoztak összesen 300 lakáshoz szükséges
elemeket. Az épületek 62%-ának öt-, 38%-ának
tízemeletesnek kellett lennie. A területen 4 800
ember lakhatásáról kellett gondoskodni.9
A városrész másik része a Nagy Imre út – Tildy
Zoltán út – Felső utca által határolt térség volt. Ez
annyival különbözött az eddigi építkezésektől,
hogy itt már a meredek emelkedővel is meg
kellett küzdeniük az építőknek. Az 1974-ben
létrehozott tervben ezen a téren szerepelt egy 32
tantermes óriási iskola is, mellette 200 férőhelyes
óvoda és egy 100 fős bölcsőde is helyet kapott
volna. 1977-ben aztán teljesen máshogyan gondolták: szó sem volt már oktatási intézményekről.
Az építkezések 1982-ben kezdődtek el, 1983-ban
adták át a Tildy Zoltán utcában az első lakásokat,
ezzel egyidejűleg egy új általános iskola kezdte
meg működését a Testvérvárosok terén 1983
őszén, de a területen még 1986 végéig építkeztek. A Tildy utca keleti részét négyemeletesekkel
zárták le, a tízemeletesek ívben egymás után,
viszonylag szorosan kerültek egymás mellé,
ugyanakkor a tömb déli részét újfent négyesek
adták.10
A korábban a térségtől északra lévő panelvárosi
építkezésekhez hasonló nehézségek ezt az
etapot is végigkísérték. A délnyugati egység
Nagy Imre út felőli oldala a szűken egymás mellé
épített, többször párhuzamos tízemeleteseivel
lényegében élhetetlen városrésszé vált. A belső
utcák keskenyek lettek, nem számoltak a későbbi
motorizációval, kevés parkolóhelyet alakítottak ki.
A zaj- és a környezetszennyezés főleg nyári időben, a nagy melegben elviselhetetlen volt. Ebben
a térségben meglehetősen kevés zöldfelület
maradt. A déli terület valamivel jobb volt, főleg
azért, mert a határoló nagy utcák közötti belső
területet nem építették be, így több négyzetkilométernyi zöldfelület maradt a házak közötti belső
térben. Itt még egy belső teret is kialakítottak, ez
a Szabó Ervin tér. A fontosabb járdákat (meglehetősen szögletesen) hamar kiépítették, de végül is
itt is érvényesült az a szokás, miszerint a
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buszmegálló felé vezető legrövidebb gyalogutat
kitaposva a több ezer lakó megmutatta a tervezőknek, hova is kellett volna gyalogutakat építeni.
Tény azonban, hogy a korabeli kedvező kamatozású OTP-finanszírozással, s a kiutalások melletti elosztási kiskapukkal együtt is olyan lakhatási perspektívát kínáltak a korabeli népesség
számára a viszonylag komfortos panellakások,
amelyet mindenképpen fontos volt megragadni.
Mivel e sorok írója felnőttként több éven keresztül
lakott a városrész mindegyik részén, így alkalma
volt megismerni annak minden baját, s meglehetősen kevés előnyét. A délnyugati térségben a
Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola
(részletesen lásd később), a mellette lévő óvoda
és bölcsőde valóban alkalmat kínált a lakosságnak a gyermekek elhelyezésére, taníttatására. Az iskola mellé gyermek- és felnőttorvosi
rendelőt építettek. A Nagy Imre oldali soron
létrehozott üzletek széles társadalmi igényeket
tudtak kielégíteni: volt köztük hírlapárus, virágbolt, állandó látogatóközönséggel rendelkező
kocsma (büfé) stb. A mögöttük lévő ABC-áruház
mérete és kapacitása megfelelt az elvárható
mértékeknek. A játszóterek meglehetősen primitívre sikeredtek, de ez a városrész többi térségében is így volt. Az esti közbiztonság elég
gyenge volt, főleg az üzletsor környéke rejtett
veszélyeket. A nappali zajterhelés az iskola és az
óvoda környékén jelentékeny volt, amiből – főleg
a három műszakos munkarendben dolgozók
pihenése miatt – számtalan társadalmi súrlódás
keletkezett. Nem javította a környezeti állapotokat az óvoda mögötti fűtőház füstkibocsátása
sem, ez főleg a téli hónapokban okozott kellemetlenséget az ott élőknek. A Nagy Imre – Tildy
Zoltán – Felső utca határolta térség ellátottsága
nagyon egyszerű volt, ide már alig jutottak kiszolgálóegységek. A térség délkeleti sarkában volt
egy átlagosnak tekinthető ABC-áruház, mellette
egy halas bódé, még lejjebb egy viszonylag nagy
méretű bútoráruház, s ezzel nagyjából végére is
értünk a felsorolásnak. A modell úgy működött,
hogy az itt élő, de a város más területein dolgozó
népesség a Nevelési Központ előtti téren leszállt
az autóbuszról, utána bement a Csontváry utcai

ABC-be, s onnan indult gyalog haza. Kétségtelen
azonban, hogy a Nagy Imre út északi oldalán
számtalan egyéb kis bolt, üzlet biztosította a
térség ellátását (vagyis írásunk területi lehatároltsága mesze van a korabeli funkcionális valóságtól, ez esetben csak a szomszédos célterület
kapacitásait lehetett használni). A házak közötti
parkolók hamar megteltek, pár év után a késő
este hazaérők számára már nem nagyon jutott
hely, viszont később épült a Tildy utca déli oldalán
egy garázstelep. Hasonlót hoztak létre az Eszék
utca déli oldalán is, ahol két sorban, kis belső
utcával rendelkező garázssor épült. A délnyugati
térségből a belvárosi munkahelyeket egyetlen
buszmegállóból lehetett elérni, ami lényegében
garantálta a reggeli zsúfoltságot; kétségtelen
ugyanakkor, hogy a Belváros mellett az uránvárosi területek is megközelíthetők voltak.
Nagyon nagy probléma volt a térségben egy
nagyobb egészségügyi központ hiánya, valamint
a sportolási lehetőségekhez való hozzájutás:
néhány primitív, drótketreces, aszfaltozott
polgár- és gyerekdühöngőt leszámítva nagyon
sokáig nem volt más alternatíva testedzésre.
Az 1970-80-as években a városvezetés alapvető
feladata olyan közintézmények létrehozása volt,
amelyek az újonnan kialakított városrészbe
költözők, vagyis a döntően fiatalabb korosztályok
gyermekeinek ellátását próbálták megoldani. Az
egész térség szempontjából meghatározóan
fontos volt a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola létrejötte. Az iskolát 1983-ban
alapították, terveit – több más megyervárosi
intézményhez, így például a Siklósi úti iskolához
hasonlóan – Getto József készítette. Az iskola 29
tanteremmel, benne könyvtárral, fejlesztő kuckóval, tornateremmel és tornaszobával, s egy nagy
központi aulával rendelkezik, amelynek középső
részét lépcsőzetesen lesüllyesztették. Külön
érdekessége volt az épületnek, hogy az alapozáskor honfoglalás előtti avar sírokat találtak, s a
feltárás során ékszerek, női haj- és nyakdíszek is
előkerültek. Fontos és vonzó volt, hogy 1987-től a
diákok (a szocializmus éveiről van szó) az orosz
mellett angol és német nyelvet is tanulhattak,
amúgy az intézmény alapvetően ének-zene

tagozatos volt. Mivel az iskolához tornaterem is
készült, ezért kezdettől fogva lehetőség nyílt
sportversenyek rendezésére. Már az indulás
évében dunántúli serdülő és újonc leánycsapat
asztalitenisz-versenyt rendeztek, de a
későbbiekben is számos pingpongversenynek
adott helyet az iskola. 1988-ban alakult meg az
intézmény kórusa, amely aktív résztvevője a
közéletnek; 2010-ig 4 alkalommal végzett dobogós helyen nemzetközi versenyen. A Testvérvárosok terei iskola is beleütközött kapacitásainak
korlátaiba. Ezt jól mutatja, hogy a lakótelepre
költözők gyermekei olyan nagy tömeget tettek ki,
hogy sok száz diáknak kellett reggel más
iskolába utaznia. Az intézmény központi jellegére utal, hogy nemcsak az alsóbb korosztályokkal foglalkoztak. 1985-ben például a térség
felnőttlakosságának is szerveztek a korabeli
televízió BASIC-adásaira alapozott számítástechnikai tanfolyamot.11 Az iskola mellett az óvoda és a bölcsőde 1983. november 8-án kezdte
meg a működését. A szokásoknak megfelelően
azoknak a szülőknek fogadták a gyermekeit, akik
dolgoztak; lehetőség volt félnapos elhelyezésre
is.
Nagy problémát hozott viszont, hogy – hasonlóan
más megyervárosi épületekhez – a Pécsi
Testvérvárosok Terei Általános Iskola is ún. IMSszerkezettel épült. Az IMS a házgyári lakásépítési rendszer egyik technológiai modellje volt,
Pécsett 1974-től alkalmazták. A műszaki eljárás
Jugoszláviából származott. Olyan épületszerkezetet jelent, ahol a többszintes pillérek közé
helyezett födémeket feszítőhuzalokkal mindkét
irányban összefeszítik a pilléreken. Pécsett
számos középületet és lakóházat építettek ezzel
a módszerrel (25 emeletes magasház, az OTP
központi épülete, több iskola, ABC-áruházak, s a
vizsgált térségben az Apácai Nevelési Központ,
az Árpád Gimnázium stb.).12 A technológia alkalmazása a 2000-es évek első felében már látható
problémákat vetett fel a Testvérvárosok terei
iskolában is (a korabeli szakértői jelentés szerint
tanterem-beázások, repedések, szigetelési gondok, szerkezeti nehézségek, tornaterem problémái stb.). Emiatt az iskolát a bevizsgáltatás után
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meg kellett erősíteni. A javítást másképpen nem
lehetett elvégezni, mint az iskolaépületből való
kiköltözéssel. Az iskola a Berek utcai volt iskolaépületbe került át, ami akkor éppen az egyetem
kezén volt, s tőle bérelte ki a város. A felújítás
2013 őszén, csúszással kezdődött meg, az
átadás pedig ünnepélyes keretek között 2014.
szeptember 1-jén történt. Közel 600 millió forintba került, de a módszerrel valószínűleg sikerült
hosszú időre kiküszöbölni a technológiai problémákat.13
Az 1980-as évek második felében a pécsi gazdaság egyre több gonddal küszködött, főleg a
keleti piacok elveszítése miatti exportcsökkenésnek voltak negatív következményei. Az évtized végén már jelentős munkanélküliség is
kialakult a városban, amelynek lakossága folyamatosan csökkent. 1980–2018 között Pécs lélekszáma a korábbi 170 000 főről mintegy 145 000-re
esett vissza. A lakosságszám-csökkenés okai
között egyaránt szerepel a gazdaság nehéz
helyzete, a jelentős munkanélküliség, a társadalom számára a perspektíva hiánya, s főleg az
utóbbi évtizedben a külföldre vagy Budapestre
való elvándorlás.14
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. Ugyanakkor említettük,
hogy a vizsgált területen a szocializmus alatt nem
jöttek létre kiemelkedő méretű gyárak, így nagy
vállalatbezárásokra sem került sor. Mivel azonban az itt élő munkaerő jelentős része a város
más részein lévő, s most nagyon rossz helyzetbe
került ipari üzemekben dolgozott (leszámítva a
helyi oktatásban, óvodákban, bölcsődékben, a
kereskedelemben, az államigazgatásban dolgozókat), a negatív ipari hatásokat igencsak megérezte a városrész lakossága.
Ugyanakkor a rendszerváltás után kétségtelenül
végbementek olyan társadalmi és gazdasági
folyamatok, amelyek javítottak a lakóövezet
komfortosságán. A korábbiakhoz képest erős
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minőségi javulást hozott a SPAR-boltok megjelenése a térségben. A Lidl áruház jelentős
tömegigényeknek tud megfelelni. Rövidebbhosszabb ideig számos egyéb üzlet is működött a
körzetben. Az 1980-as években a korábbi építkezésekkel együtt megszülető zöldfelületek és a
fásítás jobbították az életkörülményeket. Mindenképpen fontos, hogy a 2000-es években elindult
a panelfelújítási program, amely jelentős energetikai megtakarításokra adott lehetőséget a lakóközösségeknek. Segíti a városrész élhetőségét,
hogy az 1970-80-as években épült panelházak
még nem öregek. Eredetileg negyven 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
odébb van. A felújítások révén növekedett a
lakoság vagyoni ereje is, hiszen ezek a lakások
már sokkal többet érnek, mint korábban. Az 1980as évekbeli vízellátási gondok 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 érezhető kellemetlen szag is megszűnt, de a korábbi egy-két
hetes melegvízleállási gondok is elmúltak.
Jelentős orvosi-egészségügyi változások is végbementek: a Testvérvárosok terén egy magánberuházás eredményeképpen jóval korszerűbb
háziorvosi szolgáltatás nyílt, illetve a magánfogorvosi ellátás is előbbre lépett. Javult az
autóbuszos közlekedés lehetősége, számos járat
esetében megszűnt a kényszerátszállás. A
belvárost az erős forgalmú időszakokban már
sok évtizede gyorsjáratokkal lehet elérni. Elmondhatjuk tehát, hogy a tömegközlekedés
szervezés-technikailag megfelelő. A bankok által
nyújtott hitelek sokat segítettek a személygépkocsi-vásárlásokban is, ami egyben javítja az
életminőséget, másrészt viszont jelentős zsúfoltságot is okoz e területen.
Az eddigi áttekintésünkből is következik, hogy a
vizsgált városrésznek vannak alapvető funkcionális problémái. Ezek többsége abból fakad,

hogy a nagy munkaerőigényű munkahelyek –
leszámítva néhány iskolát – a város más részein
találhatók. A Megyeri térségben lévő álláshelyek
nem elegendők az itt élők számára. Azt az elképzelést, miszerint a városrésznek a Testvárosok
tere lehetne a funkcionális központja, napjainkra
felülírta a technológiai fejlődés, a polgárok, s
főleg a fiatalok gondolkodásmódja. A városrész
kiépülése során nem terveztek közösségi színteret, s az itt élők sem hoztak létre ahhoz hasonló
civil házat. A Belvároshoz kötődő minőségi szórakozóhelyek, az elérhető kulturális kínálat nagy
része, a bevásárlóközpontok nyújtotta életvilág
stb. korlátozzák a Megyeri városrész ez irányú

fejlődési lehetőségeit. Dél-Megyer belső magja
csak a szolgáltatásokra tud koncentrálni, amely
ugyan egyedi innovatív lehetőségeket rejthet, de
ez nem tipikusan jellemző. A városrész népessége 7 039 fő, amely több mint 100 fős népességnövekedést jelent a 2011. évi népszámlálási
adatfelméréshez képest. A népsűrűség a panelházas lakóterületnek megfelelően jóval magasabb a városi átlagnál. Az öregedési index
Megyerre vonatkozó értékei alapján a városi
átlagnál fiatalabb társadalmi összetétel jellemzi a
célterületet. Az aktív korúak aránya 71,83%, a
diplomások nem teszik ki a lakosság egyötödét.
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DÉL-MEGYER TÁRSADALMA
– NEMZETISÉGEK, HAGYOMÁNYOK ÉS TRADICIONÁLIS MESTERSÉGEK
Dél-Megyer történeti léptékkel mérve Pécs
nagyon fiatal városrésze. Kertváros határai 1972ig északról a Móra Ferenc utca, Északmegyer
dűlő, nyugatról a Megyeri és Nagy Imre út, délről a
Keszüi út, keletről pedig a Táncsics Mihály és a
Siklósi út voltak. Ezen utcákat már az 1930-as
évek során építeni kezdték, és néhány tömbtől
eltekintve a munkát a második világháború kirobbanása előtt be is fejezték. 1972 után azonban e
határok jelentősen kitolódtak, mivel kezdetét
vette a mai Megyer kiépítése. Az 1970-es évek
elején Pécsett a széles értelemben vett ipar területén az összes kereső közel 70%-a dolgozott,
azaz a keresők több mint kétharmadát az iparban
foglalkoztatták. Ez még a magyarországi nagyvárosok esetében is kimagaslóan egyoldalú ipari
arányt jelentett.
Nem meglepő, hogy a betelepülők is elsősorban
az ipari munkásság soraiból verbuválódnak,
noha a nyugati, északnyugati városrész szanálásaiból fakadóan is tapasztalható egyfajta belső
migráció, így a lakossági összetétel teljesen
vegyes képet fest. A 80-as években idetelepült
lakosságot elsősorban az akkor még fénykorát
élő bányászat, építőipar, bőr- és kesztyűgyártás,
a gépipar területén, mindemellett a sör- és
dohányiparban, a tej- és húsiparban foglalkoztatták. Ugyanakkor már ez idő tájt egy olyan
történelmi időszakot is élünk, amikor az erős
expanzió elfedi a valós problémákat, a szocialista gazdasági berendezkedés közeli csődjét,
ami alapvetően hat a városrész jövőjére. Lakik itt
fodrász, bolti eladó, rendőr és egyetemi tanár,
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ahogyan az idősebb házaspároktól a kisgyermekes családokig sokan telepedtek le itt. Így
aztán a városrész paneltömbjei egyben a
társadalom egyfajta olvasztótégelyévé váltak,
ahol a jövedelmi viszonyok alapvetően meghatározzák városrész lakossági összetételét is.
Pécs a nemzetiségi hagyományokra építő
igazi multikulturális város, miként Baranya
megye egésze és az azt körülvevő régió is.
Pécs mindig soknemzetiségű település volt,
ahogy azt a különböző elnevezései is mutatják;
Pécs horvátul Pečuh, németül Fünfkirchen,
szerbül Печуј, Pečuj, törökül Peçuy, a középkorban latinul Quinque Ecclesiae, az ókorban
latinul Sopianae. Éltek itt illírek, pannonok, kelták,
majd e népek romanizált leszármazottai a Római
Birodalomhoz tartozó Sopianae városában. A 20.
század második felében a dinamikus lakosságszám-növekedés csak erősítette ezt a sokszínűséget.
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 magyarországi német, horvát és roma kultúra legfontosabb helyszínei közé tartozik, de a dél-megyeri
városrészben az oktatás területén a német és a
lengyel nemzetiségi programok meghatározók,
bár nem számottevő az itt élő nemzetiségiek
aránya.

Dél-Megyer a 40-es éveiben járó városrész,
emberi léptékkel mérve, mondhatnánk, épp csak
középkorú, s ismerve kialakulásának körülményeit és indíttatását, aligha beszélhetünk
tradíciókról ezen a területen. Mindemellett a
hagyományos mesterségek ápolása, a hagyománytisztelet fontos értéket képvisel
Pécsnek ezen városrészében is, melyből
elsősorban mint a célterület oktatási intézménye, a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola számos rendezvényével bőven
kiveszi a részét.
A rendezvények az iskola indíttatásából és
programjából adódóan kiemelten fontosnak tartja a német hagyományok megőrzését. Minden
évben október 3-án ünneplik a Német egység
napját, mely Németország nemzeti ünnepe, emléket állítva az 1990-es német újraegyesítésnek.
Pécs egyik testvérvárosa 1986 óta a németországi Fellbach, mely Stuttgart északi-keleti
határánál, Baden-Württembergben fekszik. A
város népessége 44 000 fő körüli, ezzel a
második legnagyobb város volt a Rems-MurrKreis-i kerületben. A két város jó együttműködését jelzi, hogy tiszteletére utcát és lakóparkot is elneveztek, mely ugyancsak itt Kertvárosban, Dél-Megyer tőszomszédságában
található. A nyelvek európai napja alkalmából

az Európa Tanács 47 tagállamának 800 millió
lakosát buzdítja a nyelvek tanulására, bármely
életkorban és iskolában, és azon túl is, ahol a cél
a kultúrák közötti jobb megértés biztosítása a
nyelvek által.15 A világörökség nap megünneplését Pécs esetében nem is szükséges mélyebben magyaráznunk, hiszen városunk is világörökségi helyszínnel büszkélkedhet. Az év
végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődő,
és német nyelvterületen is hagyományos ünnepnek számító Martinstag (Márton-nap) programjainak is célja a mind tartalmasabb élményszerzés biztosítása. Egy nemzetiségi oktatásra
hangsúlyt helyező iskola esetében pedig szinte
magától értetődik, hogy ünnepeinek sorában ott
találjuk a nemzeti összetartozás napját, a
határon innen és túl élő magyarság egyűvé
tartozásának jeles ünnepét. S az iskola zenei
indíttatására figyelemmel nem hagyhatjuk ki a
felsorolásból a zene világnapját. Az október
elsejei ünnep alkalmából országszerte több
koncertet, hangversenyt és más zenei programot
is rendeznek. A világnap célja, hogy a társadalom széles rétegei számára népszerűsítse a
zeneművészetet, és az UNESCO elveinek megfelelően szorgalmazza a népek közti barátságot
és megbékélést.16

1. A Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola megújult épülete
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DÉL-MEGYER – A KÖZÖSSÉGI ÉLET SZÍNTEREI:
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
Dél-Megyer alapjában véve Közép-Megyerhez
kapcsolódó lakóövezet, melynek nincs önálló
központja, és sajátosságából fakadóan nem
találhatók kulturális intézmények ebben a városrészben, így a kultúra- és közösségszervezés a
már többször említett és itt működő nevelési és
oktatási intézmény, a Plécsi Testvérvárosok Terei
Általános Iskolához köthető. Ahogyan arról
korábban írtunk, az iskola 1983-ban kezdte meg
működését, mely kezdetben a közvetlen lakókörnyezetben élő családok gyermekeinek kínált
hatékony és eredményes nevelést-oktatást, de
mára a beiskolázási körzeten kívül élő családok
is szívesen választják az intézményt. Ennek
egyik oka, hogy az iskolában német nemzetiségi oktatás valósul meg, melynek keretében a nemzetiségi nyelv és irodalom,
továbbá a népismeret oktatására is sor kerül,
valamint a Lengyel Önkormányzattal együttműködésben lengyel nyelvi osztály és lengyel-magyar cserediákprogram is működik
az intézmény falain belül.
Az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola (LNNI)
2004 szeptemberében kezdte meg működését, a
korábban létező lengyel vasárnapi iskolai hálózat
átalakításával. Alapítója az Országos Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat; állami kisebbségi
kiegészítő nyelvoktatói intézmény státuszát a
közoktatási törvény alapján az akkori Oktatási
Minisztériumtól kapta. A vasárnapi iskolákkal
ellentétben a saját, központi igazgatóság által
vezetett iskola egységes tanrenddel és működési szabályzattal rendelkezik. A lengyel iskolában szerzett tanjegyek – a tanuló/szülő kérésére – bekerülnek a tanuló magyar anyaiskolája
által kiállított bizonyítványba, ezáltal a kisebbségi nyelv hivatalos tantárggyá válhat, és érettségi tantárgyként is választható. Pécsen az LNNI
iskola helyét már 5. éve a Pécsi Testvérvárosok
Terei Általános Iskola biztosítja.
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Az iskola pedagógiai programja értelmében
minden évben különböző programokkal igyekeznek fejleszteni tanulóik idegen nyelvi/nemzetiségi
nyelvi kompetenciáit. Ennek jegyében rendeztek
már nyelvi olvasóestet, Márton-napi ünnepséget,
tanulóik megismerkedtek a Luca-napi, valamint
Szent Miklós-napi tradíciókkal, szerveztek
osztály-, illetve csoportszintű karácsonyi műsort,
a tanulók részt vehettek városismereti sétán,
évfolyamórákat tartottak, német nyelvi vers- és
prózamondó versenyt rendeztek, és felelevenítették a húsvéti és pünkösdi hagyományokat.
Az iskola célja, hogy tanulóik találkozzanak a
legfontosabb hagyományokkal, az életmóddal és a nemzetiségek kultúrájával, megismerjék a német nemzetiségi kisebbség mindennapjait vagy a Lengyelországban élő diákok
szokásait. Élményekre építve szerezzenek ismereteket a nemzetiségek történeleméről, néprajzáról, nyelvéről.
Az iskola különös figyelmet fordít a 6-14 éves
korú gyerekek zenei nevelésére, és immár
harminc éve emelt szintű ének-zene osztályokat indít. A lelkes pedagógusoknak köszönhetően hivatalosan 1988-ban indult az ének-zene
tagozatos oktatás. Az osztályok tanulói az alsó
tagozaton a kiskórusban, a felső tagozaton pedig
a nagykórusban énekelnek. Az iskola
kiskórusát 1986-ban, az akkor harmadik osztályos ének-zene tagozatos gyermekekből
Tillainé Merácz Ágnes alapította. A kiskórust
1988-tól Taschnerné Sértő Ágnes vezette.
Többször elnyerték az Év Kórusa címet, sikeresen szerepeltek a Kaposvári Kicsinyek Kórusainak Országos Fesztiválján. 2009-től 2011-ig
Piacsek Lászlóné volt a kórus karnagya. 2011-től
dr. Szécsényi Lászlóné vette át az ének tagozatos gyermekekből álló kiskórus vezetését,
majd 2018-tól Szeiler Viktória lett az együttes
karnagya. A kórus megalapításának célja a
kórusmunka segítségével a gyermekek személyiségének fejlesztése, a kórus keretein belül a

tehetséggondozás, valamint felkészítés a
későbbi, 5., 6., 7., 8. osztályos nagykórusban folyó
intenzív kóruséneklésre. A kórus első bemutatkozásakor már az akkor adható legmagasabb
minősítéssel zárta az Éneklő Ifjúság Országos
Kórus Minősítő Versenyt, melyet azóta is minden
évben megszerzett. A későbbiekben is, töretlenül emelve a színvonalat, hasonló kiemelkedő
produkciókkal öregbítette az iskola jó hírét. A
nagykórust 1988-ban ugyancsak Tillainé
Merácz Ágnes alapította a 10-14 éves gyermekekből. A kórus munkáját 1990-től Taschnerné Sértő Ágnes, a Janus Pannonius Tudományegyetem mentortanára segítette, aki 2009től 2018-ig a kórus művészeti vezetője és
karnagya volt. 2018-ban dr. Szécsényi Lászlóné
vette át a kórus vezetését. Az énekegyüttes a
kiskórusban megkezdett munkát folytatja, ahol a
gyermekek személyiségfejlesztése mellett a
hazai és nemzetközi versenyeken való sikeres
részvétellel figyelmet fordítanak a zene szeretetének elmélyítésére. Cél: megalapozni a gyermekek későbbi életéhez, a kórusénekléshez való
pozitív hozzáállást, a felnőtt kórusok munkájában való aktív részvételüket, illetve majd saját
gyermekeik felé zeneszeretetük továbbadását.
Hosszú lenne felsorolni azokat a különféle
díjakat és kitüntető címeket, melyeket minden
évben – évente akár több különféle alkalommal is – munkája eredményeként elnyert a
kórus. Az együttes Pécs város művészeti életének aktív tagjaként a Pécs-Baranyai Hospice
Alapítvány, a Rotary Club, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., a Magyar Kórusok Napja, a Pécsi
Dalos Nap, a Pécsi Advent, a Pécsi Országos
Színházi Találkozó (POSZT) rendszeres szereplője, a programok résztvevője.
Az iskola csatlakozott az országos Boldogságóra programhoz. A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire
építve ötleteket és módszertani segítséget adjon
az iskolás korosztály számára a boldogságra
való képesség fejlesztéséhez. Az iskola széles
körű partneti kapcsolatokkal rendelkezik.
Partnerei között tartja számon a Pécsi Vasutas
Sportkört, a Pécsi Tudományegyetemet, a Liszt

Ferenc Zeneiskolát, a Kolping Művészeti Iskolát,
a Pécsi Sport NzRt-t. Utóbbival közös együttműködés gyümölcse a sportorientált képzés.
Az iskola sokat tesz a fejlesztésért és a tehetséggondozásért. Előbbi tekintetében szoros
kapcsolatot ápol a Pécsi Éltes Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel,
továbbá a pedagógiai szakszolgálattal, míg
utóbbi kapcsán a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségével (Matehetsz). Az iskola az
Örökös Ökoiskola cím birtokosa, s folyamatos
pályázati részvételével támogatja tanulói kibontakozását.
Az iskola két alapítvánnyal is rendelkezik. A
Csengőhang Alapítvány szülői kezdeményezésre, a szülők által alapított szervezet. Az
alapítvány célja, hogy az ének-zenei osztályok
kórusait, a kórusmunkát, az ének-zene tanítás
színvonalát eszközbeszerzéssel, az utazások
megvalósítását anyagi eszközökkel támogassák.
A Csengőhang Alapítvány Kuratóriuma pályázatok írásával bővíti az anyagi forrásokat. A
másik a TVT-TANSZERTÁR Alapítvány, melynek célja az iskola oktatási, nevelési tevékenységeinek támogatása, így az idegen nyelvi és az
informatika oktatás, a sport- és szabadidős
tevékenységek támogatása, valamint az oktatássegítő eszközrendszer bővítése. Az alapítvány egyik kedves és hasznos kezdeményezése
volt, hogy támogatásával színes lépcsőmatricák
kerültek fel az alsós és felsős lépcsőkre. Az
alsósok a szorzótáblát, a felsősök pedig a legfontosabb történelmi évszámokat láthatják, olvashatják, ami segít a gyerekeknek az ismeretek
bevésésében.
S hogy mit is jelent a Pécsi Testvérvárosok Terei
Általános Iskola – vagy ahogyan az itteniek
mondják: a TVT – azoknak, akik ide jártak és itt
töltötték fiatal éveiket? Így vallott erről Burján
Csaba gyorskorcsolya olimpiai bajnok:

XII. DÉL-MEGYER

17

„Az a 8 év, amíg itt laktam, ezen a pár
száz méteren zajlott az életem a
Testvérvárosok Terei Általános Iskola és
a pár utcányira fekvő otthonom között.
A suli ugyanis gyalog megközelíthető,
így minden nap sétáltam.
Az iskolapályára jártunk focizni is,
a suli lépcsőin próbáltuk ki először
a bátyámmal a gördeszkát, a biciklit,
a rollert, a görkorcsolyát.”17
– mondta egyik interjújában a sportoló, aki 2018ban elsőként szerzett a téli olimpiák sorában
olimpiai aranyérmet csapatával Magyarországnak, s akit Pécs városa „Pro Civitate” díjjal jutalmazott. Hasonlóan itt végezte általános iskolai
tanulmányait Czimmermann Tamás. A fiatal kutató bakancsos, bőrkabátos rockerből lett doktorandusz hallgató Pisában, Olaszország egyik
legnívósabb kutatóintézetében. Szakterülete a
biorobotika és azzal foglalatoskodik, hogyan
lehet összekapcsolni a mesterséges látást a
mesterséges tapintással. S bár ma még külföldön
dolgozik, ahogy vallotta:
„Ha családalapításra kerül a sor,
mindenképpen otthon szeretnénk
letelepedni. Magyarországon belül
pedig mindenképpen Pécsen. Nekem
nagy álmom ide visszatérvén tanítani az
egyetemen.” 18
2. A Kertvárosi óvoda
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Boldogan emlékszik vissza gyermekkorára Palanovics Norbert. Szerette iskoláját, a TVT-t és
annak udvarát, ahol barátaival naphosszat rúgta
a bőrt. Vallja, hogy meghatározza mindennapjait
az a légkör, az a közösség és a tanárok, akik őt itt
körbevették. Palanovics Norbert most Tokióban
nagykövet.
„Pécsett kaptam meg azokat
az alapokat, amivel helyt tudok állni” 19
– vallott erről egy interjúban a diplomata.
Dél-Megyer területén működik a Kertvárosi
Óvoda, alapítványa a „Varázsláda Alapítvány”.
Az alapítvány anyagilag támogatja az intézményben folyó munkát, s lehetőségeihez mérten
tesz az intézmény tárgyi eszköz parkjának bővítéséért.
Az óvoda az egészséges és a környezettudatos
életmódra nevelés jegyében a „Zöld Óvoda”
programhoz csatlakozva éli mindennapjait. A
program célja, hogy a nevelőmunka tervezésében és megvalósításában kiemelt szerepet
kapjon a környezeti nevelés. A csatlakozott
óvodák pedagógiai programjában külön fejezetben szerepel a fenntarthatóság pedagógiája
iránti töretlen elkötelezettség. A szülők szívesen
vesznek részt a közös kirándulásokon és kerti
partykon. Az óvoda keretei között zajlik az Így
tedd rá! program, ami nem más, mint népi játék,
néptánc foglalkozás, ahol a hangsúly a játékélményen van.

3. A megújult Kiskuckó Bölcsőde

„Egyszerűen csak elültettem néhány
tulipánhagymát és egy virágba borult
világgá nőtte ki magát, ahol teret kap
pedagógus, gyermek, szülő, egyetemi
hallgató – ma már valóban
elmondhatom, hogy az egész világon”.20
– írja ezt a program ismertetőjében Balatoni
Katalin programgazda. A programnak köszönhetően új teret kap a kultúra és a pedagógia a
pedagógusképzésben, a gyakorló pedagógusok
életében, a gyermekfoglalkozások területén
továbbképzéseik, konferenciáik, programjaik
vagy akár kiadványaikon, eszközeiken keresztül.
Az „Így tedd rá!” egyet jelent a hagyományos
értékekkel és a legkorszerűbb pedagógiai
elvekkel.

„Nyelvünk és történelmünk ismerete
nélkülözhetetlen kulcsa létünknek.
Az ismereteken túl azonban valódi
identitásunkat, a világban való
értékünket kizárólag kultúránk
megéléséből nyerhetjük, melynek
átadása ma kiemelt feladata kell, hogy
legyen minden pedagógiai területnek.”
(Balatoni Katalin programgazda)
Az óvoda épületében működik a Kiskuckó
Bölcsőde is, mely az 1-3 éves korú kisgyermekek ellátásában vállal markáns szerepet. Az
intézmény 2018-ban, a rendszerváltás óta a
Pécsett zajló legnagyobb intézményfelújítási
program keretében teljesen megújult kívül-belül,
így az óvoda és a bölcsőde is izgalmas környezetben várja az ide járó közel 200 apróságot és
szüleiket.
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Kertváros panelrengetegében üde színfoltot
jelentenek a házak árnyékában megbúvó játszóterek. Valószínűleg nem is gondolnánk, hogy
városszerte több mint 320 játszótér található
Pécsett, s ott, ahol nincs családi ház, kilépési
lehetőség az udvarra vagy a kertben játszani
egyet a kutyával, macskával, milyen fontos, hogy
a gyerekek kimozduljanak a négy fal közül – nem
is beszélve a szülőkről, akiket az ifjak igénye
ugyancsak megmozgat. És persze az sem mellékes, ha mindezt biztonságos környezetben tehetik meg a családosok. Játszótér pedig DélMegyer területén is akad, úgy a Testvérvárosok
4. A Pöttyös játszótér napjaikban
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tere térségében, ahogyan attól távolabb is.
Kiemelendő ezek közül a Szabó Ervin téri
Pöttyös játszótér.
A Pöttyös játszóterek 1997-től kezdődően több
helyen is létesültek Pécsett, ezzel az volt a cél,
hogy fából készült élményelemekkel tegyék
tartalmassá és persze biztonságossá a gyermekek szabadidejének eltöltését. Azóta persze
sok víz lefolyt a Dunán, és az európai uniós
csatlakozás óta elsősorban uniós forrásból sorra
újultak meg a szigorú normáknak megfelelő és
sokkal izgalmasabb megmozdulásokra is lehe-

5. A gördeszkapark

tőséget biztostó játszóterek. Innen nézve ma már
a Pöttyös játszótér is idejét múltnak tűnik, ugyanakkor ahogyan a múltban, úgy a jelenben is a
közösségi együttlét színterei is a játszóterek,
ahonnan a spontán beszélgetésekből fakadóan
már nem egy közösségi kezdeményezés indult
el. Ennek egyik eredménye a 2009-ben alakult és
napjainkban már igen szerteágazó tevékenységet folytató Mosolymanó Egyesület létrejötte,
melynek székhelye bár nem Dél-Megyer területén, hanem a Nagy Imre út északi oldalán,
Közép-Megyerben található, ugyanakkor tevékenysége értelemszerűen nem áll meg az utcák
határainál, és mindig a helyi közösségek szükségleteit helyezi munkája fókuszába. Éppen
ezért itt szükséges megemlítenünk a többek
között az egyesület közreműködésével magvalósult, a már Észak-Kertváros területén lévő Lahti
utcai játszótér festését, karbantartását, mely a
civil összefogás szép példája. De az egyesület
szintén bábáskodott a közeljövőben megvalósuló nagyszabású szabadidőpark létrejöttében
is. A közelmúlt civil kezdeményezéseinek
sorában kiemelkedő ez a Dél-Megyert érintő
fejlesztés. Az ötlet csírája a gördeszkázni és
görkorizni vágyó fiatalok kezdeményezése,
akik egy gördeszkapályát álmodtak maguknak, s melynek létrejöttében ők játszották a
legfontosabb szerepet.21 A Nagy Ferenc tér és a
Szabó Ervin tér közötti füves területen 2018-ban
valósult meg a fiatalok álma, melyben „képviselőként” közreműködött a Mosolymanó Egyesület.

A Szerencsejáték Services Nonprofit Kft. pályázati forrásából sikerült 3 millió forintos támogatást nyerni a célnak.22 A megvalósulásban a fiatalok is kivették részüket, nemcsak a festésben és
a tisztaság felügyeletében jeleskednek, de a
házirend megalkotása és betartatása is fontos
feladatuk. Saját Facebook-oldaluk is van, amely
Kertvárosi Görkorcsolya, Gördeszka, Roller
Pálya néven található a közösségi oldalon.
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A pálya ötletével olyan kertvárosi, 12-16 éves
fiatalok álltak elő, akik már nagyon régóta keresték a lehetőséget arra, hogy megfelelő helyszínt
találjanak nem mindennapi sportjaiknak. A gyerekek még aláírást is gyűjtöttek azért, hogy a
kertvárosi skate-pálya álma valósággá váljon.
A kezdeményezés egy komplex játszótér
kialakítását célzó fejlesztés részévé vált, ahol
gyerekek, felnőttek, de még a kutyák is tartalmasan tölthetnek el pár órát. Ugyanis a szabadtéri mozgás szerelmesei is ellátogathatnak majd arra a komplex kertvárosi játszótérre, amely a Pécsi Helyi Közösségfejlesztési Stratégia részeként és megvalósítani
tervezett beruházásaként jön létre az elkövetkező években.

futtató, ahol esőbeálló, kutyagumigyűjtő és
padok is szolgálják a pécsi gazdik kényelmét. A
gyermekjátszótér pedig az egészen kicsik kedvére készül. A tervezett, összesen tizenhat új
játék közt van játszóvár, mászókák, többféle
hinta, homokozó, táblás játékok, kötélpálya, kis
kuckó. A tervezők a gyerekek kísérőire, szüleire
is gondoltak, számukra 16 padot helyeznek ki,
míg a meleg nyári napokon a jó közérzetről 8 fa
és 11 napvitorla, valamint hűsítő ivókút gondoskodik majd. A fejlesztés egyértelműen többről
szól, mint a Dél-Megyer területén élők megszólítása. A fejlesztés egész Kertvárosnak készülő tartalommal valósul meg, mindazokat várják ide, akik a falak közül kimozdulva keresik a
mozgás, a kikapcsolódás lehetőségét.

A Nagy Ferenc tér, a Szabó Ervin tér és a Tildy
Zoltán utca által körülhatárolt füves területre
készült szabadidőpark terve több fitneszelemet is
tartalmaz majd: gyalogló, hasizom- és comberősítő, valamint a fiatalabbaknak szóló gyermek
fitneszeszközöket is kihelyeznek. Emellett közel
ezer négyzetméteren kap helyet az új kutya-

Mindehhez pedig adalék az elmúlt években
lezajlott fásítási, virágosítási program, melynek célja a városi klíma javítása, a közterületek megújítása volt és természetesen
mindezt a Pécsett élők érdekében, közérzetük, egészségük javításáért. A programból
Kertváros talán a többi városrésznél is markán-

6. A tervezett dél-megyeri szabadidőpark látványterve

22

7. A Káplán Tenisz Park

sabban vette ki részét, hiszen ide köthető a
Virágos Pécs program Guinness-rekordja, de
említhetjük a tüskésréti fejlesztéseket vagy a kis
Kertváros Kapu felállítását is. Természetesen
Dél-Megyert is érintették a fásítások, cserjésítések és virágosítások, különösen a Nagy Imre út
déli oldalán, a kereszteződések környezetében,
a Testvérvárosok terén és a Lahti út térségében.
Mindez különös jelentőséggel bír a porszenynyezés mérséklésében a tetemes forgalomterheléssel érintett szakaszokon.
S hogy mi mindent találunk még egy ilyen
viszonylag szűk területen is, mint Dél-Megyer? A
közösségi élet színterei a sportlétesítmények is.
A Dél-Megyer részen élőknek nem kell messzire
menniük, ha a tenisz vagy fallabda iránt érdeklődnek. A Káplán Tenisz Park a nagybani piac
szomszédságában található. A sportpark építése 1986-ban kezdődött. Napjainkban 5 salakpálya várja a teniszezni vágyókat. Van két fallabdapálya, és egy 65 m²-es klubterem, és büfé
is. Fő profil a tenisz oktatása, a gyermekek és
felnőttek felkészítése egyénileg és csoportosan.

Ebben a városrészben, a Lahti úton található Pécs nagybani piaca, ahol nemcsak a
viszonteladók, de a hétköznapi vásárlók is
megtalálják az asztalra valót. A piacok mindig
és minden korban kiemelt szerepet játszottak a
közösség életében és ez napjainkban sincs
másként. Mindez annak ellenére is igaz, hogy a
hiper-, szupermarketek és élelmiszerláncok
térnyerése mellett, illetve részben ennek következtében különösen az utóbbi évtizedekben
Pécsett is csökkent a kiskereskedelmen belül a
piacok jelentősége és szerepe. Ezen a folyamaton az sem változtatott, hogy a piacok által
közvetíthető értékek egyszerre lehetnek gazdaságiak, társadalmiak, és környezetiek is. Éppen
ezért a napjainkban sikeres piacok sokkal több
hozzáadott értéket kínálnak kulturális és társadalmi szempontból, eseményeket szerveznek,
tájékoztatnak, oktatnak az élelmiszerekkel és az
életmóddal kapcsolatban, valamint közösséget
építenek és a tudatos fogyasztó pozitív énképét
erősítik. Ezt kell megtalálni Pécsett is, az éppen
napjainkban zajló piacmegújítási folyamatban,
ahol olyan intézmények kapnak új arculatot, mint
a központi piaccsarnok vagy az uránvárosi piac.

XII. DÉL-MEGYER

23

8. A nagybani piac a Lahti úton

A közösségi helyek sorából nem maradhatnak el az „etetők-itatók”, melyek a múltban és
a jelenben is kedvelt találkozási pontjai nemcsak a fiatalságnak, de az idősebb korosztályoknak is, s melyek közül Dél-Megyeren is
van nem egy ikonikus intézmény. A helyzetük
nem egyszerű, hiszen gyorsan változó világunkban nincsenek biztos tippek, csak jó megérzések és a folyamatos megújulási igény, ami
életben tarthatja ezeket a helyeket – vagy hozhat
helyükre újakat. Dél-Megyer egyik ilyen étterme
és már régóta a helyiek kedvence a Gömböc
pizzéria, de itt van a Tölgyfa borozó, mely idén
lesz 30 esztendeje, hogy kiszolgálja a helyiek
igényeit, vagy éppen a Víkend presszó, melyet a
Facebook látogatói szerint is sokan kedvelnek.

Ha már szóba került a Testvérvárosok tere, a
Lahti út és az Eszék utca, érdemes egy picit
elidőznünk e terek, utak elnevezésének eredetén. Kertváros közterületeinek elnevezésében
sajátos képet fest, ahogy egy-egy körülhatárolható területhez kapcsolódó utcákat, tereket
egyfajta szempontrendszer alapján neveztek el.
Így jelen-nek meg az észak-megyeri részen az
elnevezé-sekben a női nevek (Éva, Zsuzsanna,
Olga, Melinda, Júlia, Dóra, Kamilla stb.), vagy
Közép-Megyer területén az írók-költők (Kassák
Lajos, Várkonyi Nándor, Németh László stb.). S
ez a sajátosság látszik Dél-Megyer esetében is,
ahol történelmünk jeles politikusai (Nagy Imre,

9. Tölgyfa borozó-étterem

7. Nagyboldogasszony-templom
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Tildy Zoltán, Nagy Ferenc stb.) mellett a Testvérvárosok tere környezetében az utcák Pécs testvérvárosairól kapták nevüket. Ha számba veszszük, hogy Pécs városok sokaságával ápol
testvérvárosi- és egyéb kapcsolatot, talán nem
túlzás, ha azt állítjuk: városunk világváros. Sokan
talán nem is tudják, hogy Pécs jelenleg 10
európai és 2 egyesült államokbeli várossal kötött
már baráti, politikai és kulturális szövetséget. Az
említett finnországi Lahti és a horvátországi
Eszék mellett a törökországi Kütahya, a németországi Fellbach, az ausztriai Graz, az erdélyi
Kolozsvár és Arad, az amerikai Seattle és
Tucson, a franciaországi Lyon, az olaszországi
Terracina és a szerbiai Újvidék is a testvérvárosok sorába tartozik. A testvérvárosi kapcsolatok kielégítő ápolása, erősítése és elmélyítése
érdekében pécsi magánszemélyek, illetve a
város életében fontos szerepet betöltő kulturális
intézmények, valamint helyi civil szervezetek
készítették elő a Pécsi Testvérvárosi Egyesület
létrejöttét, melynek székhelye bár nem ebben a
városrészeben található, érdemes egy mondattal
megemlékezni róla. Az egyesület célja, hogy
minél szélesebb körben bemutassák a Pécshez
szoros kötelékekkel kapcsolódó városokat (és
országukat), nyelvüket, kultúrájukat, történelmüket és hagyományaikat. A gondolat nem
egyoldalú, hiszen az egyesület munkájának
köszönhetően testvérvárosaink lakói megismerhetik Pécset és Magyarországot. Az egyesület
további célja, hogy a Péccsel kapcsolatban álló
országok civil szervezetei, társadalmi csoportosulásai, sportklubjai között hosszú távon is
gyümölcsöző, fenntartható cserekapcsolatok
alakuljanak ki. Ma már hagyomány, hogy minden
évben a Magyar Kultúra Napján a színházi- és
balettelőadások előtt felolvassák azokat az
üdvözlőleveleket, amelyekben Pécs testvérvárosainak vezetői fejezik ki a megyeszékhely iránti
nagyrabecsülésüket. Ebből is látható, hogy Pécs
nem csupán protokollszinten tart fent kapcsolatot
testvérvárosaival.

Ha sorra vesszük a Dél-Megyert érintő közösségi intézményeket, nem feledkezhetünk meg
a Kertvárosi Református Egyházközség tevékenységéről sem. S ez a mondat akkor is igaz,
ha a református templom nem a szűk értelemben
vett városrészen belül, hanem a Tildy Zoltán utca
túloldalán, már a Déli városrészhez kapcsolódóan van jelen, ugyanakkor létrejötte szorosan
összefonódik ezen városrész fejlődésével,
alakulásával is. A kertvárosi lakótelep terjeszkedése folytán merült fel az igény új egyházközség létrehozására, új templom építésére.
1983-ban kezdődött a gyülekezet szervezése,
mely Szénási János és felesége, Szénásiné
Gazda Klára lelkészekhez köthető. A presbitérium 1987-ben alakult, ugyanezen évben tartotta első istentiszteletét a gyülekezeti teremben
a református közösség. Az 1989-től épülő 600
férőhelyes templomban 1993. pünkösdjén
tartották az első istentiszteletet, a templomszentelésre 1995-ben került sor. A templom
tervezése során a tervező, Tillai Ernő a kisgyermekes hívőkre is gondolt, így az ő igényeiknek
megfelelően alakította ki a templom sajátos belső
szerkezetét, ugyanis egy üvegfallal leválasztott
terem nyújt lehetőséget a szülőknek az istentisztelet során a részvételre. Az új egyházközség
nemcsak Kertvárost, hanem Málomot, Postavölgyet és Nagyárpádot is magába foglalja. A
közösség a város számára is kiemelten fontos,
amit az Értékes Pécs projekt itt megvalósult fejlesztései is alátámasztanak. 2014-ban a projekt
részeként olyan ornamentikás díszítésű festett
fakazetták kerültek a templom mennyezetére,
melyek egy helyi civil szervezet, a Közelítés
Művészeti Egyesület tagjainak keze munkáját
dicsérik. Egyben egy, a maga nemében egyedülálló váltó csúszkás orgona is a templom
részévé vált a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra
Kft. munkájának eredményeként.
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10. A kertvárosi református templom orgonája

Az orgonát ipari és műszaki megoldások kategóriájában a Pécsi Értéktárba emelték 2018-ban.
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 örömhír klub, baba-mama foglalkozások, imaóra,
Bibliaóra, ifi óra, női óra – csak néhány ízelítőül –
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.
A fentiek kapcsán is látható, hogy a mégannyira
csak lakófunkcióval azonosítható Dél-Megyer
esetében is találunk olyan közösségi helyeket,
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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
szabadságnak, kreativitásnak...”23

intézményeket, kezdeményezéseket, melyek
kifejezetten ehhez a városrészhez kapcsolódnak. Ugyanakkor, mivel Pécs ezen szeglete
szerves egységben éli hétköznapjait ÉszakKertváros, de különösen Közép-Megyer városrészekkel, az ottani kulturális-közösségi intézmények programjai az itt élők számára is hozzáférhetők, látogathatók. Az Expo Center, a Pécs
Pláza, a Tolsztoj utcai Közösségi Ház, a KÉK
Ház, és nem utolsósorban az Apáczai Művelődési Ház elegendő és tematikáját tekintve változatos, illetve szerteágazó programkínálattal szolgál mindhárom városrész lakosai számára. A
távolság sem számottevő, hiszen néhány perc
alatt könnyen, akár busszal, akár gyalogosan is
elérhetők a fenti intézmények. A fent felsorolt
intézmények története, programkínálata a kapcsolódó városrészek kiadványaiban olvasható.
Azonban arról sem feledkezhetünk el, hogy a

kulturális közösségi programok terén Pécs déli
városrészei, ahogyan a múltban, úgy a jelenben
sem vehetik fel a versenyt a Belváros nyújtotta
szórakozási, kikapcsolódási, művelődési, művészeti és egyéb kulturális lehetőségekkel. Ugyanakkor a mai kedvező közlekedési viszonyok
közepette már rugalmasan biztosított ezek elérhetősége.

11. A református egyház megyeri temploma
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A célterület lakosainak bevonásával kérdőíves
felmérés valósult meg 2018 júliusa és 2019 márciusa között, papír alapú és online adatfelvétellel.
A felmérés célja az volt, hogy a Pécsi Helyi
Akciócsoport Egyesület széleskörű képet kapjon
Pécs városrészeinek közösségi életéről és a
helyi közösségfejlesztési tevékenységekről,
illetve a válaszok segítséget jelentsenek az adott
célterület igényeinek és szükségleteinek felmérésében. A lakosság motivációjának, szokásainak feltérképezése elengedhetetlen az egyes
városrészek közösségfejlesztési helyi cselekvési
terveinek és rendezvény naptárainak elkészítéséhez.
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 Dél-Megyer
célterületen. Jelen fejezet Dél-Megyer lakosságának 301 fős 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 városában –
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Megalapozó dokumentum (2017) adatai szerint a
városrész lakossága 7 039 fő.
A célterület alapjaiban véve Közép-Megyerhez
kapcsolódó 10 és 4 emeletes panelházakból álló
településrész, melynek nincs önálló funkcionális
központja. Lakóövezet, melyen belül kisebb
szolgáltatóegységek találhatók. A célterület
központja a Testvérvárosok terén található
köznevelési intézmény köré szerveződhet. A
népsűrűség a panelházas lakóterületnek megfelelően jóval magasabb a városi átlagnál. Az
öregedési index Megyerre vonatkozó értékei
alapján a városi átlagnál fiatalabb társadalmi
összetétel jellemzi a célterületet.
A válaszadók 51,49%-a Pécsett született, a 301
kitöltőből 229 fő 20 évnél régebben él Pécsett, a
kitöltők közel 62,12%-a húsz évnél több ideje él
Dél-Megyerben. A megkérdezettek 19%-a –
azonban mindössze – 1-5 évet töltött el az adott
városrészben.
A közösségfejlesztési beavatkozás megtervezésekor fontos annak feltérképezése, hogy az
adott városrészben élőket mi motiválja arra, hogy
továbbra is a lakhelyükön éljenek. A válaszadók
előre megadott válaszlehetőségek közül jelölhettek meg egy vagy több őket jellemző opciót,
illetve saját válasszal is kiegészíthették a sort.

A 6. kérdésre (Mi motiválja, hogy a jövőben is
abban a városrészben éljen, ahol a jelenlegi lakhelye is található?) adott válaszokat részletező
mellékelt táblázat alapján elmondható, hogy a
301 válaszadóból 153 fő jelezte, hogy őt a kellemes környezet motiválja arra, hogy Dél-Megyerben éljen. Szintén fontos szempont a munkahely
közelsége (106 fő választotta ki a listából),
valamint a egészségügyi ellátás közelsége (79 fő
választotta ki a listából). .

6. Mi motiválja, hogy a jövőben is abban
a városrészben éljen, ahol a jelenlegi
lakhelye is található?
kellemes környezet
munkahely közelsége
egészségügyi ellátás közelsége
jó közösségi élet
sportolási lehetőségek
oktatási intézmény közelsége
egyéb

153 fő
106 fő
79 fő
42 fő
36 fő
35 fő
22 fő

szórakozási, kikapcsolódási
lehetőségek

13 fő

nem kívánok válaszolni

13 fő

Az öt leggyakrabban jelölt tényező közt negyedik
helyen szerepelt a jó közösségi élet, mely
alátámasztja, hogy Dél-Megyer lakosainak van
igénye a közösségi programokra.

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

178 fő

160 fő
140 fő
120 fő
100 fő
80 fő
53 fő

60 fő

53 fő

40 fő
14 fő

20 fő

3 fő

0 fő
bizonyos mértékig

kismértékben

teljes mértékben

A 8. kérdésre (Mennyire érzi a közösség tagjának magát azon a helyen, ahol jelenleg életvitelszerűen él?) adott válaszokból – valamint a
fenti diagramból – megállapítható, hogy a városrészben élők 17,60%-a teljes mértékben a helyi

egyáltalán nem

nem kívánok
válaszolni

közösség tagjának érzi magát, a kitöltők 59,13%a bizonyos mértékig érzi magát a közösség
tagjának. A kitöltők 17,60%-a érzi úgy, hogy
kismértékben és közel 4,65%-a tapasztalja, hogy
egyáltalán nem tagja a közösségnek.
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9. Mennyi időt tölt el hetente közösségben?
140 fő

133 fő

120 fő
101 fő
100 fő
80 fő
60 fő
37 fő

40 fő
20 fő

13 fő

10 fő

7 fő

nincs válasz

11-15 óra

több mint 15 óra

0 fő
1-3 óra

4-10 óra

kevesebb mint 1
óra

A 9. kérdésre (Mennyi időt tölt el hetente közösségben?) adott válaszokból – valamint a fenti
diagramból – megállapítható, hogy a válaszadók
12,29%-a kevesebb mint egy órát, 44,18%-a 1-3
órát tölt hetente közösségben. A megkérdezettek
33,55%-a 4-10 órát, 3,32%-a 11-15 órát van
közösségben. Mindössze a válaszadók 2,32%-a
fordít heti 15 óránál többet a munkahelyi, iskolai
és családi elfoglaltságokon felül a közösségi
tevékenységekre.
A 13. (Ismer-e közösségi szerveződéseket,
kezdeményezéseket [civil és nem formális] a
lakóhelyén?) és a 14. (Tagja-e Ön valamilyen önszerveződő csoportnak, klubnak, szakkörnek?)
kérdés alapján elmondható, hogy a kitöltők kevés
közösségi kezdeményezést ismernek, és a részvételi hajlandóságuk is alacsony. 89 válaszadó,
azaz a megkérdezettek 29,56%-a egy közösségi
szerveződést, kezdeményezést (civil és nem
formális) sem ismer a lakóhelyén. A válaszadók
17,27%-a egyet, 31,89%-a kettőt-hármat ismer.
Mindössze a válaszadók 19,26%-ának van tudomása több szerveződésről.
A civil szerveződések ismerete azonban még
nem jelent aktivitást. A 14. kérdés a tagságra
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kérdezett rá. 228 fő, a kitöltők 75,74%-a jelezte,
hogy nem tagja olyan önszerveződő csoportnak,
klubnak, szakkörnek, melynek tevékenységében
legalább félévente egyszer részt vesz. Mivel 12 fő
tartózkodott a válaszadástól, ezért a megkérdezettek csupán 20,26%-áról állíthatjuk, hogy aktív
a klubok, önszerveződő csoportok életében.
A 15. kérdés (Mennyire ismer Pécsett közösségi
tevékenységeket, eseményeket, programokat?)
a válaszadók a Pécsett megvalósuló programokkal kapcsolatos érdeklődését mérte fel: 79 fő
– a kitöltők 26,24%-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 elmondható, hogy kevesen tagjai például informális
csoportnak. A kitöltők közel 40%-a jelezte, hogy
szeretné jobban megismerni a közösségi tevékenységeket, az ő megszólításuk fontos lehet a
projekt során megvalósult közösségi folyamatok
elindításában. A 301 kitöltőből 70 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

tájékoztatása, 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 lenti ábra segítsé-

gével megállapítható, hogy minden kitöltő több
tevékenységet is jelölhetett, legtöbben az irodalmi, művészeti estek tevékenységet választanák szabadidejükben, 112 jelöléssel ez lenne a
legnépszerűbb összejöveteli forma. A sporttevékenység 102 választással a második a sorban, a
válaszok alapján szintén közkedvelt lenne az
egészségmegőrzéssel és tudatossággal foglalkozó program, mely a harmadik helyen szerepelt,
82 választással. A dobogóról csak egy ponttal
maradt le a gasztronómiai programok köre.

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

egyéb

10 fő

gyűjtök köre
i úsági klub

12 fő

nem kívánok válaszolni
idegennyelv tanulásával, gyakorlásával kapcsolatos
tevékenységek
idősek klubja

13 fő
19 fő
32 fő
33 fő

tradicionális kézműves foglalkozások
színjátszó kör

35 fő

kisgyerekes program

36 fő

társasjáték klub

37 fő
39 fő

olvasókör

44 fő

helytörténe csoport

46 fő

ökológiai témájú, természetbarát csoportok

58 fő

táncházak, táncos összejövetelek

76 fő

zenei klub

78 fő

ﬁlmklub

81 fő

gasztronómiai program
egészségmegőrzéssel, tudatossággal foglalkozó
tevékenység
sport tevékenység

82 fő
102 fő
112 fő

irodalmi, művésze estek
0 fő

20 fő

40 fő

60 fő

80 fő

100 fő

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

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

15 fő
25 fő

nemze ségi program

30 fő

fogyatékkal élőknek szerveze esemény

36 fő

nyugdíjasokat megszólító esemény

39 fő

vallási, egyházi tevékenység

77 fő

oktatási, nevelési tevékenység

90 fő

hobbi és amatőr csoport munkája

98 fő

sportrendezvény

176 fő

kulturális, közművelődési rendezvény
0 fő

20 fő

A 17. kérdés (Milyen típusú rendezvényeken,
eseményeken, tevékenységekben vett részt az
utóbbi 12 hónapban?) szintén a programokkal,
rendezvényekkel és tevékenységekkel kapcsolatos, azonban nem a részvételi hajlandóságot,
hanem a szokásokat mérte fel, a válaszadóknak
azokat a rendezvénytípusokat kellett megjelölniük, melyeken az elmúlt 12 hónapban részt
vettek.
A 17. kérdést bemutató sávdiagram alapján
megállapítható, hogy az előző kérdéshez hasonlóan a legnépszerűbb három tevékenység között
szerepelt a kulturális és közművelődési rendezvény 176 jelöléssel, valamint a sportrendezvény
98 vokssal. A leglátogatottabb programok sorát a
hobbi és amatőr csoport munkája elnevezésű
tevékenységcsoport zárja (90 fő válasza alapján).
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40 fő

60 fő

80 fő 100 fő 120 fő 140 fő 160 fő 180 fő

Az elköteleződés és a motiváció felmérése
szempontjából fontos azt is vizsgálni, hogy azok
a kitöltők, akik részt vesznek közösségi programokon, milyen tevékenységgel kapcsolódnak
be a megvalósításba. Ez a célterületenként
tervezett rendezvények sikeres lebonyolítása
szempontjából is lényeges.
A 18. kérdés (Milyen módon vett részt vagy vesz
részt jelenleg rendezvények, események, közösségi tevékenységekben?) a közelmúltra kérdezett rá, ismét több választ jelölhettek meg a
kitöltők. 256 válaszadó részvétellel erősítette e
rendezvényeket, kevesen választottak ennél
aktívabb formát: a szervezésbe 33 kitöltő kapcsolódott be, az önkéntességet, segítségnyújtást
24 válaszadó jelölte meg. Az anyagi támogatást
28 fő gyakorolta, 21 válaszadó jelezte, hogy
semmilyen formában nem járult hozzá a rendezvényekhez.

tosnak tartott közösségi élet megvalósuljon?). A
válaszadók a 19. kérdés során is több választ
jelölhettek, a legnépszerűbb lehetőség újból a
megszervezett programokon való részvétel volt,
231 fő jelölésével. 51 válaszadó a programok
kialakításában venne részt, emellett 31 fő
aktívan bekapcsolódna egy közösség munkájába és tevékenységébe.

19. Mit tenne annak érdekében,
hogy az Ön által kívánatosnak tartott
közösségi élet megvalósuljon?
a megszervezett programokon
vennék részt

231 fő

programok kialakításában
vennék részt

51 fő

nem kívánok válaszolni

34 fő

aktívan részt vennék egy közösség
munkájában és tevékenységében

31 fő

más elképzelésem van

1 fő

Az eddigi szokások mellett a közösségi élet
fellendítésével, az események megvalósításával
kapcsolatos jövőbeli szándékra irányult a fenti
táblázatban szereplő, 19. számú kérdés (Mit
tenne annak érdekében, hogy az Ön által kívána-

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 eredményeket, a kitöltők 35,88%-a részt venne a jövőben
közösségi tevékenységben, 21,59%-uk aktívan
részt venne a klubok, csoportok tevékenységében.

22. Mi segítené a közösségi életben való aktívabb részvételét?
más

5 fő

nem kívánok válaszolni

14 fő

nem tudom mi segíthetne

41 fő

az ismerőseim is velem jönnének

64 fő

ha több pénzem lenne

73 fő

ha több információm lenne

99 fő

ha több időm lenne

147 fő
0 fő

20 fő

40 fő

Árnyalta 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 kérdésnél is több válaszlehetőséget jelölhettek be a
megkérdezettek. Legtöbben – a 301 válasz-

60 fő

80 fő 100 fő 120 fő 140 fő 160 fő

adóból 147 fő – időhiány miatt maradnak távol a
közösségi eseményektől. 99 kitöltő számára
segítséget jelentene, ha több információ állna
rendelkezésére. Az ismerősök részvétele esetén
szívesebben kapcsolódna be a közösségi programokba 73 megkérdezett.
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Mivel 99 válaszadók fontosnak tartja, hogy
információt kapjon a programokról és folyamatokról, ezt a szempontot hasznos lenne
figyelembe venni a későbbi rendezvények
szervezése során, több csatornán történő hirdetéssel erősítve az eseményeket.
A 23. kérdés (Mi motiválná, hogy részt vegyen
segítőként, önkéntesként különböző programok
megvalósításában?) az önkéntesként, segítőként való részvétel motivációit kutatta, az előző
kérdéshez hasonlóan meghatározó volt a hozzátartozók jelenléte: barát, családtag is részt venne
(89 kitöltő jelölésével). Itt is megjelent a tájékoztatás szükségessége, 79 válaszadó szeretne
több információt kapni az aktív részvételhez.
Támogatná a részvételt, ha valaki, akinek van
már benne tapasztalata, segítene megtenni az
első lépéseket, ezt a válaszlehetőséget 58 kitöltő
érezte magára nézve igaznak.
A helyi lakosság tájékozódási szokásainak
ismerete kiemelten fontos kérdés a későbbi
rendezvénynaptárban szereplő eseményekkel
és folyamatokkal kapcsolatos tájékoztatás miatt.
A kérdőív 25. pontjában szerepelt az erre
vonatkozó kérdés (Milyen forrásból értesül a
Pécs város által kínált programokról?). A
válaszokat az összefoglaló táblázat mutatja be.
A 301 megkérdezettből 145 kitöltő a közösségi
oldalakról tájékozódik, illetve népszerű a helyi
újság, közösségi kiadvány – 138 kitöltő jelölte
meg –, 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 (107 vokssal).
A 26. kérdés (Kik vannak hatással Önre a
programok látogatásában?) a programok
látogatásával kapcsolatos motiváció témáját
vizsgálta részletesebben, itt már a korábban egy
egységként kezelt közeli hozzátartozó kategóriát
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25. Milyen forrásból értesül a Pécs
város által kínált programokról?
közösségi oldalak
helyi újságok, közösségi
kiadvány

145 fő

barátok, család
kollégák, ismerősök
hírportálok
óriásplakát
programgyűjtő
és kereső oldalak

107 fő
91 fő
86 fő
64 fő

138 fő

58 fő

egyetemi kiadványok,
faliújság

30 fő

hírlevél

28 fő

nem kívánok válaszolni

9 fő

banner, internetes
felugró hirdetés

8 fő

(pl.: család, barátok) több szűkebb csoport
váltotta fel, melyek közül többet is megjelölhettek
a kitöltők. A megkérdezettek közül 175 főre a
barátok, ismerősök vannak hatással a programok látogatásában, őket követik a családtagok
(146 fő voksa), majd a saját közösség tagjai (96
fő választása) következnek.
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. Dél-Megyer közösségi
tereit a kitöltők 21,59%-a mindössze évente,
9,96%-a pedig soha nem látogatja. A megkérdezettek 6,97%-a hetente, a 13,28%-a havonta
keresi fel a városrésze közösségi tereit. A más
városrészek rendezvényeivel kapcsolatos aktivitás egyértelműen magasabb, a kitöltők 50,49%a rendszeresen látogat más városrészekben
található közösségi tereket, részt vesz az ott
szervezett programokban.

29. Jelölje meg azokat a városi/helyi közösségi tereket,
amiket a leggyakrabban látogat a városban!
Milyen gyakran látogatja ezeket a közösségi tereket?
350

289

300

250

200
158
150

134
111

45

50

112

111

97

100

73

64 58
57
38

10

33 35

46 52

59

15

85
71

61
21

11

60 58

56

50
36

32

104

101

96

84

23

32 32

50

29

8

5 5 2 0

0
Művelődési ház,
közösségi ház,
közösségi tér,
táncház, disco stb.

Múzeumok, Kiállító
terek, Állatkert,
Planetárium stb.

Könyvtárak,
levéltárak stb.

hetente

Sportlétesítmények Közterek (Széchenyi
(sportpályák,
tér, Kossuth tér,
sportcsarnok, uszoda Sétatér, Király utca
stb.)
stb.)

havonta

havonta többször

Mozi, színház stb.

évente

Templom, imaház
stb.

Vendéglátóipari
helyek (é erem,
cukrászda, bisztró,
büfé stb.)

Egyéb:

nincs válasz

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.
A hetente felkeresett közösségi terek közül a
közterek a legnépszerűbbek 96 választással. A
havonta felkeresett létesítmények közt a köztereket követően 71 választással a mozi, színház
következik, majd 64 jelöléssel a könyvtárak,
levéltárak szerepelnek. Évente egyszer sort
kerítenek a válaszadók a múzeumok, a kiállítóterek, az állatkert vagy a planetárium meglátogatására is, 134 fő jelezte 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 45,18%-a mindkettőt felkeresi, 35,54%-a a városi nagyobb rendezvényeket részesíti előnyben, mindössze 10,29%
keresi szívesebben a városrészi programokat.
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34. Milyen programok, rendezvények szervezését javasolja abban a városrészben, ahol él?
1 fő

egyéb

13 fő

nem kívánok válaszolni

20 fő

nem tudok erre válaszolni

33 fő

nemze ségi programok

47 fő

háziasszonyoknak szóló programok

56 fő

időseknek szóló programok

74 fő

i úsági programok

91 fő

sportrendezvények

103 fő

ismere erjesztő programok

124 fő

családi és gyermekprogramok

180 fő

kulturális programok
0 fő

20 fő

40 fő

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 szükségességéről mindössze 6 kitöltő nem volt meggyőződve. 103 válaszadó szeretné, ha több helyi
program, rendezvény szervezése történne meg,
140 kitöltő fontosnak tartja ezekbe a helyi
lakosság nagyobb mértékű bevonását.
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60 fő

80 fő

100 fő

120 fő

140 fő 160 fő

180 fő

A 34. kérdésnél (Milyen programok, rendezvények szervezését javasolja abban a városrészben, ahol él?) megjelölhette a kitöltő, hogy a
saját városrészében milyen típusú programokon
venne részt szívesen a jövőben, melyek megszervezését javasolja.
A korábbi kérdésekhez hasonlóan népszerűek
voltak a kulturális rendezvények (180 fő választása). Ezt követik a családi és gyermekprogramok (124 fő voksa), majd az ismeretterjesztő programok (103 fő választása).
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Ágh Timót (1894): Emléklapok Pécs szabad királyi város múltjából és jelenéből. Pécs
Babics András (1937): Pécs szabad királyi városi rangra emelésének története 1703–1780. Pécs.
Dóka Klára (1997): Egyházi nagybirtokok a Hegyháton. A Pécsi Káptalan uradalmai források tükrében (1720–1893). In: Baranya. Történelmi Közlemények 9–10.
Kaposi Zoltán (2006): Pécs gazdasági fejlődése 1867–2000. Pécs
Pécs Lexikon (2010): Pécs Lexikon 1–2. (Főszerk.: Romváry Ferenc). Pécs
Pécs ezer éve (1996): Pécs ezer éve. (Szerk.: Márfi Attila). Pécs
Pécs a IV. ötéves terv küszöbén (1971): Pécs. MSZMP
Sipos Balázs (2015): Pécs-Kertváros. Egy új városrész kiépülése 1972-től napjainkig. Pécs
www.wikipedia oldalai
Korabeli helyi sajtó, főleg Dunántúli Napló számai, cikkei.

Felhasznált internetes portálok
https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox
https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/35736/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJEQVRBQkFTRSI6IFsiTUFQUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogInBcdTAwZTljcyJ9
http://tvt-pecs.sulinet.hu/old_web/
http://www.tvt-pecs.sulinet.hu/alapitvanyaink
https://www.pecsma.hu/top/ujabb-ovoda-bolcsode-szepult-meg-pecsett/
http://www.kszipecs.hu/index.php/bolcsodek/10-kiskucko-bolcsode
https://www.pecsma.hu/top/megnyitott-teli-meseorszag-pecsi-adventi-vasar/
https://igyteddra.hu/
http://tolgyfa.5mp.eu/web.php?a=tolgyfa
https://www.facebook.com/VikendPresszo/
http://ktp.uw.hu/
https://www.pecsma.hu/pecs-aktual/ismerjuk-meg-jobban-pecs-testvereit/
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KÉPEK JEGYZÉKE
1. A Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola megújult épülete; Forrás: Kovács Zoltán
2. A Kertvárosi óvoda; Forrás: Kovács Zoltán
3. A megújult Kiskuckó Bölcsőde; Forrás: Kovács Zoltán
4. A Pöttyös játszótér napjaikban; Forrás: Kovács Zoltán
5. A gördeszkapark; Forrás: Kovács Zoltán
6. A Káplán Tenisz Park; Forrás: Kovács Zoltán
7. A tervezett dél-megyeri szabadidőpark látványterve; Forrás: pecsihacs.hu
8. A Tölgyfa borozó-étterem; Forrás: http://tolgyfa.5mp.eu/web.php?a=tolgyfa
9. A nagybani piac a Lahti útion; Forrás: Kovács Zoltán
10. A kertvárosi református templom orgonája; Forrás: http://www.ertekespecs.hu/kertvarosi_reformatus_templom_kepgaleria
11. A református egyház megyeri temploma; Forrás: Kovács Zoltán

1

Pécs kataszteri térképe 1865-ből: https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox

2

Lásd: Ágh Timót Géza (1894) városleírását.

3

Babics András (1937); Dóka Klára (19997)

4

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
5

Az agrárkérdésekhez: Kaposi Zoltán (2006): 36-48.

6

Ugyanott, illetve 1865-höz: https://mapire.eu/hu/map/cadastral/?layers=osm%2C3%2C4&bbox

7

A változásokhoz: Kaposi Zoltán (2006): 195–201.

8

Lásd: Pécs a IV. ötéves terv küszöbén (1971)

9

Sipos Balázs (2015): 49–50.

10

Ugyanott.

11

Lásd: Pécs Lexikon (2010): 2. 298–299.

12

40
60

Az IMS-hez: Pécs Lexikon (2010): 1. 331.

13

Lásd: https://www.pvfzrt.hu/hu/projekt/55/megyervarosi-iskola-testvervarosok-tere-1-3-fejlesztese

14

A változásokra: Kaposi Zoltán (2006): 277–322.

15

Lásd: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/hu-HU/Default.aspx

16

Lásd: http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/5524-zene-vilagnapja

17

Lásd: https://www.pecsma.hu/top/ezeket-helyeket-imadjak-pecsiek-burjan-csaba-2/

18

Lásd: https://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/kemeny-rockerbol-lett-biorobotikai-kutato-a-pecsi-tehetseg/

19

Lásd: https://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/kertvarosbol-indult-tokioban-nagykovet/

20

Lásd: https://igyteddra.hu/

21

Lásd: https://www.pecsma.hu/top/nemsokara-sajat-palyajukon-deszkazhatnak-kertvarosi-ﬁatalok/

22

Lásd: https://www.pecsma.hu/top/orulhetnek-pecsi-gordeszkasok-es-gorkorisok/

23

Lásd: https://www.bama.hu/kozelet/uj-orgonaja-van-a-pecsi-kertvarosi-reformatus-templomnak-554473/
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