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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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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 városrész keleti, déli és nyugati határa egyben 
a város közigazgatási határa is, északon a Tildy 
Zoltán utca és a Felső utca választja el Dél-
Megyertől, továbbá a Sztárai Mihály út, a II. János 
Pál út és a Siklósi út, Faiskola utca Közép-
Megyer területétől.  

A déli városrészek célterületet Málom, Posta-
völgy, Árpádváros, Nagyárpád, Köztemető, Pé-
terpuszta és a déli gazdasági terület alkotják.

A városi szövetbe illeszkedő terület, Árpádváros, 
Pécs legkésőbb épült és befejezetlenül maradt 
lakótelepi fejlesztése. A Kanizsai Dorottya út 
mentén felépített néhány épülettömb mögött 
tágas, kihasználatlan övezet fekszik. A keres-
kedelem a Siklósi út sarkára települt, ahol a 
különböző egységek tágabb városi igényeket 
szolgálnak ki. Árpádvároshoz hasonlóan a 
panelépítési hullám utolsó szakaszaként épült 
fel Rózsadomb és a Malomvölgyi úti lakótelepek, 
melyek szinte bekebelezték a történetileg önálló 
Málom falut. Térszerkezetileg igazán vegyes a 
terület, ahol megjelent a vállalkozói lakásépítés 

és megmaradt a kiskertek övezete is, ez az 
utóbbi években a telekstruktúra átalakítása 
nélkül egyre nagyobb mértékben családi házas 
területté épül át. Önmagában nem számíthat 
jelentős változásra, de gazdasági szerepe 
megváltozhat a szomszédos Déli ipari terület – 
mely tervezetten kivitelezett városfejlesztési 
terület, megfelelő infrastrukturális háttérrel – 
használatbavételével.

A várostól már valamelyest távolabb eső tele-
pülésrész Postavölgy, azaz Kis- és Nagyposta-
völgy a korábbi szőlők helyén kialakult kertvárosi 
övezet, mely az utóbbi évtizedekben a kitele-
pülések révén sokat fejlődött épületállomá-
nyában. Az egész terület szép természeti környe-
zetbe illeszkedik. Mellette fekszik Nagyárpád ősi 
települése, mely 1955 óta tartozik Pécshez. A régi 
településrész a széles Főtér – ahol a templom is 
található – mellé szerveződött. A Pécs központja 
felé vezető Kemény Zsigmond és Kiss János 
utcák mentén a 20. század második felének 
beépítése húzódik. A falusias település nagyobb 
részének nyugalmát a zsákjelleg biztosítja.
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1.   PÉCS DÉLI VÁROSRÉSZEINEK TÖRTÉNETE
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A város déli településrészek történeti múltjukat 
tekintve igen nagy különbségeket mutatnak. Pos-
tavölgy a Siklós felé vezető országúttól keletre 
nagyrészt Pécshez, kisebb részét illetően Nagy-
árpádhoz tartozott. Málom és Nagyárpád önálló 
települések voltak, s csak az 1950-es évek erő-
szakos becsatolásai révén váltak Pécs város 
részévé. Málom falu részeként Péterpuszta egy 
majorsági központ volt, ugyanakkor a mai Ma-
lomvölgyi út környéke is Málomhoz tartozott, 
egyben határterületet képezett a város és Málom 
falu között. Már ebből is látszik, hogy funkcio-
nálisan nem összeszervezett, inkább csak egy-
más melletti területekről van szó, ahol falusias, 
városi családi házas (kertvárosias) és panel-
házas területek vannak egymás mellett. 

Ami egybefűzte a Pécs határán kívüli települé-
seket, az a mindenkori földesúri tulajdonos volt. 
Málom és Nagyárpád régi települések: az Árpád-
kortól kezdve a Pécsi Püspökség birtokai közé 
tartoztak. Málom esetében már az 1200-as évek-
ből van írásos nyoma az ott élő népességnek, 
korabeli temploma is ekkor jött létre. Nagyárpád 
múltja is (ha most eltekintünk a több ezer éves 
régészeti feltárások eredményétől) a honfoglalás 
korára nyúlik vissza, lehetséges, hogy korai 
elnevezése, vagyis az Árpád név valamilyen 
formában a honfoglaló vezérhez kötődik (ez 
Pécs esetében a Szabolcs és a Megyer név ese-
tében is értelmezhető). Mindkét falu lakott ma-
radt a középkor és a török kor alatt is, bár nagy 
valószínűséggel a hódoltság végére lakosság-
számuk nagyon lecsökkent. A török kor után a 
pécsi püspökség visszakapta korábbi birtokait a 
Habsburg udvartól, vagyis a málomi és a nagy-

árpádi jobbágyok és zsellérek a továbbiakban az 
egyházi tulajdonosnak teljesítették kötelezett-
ségeiket (robot, cenzus stb.). 1736 némi fordu-
latot hozott a tulajdonosok életében. A püspökség 
által korábban megszerzett latifundium mintegy 
200 000 magyar holdat tett ki a 18. század elején. 
A püspökséghez tartozó négy egyházi szervezet 
(káptalan, papnövelde, székesegyház, püspök-
ség) megosztotta egymás között az óriási birto-
kot, s ennek során Málom falu a székesegy-
házhoz került, Nagyárpád pedig a püspökségnél 
maradt. Ez persze nemcsak a két falut érintette, 
hanem a mellettük lévő hatalmas kiterjedésű 
birtokokat is, amelyeknek a két falu funkcionális 
részét képezte. A szemináriumi (papnöveldei) 
birtok 18 faluból állt, 11 falu a püspökségé maradt. 
A 18. század végén készült összeírás szerint a 
káptalan uradalma 44 437, a székesegyházé 20 
093, míg a papnevelő intézeté 21 279 magyar 
holdat tett ki, a püspökség birtokát pedig kb. 60 

1000 holdra becsülhetjük.  Mivel 1703–1780 között 
Pécs püspöki mezvőváros volt, ezért ebben a 
korszakban a postavölgyi területek is a püspök-
séghez tartoztak, s ezt még akkor is fontos rög-
zíteni, ha tudjuk, hogy a városi kommunitás ereje 
már sokszor megmutatkozott az egyházi túlha-
talom ellen. A postavölgyi földek főleg szőlők 
voltak, amelyekre a hegyközségi törvények és 
szokások vonatkoztak, s ebbe az egyház sem 
tudott nagyon beleszólni.   
  
A térség lecsökkent népességének gyarapítása 
az egyházi földesuraknak is elemi érdeke volt, 
hiszen ezzel az adókötelesek számát lehetett 
növelni, valamint a majorsági termelésbe be-
kényszeríthető kétkezi robotosok száma is emel-
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kedhetett. A 18. században jelentős számban 
költöztek be hazai és külföldi területekről szár-
mazók Pécsre és környékére. Nagyárpád telepü-

2lésen sok németajkú telepedett le.  A németek 
betelepedésének látható következményei voltak: 
a sváb parasztházak és gazdaságok többségbe 
kerültek a faluban. A két faluba való betelepedés 
révén, ha lassan is, de nőtt a népesség. Az 1780-
as években tartott első népszámlálás adatai 
szerint Málomban 27 lakóház volt, amelyben 30 
család élt, az össznépesség pedig 201 fő volt; 
ugyanekkor Nagyárpádon 40 házban 46 család 
élt, ott az össznépesség 247 fő volt. Mindebből 
látható, hogy a 18. század végén alapvetően még 
mindig aprófalvakról van szó, háztartásonként 6-

37 fő élhetett együtt.

A két település gazdaság- és természetföldrajzi 
sajátosságai között ki kell emelnünk, hogy mind-
két faluban a vízfolyások alapvetően meghatá-
rozták a települések életét. Málomban a kökényi 
dombok felől érkező vízfolyások, Nagyárpádon 
pedig az Árpádi-patak adott lehetőséget a lakos-
ság letelepülésére. Ezek a patakok jelentékeny 
vízhozammal rendelkeztek, ami lehetővé tette, 
hogy megfelelő duzzasztás után malmokat for-
gassanak meg. Málom faluban volt olyan idő-
szak, amikor hat malom is működött a település 
határain belül. Mindez persze sokszor együtt járt 
nehézségekkel is: hóolvadás vagy nagyobb eső-
zések után a vízfolyások sokszor kiléptek med-
rükből, s elöntötték a laposabban fekvő vidéke-
ket. Az 1780-as évek országleírása is megjegyez-
te mindkét falu kapcsán, hogy sok a vizenyős 
terület a falu körül, ami nyilvánvalóan korlátokat 
szabott a mezőgazdasági termelés számára. 

Amúgy a települések nem rendelkeztek nagy 
határral. Málom a 19. század közepi leírás szerint 
1 060 magyar hold határral bírt, amelyből szántó 
695, rét 247, legelő 61, szőlő 18, erdő 40 hold volt. 
Ami érdekes, hogy ennek a földterületnek vala-
mivel kevesebb, mint a fele volt az úrbéresek ke-
zén, a földek többségével az egyházi tulajdonos 
rendelkezett. A majorsági szántó 173 holdat tett 
ki, ami már jelentősebb kiterjedésű szabadon 
örökölhető területen történő gazdálkodásra utal. 
Málom falu földje sárga agyag volt, s a leírások 
szerint leginkább rozst és hajdinát lehetett rajta 
termelni. Azt is kiemelték, hogy a falusiak gyak-
ran fuvaroznak. Árpád falu hasonló nagyságú 
volt: határa 1 070 magyar holdat tett ki, római 
katolikus lakosságáról az írta Fényes Elek 1851-
ben, hogy

 „igen szorgalmas földmivesek és tehetősök.” 

A faluban 404 hold szántó, 94 hold rét, 357 hold 
legelő és 36 hold szőlő volt. A püspökségi major-
ság nem volt túl nagy: 58 holdas szántót és 70 
holdas rétet említ forrásunk. A falu földjét a kora-
beli leírás jónak mondta, amelyen búzát, rozst, 

4kukoricát, zabot és hajdinát is lehetett termelni.  

A két faluban a népesség a 19. század közepétől 
az első világháborúig terjedő időszakban nőtt, de 
jelentős különbségek is mutatkoznak köztük. 
Nagyárpádon 402-ről 707-re emelkedett a lakos-
ság száma, ugyanakkor Málomban ennél jóval 
kisebb növekedést láthatunk.
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5Nagyárpád és Málom népességének változásai 1857-1910 között  
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A gazdaságtörténeti szakirodalomból ismert, 
hogy Nagyárpádon a dualizmus korában jelentős 
méretű mezőgazdasági termelés bontakozott ki, 
amelynek Pécs ellátásában is nagy szerepe volt, 
így nem véletlen, hogy 1857–1910 között mintegy 
75%-kal emelkedett a népességszám. A két tele-
pülés közti különbségek a foglalkozás szerinti 
megoszlásból is látszanak. A 19–20. század 
fordulóján felvett adatok szerint a keresőket 
tekintve azt tűnik ki, hogy bár mindkét falu alap-
vetően agrárfoglalkozású lakossággal rendel-
kezett, mégis a nagyárpádi népességen belül 
jóval nagyobb arányban szerepelnek iparral, 
közlekedéssel, kereskedelemmel foglalkozók, 
ezzel szemben a málomi népességen egyértel-
műen az agrárdominancia volt erős. Mindazon-
által jelentősebb ipari kapacitások a két faluban 
nem épültek ki.

Az egyértelmű, hogy a 19. század végén a két falu 
mezőgazdasági termelésén belül erős volt a 
szántógazdálkodás. Az 1895. évi mezőgazdasági 
statisztika művelési ági adataiból az derül ki, hogy 
Málomban és Nagyárpádon a szántók a földek 
60-70%-át tették ki, ami egyértelműen utal arra, 
hogy nagy hatása volt a megelőző néhány év-
tized gabonakonjunktúrájának: egyre több lege-
lőt, rétet alakították át szántóvá, nem is beszélve 
ennek az időszaknak a rendszeres erdőirtásairól. 
Az 1850–70-es években a Dél-Dunántúlon min-
den nagyobb birtokos, de sokszor a faluközös-
ségek is igyekeztek megszabadulni a kevés 
hasznot hozó erdőktől, s helyette szántóföldeket 
kialakítani, hiszen jóval nagyobb jövedelmeket 
remélhettek belőle, mintha klasszikus erdőgaz-

 dálkodással foglalkoztak volna.
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6Nagyárpád és Málom keresőinek fontosabb csoportjai 1910-ben
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A tulajdonviszonyokat vizsgálva nagyok a 
különbségek a két falu között. Az 1363 holdas 
határral bíró Nagyárpádon 1895-ben 336 holddal, 
vagyis a falu negyedével rendelkezett a püspök-
ség. Az egyházi földek több mint kétharmada 
szántó volt. Egy kisebb majorságot építettek ki, 
ahol 11 cselédet foglalkoztattak. Gépesített-
ségnek nincs nyoma, de ilyen kis birtokon nyilván 
nem is érte volna meg gőzgépet használni. Volt 
viszont vetőgép, 12 vaseke, 8 borona és 4 henger, 
de talán még ennél is jelentősebb, hogy 51 szar-
vasmarhát neveltek a gazdaságban, s a térségre 
jellemző birkatartással is foglalkoztak, amiből 
400 darabos állományuk volt. Nagyárpád talaj-
viszonyai kifejezetten jók voltak, adatok marad-
tak fenn jó búzaterméséről és boráról. Érdekes-
ségképpen jegyezzük meg, hogy Nagyárpádon a 
híres pécsi kesztyűgyáros Hamerli Jánosnak is 
volt földje, de mellette Postavölgyben is szerzett 
2 holdat.  

A Málomban lévő székesegyházi birtok 174 
holdra terjedt ki, ebből 122 hold volt a szántó. A 
nagyállattartásnak már nem volt nagy jelentő-
sége, de itt is találunk egy méretes birkanyájat: 
1895-ben 267 darabot írtak össze. Málomban, s a 
mellette lévő falvak területén új középbirtokos 
volt a Resch család. Resch János pécsi molnár-
ként kezdte, majd pedig saját mezőgazdasági 
területek után nézett, s a háború előtt málomi, 
nagyárpádi és pogányi földek megvásárlásával 
egy kb. 400 holdas birtokot épített ki Pécstől 
délre. Bár a vállalkozó 1916-ban egy szerencsét-
len balesetben meghalt, de a több lábon álló 
céget özvegye, majd gyermekei vitték tovább. 
Reschpuszta mindig is híres volt jó földjéről és 

8termelékeny gazdaságáról.  Ebből persze az is 
látható, a gazdasági racionalizáció felülírta a 
közigazgatási határokat, nem volt már jelentő-
sége annak, hogy hány falu határában is fekszik 
egy nagybirtok. Hozzá kell tennünk a vázlatos 
áttekintéshez, hogy a nagyobb egyházi uradal-
mak részét adó Pécs környéki falvak földesúri 
birtokai természetesen agrárnagyüzemi munka-
megosztási rendszerbe szerveződtek. Tehát az, 
hogy az egyes falvakban milyen gazdálkodási 
rendszert alakított ki az adott tulajdonos, az az 

uradalom egészétől is függött. A munkaerő 
mozgatása és a gazdasági beruházások akció-
rádiusza több ezer holdas rendszerben történt, 
hogy ebből mi csapódott le az egyes falvakban, az 
nagyon sok tényező következménye volt. 

Nagyárpádon 1895-ben 109, Málomban 115 
gazdaságot írtak össze 1895-ben, mindkét tele-
pülésen a kisüzemi jelleg dominált. A kisbirto-
kokon hagyományos családi gazdaságok szer-
veződtek, ahol a vegyes gazdasági ágazati 
rendszer elemeit lehet látni: 2-3 holdas szántók, 
amiket kiegészítettek a ház mögötti kertek, rétek, 
a legelők, némi közösen használt erdő, s a 
szőlők. Mindezt megerősíti, hogy alig voltak 
bérbe adott kisbirtokok, egyértelműen a tulaj-
donban lévő gazdaságok jellemzőek. Az állat-
tartásban sem látunk nagy különlegességet: 
szerény mértékű szarvasmarhatartás mellett a 
sertéstartás uralkodott: 1895-ben Nagyárpádon 
276, Málomban 244 darabot jegyeztek föl, amit 
még jelentős számú baromfiállomány egészített 
ki. Kérdés persze, hogy ebben az időben mivel 
tudtak hozzájárulni a falvak Pécs ellátásához? 
Mindjárt hozzá kell tenni, hogy ez az ellátó funk-
ció nem csak a később becsatolt falvakra, hanem 
a térség más településeire is vonatkozik. Főleg a 
déli falvak esetében nyílt arra lehetőség, hogy 
kertészeti termékeiket, zöldségféléket vigyenek 
a pécsi piacokra. A Pécstől délre lévő falvak, így 
Málom, Kökény, Szalánta és Túrony híres volt 
kertészeti termékeiről, főleg a sárgarépa, a 
káposzta és a petrezselyem talált biztos piacot.

Az első világháború és azt követő időszak 
alaposan megváltoztatta a város életét. Az addigi 
pezsgő vállalkozó élet véget ért. Mivel Magyar-
ország úgy veszítette el a háború, hogy nem 
lépett idegen katona az ország földjére, így Pécs 
és környéke is elkerülte a fizikai pusztulást, 
viszont így is jelentős népességveszteséggel és 
gazdasági kimerüléssel kellett szembenéznie.   
A pécsi polgárok katonának történő behívása a 
munkaerő jelentős részét érintette. A térség 
szerb megszállása sem múlt el nyomtalanul, 
főleg azért, mert a szerbek kivonulása után nem 
szűnt meg a jóvátételi fizetés kötelezettsége, 
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amelyben igen nagy tételt tett ki a Pécsről és 
Pécs környékéről származó szénkiszállítás. A 
szerbek számos üzemet kiraboltak, berendezé-
seiket elvitték. Pécs városnak a délszlávok 1921. 
évi kivonulása után azonban szembe kellett 
nézni azzal, hogy a korábbi piacok egy része 
elveszett, a belső kereslet lecsökkent, a munka-
nélküliség felszökött, a jövedelmek visszaestek, 

9az infláció miatt a megtakarítások eltűntek.

A két világháború közötti időben megfordult a 
korábbi évszázados népességtrend. A statisz-
tikai adatok szerint megtorpant az addigi dina-
mikus népességnövekedés. Málomban az 1910. 
évi 638 főhöz képest 1941-ben már csak 480-an 
éltek; Nagyárpádon viszont szerény emelkedést 
láthatunk: itt az eltelt harminc év alatt 707-ről 769 
főre nőtt a népeség. A lendület megtörését kutat-
va két jelenségre hívjuk fel a figyelmet. Egyrészt a 
két háború közötti korszak a mezőgazdaság 
szűk napjait hozta. Az agrárárak folyamatosan 
alacsonyak voltak, néha több éven át valósággal 
zuhantak, s ez más ágazatok felé terelte a lakos-
ságot. Másrészt, ezzel összefüggésben, egyre 
jelentősebb népesség költözött el a falvakból.     
A két háború között Pécs lakossága több mint   
20 000 fővel gyarapodott, s ebben nagyon nagy 
szerepe volt a szomszédos falvakból beköltözött 
népességnek. Ez nemcsak a déli falvakból, 
hanem a Pécs melletti, alapvetően nem bányász-
települések esetében is egyértelműen meg-
figyelhető. A falvakat elhagyó népesség tulaj-
donképpen a városban lévő ipari üzemekben 
talált munkát. Köztudomású, hogy  a nagyárpá-
diak előszeretettel kerestek és találtak munkát a 
két háború közti időszakban is sikeres pécsi 
bőrgyárban. 

Mindazonáltal lényeges társadalomszerkezeti és 
foglalkozási változásokat nem látunk a két há-
ború közötti korszakban sem. Nagyárpádot vizs-
gálva elmondható, hogy 1930-ban a főállásúak 
kb. kétharmadát még mindig az agrárszektor 
foglalkoztatta. Kétségtelen, hogy ugyanakkor 
némi számbeli növekedés ment végbe az 
iparosok között, akik 1930-ban már 69 keresőt 
tettek ki. Viszont a többi nem agrár ágazatban 

(kereskedelem, közlekedés, napszámos stb.) alig 
dolgoztak néhányan. A nagyárpádiak között jó 
néhány nagyobb földdel rendelkező polgár is volt, 
1924-ben például két gazda is 36-37 hold földdel 

10rendelkezett.  Málom esetében is maradtak a 
régi tendenciák: a 220 agrárfoglalkozásúval 
szemben csak 11 főt találunk az iparban, s hason-
lóan minimális létszámot láthatunk a többi ága-
zatban; itt a székesegyházi uradalom mellett 
csak Resch János rendelkezett jelentősebb 
földdel, 1924-ben a faluban 159 holdja volt. 
Mindez arra utal, hogy a társadalmi munkameg-
osztás nagyon archaikus maradt, a Horthy-kor-
szak amúgy sem a nagy gazdasági fejlődésről 
híres, s ez a két falu belső szerkezetében tökéle-
tesen látszik. Mindezen túl a falvakban minden-
hol volt asztalos, bognár, cipész, kovács, pintér, 
szabó, vagyis a korabeli alapvető ipari mester-
ségekkel mindkét faluban foglalkoztak; Málom-
ban élt még ezen kívül egy-egy kőműves, gépész 
és egy szatócs is.

A két háború között ugyanakkor volt egy olyan 
gazdasági beruházás, amely jelentősen eltért az 
előbb felvázolt képtől. 1923-ban a püspökség 
mint legnagyobb földtulajdonos Nagyárpádon 
egy húsfeldolgozó üzemet hozott létre. Az amúgy 
nem túl nagy méretű üzem létesítésének kettős 
célja volt. Egyrészt a saját intézményeket akarta 
ellátni hússal, amihez hozzá kell tenni, hogy 
eddigre a hagyományos egyházi intézmények 
mellett már működött a pécsi Pius-internátus is a 
mai Ifjúság úton, ami egy nagyobb fogyasztási 
szükségletet teremtett. Másrészt viszont alapve-
tően altruista céljai voltak a püspökségnek, 
amikor a háború utáni drágaságban a hús árát 
alacsonyan tartva gondolt a szegények ellátá-
sára. Pécs városában nyolc húselárusító-helyet 
kívántak felállítani, ahol a nagyárpádi termékek-
kel, vagyis friss hússal, kolbásszal, s más fel-
dogozott hústermékekkel kívántak hozzájárulni a 
szegényebb rétegek kiszolgálásához. Kezdet-
ben csak napi egy szarvasmarhát és két sertést 
dolgoztak föl, de ennél jóval nagyobb kapaci-
tással is tudtak működni. Mindez persze nagy 
vihart kavart, hiszen a hús az 1920-as évek elején 
szabadáras termék volt, s az önköltségi szinten 
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tartott hús ára vonzó volt a pécsi lakosságnak, 
ugyanakkor a többi termelőt meglehetősen 
nehéz helyzetbe hozta. Az első árusítóhely az 
Irányi Dániel téren (ma Búza tér) nyílt meg, s a 
korabeli sajtóbeszámolók szerint pillanatok alatt 
a város legnépszerűbb közintézményévé vált.    
A befolyásos pécsiek elérték, hogy a vásárokról 
kiszorítsák a püspöki húsüzem termékeit. A pé-
csi húsmesterek egyesülete panaszaiban az is 
felmerült, hogy a püspökség csak azért hozta 
létre az üzemét, hogy mint karitatív tevékeny-
séget végző szervezet mentesüljön a Nagyatádi-
féle földreform földátadó intézkedései alól. A 
megregulázás egyik klasszikus módja az állandó 
zaklatás volt: a húsüzem termékeit a mindenkori 
pécsi élelemiszerellenőrző hatóság naponta be-
vizsgálta, amitől azt remélték, hogy a püspökség 
csak felhagy az árusítással, s ez esetben a piac a 

11pécsi termelőké maradhat. 
 
A Horthy-korszak keresztény kurzusa idején 
épült fel a nagyárpádi Szent Mihály templom.      
A hagymasisakos templom neobarokk stílusban 
épült 1934-ben, März Mátyás tervei szerint. Az 
alapkövet nagy ünnepség mellett 1934. április 2-
én rakták le, amin számos pécsi városrész egy-
házi közössége is részt vett. Virág Ferenc me-
gyéspüspök szentelte föl a templomot, amelynek 
falában ekkor helyezték el a Hősök emlékművét. 
A templom főhomlokzatán a kapu felett három 
szoborfülke található; mindkét oldalhomlokzatán 
négy-négy ablak. A templom a falu közepén áll, 

12egy nagyobb méretű templomkert veszi körül.  
Mind Málomban, mind Nagyárpádon volt iskola, 
amelyek ugyan kis méretűek és a sajtóhírek 
szerint igencsak elavultak voltak, de ez a korabeli 
falusi iskolák kapcsán nem volt különlegesség. 
Érdekes módon a nagyárpádi iskola erősen 
kötődött a pécsi területhez, számtalan olyan 
forrás találtunk, amely szerint a nagyárpádi diá-
kok pécsi elemi iskolák mellett pécsi versenye-
ken, dalosfesztiválokon stb. vettek részt. A két 
falu Pécsről történő megközelíthetősége is  
sokat javult. 1928-ban Pécs egy nagyobb köl-
csönből elkezdhette a Málomi út javítását, 1930-
ban pedig a Nagyárpád felé vezető út helyre-
állítására került sor. Nagyárpádon működött a 

Hangya is: teljes nevén a „Nagyárpádi kisgazdák 
Hangya fogyasztási és értékesítési szövet-
kezete”. 

A városfejlődés és az urbanizáció a Pécstől délre 
fekvő területeket sem kerülhette el, s ez a folya-
mat a vizsgált célterületen 1945 után teljesedett 
ki. A második világháborút követő pár éves át-
meneti 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 hát-
térbe 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 be-
illeszthető volt a nehéziparosítás rendszerébe.    
A gyors iparfejlesztés eredményeképpen gyor-
san nőtt a város lakossága, amelynek során az 
1941. évi 73 000 fő 170 000 főre emelkedett. 
Ebben az is nagy szerepet játszott, hogy a Pécs 
melletti tíz falut becsatolták a városba. A két 
vizsgált település közül Málomot 1954-ben, Nagy-
árpádot 1955-ben kapcsolták Pécshez, ami a 
korábbi falusi önkormányzati lehetőségeket 
nagyban korlátozta, s ettől kezdve egy gyorsan 
iparosodó megyeszékhely külső területévé 

13váltak.

A két településen a második világháború után 
földreformot hajtottak végre, majd pedig nagyon 
hamar megindult a termelőszövetkezetek meg-
szervezése is. A földosztó rendelet értelmében a 
falu határában található egyházi birtokokat 
elvették, s a helyi igénylők között kiosztották. 
Ezzel megszűnt az egyházi uradalmak domi-
nanciája. Az új gazdáknak azonban szembe 
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kellett nézniük azzal, hogy a meglévő terüle-
teken, a háború utáni lerobbant gazdasági-
vagyoni állapotban, sokszor igaerő nélkül ma-
radva aligha tudnak hatékony művelést végezni. 
Nem véletlen, hogy a szélsőjobboldali hatalom 
megszűnése és a szovjetek bevonulása után 
hamar megjelent ezen a területen a baloldali 
szövetkezetbarát gondolat. Az egész megyében 
elsőként alakult meg a nagyrészt Málomhoz, 
kisebb részben Nagyárpádhoz tartozó Resch-
pusztán a Reménypusztai Új Élet Mezőgaz-
dasági Termelőszövetkezet. (A pécsi termelő-
szövetkezetek egy része már az első ötéves terv 
időszakában létrejött.) Reménypusztát hama-
rosan a málomi területen működő Petőfi, illetve a 
nagyárpádi Új Alkotmány tsz megszervezése 
követte. Ezek az első termelőszövetkezetek 
mind területben, mind a tagság tekintetében igen 
kicsik voltak, az 1950-es évek közepén az akkori 
négy pécsi tsz összes területe mindössze 739 
hold volt, s a tagság is csupán 106 főből állt. 
Adataink szerint csak két olyan gazda volt a 106-
ból, aki 7 holdnál nagyobb földdel lépett be a tsz-
be. A pécsi szövetkezetek a földellátottság 
szempontjából országos összehasonlításban is 
rosszul álltak, hiszen az átlagnak tekinthető 300-
400 holddal szemben itt 200 hold sem jutott egy 
tsz-re. Ráadásul Nagy Imre kormánypolitikája 
idején a szövetkezeti tagság mintegy 10%-a ki-
lépett. Mindamellett a málomi tsz általában jó 
eredményeket ért el: 1955-ben például a Petőfi 
tsz átlag-búzatermése holdankét 13-14 q búza 
volt. Ugyanakkor érdekes jelenség volt az 1950-
es években a málomi tsz, hiszen még nem kellett 
mindenkinek belépnie a szövetkezetbe, így 
Péterpusztán, az egykori egyházi majorság 
területén, árokkal elválasztva a közös földtől, 
egyéni gazdálkodásra is nyílt alkalom. Volt olyan 
tsz-tag, akinek akár 8 holdas kertészete (gyü-
mölcs, dughagyma, mák stb. szerepelt a termel-
vények listáján) is volt amellett, hogy a tsz-nek is 
tagja volt. Másképpen nem volt elképzelhető a 
viszonylagos földbőség kihasználása, ilyen ese-
tekben a tsz-nek szerződése volt a magán-
termelővel. 

Az országos nagy szövetkezetépítés idején, 
1959-60-ban a hatalom már nem hagyott senki-
nek sem egérutat: mindenkit beléptettek, s ez a 
területi és létszámadatokban is meglátszott. A 
dél-pécsi tsz-eket is elérte a folyamat. 1960-ban 
egy új málomi szervezet jött létre, mégpedig a 
Rákóczi termelőszövetkezet, amely már 630 
holdon gazdálkodott. Az új tsz elsősorban szar-
vasmarha- és sertéstartással kívánt foglalkozni. 
Kibővült a nagyárpádi tsz is, hiszen a gazdák 
belépésével már csaknem 800 hold állt rendel-
kezésükre. Itt is azt deklarálták, hogy az eddig is 
belterjesen gazdálkodó tsz profilja alapvetően a 
sertés, a marha, a zöldáru és a tejtermék lesz. Az 
említett területnagyságok már valóban lehetősé-
get adtak a nagyüzemi működés megszerve-
zésére, főleg azután, hogy végigsöpört a térsé-
gen a tsz-egybevonási hullám. 

A gazdaságilag legerősebb tsz egyértelműen a 
reménypusztai gazdaság volt. A tsz 1956-ban 
tudta megvásárolni az első traktort, amellyel már 
gépesített termelést végezhettek. Igen nagy volt 
a reménypusztai tsz vonzereje, hiszen 1965. 
január 1-jén a málomi Rákóczi és a nagyárpádi Új 
Alkotmány tsz is egyesült vele, s a gazdaságok 
központja Reménypusztára került. Ezzel azon-
ban még nem ért véget a diadalút: 1972-ben az 
újmecsekaljai tsz-szel olvadtak egybe, s ezzel a 
gazdasági reformidőszak végére már mintegy    
3 000 holdas (1 762 ha) területtel rendelkeztek, 
amelyből 2 140 hold szántóterület volt. Döntően 
nagyüzemi gabona- és kukoricatermeléssel, 
valamint állattartással foglalkoztak, de a pécsi 
köztemető mögött volt egy szerény fóliasátras 
kertészetük is. Az 1970-es években már 300-an 
dolgoztak a tsz-ben, ugyanakkor ki kell emel-
nünk, hogy közismerten híres, minőségi gazdál-

14 kodást tudtak folytatni. 

Mindez arra utal, hogy az 1950-60-as években 
ugyan már Pécshez tartozott a két település, de 
mezőgazdasági jellegük túlságosan nem vál-
tozott. A változásokat a pécsi ipari fejlődés hozta. 
A sokszorosára nőtt pécsi lakosság, a betelepült 
és szaporodó munkásság lakhatási problémáit 



15XIII. DÉLI VÁROSRÉSZEK

1.  A Baptista Szeretetszolgálat szeretetotthona

meg kellett oldani. Ez egybekapcsolódott azzal, 
hogy az 1960-as évek második felében a jöve-
delmek emelkedése révén amúgy is erős keres-
let alakult ki az új, relatíve komfortos lakások 
iránt. Ennek megoldására kiváló alkalmat nyújtott 
az 1960-as évek elejére kikísérletezett, s utána 
elindított panelépítés lehetősége. Ehhez persze 
területek kellettek. A negyedik ötéves tervben, 
vagyis az 1971-ben elkezdődő, s mintegy 18 évig 
tartó panelépítési program eredménye az észak-
kertvárosi családi házas övezettől egészen 
Málomig terjedő térségben egy Kaposvár vagy 
Nagykanizsa nagyságú új városrész kialakítása 

15lett.

Ennek a panelépítési rendszernek három na-
gyobb szerkezeti egysége is a vizsgált város-
részre esett. Sipos Balázs 2015. évi könyvének 
felhasználásával, illetve korabeli más források 
segítségével jól dokumentálható a történet. Ha 
időben vizsgáljuk, akkor ezek a paneltelepek a 
Megyeri-kertváros építésének legvégén jöttek 
létre, és többnyire a város szélére kerültek. Az 
egyik ilyen egység a korábbi Málom falu és Pécs 
határán, a Malomvölgyi úton elhelyezkedő tömb, 
amit 1981-1985 között építettek fel. A Malom-
völgyi úton négyemeleteseket húztak fel, amely 
jobban illeszkedik a mögötte lévő kertvárosias 
területekhez, mintha tízemeletesekkel szórták 
volna be a térséget. Először egy 16 tantermes 
iskolát alakítottak ki, csak utána következtek a 
házak. Az utcákat itt már nem személyekről 

nevezték el, hanem a mezőgazdasági jelleghez 
jobban illeszkedő megnevezések születtek 
(Derék-réti és Kis-réti utca, Kenderföld utca 

16stb.).  Talán az egész panelváros legtágasabb, 
ugyanakkor legcsendesebb és leginkább élhető 
területéről van szó, aminek persze ára is van, 
hiszen meglehetősen kevés jött létre kiszolgáló 
egységekből. 

A lakótelep-építés során hozták létre azt az 
épületet, amelybe a régóta a városban működő 
ún. 508. számú ipari szakmunkásképző költözött. 
Ez 1990-től szakközépiskolával bővült, majd 
2004-től Simonyi Károly Szakközépiskola és 
Szakiskola néven üzemelt, mai megnevezése 
pedig Pécsi Szakképzési Centrum Simonyi 
Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. 
Az épületet Novákné Juhász Márta és Novák 
István tervezték. Az épületben az 1981/82-es 
tanévtől folyik az oktatás. Az intézményben 
széles körű iparoktatás zajlott, 2000 körül kb.      
2000 tanuló látogatta, amivel a megye egyik 
legnagyobb szakképző intézménye volt. Az 
iskola tornateremmel, szabadtéri sportpályákkal 

17rendelkezett, nem beszélve a tanműhelyekről.   
A Malomvölgyi út végén helyezkedik el Pécs 
legnagyobb időseket gondozó szociális intéz-
ménye. A 490 fős, köztük 28 tartósan fogyatékos 
személyről gondoskodó intézmény, amely ko-
rábban a város fenntartásában működött, az 
utóbbi években a Baptista Szeretetszolgálat 

18kezelésében áll.



16

Az épület fölött a falu irányában található a má-
lomi Szent József templom. A lakóteleptől nyu-
gatra helyezkedik el az 1970-es években völgy-
záró gát építésével létrehozott Malomvölgyi tó-
rendszer és a parkerdő, amely a pécsiek és más 
környékbeliek kedvelt kirándulóhelye.   

A másik nagy paneltömb a régi Málom alsó és 
felső része közötti terület beépítése révén jött 
létre. Ez az, amit a pécsiek csak Rózsadombnak 
neveznek. Egyesek szerint az elnevezés abból is 
származhat, miszerint itt jóval drágábbak voltak a 
lakások, mint máshol, de nagyobb valószínű-
séggel inkább a dombra épült házakról szól a 
történet. A rózsadombi lakótelep az egyik leg-
később elkészült egysége a panelvárosnak. 
Több terv is született a beépítésre, de végül is 
csak az 1980-as évek közepén kezdtek építkezni, 
egy olyan időben, amikor az ország gazdasági 
lehetőségei már alaposan lecsökkentek. Négy 
tízemeletest terveztek, de csak három készült el 
belőlük (ún. bohóc-házak), amelyeket különböző 
konstrukciót jelentő négyemeletesek vesznek 
körbe. Nagy újdonság volt, hogy már olyan panel-
házak is készültek, amelyekben nem a hagyomá-
nyos egy-, másfél, kettő- vagy háromszobás 

lakások voltak, hanem például 2+2-es elrende-
zésűek. Ez kétségtelenül színesítette az addigi 

19lakáskínálatot.

Az infrastruktúra kiépítése alig tudott lépést 
tartani a házépítésekkel, ez az első beköltözők 
számára nagy bosszúsággal járt, így aztán 1987-
88 során volt olyan időszak, amikor vissza is 
kellett fogni a lakásépítést. A Rózsadomb aljára 
már olyan lakások is kerültek, amelyeket közvet-
lenül a piacon értékesítettek, s nem a hagyomá-
nyos városi elosztási rendszeren keresztül kerül-
tek a tulajdonosokhoz. A szokásos panelépítési 
gyerekbetegségek persze itt is megjelentek: 
szűkek lettek a belső utcák, nem számoltak a 
későbbi motorizációval, az autóbuszok megkö-
zelítése nehézkes volt, ráadásul meglehetősen 
zsúfoltra sikerült kialakítani a lakótelepet, kevés 
zöldfelület maradt. A Rózsadomb egy érdekes 
elrendezésű terület, hiszen – szemben a többi 
megyervárosi térséggel – eléggé egyben van a 
paneltelep, ráadásul fizikai tér van a Tildy Zoltán 
utcai házak és a dombra építettek között. Így ezt 
az egységet már nagyobb önállósággal kellett 
felruházni, vagyis jóval több kiszolgáló egység 
kellett az ellátásához, mint például Málom 
nyugati felén. 

2.  Rózsadombi panelok
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A lakótelepre költöző több ezer ember miatt min-
denképpen szükséges volt egy nagyobb méretű 
iskola építése. A lakótelep befejezésének évé-
ben, 1989-ben alapították az Illyés Gyula Álta-
lános Iskolát, amely akkor még csupán félig volt 
készen, így csak az alsó tagozatosok számára 
nyílt meg; egy évvel később viszont már sikerült 
befejezni, így elindulhattak a felső tagozatos 
osztályok is. Nagy szükség is volt rá, mert idő-
közben megszűnt a Nevelési Központ 3. számú 
iskolája. Az iskola 16 tantermes épület volt, amely 
helyet adott külső kulturális rendezvényeknek is. 
Az igazi probléma az építési technológia volt: az 
iskola ún. IMS-rendszerben 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 a 
pilléreken mindkét irányban összefeszítik feszí-
tőhuzalokkal. Pécsett számos középületet és 
lakóházat építettek ezzel a módszerrel, így a 25 
emeletes magasházat, az Apácai Nevelési 
Központot, az Árpád Gimnáziumot stb. A techno-

lógia alkalmazása a 2000-es évek első felében 
már látható problémákat vetett fel, ezért az így 
épített házakat be kellett vizsgáltatni, és az 

20épületeket meg kellett erősíteni.  A kertvárosi 
iskolák közül az Illyést újították fel először. Persze 
megkérdőjelezhető volt ennek a célszerűsége, 
hiszen folyamatosan csökkent a gyerekszám. 
Végül is a felújítás alatt négy különböző helyen 
működött az iskola és az óvoda, majd pedig 2011 
szeptemberében indulhatott meg újra a felújított 
épületben az oktatás. A felújítás korabeli adatok 

21alapján mintegy 600 millió forintba került.

A déli városrész harmadik nagy panelépítési 
területe Árpádváros volt. Az új lakótelep az 57-es 
és az 58-as utak határolta térségben jött létre, 
Nagyárpád irányában. Szintén az 1980-as évek 
végén létrehozott lakótelepről van szó, amelynek 
laza elképzelései már sokkal korábban létre-
jöttek. A Szellemváros elnevezés a köztemetővel 
szembeni elhelyezkedésből ered, bár vannak, 
akik szerint abból is fakadhat, hogy a gyenge 
infrastruktúra miatt az első beköltözések után 
több hónapig alig volt áramellátás.

3.  Árpádváros látképe
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A csak néhány utcából összeálló, szalagszerű 
házakkal bíró lakótelep elég különálló egységet 
képez. Nagy előnye azonban, hogy üzletekkel jól 
ellátott a városrész. A két nagy út találkozásánál 
hosszú időn át működött a BAUMAX barkács-
áruház, amely nagy tömegeket vonzott. A német-
országi anyacég válság utáni csődje után a kis 
részben hasonló áruszerkezettel bíró MÖMAX 
került a helyére. Növeli a lakótelep komfortos-
ságát, hogy a déli, dél-keleti fekvésű lakások 
zöldövezetre nyílnak. A lakótelep belsejében 
található Árpád üzletház számos kereskedelmi 
egységnek (gyógybolt, söröző, irodák stb.) ad 
otthont.

A lakótelepről való mobilizáció megfelelően 
rugalmas, mely értelemszerűen a pécsi tömeg-
közlekedés része, ez az iskolába járó gyermekek 
szempontjából is fontos, mivel nem lévén hely-
ben iskola, más városrészekbe kell eljutniuk.

Az 1980-as évek második felében egyre több 
gonddal küszködött a pécsi gazdaság, főleg a 
keleti piacok elveszítése miatti exportcsökke-
nésnek voltak negatív következményei. Az év-
tized végén már jelentős munkanélküliség alakult 
ki a városban, amelynek lakossága folyamatosan 
csökkent. 1980–2018 között Pécs lakossága 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 előtti a 
perspektíva hiánya, s főleg az utóbbi évtizedben 
a külföldre vagy Budapestre való elvándorlás. 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 
nem jöttek létre kiemelkedő méretű gyárak a 
szocializmus alatt, így jelentős vállalatbezárá-
sokra sem került sor. Mivel azonban az itt élő 
munkaerő jelentős része a város más részein 
lévő, s azidőben nagyon rossz helyzetbe került 
ipari üzemekben dolgozott (leszámítva a helyi 
oktatásban, az óvodákban, a bölcsődékben, a 

kereskedelemben, az államigazgatásban dolgo-
zókat), igencsak megérezte a negatív ipari hatá-
sokat a városrész lakossága.

Ugyanakkor a rendszerváltás utáni időszakban 
kétségtelenül lezajlottak olyan változások is a 
déli városrészben , amelyek jelentősen javították 
az itt élő népesség lehetőségeit. Mivel városszéli 
területről van szó, amelyek mellett jelentős zöld-
területek helyezkednek el, nem véletlen, hogy a 
környék több része is a családi házas építke-
zések terepévé vált. A korábban szőlőhegyként 
funkcionáló Nagy- és Kispostavölgy beépülése 
igen látványossá vált: a hosszú völgyek oldalain 
rengetet házat, kisebb palotát építettek fel. Posta-
völgyet 1974-ben nyilvánították belterületté, s 
engedélyezték a beépítését, eleinte csak hobbi-
telkek, kis házikók épültek; ma kb. 2 000-en lak-
nak ott. A funkcionális változásokat mutatja az is, 
hogy 1977–81 között felépült a Getto József ter-

22 vezte postavölgyi Szent László templom.

Hasonló szuburbán folyamat látszódik a Málom-
tól a Kőhíd-dűlőn át majdnem egészen az 58-as 
útig, ahol nagyrészt eltűntek a szőlők és a kertek, 
s szintén családi házak lepték el a térséget. 
Jelentősen átépült Málom falu is: a Kádár-kockák 
közül sokat lebontottak, helyükre nagy méretű, 
tetőeres házak kerültek. Nagyárpád is jelentős 
méretékben átépült. Ugyanakkor azt is hozzá kell 
tennünk, hogy alig tudta követni az iramot az 
infrastruktúra-fejlesztés ezt . A zajos és környe-
zetterhelt belvárosból kiköltöző lakosság sok-
szor csak egysávos, éppen csak valamennyire 
tömörített kavicsolt úton kellett, hogy megköze-
lítse otthonát; a téli közlekedés lehetőségeit nem 
is említve. Lassan épült ki a vízvezeték- és a 
szennyvízelvezetés rendszere, a gázszolgálta-
tás, az áramszolgáltatás, s szintén nagy prob-
lémák voltak az autóbuszos közlekedéssel is, bár 
kétségtelen, hogy a buszpályaudvar új helyre 
kerülése, valamint a más városrészekkel való 
összekötés sok ember problémáját orvosolta.

Bár nem lakóövezeti besorolású, de Pécs köz-
igazgatási területének, így jelen vizsgálatnak is 
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része a déli gazdasági terület, mely tervezetten 
kivitelezett városfejlesztési terület, megfelelő 
infrastrukturális háttérrel. Közúti kapcsolatai 
kiválóak (Siklósi út, M60 autópálya), és a pogányi 
reptér közelében is van. A város új déli ipari park-
ja, amely rendkívül kedvező elérhetőségű, az 
iparfejlesztés egyik kiemelt területe. Gazdasági 
szempontból a déli városrészek egyetlen meg-
határozó része, mely a jövőre nézve jelentősen 
befolyásolhatja a közelében fekvő település-
részek fejlődését.

A déli városrészek népessége ma meghaladja a 
13 000 főt. Népsűrűsége a városi átlag alatt van, a 
gazdasági és mezőgazdasági peremterületek-
nek köszönhetően. Az aktív korúak aránya a cél-
területen 70,17%. Az öregedési index 1,05. A dip-
lomások aránya a lakosság 25%-a. 

4. Az Árpád üzletház
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2.   HELYI KULTURÁLIS ÉS SZELLEMI ÉLET 

SAJÁTOSSÁGAI

A DÉLI VÁROSRÉSZEK TÁRSADALMA 
– NEMZETISÉGEK, HAGYOMÁNYOK ÉS TRADICIONÁLIS MESTERSÉGEK

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 település különböző elnevezései is 
mutatják; Pécs (horvátul Pečuh, németül Fünf-
kirchen, szerbül Печуј, Pečuj, törökül Peçuy, a 
középkorban latinul Quinque Ecclesiae, az 
ókorban latinul Sopianae). Éltek itt illírek, pan-
nonok, kelták, majd e népek romanizált le-
származottai a Római Birodalomhoz tartozó 
Sopianae városában. A 20. század második 
felében a dinamikus lakosságszám-növekedés 
csak erősítette ezt a sokszínűséget. 

A 2014-es választásokat követően Pécsett 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.

Pécs multikulturális jellege nemcsak a poli-
tika és az intézmények szintjén érhető tetten, 
hanem ott van az egyének, a családok emlé-
kezetében, rejtik a helynevek, az egyes terek, 
épületek történetei, jelentései. 

Ahogyan arról a korábbiakban írtunk, a déli 
városrészek egymástól teljesen elkülönülő, 
egymással érdemi kapcsolatban nem álló 
településrészek, melyek történeti kialakulása is 

mind térben és időben eltér egymástól. Ennek 
okán tökéletesen heterogén városrészről beszé-
lünk, mely földrajzilag is jelentős kiterjedésű 
területet fed le. Ezért célszerűnek látszik külön-
külön megtenni az egyes területek áttekintését.

Megyer területétől délre, Málom irányában 
épült meg a panelépítési hullám lezárásaként 
a '80-as években a rózsadombi és a Malom-
völgyi úti panelépületek sora, mely az egykori 
önálló községet összeköti a várossal. Ez az 
időszak, különösen az évtized második fele, már 
a pécsi nagyipari vállalatok válságidőszakára 
datálódik, ennek ellenére a betelepülés tekin-
tetében még jellemző, hogy az itt ingatlant vásár-
lók elsősorban az ipari munkásság soraiból 
verbuválódnak, de egyfajta városi belső migráció 
is tapasztalható, így a lakossági összetétel 
teljesen vegyes képet fest. Hiszen lakik itt fod-
rász, bolti eladó, rendőr és egyetemi tanár, 
ahogyan az idősebb házaspároktól a kisgyer-
mekes családokig is sokan megtalálhatók itt. Így 
aztán a város paneltömbjei egyben a társadalom 
egyfajta olvasztótégelyei is, ahol a jövedelmi 
viszonyok alapvetően hatnak e városrészek 
lakosságának összetételére, nyilvánvalóan 
nehéz lenne markáns nemzetiségi lehatárolá-
sokat is keresnünk ebben a színes kavalkádban. 
Ez jellemzi a korábban csak Szellemvárosnak 
nevezett Árpádvárost is, ami az előzőektől el-
különülten, de indíttatását tekintve nem külön-
bözően jött létre Pécshez kapcsolódóan, ám 
Nagyárpád felé félúton megrekedve. S a szó-
használat sem véletlen. Ahogyan 1974. július 21-
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én a Dunántúli Napló Nagyárpád jövőképét 
vázolta: 

Mindez csupán terv maradt, ahogyan Árpád-
város egy újabb „sziget” lett, és nem olvadt össze 
Nagyárpáddal. Ami nem valósult meg Árpád-
város és Nagyárpád esetében, az létrejött Má-
lom, valamint a rózsadombi és malomvölgyi úti 
panelok felépítésével. A panelok alkotta terület 
szerves egységet képez a korábbi Málom 
községgel, szinte lehetetlen határvonalat 
húzni, csak a családi házak emlékeztetnek az 
egykori önálló településre. Az egykori köz-
ségben kisebb részben németek, döntően 
magyar nemzetiségűek laktak, ami hagyomá-
nyaikban is tükröződik. 

A Pécstől délkeleti irányban elhelyezkedő,  
és egykor ugyancsak önálló község Nagy-
árpád, mely az idők folyamán tartozott Nagy-
kozárhoz, Kozármislenyhez is, mígnem 1955-
től Pécshez csatolták. A falusias jellegű tele-
pülésrésznek ma is megvan korábbi település-
magja, s annak ellenére színes történelmi múlt-
tal, valamint kulturális hagyományokkal rendel-
kezik, hogy méretét tekintve nem túl számottevő. 
Az ember is hamar megtelepedett a vizekkel jól 
ellátott területen: az első lakosok – a Somogyvár-
Vinkovci kultúra tagjai – már a korai bronzkorban, 
Kr. e. 1900 körül megjelentek a területen. A nép-
vándorlás korában is lakott település volt, ezt 
bizonyítja a Boros utca lelőhelyen feltárt avar kori 
temető. Később a honfoglaló Árpád vezér is ezt a 
helyet választotta téli szálláshelyéül. Pécs 
környékén nem ritka, hogy honfoglaló vezérek 
nevére utaló helynevekkel találkozunk. Nagy-
árpádon kívül Megyer szintén Árpád egyik szál-
láshelye lehetett, úgy, ahogy Szabolcs vezéré 
Mecsekszabolcs. Nagyárpád a török hódoltság 

idején elnéptelenedett. Azonban a 18. század 
elején délszlávok telepedtek meg itt és újra élet 
költözött az elhagyott faluba. A lakosság később 
kicserélődött, a 19. században már inkább csak 
németek lakták Nagyárpádot. Jelenleg is 
képviselteti magát ez a nemzetiség. Elegendő, 
ha megemlítjük Ritterék nevét, a helybeliek 
rögtön rávágják: az a „sramlizenész” család.  Ők 
a sváb zene hagyományőrzői, akiknek, saját 
bevallásuk szerint, a sramlizene a vérükben van, 
de emellett Ritter János az Ércbányász Fúvós-
zenekar tagja is. 

„A várostervező szerint Nagyárpád 
elszigeteltsége megszűnik: a siklósi 
városrész testébe szinte beolvad. 
Pécs déli területén tizenkétezer 
lakásból áll majd a városrész…”

„Senki nem hivatásos zenész 
közülünk, ez csak a hobbink, de 
nevezhetjük nemzetiségtudatnak is” 

23 – vallja Ritter János.

Egyebekben a nagyárpádi német nemzetiség 
unikumnak számít Magyarországon, mivel egye-
dül itt beszélik a sváb-alemann nyelvjárást. Érde-
kesség, hogy a helyi német népviselet eltér a 
többi sváb népviselettől, ami a helyi nemze-
tiségi identitástudat megnyilvánulásának 
tekinthető, ahogyan számos, egy-egy ünnep-
hez kapcsolódó szokás van, mely speciálisan 
Nagyárpádhoz köthető. Ilyen volt például, hogy 
már a farsang vasárnapját megelőző csütörtökön 
megkezdődött a farsangi mulatság. A községben 
ezen az úgynevezett „piszkos csütörtökön" 
(schmotsich Durschtik), melyet a magyarok 
„kövér csütörtök” néven ismernek, a gyerekek ré-
szére táncmulatságot rendeztek a kocsmában. 
De példaként említhető, s a matriarchátus ma-
radványának tekinthetjük az „asszonyok far-
sangja" (Waiweríosching) szokását. Nagy-
árpádon farsang vasárnapján tartották az 
asszonyok bálját, ezt a napot az „asszonyok 
ivóvasárnapjának" (Woibrtrunksunntik)  nevez-
ték. „Helyi specialitás” az is, hogy étkezéssel 
egybekötött kisebbfajta aratóünnepet rendeztek 
azoknál a családoknál, ahol napszámosok is 
segédkeztek a betakarításban. Nagyárpádon ezt 
a szokást „sarlóakasztónak" (Sichelhenke) 
nevezték, mert aratás után a kalászokból font 
koszorút a kaszára, korábban a sarlóra akasz-
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5.  Út menti kereszt német felirattal Nagyárpádon

1968. október 3.-án a Dunántúli Napló 
ekképpen tudósított a nagyárpádi 
Mihály-napi búcsúról: „Bazárosok, 
ringlispil, céllövölde utcahosszat. 
Elindulnak az úgynevezett 
búcsúlegények a borbányászásra. 
Előző éjjel belopakodnak egy-egy 
udvarra, elássák a magukkal hozott 
bort. A búcsúlegények a búcsú 
délelőttjén sorra járják a házakat, 
számonkérik a borrejtegetést, leleplezik 
„megtalálják” az elrejtett bort. A háziak 
húsfélével, süteménnyel kínálják meg 
őket.” 

Egyebekben valós előzménye van e hagyomány-
nak: korábban minden gazda köteles volt be-
jelenteni, hány liter bora termett, lévén a meny-
nyiség után adót kellett fizetni. Ezért sokan a 
termés egy részét elrejtették, hordóstul elásták, 
így a fináncok, amikor a tél folyamán házról házra 
jártak ellenőrizni a bevallást, nem találták meg. 
Ha mégis meglelték, a gazdának komoly bünte-
tést kellett fizetnie. 

A Postavölgyi városrész nevének két eredete 
maradt fenn. Az egyik, hogy a postamester ülte-
tett itt szőlőt először, a másik, hogy a posta-
kocsik kerülőútja volt. 1944-ben iskola nyílt, mely 
1977-ig működött, majd az egykori iskolaépü-
leteben értelmi sérült gyermekek napköziott-
honos ellátása kapott helyet egy időre. 1948 moz-
galmas év volt, Nagypostavögyben bevezették 
az áramot, és a belvárossal közvetlen buszjárat 
kötötte össze a településrészt. Az évtizedek alatt 
azonban rendkívül kritikus helyzet alakul ki a fel-
duzzadt lakosságszám és a hiányos szolgál-
tatások okán. Az 1980-as években nem voltak 
még üzletek, járdák, ivóvíz és csatornahálózat, 
telefon, sem közösségi tér. A helybeliek önere-
jéből Püspökréten épült egy sportpálya, ahol 
számos közösségi, a környező városrészek 
csapatait is megmozgató focibajnokságokat is 
rendeztek, de az azt működtető sportegyesület 
2003-ban megszűnt. 2003-2005 között még 
majálisokat tartottak itt. A Kézművesek Baranya 
Megyei Egyesülete ez időben jelent meg a város-
részben, ingyenes rendezvényeikkel hozva kö-
zösségi életet Postavölgybe.

tották, és úgy vitték haza a földekről.  Nagy-
árpádon Szent Mihály-napkor tartottak búcsút, 
ami a család és a faluközösség ünnepe is, és 
amelyre a falu határain kívül élő rokonok, illetve a 
faluból elszármazottak is összejöttek. A vigas-
ságok sora az „öreg búcsú kiásásával" kez-
dődött. A búcsúvezetők (Kirmesbuescht, Kilbik-
puwe), a búcsú rendezői, a zenészekkel arra a 
helyre mentek, ahol előző évben vagy az előző 
napon a búcsút jelképező üveg bort elásták. Az 
üveg ünnepélyes kiásásával nyitották meg a 
búcsút. Ezt a búcsúfa (Kirmesepaam) felállítása 
követte a kocsma előtt. A búcsúfa vagy egy 
hosszú rúd volt, vagy a csúcsáig legallyazott és 
kérgétől megfosztott fa. A fa törzsét zöld sással 
vagy zöld ágakkal fonták körül, színes szala-
gokkal és virágfüzérekkel díszítették. Nagy-
árpádon a zenekar a kocsma udvarán játszott 
három zeneszámot, aztán a búcsúvezetők 
(Kilbikpuwe) zenekísérettel betértek négy-öt 
portára, hogy kiássák a búcsúüveget, melyet 
előző este a gazda engedélyével az udvarban 
elástak. Az üveget felakasztották a táncterem 
mennyezetére, és a bort csak a mulatság végén 
itták ki a legények. A búcsú napján délután három 
óra felé a zenekar három indulóval bevezette a 
táncot. A gyakran hajnalig tartó bálon a falu 

24apraja-nagyja részt vett.
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DÉLI VÁROSRÉSZEK – A KÖZÖSSÉGI ÉLET SZÍNTEREI: 
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

A megyeri városrészhez kapcsolódóan, az ott 
alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a rózsa-
dombi és a Malomvölgyi úti lakóépületek között is 
megépültek azok az oktatási, nevelési intéz-
mények, melyek részben felszívják a környék 
fiatalságát, másrészt viszont közösségszervező 
erővel is rendelkeznek.

A Malomvölgyi úton található a Pécsi Szak-
képzési Centrum Simonyi Károly Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája. A modern épü-
letegyüttes a megye egyik legnagyobb szak-
képző intézménye.

1953-ban indult a vájárok képzése az akkor még 
MTH 508. Vájár Tanulóintézetben. A következő 

évek során sokszor változott az intézmény neve, 
míg 2004-ben nyerte el végleges, jelenlegi nevét. 
Az iskola központja eredetileg a pécsbányatelepi 
András-aknán helyezkedett el, de 1965-ben a 
Szigeti út 35-be, majd végül 1981-ben a Malom-
völgyi útra költözött. A képzési paletta a gazda-
sági és társadalmi változásokat követve folya-
matosan alakult. A kezdetben vájártanulók kép-
zésére szerveződött iskola jelentős változáson 
ment át  az évek során, 2011-ben bővült, hiszen 
elkészült a Megújuló Szakképzés Háza, így 
jelenleg már közel 30 féle szakmát oktatnak. A 
szakmák az iskola sokszínűségét is jelzik, mivel 
nagyon változatos területeket ölelnek fel. A 
hatékony oktató-nevelő munkát stúdió és 
könyvtár segíti.

6. A Simonyi Károly Szakgimnázium és Szakközépiskola
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Az iskolában két alapítvány működik, a „Jobb 
sorsért” Alapítvány és „Simonyi Károly Szak-
középiskola és Szakiskola Dolgozóiért és Diák-
jaiért” Alapítvány. Előbbi elsősorban a nehéz 
anyagi körülmények között élő tehetséges tanu-
lók számára nyújt segítséget, míg utóbbi az 
iskola kiemelkedő szakmai és pedagógiai 
munkát végző dolgozóit, valamint a kiemelkedő 
tanulmányi és kulturális tevékenységet folytató 
tanulóit, tanulói csoportjait támogatja, jutal-
mazza. Eseményeik sorából kiemelendő a 
minden évben megrendezésre kerülő Országos 
Középiskolai Fotókiállítás, amely az oktatási 
intézmény egyik legnagyobb szabású rendez-
vénye. Ezzel a programmal az iskola a déli 
városrészek közösségi, kulturális életét is támo-
gatja. Mindemellett az intézmény keretei között 
zajlik a nemzetközi Simonyi Károly Elektro-
technika Verseny és a Regionális Fodrász és 
Kozmetikus Tanulóverseny is. Céljuk egy olyan 
iskola megteremtése, amely modern és napra-
kész, a társadalmi igényeknek megfelelő szak-
mai és általánosműveltség-beli ismereteket nyújt 
diákjai számára, mindezt tanulóik képessé-
geinek kibontakoztatásával, tehetséggondo-
zással.

A városrész másik jeles oktatási intézménye 
az Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda már 
„megszületése” előtt létezett. Pécs legna-
gyobb gyermekintézménye, az Apáczai Nevelési 
Központ hozta létre 1982-ben – a lakótelep 
hatalmas gyermeklétszáma miatt –tervezett 
gimnáziuma helyén III. számú általános iskoláját. 
1989-ben, amikor a kertvárosi terület egy új, 
mintegy tízezer főt magában foglaló lakóteleppel 
bővült, az itt felépített új iskolába költözött a III. 
számú iskola, amely ekkor levált „anyaintéz-
ményéről”, és Illyés Gyula nevét felvéve önálló-
sult. Az iskolai munka hatékonyságát emelendő 
2000-ben a COMENIUS 2000 központi minő-
ségfejlesztési program pályázatát elnyerve 
kiépítették a partnerközpontú iskolamodellt, ahol 
az óvodai és iskolai nevelésben, oktatásban a cél 
a partnerség kialakítása szűkebben a szülőkkel 
való folyamatos, igény alapú kommunikációban, 
tágabban a követő felsőbb oktatási intézmények 
igényeinek figyelembe vételével, továbbá a diá-
kokra váró, az életben való kihívásokra történő 
felkészítés és eligazodás minél intenzívebb se-
gítése érdekében. Az iskola épületében működő 
óvoda is jelentős figyelmet fordít a közösségből 
érkező igényekre. Többek között ennek okán 
2003-ban lakossági megkeresésre tervezték 
meg az iskola épületébe egy háromcsoportos 
óvoda befogadását. 

7.  Illyés Gyula Általános Iskola
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Az iskola ökoiskola, ahol a cél a fenntart-
hatóságra nevelés a környezeti nevelés jó gya-
korlatain alapuló, nemzetközi és hazai szinten is 
izgalmas, a kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodó 
pedagógiai módszerek alkalmazásával. Az öko-
iskola program az egész intézményes fenntart-
hatóságra nevelést jelenti, ahol a pedagógiai 
tartalmi munka és az oktatási intézmény működ-
tetése, mindennapi élete is a fenntarthatóság 
értékének hiteles képviseletén alapul.

A sajátos nevelési igényű tanulók szakszerű 
ellátása érdekében kidolgozták az eltérő képes-
ségű tanulók együttnevelésének hatékony gya-
korlatát, ahol a szülőket is bevonva az iskola falai 
közé, az ő ismereteik fejlesztését, szemlélet-
váltását célozták a szülői klubfoglalkozások. E 
törekvés része volt a „Képes vagyok rá, akarom, 
teszem" című projektben való részvétel is, ahol 
az inkluzív iskolamodellt a határon túli eszéki 
Ljudevit Gaj Általános Iskolában is bemutatták. 

Az iskola számos hagyományteremtő nagy 
rendezvényt tudhat magáénak: minden évben 
résztvevői az Illyés Gyula Nemzeti Vers- és pró-
zamondó versenynek, ünnepeik sorában ott 
vannak az ünnepvárók (karácsony- és húsvét-
váró), a karácsonyi koncert, az Illyés-nap és a 
kulturális seregszemle (Miénk itt a színpad) is. Az 
iskola alapítványa az Illyés Gyula Alapítvány, 
melynek célja az intézménybe járó gyerekek 
támogatása érdekében az iskola lehetőségeinek 
bővítése.

Ha Kertvárosban a kultúra és a művelődés kerül 
szóba, nem mehetünk el a közép-megyeri város-
rész szívében fekvő, 1983 novemberében nyílt, 
egykori Apáczai Nevelési és Általános Műve-
lődési Központ, ma a Pécsi Kulturális Központ 
Apáczai Művelődési Ház intézménye mellett, 
mely elsődlegesen fogja össze a teljes kertvárosi 
kulturális és közművelődési feladatellátást. E 
területen infrastruktúrája által elsődlegesen a 
művelődési ház ad helyet a kertvárosi lakosok 
közösségi-művelődési kezdeményezéseinek. S 
ez akkor is igaz, ha maga az intézmény nem a 
déli városrészek területén fekszik, de annak 

kulturális, közösségi igényeit is szem előtt tartva, 
az ottani igényekre is figyelemmel alakítja prog-
ramját. Elsősorban ezen intézményhez köthetők 
a nemzetiségekkel összefüggő rendezvények is, 
hiszen fennállása óta számos német kisebbségi 
kulturális események ad otthont. Hogy a leg-
fontosabbakat említsük, évek óta itt rendezik 
meg a Baranyai megyei Német Népdalének-
lési Versenyt. Szintén Kertvárosban tartották 
2017. augusztus 20-án a II. Nemzetiségi Pik-
niket is, ahol a Pécsett élő nemzetiségiek mutat-
hatták be kultúrájukat. A Nemzetiségek Napja 
rendezvénysorozat 2017 és 2019 között valósul 
meg évi egy-egy alkalommal a Sopianae Kultu-
rális Egyesület szervezésében, ezen a svábok 
mellett a horvát, a ruszin, a cigány és a görög 
nemzetiség is képviselteti magát. 

Málom és térsége nevezetessége, egyben a 
közösségi élet színtere az Árpád-kori temp-
lom és a Malomvölgyi tó, utóbbi terület volt a 
helyszíne korábban a Rockmaraton feszti-
válnak. A Rockmaraton Magyarország egyik 
legrégibb fesztiválja, amelyet 1991-től kezdve az 
első 10 évben „Csörge-tói Rockmaraton” néven 
Szekszárd mellett, a második 11 évben Pécs 
mellett a Malomvölgyi tónál, majd 2015-től a 
Dunaújváros melletti Szalki-szigeten rendeznek 

25meg.  A rendezvény az eltelt időben különböző 
időtávban és tartalommal valósult meg, ahol több 
mint száz együttes lépett fel, a nagy nevű zene-
karoktól a kevésbé ismert fiatal tehetségekig. 

A Malomvölgyi tó és parkerdő festői szép-
ségű környezetével együtt más tekintetben is 
Pécs kedvelt kirándulóhelye a Malomvölgyi 
Arborétum. Az 1970-es években felduzzasztott 
tavacska a horgászok körében is elsőrangú 
helyen áll, ugyanakkor olyan rendezvények 
helyszíne is, mint a 2010. évi Kulturális Majális és 
Gyereknap.

A tó igen kedvelt a sportolók, különösen a futók 
körében, ehhez a sporthoz közösségi rendez-
vények is kapcsolódónak. Így például a fák 
világnapja tiszteletére 2019 májusában a Fuss A 
Fákért Sport és Környezetvédelmi Alapítvány 
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közreműködésével majálissal egybekötött futó-
versenyt is rendeznek, de az elmúlt évek során is 
számtalan alkalommal volt különböző alapítvány 
és egyesület szervezésében közös családi 
program a tó körbefutásával, de komolyabb 
kihívásként ilyen volt a Malomvölgyi tó Maraton.

S ha szóba került a málomi, az 1200-as években 
épült Szent József katolikus templom, nem 
mehetünk el a katolikus egyház közösségépítő 
tevékenysége mellett sem, amely igen aktív 
közösségszervező erővel van jelen különösen 
Észak-Kertváros, de Pécs déli területeinek 
egésze életében is.

„A plébániához tartozik a vasúton inneni 
vidék: Megyer, Szellemváros, Rózsadomb, 
illetve a „régi” Kertváros. Rendszeresen 
miséket tartunk a kertvárosi, a málomi és 
a postavölgyi templomban. De ugyanígy 
minden héten egy alkalommal 
ellátogatunk, misézünk a malomvölgyi 
szociális otthonban is. Összejönnek az 
idősek, kicsit beszélgetünk velük, 
végigjárjuk az otthont, minden egyes 
szobába benézünk, gyóntatunk, 
áldoztatunk, kis ajándékokat viszünk 
nekik. Hozzánk tartozik a honvéd kórház 
is, ahol a betegek minden héten szerdán 
részt vehetnek a szertartásokon, 
áldozhatnak. A Tüskésréti úton 
hajléktalanszállót működtetünk” – mondta 
a Pécs-Kertváros Magazinnak adott 
interjúban Pavlekovics Ferenc, aki 
immáron 16 éve fogja össze a kertvárosi 

26gyülekezetet.

8. A Malomvölgyi tó látképe
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A Szent Erzsébet plébánia egész Kertvárosé. 
Mondhatjuk, hogy nagy terület sokféle igénnyel, 
melyet az egyház kötelékében működő külön-
böző szervezetek igyekeznek kiszolgálni. 2007-
ben a közösség kezdeményezésére megala-
kult a Málomi Szent József Egyházközség 
Egyesülete, melynek alapszabálya a lelkiség 
mellett az Árpád-kori műemlék templom meg-
óvását, védelmét, turisztikai látványként való 
bemutatását is tartalmazza.

Az egyházi ünnepek, illetve a templom védő-
szentje, Szent József búcsúünnepének meg-
szervezése és megtartása is céljuk, de lelki-
gyakorlatot, szentségimádást, keresztutat szer-
veznek, közösen imádkoznak rózsafüzért, mű-
ködik imakoszorú, szabadtéri programokat 
rendeznek, mint amilyen a Málomi Pünkösd 
ünnepe. A málomi templom búcsúját május 1-jén, 
Munkás Szent József ünnepén tartják. Mücke 
József Ferenc festette a XIX. század végén a 
főoltárképet, melynek restaurálása 1977-78-ban 
zajlott. 

A katolikus egyház rendszeresen misézik a 
postavölgyi Szent László templomban is. A 
modern templom érdekessége, hogy országos 
viszonylatban is a szocialista éra első templomai 
között épült. A templom építésének szándéka 
már 1950-ben megnyilvánult a Piliván Mihály 
kanonok által gyűjtött építőanyag beszerzésével, 
de nem kapott engedélyt az építkezésre. A pécsi 
kanonok egykori tanyájának területén 1978-tól 
épített, 1981-ben felszenteltelt templomról így 
emlékezett meg átadásakor dr. Cserháti József 
püspök:

„Minden kornak megvan a saját temploma 
és a saját oltára. A pécsi Szent László 
templom mai keresztényeknek készült, 
akik Krisztus Urunk oltára köré gyülekezve 
lelki közösséget keresnek és fel akarják 
fedezni egymásban az embertestvért.      
E templomnak szokatlan a stílusa:     
szinte olyan széles a kapuja, mint maga    
a templom; ma nagyon nyitottnak               

 27és befogadónak kell lennünk…”

10. A postavölgyi Szent László templom

9. A Szent József katolikus templom
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11.  A református egyház megyeri temploma

A katolikus egyházközösség mellett a Déli város-
részben meghatározó jelentőségű a reformá-
tusok tevékenysége is. Közösségi intézményük a 
Kertvárosi Református Templom, mely a Sztáray 
Mihály út és a Tildy Zoltán útca kereszteződé-
sének szomszédságában épült fel. A kertvárosi 
lakótelep terjeszkedése folytán merült fel az 
igény új egyházközség szervezésére, 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 év-
ben tartották első istentiszteletüket a gyüleke-
zeti teremben. Az 1989-től épülő 600 férőhelyes 
templomban 1993. pünkösdjén tartották az első 
istentiszteletet, a templomszentelésre 1995-ben 
került sor. A templom tervezése során Tillai Ernő 
a kisgyermekes hívőkre is gondolt, így az ő igé-
nyeiknek megfelelően alakította ki a templom 
sajátos belső szerkezetét, egy üvegfallal levá-
lasztott terem nyújt lehetőséget a szülőknek a 
részvételre az istentisztelet során. Az új egyház-
község 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 fej-
lesztései is alátámasztanak. 2014-ban a projekt 
részeként olyan ornamentikás díszítésű festett 
fakazetták kerültek a templom mennyezetére, 
mely egy civil szervezet, a Közelítés Művészeti 
Egyesület tagjainak keze munkáját dicséri. 
Egyben egy, a maga nemében egyedülálló váltó-
csúszkás orgona is a templom részévé vált a 
Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. munkájának 
eredményeként. 

A református egyház közösségformáló–építő 
szerepe Kertvárosban meghatározó jelentő-
ségű, hiszen a Kertvárosi Egyházközség szerve-
zésében a közösség lelki élete szempontjából 
fontos rendezvények sorát láthatjuk: gyermekek-
nek, családoknak szóló programok, karácsonyi 
örömhír klub, baba-mama foglalkozások, ima-
óra, bibliaóra, ifi óra, női óra – csak néhány íze-
lítőül – 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.

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 

  28szabadságnak, kreativitásnak...”
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S itt kell szót ejtenünk a malomvölgyi Bap-
tista Szeretetszolgálat Szeretetotthonáról is, 
mely 1984-1996 között három ütemben épült, 
s 2011 óta működik a Baptista Szeretetszolgá-
lat kötelékében. Az idősek nappali ellátását, 
szociális étkeztetést, ápoló-gondozó tartós 
bentlakásos szakosított ellátást, mozgásfogya-
tékos személyek ápoló-gondozó ellátását, 
demens betegek intézményi ellátását biztosító 
intézmény célja, hogy a személyes gondosko-
dáson keresztül kerüljön bemutatásra a krisztusi 
szeretet és lelkület. A Baptista Szeretetszolgálat 
alapítványi formában működik, a világ 18 orszá-
gában nyújt rendszeres segélyt, élelmet, huma-
nitárius és lelki segítséget, és fejlesztési prog-
ramokat hajt végre szükséget szenvedő, illetve 
szociálisan perifériára szorult emberek számára, 
így könnyítve nehéz helyzetükön, és lehetőséget 
biztosítva számukra egy emberibb élethez. A 
szeretetszolgálatot 1996-ban a baptista egyház 
alapította Magyarországon és több mint 3 000 
főállású munkatárssal, több száz önkéntessel 
dolgozik. Pécsett az idősgondozás mellett az 
oktatásban – általános iskola és középiskola 
fenntartása – és a szociális segélyezésben is 
jelen van. A városban működtetett BaptistaPont-
ok segítségével gyűjti és juttatja el az adomá-
nyokat a rászorulóknak. A szeretetszolgálathoz 
kötődő, legtöbb embert megmozgató jótékony-
sági tevékenység a „Cipősdoboz” akció meg-
szervezése. A karácsonyt megelőző időszakban 
egy cipősdobozba csomagolt ajándékok felaján-
lásával lehet örömet szerezni rászoruló gyerme-
keknek. Az akcióval a legutóbbi ünnepen több 
mint 57 ezer cipősdoboz-ajándék jutott el a 
megfelelő helyre egy kis boldogságot csem-
pészve a karácsonyfa alá.

A déli területek közösségi intézményeit áttekintve 
nem feledhetjük Nagyárpádot sem. Érdekes-
ségként említésre érdemes, hogy területét sok 
millió évvel ezelőtt hatalmas víz borította, ennek 
okán a település határában lévő volt homok-
bánya területén számos földtörténeti őskori 
maradványra – puhatestűek és kagylók marad-
ványaira – bukkantak. A geológusok még egy 
ősfosszília-fajt is felfedeztek itt, ami a helységről 

kapta a nevét: limnocardium arpadense. A II. 
világháború utáni településkép alakulásában 
nagy előrelépést jelentett a falu életében a 
villamosítás, melyre csak a 20. század derekán 
került sor, majd ezt követően történt meg Nagy-
árpád a helyijáratos buszközlekedésbe való 
bekapcsolása, mely nagyban segítette a mun-
kába járás lehetőségeit. A településrész újkori 
történetének legszebb időszaka a helyiek el-
mondása alapján a hetvenes évekre datálható, 
ekkor épült ki igazán a városrész, amikor fiatal 
családok költöztek Nagyárpádra. Mára azonban 
ők is megöregedtek, az ifjak pedig elmentek, 
napjainkban sok az idős a faluban. A település 
egyetlen kulturális intézménye a kultúrház. Az 
egykor szebb napokat látott épület korábban 
pezsgő közösségi életnek adott otthont. Az 1950-
ben született Hál János helyi lakos néhány éve 
még így vallott a színes programokról és az igen 
intenzív közösségi életről:

„Gyönyörű kultúrházzal rendelkezünk, 
sokszor vannak szabadtéri programok, 
amelyeken például főzőversenyeket 
tartunk, a fiatalok zenélnek és táncolnak, 

29színes műsorokkal készülnek.” 

12. A nagyárpádi kultúrház
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13. A nagyárpádi Szent Mihály arkangyal templom

14. A nagyárpádi főtér napjaikban

Napjainkra a nagy telkekkel, a családi házakkal 
és a maga csendjével, nyugodtságával meg-
maradt Nagyárpád falusias jellege, bár ma már 
nem egy falu, sokkal inkább Pécs egyik kül-
városa. Ugyanakkor a főterén álló Szent Mihály 
templom joggal lehet a helyiek büszkesége. 
Külső díszei, oltára, freskói, szobrai egyaránt 
Pécs legszebbjei közé emelik a Szent Mihály 
arkangyal tiszteletére épített templomot. A nagy-
árpádi Szent Mihály arkangyal templomban 
heti egy alkalommal, vasárnaponként tarta-
nak szentmisét. A településrészen a hívek lelki 
gondozását a pécsi ferencesek látják el.

De a szépség megőrzése egyben feladatot és 
felelősséget is jelent, amiben fontos szerepe van 
a helyi közösségnek, a falu lakóinak is, hiszen 

elsősorban az itt élőkön múlik, hogy az a gazdag 
történeti múlt és hagyományok, amelyek a köz-
séget jellemezték, fennmaradnak és tovább 
élnek-e jelenünk hétköznapjaiban.  

Semmi nem örök, így az épített környezet álla-
potáért, de a helyi közösségért is szükséges 
folyamatosan tenni. A kultúrház állapota ma már 
nem felel meg a 21. századi elvárásoknak, még 
ha alkalmas is az évente visszatérően megren-
dezésre kerülő főzőversenyek lebonyolítására. 
Üdvözlendő, hogy az egykor aktív helyi foci-
csapat újraéledt, amit a múltban is nagyra érté-
keltek az itt lakók. Az 1998-ban alakult Nagy-
árpádi Sportkör 2011 óta bejegyzett, ma is mű-
ködő egyesület. 
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3. HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK 

ÉS JÓ PÉLDÁK NAPJAINKBAN 

A DÉLI VÁROSRÉSZEK TERÜLETÉN 

Gyorsan változó, rohanó, a fogyasztói létre kihe-
gyezett világunkban az egyén, az individuum 
minden korábbinál jobban előtérbe kerül. Ugyan-
akkor a technikai, technológiai fejlődés szükség-
szerűen együtt jár a mind markánsabban meg-
jelenő városiasodási folyamatokkal. Ebből faka-
dóan az egyén és a közösség viszonyrendszere 
talán soha nem hordozott magában annyi ellent-
mondást, mint napjaikban, ugyanakkor látható és 
kifejezett igény van a társadalom részéről a 
közös tevékenységekre úgy a fiatal korosztályok, 
ahogyan az idősebbek körében is. Egyre globa-
lizálódó világunk ezt még inkább erősíti, ahol 
határok tűnnek el, a munka okán családok élnek 
távol egymástól, s idős szülők, nagyszülők ma-
radnak egymagukban, távol szeretteiktől. De igaz 
ez napjaink fiatalságára is, akik között kezükben 
okostelefonokat szorongatva fogalmazódik meg 
az igény a társas együttlét különböző formáira.   
A rendszerváltás óta e tekintetben sok minden 
változott, s ahogyan a '90-es évek elejének egyik 
sikerzenekara, a Bonanza Banzai akkor még 
igen fiatal tagjai, élükön Kovács Ákossal, életko-
rukat meghazudtoló érettségről téve tanúbizony-
ságot megénekelték: 

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

A mondat pedig nem szól másról, mint hogy 
mindig, minden életkorban és helyzetben szük-
séges értéket mutatni és adni egymásnak, a szo-
rosabb és tágabb közösségeinkben élőknek 
egyaránt. E tekintetben pedig a déli városrészek 
esetén is találunk jó példákat, alulról jövő kezde-

ményezéseket, ahol mindig szükség van egy-két 
„közösségformálóra”, jó értelemben vett fanati-
kusra, aki idejét, energiáját nem kímélve szervez, 
mozgatja a közösséget és szabadít fel ener-
giákat, hogy a különféle rendezvények által mind 
többen éljék meg a közösség együvé tartozá-
sának élményét.

A Mosolymanó Családi Központ megkerül-
hetetlen intézménye a déli városrészeknek. 
Tevékenységük szinte Pécs egészére kiterjed, 
de a Polgárszőlő utcában működtetett közösségi 
tér a lakótelepi élet nehézségeivel való minden-
napi élethelyzetek segítését vállalta fel. Elsőd-
leges célcsoportjukat a kisgyermekes anyukák, a 
családok jelentik. A széles spektrumú, minden 
korosztályt megszólító szabadidős programok 
mellett számos jótékonysági, önkéntes és a tár-
sadalmi felelősségvállalást erősítő kezdeménye-
zés kapcsolódik tevékenységükhöz. A Mosoly-
manó központ egyik legsikeresebb programja a 
játszóterek közösségi örökbefogadása, mely a 
helyi lakosok, elősorban az anyukák által fon-
tosnak tartott játszóterek önkéntes felújításában 
és a hozzá kapcsolódó közös munka együttes 
ünneplésében teljesedik ki. Tagságuk minden 
erejével a helyi problémák megoldásáért küzd, 
legyen az akadálymentesítés, orvosi ellátás, 
gyermekgondozás, vagy bármilyen helyi társa-
dalmi, egyéni-szociális kérdés. Vörösné Deák 
Andrea, a rózsadombi Mosolymanó Családi 
Központot működtető Mosolymanó Egyesület 
elnöke interjújában ekként foglalta össze 
munkájukat: 
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Az együttműködéseket nem lehet Kertvároson 
belül szigorú lehatárolással kezelni, hiszen a 
városrész egésze közel 60 000 embernek ad 
otthont. Több civilszervezet is együtt dolgozik az 
itteniek élhető mindennapjaiért. A Kulturált Állat-
tartásért és Tiszta Környezetért Egyesülettel, a 
Fitt Bike Egyesülettel vagy az Egészségünkért & 
Környezetünkért Egyesülettel is már több közös 
eseményt valósítottak meg.

Nagyárpád ma is számos alulról építkező közös-
ségi rendezvénynek ad otthont: az előzőekben 
már említett búcsú, a gyereknap, a húsvétváró 
visszatérő rendezvényei a településrésznek, 
ahogyan a 2018-tól megrendezésre kerülő 
Szenior Örömtánc vagy a Nagyárpádi főzőver-
seny és a Nőnapi batyus bál. A Nagyárpádi 
Kulturális Egyesület 2014-ben alakult. Fő 
céljuk a helyi kulturális feladatok ellátása, a 
kulturális értékek megőrzése, újraélesztése 
mellett a közösség összekovácsolása Pécs-
Nagyárpád településrészen. Az egyesület fontos 
szerepet vállal a programok megszervezésé- 
ben, lehetőséget teremtve a helyi közösségi érté-
kek bemutatására. A helyi közösségi ház önálló, 
folyamatos működtetése azonban komoly kihí-
vást jelent az itteniek számára.

Nagypostavölgy meghatározó közösség-
szervező intézménye az egykori iskola épüle-
tében kialakított Cuháré Közösségi és Alko-
tóház, melyet a Kézművesek Baranyai Egye-
sülete működtet. Az egyesület 1998-ban, akkor 
29 kézművessel alakult, hogy mesterségbeli 
tudásukat együttes erővel adják tovább, ismer-
tessék meg . Van köztük cserépkályhás, csuhé-
műves, fafaragó, fazekas, gyöngyfűző, grafikus, 
kosárfonó, néptáncos, papírhajtogató, porcelán-
festő, tojásfestő, nemezelő, kovács, szövő, 
varró. A kezdetben a zengővárkonyi tájházban 
működő egyesület nevéhez olyan különleges-
ségek köthetők, mint a Míves Tojás Múzeum 
létrehozása, s nem kis szerepük volt abban, hogy 
mára a település mondhatjuk: falumúzeummá 
vált. Ők indították el a gyereknaphoz kapcso-
lódva május utolsó szombatján, az „Aprómarok 
gyereknap” rendezvényét, melyet ősszel, október 
elején Császár János néptanító születésnap-
jához illeszkedő „Császár János Emléknap” 
követ. A minden esetben ingyenes rendezvé-
nyeiket a népi motívumok szövik át, így a ját-
szóház, a népi étkek elkészítése rendszeres 
programelemek, ahogyan a bábelőadás, és tánc- 
daltanulás, a gesztenyesütés és a vidám népi 
vetélkedők is.

„Jó kapcsolatrendszerünk van és mindenkit 
megpróbálunk több szálon hozzánk 
kapcsolni. Aki bejön egy programunkra, 
lehet, hogy a későbbiekben hoz be nekünk 
adományt vagy részt vesz egy játszótéri 
közösségépítő rendezvényünkön. 
Számunkra fontos, hogy mindenki több 
szálon kapcsolódjon. Nagy és erős a 
bizalom irántunk. Ez a bizalom talán a 
legfontosabb a közösségépítésben.”

15. A kézművesek munkáiból
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16. A Cuháré Közösségi és Alkotóház

2003-ban az egyesület Pécsre költözött, s az 
eltelt idő alatt szoros kapcsolatot alakítottak ki a 
megyében lévő kistérségi iskolákkal, ahol játszó-
házakat tartanak a kisiskolásoknak. A látoga-
tások alkalmával megismertetik a gyerekekkel a 
mesterségeiket, szokásaikat, másrészt egyfajta 
alternatívát mutatnak a pályaválasztáshoz, a 
kosárfonás, szövés, fazekasság mesterségé-
hez. Ezzel együtt a tagok feladata saját műhe-
lyeik, munkájuk népszerűsítése is.

Az egyesület tagjai között népi iparművé-
szek, a Népművészet Ifjú Mestere, Nép-
művészet Mestere, Koós Károly-díjas faragó 
is található. Rend-szeresen indulnak pályáza-
tokon, 2002-ben például a Pro Renovanda 
Cultura Hungariae által kiírt enteriőr pályázat első 
díját hozta el egy ünnepi enteriőrrel öt mesterből 
álló kollektívájuk. 2004-ben két fazekasuk kapta 
meg a Balassi Bálint emlékérmet (Horváth Ágota 
és Mezei Ottó), 2006-ban pedig különdíjban 
részesült alkotóközösségük, amikor Kecske-
méten a „Falusi vendéglátás” kategóriában 
közös munkával vettek részt. Elnökünk a Magyar 
Kultúra Lovagja. Nagy sikerű „Aprómarok 
gyermeknap”-i rendezvényük színhelyét 
Pécsre helyezték át, ahol 2004-től előadás-

sorozatot szerveznek, „Kispostavölgyi Nép-
rajzi Délutánok” címmel, ezt májustól szep-
temberig öt hónapon át havi rendszeres-
séggel tartják meg. Neves néprajzkutatókat, 
mestereket, építészeket hívnak meg rendez-
vényeikre, hogy megismertessék az oda láto-
gatókkal a térség hagyományait, a múlt értékeit. 
Megyeszerte részt vesznek rendezvényeken, 
portékáikkal, mesterség-bemutatóikkal tarkítva 
azok hangulatát. Hat éve szereplői augusztus 
végén a Mesterségek Ünnepének a Budai 
Várban, ahol az „Aprómarok Műhely” számára 
készíttetett 5 méter átmérőjű kerek sátor alatt 

30játszóházat is működtetnek.

Az egyesület tagja a Népművészeti Egyesületek 
Szövetségének, és szoros együttműködésben él 
az Orfűi Kézművesek Egyesületével, valamint a 
Baranyai Kisiskolák Társulásával. Az egyesület 
a Magyar Kultúra Lovagrendjén belül meg-
alakult „A Falvak Kultúrájáért Civilhálózat” 
alapító tagja. Kapcsolatot tart az ország más 
területén működő kézműves egyesületekkel és 
mesterekkel. Az egyesület elnöke, Horváth Ágota 
a Mesterség és Művészet című lap szerkesztője, 
melyben a kismesterségekről, de főképp azok 
művelőiről szóló szakmai cikkekkel népszerűsíti 
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a magyar kézművességet, és munkálkodik a 
nemzeti kincsnek számító még meglévő tudás 

31átmentéséért.  A Postavölgyi Hírharang szer-
kesztése is a nevéhez fűződik, az újságban a 
helyiek a településrész érdekességeiről, apróbb-
nagyobb eseményeiről, híreiről olvashatnak havi 
rendszerességgel.

Az egyesület – mint a déli városrészek közös-
ségeit összefogni hivatott szervezet – vezeté-
sével a közösség részt vett a 2009. évi, a Pécs 
2010 Európa Kulturális Fővárosa programhoz 
kapcsolódó „Miénk a város” vetélkedősoro-
zatban is, de ahogyan akkor is kiderült, nincs 
érdemi kapcsolata egymással a falvaknak, a 
városrészeknek, az egyes településrészek 
közösségeit nem sikerült eredményesen meg-
mozdítani. Ez még Nagyárpád és Postavölgy 
esetében is igaz, pedig ezek a településrészek 
földrajzilag is közel esnek egymáshoz. Márpedig 
a közösségben eltöltött időt nem lehet pótolni 
mással, vallja ezt Horváth Ágota, akivel a Cuháré 
Közösségi és Alkotóházban beszélgettünk az 
elmúlt időszakról:

Ugyanakkor Postavölgy mellett is akadnak üdítő 
kivételek, jó példák a déli területek szinte minden 
településrészén. Málom esetében nem mehe-
tünk el szó nélkül a Malomvölgy Egyesület 
tevékenysége mellett. A 2016-ban bejegyzett 

egyesület célja a Malomvölgyi tó és parkerdő 
környezetének, ökológiájának védelmezése, 
infrastruktúrájának fejlesztése. Hathatós munká-
jukat is dicséri, hogy mára már sok szemétgyűjtőt 
helyez-tek el a tó és a parkerdő környezetében 
és számos megelőző akció szervezésével sike-
rült megelőzni az illegális szemétlerakást. Sokat 
tettek az útfelújításokért és a környékbeli tele-
pülések tömegközlekedésének fejlesztéséért, 
ahogyan a buszvárók felújításáért is. Felada-
tuknak tekintik a térség hatékonyabb közbizton-
ságának megteremtését is. Rendezvényeiken a 
tó és a parkerdő környezetében honos állat- és 
növényvilág védelmezése is szerepet kap. A 
Málomi tó kezelőjeként a területen működik a 
Pécsi Horgász Egyesület is, bár székhelye 
nem itt, hanem Pécs belvárosában található. 
Az egyesület sokat tesz a tó és környezete 
védelme érdekében.

Az állat-, növény- és környezetvédelem je-
gyében említést kell tennünk a málomi kutya-
futtatóról. Hogy mennyire fontos e terület a 
környék lakóinak, mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy 2012-ben hatszáznál is többen 
csatlakoztak a Szaturnusz utca, valamint a Kis-
réti és Derék-réti utca között elterülő kutyafuttató 
megmentése érdekében indított petícióhoz. A 
tiltakozást az váltotta ki, hogy a hatalmas területet 
értékesítésre bocsátotta az önkormányzat, a 
civilek pedig attól tartottak, hogy lakópark vagy 
egy bolt foglalja el a közkedvelt park helyét. 
Törekvésük nem volt eredménytelen. Mind-
emellett több alapítvány és egyesület is folya-
matosan tesz a rendezett parkért. Példaként 
említhetjük a Kutyavilág Alapítványt, melynek 
célja, hogy megismertessék a tenyésztőkkel, a 
hobbitenyésztőkkel, a szaporítókkal, a kereske-
dőkkel és a lakossággal  a kutyatartásra és -
kereskedelemre vonatkozó szabályokat, segít-
sék a tenyésztőket a hazai kutyaállomány minő-
ségének megtartásában, rávegyék a szaporí-
tókat a tevékenységük szabályos mederbe való 
terelésére és kikényszerítsék a kereskedők 
szabálykövető viselkedését. A Maléter Pál úton 
bejegyzett alapítvány sokat tesz a kutyás és nem 

„Vannak, akik megtalálták az örömöt a 
közösségi tevékenységekben.                  
Sok gyerek játszik itt és örül.   
Ingyenesek a programok, szakkörök. 
Jönnek a nyugdíjasok, akik 
hímezgetnek… Könyvtárat alapítottunk 
több ezer könyvvel, hogy olvassanak a 
gyerekek. A középiskolások az iskolai 
feladatként ellátandó önkéntes 
tevékenységüket is eltölthették a könyvtár 
katalogizálásával, a gyerekek maguk 
jöttek rá itt, mit jelent kézbe venni, 
megfogni egy könyvet…” 
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kutyás társadalom közötti harmónia kialakítá-
sáért, a környezet védelméért. Példaként említ-
hetjük a málomi kutyafuttató fásításának ügyét, 
ahol az elmúlt évben az abaligeti TreeMission 
Egyesülettel közösen ültettek fákat a terület 
barátságosabbá tétele érdekében.

Árpádvárosi székhellyel került bejegyzésre, 
de tevékenységét ennél lényegesen tágabb 
földrajzi körben fejti ki a Pécsi Kutató-Mentő 
és Tűzoltó Egyesület, mely 2009 októberében 
alakult Misina Mentőcsoport Egyesület néven, 
kiemelkedően közhasznú nonprofit szerve-

31zetként.  Az egyesület elsődleges feladata a 
speciális mentés, a katasztrófa-elhárítás. Szol-
gáltatásuk fő területe Baranya megye és a dél-
dunántúli régió, de munkájuk kiterjed az egész 
ország területén segítségre szorulók mentésére 
és ellátására. A szervezet tagjai a Baranya 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 
(BMKI) és a Baranya Megyei Rendőr-főkapi-
tánysággal (BMRFK) együttműködési megálla-
podás alapján, valamint más civil mentőszerve-
zetekkel jó kapcsolatot ápolva, szabadidejük 
terhére végzik tevékenységüket. Az egyesü-
lethez csatlakozók célja, hogy speciális felké-
szültségük és ismereteik felhasználásával olyan 
munkát végezzenek, amely hasznos a közösség 
számára, így többek között: a polgári védelem, a 
kutatás-mentés, a tűzmegelőzés, az önkéntes 
tűzoltás, a műszaki mentés és a veszélyes állat 
befogása tartozik ide. Az egyesület elsősorban a 
katasztrófavédelem területén fejti ki tevékeny-
ségét, azonban nem csak a felsorolt szegmen-
sekben támogatja a közösségeket. Így például az 
egyesület tagjai már ajándékgyűjtésbe is 
kezdtek, és az ajándékokat Mikulás napján 
átadták a Pécsi Tudományegyetem Gyermek-
gyógyászati Klinikáján fekvő kis betegeknek, de 
közös használatra könyveket és társasjátékokat 
is kaptak az osztályok. Ugyanígy példaként 
említhetjük a siklósnagyfalui leégett óvoda 
lakóinak karitatív megsegítését. 

A Dyslexiás Gyermekekért Baranyában Egye-
sületet ugyancsak a déli városrészek terü-
letén, jelesül Rózsadombon jegyezték be.     
A 2000 májusában közhasznú szervezetként 
alakult egyesület az EDA (European Dyslexia 
Association) magyar tagja. A probléma nem is 
olyan ritka, mint gondolnánk. A gyermekek 7-10 
százalékát érinti a diszlexia, a diszgráfia: az 
olvasás-, illetve írászavar örökölhető, de ugyan-
akkor fejleszthető. Az egyesület az érintett 
gyermekek érdekeinek védelmét és képviseletét, 
valamint a diszlexia tárgykörében végzendő 
ismeretterjesztő, oktató és felvilágosító tevé-
kenységet tűzte ki. E célok elérése érdekében 
évről évre mind többet vállalva munkálkodnak 
egész Baranyában. Tanfolyamokat, tovább-
képzéseket szerveznek a prevenció és a reedu-
káció témakörében, elsősorban pedagógusok-
nak. Rendszeresen tartanak szülőklubot, ahol 
kötetlen beszélgetések keretében oszthatják 
meg egymással élményeiket a „sorstárs” szülők. 
Minden tanév elején ingyenes diszlexiaszűrést 
szerveznek. 2002-ben saját kiadványt jelentettek 
meg „A dyslexiáról és egyéb tanulási zavarokról – 
szülőknek” címmel. 

Talán a fentiek is igazolják azt a feltevésünket, 
hogy ahol felmerülnek megoldandó problémák, 
ott megjelennek a tenni akarók is, akik egy-egy 
ügyet felvállalva mennek előre és teszik jobbá, 
szebbé, tartalmasabbá, adott esetben bizton-
ságosabbá a környezetüket. Ahogyan agyunk 
sejtjei sem önmagukban, hanem azok hálóza-
tában képesek kiteljesedni, úgy az egyes 
emberek is a közösségben, a közösségek által 
válnak igazi alkotókká. Fel kell hát karolni, 
bátorítani, támogatni ezeket a törekvéseket, s 
különösen ott van erre szükség, ahol a közösség 
ereje nem mindig elég a meglátott, fellelt 
problémák megoldásához. Így van ez Pécs déli 
városrészei esetében is, ahol támogatni kell az 
egyes csatolt korábbi falvak településrészein 
élőket, de az utolsókat rúgó szocialista gaz-
dasági mechanizmus végső lendületével meg-
épült panelok lakót is, hogy a korábban szebb 
napokat is megélt településrészek, s a bennük 
élő közösségek újra lendületet kapjanak.   
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4. A KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

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

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

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

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

A válaszadók közül 304 fő, vagyis a kitöltők 7,79  
%-a él jelenleg életvitelszerűen a Déli város-
részek célterületen. Jelen fejezet a déli város-
részek lakosságának 304 fős mintáját mutatja be.  

A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület által elké-
szített TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 A helyi 
identitás és kohézió erősítése Pécs városában – 
Megalapozó dokumentum (2017) adatai szerint a 
városrész lakossága 13 352 fő. 

Déli városrészek célterületet Málom, Postavölgy, 
Árpádváros, Nagyárpád, Köztemető, Péter-
puszta, déli gazdasági terület alkotják. Népsű-
rűsége a városi átlag alatt található a gazdasági 
és mezőgazdasági peremterületek miatt. A leg-
nagyobb népsűrűségű településrész Árpád-
város, valamint a Málomhoz tartozó Rózsadomb. 
A célterület kulturális és közösségi szempontból 
nagymértékben kötődik Megyer természetes 
központjához.

A válaszadók 53 %-a Pécsett született, a 304 
kitöltőből 220 fő 20 évnél régebben él Pécsett, a 
kitöltők közel 54 %-a húsz évnél több ideje él a 
Déli városrészekben. A megkérdezettek 19 %-a – 
azonban mindössze – 1-5 évet töltött el az adott 
városrészben. 

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

kellemes környezet 171 fő

munkahely közelsége 87 fő

jó közösségi élet 45 fő

egészségügyi ellátás közelsége 41 fő

nem kívánok válaszolni 32 fő

oktatási intézmény közelsége 30 fő

sportolási lehetőségek 22 fő

szórakozási, kikapcsolódási 
lehetőségek 22 fő

egyéb 22 fő

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

lakhelye is található? 
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A 6. kérdésre (Mi motiválja, hogy a jövőben is 
abban a városrészben éljen, ahol a jelenlegi lak-
helye is található?) adott válaszokat részletező  
táblázat alapján elmondható, hogy a 304 válasz-
adóból 171 fő jelezte, hogy őt a kellemes kör-
nyezet motiválja arra, hogy Déli városrészekben 
éljen. Szintén fontos szempont a munkahely 

közelsége (87 fő választotta ki a listából), vala-
mint a jó közösségi élet (45 fő választotta ki a 
listából). 

Az öt leggyakrabban jelölt tényező közt harmadik 
helyen szerepelt a jó közösségi élet, mely alá-
támasztja, hogy Déli városrészek lakosainak van 
igénye a közösségi programokra. 

A 8. kérdésre (Mennyire érzi a közösség tag-
jának magát azon a helyen, ahol jelenleg élet-
vitelszerűen él?) adott válaszokból – valamint a 
fenti diagramból – megállapítható, hogy a város-
részben élők 20 %-a teljes mértékben a helyi 
közösség tagjának érzi magát, a kitöltők 48 %-a 
bizonyos mértékig érzi magát a közösség tag-
jának. A kitöltők 23 %-a érzi úgy, hogy kismérték-
ben és közel 6 %-a tapasztalja, hogy egyáltalán 
nem tagja a közösségnek. 

A 9. kérdésre (Mennyi időt tölt el hetente 
közösségben?) adott válaszokból – valamint a 
vonatkozó diagramból – megállapítható, hogy a 
válaszadók 9 %-a kevesebb mint egy órát, 35 %-
a 1-3 órát tölt hetente közösségben. A megkér-

146 fő

72 fő
63 fő

18 fő

5 fő
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bizonyos
mértékig

kismértékben teljes
mértékben

egyáltalán nem nem kívánok
válaszolni

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

dezettek 39 %-a 4-10 órát, a 4 %-a 11-15 órát van 
közösségben. Mindössze a válaszadók 4 %-a 
fordít heti 15 óránál többet a munkahelyi, iskolai 
és családi elfoglaltságokon felül a közösségi 
tevékenységekre. 

A 13. (Ismer-e közösségi szerveződéseket, 
kezdeményezéseket [civil és nem formális]a 
lakóhelyén?) és a 14. (Tagja-e Ön valamilyen ön-
szerveződő csoportnak, klubnak, szakkörnek?) 
kérdés alapján elmondható, hogy a kitöltők kevés 
közösségi kezdeményezést ismernek, és a rész-
vételi hajlandóságuk is alacsony. 101 válaszadó, 
azaz a megkérdezettek 33 %-a egy közösségi 
szerveződést, kezdeményezést (civil és nem 
formális) sem ismer a lakóhelyén. A válaszadók 
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24 %-a egyet, 28 %-a kettőt-hármat ismer. Mind-
össze a válaszadók 10 %-ának van tudomása a 
ismer háromnál több szerveződésről.  

A civil szerveződések ismerete azonban még 
nem jelent aktivitást. A 14. kérdés a tagságra 
kérdezett rá. 304 fő, a kitöltők 70 %-a jelezte, 
hogy nem tagja olyan önszerveződő csoportnak, 
klubnak, szakkörnek, melynek tevékenységében 
legalább félévente egyszer részt vesz. Mivel 13 fő 
tartózkodott a válaszadástól, ezért a megkér-
dezettek csupán 25 %-áról állíthatjuk, hogy aktív 
a klubok, önszerveződő csoportok életében.

A 15. kérés (Mennyire ismer Pécsett közösségi 
tevékenységeket, eseményeket, programokat?) 
a válaszadók a Pécsett megvalósuló progra-
mokkal kapcsolatos érdeklődését mérte fel: 92 fő 
– a kitöltők 30 %-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 38 %-a jelezte, hogy 
szeretné jobban megismerni a közösségi tevé-
kenységeket, az ő megszólításuk fontos lehet a 
projekt során megvalósult közösségi folyamatok 
elindításában. A 304 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.
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9. Mennyi időt tölt el hetente közösségben?

egyéb, nem kívánt válaszolni

inak�v (GYES, GYED, nyugdíj, munkanélküli)

ak�v (munkavállaló, közfoglalkoztato�, vállalkozó, bedolgozó)

tanuló/hallgató
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egészségmegőrzéssel, tudatossággal foglalkozó csoport

táncházak, táncos összejövetelek

idegennyelv tanulásával, gyakorlásával kapcsolatos csoportok

társasjáték klub

színjátszó kör

kisgyerekes program

ökológiai témájú, természetbarát csoportok

olvasókör

helytörténe� csoport

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

idősek klubja

i�úsági klub

nem kívánok válaszolni

gyűjtök köre

egyéb

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

A 16. kérdésre (Az alábbi összejöveteli formák 
közül melyiken venne részt a legszívesebben?) 
adott válaszokat bemutató fenti ábra segítsé-
gével megállapítható, hogy minden kitöltő több 
tevékenységet is megjelölhetett, legtöbben a 
sport tevékenységet választanák szabad-
idejükben, 113 vokssal ez lenne a legnépszerűbb 
összejöveteli forma. A testmozgást 90 válasz-
tással az irodalmi, művészeti estek kategória 
követi. A válaszok alapján szintén közkedvelt 
lenne a filmklub, mely a harmadik helyen szere-
pelt, 82 jelöléssel. 

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 megje-
lölniük, melyeken az elmúlt 12 hónapban részt 
vettek.

A 17. kérdést bemutató diagram alapján meg-
állapítható, hogy az előző kérdéshez hasonlóan 
a legnépszerűbb három tevékenység között 
szerepelt a kulturális és közművelődési rendez-
vény 192 jelöléssel, ezt követi a hobbi és amatőr 
csoport munkája 88 vokssal. A leglátogatottabb 
programok sorát az oktatási, nevelési tevékeny-
ség zárja 84 választással.

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

A 18. kérdés (Milyen módon vett részt vagy vesz 
részt jelenleg rendezvények, események, közös-
ségi tevékenységekben?) a közelmúltra kér-
dezett rá, ismét több választ jelölhettek meg a 
kitöltők. 245 válaszadó részvétellel erősítette e 
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192 fő

88 fő

84 fő

81 fő

38 fő

31 fő

23 fő

23 fő

18 fő

11 fő
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hobbi és amatőr csoport munkája

oktatási, nevelési tevékenység

sportrendezvény

nemze�ségi program

vallási, egyházi tevékenység

nyugdíjasokat megszólító esemény

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

fogyatékkal élőknek szerveze� esemény

nem kívánok válaszolni

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

rendezvényeket. Kevesen választottak ennél 
aktívabb formát, mint a: szervezés (35 voks) az 
önkéntesség, segítségnyújtás (26 választás). Az 
anyagi támogatást gyakorolják a legkevesebben, 
mindössze 18 kitöltő választotta ezt a lehető-
séget.

Az eddigi szokások mellett a közösségi élet 
fellendítésével, az események megvalósításával 

kapcsolatos jövőbeli szándékra irányult a 
hivatkozott táblázatban szereplő, 19. számú 
kérdés (Mit tenne annak érdekében, hogy az 
Ön által kívána-tosnak tartott közösségi élet 
megvalósuljon?).   

A válaszadók a 19. kérdés során is több választ 
jelölhettek be, a legnépszerűbb lehetőség újból 
a megszervezett programokon való részvétel 
volt 218 fő választásával. 57 fő a programok 
kialakításában venne részt, emellett a 38 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 
eredményeket, a kitöltők 46%-a részt venne a 
jövőben közösségi tevékenységben, 27%-uk 
aktívan részt vállalna a klubok, csoportok 
tevékenységében.

a megszervezett programokon
vennék részt

218 fő

programok kialakításában 
vennék részt 57 fő

aktívan részt vennék egy közösség
munkájában és tevékenységében 38 fő

nem kívánok válaszolni 45 fő

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

közösségi élet megvalósuljon?
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22. Mi segítené a közösségi életben való aktívabb részvételét?

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 kérdés-
nél is több válaszlehetőséget jelölhettek be a 
megkérdezettek. Legtöbben – a 304 válasz-
adóból 159 fő – időhiány miatt maradnak távol a 
közösségi eseményektől. 108 kitöltő számára 
segítséget jelentene, ha több információ állna 
rendelkezésére. 79 megkérdezett az ismerősök 
részvétele esetén szívesebben kapcsolódna be 
a közösségi programokba.

108 válaszadók fontosnak tartja, hogy infor-
mációt kapjon a programokról és folyamatokról, 
ezt a szempontot fontos lenne figyelembe venni a 
későbbi rendezvények szervezése során, több 
csatornán történő hirdetéssel erősítve az esemé-
nyeket. 

A 23. kérdés (Mi motiválná, hogy részt vegyen 
segítőként, önkéntesként különböző programok 
megvalósításában?) az önkéntesként, segítő-
ként való részvétel motivációit kutatta, az előző 
kérdéshez hasonlóan meghatározó volt a hozzá-
tartozók jelenléte: barát, családtag is részt venne 

(82 fő jelölésével), valaki megkérne, meghívna 
(65 vokssal) volt a meghatározó. Itt is megjelent a 
tájékoztatás szükségessége: az aktív részvé-
telhez 78 válaszadó szeretne több információt 
kapni.

közösségi oldalak

helyi újságok, közösségi 
kiadvány 137 fő

122 fő

95 fő

77 fő

61 fő

53 fő

32 fő

188 fő

barátok, család

kollégák, ismerősök

hírportálok

óriás plakát

programgyűjtő 
és kereső oldalak

hírlevél 

egyetemi kiadványok, 
faliújság 29 fő

banner, internetes 
felugró hirdetés 15 fő

6 főnem kívánok válaszolni

25. Milyen forrásból értesül a Pécs
város által kínált programokról? 
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A helyi lakosság tájékozódási szokásainak isme-
rete kiemelten fontos kérdés a későbbi rendez-
vénynaptárban szereplő eseményekkel és folya-
matokkal kapcsolatos tájékoztatás miatt. A 
kérdőív 25. pontjában szerepelt az erre vonat-
kozó kérdés (Milyen forrásból értesül a Pécs 
város által kínált programokról?). A válaszokat az 
összefoglaló táblázat mutatja be.

A 304 kitöltőből 188 fő a közösségi oldalakról is 
tájékozódik, illetve népszerű a helyi újság, 
közösségi kiadvány – 137 kitöltő jelölte be –, ezért 
a projekt során fontos lenne a közösségi oldalak 
mellett a helyi kiadványokban is hirdetni vagy 
elkészíteni egy saját közösségi kiadványt. A 
korábbiakhoz hasonlóan fontos a szűkebb kör-
nyezettől érkező ismeret, a harmadik legnép-
szerűbb forrás a család és a barátok véleménye 
(122 válaszadó jelölte be). 

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. 
A megkérdezettek közül 191 főre a barátok, 

ismerősök vannak hatással a programok látoga-
tásában, őket követik a családtagok (147 fő 
választása), majd a munkahelyi kollégák (71 fő 
választása).

A 27. (Az Ön otthonához legközelebbi közösségi 
teret és az ott szervezett programokat milyen 
gyakran látogatja?) és a 28. (Látogat-e a város-
ban más közösségi teret és részt vesz-e ott a 
programokon?) kérdés is a közösségi terek láto-
gatására vonatkozott. A Déli városrészek közös-
ségi tereit a kitöltők 19,73 %-a mindössze évente, 
15,13 %-a pedig soha nem látogatja. A megkérde-
zettek 11 %-a hetente, 13 %-a havonta keresi fel a 
városrésze közösségi tereit. A más városrészek 
rendezvényeivel kapcsolatos aktivitás egyértel-
műen magasabb, a kitöltők 61 %-a rendszeresen 
látogat más városrészekben található közösségi 
tereket, részt vesz az ott szervezett progra-
mokban.

A 29. kérdésnél (Jelölje meg azokat a városi/ 
helyi közösségi tereket, amiket a leggyakrabban 
látogat a városban! Milyen gyakran látogatja 
ezeket a közösségi tereket?) a leggyakrabban 
látogatott közösségi terek jelentek meg, a felke-
resésük rendszerességét egy táblázatban ad-
hatták meg a kitöltők.
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Egyéb:

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

hetente havonta havonta többször évente nincs válasz
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A hetente felkeresett közösségi terek közül a 
közterek a legnépszerűbbe 89 választással, 
valamint a sportlétesítmények (sportpályák, 
sportcsarnok, uszoda stb.) is látogatottak (40 vá-
lasztással). A havonta felkeresett létesítmények 
között 98 választással a mozi, színház szerepel 
első helyen, ezt követik 88 jelöléssel a vendég-
látóipari helyek (étterem, cukrászda, bisztró, 
büfé stb.) valamint az ebben az oszlopban is nép-
szerűek a közterek. Évente egyszer a válasz-
adók sort kerítenek a múzeumok, a kiállító terek, 
az állatkert vagy a planetárium meglátogatására 
is, ezt 151 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 41 %-a mindkettőt fel-
keresi, 40 %-a a városi nagyobb rendezvényeket 
részesíti előnyben, mindössze 8 % keresi 
szívesebben a városrészi programokat. 

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

160 fő

122 fő

96 fő

82 fő

79 fő

52 fő

45 fő

37 fő

28 fő

17 fő

8 fő

0 fő 20 fő 40 fő 60 fő 80 fő 100 fő 120 fő 140 fő 160 fő 180 fő

kulturális programok

családi és gyermekprogramok

sportrendezvények

ismere�erjesztő programok

i�úsági programok

időseknek szóló programok

háziasszonyoknak szóló programok

nemze�ségi programok

nem tudok erre válaszolni

nem kívánok válaszolni

egyéb

34. Milyen programok, rendezvények szervezését javasolja abban a városrészben, ahol él?

adott válaszok alapján elmondható, hogy a 
kitöltők szerint fontos lenne javítani a helyi, 
városrészi közösségi életen. Ennek szükséges-
ségéről mindössze 13 kitöltő nem volt meg-
győződve. A válaszadók közül 122 fő szeretné, 
ha több helyi program, rendezvény szervezése 
történne meg, illetve 141 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 (160 fő válasz-
tása), valamint a sportprogramok (96 vokssal). 
Ennél a kérdésnél megjelent továbbá az igény a 
családi és gyermekprogramokra is (122 fő 
választása).
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2.  Rózsadombi panelok; Forrás: Kovács Zoltán

3.  Árpádváros látképe; Forrás: Kovács Zoltán

4.  az Árpád üzletház; Forrás: Kovács Zoltán

5.  Út menti kereszt német felirattal Nagyárpádon; Forrás: Kovács Zoltán
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7.  Illyés Gyula Általános Iskola; Forrás: Kovács Zoltán
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