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KEDVES PÉCSBÁNYAIAK! 
 
2009 decembere óta járunk több-kevesebb rendszerességgel 
Pécsbányatelepre, hogy megismerjük a települést, ahogy azt az itt élők 
látják. Hallottunk persze jót és rosszat. Az a meggyőződésünk alakult ki, 
hogy Pécsbánya múltjának eleven emléke és Pécsbánya jelenlegi állapota 
között oly nagy a különbség, hogy ez szinte bénítólag hat az itt élőkre. Ez 
megnehezíti, hogy ebben a helyzetben pozitívan gondolhassunk a jövőre. 
Pedig ahhoz, hogy szeretettel gondolhassunk lakóhelyünkre, jó, ha látunk 
benne fantáziát, kell, hogy higgyünk a fejlődésében, különben nem is 
teszünk érte. Éppen ezért döntöttünk úgy mi, „messziről jött emberek”, 
hogy ezen a ponton járuljunk hozzá ahhoz, hogy a helyi közösség új 
energiákat, tetterőt, együttműködést fejleszthessen ki magában. Hogy a 
múlt mellett a jövőről is legyen szerethető képe a pécsbányaiaknak, hogy a 
jelen helyzetben is lássák a település értékeit, a fejlődés lehetőségeit. Ennek 
érdekében hirdettünk rajzpályázatot a gyerekek körében Pécsbánya 
jövőjéről a Mural Moral Mező Csoporttal, és szerveztünk egésznapos 
jövőműhelyt a Közösségi Házban. 
 
Kiadványunkban gyerekek rajzait láthatják, de a felnőttek szövegei sem 
ígéreteket, hanem ötleteket, vágyakat, érzelmeket írnak le. Sokan fogadtak 
bizalmukba bennünket, volt, aki alvó csipkerózsikának nevezte lakóhelyét, 
más azt éreztette velünk, hogy most talán megmozdult valami. És valóban. 
Ez a kis füzet sem lehetne a kezében, ha nem lenne itt ennyi szervezet, 
intézmény, csoport, és ha nem történt volna ennyi új dolog 
Pécsbányatelepen ebben az időben. 
Célunk az, hogy ezzel a kiadvánnyal is „mozdítsunk valamit”, ezért ezúton 
bátorítom a kedves olvasót, hogy vegye fel a kapcsolatot szerzőinkkel, 
akiknek elérhetőségét az alábbiak szerint itt megadom. 
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BESZÁMOLÓ A PÉCSBÁNYAI JÖVŐMŰHELYRŐL 
 
 
Egy maroknyi helyi lakos aktív részvételével 2010 június 19-én dolgoztunk 
együtt a jövőműhely módszerével a Pécsbányai Közösségi Házban. 
Mindannyian azt szeretnénk, ha ez csak a kezdete lenne a közös 
gondolkodásnak, a közös cselekvésnek, ezért csak főbb vonalaiban 
foglalom össze a nap eredményeit. 
 
A legfontosabb problémáknak a következőket találtuk: 
A helyi fiataloknak nincs egy saját helye, ahol szabadidejüket együtt és 
hasznosan eltölthetnék. A városi önkormányzatnak nincsenek tervei 
Pécsbányateleppel és helyieknek sincs közös jövőképe. Munkanélküliség. 
Közös ügyek hiánya a helyi csoportok, szervezetek között. Rekultiváció 
hiánya. Nincs profi népművelő. 
 
A fejlődés irányának meghatározásához, a közös jövőkép kialakításához 
nem szabtunk határt a fantáziánk szárnyalásához. Elképzeltük, hogy 2050-
re minden ötlet, vágy, igény megvalósult. Ide tartozik az alapellátás és 
szolgáltatások fejlődése, a külfejtés területén egy városi szabadidőpark 
kialakítása, turisztikai fejlesztések a bányászmúltra, az erdő és a hegyek 
közelségére valamint az említett szabadidőparkra alapozva, és 
természetesen a közösségi települési értékek megerősítése. 
 
Mindezek érdekében az alábbi feladatokat, cselekvési irányokat jelöltük 
meg: 
- Együttműködés fejlesztése a helyi csoportok, közösségek, szervezetek 
között, közös ügyek - mentén.  
- Program a helyi fiatalok felelős közösséggé szervezésére. 
- A Karolina-külfejtés rekultivációjának előmozdítása különös tekintettel az 
emlegetett városi rekreációs funkcióra. 
- A Kórház-épület hasznosításának előmozdítása (a jelenleg még 
köztulajdonban lévő épület valamilyen formában a helyiek javára 
működhessen tovább). 
 

Peták Péter 



 
 
 

 



 
 
Kovács Sebestyén (7 éves) - Játszótér a bányagödörben 
 
 

 
 
Mohácsi Lilla, (7 éves) 



EGY RÉGVOLT SZOMSZÉDNAK – LEVÉL 2050-BŐL 
 
 
 
Kedves barátom ! 
 
 
Van annak már negyven éve is, hogy elköltöztél innen Pécsbányáról, mert 
azt gondoltad, nincs itt jövő. 
Tévedtél kedves barátom! 
Én maradtam, s ma már biztos vagyok benne, megérte! 
Sok minden megváltozott, mégis – azt gondolom – sok értékes, szép dolog 
megmaradt a telep múltjából. 
 
Hogy mik azok, amik a régi Pécsbányát idézik? 
A szépen felújított gróf Széchenyi István akna, ami persze ma ipari 
múzeumként működik, s látogatók százainak mutatják be a régi 
bányászkodás emlékeit. Még a tárnába is le lehet szállni, egészen a 
nyolcadik szintig. Persze sok más tematikus kiállítást is rendeznek itt, ami 
az egyik fő célpontjává tette az aknát a turistáknak. 
 
Az alsó iskolaépület, újra iskolaként működik, kis létszámmal, de nagyon jó 
tanerőkkel, híre van városszerte. 
Nem messze tőle, a régi tűzoltó szertár épületét is felújították, egy helyi 
hagyományőrző egyesület működteti. Vele szemben a helyi rendőrőrs 
épülete is megmaradt a régi fabetétes stílusban. 
Nem változott a régi templom és a temető sem, csak egy kicsit tisztább, 
gondozottabb a környéke. 
Ezen kívül azonban szinte minden kicserélődött, megújult, kivéve engem, 
mert én már csak beleöregedtem ebbe a gyönyörű, kis városrészbe. 
 
Drága párommal beköltöztünk az Idősek Otthonába, amit inkább 
neveznék az Idősek Palotájának, mert olyan luxus körülményeket biztosít 
az itt lakóknak. Persze meg is kérik az árát, de mi - mint helybeliek – 
jelentős kedvezményben részesültünk. El se hinnéd, de ez a luxusház a volt 
kórház épülete. Mi a második emeleten kaptunk egy tágas apartmant. Az 
ablakai az aknára néznek, meg a vele szemben álló szolgáltatóház hosszan 
elnyúló, modern, faszerkezetes épülettömbjére. Ide szoktunk átjárni 
fodrászhoz, kozmetikushoz, postára, vagy friss gyümölcsöt vásárolni, néha 
beülünk egy kávéra, vagy sütire a cukrászdába, ha velünk jött valamelyik 
dédunokánk, mert „bűnözni” csak vele lehet. 
 



A Gesztenyés utcai régi házunkba most az egyik unokánk költözött a 
családjával – ők is imádják a környéket – s hetente lesétálnak, vagy 
bicikliznek hozzánk az erdei sétányon. A sétány mellé egy bobpályát 
építettek, ami télen a telepi gyerekek nagy kedvence. 
 
Szombatonként én szoktam felsétálni a focipályához, szurkolni a Pécsbánya 
NB II-es csapatának. Bérletem van a fedett lelátó tizedik sorába, ezért 
sorba sem kell állnom a pénztárnál, ami az én koromban nagy előny! Az 
egyik unokám az ifiben játszik a nagymeccsek előtt, ezért rá szokott menni 
az egész délutánom, de nem bánom, mert jó a hangulat. 
A gyerekek mindig csábítanak – papa, ha már idáig feljöttél, gyere át a 
Művelődési Házba - de engem már nem vonz az a sok program, meg 
nyüzsgés, ami ott van. 
Szívesebben megyek el a családdal a Szabadidő Parkba. Ott a nagy árnyas 
fák alatt sétálunk, piknikezünk, a kicsik meg labdáznak, bicikliznek, vagy 
kibérelnek a vendégháznál egy csónakot és a tavat járják körbe. A felső 
tóhoz ritkán megyünk, mert a horgászatot ma is unalmas sportnak tartom, 
hiába mondja János bácsi, a szomszéd lakó, mekkora pontyokat szokott ott 
fogni. 
 
Persze semmi sem tökéletes, időnként engem is zavar az a sok turista, meg 
külföldi, akik feltöltődni, pihenni járnak ide, de belátom, sok embernek 
adnak munkát, megélhetést, ezért szükség van rájuk. 
Te is eljöhetnél egyszer egy kicsit - hagyd ott a nagyváros nyüzsgését a 
kedvemért – meglátod, hamar visszavágynál ide! 
Most zárnom kell soraimat, mert bejelentkeztem tegnap a masszőrhöz, s 
jelzett a személyhívómon, hogy vár. 
Szeretettel barátod: 
 
 
 
Vozár Pali  



 
 
Vozár Janka (1. osztály) 
 
 

 
 
Bronz Adrienn Ágnes (9 éves) - Műemléket szeretne Pécsbányán 



 
Falavató 
 

 
 
Dezső Dzsenifer (5/ A osztály) 



EGY RÉGVOLT SZOMSZÉDNAK – LEVÉL 2050-BŐL 
 
Kedves Eszter! 
 
Szeretném megosztani veled örömömet, hogy mi minden alakult itt 
Pécsbányán, mióta nem találkoztunk! 
Tudod, a legfontosabb, hogy a gyerekeknek remek lehetőségeik nyíltak 
mióta kialakították a Karolina Extrém és Szabadidőparkot! Sok lehetősége 
van az ügyesebb gyerekeknek, hogy tovább fejlesszék tudásukat például a 
parquer-özés területén. Évente több helyi és országos versenyt rendezünk 
mindenféle extrém sportágban, és a pécsbányai gyerekek mindig nagyon jól 
szerepelnek. Ráadásul a park a város többi lakója számára is nagyon 
kedvelt! 
A Pécsbánya SE is megnyitotta kapuit, már kicsi kortól mehetnek a 
gyerekek fociedzésre, kosárlabdázásra, atlétikára! Mondanom sem kell, 
milyen nagy lehetőség ez a fiataloknak. Ki tudja, hol születik meg a jövő 
Ronaldoja? 
Másik nagyszerű fejlemény, hogy működik egy ifjúsági klub is Pécsbányán. 
A fiatalok többet nem az utcákon töltik az estéiket. Úgy néz ki, hogy 
belerázódtak abba, hogy felelősek legyenek, azért, amit elvállalnak. Segítik 
az ifi vezetőt a programok kialakításában, a szervezésében. Mindenféle 
dolgokat csinálnak együtt: kirándulásokat, túrákat, filmklubot, közös főzést, 
számítógépes játékok versenyét, bulikat, táborokat, és kulturális 
programokon is gyakran fellépnek, akik tehetségesek a zenében, táncban, 
színjátszásban, festésben, mert vannak olyanok itt sokan. Nem is 
gondolnád!  
A táncos lábúak tánckurzusokon vehetnék részt: lehet tecktonikozni, hip 
hop, break tánc, ezek mind nagyon kedveltek, csak úgy, mint a 
küzdősportok: a thai boksz például. 
Egy ideje működik a helyi rádió, amit szintén a fiatalok szerkesztenek: a 
zenei műsor nagyon vegyes, leginkább rap + beatbox, hip hop, raggae, 
tecktonik, cigányzene hallható. Sok helyi banda is van, néha a rádióban is 
fel szoktak lépni élőben. Jó látnia a lelkesedésüket és hallani, hogy lesznek 
időről időre egyre jobbak! 
Nyáron a gyerekeknek lehetőségük van a felújított Bányamúzeumban 
dolgozni. Nagyon nagy az érdeklődés a turistaszámba menő 
bányalátogatások iránt. Legközelebb, ha nálunk jártok, együtt látogatunk le 
a Mecsek gyomrába! 
Láthatod Eszter, zajlik az élet itt nálunk, mióta számot vetettünk a múlttal 
és minden figyelmünket arra összpontosítjuk, hogy mi tehetünk azért, hogy 
egy szebb jövő álljon gyerekeink előtt.  

Üdvözlettel egy pécsbányai édesanya 



A PÉCSBÁNYAI SPORTÉLETRŐL 
 
2009 nyarán alakult meg a Pécsbánya Sportegyesület (Pécsbánya SE), mely 
elsősorban a megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság megnyerését tűzte ki 
céljául működésének első két évén belül. Az idei szereplés edző- és 
játékoshiány miatt nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de a tavaszi 
szezonra összeszedtük magunkat és eredményeinkkel a tavaszi forduló 3. 
helyén végeztünk. 
A 2010/11-es szezon célja a bajnokság megnyerése és a megye II. osztályba 
lépés. Ehhez elvileg minden adott: augusztusban kezdjük az alapozást és 
immár 30 főre bővült a keret. A csapat 5 napot tölt Fonyódon, ahol 
edzőtáborozás keretében mind fizikailag, mind mentálisan felkészül az őszi 
szezonra, melynek kezdete augusztus vége. 
Szponzorok belépésével a csapat költségvetése is stabilizálódott, így futja 
majd egy kis marketingre is. Irigykedve nézzük a baranyai kis falvakban az 
idegenben játszott meccseinken, hogy egy-egy meccsen az egész falu kint 
van, és bíztatja saját csapatát. Ezért a bajnokság kezdetétől aktívabban 
fogjuk saját hazai meccseinket reklámozni, hogy minél több pécsbányai 
látogasson ki azokra és buzdítsa a helyi csapatot. A tavalyi évben a 
csapattagok baráti körén kívül mások nem igazán látogatták rendszeresen a 
mérkőzéseket, pedig sokkal könnyebb hazai környezetben, saját szurkolók 
előtt győzelmet aratni, mint nélkülük. 
Augusztus elejétől szórólapokon és plakátokon lesz elérhető a hazai 
meccsek pontos időpontja, melyeket kivétel nélkül vasárnaponként a 
Gesztenyés utcai stadionban játszunk. A belépés természetesen díjtalan, az 
öltözőmesterünk Sanyi bácsi pedig jutányos áron kínál üdítőt és sört. 
A pécsbányai sportélet jövőjét illetően pedig fontos szerepet szánunk a 
Gróf Széchenyi István aknán megvalósítani tervezett fejlesztéseknek. Az itt 
kialakítani tervezett sportfunkciók lehetővé teszik, hogy akár a Pécsbánya 
SE keretein belül, akár önállóan mindenki megtalálhassa a saját számítását 
és sportágát (teremfutball, jorky-futball, műfüves foci, tenisz, tollas, squash, 
röplabda, stb.). A tervek szerint a projekt keretében létrehozott 
sportlétesítményeket a helyi lakosok jelentős kedvezménnyel vehetik 
igénybe, nem csak a bevezetés időszakában, hanem a későbbiekben is. 
A Pécsbánya SE kiemelt szerepet kíván betölteni a jövőben a városrész 
sportéletében, ezért szívesen veszünk bármiféle megkeresést, ami a sporttal 
vagy a szabadidő aktív eltöltésével kapcsolatos. 
 

Dr. Czéh-Tóth Márk sportegyesületi elnök 
 PÉCSBÁNYA SE 



 
 
Orsós Bálint (6 éves) 
 
 

 
 
Vozár Mátyás (3 osztály) - Olyan sportpálya, ahol lehet amerikai focizni 



 
 
Samu Gabriella (6 éves) 
 
 

 
 
Lakatos Júlianna (5,5 éves) 



 
 
Molnár Bálint (7 éves) 
 
 

 
 
Orsós Flóra (7 éves) 



 
Fodor Csaba György (7 éves) - Várat szeretne, ha építenének 
 
 

 
Horváth Friderika (7 éves) Orsós Flóra (7 éves) Mohácsi Lilla (6 éves) Undi 
Melinda (5 éves) Bokor Lívia (5 éves) - Ilyennek szeretnénk látni 
környezetünket 



A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN AKNA JÖVŐJE 
 
Társaságunk 2004 óta tulajdonosa a Széchenyi akna műemléki ingatlan-
együttesének. Azóta önerőből, illetve csekélyebb összegű pályázati 
támogatások felhasználásával megkezdődött az épületek fokozatos 
felújítása. Legfőbb célként először az állagvédelmet tűztük ki, így eddig 
javarészt tetőfelújításokra, homlokzati felújításokra került sor. 
2009 elején egy programadó egyetemi workshop keretében próbáltunk 
lehetséges hasznosítási ötleteket gyűjteni az ingatlan fejlesztési irányaival 
kapcsolatban. A közgazdász és építész hallgatókból álló vegyes csapatok a 
legkülönfélébb ötletekkel rukkoltak elő. Volt, aki multikulturális és 
művészeti központot, volt, aki elektronikai hulladékok újrahasznosítását 
vizionálta a területen. Mégha az ötletek nagy része nem is fog valóra válni a 
távoli jövőben sem, egyvalamire mindenképp jó volt a workshop: elindított 
egy folyamatot, ami a terület valamiféle tartós hasznosítása felé halad. 
Ennek jegyében 2010 eleje óta a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály 
Műszaki Karával együttműködve megkezdődött az ingatlanok és a terület 
építészeti felmérése. Ennek végeredményeként 2010 júniusára egy részletes 
felmérési terv állt elő. A projekt következő szakaszának előkészítése 
jelenleg is zajlik. Ennek során a pályázatok menedzselésére létrehozandó 
projekttársaság jelentős pályázati források elnyerésére tesz kísérletet 
2010/11-ben, valamint megkezdődik az építészeti előkészítő tervezés. 
Ami pedig a tervezett jövőbeli funkciókat illeti a kép igencsak vegyes: a 
korábbi Bányaház felújításával egy modern irodaházat alakítanánk ki, ahová 
induló vállalkozásokat csábítanánk inkubátorház jelleggel, a műhelyek 
felújításával kisiparos termelőüzemeknek kínálnánk megfelelő alternatívát, a 
korábbi kompresszorház kulturális és kreatív funkciók betelepülését várná. 
Ezenkívül a terület nagysága és jelenlegi beépítettsége lehetővé teszi egy 
(vagy több) modern könnyűszerkezetes gyártócsarnok felépítését is. 
Mindenképp szeretném megemlíteni a létrehozni tervezett sportfunkciókat 
is. A régi teniszpálya helyén egy fedett műfüves csarnokot szeretnénk 
építeni, az utcafronti területek megvásárlása esetén pedig egy teljesértékű 
fedetlen műfüves labdarúgópályát kiszolgáló létesítményekkel. Az épületek 
nagyobb tereiben squash és jorky foci pályák kapnának helyet, valamint 
felújításra kerülne a már meglévő tornaterem és klubhelyiség is. 
Mindezen jövőbeli víziók fontos előfeltétele azonban az András akna 
külfejtésének rekultivációs rendezése és a szociális városrehabilitációs 
program keresztülvitele lenne. Ezek megvalósulásával a pécsi fiatalok talán 
nem Kozármislenyt vagy Nagykozárt választanák fészekrakásuk 
helyszínéül, hanem Pécsbánya városrészét, ahol elérhető árakon, festői 
környezetben alapíthatnának családot. 

Dr. Czéh-Tóth Márk cégvezető, NEOLIT Kft. 



 
 

BARTALOVICS ZOLTÁN: 
 
PÉCSBÁNYAI CSÖND 

 
 

Roppan az ág a hó alatt, 
roskad a megmaradt levél. 
Halkul megannyi gondolat, 
s velük csöndesülök el én. 

Mecsek hófödte csúcsain, 
mint kazlakban áll az erdő 
s az Isten lenéz ugyan itt, 
midőn karácsony, ha eljő. 

A bányászok már rég meghaltak, 
Karolina fejtésű gödör. 
Tátong a hegy. Mély sebet harap, 
s a szél a porból mocskot pödör. 

Nincsenek ünnepek Pécsbányán. 
Gyermekeink síroknál állnak. 
A kórus egy halk imát kántál, 
az évek felettük csak szállnak. 

 

2005. 12. 23. 



 
 
Fodor Csilla (8 éves) - Virágos utcákat és tereket 
 
 

 
 
Jovánovics Alexandra (10 éves) - Tiszta, szép erdőt 



 
 
Fodor Fanni (14 éves) - Több virágot! 
 
 

 
 
Kovács Ferenc (14 éves) - Több szelektív hulladékgyűjtést! 



MIT SZERETNÉK PÉCSBÁNYÁN PÁR ÉV MÚLVA LÁTNI? 
 
Valahogy úgy veszem észre, hogy a telepen az itt élők nem mutatnak 
hajlandóságot arra, hogy közösségként működjenek.  Sajnos az a 
tapasztalatom, hogy egyáltalán nem értékelik, ha valaki a közösség 
érdekében tesz-vesz. Ha segítenek is, úgy tekintik, hogy annak a 
személynek tesznek szívességet, aki szervezője az eseménynek, vagy 
felkérte őket a részvételre. Pénzt várnak el segítségükért, vagy „egyéb” 
szolgáltatásokat stb. Ezzel nem is lenne probléma, ha előre bejelentenék 
anyagi, vagy egyéb igényüket a közösségi rendezvényükön való 
ténykedésükért. 
Sajnos 100-150 fős rendezvény lebonyolítása, vagy park létrehozása, 
közösségi ház üzemeltetése esetén - bármennyire is szeretném-, egyedül, 
pár emberrel, nem tudom elvégezni a feladatokat. Az egyesületünk meg 
nem rendelkezik annyi támogatással, hogy anyagilag honorálni tudjon 
minden segítséget.  
De még ezt is valahogy megoldanánk. Az viszont nagyon elkeserítő, hogy 
bármilyen programot szervezhetünk (bál, egészségnap, ruhabörze, 
sportnap) senki nem mutat annyi érdeklődést, hogy legalább 3 lépést 
megtegyen és „bekukkantson”.  
Pár év próbálkozás után már unalmas, hogy az az öt-hat ember táncol 
egymással, méri egymás vérnyomását, kangoo jump-ozik vagy netalán 
használt ruhákat cserél.  Valószínű, hogy próbálkozásaink egyre ritkábbak 
lesznek. 
Minek az egészség, sport, internet, számítógép, mozgás?! Kinek kell ez!??? 
Legyen diszkó, buli, és ismét diszkó! 
Az is elvárás, hogy legyen lenyírva a fű, „legyenek rendezvények 
általánosságban”, legyen minden elintézve, de lehetőleg ingyen, csak úgy 
„repülő sült galamb” módjára. 
Nekem az a nagy álmom, hogy a helyiek itt tolonganak a volt kultúrban, az 
ötleteikkel, „majd mi megszervezzük, lebonyolítjuk”, „sportot, kultúrát, 
művészetet akarunk” felkiáltással, a helyett, amit mostanában tapasztalok: 
„nem történik itt semmi, ami van az egy nagy …,  stb.”  vélemények 
hangoztatása a boltban, a kocsmában. 
A helyi fiatalok nem azért reklamálnak, hogy miért nincs diszkó, hanem 
azért, hogy a helyi ifjúsági egyesület miért nem hoz létre az ifjúságnak 
különféle szakköröket, klubokat, foglalkozásokat, ahol még tanulhatnának 
is valamit. 
Azt hiszem ezek csak álmok maradnak, és sajnos mindig az a vége, hogy 
felébredek, és „belelóg a kezem a bilibe”. Akkor lesz vége, ha már bili sem 
lesz és álmom sem lesz.  

Sok szeretettel: Vágner Ibolya 



MILYENNEK SZERETNÉM LÁTNI  
PÉCSBÁNYA JÖVŐJÉT? 
 
 
A nagymamám elmondásából tudom, hogy régebben Pécsbányán 
mozgalmasabb élet volt, mint manapság. 
Elmesélte, hogy működött piac, cukrászda, gyógyszertár, zöldséges, 
posta, húsbolt, rendőrség és több munkalehetőség. Itt üzemelt a 
bánya, de sajnos a bánya bezárása miatt sok ember elvesztette a 
munkáját. Voltak akik elköltöztek a jobb megélhetés érdekében, a 
lakosság kicserélődött. 
Pécsbányatelepen három iskola működött. A tanulók, akik innen 
kikerültek, többen felsőfokú iskolát is végeztek. A kultúrházban 
mozgalmas élet volt, számos rendezvényt szerveztek fiataloknak és 
öregeknek egyaránt. 
Könyvtár, mozi és strand is működött. 
Jelenleg a telepen csak két bolt és egy kocsma található. Az óvoda még 
üzemel, de az iskola már nem működik. A telepen élő fiataloknak 
szórakozási lehetőségük nincs, ezért néhányan rongálással töltik 
szabadidejüket. 
Jómagam és még sokan mások nevében szeretnénk, ha gyermekeink 
szebb jövője érdekében Pécsbányatelep újra fellendülne. 
 

 
Pécsi Mónika 



 
 
Fodor Fanni (14 éves) - Vidám Pécsbányát! 
 
 

 
 
Lakatos Krisztofer (7 éves) – Játszótér 



 
 
Jovánovics Alexandra (10 éves) - A pécsbányai arborétum felkarolása, 
hirdetése! 
 

 
 
Kovács Ferenc (14 éves) - Szép parkot, szökőkúttal! 



PÉCSBÁNYATELEP LÉTREJÖTTE ÉS FEJLŐDÉSE 
 
 
A Pécs történelmi városközpontjától 8 km-re észak-keleti irányban 
elhelyezkedő Pécsbányatelep létrejötte, fejlődése, mostani helyzetének 
alakulása szorosan összefügg a pécsi, Pécs-környéki bányászat történetével. 
 
A XIX.sz. második felétől a DGT (Dunagőzhajózási Társaság) környékbeli 
térnyerése után  fejlődésnek indult a kőszénbányászat. Megkezdődött a 
termelés műszaki, technikai feltételeinek a kialakítása, Magyarország, a 
Monarchia és Európa különböző országaiból ideáramló munkaerő részére 
pedig   a letelepedéshez szükséges alapvető feltételeket kellett biztosítani. A 
bányaüzemek melletti telepeken (kolóniákon) a XIX. században több 
ütemben alakítottak ki az akkori viszonyoknak megfelelő színvonalú 
munkáslakásokat, 1900 előtt 463 lakóépületet építettek összesen 1594 
lakással. 
 
A Káposztás-és a Nagyszököli völgyek között létrejött Pécsbányatelep 
(Colonia) a DGT egyik legnagyobb beruházása volt. A XIX. század 
második felében létrehozott telepi lakások mellé 1900 és 1930 között 
további 860 lakás épült, de itt alakítottak ki tisztviselői lakásokat, kórházat, 
iskolát, casinót, templomot és temetőt is. A bányavállalat – amelynek 
sokáig Pécsbányatelep volt az egyik központja – saját úthálózatot, vezetékes 
vizet, később villamos áramot és az alapvető kommunális szolgáltatásokat 
is biztosította az itt élőknek. 
 
A 2. világháború utáni időszakban is fontos gazdasági érdekek fűződtek a 
mecseki szénbányászat fenntartásához, fejlesztéséhez. Pécsbányatelep az 
1950-es, 60-as években érte el virágkorát, a bányászok életszínvonala 
jelentősen emelkedett, az átalakult bányavállalat továbbra is fontosnak 
tartotta a telepről és a telepiekről való gondoskodást.  
 
Pécsbányatelep leépülése az itteni aknák leépítésével, bezárásával, majd a 
külszíni fejtés megnyitásával kezdődött és a mecseki szénbányászat teljes 
megszűntetésével folytatódott. Az itt élő bányászok egy része elköltözött, 
romlott a szolgáltatások színvonala, a gyereklétszám csökkenése miatt 
megszűnt az iskola, bezárt a művelődési és egy idő után a kórház is, az 
elköltözésekkel a lakosság elöregedésének folyamat is felgyorsult. A régi 
bányászlakások önkormányzati tulajdonba kerültek, a beköltözők már nem 
kötődtek az itteni közösségekhez, hagyományokhoz. A bányaművelés 
okozta környezeti károk is jelentős mértékben hozzájárultak a lakóterület 
leértékelődéséhez.  



A leépülés által leginkább érintett pécsbányatelepi lakóterületeken 93, 
többségében alacsony komfortfokozatú lakás található, ebből 79 az 
önkormányzat tulajdonában van. A foglalkoztatott nélküli háztartások 
aránya 53,9%, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
pedig 63%. Az itt élők 80%-a csak általános iskolai végzettséggel 
rendelkezik. 
 
Pécsbányatelep gondjainak kezelésében, az elindult negatív folyamatok 
megállításában a legfontosabb szervező erő az 1995. június 1-jén 
megalakult Településrészi Önkormányzat, amely azonban csak a helyi 
partnerség erősítésével, az itt élő polgárok és civil szervezetek szoros 
együttműködésével lehet képes arra, hogy új irányt szabjon a városrész 
fejlesztésének. 
 

Pörös Béla 



 
 
Jovánovics Alexandra (10éves) - Több szeretetet Pécsbányán 
 
 

 
 
Horváth Zsolt (14 éves) - Pécsbánya a szeretet és vidámság otthona legyen 




