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Tisztelt Pécsi Polgárok!
Városunk 2018-ban indította útjára „A helyi identitás
és kohézió erősítése Pécs városában” című projektet,
melynek célja a közösségek kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás, a helyi lakosság identitásának erősítése és a
társadalmi kohézió elősegítése. E program keretében
2019 őszétől három esztendőn át helybeli együttműködéseken alapuló közösségi kezdeményezések, események valósulnak meg.
A másfél éven át tartó előkészítő munkában a kapcsolatépítés került előtérbe, melynek során a közösségi
és kulturális élet meghatározó szereplőit, helyi polgárait, véleményformálóit kérdeztük a helyi közérzetről,
az egyén és a közösség kapcsolatáról, a városi identitás személyes vonatkozásairól, a közösségi fejlesztési
elképzelésekről és a cselekvési kapacitásokról. Pécsett több, mint 400 fő segítette ezt a tervezőfolyamatot.
Kulturális és oktatási intézményeink dolgozóinak és a város civil aktivistáinak támogatására számítva igyekeztünk megismerni és feltárni azokat a lehetőségeket, melyek a hétköznapokban is erősíthetik Pécs közösségi
értékeinek meghatározását, és a városrészekre irányulóan a szűkebb környezetünk fejlődését is.
A projekt keretében 13 városrész civil életét, annak múltját és jelenét feltáró dokumentum is készült azzal a
céllal, hogy rohanó világunkban bemutassa közösségeink tevékenységét és azok színtereit, láttatva a magunk,
mint a közösségekben élők számára is azt a színes világot, ami az aszfalt, beton és kő alkotta építmények mellett körülvesz mindannyiunkat. E kötetek mellett az interjúválaszok összesítése során kirajzolódó cselekvési elképzelések sok esetben túlmutatnak a városrészek határain, de ez számunkra természetes. Pécs sokszínűsége
és gazdag kulturális hagyatéka, a városrészeink kialakulásának és fejlődésének eltérő időbeliségéből eredően
határozza meg az itt élők mindennapjait. Nem tekinthetünk a városunkat alkotó egyes területekre önálló vagy
másoktól független egységekként, ugyanakkor fontos, hogy az adott lakókörnyezetben is teret nyerjen az aktív
közösségi élet és az ott élők cselekvő szerepvállalása.
E kiadványsorozatban a városrészben készített interjúk közül válogattunk, valamint Pécs városát alkotó 13
városrész közösségi felméréseinek összegzéseit tesszük közkinccsé. Az eredmények a helyi lakosok érték- és
problémaköreinek megismeréséhez, a cselekvési javaslatok feltérképezéséhez adtak támpontokat, melyekre a
projekt keretében megvalósuló programok is épülnek.
Bízunk benne, hogy e városrészi közösségi események aktív résztvevőjeként mind többeket köszönthetünk,
személyesen is hozzájárulva a szűkebb lakossági együttműködések erősödéséhez!
Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
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Tisztelt Pécsi Polgár! Kedves Olvasó!
Olyan kiadványt vehet kezébe az érdeklődő, amely
kivételes ﬁgyelemre tarthat igényt. Olyan dokumentum gyűjteményt lapozhat, olvashat, amely személyes
interjúkat tartalmaz: pécsi emberek mondják el a városról, szűkebb lakókörnyezetükről véleményüket, tapasztalatukat a közösségi életről, beszélnek hagyományokról, kulturális értékekről. Megtudhatjuk, hogy ma
a Pécsett élő, a városért tenni akaró polgárok hogyan
tevékenykednek a városrészben, ahol élnek, és miért
tartják fontosnak a közösség erősítését; hogyan segítik egymást és a környezetük jobbá tételét.
Ez a szociológiai „pillanatfelvétel” – amely tizenhárom
interjúkötetből tevődik össze –, több szempontból érdekes, és nemcsak az érintett személyek és közösségek számára. A város társadalmi röntgenképét vetíti
elénk: megmutatja azokat a gazdasági-politikai és társadalmi változásokat, folyamatokat, amelyek az elmúlt
évtizedben a város életében végbementek, elkezdődtek. Világosan érzékelteti azokat a képződményeket, szociális erővonalakat, amelyek ma meghatározzák, befolyásolják a város lakóinak életét, és amelynek legjellemzőbb
vonása a helyi, kisközösségek megerősödése, a „pécsiség” megélése, város életének formálása.
Miért és kinek fontos ez a kiadvány?
A városfejlesztés tudatos tervezést kíván. Ismerni kell ehhez a jelen állapotokat, gazdasági és humán erőforrásokat, a társadalmi rétegek helyzetét, kívánalmait, és az elérni kívánt célt: milyen legyen Pécs élete az
elkövetkezendő évtizedekben? Hogyan őrizhetjük meg évezredes szellemi-kulturális értékeinket a modern, 21.
századi körülmények között? Milyen módszerrel, milyen stratégiával valósíthatjuk meg közösségi értékeink „társadalmasítását”?
Ezekre a kérdésekre segít választ találni a kötetben olvasható nyolc interjú. Városvezetőként nagyon fontosnak
tartom a pécsi polgárok véleményét, szándékait, kezdeményezéseit. Meggyőződésem, hogy nélkülük nem lehet
sikeres Pécs, együtt kell a város jövőjét felvázolni, kiérlelni és aztán közösen megvalósítani, felépíteni. Ebben a
helyi kisközösségek lehetnek a legfőbb partnereink, a legfőbb segítőink, a legjobb inspirálóink, hiszen a város
eleven szervezetének a vérkeringését, szívverését jelentik.
Ezt felismerve, támogattuk „A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” elnevezésű programot,
amelynek előkészítő fázisát lezárja, összegzi az interjúkötet.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett a munkában. Köszönet illeti azokat a szervezeteket, egyesületeket, helyi
kisközösségeket, amelyek eddig is hozzájárultak „pécsiségünk” erősítéséhez, gazdagításához. Hiszek a további
együttműködés sikerében, és a jövőben is számítunk hasznos közösségi tevékenységükre.
Őri László, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere
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Bevezető
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Helyi Akciócsoporttal (HACS) együttműködésben
A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában című projekt keretében egy közösségi alapú
helyi programalkotási folyamat megvalósítását vállalta a lakosok és szervezeteik részére. A három
éven át zajló, alulról jövő civil kezdeményezéseknek, kisléptékű, városrészi összefogáson alapuló
eseményeknek és nagyobb ívű közösségi folyamatok létrejöttének teret és anyagi támogatást biztosító projekt előkészítésében a mintegy 400 lakossal készült irányított interjú Pécs egészét lefedő 13
városrészben került rögzítésre.
Az elemzési eredmények 13 önálló kötetben jelennek meg, kiegészülve több, a városrészi vagy szervezeti tevékenységeket is megvilágító interjúval is.
A helyi civil közösségek programalkotó munkáját segítve a helyi egyesületek, alapítványok, önszerveződő közösségek aktivistái és a város kulturális-szellemi életét meghatározó döntéshozók, intézményvezetők nyilatkoztak arról, hogy miként látják Pécs, és azon belül a városrészek, vagy az ott
működő szervezetek jelenét, és miképpen fogalmazzák meg a szükséges változások lényegi kérdéseit munkájukban vagy a közösség mindennapjaiban.
A város közösségi és kulturális életéről gyűjtött információk a társadalmi egyeztetésen alapuló,
2019-2022 között három éven át zajló kisközösségi kezdeményezésekre építő közösségi programok
megalapozását szolgálják. Az interjúkból kirajzolódó városrészi információk, adatok a helyi közösség
munkájához adnak szélesebb körű szempontokat. Cél volt az aktuális társadalmi és gazdasági környezet detektálása és a mobilizálható közösségi erőforrások feltárása, továbbá azon problématerületek meghatározása, melyek megoldásában az alulról jövő beavatkozások nyomán a helyi lakosság
is közreműködhet.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az együttműködését azoknak, akik a közösségi interjúk elkészítésében segítették munkánkat!
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Becker János
Pécs-Hird Részönkormányzat
képviselő
Kérem mesélje el, hogy mit jelent az Ön számára pécsinek lenni!
Születésem óta Pécsett, azon belül is Hirden élek, így azt kell, hogy mondjam, hihetetlenül jó érzés.
Sokan dolgozunk most már Pécs városáért, én pedig igyekszem kimondottan Hirdért is minél többet
tenni.
Ha tehetné min és hogyan változtatna ebben a városrészben?
A városrész legnagyobb problémája, hogy jelenleg nem rendelkezik olyan közösségi térrel, ahol
nagyobb volumenű közösségi programot lehetne szervezni. Van ugyan egy lebetonozott területünk,
ami közösségi térként funkcionál, de épített épületnek csak a kis „Faluházunkat” említem, ami jelenleg
nem működik, mert orvosi rendelővé alakították át.
Mi az, amin Ön változtatna és ezekhez a változásokhoz személy szerint hogyan tudna
hozzájárulni?
A Részönkormányzat részéről Huba Csabával igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy
elkészüljön a Faluházunk, amit pályázatok útján szeretnénk megvalósítani. Ha ez sikerül, az említett
nehézségeink megoldódnak. Addig pedig törekszünk arra, hogy olyan rendezvényeket tartsunk,
amelyek megvalósításához nem szükséges a Kultúrház.
Milyen közösségi programok valósultak meg a Somogy-Hird-Vasas városrészben eddig?
Somogy-Vasason könnyebb dolgunk van, mert sokkal több ott a jól működő egyesület, mint például
a KoBeKo. Hirden pont az ellenkezőjét láthatjuk: a helyhiány miatt nem tudunk olyan mértékben
rendezvényeket szervezni. Falunapunk van, azt a Nőegylet szervezi. Ezt is sátorral tudjuk megoldani,
ami azért valljuk be, nem az igazi. Mindemellett vannak anyagi nehézségeink is, amit szintén meg kell
oldani. Huba Csaba szokott minket kisegíteni, de volt már olyan, hogy az anyagi keret hiánya miatt
nem tudtuk megtartani a már említett Falunapunkat.
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Mit tart fontosnak, megőrzendőnek ebben a városrészben?
Igaz, hogy hivatalosan Pécs városához tartozunk, de a környéknek megvan a falusi hangulata,
hiszen messze esik a Belvárostól. Volt is olyan idő, amikor önálló település volt ez a városrész és
abból maradt meg az a falusi miliő. Ez az emberekre is igaz, hiszen az idősebbek már ide születtek,
a ﬁatalabbak pedig akik ide költöznek, pont ezt a hangulatot és kertvárosias légkört keresik. Itt sokkal
nyugodtabb a hangulat, mint a város bármely részén és még sincs olyan messze a központtól.
Véleményem szerint ez az, ami igazán jó ebben a városrészben.
Mi az, amit esetleg rossznak tart?
Amit én érzek, az már 1977 óta nyomaszt – ekkor csatolták a településrészt a városhoz. Mielőtt
Pécshez tartoztunk volna, volt 3 kultúrházunk. Ebből egyet azért veszítettünk el, mert a kendergyár
megszűnt, hiszen eredetileg ez az ott dolgozó kenderfonók saját kultúrháza volt. A másik két ház
pedig lakássá lett alakítva, azzal a címszóval, hogy a ﬁatalok menjenek be a városba, ha szórakozni
akarnak. Most az a célunk, hogy ha elkészül az új közösségi ház, akkor újra eseményekkel és helyi
akciókkal töltsük meg.
Mikor és milyen módon kapcsolódott be a városrész közösségi életébe?
Már édesapám is a Városi Tanács, utána pedig amikor megalakult, a Részönkormányzat tagja volt.
Mondhatni én tőle örököltem meg ezt a tevékenységet. A kulturális életbe és az ahhoz kapcsolódó
programokba a ’90-es évek elején csatlakoztam be, amikor megalakult a Faluszépítő Egyesület.
Ebben az időszakban alakult meg a Nőegylet is. Sajnos a Faluszépítő Egyesület ugyan él a mai
napig, de már nem működőképes. Ha nem a hirdi részt nézem, hanem kimondottan Pécs városát,
akkor pedig az 1998-as évet kell kiemelnem, ugyanis onnantól számítva dolgozom kimondottan a
városnak.
Milyen programokra, közösségi rendezvényekre emlékszik szívesen?
Amikor még volt saját kultúrházunk, rengeteg bált tartottunk. A város összevonásának idején eleinte
a kenderfonóban rendeztük meg ezeket a programokat – beleértve a diszkókat és az esküvőket
is. Amikor a gyár megszűnt, vele haltak a programok is. A jelenlegi haranglábi faluházban sajnos
maximum 80 ember fér el, így egy nagyobb közösségi rendezvény megtartására nem alkalmas.
Ha konkrét eseményt kellene mondanom, akkor az a Falunap, amit a Nőegylet szervez meg évről évre.
Ez egy pár száz fős kezdeményezésből indult, most pedig szinte a teljes falu ott van az eseményen.
Mára kialakult, hogy szeptember második vagy harmadik hétvégéjén kerül megrendezésre. Ezen kívül
szintén a Nőegylet szervezésében szokott lenni adventi hangversenyünk is. Jelenleg a településen
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három működőképes egyesület van: a Polgárőrség, a Nőegylet és a Napsugaras Ősz Asszonyklub.
Utóbbiak énekléssel és dalárdával szoktak részt venni a programokon. Szerencsére ezek az
egyesületek szépen együtt tudnak működni és kölcsönösen megjelennek egymás rendezvényein.
Korosztályban a Nőegylet nagyjából a 40-60 éves korosztályt képviseli, míg a Napsugaras Ősz
Asszonyklub a nyugdíjasokból épül fel.
Melyik program volt a legemlékezetesebb az Ön számára?
A Falunap. Ez a településrész saját rendezvénye, a Nőegylet szervezésében. El kell mondanom
azonban, hogy a nevével ellentétben a férjek is kiveszik a részüket a munkából.
Él ma olyan hagyomány, ami kimondottan ehhez a városrészhez kötődik?
Igen, például a szüreti felvonulás. Ezt szintén a ’90-es években kezdtük el megrendezni. A célunk
a régi hagyomány felelevenítése volt, ami végül annyira sikeres volt, hogy a mai napig kitart. Volt,
amikor bál is tartozott a felvonuláshoz, de sajnos helyhiány miatt ez most nem kivitelezhető. A
felvonulást ellenben most is megtartjuk, általában szeptember végén, október elején.
Ön mit gondol, a közösségi programok mennyire járulnak hozzá a helyi lakosság ismeretségi
körének a bővítéséhez?
Úgy látom, hogy az utóbbi időben különösen jól működik ez, hiszen a Falunapon szép számmal
vesznek részt az emberek és ismerkednek meg egymással. Pozitív jel az is, hogy például aki tavaly
költözött Hirdre, az már felkereste a Nőegyletet, mert a tagja szeretne lenni. Ez azért jelentős, mert a
Nőegylet jelenlegi tagjai úgymond tősgyökeres hirdiek és jó látni, hogy most már olyanok is nyitnak
az egyesület felé, akikről 2 éve például azt se tudtuk, hogy kicsoda.
Valósult már meg a városrészben valamilyen közösségi kezdeményezés által rendezvény?
Szintén a Nőegylet szervezésében volt már a településen közös szemétszedési akció. Nagyjából
15-20 évvel ezelőtt parkosítottunk is közösen. Ekkor még a Kertészeti Vállalattól kaptunk fákat annak
érdekében, hogy ezt a parkosítást meg tudjuk valósítani. Ez egy szombati nap volt, amikor végigjártuk
az utcákat, és aki beleegyezett, annak a háza elé elültettünk egy fát. Belevettük a programba a
temetőt is, ugyanis egy új létesítménynek számított, de nem voltak körülötte fák. Ezek a fák a mai
napig díszítik a települést.
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Miben látja a helyi lakosság aktivitásának a titkát?
Ha konkrétan a Nőegyletet nézzük, akkor láthatjuk, hogy az egy szülői munkaközösségből alakult ki.
Először 7-8 szülőről volt csak szó, akiknek a gyereke egy osztályba járt. Ehhez a kis közösséghez
csatlakoztak a későbbiekben többen is, javarészt a mi korosztályunk. Ezeknek a szülőknek a gyereke
ugyan másik iskolába járt, de hirdinek érezték magukat, így csatlakoztak a csoporthoz. A gyerekek
közben felnőttek, megszülettek az első unokák. Ez azért szép dolog, mert többször láthatjuk, hogy
ezek a ﬁatalok ugyan nem egyesületi tagok, de rendszeresen jönnek és segítenek a rendezvények
lebonyolításában.
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Berényi Zoltán
Vasasért Egyesület, KoBeKo Művelődési Ház
elnök, igazgató
Pécsett született, és most is Vasason él. Mit jelent önnek pécsinek, azon belül vasasinak lenni?
1994 augusztusában költöztünk ki Vasasra a családommal. Az első időben csak lakóhelyként
funkcionált ez a terület. A munkám Pécshez kötött. Már ebben az évben beléptem a Vasasért
Egyesületbe. Ekkor még csak tagként vettem részt az egyesület munkájában. Akkoriban ez egy
kicsi szervezet volt. Néhány pályázatot írtunk kisebb programok megvalósításának érdekében.
Ez egyfajta hobbi volt számomra, nem volt szerves része az életemnek a munkám mellett. 2009ben megszüntettem a munkaviszonyomat Pécsett a tűzoltóságnál. Ekkor elindult egy mozgolódás
a civilek között, a művelődési házak átvétele érdekében. Négy civil szervezet alapító okiratban
fektette le, hogy kötelezettséget vállalnak a Művelődési Házak üzemeltetésére. Ez a négy szervezet
a Tegyünk Egymásért Egyesület Somogyból, a Vasasi Szent Borbála Egyesület, a Somogyi Lovas
Betyárok Egyesület és a Vasasért Egyesület volt. Később még három másik egyesület is csatlakozott
a kezdő négyeshez. A házak üzemeltetése mellett célul tűztük ki a helyi újság megjelentetését is,
valamint lehetőség szerint egy közösségi rádió kiépítése is a tervek között volt. Az önkormányzat
ezt az összefogást látva, egy közművelődési szerződésben átadta ezeket a művelődési házakat: a
Kodályt és a Kossuthot Somogyban, valamint a Berze Nagy Jánost itt Vasason. Ezeket a házakat
kezdtük el közösen működtetni. A Civil Közösségek Házában részt vettünk egy szervezetfejlesztési
és komplex projektmenedzsmenti képzésben, amelynek keretében projektmenedzsment és jogi
képzésben részesültünk. A képzésnek köszönhetően tudtunk komolyabb pályázatokat megírni,
megvalósítani. Ehhez persze mentori segítséget is kaptunk, aki a mai napig segít minket a különböző
pályázatokban külső, szakmai segítőként.
Ekkor kezdődött 2009-ben felújításokkal, pályázatokkal, közös munkával a vasasi közösségi életem.
Mára már a negyedik generációs menedzsment dolgozik a házban. A programok mellett közösségi
kertet is kialakítottunk, ahol számos embernek adhatunk munkát.
Meséljen egy kicsit erről a közösségi kertről!
Röviden és tömören nem más, mint bármely földterület, amelyet egy közösség gondoz: városlakók,
környékbeliek, aktív ﬁatalok, egyének vagy civilek csoportosulása, zöld szemléletű szervezetek és
szimpatizánsaik, saját kerttel nem rendelkező családok, iskolai és óvodás csoportok, művészeti,
design, kertépítő, tájépítész, tervező, kulturális munkás stb. területen tanuló egyetemisták, főiskolások,
nyugdíjasok. Lényeg a kapcsolat- és közösségépítés! Nálunk mintegy 10000 m²-en (ebből kb.
5000 m2 a megművelt terület) működik jelenleg ilyen, s éppen azon gondolkodunk, hogy a helybéli
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munkanélkülieknek, közfoglalkoztatottaknak rendszeres munkát biztosíthatnánk, ha kihasználva a
jelenlegi pályázati lehetőségeket és feldolgozó üzemet, illetve melegkonyhát hoznánk létre.
Mik azok a rendezvények, amiket közösségfejlesztés szempontjából fontosnak tart kiemelni a
vasasi programok közül?
Mindenképpen a Vasasi Szent Borbála Egyesület által megtartott Bányásznapok, hiszen egy
volt bányásztelepülésen élünk. Hozzá kapcsolódik szorosan a Szent Borbála Nap is. 10 éven
keresztül jótékonysági koncerteket szerveztünk a vasasi templom felújításának érdekében. Itt a
komolyzenétől a jazz-en át a kórusokig, sokféle műfaj megjelent. Mellette a templomkertben volt
egy kirakodóvásár. A tíz év alatt sikerült annyi pénzt összegyűjteni, hogy a beázások és veszélyes
helyzeteket megelőzendően felújítottuk a templomunkat, sajnos már a tetőre nem futotta, így most
ideiglenes tetővel várja a templomunk az új kupolát – már évek óta. A Majálisoktól a szabadidős
programokon keresztül, nagyon sokféle tömegeket megmozgató rendezvényünk van egy évben.
Például kirándulások, iskolai versenyek, amiket ma már a pályázatok segítségével jelentősen
tudunk fejleszteni. Kiemelkedő a Mestertár, ami már évek óta hagyománnyá vált. Említhetem még
– a különböző szervezetek által megrendezett bálokat is (a Vasasért is jó párat szervezett), melyek
szintén közösségépítő szerepet töltenek be. Társrendezőként megjelenünk a Szent György napi
programban is. Szoros kapcsolatot tartunk a helyi óvodával és iskolával is. Kiemelném a Meselámpa
foglalkozást, amit pedagógiai szempontból mintaprojektként más óvodákba is elviszünk. De
említhetem a mazsoretteket a népdalkörösöket, sőt még gyaloglóversenyt is szerveztünk közösen a
Vasasi Bányász TC Sportegyesülettel.
A KoBeKo-ban aktív sportélet működik, Jiu Jitsu harcművészeti klub, aerobik-klub, régebben a
spinning edzés is itt kezdődött, de a megújult ovi tornatermébe költöztek, ott komfortosabbak
a körülmények, hogy csak pár mozgásformát említsek, de működik nálunk asszonyklub, babamama klub, a somogyi Kodályban van továbbá nyugdíjas bányászklub, sőt még a helyi Bányász
Szakszervezetnek is helyt adnak. Az ünnepségekre nálunk készül fel a bányász zenekar is. Két
könyvtárunk és újonnan kialakított olvasókuckónk van, ami gyermek és ifjúsági foglalkozásokhoz
igazán kiváló. Idén még nyári napközi táboroztatásba is belevágtunk, mert nagy szükség volt rá. Sok
szülő képtelen megoldani a hosszú nyári szünet alatti felügyeletet. Már látszik, hogy több turnusra
is igény lesz. De említhetném még a „Kattanj rá nagyi!” klubot is, ahol a szépkorúak szerezhetnek
számítógépes ismereteket, vagy a barkácskört, a kertész klubot, a történelmi, a fotószakkört, darts
klubot, vagy az életmódváltók klubját.
Azt gondolom elég változatos, hasznos programokat tudunk megvalósítani és ez csak a töredéke,
hiszen ennél sokkal több rendezvényünk van.
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Terveik között szerepel egy „Gyütt-Ment Fesztivál” megrendezése. Kik azok a „gyüttmentek”,
milyen lenne ez a fesztivál?
Sokszor szembesültem azzal itt létem alatt, hogy nincs igazán jelentős rendezvény, leszámítva a
hirdi Nőegylet által szervezett színvonalas nagyszabású falunapot. Náluk sajátos a helyzet, hisz
nincs faluházuk, közösségi terük. Egy igen kicsi épületük van Hirden a Harangláb utcában, amit
erre a célra tudnak használni. Ezért a régi gázcseretelep területén rendezik meg a falunapokat.
Ezt mind Somogyról, mind Vasasról igen sokan látogatják. Az Európa Kulturális Fővárosa program
keretében sikerült egy nagyobb támogatást elnyernünk, így megrendeztük a három faluval a
Kultúrszüret fesztivált. Ez egy három napos rendezvény volt. Kulturális és szabadidős programok
voltak javarészt a rendezvényen. Ezt követte a Miénk a Város vetélkedő, amiben szintén összefogott
a három település. Ebben az időben együtt lélegzett, együtt tevékenykedett Somogy-Vasas-Hird.
Idővel ellaposodott ez a kapcsolat, mindenki csinálta a maga programjait, de megszűnt az azelőtti
nagy együttműködés.
Épült Vasason egy létesítmény a Berek-Wakeboard pálya. Otthont ad a vízisízőknek, valamint egy jól
felszerelt 5000 négyzetméteres lovarda is várja a vendégeket. Mellette egy kitűnő rendezvényhelyszín
is egyben. A tulajdonos szívesen bocsájtja a rendelkezésünkre a területet. Itt egy nagyobb fesztivált
is meg lehet csinálni. A településen a lakosság egy része, akárcsak én, nem itt született, nincsenek
felmenői, rokonai itt Vasason. Ők a „gyüttmentek”, akik betelepültek, ideköltöztek. Róluk lenne
elnevezve a fesztivál. Kitűnő alkalom lehetne egymás megismerésére, kikapcsolódásra, szórakozásra.
Vannak olyan „gyüttmentjeink” akik érdekes hobbit találtak maguknak és ezt másoknak is szívesen
megmutatnák. Ilyen például egy somogyi ﬁatalember, aki hobbisörfőző és már többször főzött sört
kisebb csoportoknak a Művelődési Ház teraszán.
Próbálnánk akkor ezt keretek közé fesztiválba tömörítve bemutatni, ahol a somogyi, a vasasi, a
hirdi „gyüttmentek” megmutathatnák a tehetségüket. Természetesen kiegészülne kulturális, zenei,
gasztronómiai programmal, akár két-három napon keresztül is. Nyilván ez már egy nagyobb
költségvetésű program lenne, de remek lehetőség a közösségfejlesztésre.
Ha korlátlan eszköz állna rendelkezésére, hogyan fejlesztené Vasas kisközösségeit?
A helyi identitásfejlesztést, a kötődést kell elsősorban fejleszteni. Ez csak úgy valósulhat meg, ha
mindenki a magáénak érzi a településrészt. Az ötvenes években csatolták Pécshez ezt a városrészt,
így érthető, hogy kevéssé érezzük sajátunknak. Tudatos szemléletformálással lehet ezen segíteni.
Keressék egymást az emberek, beszélgessenek egymással, ismerjék meg a szomszédjaikat,
használják a közösségi tereket. Az emberek egy része fásult, befelé forduló. A mi feladatunk is,
hogy felrázzuk őket ebből az állapotból. Szerencsére vannak olyan programok, amikkel több száz
embert tudunk megmozgatni. Próbálkozunk igényfelméréssel, kérdőívekkel, vagy csak egyszerű
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beszélgetésekkel megtudni, hogy mire volna igényük az embereknek. Biztos lehetne jobban szervezni
a rendezvényeinket, viszont az itt élőknek is ki kell lépniük a kapuikon túlra, hogy együtt legyünk.
Nem feladatunk felvenni a versenyt a pécsi programokkal, nem is tudnánk. Inkább a generációk
megszólítása a kulcs, jöjjenek az óvodásoktól kezdve a kamaszokon keresztül egészen az idősekig
és mutassák be a saját műsoraikat. Itt nagyon sok önszerveződő műkedvelő kör van, néhányuk már
túl is lépett az amatőr státuszon, mint a Berze Nagy János Népdalkar, a Bányász Zenekar, vagy a
most feltörekvő Bányászszív Dalcsapat. Minőségi, kulturális és szórakoztató műsorokat adnak és
magas színvonalú művészeti tevékenységeket végeznek.
A városrész természeti értékeit kamatoztatva olyan közösségi találkozási pontok alakuljanak ki,
melyek nemcsak a közös élményszerzésre sarkallnak, de fejlesztő jellegükből fakadóan alkalmasak
a helyismeretre, tájékozódásra, lokálpatriotizmusra: komplex tanösvények, parkok, játszóterek
és tájház kialakítására gondolok. Emellett olyan képesség és készségfejlesztő, a szocializációs
folyamatokat támogató hatékony felzárkóztató programok induljanak majd el a településrészen,
melyeknek következtében a következő generáció zökkenőmentes módon legyen képes integrálódni a
társadalomba. Fontos a magas élőmunka igénnyel bíró vállalkozási, gazdaságfejlesztési programok
generálása is az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező csoportok munkanélküliségének
csökkentése érdekében. A működő közösségszövetek – fejlesztő programok hatására – integrálják
és segítik a leszakadó vagy segítségre szoruló csoportokat, családokat. A gyerekekben már az
iskolában, óvodában kialakul a helyi identitástudat.
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Demerácz Dezső
Pécs-Somogyi Polgárőr Egyesület
titkár
Mit jelent az Ön számára pécsinek lenni és a városrészben élni? Mit tekint jónak, fontosnak
és megőrzendőnek?
Szeretek Pécsen lakni, mivel itt is születtem. Itt élek a családommal és a barátaim is itt vannak.
Szeretem ezt a városrészt, mert gyakorlatilag Pécshez tartozik, de mégis a városon kívül van.
Emellett azt is szeretem benne, hogy itt van az erdő, így nap mint nap lehet kirándulni, túrázgatni.
Tisztább is a levegő, mint bent a Belvárosban, és nincs akkora autóforgalom.
Milyen kulturális közösségi tevékenységeket ismer, melyekben vesz részt ebben a
városrészben?
Közösségi tevékenységként nagyon sok ilyen program szokott lenni, ahova el is lehet menni, vagy
részt is lehet benne venni akár segítőként is. Például van egy munkacsoport, amelynek keretében a
játszóteret lehet szebbé, jobbá tenni, szabadtéri bútorokat is lehet készíteni, karbantartani, szépíteni
a teret.
Nagyon sok kulturális program jön létre. Tavasszal a Szent György napi rendezvény, ami egész napos
program, különféle vetélkedőkkel és színpadi műsorokkal. Ez egy családi nap jellegű esemény, ahol
mindenki jól érzi magát. Főzőverseny is szokott lenni, ahol a legjobbak díjazásban részesülnek.
Itt a Somogy-Vasas-Hirdi városrészben mely közösségi létesítmények adtak otthont ezeknek
a rendezvényeknek?
A kultúrházak szerepe meghatározó itt, ezen a városrészen három kultúrház is van, szinte
mindegyikben szoktak lenni rendezvények, közösségi programok, de több külső helyszínt is
bevonnak, így Murom és a lovarda területe is meghatározó.
Mire emlékszik, milyen közösségi élet jellemezte ezt a városrészt a múltban, vagy milyen
programokra rendezvényekre emlékszik szívesen? Melyik volt a legemlékezetesebb?
Mivel ez bányásztelepülés, így nagyon sok bányászprogram van. Meg kell említenem ősszel például
a szüreti fesztivált és a bányásznapot. Színes programokkal készülnek ezekre a napokra, melyek a
kisebb gyerekektől kezdve egészen a felnőtteket is megszólítják, este pedig bállal zárul a nap. Ezen
kívül kisebb bányász megemlékezések is megrendezésre kerülnek. A Berze napok, amelyek a lenti
lovardánál vannak, szintén nagyon sokféle programmal várják az érdeklődőket. Minden programra
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ellátogatok, ahogy időm engedi, de a Szent György napi rendezvény az, ahova minden évben
elmegyek.
Mi volt az, ami vonzóvá tette az Ön és a többi ember számára ezt a rendezvényt?
Nekem az tette vonzóvá, hogy segíthettem is a szervezésükben. Volt rá példa, hogy megkértek, hogy
segítsek a kipakolásnál, és napközben kisebb feladatokban. Az embereknek fontos, hogy családi nap
jellegűek a rendezvények, interaktívak, nagyon sok helyi vonatkozású programmal, főzőversennyel.
Mikor és milyen módon kezdett bekapcsolódni a városrész közösségi életébe?
Igazából úgy öt éve, mert akkor kerültem kapcsolatba a polgárőr egyesület elnökével. Akkor
csatlakoztam az egyesülethez. Azóta én is próbálom az egyesület tagjaival együtt biztonságosabbá
tenni a települést. Azóta járok ezekre a programokra gyakorlatilag mikor felkérést kapunk, hogy
menjünk biztosítani a rendezvényt. Ilyen alkalom volt az olvasóköri program és a bál is. De van olyan
is, hogy nem polgárőrként megyek, hanem a családdal látogatunk el.
Amikor szólnak, vagy megkérnek, hogy kell segítség, akkor segítek. Ez ritkán szokott előfordulni,
persze ha többször szólnának, akkor szívesen segítek.
Kik alkották ezen programok célközönségét?
Inkább a kisgyerekes családok voltak ott, mivel gyerekeknek és a felnőtteknek is kínáltak programot,
így mindannyian jól érezték magukat. Ezek a rendezvények bár nyitottak voltak más városrészek lakói
felé is, mégis inkább a helyi lakosságot szerették volna megszólítani, de nyilván bárki csatlakozhatott.
Sohasem voltak zártkörűek a programok itt, mindig elérhetőek voltak más számára is.
Milyen meghatározó közösségi szerveződések működtek régen, vagy működnek ma is a
városrészben?
Megalakult régebben a somogyi munkacsoport, ők próbáltak tevékenykedni a településrészen.
Felújították a játszóteret, ülőalkalmatosságokat, padot, asztalt, kerti bútorokat készítettek. Segítettek
másoknál lakásfelújításban is, amíg volt rá igény.
Élt-e vagy él-e itt a településen valamilyen csak ehhez a városrészhez kötődő hagyomány?
Tud-e ilyenről? Megvalósul-e valamilyen kifejezetten népi szokáshoz, jeles naphoz, vagy
ünnepkörhöz kapcsolódó összejövetel?
Megint csak a Szent György napot tudnám mondani először. Továbbá a Márton nap és a Szent
István napi rendezvény augusztus 20-án olyan programok, amik minden évben megjelennek. Ott
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is különféle gyerek és felnőtt programok, valamint egész napos focibajnokság is szokott lenni. A
bányásznapot és a szüreti fesztivált ősszel tartják.
Véleménye szerint, mely társadalmi csoport alkotta a közösségi szerveződések magvát?
Volt-e olyan társadalmi réteg vagy korcsoport, ami kiemelten aktív közösségi tevékenységet
folytatott?
Szerintem ez inkább az idősebb korosztályra jellemző, mert a ﬁatalok nagy része nem nagyon
érdeklődik az ilyen programok, események iránt. Valahogy őket kellene megfogni, hogy ők is
csatlakozzanak, minél többen és minél aktívabbak legyenek az ilyen dolgok irányába.
A polgárőr egyesületre is igaz, hogy ott is inkább az idősebbek alkotják az aktív magot?
Ez nagyon változó, mert vannak idősebbek is, ﬁatalok is. Van olyan idősebb tagunk is, aki már nem
tudja ellátni a szolgálati feladatokat, egészségügyi állapota miatt.
Miben látja egyébként a helyi közösség aktivitásának titkát? Mi az, ami mozgatja azokat, akik
aktívak?
Azért aktívak, mert amikor beléptek az egyesületbe akkor tudták mit vállalnak. Van olyan, aki
lelkiismeretesen elvégzi a feladatát, de van, aki nem ennyire lelkiismeretes és aktív. Ők komolyan
gondolják, és szeretnének tenni azért, hogy javuljon a biztonság. Tudják, hogy a lakosság biztonsági
közérzete azáltal fog megnőni, hogy valamit próbálunk tenni a változásokért.
Véleménye szerint melyik szervezetet, vagy szervezeteket övezi/övezte a legnagyobb
érdeklődés Somogy Vasas Hird tekintetében?
Van olyan egyesület, aki nagy érdeklődésnek örvend, mert ők sok programot szerveznek, amik jók
és érdekesek is. Például a Vasasért Egyesület. A Bányászszív Dalcsapat is sikeres, mert mindig
színvonalas műsorokkal állnak elő. Ahogy láttam ott is inkább az idősebb korosztály vett részt a
rendezvényen és nem annyira a ﬁatalok. El kell mondanom, hogy nekem nagyon tetszett a műsoruk,
pedig én nem is az idős korosztályhoz tartozom.
A Tegyünk Egymásért Egyesület például az az egyesület, akik nagyon sok ilyen rendezvényt szervez
még, és azok is elég sikeresek szoktak lenni a lakosság körében.
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Utolsó kérdésem az lenne, hogy mi az, amin változtatna és hogyan? Mit gondol Ön mivel tudna
hozzájárulni ezekhez a változásokhoz?
Azzal, hogy ösztönözni kellene minél több ﬁatalt, hogy ők is próbáljanak meg minél aktívabbak lenni
és minél több ilyen rendezvényen részt venni.
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Heiszler Istvánné
„Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesület
vezető
Mit jelent Önnek pécsinek, azon belül hirdinek lenni? Hogyan kerültek ide ebbe a városrészbe?
Ideköltözésünknek családi okai voltak, férjemnek két húga is itt élt. Emellett Pécs közelsége is fontos
volt, hiszen mi Erzsébet településen éltünk előtte és onnan nehéz volt mindennek a megközelítése.
Pécsváradon dolgoztam 23 évig, de a cél az volt, hogy minél közelebb kerüljünk Pécshez. 1973 tavaszán elkezdtünk egy családi házat építeni Hirden, ahova 1974 novemberében tudtunk beköltözni.
Megtetszett a kertvárosi, családi házas övezet, ami mégsem Pécs belterülete, de közel van hozzá.
Összefoglalva, Pécs közelsége vonzott minket ide. Itt vállaltam munkát, egy számítástechnikai cégnek lettem a főkönyvelője.
Kanyarodjunk vissza Hirdhez, hiszen itt élnek, ide köti minden. Meséljen Hird múltjáról, milyen
volt itt az élet?
A Vasastól keletre található területen a török hódoltság alatt is valószínűleg folyamatosan lakott
magyar falu volt. 1770-1780 között telepedtek ide német ajkú családok. A Hird helységnév puszta
személynévből keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynév a magyar hír főnév származéka és olyan emberre vonatkoztatták, akinek üzenet átadás, híradás volt a feladata.
1977-ben Pécshez csatolták a települést. Ha visszatekintek a múltba, Hird egy nagyon jól fejlődő
kistelepülés volt. Két nagyüzem is működött itt. Az egyik a Kenderfonó, ami munkát adott a környező
települések lakosainak. A másik a Cementgyár, ami szintén nagyon sok munkást vonzott ide, így egy
prosperáló, gazdag, fejlődő település volt Hird.
Amíg dolgoztam nem nagyon ismertem a hirdi embereket. Reggel elmentem dolgozni, este hazajöttem aludni. Talán a munkámból kifolyólag, talán a személyiségemnek köszönhetően, megkerestek a
helyi önkormányzattól. Indítottak egy képviselői választáson, majd bekerültem a részönkormányzatba. 8 évig dolgoztam képviselőként, így kezdtem el jobban megismerni a helyieket. Ennek köszönhetően tudtam megalapítani az egyesületet is, amit immár 15 éve vezetek. Mára szinte mindenkit
ismerek a községben, ez nagyrészt a „Napsugaras Ősz” Asszonyklub Egyesületnek tudható be. Hird
kulturális életének meghatározó szereplői vagyunk. A községet érintő minden kisebb – nagyobb rendezvényen fellépünk. Decemberben szervezzük az Idősek Karácsonyát, fellépünk az Adventi műsorokon, különböző templomokban, művelődési házakban, vagy akár a falunapon. Ezeknek a programoknak köszönhetően jól be tudtam illeszkedni a hirdiek közé.
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Említette a programokat. Elsősorban a hirdieknek szólnak ezek a rendezvények, vagy meg
tudják szólítani a környéken élőket is?
Az egyesület több éven keresztül kiállításokat rendezett, amiket általában októberben tartottunk. Ez
a kiállítás egy hónapig volt látható a faluházban. A kiállítás tematikáját úgy alakítottuk ki, hogy meg
tudtuk szólítani a helyi lakosság mellett a környékbelieket is. Az óvodástól a nyugdíjasig, mindenki
megtalálta a maga érdeklődési körének megfelelő programot a kiállításon. Hird kiskertjeinek, mezőgazdasági terményeinek és termelő eszközeinek bemutatása volt a cél. Az első kapavágástól a
betakarításon keresztül, a kész termék előállításáig mindent megtudhattak az érdeklődők. Szörpök,
mézek, lekvárok, borok, ételek, amikből kóstolni is lehetett természetesen. A célunk az, hogy a különböző generációk kapcsolódjanak egymáshoz, az idősek tanítsák a ﬁatalokat, a ﬁatalok kerüljenek közelebb az idősebb emberekhez. Közös kirándulásokat szervezünk a környező településekre,
például Püspökszentlászlóra, Nagypallra vagy akár Pécsváradra. Nagypallon két nagy civil szervezet működik: Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület és a Magyar Német Barátság
Klub. Minden lehetőséget megragadunk, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatot velük, akárcsak
a Pécsváradi Nyugdíjas Klubbal. Rendszeresen látogatjuk egymás rendezvényeit akár fellépőként,
akár vendégként. Idén a Zengővárkonyi Gesztenye Fesztiválra is meghívást kaptunk, ahova nagy
örömmel fogunk elmenni.
Sajnos a faluházunk méretei nem megfelelőek, nem tudunk annyi embert fogadni amennyit szeretnénk. Keressük a lehetőséget, hogy oldhatnánk meg ezt a problémát. Már folynak megbeszélések az
önkormányzattal, de nem zárkózunk el a közösségi építéstől sem.
Milyen rendezvényeket tudna kiemelni a településrész életéből?
2008-ban Pécs Város Önkormányzata megszervezett egy egész Pécset megmozgató játéksorozatot
Miénk a Város címmel. Ez a program kapcsolódott az Európa Kulturális Fővárosa rendezvényhez.
Szakemberek segítségével 14 területre osztották a várost, és ez a 14 terület versenyzett egymással.
A szervezők szerették volna, ha ez a háromfordulós vetélkedő kötetlen formában rávilágítana a város
jelentős kulturális és történeti értékeire, közkinccsé téve azokat, és egy nemes cél érdekében összefogásra buzdítaná a lakóközösségeket. Somogy-Vasas-Hird megvalósította ezt az összefogást. Soha
nem volt még olyan mértékű összefogás, mint akkor. Szinte együtt mozgott a három településrész.
Megjelenítettük az összes olyan fontos, említésre méltó múltbéli tevékenységet, mint a bányászat, a
kenderfonás, vagy a cementgyártás. Ez nagyon összekovácsolta a közösséget. A játék végeztével
sajnos a kapcsolatok ellaposodtak, de néhány szerencsére megmaradt. Ilyen a KoBeKo Művelődési
Házzal való szoros kapcsolatunk. Berényi Zoltán a vezetője a Művelődési Háznak. Hozzá bármikor fordulhatunk a mai napig, bármilyen ügyes-bajos dolgunk van. Velük közösen egy pályázatot
is beadtunk, aminek keretében a nagypalli Régi Mesterségeket Felelevenítő Közhasznú Egyesület
szövőszékeket hoz nekünk, így egy szövő tanfolyamot tudunk indítani faluházban.
A vasasi Szent Borbála Egyesülettel is jó a kapcsolatunk. A vezetőjük Ruzsicsics Ferenc. Számos
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közös rendezvényen vagyunk túl. Még anyagi támogatást is kaptunk tőlük az Idősek Karácsonya
rendezvényünkre. Amikor az egyesületünk 10 éves lett, meghívtam az összes vasasi egyesület vezetőjét, akik el is jöttek a találkozóra.
Melyek az egyesület legfontosabb programjai?
Februárban farsangi bált szervezünk a faluházban. Március 15-én ünnepséget tartunk, ahová az
óvodásokat és az általános iskolásokat is meghívjuk. Májusban a hirdi temetőben megrendezzük a
Hősök Napját. Itt az iskolásokkal közösen készítünk műsort. Nagy köszönet illeti a helyi pedagógusokat, akik segítenek a gyerekek betanításában. Eljönnek a még élő rokonok, barátok, ismerősök.
A műsor végén egy-egy szál fehér szegfűvel koszorúzzák meg azokat az I-II. világháborúban elesett hősöket, akiknek neveit a kereszt tövében elhelyezett táblákon olvashatunk. Nagyon meghitt
és békés rendezvény ez. Az anyagi források, valamint az érdeklődés megszűnésével elmaradtak a
majálisok és a gyermeknapi rendezvények. Emiatt inkább kirándulásokat szervezünk az egyesülettel.
Szeptemberig nem is történik kimagasló esemény, egészen a falunapig, amit a hónap elején tartunk.
Ezt a Hirdi Nőegylet szervezi. Ezután a Szüreti Bál következik, szintén a Nőegylet lebonyolításában.
Hely hiányában ez inkább szüreti felvonulás, mint bál. Decemberig megint nem tudok kimagasló
rendezvényt mondani. Szeretnénk majd egy Márton napi vigasságot tartani, de ez majd a jövőben
valósulhat csak meg. Terveink szerint az óvodásokat és az iskolásokat vonnánk be a rendezvénybe.
Ők adnák a műsort, mi pedig megvendégeljük őket libás ételekkel. Az ötletet a nagypalliak adták,
náluk már évek óta hagyomány a Márton nap megünneplése.
December az Adventi rendezvényekkel indul. A református és a katolikus templomokban is tartunk
rendezvényeket, a helynek megfelelően. A hirdi plébános nyitott mindenre, így ő nagy segítség az
egyházi programok szervezésében. Ezután tartjuk az Idősek Karácsonyát. Figyelek arra, hogy az
egyik évben az iskola, míg a másik évben az óvoda adja az asszonyklubbal a műsort. Fontosnak
tartom, hogy a generációk kapcsolódjanak egymáshoz, erre nagyon jó alkalom ez a program. Ennek
keretében kézműves foglalkozást is tartunk, ahol a gyerekek az idősekkel együtt készítenek különböző ajándékokat. Végezetül pedig a közös szilveszter, ami méltóképpen zárja le az évet.
Milyen közösségek, civil szervezetek működnek itt Hirden?
Hirdi Nőegylet, Katolikus és Református közösség. Az általános iskola 15 gyermekkel és 4 pedagógussal működik. Az óvodában nagyobb a létszám, tavaly 24-en voltak, szintén 4 óvodai pedagógussal.
Milyen programokkal lehetne közelebb hozni egymáshoz a generációkat?
Alapvetően nyitottak a programokra az itt élő emberek. Hird lakossága 1600-1700 fő. Viszont a faluház befogadóképessége nagyon szerény, 50 fő. Az alapvető probléma ez, hogy nincs olyan közösségi terünk, ahol egy nagyobb programot meg tudnánk rendezni. Amennyiben sikerülne egy új faluházat
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építeni, vagy a meglévőt bővíteni, úgy az emberek biztosan eljönnének számos rendezvényre. Igény
van az összejövetelekre, csak sajnos a hely nem adott hozzá. Úgy lehet nyitni a lakosság felé, ha
engedjük, hogy megmutassák a sajátos, kreatív dolgaikat. Ez lehetne kézműves portéka, lekvárok,
termények.
Az iskolát és az óvodát mindenképp be kell vonni a rendezvényekbe. Akárcsak a katolikus és a református közösséget, így tudnak kapcsolódni a generációk egymáshoz. Talán kézműves táborokat is
lehetne szervezni, ahol az idősek átadják a tudásukat a ﬁatalabbaknak. Hird egy öregedő közösség,
szükség lenne a ﬁatalok beköltözésére.
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Huba Csaba
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
önkormányzati képviselő, Városfejlesztési és Kommunális Bizottság – tag
Hogyan kapcsolódott be Somogy-Vasas életébe? Mióta kötődik ehhez a városrészhez?
Vasason születtem, iskoláimat is ott végeztem. Azóta is ott lakom a családommal. Már ﬁatal házas
koromban elkezdtem érdeklődni a közösségi szerveződések irányába. Vasas-Somogy-Hirdről azt kell
tudni, hogy Pécs város peremkerülete, és mint minden város peremkerülete, mostoha körülmények
jellemzik. Pécsett is azt történt, hogy először a Belvárost, aztán onnantól gyűrűzve kifele próbálták a
várost jobb helyzetbe hozni. Oda a nagy-gyűrűre, amit én úgy szoktam hívni, hogy Távol-Kelet, nem
jutott pénz. Ez rettenetesen irritált, így a rendszerváltás idején mi ﬁatalok, idősek együtt elkezdtünk
mozgolódni azon, civil eszközökkel, hogy valami változzon. Megalapítottuk a Vasasért Egyesületet,
elsősorban, hogy jobb körülményeket teremthessünk az itt élőknek. Másodorban a cél az volt, hogy
legyen egy civil szervezet, amelyik képes lesz arra, hogy kiharcoljon némi identitást és önállóságot,
valamint meg tudjuk alakítani a településrészi önkormányzatokat, Vasason, Somogyban és Hirden.
Az egyesület hosszú ideig csak formálisan működött. Amikor a településrészi önkormányzatok
létrejöttek, akkor településrészi testületi tagként részt is vettem a munkában néhány cikluson
keresztül. Időközben a Vasasért Egyesület elnökévé választottak a 90-es évek végén. Ez az
egyesület korábban baráti társaságokból és olyan emberekből állt, akik tenni akartak Vasasért. Elég
jól működött az egyesület akkor, igaz szerény körülmények között tudtunk elérni bármit is. Rengeteg
munkával, sok odaﬁgyeléssel és empátiával működött az egyesület és nagyon nagy eredményeket
értünk el. A helyi tűzoltó szertárat szereztük meg székhelyünknek, melyet szép lassan belaktunk.
Volt egy olyan sikeres megmozdulásunk, amit meg kell említenem. Komló város szeretett volna egy
akkumulátor hulladék feldolgozót létesíteni a volt Bétabányai területen. Gyakorlatilag egy ólomkohó
lett volna, ahol nemcsak a magyarországi, hanem a nyugatról beszállított hulladékakkumulátorok
feldolgozása is megtörtént volna. Tudni kell azt, hogy ez a terület tőlünk északra, észak-nyugatra
fekszik, és semmiképpen nem akartuk, hogy a kibocsátott gázok Vasast elérjék. Az ólom
akkumulátorok feldolgozásánál rengeteg környezetre káros anyag keletkezik, így nemcsak az ólom
kohósítási folyamat, hanem savak és egyéb anyagok szennyezhették volna a környezetet. Ennek a
küzdelemnek én álltam az élén, mint elnök, és sikerült a tervet megakadályozni, ami egy négyéves
küzdelem volt, így nem valósult meg az üzem.
Ezek után nem sokkal lemondtam az elnöki posztomról, mert már nem akartam vezetői szerepet
vállalni. Az egyesületnek azonban továbbra is tagja maradtam egy ideig.
Jött 2006 amikor is az volt a cél, hogy a külső területek minél jobban zárkózzanak fel a városhoz.
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Elindultam ebben az évben az önkormányzati választáson, melyet sikeresen meg is nyertem és
azóta a harmadik ciklusomat töltöm. Azóta már, mint képviselő próbálok tenni a városrészért.
Milyen közösségi élet van most a területen? Említene pár civil egyesületet?
Többféle egyesület is van a területen, ezekről mind mondanék pár gondolatot.
A vasasi részen az alábbi civil szervezetek működnek:
Bányász Klub Sport Egyesület. Ez az egyesület igazából már nem nagyon működik, mert nem tudnak
annyi embert becsatolni, hogy például egy focicsapatot kiállíthassanak.
A Vasasért Egyesületnek nagyon sok programja van, rengeteg pályázatot írtak, amelyek segítségével
ezeket megrendezhetik.
A Vasasi Szent Borbála Egyesület jórészt a bányász hagyományokat, illetve az ’56-os hagyományokat
ápolja. Két nagyon szép emlékművet is létrehoztak. Nevükhöz fűződik a Bányász Emlékpark
kialakítása is.
A Jószerencsét Asszonyklub idős bányászasszonyok közössége, akik nem igazán jelennek meg
ilyen formában a városrész közösségi életében.
Vasasi Bányász Szakszervezet, működésükben nem látok aktívitást manapság.
Működik még egy Népdalkar, a tagjai több ünnepségen is részt vesznek.
A Bányászzenekar működésével gondok voltak korábban, mert nem volt igazán utánpótlás a területről.
Most egy pécsi iskolából delegálnak ﬁatalokat, és több rendezvény színvonalát emelik játékukkal.
Csillag Mazsorett Közhasznú Egyesület, amely ﬁatalokkal foglalkozik és a mazsorett tánc szellemiségét
próbálják meghonosítani itt. Mondhatom, hogy üde kis színfoltja a közösségi rendezvényeknek,
úgyhogy egyre többször részt is vesznek ezeken.
Napüdvözlet Egyesület, akik közmunkásokat is foglalkoztatnak, és a volt szolgálati lakásban egy
családi napközit indítottak el. Jórészt egészségmegőrzéssel kapcsolatos programokat szerveznek,
valamint a jógaórát is tartanak.
Polgárőr Egyesület is működik, a tagok korábban egy kicsit aktívabbak voltak, de most is rendesen
végzik a feladatukat. Aktív szerepet vállaltak a vasasi D. utcai tűzvész károsultjainak megsegítésében.
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A somogyi területrészen az alábbi civil szervezeteket működnek:
A Pécs-Somogy Kulturális és Környezetvédelmi Egyesületnek sokféle tevékenysége van. Az egyik
ilyen az irodalmi szakkör, amivel rendezvényen is részt vesznek időnként. Működtetnek még egy
sportpályát is, ahol majálist tartanak.
A Bányász Nyugdíjas Klubot is megemlíteném, ami nem bejegyzett szervezettként, de működik és
időnként összejönnek.
Van egy helyi Citerazenekar is, időnként fellépnek az ünnepségeken.
Somogyi Bányász Szakszervezet, megemlékezéshez adnak támogatást.
Tegyünk Egymásért Egyesület a Pécs városában elindult Szociális Rehabilitációs Program
keretében tevékenykedik. A somogyi bányatelepen elég sok problémát már megoldottak, legyen
az közfoglalkoztatási feladat, a jeles ünnepeken rendezvényeket is szerveznek ez mellett. A Szent
György napi rendezvényük egy nagyrendezvény, amit a Muromban tartanak meg. Szinte napi
rendszerességgel szociálisan rászorultak részére élelmiszert osztanak, melyet az „élelmiszerbankon”
keresztül szereznek be a Tesco áruházból.
A Somogyi Polgárőr Egyesület, rendezvények biztosítását végzi.
Hirden az alábbi aktivitások vannak:
Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület, ők egy idősebb korosztályt alkotó hölgyek csoportja, akik
közös kirándulásokat szerveznek, de nem áll tőlük messze a helyi programon való részvétel sem. Az
Idősek karácsonya program megrendezése is az ő nevükhöz köthető.
Itt is van Polgárőr Egyesület, akik korábban szabadidős programokat szerveztek, járőröztek. Működik
egy további csoport a Hirdi Nőegylet, és ők szervezik meg minden évben a falunapot, valamint szüreti
felvonulást továbbá gyereknapot is tartanak.
A területen meglévő közösségi ház rossz állapotban van, és nagyon kis alapterületű, emiatt is
kezdeményeztem egy új, igényeknek megfelelő közösségi ház építését. Az új közösségi ház telkén
az egyesület tagjai korábban építettek egy színpadot és előtte egy nagy betonozott területet, ahol
megrendezésre kerül minden évben a falunap.
A programok száma nem olyan sok, de a színvonaluk és a szervezettségük kiváló. A programok
falusias jellegűek, mivel Hird is igazából egy falu. Itt más szokások vannak, mint egy városban,
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alapvető itt például, hogy az emberek köszönnek egymásnak az utcán, és máshonnan kiköltözőnek
is meg kell szoknia ezt.
Mindhárom területegységen működik Katolikus Egyházközösség, ezenkívül Vasason az
Evangélikus Egyházközöség, Hirden a Református Egyházközösség, Somogyban pedig a Baptista
Egyházközösség is.
Hogy képzeli el Somogy-Vasas-Hird jövőjét? Mi az, amit fejlesztene, legyen az kulturális
terület?
Az lenne a legfontosabb, hogy a településen aktívan tevékenykedők célja a jövőben is a közösségek
fejlesztése legyen. Olyan programok kellenének, amelyekkel az ott lakók tudnak azonosulni. Hirdet
tekintve elmondható, hogy igazából egy alvófalu, mert a távolabb dolgozok szinte csak hazajárnak
aludni. Csak a régi hirdiek igénylik a faluházat, hogy összejárhassanak. Vasason az idősebbek már
nem mozdulnak ki, a régi, hihetetlen erős, jórészt bányászathoz kötődő társadalmi kohézió talán
már a múlté. Véleményem szerint, amikor valaki önzetlenül megy a szomszédjának segíteni vagy
csoportos kirándulásokat szervez, akkor az az igazi közösségépítés.
A falusias identitás elmúlása vagy megtörése Vasason és Somogyban folyamatban van. A legerősebb
identitást én Somogyban érzem, ott még többen fontosnak érzik a hagyományok megőrzését.
Amikor az első szociális rehabilitációs városfejlesztési program készült Pécsett, akkor engem több
ízben megkeresett egy városszerte elismert szociológus és hasonló kérdéseket tett fel. Akkor mondott
egy mondatott, ami akkor nagyon mellbevágott. A mondat ez volt: „Vasas-Somogy előbb-utóbb
le fog szegregálódni”. A folyamat már valóban elindult, de a szociális városrehabilitációs program
jelentős pozitív változásokat hozott főként a somogyi Bányatelep életében. A területen a folyamatokat
ﬁgyelemmel kell kísérni és pályázati forrásokból hosszú távon eredmények érhetők el. Másik dolog a
helyi munkahelyteremtés megvalósítása, melyre már történtek lépések. Nagyot lendítene a település
életében, ha ez létrejönne.
Korábban a bányához való tartozás nagy összetartó erőt jelentett a bányászcsaládoknál. Több
közös kirándulás volt, közösen beszélgettek, kint ültek a ház előtt a padon, segítették egymás. Az
én családom nem bányászcsalád, de én mégis tudtam és tudok ehhez az identitáshoz azonosulni.
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Kocsisné Nagy Margit
Tegyünk Egymásért Egyesület
elnök
Ön a Somogy-Vasas-Hird városrész lakójaként mit gondol, mit jelent Önnek pécsi lakosnak
lenni, milyen az élet ebben a városrészben?
Nem tudom pontosan megmondani, hogy mi köt ide, de szeretek itt élni, fontos nekem ez a város.
Mit tart fontosnak, megőrzendőnek ebben a városrészben? Mi a jó az itteni életben?
Mindenképpen megőrzendőnek tartom a közösségi életet. Régen a bánya volt az, ami nagyon jó
közösségi alkalmakat teremtett. Ezt a feladatot a most működő egyesületeknek kell átvenni, de
úgy gondolom, hogy ez egyre jobban alakul. Fontos, hogy ne legyenek nagyon elszeparálódva az
emberek egymástól.
Mit tart rossznak ebben a városrészben?
Mindenképpen a negatív oldalon kell megemlíteni az utak állapotát, illetve a szolgáltatások hiányát.
Sajnos egyre több minden szűnik meg a városrészben. Az, hogy mindenért be kell menni a Belvárosba
nehezebbé teszi az itteni életet. A tömegközlekedésre is sokan panaszkodnak, de személy szerint én
meg vagyok vele elégedve. Azt látom, hogy nem tudnak megélni itt a kisboltok.
Ha tehetné mit változtatna meg és hogyan tenné ezt? Mivel tudna személyesen Ön hozzájárulni
a változáshoz?
Úgy gondolom, hogy mint a Tegyünk Egymásért Egyesület elnöke eddig is nagyban hozzájárultam
a változáshoz. Az egyesületünk 15 éve alakult meg, azóta pedig több egyesület is kinőtt a miénkből.
Amikor mi alakultunk elég kevés szervezet működött, most már jobb a helyzet, egyre több egyesület,
klub vagy csoport jön létre. Ezeknek az elindításánál és a művelődési házak megmentésénél ott
voltam.
Mikor és milyen módon kapcsolódott be a város közösségi életébe?
2003-ban alakult a Tegyünk Egymásért Egyesület. Ez volt az a pont, amikor becsatlakoztam a város
közösségi életébe. Úgy gondolom, hogy akkor elég sok mindent elindítottunk. A város közösségi
életébe 2003-ban kapcsolódtam be, ebben az évben alakult meg 30 fővel a Tegyünk Egymásért
Egyesület, melynek elnöke lettem. Az egyesületet azzal a céllal alapítottuk, hogy a település (Pécs-
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Somogy) kulturális és művelődési életét fellendítsük. A cél megvalósítása érdekében közös színházilletve múzeumlátogatásokat, valamint különböző előadásokat és műsorokat szerveztünk. Fontosnak
tartottuk a helyi hagyományok felkutatását és felelevenítését és a nemzeti ünnepeink helyi szintű
megünneplését. Ez utóbbit azért tartottuk fontosnak, mivel Pécs-Somogy ugyan a városhoz tartozik,
ugyanakkor a ﬁzikai távolság miatt sokan, akiknek nincs autójuk, csak ritkán jutnak el a városi
rendezvényekre. Ezért gondoltuk, hogy amit csak lehet, itt helyben is megpróbálunk megszervezni.
Így alakultak ki állandó rendezvényeink, melyeket a mai napig évről évre megtartunk. Ezek a
következők: Szent György nap április végén, Vakáció nyitó Gyereknap június közepén, Szent István
nap augusztus 20-án.
Szent György napot 2004 óta szervezünk, ekkor a Muromi szőlőhegyen egy régi, lepusztult
kereszt helyén egy új kereszt felállítására került sor. A kereszt közadakozásból, illetve egyesületek
anyagi támogatásával készült el. Szent György napkor, április 24-én avattuk fel, az ünnepi műsort
egyesületünk szervezte és bonyolította le. A kereszt helyén valamikor egy templom állt, körülötte
épült fel Somogy falu, mely idővel jelenlegi helyére költözött át. A kereszt és környéke később
búcsújáró hely lett. Az új kereszt felszentelése óta a búcsújárás és Szent György nap hagyományát
elevenítjük fel itt minden évben szentmisével, állat- és búzaszenteléssel, valamint ünnepi műsorral,
akadályversennyel és táncházzal.
Szintén 2004 óta emlékezünk meg évente államalapító Szent István királyunkról, a templomban és
a templom előtti hősök kertjében, majd ezután a közeli focipályán a Kulturális és Környezetvédelmi
Egyesülettel közösen.
Egyesületünk céljai között szerepel a kapcsolattartás a többi civil szervezettel is, ezért még
alakulásunk évében, augusztusban összehívtuk Vasas, Somogy és Hird összes civil szervezetének
és egyesületének képviselőit, illetve az említett települések részönkormányzati képviselőit, hogy
bemutatkozzunk, mint újonnan alakult civil szervezet és megbeszéljük az esetleges együttműködési
lehetőségeket.
Azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolunk számos helyi és a környező településeken működő civil
szervezetekkel. Közösen szervezünk programokat, illetve kölcsönösen részt veszünk egymás
rendezvényein. Mivel minden egyesületnek mások a céljai és elképzelései, igen színes programok
közül válogathatnak a település lakói az év során.
A legszorosabb együttműködés három másik egyesülettel jött létre, ők a Vasasért Egyesület, a
Somogyi Betyárok Lovas Egyesület és a Vasasi Szent Borbála Egyesület. Az említett egyesületekkel
2009-2010-ben egy szervezetfejlesztési tréningen vettünk részt. Itt nagyon sok segítséget kaptunk
egyesületeink működésével kapcsolatban. A helyi művelődési házak sikeres működtetése érdekében
Stratégiai Partnerségi Együttműködést kötöttünk.
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Voltak évről évre ismétlődő rendezvényeink, amelyeket csak pár éve nem szervezünk: megemlékezés
az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, jótékonysági hangverseny a Jézus Szíve templomban,
Márton nap, Március 15-e megünneplése, Wass Albert maratoni felolvasás.
Milyen programokra és közösségi rendezvényekre emlékszik szívesen?
Azok a programok, melyeket több egyesület tudott közösen megszervezni, közel állnak hozzám.
Ilyen volt például a Pécs Európa Kulturális Fővárosa évében megrendezett 3 napos hatalmas
rendezvény itt Vasason, illetve természetesen a saját rendezvényeinkre is szívesen emlékszem
vissza. Szép emléket ébresztenek bennem a főzőversenyek, ezeket hol mi, hol másik egyesületek
rendezték meg. Ezek a rendezvények összehozzák az embereket. A Miénk a Város volt még az,
amire nagyon szívesen gondolok vissza. 14 részre osztották Pécset, a városrészi csapatoknak 3
fordulós vetélkedőn kellett részt venni. Somogy-Vasas-Hirdnek én voltam az összekötője. Komoly
tétje volt, mert az első három helyezett komoly pénzjutalmat is kapott. Mi negyedikek lettünk. Azt
gondolom, hogy ezek tényleg olyan rendezvények voltak, amik összehozták az embereket. Én már
annak is örülök, ha valami elindul, akkor is, ha nem mi vagyunk annak az okozója.
Valósult-e már meg a városrészben valamilyen közösségi kezdeményezés, tevékenység,
program (pl. lakossági környezetszépítő akció, játszótér felújítás, parkrenoválás stb.)?
Több alkalommal hirdettünk meg önkéntes munkát, melyek során a templom környékét tettük rendbe
és a templom körüli kőtámfalat erősítettük meg három másik egyesület tagságának közreműködésével.
A kőművesmunkához szükséges anyag költségeit a részönkormányzat vállalta magára. A civil
szervezetek, illetve magánszemélyek folyamatosan készek településük szebbé tétele érdekében
önkéntes munkát vállalni. A Vasasi Szent Borbála Egyesület kezdeményezésére és szervezésében
a vasasi plébánia felújítási munkálataiba is bekapcsolódtunk. A munkálatokból egyesületünk tagsága
aktívan kivette a részét. Önkéntes munkában festettük a vasasi templom kerítését is. A festéket egy
vállalkozó biztosította.
Székhelyünkön a Kossuth Művelődési Házban (Pécs-Somogy, Búzakalász u.47.) rendszeresen
végeztünk önkéntes munkát. Festettünk, mázoltunk, füvet nyírtunk, rendezvényeink után takarítottunk,
udvart rendeztünk.
Számtalanszor vettünk részt szemétszedési akciókban, virágosításban és egyéb környezetszépítő
akciókban. Pécs-Somogy Bányatelepen közösségi kertet alakítottunk ki és részt vettünk a játszótér
közösségi térré alakításában is. A Balokány Ligetért Összefogás tagszervezeteként részt vettünk a
Balokány Liget takarításában szépítésében és rendezvények szervezésében.
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Mit gondol a közösségi programok mennyire járulnak/járultak hozzá a helyi lakosság
ismeretségi körének növekedéséhez?
A közösségi programok alkalmat jelentenek a részt vevőknek arra, hogy találkozzanak ismerőseikkel,
illetve új ismeretséget szerezzenek.
Hogy látja, mely korcsoport, társadalmi réteg alkotja a közösségi szerveződések magvát?
A középkorosztályt mondanám inkább. Társadalmi réteg kapcsán vegyes az aktivitás. Nincs olyan,
hogy például csak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők jönnek el. Inkább az idősebbeket és a
középkorosztályt lehet megszólítani, a ﬁatalokat már nehezebb.
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Schifﬂer Károly
Vasasi Szent Borbála Egyesület
tag
Ön itt született Vasason. Milyen volt az élet a gyermekkorában?
Valóban itt születtem Vasason 1956-ban, hiszen abban az időben még nem vitték be a szülő
asszonyokat Pécsre. A mi gyermekkorunk nagyon szép volt, függetlenül attól, hogy a szülők éppen hol
és milyen beosztásban dolgoztak. Abban az időben nagyon sok volt a bányász a mi településünkön,
a falusi részen pedig a mezőgazdasággal foglalkoztak. Pécsre nemigen jártak be az emberek,
hacsak nem ott dolgoztak, hiszen Vasason minden megvolt, ami az élethez kellett, mint például az
élelmiszerbolt, a zöldséges, a húsbolt, a műszaki bolt, a ruházati bolt és a szórakozóhelyek is, a
bányászotthon a cukrászda, a faluban a csárda, de volt mozink is. Az iskolában az osztályok vegyes
osztályok voltak. Az általános iskola első két évét a faluban lévő iskolában végeztem el. Sajnos már
nincs meg ez az épület. Ezután a harmadik-negyedik osztályt a telepen lévő iskolába jártam ki, ahol
most a Szent Borbála Park feletti játszótér van. Ez az épület a valamikori Wiesner-akna gépháza volt,
ma már ez sincs meg, csak fényképeken látható. A felső tagozatot pedig a ma is működő új iskolában
végeztem el. Abban az időben minden évfolyamban 2-2 osztály volt: A és B. Egy-egy osztályban
majdnem 30-an voltunk, tehát sok gyerek járt ide. A vasasi iskolában nagyon jó színvonalú oktatás
folyt és sok kiváló tanár tanított bennünket.
A teljesség igénye nélkül érdemes megemlíteni Kistamás Gyulát, Feld Jánost, Kruzsely Lászlót,
Huba Jánost és az igazgatónkat Temesi Károlyt. Ha az iskolában óra alatt valaki rosszalkodott bizony
a tanárok részéről elcsattant egy-egy füles, miután ezt valaki otthon elmesélte, a szüleitől is kapott
egyet, mert a gyerekek arra lettek nevelve, hogy tisztelni kell a tanárokat, a felnőtteket.
A köszönés akkoriban még nem a „Jó napot!”, hanem a „Jó szerencsét!” volt. Iskola után tavasztól
őszig örökké a focipályán voltunk, vagy kirándultunk a környező erdőkben. Télen sem voltunk a
szobában, akkor szánkóztunk, hógolyóztunk, korcsolyáztunk sötétedésig. Még meg van az a
korcsolyám, amit akkor használtam, melyet úgy kellett felcsavarozni a bakancsra. Más világ volt, de
szép volt az a korszaka az életemnek.
A bánya is nagyon sokat segített az iskolának, ha bármi probléma volt – akár egy csőtörés – már jött
a karbantartó és megoldotta. Akkoriban autói még nem nagyon voltak a bányának, de lovaik igen és
emlékszem, hogy telente, mikor leesett a hó a kocsis már hajnalban befogott és ekével letolta Vasas
utcáit, így mikor a dolgozók műszakra, illetve mi gyerekek az iskolába mentünk, már nem volt derékig
érő hó.
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A 60-as években folyamatosan voltak programok az iskola és a bánya szervezésében. Ezeket a
programokat a bányászotthon nagytermében tartották. Ilyenek voltak az iskolai megemlékezések az
ünnepnapokon, vagy farsangi műsorokat tartottunk, de volt bábszínházi előadás is. A legnagyobb
program a minden év szeptemberében megtartott Bányásznap volt, amit manapság próbálunk
visszahozni.
Édesanyám háztartásbeli volt és féltő gonddal nevelt engem és a testvéremet és természetesen
ellátta a háztartási és a ház körüli feladatokat. Édesapám pedig reggeltől estig dolgozott az üzem
(Petőﬁ akna) főmérnökeként és felelős műszaki vezetőjeként egészen a nyugdíjazásáig. Abban az
időben a bányász dolgokról nem beszéltünk sokat, hiszen gyerek voltam, nem nagyon foglalkoztam
vele. Voltunk ugyan fent az üzemben, megnézni, ahogy édesapám kiszáll a bányából, de többed
magával lépett ki a kasból és nem ismertem fel, mert annyira egyformák voltak az őket beborító fekete
szénportól. Még a mai napig vannak olyan kollégák, akik ugyan már idősek, de együtt dolgoztak
édesapámmal és még emlékeznek rá.
A családunkról még annyit, hogy már az apai nagyapám is bányász volt. Akkoriban a Dunai
Gőzhajózási Társaság (DGT) biztosította a bányában dolgozóknak a lakhatást. Miután nagyapám
1929-ben ﬁatalon egy szerencsétlen omlás következtében elhunyt, a család kötődése megszűnt a
bányával és a DGT kiköltöztette volna őket a lakásból. Azért, hogy ez ne történjen meg, nagyanyámnak
el kellett mennie dolgozni a bányához és édesapám is postás ﬁúként dolgozott ott már 12 évesen.
Amikor idősebb lett, elkezdett ő is a bányában dolgozni. Nem is nagyon volt más lehetőség, meg hát
majdnem mindenki bányász volt Vasason abban az időben. Szépen lépkedett feljebb a ranglétrán,
aminek eredményeképpen 1942-ben beiskolázták Nagybányára. Még megvan a bizonyítványa, amit
akkor kapott. Ez az iskola 2 év után megszűnt, így apám átkerült Sopronba, onnan pedig Budapestre.
Elvégezte az iskolákat és az 50-es évek elejéig Pécsbányán dolgozott. Ezt követően került Vasasra.
Aknászként kezdett, majd 1961-ben kinevezték főmérnöknek. Anyai nagyapám is a Petőﬁ aknán
dolgozott pénztárosként. Abban az időben nem sok adminisztratív beosztás volt az üzemben, ebből
adódhat, hogy amikor én elkezdtem dolgozni az aknán, még nagyon sokan emlékeztek rá, bár Ő
1960-ban nyugdíjba vonult. Elmondhatom tehát, hogy egy bányász generáció a miénk.
A gyerekkoromban úgy éltünk, mint bármelyik másik család, volt egy hétköznapi és egy ünneplő
ruhánk, nem ﬂancoltunk, szüleim arra neveltek, hogy meg kell becsülni a pénzt, fölösleges dolgokat
nem vásároltunk.
Amikor ﬁatalemberként odakerült a bányához, milyen volt a közösségi életük munka után
vagy hétvégén?
1973 szeptemberében kerültem az üzemhez, mint ipari tanuló. Az eredeti szakmám gépi forgácsoló,
így az első 2 évemet a tanműhelyben töltöttem, a harmadik évnél pedig lehetett választani, hogy
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melyik céghez menjen el az ember dolgozni. Számomra egyértelmű volt, hogy ott van az üzem,
ami közel is van, legalább nem kell Pécsre bemászkálnom. Fel is vettek, így a harmadik évemet ott
végeztem el. Már ekkor belecsöppentem a műhely életébe, hiszen nagyon jó szakemberek dolgoztak
ott, akik befogadtak maguk közé. Nem édesapám múltja miatt, ez a téma szinte sose került szóba.
Figyeltek rám, segítettek, sok mindent megtanultam. A szakmunkás vizsgát kitűnő eredménnyel
zártam. A szakmunkás vizsga előtt 1974 tavaszán, vasipari szakrajzból országos 2. helyezett lettem.
Emlékszem, az iskolai jutalmazáson kívül a bányától is kaptam 500 Ft jutalmat. Az iskola elvégzése
után ’74 nyarán úgy döntöttem, hogy ha már úgyis egy éve itt vagyok, akkor maradok is tovább
a bányánál. Közben leérettségiztem, amit csak úgy tudtam megoldani, hogy az állandó éjszakai
csapathoz csatlakoztam a műhelyben. 1974 szeptemberétől állandó éjszakás karbantartó voltam,
napközben pedig tanultam, iskolába jártam, onnan pedig egyenesen dolgozni mentem. Ez 2 évig
tartott. Az éjszakás műszakban egész jó kis csapat alakult ki, bár nem voltunk sokan. Akkor még
forgácsoltam is, de a műhelyben az volt a szokás, hogy az iparosok nem csak a szakmájukban
tevékenykedtek, hanem minden egyéb karbantartási, javítási munkákat is el kellett végezniük. Az
éjszakásoknak általában az volt a feladata, hogy az üzem külszíni területein és földalatti rakódókon
található gépi berendezéseket javítsák és karbantartsák, ebbe beletartoztak a szállító kasok is. Én
szerettem éjszakásként dolgozni, noha nem volt egyszerű, főleg nem télen, hiszen munkaterületeken
gyakorlatilag sehol sem volt fűtés. Rengeteg olyan gépi berendezés volt, amit nekünk kellett
karbantartani, javítani és nem volt egyszerű, hiszen be voltak olajozva, szénporosak voltak és amikor
le kellett menni egy adott munkahelyre, akár egy csapágyat cserélni, rosszabbul néztünk ki, mint
a bányászok, hiszen mi nem csak szénporosak, hanem olajosak is voltunk egyben. A kasokat és
azok köteleit is mi ellenőriztük, ami azt jelentette, hogy rá kellett állni az aknaszelvény felett áthidalt
pallóra és kézzel (természetesen kesztyűben) fogva a kötelet ellenőrizni kellett, hogy nincsenek-e
pásztaszakadások. Természetesen ilyenkor a kas nagyon lassan haladt lefelé, illetve az ellen kas
felfelé. A keleti akna télen sokszor jegesedett, ami miatt építettek egy olajkazánt, hogy befújják a
meleg levegőt, hogy ezt megakadályozzák. Amikor ez ment, elfogadható volt a hőmérséklet. Mi együtt
dolgoztunk az aknavájárokkal, akik a különböző anyagokat adták le és segédkeztek a kiszállításnál.
Sajnos külszín állományban voltunk és nem bányaállományban, így minden nap műszak elején
a márkánkat nem a felolvasóban akasztottuk fel, hanem a diszpécsernek kellet leadni és műszak
végén onnan kellett felvenni. Ennek alapján kaptuk meg a bányaleszállást. Ez volt a hátránya azokkal
szemben, akik földalatti munkát végeztek. Pénzben nem volt gond, jól kerestünk. Az alapbérünkre jött
40% bányaleszállás és 40% éjszakai pótlék. A csapatunk 6 állandó főből állt és csak néha érkeztek
közénk kollégák a nappalos műszakokból.
Műszak vége után sokszor volt olyan, hogy a műhelyes, vagy a bányász munkatársakkal leszálltunk a
buszról, elmentünk az ABC-hez és megittunk egy sört, közben pedig elbeszélgettünk. Az is előfordult,
hogy reggel bementem velük Pécsre és a Budai vámnál leszálltunk a buszról és betértünk a Kriszt
kocsmába. Ez a vendéglátó helyiség ott volt, ahol ma a Szatmári üzlet van. Horváth János „Banános”
fejtési vájár barátommal sokszor betértünk oda és néhány sör társaságában elbeszélgettünk az élet
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dolgairól. Ő 10 évvel idősebb volt nálam és mindig nagy érdeklődéssel ﬁgyeltem az elbeszéléseit.
Sajnos Ő egyike volt az 1986-os bányaomlás halálos áldozatainak.
Ilyen kapcsolatok alakultak ki, annak ellenére, hogy nem dolgoztunk közvetlenül együtt. Én fejtésben,
vagy elővájásban nem dolgoztam, bár többször jártam azokon a munkahelyeken is. Mivel éjszakás
voltam, annyira sok emberrel nem volt szoros kapcsolatom. Ismertük egymást látásból, de ennyi.
A ’80-as évek közepétől felkértek rendészeti vezetőnek, mert nyugdíjba vonultak arról a posztról.
Először nem nagyon volt kedvem hozzá, mert én jól el voltam az éjszakai csapatban, de végül
mégis elfogadtam. Két év múlva a tűzvédelmi részlegről is nyugdíjba ment egy kolléga, így az is
hozzám került. Ezeket a pozíciókat töltöttem be 1993. szeptember végéig, amikor is az üzem bezárt.
Szeptember 30-án volt a „temetés”.
Ezen beosztásaim alatt is lejártam a bányába, ha szükség volt rá, például ha feltörtek valamit, de bőven
nem olyan sűrűn, mint régebben. Ettől függetlenül a kollégákkal a kapcsolat ugyanúgy megmaradt,
beleértve itt a műhelyes és a bányász kollégákat is. Sőt, talán szorosabb is lett ez a kapcsolat, hiszen
azok közül, akik korábban a bányában dolgoztak és egy sérülés miatt leszázalékolták őket, sokan
nem mentek el nyugdíjba, hanem mint járadékos kikerültek őrnek, portásnak, fürdőkezelőnek stb.,
így velük is közvetlen kapcsolatba kerültem.
Más volt az a világ. A bányásztársadalom egy összetartó réteg, olyan, mint egy család. Aki nem
tudott beilleszkedni, azt maga a csapat szűrte ki. Volt olyan, aki csak 2 napot dolgozott. Persze
ennek nem mindig az volt az oka, hogy nem fért be a csapatba, mert volt olyan is, aki egyszerűen
nem bírta elviselni a bezártságot, a munkahelyi körülményeket. Akkoriban sokan jöttek az üzembe
dolgozni, az ország minden részéből, hiszen a bányászat elég jól ﬁzetett és arra is volt lehetőség,
hogy ha valaki 10 év földalatti munkát vállalt és a szerződést aláírta, akkor lakást kapott nagyon
rövid időn belül, szinte ingyen. A katonaság is 3 hónapig tartott csak. Sokan kérdezik a mai napig,
hogy milyen lemenni azzal a tudattal, hogy ott van fölötted 400 m föld. Én személy szerint, sosem
foglalkoztam ezzel. Úgy nem szabad lemenni a bányába, hogy azon agyalsz, hogy „jaj, most mi van
fölöttem?”, vagy mi történhet velem a munkavégzés során. A bányászok 90%-a nem is így ment le,
nem gondolkoztak azon, hogy mi van, ha rájuk szakad a fejtés, vagy sújtólégrobbanás következik
be, pedig sajnos olyan is volt. Ez benne volt a pakliban. Egyszer velünk is megesett, hogy hárman
voltunk lent a Ny-i akna hetedik szintjén szivattyút cserélni: egy kollégám, a művezető és én, és
majdnem ott maradtunk a bányában, de megúsztuk. Másnap ugyanúgy le kellett menni a szivattyúkat
ellenőrizni, de úgy voltam vele, hogy miért ne? Tegnap is megúsztam, nincs semmi gond.
Mindig cikiztük egymást, de nagyon összetartó csapat voltunk. Volt valaki, akit „Macskásnak”
becéztünk, nem tudom, hogy miért, de ha bejött az öltözőbe, a másik sarokban élből elkezdtek
nyávogni. Kakas Feri barátunknak meg mindig kukorékoltak. Ezeket a viccelődéseket senki nem
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vette komolyan. Tanuló koromban velem is előfordult például, hogy az idősebb szakik elküldtek
reszelőzsírért. Ilyen viccelődések mindig voltak a műhelyben is.
Az életünk természetesen nem csak a munkából állt, Vasason sok szórakozási lehetőség is volt.
Emlékszem, hogy a 70-es évek közepétől a bányászotthon nagytermében minden vasárnap játszott
a Laser zenekar. A zenekar tagjai vasasi és somogyi ﬁatalokból állt. Nagyon jól játszották az akkor
menő Beatles, Bee Gees, Shadows, Animals stb. számokat. A terem mindig tele volt és nem csak
vasasiakkal, hanem a környező településekről és még Pécsről is jöttek vendégek. Hétköznap
és hétvégén is sokszor mentünk barátokkal, barátnőkkel moziba. Sokat kirándultunk. Nagyon
sok bált tartottak a bányászotthonban pl. Karácsonyi illetve Szilveszteri bált, Húsvéti bált, Szülői
munkaközösségi bált, szüreti bált, Erzsébet Katalin bált, stb.
Volt egy jó zenekar helyi lakosokból a Göndöcs zenekar, akik ezeken a bálokon húzták a talp alá
valót, de emlékszem olyan időszakra is, amikor a nyári hónapokban, jó idő esetén minden szombaton
játszottak a bányászotthon kerthelyiségében. A fentieken túl sportolási lehetőségek is voltak. Nagyon
jó volt a Vasasi Bányász labdarúgó csapata, de volt kézilabda csapat, sőt korábban még ökölvívó
csapat is. Volt egy nagyon szép lőtere és egy lövész klubja is az üzemnek, melyet a 80-as évek
elejétől 1993. szeptember végéig én vezettem. A felnőttek kispuskával, a gyerekek légpuskával
lőhettek. Sok jó eredményt értünk el, több kupát is megnyertünk a vállalati versenyeken, de voltunk
városi, megyei, sőt országos versenyen is.
Milyenek voltak régen a Bányásznapok? Mik a jövőbeni tervek a rendezvénnyel kapcsolatban?
A Bányásznapok Vasas meghatározó rendezvényei voltak. Mivel az 50-es, 60-as években még nem
volt szabad szombat, ezért hivatalosan szeptember első vasárnapja volt a Bányásznap.
Úgy emlékszem, hogy a 70-es évek közepétől a földalatti dolgozóknak először kettő, majd később
három szabad szombatjuk volt egy hónapban így, a hivatalos Bányásznapi ünnepségek is már
szombaton elkezdődtek. A megemlékezések is szombaton voltak, ekkor adták át a különböző
kitüntetéseket. Emlékszem a 80-as években olyan Bányász Napra, amelyek már szerdán,
csütörtökön elkezdődtek különböző programokkal. Ekkor már a vendéglátó egységek is kitelepültek
a bányászotthon kerthelyiségébe és volt étel, ital bőségesen. Aztán megjelentek a bazárosok,
kőrhintások, céllövöldések is, melyek a mai Szent Borbála Park területén állították fel játékaikat.
Emlékszem a 60-as években egyszer egy kis családi cirkusz is szórakoztatta a vendégeket.
Szombaton este elmaradhatatlan volt a Bányásznapi bál, mely hajnalig tartott. A jó zenét és
hangulatot általában a Göndöcs zenekar biztosította. Vasárnap délután pedig a fővárosból jöttek
fellépni színészek, táncdalénekesek. Ez volt a zárása a Bányásznapoknak. Rengetegen voltak kint,
mindig tele volt a helyszín emberekkel. Rossz idő esetén természetesen a programokat a Bányász
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otthon nagytermében tartották meg.
1993-ban volt az utolsó Bányásznap, ami még a régi rendszer szerint ment. Onnantól kezdve
megemlékezés ugyan volt minden évben, de ilyen nagy összejövetel már nem.
Egy projekt keretében most is tudtunk két Bányásznapot tartani, ami ugyan egy napos volt csak,
de már az első alkalom is jól sikerült. A második, ami tavaly volt, pedig még jobban. Az időjárás
sajnos mindkét esetben közbeszólt, de ettől függetlenül a rendezvény folytatódott a Bányász otthon
dísztermében. Összességében az egész nap jó volt és úgy látjuk, hogy egyre többen jönnek el. Tavaly
volt egy 15 perces tűzijáték is, ami szerintem nagyon szép volt. Erre is nagyon sokan összejöttek.
A mostani Bányásznapok ugyan szerényebbek, de azt látom, hogy van igény rá. Ugyanennek a
projektnek a keretében még idén is meg tudjuk tartani a rendezvényt és ha sikerül a most beadott
pályázaton nyerni, akkor ezt a hagyományt még 2 évig tudjuk folytatni. A későbbiekben is szeretnénk
Bányásznapot tartani, de, hogy milyen forrásból, azt még meglátjuk, az egy másik kérdés. Azt
mondom, hogy ezen kívül is sokkal több összejövetelt kellene szervezni itt Vasason. Úgy vettem
észre, hogy az emberek elszoktak ezektől a rendezvényektől.
Ha ez hagyománnyá tudna válni, akkor az embereket is jobban összehozná. Sajnos már sokan
elmentek közülünk, de azért még vagyunk páran a régi kollégák közül és úgy látom, hogy még
sokakat érdekel a rendezvény. Nem csak azokat, akik Vasason laknak – sajnos ők már nagyon
kevesen vannak, hiszen közülük sokan elköltöztek Uránvárosba, Kertvárosba már a ’70-es évek
végétől, valamint a bánya bezárása után sokan elköltöztek vidékre is, de ezekre a rendezvényekre
azért visszajönnek ide.
Pár gondolatot szeretnék még elmondani a Vasasi Szent Borbála Egyesület terveiből.
Néhány egyesületi tagunkban felmerült, hogy a szent Borbála Parkban kellene kialakítanunk egy
8 m hosszú faácsolatú vágatot, olyat, mint amilyen egykor volt egy bányavágat. Ebben a vágatban
szeretnénk kiállítani azokat az eszközöket, amelyeket a szabadba nem célszerű elhelyezni. Ez egy
kiállító teremként is működne és ha bárki ezt megnézné, akkor egy korhű környezetben láthatná,
azokat a berendezéseket eszközöket, szerszámokat, amelyekkel a ’90-es évekig dolgoztak a
munkatársaink. Az elmúlt években sok bányász eszközt sikerült összegyűjtenünk. Tavaly például
Márkushegyről egy bányamozdonyt vásároltunk, melyet teljesen felújítottunk, és kiállítottunk a
parkban. Ezt a hagyományt a következő években is szeretnénk folytatni.
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Walter József (1955-2019)
Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
elnök
(az interjú 2018-ban készült)
Pécsett született, Somogy-Vasason él. Mit jelent Önnek pécsinek, azon belül somogyinak
lenni?
Már a szüleim is itt laktak. Születésem óta tősgyökeres somogyi vagyok, soha nem költöztem máshová. A szívem és a munkám is ide kötött, valamint szeretek itt élni a régi emberek között. Somogy mindig is bányásztelepülés volt, bár jómagam sosem dolgoztam bányában. Az itteni emberek karakteres,
egyenes jelleme a mai napig fennmaradt, bár sokan elköltöztek vagy meghaltak azóta. A bánya bezárásával a település is bezárkózott, romlásnak indult. Csak az olyanok maradtak itt, mint én, akinek az
ereiben a mai napig is somogyi vér fut. Ezeknek az embereknek a szíve együtt dobban, már ameddig
a korunk miatt dobbanhat. A csendes élhető környezet itt tart minket, de az élet lassú, monoton, nem
ﬁataloknak való. Bár működik az általános iskola, a művelődési ház, de az a pezsgő élet, ami annak
idején volt, mára már emlék. A bányászok annak idején nagyon összetartottak. Nemcsak együtt szórakoztak a megterhelő és nagyrészt életveszélyes munka után, hanem az otthoni, háztáji munkákat is
együtt, kalákában végezték. Ha megjött télen a fa vagy a szén, a bányászfeleségek együtt behordták,
mire a férjük hazajött, már csak a fekete szénpor és a forgács tanúskodott arról, hogy volt ott valami.
Az összetartást jellemezte az is, hogy bármikor átmehettek egymáshoz egy kis zsírért, vagy sóért,
lisztért az emberek. A jó szó mellé biztos, hogy megkapták azt is, ami hiányzott. Mi úgy köszöntünk
egymásnak, már az iskolában is, hogy „Jó Szerencsét!” Ez egy régi bányászköszöntés, így köszöntek egymásnak a pécsi 39-es Dandár úti általános iskolában is, Uránvárosban. Az itt működő őrsök
feladatuknak tekintették, hogy az idős, beteg embereknek segítsenek a bevásárlásban, takarításban.
Mindezt önzetlenül, iskolaidőn kívül tették. Ebből is látszik, hogy mennyire másképp működtek errefelé a dolgok annakidején. A bánya összetartotta a közösséget, hiszen lent a mélyben is egymásra
voltak utalva az emberek, ennek köszönhetően a felszínen is. A bánya bezárásával, az emberek
inkább elköltöztek. A kiﬁzetett életjáradékukból Pécs belterületein vettek lakásokat. Megtehették még
úgy is, hogy az itteni szép, kertes házaikat el sem adták. A rokonok szép lassan lelakták ezeket az
épületeket, vagy mások költöztek be, ha a tulajdonos örökös nélkül halt meg. Sok területen alakítottak ki szociális bérlakásokat. Ide nehéz sorsú, sokszor halmozottan hátrányos helyzetű embereket
telepítettek be. Ők már nem foglalkoztak annyira ezekkel a házakkal, hiszen nem kötötte ide őket a
bányászmúlt. Nem innen származtak és nem is akartak beilleszkedni. Ez a folyamat sajnos a mai
napig tart. Ehhez még társul az elöregedés problémája, hiszen itt már nincsenek munkalehetőségek.
A ﬁatalok jobb esetben Pécsre, vagy az ország területén belül máshová költöztek. Sokan vannak,
akik külföldön keresik a megélhetést. Szomorú vagyok ettől, mert én az eddigi életemet itt éltem le és
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látom, hogyan fejlődik vissza ez a nagy múltú virágzó közösség.
Meséljen kicsit Somogy múltjáról! Hogyan jött létre ez a városrész?
Somogy nevét legelőször 1406-ban említik egy oklevélben. Somogy középkori falu, a török hódoltság
alatt is folyamatosan lakott magyar település volt. Általános iskolája már a 18. században is működött. A 19. század végéig csak magyar anyanyelvű lakosa volt, majd a század utolsó harmadában
kezdtek itt nem magyar anyanyelvűek (foglalkozásuk szerint bányászok) megtelepedni. Figyelmet
érdemelnek azok a közlések, adatok (a Henrich-táró név alatt), amelyekben a település bányászhagyományai tárulnak fel előttünk: Szent Borbála tisztelete, bányászfelvonulás, bányászbúcsú,
bányászmise, bányászárvák, Borbálatelep stb. A település történetével behatóbban foglalkozott és
könyvet is kiadott Hámori Istvánné és Vókó János. 1946-ban egyesült Vasas községgel, 1954-ben
Pécshez csatolták Vasas I. néven. A rendszerváltás után kapta vissza hivatalosan a Somogy nevet.
Milyen kulturális programok voltak a művelődési házban?
Sokféle öntevékeny művészeti szervezetnek adott otthont. Színjátszókör, dalárda, citerazenekar, versmondó kör, asszonykórus, táncegyüttes, bányászzenekar, csak hogy néhányat említsek. Akkoriban
még a kocsma is párhuzamosan közösségépítő szerepet látott el, hiszen idejártak az emberek beszélgetni, szórakozni, kártyázni vagy éppen tekézni. Mi gyerekek, szívesen állítgattuk fel a bábukat
és közben ﬁgyeltünk a felnőttek beszélgetésére. Maga a művelődési ház is a kocsmának köszönhette a létezését. Néhány ﬁatal egy éjszakán kibontotta a kocsma egyik falát és másnap elkezdtek
hozzáépíteni az épülethez. Ezt persze nem nézték jó szemmel a rendőrök, de a bánya vállalta a
felelősséget. Hivatalos útra terelték a dolgot és elkezdődött a művelődési ház szakszerű építése. Sok
ﬁatal sportolt a helyi focicsapatban is. A hetvenes években kezdett megszűnni a sport. Összeolvadtak
a város kisebb focicsapatai, és így jöttek létre a városi nagy focicsapatok. A kulturális élet viszont
pezsgő volt. A bányászzenekarból alakult egy másik, úgynevezett R zenekar. Azért hívták így, mert
mindenkinek a neve r betűre végződött: Walter, Bayer, Stenczer stb. Ők zenéltek itt a bálokon, amit
minden hónapban megtartottak. Érdekes nevei voltak a báloknak is: Pöttyös bál, Ibolya bál, Hóvirág
bál, Tavaszi bál, Őszi bál, Erzsébet bál, Katalin bál, Borbála bál és még sorolhatnám. Kiemelkedő volt
a bányásznapi és a Borbála napi bál, ezt a kettőt nagy becsben tartották. Ezeken a bálokon a bánya
ﬁzetett minden felmerülő költséget. Mindenki, főleg bányászok, ingyen mehetett be, ehetett – ihatott,
amennyit csak szeretett volna.
Hogyan alakult a Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület és mi a célja?
Általános iskola után autószerelőnek tanultam. Nem szerettem igazán az iskolát, elnyomottnak
éreztem magam. Három-négy tanáromra emlékszem vissza szívesen, akik tényleg segíteni akartak nekem. Közülük Vókó Jánost emelném ki, akivel a haláláig tartottam a kapcsolatot. Második
édesapámként tekintek rá. Neki köszönhetően kezdtem el fotózni, irodalmi körbe járni, túrázni. Ő
hívott ifjúsági vezetőnek is az iskolába. A gyerekekkel rengeteg táborban vettem részt. Itt tanultam
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bele a szervezésbe, programok megvalósításába. János bácsi minden programunkban részt vett
és irányított engem, hogy a helyes úton maradjak. 1975-ben a Kodály Zoltán Művelődési Ház élére
egy felkészült, a népművészetről sokat tudó, igazi népművelő került vezetőnek, Szerecz József személyében. Ő kért fel arra már a nyolcvanas években, hogy másodállásban dolgozzak a művelődési
házban, mint ifjúsági vezető. Elfogadtam, hiszen mindig szerettem az ifjúsággal foglalkozni. A feltétel
az volt, hogy el kell végezni a főiskolát, hogy a megfelelő papírok is meglegyenek. Ebben a felesége,
Szerecz Józsefné Hertelendi Henrietta segített nekem, aki az akkori Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar népművelési tanszékének volt az adjunktusa. Elkezdtem a tanulmányokat
és mellette dolgoztam a művelődési házban. Több oka volt, hogy végül nem végeztem el: katonaság,
engedélyek megszerzése, család. A papírok nélkül is rengeteg programot sikerült megvalósítani az
évek során. Az 1970-es évekbeli somogyi kultúrházban igen mozgalmas volt az élet, a hét minden
napján voltak programok: mozi, bábszakkör, pingpong, könyvtár, nyugdíjas-, szakszervezeti, ifjúsági
klub, népdalkör. Kertész Attila egyetemi docens vezetésével alakult meg ez a népdalkör és mellette
a citerazenekar. Ezek a nők és férﬁak, akik odajártak nem voltak képzett zenészek. A gyors szakmai
fejlődés alapja persze a jó emberi hozzáállás; az emberi tartás, a bányászéletből hozott összetartás,
a megbízhatóság és talán az, hogy megérezték, milyen szívesen, örömmel tanították őket. Ez jó
hangulatot szült, melyben sokkal könnyebb volt dolgozni és eredményeket elérni. Kölcsönössé vált
az egymás megbecsülése, és a barátság. A népdalköröknek két alapvető céljuk lehet. Az egyik a
hagyományőrzés, a környék, a falu népdalkincsének felkutatása, a népdalok megszólaltatása, továbbadása, éltetése. Mivel Pécs-Somogy elsősorban bányásztelepülés volt, itt a hagyományőrzést a
bányászdalok, bányászballadák – ezekből sajnos meglehetősen kevés volt – felkutatása és éneklése
jelentette volna. Munkálkodtunk is ezen, de inkább a másik lehetőség lett a fő proﬁlunk. Ez pedig az
értékes – már lejegyzett – magyar népdal anyag megtanulása, csokorba szedése és annak megszólaltatása, előadása volt. Természetesen szűkebb hazánk – Baranya, Somogy, Zala – népdalait
részesítettük előnyben. Sokat köszönhettünk két kiváló népzenekutatónk, Olsvai Imre és dr. Várnai
Ferenc gyűjtő és összegző munkájának. Ők nem egyszer meg is hallgattak minket, és előadást
tartottak az együttesnek.
Nagyon szerették a gyerekek a bakancsos túrákat, a fényképészklubot, sokan mindkettőbe jártak.
Versmondó-szavaló versenyeket tartottunk, színjátszó köröket szerveztünk. De mellette az idősekről
sem feledkeztünk meg, nekik is számos műsort adtunk. Amikor Józsi bácsi nyugdíjba ment, ehhez
a házhoz (Kodály Művelődési Ház) kettő másik ház is tartozott: A Kossuth és a Berze Nagy János
Művelődési Házak. Én maradtam itt helyben, Kiss Sándor vezette a Kossuthot, és Fábián János a
Berze Nagyot.
Ekkor 1990-ben alakult meg az egyesület. Céljait tekintve folytatta azt a megkezdett utat, amit eddig is végeztünk, kiegészítve a környezetvédelemmel, táj és épületmegóvással. Az idők folyamán
nagyon sok épületünk lett az enyészeté, ezeket szeretnénk újraépíteni, felújítani. Somogyban és
Vasason is vannak úgynevezett „bányász füstölők”. Nem arra kell gondolni, hogy a bányászokat
füstölték volna, sokkal inkább arra, hogy a régi időkben disznóvágás után a húst a faluban található
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közös füstölőkbe vitték tartósítani. Ezek mára funkciójukat vesztették, állaguk leromlott. Egy helyi
ﬁatal fejébe vette, hogy megpróbálja közös erővel felújítani ezeket az épületeket. A funkcióját tekintve
felesleges lenne visszaállítani, viszont emlékhelyet, kiállítást lehetne kialakítani benne. A vasasiakkal
együtt segítünk a ﬁatalnak ebben a munkában.
Ápoljuk településünk történelmi hagyományait, megőrizzük elődjeink kultúrájának örökségét, és segítjük a lakosság kulturális és sport életének szervezését. Az egyesület célja, hogy cselekvési lehetőséget biztosítson mindazoknak, akik tenni akarnak az emberek művelődéséért, és szabadidejük
hasznos eltöltéséért.
Olyan programokat rendezünk, amik felpezsdítik az itteni életet: Bányásznap, Hősök Napja, Szent
István labdarúgó kupa. Megemlékezünk a fontos állami ünnepekről is. Tiszteletben tartjuk és megünnepeljük Szent György és Borbála napját. Szoros kapcsolatot ápolunk a helyi általános iskolával,
nekik rajzpályázattal, túrákkal készülünk minden évben. A művelődési házban bányászmúzeumot
rendeztünk be. Szeretnénk kibővíteni, másoknak is megmutatni ezeket a kincseket. Lassan feledésbe merül a nagymúltú bányászélet. A ﬁatalok nem is tudják, hogy milyen kincseket rejtenek még ezek
a területek, a máig még élő bányászok, vagy leszármazottjaik. Együttműködünk a közelben működő
civil szervezetekkel, közös programokat szervezünk. Ilyen egyesület a Tegyünk Egymásért vagy a
Vasasért Egyesület. Így teljes a kör, hiszen mindannyian ezért a városrészért, Somogy-Vasasért dolgozunk. Bár elöregedő a lakosság, azért vannak „gyüttmentek” akik szívesen költöznek ide. Felújítják
a régi lakásokat, bekapcsolódnak az őslakosok életébe. Folyamatosan szépítjük a környezetünket,
sokan segítenek ebben. Jönnek a felhívásunkra és ha kell, a partoldalt csinálják meg, vagy a temetőt
gazolják ki. Szemétszedésben is számítunk rájuk és az iskolásokra is.
Szeretném, hogy ez a gyönyörű somogyi terület újra virágzó és prosperáló legyen az emberek számára. Somogy-Vasas-Hird mindig együtt lélegzett, együtt élt, szeretném, ha ez a jövőben is így lenne.
Hiányoznak a ﬁatalok – talán, ha jobban be tudnánk őket vonni, hisz ők a jövő, mi már a múlt vagyunk.
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Összefoglaló
A Somogy-Vasas-Hird városrészekben összesen 44 interjú alapján készítettük el a célterületi elemzést. Az információgyűjtés során kíváncsiak voltunk az interjúalany helyi közérzetének minőségére,
a közvetlen lakókörnyezetében való társadalmi mozgásokról alkotott véleményére, a változásokkal
kapcsolatos elképzeléseire. Az interjúk a helyi véleményformálók érték- és problémaköreinek megismeréséhez, a cselekvési kedv irányainak feltérképezéséhez adtak támpontokat. Fontosnak tartottuk,
hogy megszólítsuk azokat, akik munkájuk, szakmai kompetenciáik és társadalmi szerepvállalásuk
alapján a helyi társadalmi változások kérdéskörében meghatározó információkkal és személyes
meglátásokkal segíthetik a projekt sikeres megvalósulását. Prioritást jelentett a kulturális-közösségi
színterek munkatársainak, a civil szervezetek aktivistáinak és a programok résztvevőiként elért lakosság véleményének megismerése. A válaszadás önkéntes volt.
A válaszok alapvetően három fő alapkérdés köré épültek. Az első szempont arra irányult, hogy mit
jelent a pécsiség a válaszadó számára, és milyen megőrzendő értékeket tartanak fontosnak a városrészben. E kérdéskörben rendkívül szerteágazó visszacsatolások érkeztek, ugyanakkor jól kirajzolódott a város/városrész közösségi értékrendszere. Megemlítésre kerültek jelentős programok,
közösségi színterek és egyéb, a polgárok mindennapjaiban jelentős momentumok.
A második szempont a városrészben fellelhető problémák megismerésére fókuszált. E kérdéskörben
egyre szélesedő fókuszpontok kerültek meghatározásra. A válaszadók által megemlített témák a környezeti, gazdasági, intézményi, infrastrukturális és a közösségi életet jellemző állapotok köré épültek.
A közösségi együttműködések korlátai és dilemmái mellett megjelentek a városképi kérdések, fenntarthatósági és közlekedési nehézségek is.
A harmadik aspektus a válaszadó személyes aktivitása, közösségi szerepvállalási hajlandóságának
megismerése volt. E kérdéskörben is sokrétű válaszok érkeztek, melyek jellemzően az önkéntes
munka, civil aktivitás, a személyes példamutatás, a saját tudás és tapasztalat megosztásának szándékára irányultak.
Az interjúk összesítését a stratégiai tervezéshez hasonló módon végeztük. A válaszadó által deklarált
pozitívumokat értékek, erősségek, erőforrások kategóriába soroltuk, a szükséges változásokra irányuló negatívumokat, problémákat, hiányokat, gyengeségeket kihívásként és a jövőben megoldandó
feladatként értelmeztük, a változásokhoz való hozzájárulást pedig olyan lehetőségként, mely a projektcélok-erőforrások kontextusában eszköz lehet a megvalósítandó fejlesztési folyamatok során. A
válaszok súlyozása a válaszadók által szabadon kifejtett témakörök rangsorolása mentén történt, így
a legtöbbször említett téma került a helyi programtervező munka középpontjába. Fontos megjegyeznünk, hogy A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában című projekt közösségi események
és folyamatok megvalósulását támogatja, tehát infrastrukturális beruházásokat nem. A felmérést követően elkészült városrészi cselekvési terv így az interjúk eredményeihez is kapcsolódott.

41

A Somogy-Vasas-Hird városrészek Pécs keleti oldalát határolják. Az egykoron önálló települések
ma is sajátos arculattal bírnak. Megtartó közösségeiket a várostól való relatív távolság, az egymásrautaltság is erősti. Több közösségi színtér is működik itt a helyi civil szervezeteknek köszönhetően,
gazdag közösségi élet jellemzi minhárom településrészt.

Kirajzolódott pozitív fókuszpontok Somogy-Vasas-Hird városrészekben
Az interjúkból kibontakozó, az interjúalanyok számára legfontosabb a helyi kötődést, mindennapi
életet meghatározó értékek a bányászmúltra és a kisközösségekre irányultak:
-

kulturális élet, a bányászközösségek megtartó ereje;
erős közösségi összetartás;
nyugodt, csendes, falusias és szép környezet;
a helyi tudás, mesterségek és hagyományok meghatározó szerepe.

Problémák, változásokra irányuló válaszok Somogy-Vasas-Hird városrészekben
A változások iránti igények megfogalmazása jellemzően azokra a problémákra irányulnak, melyek az
interjúalany mindennapjait negatívan befolyásoló tényezők, valamint a személyes érintettség okán a
társas kapcsolatokat, közösségi tevékenységeket és a közvetlen társadalmi szerepvállalást befolyásoló nehézségek. A kialakult sorrendből is jól kirajzolódnak a közösségi életre ható összefüggések:
-

a közbiztonság nem kielégítő;
elhanyagoltság, a közterek állapota nem kielégítő;
közlekedési nehézségek;
járdák, utak állapota nem megfelelő;
információáramlás hiánya;
elöregedő városrész, a ﬁatalok megszólítása, bevonása, a generációk közötti párbeszéd
nehézkes.

Személyes szerepvállalás lehetőségei
Az interjúalanyok személyes jövőbeni közreműködése jellemzően hasonlóan abban a társadalmi
szerepvállalásban nyilvánul meg, amely a jelenben is meghatározza közösségi tevékenységeiket.
Fókuszpontok rangsora:
-

személyes szerepvállalás, önkéntesség;
közösségi programok szervezése;
példamutatás, összefogás.

A Somogy-Vasas-Hird településrészek legnagyobb erősségét a közös bányászmúlt és vidéki élet
hagyományaihoz kapcsolódó értékek megőrzése adja. A bányászathoz kapcsolódó emlékek és tra-
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díciók a helyi identitás részét képezik. A helyi közösségek a ﬁatalabb korosztály bevonását és a
programok megvalósításában való aktivizálását, a generációk együttműködésének erősítését fogalmazták meg.
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A „Helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” című
projekt célterületei
Belső városrész
A Belső városrész célterületet két településrész alkotja: a történelmi Belváros és a Siklósi külvárosnak nevezett
városrész. E két terület tekinthető Pécs központjának. Északon az Aradi vértanúk útja, Kálvária utca, keleten az
Ágoston tér, Majorossy utca, Lánc utca, Sport utca, Alsómalom utca, délen a Bacsó Béla utca, Somogyi Béla
utca, Kálvin utca, nyugaton a Klimó utca, Rákóczi út és a Szabadság utca határolják.
Szigeti városrészek
A Szigeti városrészek célterületet két településrész alkotja: Szigeti külváros és Ispitaalja. A településrészt északról az Ifjúság útja, Alkotmány utca és Kodály Zoltán utca, keletről a Klimó utca, Rákóczi út, Szabadság utca,
Kálvin utca, Alsómalom utca, Siklósi út, nyugatról a Kürt utca, Tüzér utca, délről pedig vasútvonal határolja.
Uránváros
Az Uránváros célterületet 3 városrész alkotja: Uránváros, Kovácstelep és Szigeti-tanya. Északról a 6-os út,
nyugatról a Tüzér utca, délről a Pécsi-víz és a Nyugati ipari út és a Magyarürögi-vízfolyás határolja.
Nyugati városrészek
A Nyugati városrészek célterület keleti határát a Magyarürögi út és vízfolyás jelenti, déli végpontját a Pécs-Budapest vasútvonal határozza meg és a 6-os út, északról a Mecsek lankái jelentik terjeszkedésének korlátját, míg
nyugati vége a város közigazgatási határa. A célterületet a következő városrészek alkotják az ITS meghatározása alapján: Újmecsekalja, Rácváros, Szentkút, Kismélyvölgy, Ürög, Szentmiklós, Patacs, Zsebedomb, Fogadó,
Bolgárkert, Nyugati ipari út.
Nyugat-Mecsek
A területet nyugaton a Magyarürögi vízfolyás, délen a Szigeti út és a Kürt utca, Ifjúság útja, Alkotmány utca
és a Kodály Zoltán utca, keleten a Bartók Béla utca, Bárány út, Erdész utca határolja, míg északon a Mecsek
lankái jelentik terjeszkedésének korlátját. A célterületet Deindol, Donátus, Makár, Csoronika, Bálics, Szkókó és
Rókusdomb településrészek alkotják.
Közép-Mecsek
A területet nyugaton a Bartók Béla utca, Bárány út, Erdész utca, délen az Aradi vértanúk útja, Kálvária utca,
Majorossy utca, Ágoston tér, Ady Endre utca, Hársfa út határolja, keleti végpontját a Rákos Lajos, Gödör utca
jelentik, északi kiterjedését pedig a Misina, Tubes és a Lapis határozzák meg. A célterületet Mecsekoldal, Havihegy, Piricsizma, Gyükés és Rigóder településrészek alkotják.
Kelet-Mecsek
A területet nyugaton az Engel utca határolja, nyugati végeit a Rákos Lajos utca, Gödör utca, Karolina külfejtés,
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Gesztenyés utca jelenti, északon a Kénes út, Komlói út szegélyezi, északi és keleti vége a város közigazgatási
határa, délen a 6-os út határolja. A célterületet Pécsbánya, Szabolcs, Szabolcsi zártkert, Meszes és Diós városrészek alkotják.
Kelet-Pécs
A Kelet-Pécs célterületet északon az Ady Endre utca, Hársfa út, Engel utca és a 6-os út határolja, keleten Pécs
közigazgatási határáig terjed a városrész, délen az 57-es út, nyugaton az Árpádi-árok, Faiskola utca, Siklósi
út, Somogyi Béla utca, Bacsó Béla utca, a Sport utca és Lánc utca határolja. A célterületet több településrész
alkotja: Budaiváros, Budai külváros, Kisbalokány, Basamalom, Gyárváros, Üszög, Üszögi tározó-major, Balokány, Tüskésrét, Újhegy. A célterület térszerkezete rendkívül eklektikus. Belvárosi, sűrűn beépített, családi házas
külvárosi és falusi jellegű főleg lakóövezetek, valamint a zöldfolyosó részét képező szolgáltató területek, továbbá
barnamezős és iparterületek tarkítják a képet.
Somogy-Vasas-Hird
A területet különálló településrészek alkotják, melyek szervesen nem tartoznak Pécs városszövetébe: Józsefháza, István-akna, Rücker-akna, Somogy, Vasas, Hird, Flóriántelep, Petőﬁ-akna, M utca, Murom és Árpádtető.
Észak-Kertváros
A területet északon a Kálvin utca és a vasútvonal, keleten a Siklósi út, Árpádi-árok, Faiskola utca, Fésűs utca,
Málomi út, délen a Maléter Pál út és a Málomi-árok, nyugaton a Megyeri út, Garázs utca határolja, valamint
nyugati végei a város közigazgatási határát is jelentik egyben. A célterületet Kertváros, Észak-Megyer és Füzes
alkotják.
Közép-Megyer
A területet Megyer központja alkotja. Északon a Maléter Pál út, nyugaton és délen a Nagy Imre út, keleten
a Siklósi út határolja. A célterület kialakításra vonatkozó előírásnak eleget téve a területhez tartozik a Boros
István utca és a Littke József utca lakótömbjei is.
Dél-Megyer
A területet Megyer-déli része alkotja. Északon és keleten a Nagy Imre út és a Málomi-árok, keleten és délen a
Tildy Zoltán utca, Felső utca határolja, nyugati végei Pécs közigazgatási határát jelentik.
Déli városrészek
A városrész keleti, déli és nyugati határa egyben a város közigazgatási határa is, északon a Nagy Imre út és a
Málomi-árok választja el Megyer többi részétől. A Déli városrészek célterületet Málom, Postavölgy, Árpádváros,
Nagyárpád, Köztemető, Péterpuszta, Déli gazdasági terület, Rózsadomb alkotják.
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IX.

SOMOGY-VASAS-HIRD

