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Miseta Attila: Heterogénebb összetételű kuratóriumra számítottam

Drónokkal kutatják fel a pécsi szúnyoggócokat
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Hazánkban tavaly óta nem lehet 
légi-kémiai szúnyoggyérítést vé-

gezni, ugyanis nincs már olyan készít-
mény, melynek kijuttatása levegőből 
történő permetezéssel engedélye-
zett lenne. A földi-kémiai védekezés 
továbbra is működik, azonban ennek 
sokszor a terepviszonyok szabnak 
gátat. Fokozatosan előtérbe kerül így 
az egyébként jóval környezetbará-
tabb és hatékonyabb biológiai alapú 
módszer, melynek előkészítéséhez 
és a lehető leghatékonyabb haszná-
latához nagy segítség érkezett most 
Pécsre, csúcstechnológiás drónok és 
spanyol szakértelem képében.

 lMatoricz Tekla
A biológiai módszer lényege, hogy egy 
baktérium által termelt fehérjét tartal-
mazó készítményt juttatnak azokba a 
pangó vizekbe, ahol a szúnyogok te-
nyésznek, a lárvák pedig ennek hatá-
sára elpusztulnak.
A Biokom NKft. az idei évtől, a helyi 
önkormányzat által meghatározott 
irányelvekkel összhangban határozott 
lépéseket tesz a biológiai szúnyoggyé-
rítés irányába: megteremti az alkalma-
zásához szükséges alapfeltételeket és 
elindítja azt.
Elsőként, ahhoz, hogy pontosan meg 
tudják határozni, Pécsett mely helye-
ken van szükség gyérítésre, egy spa-
nyol-magyar cégtársulás csúcskategó-
riás drónjait vetik be.
Ruzsa Csaba alpolgármester ezzel kap-
csolatban arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy több mint egyéves munka előzte 
meg azt, hogy valóban elindulhasson 
az egyébként igényként már régóta 
megfogalmazott projekt: magyar és 
más európai szakemberekkel vették 
fel a kapcsolatot, hogy a lehető legjobb 
gyakorlatokat tudják átvenni annak 
érdekében, hogy a városüzemeltetés-
ben csökkentsék az esetleg ártalmas 
vegyi anyagok használatát.
– Nyugat-európai példákat alapul véve 
az a célunk, hogy Pécsen lecsökkenjen 
a jelentős vegyszerhasználat a szú-
nyogirtásban. Ennek az első eleme a 
mostani felmérés, melyet a Magyar 
Szúnyogirtók Országos Szövetsége 
által javasolt szakemberek végeznek – 
fogalmazott az alpolgármester.
A városüzemeltetési feladatokat ellátó 
Biokom a drónos feltérképezés ismerte-
tésének céljából sajtónyilvános eseményt 
is szervezett, melyen részt vett Kőszegi 
Dániel, a Lokímica Hungary Kft. ügy-
vezetője, és egyben a Magyar Szúnyogir-
tók Országos Szövetségének elnöke, dr. 
Kemenesi Gábor, a Szentágothai János 

Kutatóintézet virológus kutatója és Ma-
nuel García Howlet, a spanyol Lokímica 
nemzetközi igazgatója.
Kemenesi Gábor hosszú évek óta ku-
tatja többek között a csípőszúnyogok 
által terjesztett betegségeket, szak-
mai tudásával járul hozzá a mostani 
munka sikerességéhez. Lapunknak 
elmondta,

„Pécs hazánk egyik 
legjobban feltérképezett 
városa szúnyogügyben”.

Hozzátette: az eddig a vérszívókról 
megszerzett tudás most majd  „in-
tegrálódhat a végrehajtásban”, vagyis 
okosabb, nyugati országokban régóta 
használt megoldással védekezhetünk 
ellenük. Hangsúlyozta,  a csípős rova-
rok gyérítése nagyon fontos azért is, 
mert egyre több és veszélyesebb álta-
luk is hordozott kórról tudni.
Lapunk azt is megtudta a kutatótól 
a sajtóeseményen, hogy a biológiai 
módszert közel 50 éve alkalmazzák 
például Németországban, ahol felmér-
ték azt is, hogy a vízi élővilágra nincs-e 
negatív hatással a készítmény bejutta-
tása.
A szakember megnyugtatott minket: 
elmondta, egyáltalán nem kell félni 
attól, hogy a vízben lakó többi élőlény-
nek bántódása esik.

Sőt, attól sem, hogy a szúnyoglár-
vák pusztulása miatti táplálékkiesés 
veszélyeztetné az állatokat, hiszen a 
szúnyogok körülbelül 20 százaléka 
így is megmarad – tette hozzá. Azt is 
hangsúlyozta, hogy a biológiai sokkal 
jobb a kémiai irtásnál, hiszen utóbbi 
esetében nem csak a vérszívók, de más 
rovarok is áldozatául eshetnek a leve-
gőbe jutó vegyszernek.
A sajtóeseményen  Manuel García 
Howlet elmondta, ő a megelőzés híve: 
ugyan a kémiai gyérítés látványos 
és hangos, így az emberek számára 
megnyugtatóbb lehet, mert érzéke-
lik, hogy valami történik. A biológiai 
irtás ezzel szemben csendes munka, 
viszont általa már azelőtt kezelhető 
a gond, hogy valójában kialakulna, 
hiszen a szúnyog még lárvakorában 
elpusztul.
Hangsúlyozta, habár jelenleg országa-
inkban – itt Spanyolországra és Ma-
gyarországra célzott – a szúnyogok 
inkább csak idegesítő problémát jelen-
tenek, mint valódi veszélyt az emberek 
egészségére, ez hamar megváltozhat az 
új fajok és egyre komolyabb betegsé-
gek európai megjelenésével.
Kemenesi Gábor és  Manuel García 
Howlet azt is elmondták lapunknak 
a  drónok bemutatása előtt, hogy a 
pécsi lakosságot is bevonják majd a 
munkába.

Ez fontos, hiszen a szúnyogok akár 
magántulajdonban lévő telkeken is 
kialakíthatnak tenyészőhelyeket, me-
lyek megszüntetésében a szakemberek 
segítik majd a helyieket igény esetén.
– A cél az lenne, hogy a városlakók 
szóljanak a szakembereknek, akik el-
magyarázzák nekik, miért és hogyan 
érdemes megelőző lépéseket tenni 
annak érdekében, hogy a háznál vagy 
a földeken megtelepedjenek a szú-
nyogok. 
A ház körüli védekezés egyébként 
nagyjából kimerül abban, hogy ki-
öntjük a vizet, melyben a lárvák 
megtelepedtek, esetleg lehálózzuk a 
potenciális élőhelyeiket, de rengeteg 
módja van – vélekedett Kemenesi 
Gábor.
A Biokomtól megtudtuk, hogy a  la-
kossági tájékoztató kampány lebonyo-
lítása a biológiai szúnyogirtással, és 
az ehhez kapcsolódó háttérmunkák-
kal megbízott vállalkozó, a Lokímica 
Hungary Kft. feladata lesz. 
A figyelemfelkeltő akciót a felméré-
sek és a szakértői vélemények alapján 
a legkockázatosabb területekre fogják 
összpontosítani: a gyakorlatban ez 
szórólapokkal, közösségi hálókon tör-
ténő megjelenéssel, plakátokkal, be-
szélgetésekkel és szükség szerint akár 
háztól házig tartó személyes népszerű-
sítéssel fog megvalósulni.

Reszkethetnek a vérszívók! 
Drónokkal kutatják fel a szúnyogtenyészőhelyeket
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Tavaly januárban tett feljelentést a 
pécsi önkormányzat vagyonkeze-

lő cégének (PVH Zrt.) igazgatója két 
ügyben hűtlen kezelés és más bűn-
cselekmények elkövetésének gyanú-
ja miatt. Nem alaptalanul, ugyanis 
három gyanúsítottja is lett az eljá-
rásnak, most pedig a bíróság zár alá 
vette a háromból két gyanúsított 
bankszámláit, és az egyik gyanúsí-
tott céges érdekeltségeit. 

 l Nimmerfroh Ferenc

Előzmények a pécsi 
önkormányzat márciusi 
közleménye alapján:

 ÄA Péterffy-féle átvilágítás egyik első 
eredményei voltak az önkormány-
zat cége, a Pécsi Vagyonhasznosító 
Zrt. (PVH) korábbi gazdálkodásá-
ban feltárt gyanús ügyek.
 ÄA volt Aranyhajó Fogadó épülete 
2017-ben kelt el rendkívül alacsony 
áron. 
 ÄA PVH-hoz az ingatlan 158 millió 
forintos vételárából, amelyet ügy-
védi letétben tartott, végül összesen 
33 millió forint érkezett. 
 ÄA PVH korábbi vezérigazgatója 
évekig semmilyen lépést nem tett 
azért, hogy a letét beérkezzen a 
céghez. 
 ÄAz érintett ügyvéd azon a napon, 
amelyen a volt cégvezető – a frissen 
megválasztott polgármester hatá-
rozott utasítására – a letétet köve-
telte tőle, összesen 104 milliós ügy-
védi díjat számlázott ki, amit a cég 
vezetése aznap gyorsan le is igazolt. 

 ÄA gyanú szerint olyan időszakra 
vonatkozóan is leigazolta a telje-
sítést a PVH vezetősége, amikor 
ezek a vezetők nem is dolgoztak a 
cégnél. 
 ÄAz ügyvéd közel 33 millió forint 
kötbért is kilátásba helyezett. 
 ÄA PVH 2018 júliusában hirdette 
meg eladásra a volt menza Szabad-
ság úti telkét.
 ÄA nyertes cég nettó 122 millió fo-
rintos ajánlattal lett befutó, ez pon-
tosan megegyezett a telek becsült 
értékével. 
 ÄA PVH kiírása alapján csupán 1,1 
millió forintos összeget várt, az 
összesen 600 milliós ingatlanfej-
lesztési projektnél a maradék 121 
millió forintos vételárral megegye-
ző mértékében irodákat és más he-
lyiségeket kapott volna cserébe. 

 ÄAz aláírt adásvételi szerződésben 
már csak 114 millió forintos vételár 
szerepelt. 
 ÄA szerződésben nem szerepelt köt-
bér, sőt elidegenítési tilalom sem a 
PVH javára. Azaz a cég 1,1 millióért 
megkapta a terület tulajdonjogát. 

A PVH jelenlegi vezetőjének feljelen-
tése után a Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányság kezdte meg a nyomozást 
hűtlen kezelés és más bűncselekmé-
nyek gyanújával. 

Az eljárásnak három 
gyanúsítottja lett. 

Az egyik gyanúsítottat, egy pécsi ügy-
védet – aki a Fidesz-időszakban több 
önkormányzati cégnek is dolgozott 
igen jelentős fizetségért cserébe – kü-

lönösen nagy értékű sikkasztással és 
haszonszerzés végett elkövetett ügyvé-
di visszaélés bűntettével gyanúsítják, a 
másikat különösen nagy vagyoni hát-
rányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, 
a harmadik gyanúsított pedig a rend-
őrség szerint bűnsegédként működött 
közre a hűtlen kezelésben. Utóbbi ket-
tő az önkormányzati cég korábbi me-
nedzsmentjének volt tagja.
A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. mint-
egy 276 millió forint polgári jogi igény 
biztosítására zár alá vétel elrendelését 
indítványozta, aminek a Kaposvári 
Járásbíróság részben helyt adott. La-
punk információi szerint a bíróság – 
amely ilyen esetben alaposan áttekinti 
a nyomozati anyagot és mérlegeli a 
gyanúsítás(ok) megalapozottságát – 
a háromból az egyik gyanúsított két 
bankszámláját, a másik gyanúsított két 
bankszámláját és két üzleti érdekelt-
ségét helyezte zár alá. A PVH indítvá-
nyának megalapozottságát a bíróság 
információink szerint azzal indokolta, 
hogy a tanúvallomások és a bizonyíté-
kok alátámasztják a gyanút, és tartani 
lehet attól, hogy a polgári jogi igény ki-
elégítését a gyanúsítottak meghiúsítják. 
Úgy tudjuk, a határozat azt is leszögezi, 
hogy a gyanúsítottak nevén sem ingat-
lan, sem személygépjármű nincs.
A zár alá vétel ellen a két gyanúsított 
ugyan fellebbezhet, de annak halasztó 
hatálya nincs.

Lapunk úgy értesült, hogy elrendelték a nyomozást az ügyben, amelyben a 
gyanú szerint potom pénzért adta, de a sokszorosáért bérelte vissza saját 

konditermét a PSN Zrt. az előző városvezetés és Vári Attila irányítása alatt.

 l PécsMa.hu
Az ügy lényege röviden, hogy a pécsi önkormányzat sportcége havi nettó 30 ezer 
forintért adta bérbe a Hullámfürdőben lévő konditermet még az előző, fideszes 
városvezetés idején, amikor a cég vezetője Vári Attila volt. A PSN Zrt. nem szá-
molt fel rezsit, és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat is elvégezte: az ön-
kormányzati cég munkatársai szedték a belépőjegyet és takarították a helyiséget 
– írja a városháza közleményében. A forgalom után járó összeget a csekély bérleti 
díj levonása után az önkormányzati cég egyszerűen átutalta a bérlőnek.

Ezt tetézte, hogy a PSN Zrt. időnként visszabérelte saját 
konditermét. 

A teremhasználatért azonban, amiért az egyéni vállalkozó, majd az üzemeltetés-
ben 2019-ben őt váltó élettársa havi 30 ezer forintot fizetett, a PSN már óránként 
20 ezer forintot utalt át a vállalkozónak. Az így keletkező számlák egy részét rá-
adásul a cégnél fellelhető adatok szerint a vízilabda-utánpótlás TAO-támogatása 
terhére számolták el. 2017 és 2020 között a két bérlő mindössze 1 millió forintot 
fizetett ki bérleti díjként a PSN számára, miközben a terem 22,8 millió forint 
hasznot hozott nekik, amiből legalább 3,5 milliót éppen a terem tulajdonosa, a 
PSN Zrt. állt. 
Az ügyben a PSN Zrt. jelenlegi vezetője jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés gyanúja miatt tett feljelentést. A PécsMa úgy értesült, hogy a hatóságok 
a napokban el is rendelték a nyomozást, amelyet információink szerint a NAV 
Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága fog lefolytatni.

Elrendelték a nyomozást a PSN Zrt. konditerembérlete ügyében

Bankszámlákat és üzletrészeket vett zár alá 
a bíróság a pécsi PVH-s büntetőügyekben

Hűtlen kezelés gyanúja miatt tettek feljelentéstHűtlen kezelés gyanúja miatt tettek feljelentést
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Sajtóközleményt jelentetett meg a 
pécsi közgyűlés ÖPE-KDNP-frak-

ciójának vezetője, Kővári János egy 
ÖPE-közeli helyi lapban. Ebben a Fi-
desz-szövetséges politikus a május 
18-ai, közgyűlést helyettesítő online 
konzultáción született egyik döntést 
bírálja.

 l Nimmerfroh Ferenc

A politikus „busás összegekről”, „zsí-
ros kifizetésekről” ír, többek között 
megemlítve, hogy egy bizonyos „Csa-
ba László Jácint” egy harmadik ön-
kormányzati bizottságnak is tagja lett. 
Ilyen nevű képviselő nincs a pécsi köz-
gyűlésben, Csaba István Jácint viszont 
igen. 
Az MSZP-s képviselő lapunknak 
elmondta, nem a névelírás a legna-
gyobb probléma Kővári közlemé-

nyével, hanem az, hogy az ÖPE-s 
politikusnak tudnia kellene, hogy 
a közgyűlés szervezeti és működési 
szabályzata szerint kettőnél több bi-
zottsági helyért nem jár pluszjuttatás 
a képviselőknek. 

Azaz egy fillérrel sem 
fog több pénzt kapni a 

pluszmunkáért.

Így „busás összegeket” és „zsíros kifi-
zetéseket” emlegetni az ő bizottsági ki-
nevezése kapcsán méretes csúsztatás.
Csaba István politikusi Facebook-ol-
dalán is reagált Kővári közleményére, 
a kormánypárti politikusnak küldve 
Gryllus Vilmos „Bohóc” című dalát.
Kővári közleménye arról szól, hogy 
szerinte az MSZP az önkormányzat-
nál és annak cégeiben „minden fontos 
pozícióba saját pártja embereit ülteti”.

Kővári zsíros kifizetésekről írt, mire a Bohóc című dalt küldték neki

Közgyűlést helyettesítő online 
konzultációt tartott május 18-án 

a pécsi képviselő-testület. 

 l Nimmerfroh Ferenc
Az online konzultáción, amit a Pécs 
TV élőben közvetített, jórészt techni-
kai jellegű előterjesztésekről szavaztak 
a képviselők. Az egyik napirendi pont 
azonban komolyabb vitát váltott ki. 
Az önkormányzat 2021-es vagyon-
gazdálkodási irányelveiről szóló ha-
tározat elfogadása előtt Kővári János, 
a Fidesz-szövetséges ÖPE politikusa 
kért szót. Kővári a meghirdetett pé-
csi ingatlanfejlesztési igényfelmérés 
kapcsán azt javasolta, hogy az önkor-
mányzat határozza meg, a szóban for-
gó önkormányzati ingatlanok közül 
melyek azok, amelyek közösségi célt 
szolgálhatnak, így nem adhatók el.

Miről is van szó?
 ÄA volt fideszes városvezetés által 
2017-ben felvett állami hitel fede-
zetéül számos pécsi ingatlant vett 
jelzálog alá az állam. 
 ÄA pécsi önkormányzat ezeket most 
felszabadítaná, ezzel megteremtené 
a feltételeit annak, hogy azokat ér-
tékesíteni lehessen. 
 ÄAz esetlegesen befolyó összeget a 
fideszes városvezetés által a csőd-

helyzet miatt felvett állami hitel 
következő részletének törlesztésére 
fordítanák.
 ÄEgy most induló akció keretében a 
városvezetés igényfelmérést indít a 
pécsiek körében arról, hogy milyen 
beruházási vagy fejlesztési szándék 
lehet ezekre az ingatlanokra.
 ÄA Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 
honlapjára feltöltött ingatlanlista és 
helyszínrajzok alapján bárki meg-
fogalmazhatja fejlesztési igényeit, 
amit egy űrlap kitöltésével és visz-
szaküldésével jelezhet a társaság 
felé június 15-ig.

Ruzsa Csaba alpolgármester a Kővári 
által elmondottakra reagálva leszö-
gezte: a jelzáloggal terhelt ingatlanok 
eladásából származó bevétel lega-
lább felét az állami hitel törlesztésére 
köteles fordítani az önkormányzat. 
Emlékeztetett: annak idején Kővári is 

megszavazta ezen ingatlanok jelzálog-
ba adását, amikor a város megkapta az 
állami gigahitelt. Rámutatott: egyelőre 
ott tart az ügy, hogy a PVH honlapján 
a pécsiek javaslatokat fogalmazhatnak 
meg az ingatlanok felhasználásáról.
Kővári János többek között a volt Bó-
bita bábszínház épületét, valamint az 
egyik kertvárosi kutyafuttató és a volt 
vidámpark területét említette a listá-
ról, amelyeknek közösségi célú fel-
használást kellene adni.
Siposné Bikali Éva, a DK képviselő-
je szerint visszatetsző, hogy az ÖPE 
és a Fidesz képviselői belekötnek egy 
tervezett piaci alapú értékesítésbe, mi-
közben az önkormányzatokat vérezteti 
ki az a fideszes javaslat, ami kötelezné 
őket arra, hogy rendkívül nyomott 
áron adják el bérlakásaikat. 
Ruzsa Csaba beszélt arról is, hogy az 
előző városvezetésnek köszönhetően 
nyakig el van adósodva a város, amely-

nek ingatlanjai jelzáloggal „agyon 
vannak nyomva”. Mint mondta, az 
önkormányzat vezetése azt akarja fel-
mérni, van-e értelme töröltetni a jelzá-
logot ezekről az ingatlanokról. 
Csizmadia Péter fideszes frakcióveze-
tő szerint egyszerűen csak arról van 
szó, hogy olyan ingatlanok is benne 
vannak a csomagban, amelyeknek 
nem szabadna kikerülniük az önkor-
mányzati vagyoni körből, ilyen példá-
ul a kertvárosi kutyafuttató.
Ruzsa Csaba erre úgy reagált, hogy 
2016-ban pont a fideszes városvezetés 
akarta eladni lakóparképítésre a szóban 
forgó kertvárosi kutyafuttatót, még pia-
ci értékbecslést is végeztettek. Kijelen-
tette: erről itt nincs szó, igényfelmérés 
folyik, és a kutyásokkal is egyeztetnek.
A képviselők végül elutasították Kővá-
ri javaslatát és megszavazták a vagyon-
gazdálkodási irányelvekre vonatkozó 
határozatot.

Jelzálogos ingatlancsomag: éles vita az online „közgyűlésen”

Csizmadia PéterCsizmadia Péter

Csaba IstvánCsaba István

Ruzsa CsabaRuzsa Csaba Siposné Bikali ÉvaSiposné Bikali Éva

Kővári JánosKővári János
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Pályázati forrásból hamarosan a Köztársaság téri Zöldliget, az 
Ajtósi Dürer utcai Cseperedő és a Pákolitz István utcai Hétszín-

virág bölcsődék energetikai megújítására és fejlesztésére kerül 
sor. Ehhez szükséges ugyan az intézmények működésének átme-
neti szüneteltetése, azonban – a 2021/22 nevelési évben jelent-
kező igények alapján – nem okoz majd az ellátásban problémát a 
felújítás időszaka.

 lMatoricz Tekla 
Mint megtudtuk, a felújítás két ütemben valósul meg a közbeszerzé-
sek lezárásával: idén szeptembertől előreláthatólag 2022 júniusáig a 
Cseperedő és Zöldliget bölcsődékben, illetve 2022 márciusától előre-
láthatólag 2022 decemberéig a Hétszínvirág bölcsődében.
– A gyermekek biztonságos ellátása és gyermekvédelmi szempontok 
figyelembevételével, folyamatos működés biztosítása mellett „bent-
lakással”, a munkálatok nem valósíthatók meg. Így mind a három 
bölcsőde esetében ideiglenes költözés szükséges. Mindemellett in-
tézményünk és a városvezetés is mindent megtesz a felújítások alatt 
is a zökkenőmentes bölcsődei ellátás biztosításáért. A szülők meg-
választhatták, mely bölcsődei intézménybe íratják át gyermeküket 
költöző bölcsikből, így összevonásokkal oldjuk meg a felújítási idő-
szakot – mondta el lapunknak Dallosné Kaurek Csilla, a Kisgyermek 
Szociális Intézmények igazgatója.
Az igazgató megosztotta, az előzetesen felmért 2021/22 bölcsőde 
iránti szülői igények, beiratkozási szándékok és várható gyermeklét-
számok tekintetében a Cseperedő és Zöldliget bölcsődék átmeneti 
ellátási szüneteltetése mellett is biztosítható a pécsi bölcsődei kis-
gyermekellátás, várólisták nélkül.
Azt is megtudtuk, hogy a Hétszínvirág bölcsőde és a Biztos Kezdet 
Gyermekház folyamatos működéséről és költözéséről is gondoskod-
ni fognak, így – az előzetes tervek szerint – mindkét intézményegy-
ség a Vargha Damján utca 2. szám alatti ingatlanba költözik, ami 
2022. februártól lehetséges.

Három pécsi bölcsőde energetikai fejlesztésére nyert forrást a város

A legtöbb családban az óvodába 
lépés az első olyan élethelyzet, 

amikor a gyermek a családi fészekből 
átlép az intézményi nevelésbe. Ez na-
gyon nagy változás mind a gyermek, 
mind a szülők számára. Hogy hány 
lurkót írattak be szeptember 1-ével 
a pécsi önkormányzati fenntartású 
óvodákba, az cikkünkből kiderül. 

 lMatoricz Tekla 
– Óvodapedagógusként elsődleges fel-
adatunknak tartjuk, hogy megtámo-
gassuk a családokat abban, hogy ez a 
folyamat zökkenőmentesen valósuljon 
meg. Egy új kaland részesei lehetünk 
együtt: a gyermek, a szülők és az óvó-
nénik, dadus nénik. Ez egyszerre izgal-
mas, ugyanakkor az új helyzet miatt 
félelmetes is. Szeretnék megnyugtatni 
minden szülőt, hogy valamennyi óvo-
dai dolgozó nagy szeretettel és odafi-
gyelő gondoskodással várja a kicsiket 
és nagyokat egyaránt óvodáinkban – 
mondta Hirdiné Deák Diána, a Város-
központi Óvoda vezetője lapunknak.
Mint megtudtuk, Pécsett az önkor-
mányzati fenntartású óvodákban a 
beíratásra április 26–28. között volt 
lehetőség: a pandémiás helyzetre való 
tekintettel elektronikus úton, e-mailben 
benyújtott szándéknyilatkozattal és te-
lefonon történő jelentkezéssel valósult 

meg az óvodai beíratás. Óvodaköteles-
sé egyébként azok a gyermekek váltak, 
akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. 
életévüket, illetve az annál idősebbek.

„Minden óvodában 
lehetőség volt arra, hogy 

a szülők megkeressék 
az óvodavezetőt, választ 

kapjanak a felmerülő 
kérdésekre. Számtalan 
telefonbeszélgetésre, 

levélváltásra került sor. 
Hiányzott ugyan a személyes 

találkozás, ennek ellenére 
gördülékenyen zajlott a 

beiratkozás" – árulta el az 
óvodavezető.

Hozzátette, sajnos a járványhelyzet 
miatt elmaradtak azok az óvodai prog-
ramok, melyek révén a szülők ismer-
kedhettek volna a leendő kiscsopor-
tos óvodapedagógusokkal, az óvodák 
programjaival, felszereltségével, kör-
nyezetével.
– Ebből kifolyólag nagy hangsúlyt fek-
tettünk arra, hogy a szülők betekintést 
nyerhessenek az óvodák mindennapi 
életébe, programjaiba, megismerhessék 

az intézmények pedagógiai alapelveit, 
egyéni arculatát, specialitásait. Az in-
tézmények weboldalán, Facebook-ol-
dalán „barátkozhattak” az érdeklődők 
az óvodákkal. Bemutatkozó kisfilmek, 
videók készültek, hogy felkeltsük a szü-
lők érdeklődését, megmutassuk, hogy 
milyen színesek a mindennapjaink, 
mennyi élményben részesülnek a gyer-
mekek – fejtette ki Hirdiné Deák Diána.
Elárulta továbbá: a Kormányhivatal 
óvodakötelességi nyilvántartása alap-
ján látszik, hogy az előző évhez képest 
240 fővel kevesebb az idén az a lét-
szám, akik szeptember 1-ével meg kell, 
hogy kezdjék az óvodai életüket. A be-
iratkozási adatokat figyelembe véve a 
2021/22-es nevelési évben 160 óvodai 
csoporttal kezdődik az óvodai nevelés, 
ez 3 csoporttal kevesebbet jelent, mint 

jelenleg. Ezen adatok alapján a cso-
portok átlaglétszáma 20 fő.
– Az óvodáink befogadó intézmények, 
így az óvodás korú sajátos nevelési 
igényű gyermekek ellátását is biztosít-
juk. Az óvoda kezdése előtt a védelmi 
intézkedések betartása mellett törek-
szünk arra, hogy az óvodakezdéssel 
kapcsolatos szülői tájékoztatás meg-
valósuljon. 
Változatlanul megerősítjük a szülőket 
abban, hogy az önkormányzat által 
fenntartott óvodákban magas színvo-
nalú szakmai tevékenység és élmény-
gazdag programok mellett gondosko-
dunk a kisgyermekekről, biztosítjuk a 
személyiségfejlődésüket, képességeik 
kibontakoztatását, az iskolai életre 
való felkészítésüket – mondta végül a 
szakember.

Óvodai beíratás: nagy szeretettel várják a gyerekeket Pécsett!

Nagy munkák kezdődnek a bölcsikbenNagy munkák kezdődnek a bölcsikben
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Nemrég piackutatást végzett Pécs 
önkormányzatának Gazdaság-

fejlesztési Főosztálya a PTE KTK the 
CoRe lab kutató műhelyével, amely-
nek témája Pécs mint márka értéke-
lése volt, vagyis mi és milyen a város 
vonzereje. A kutatás célja a város-
marketing-stratégia támogatása, 
valamint Pécs új arculatának kiala-
kítása. A teljes anyaghoz bárki hoz-
zájuthat, csak egy e-mailt kell hozzá 
elküldeni – írja a városháza.

 l PécsMa.hu
A kutatás során kétféle módszerrel 
dolgoztak, 1000 magyar lakost online 
kérdeztek meg, 600 pécsit pedig tele-
fonon. Mivel a piackutatás a városról 
szól és alapvetően a pécsieknek ké-
szült, bárki rendelkezésére bocsátja 
annak részletes anyagát a pécsi ön-
kormányzat. Ha tehát szeretné meg-
ismerni, milyen szeretett városunk 

megítélése, csak egy e-mailt kell kül-
deni a varosmarketing@ph.pecs.hu 
címre.

Röviden azért 
összefoglaljuk, mi derült 
ki a kutatásból:

 ÄBelföldre évente többször is utazik 
a magyarok nagy része, a termé-
szethez, a vízparti nyaraláshoz és a 
városlátogatáshoz kapcsolódnak az 
úti célok.
 ÄPécs a negyedik leggyakrabban lá-
togatott nagyváros Eger, Debrecen 
és Veszprém után, és a harmadik 
legszimpatikusabb város Eger és 
Szeged után.
 ÄA hazai nagyvárosok közül (kivéve 
Budapest) sorrendben Debrecen, 
Szeged és Pécs a legismertebbek, a 
legélhetőbb városok közt (jó a köz-
biztonság, megfelelő egészségügyi 
és helyi szolgáltatások állnak ren-

delkezésre) is természetesen szere-
pel Pécs.
 ÄA kultúra kifejezés kapcsán nagyon 
erős Pécs pozíciója, messze kiemel-
kedik.
 ÄA megkérdezettek válaszai alapján 
leginkább a minőségi, kulturális, 
szép jelzők állnak közel Pécshez. 
Átlag feletti értékelést kapott a kul-
turális, tudomány és a természet-
közeliség városa pozíció a megkér-
dezettek szerint.
 ÄA leghíresebb pécsi jelképek közül 
a Széchenyi tér és a dzsámi, vala-
mint a tv-torony és a Mecsek emel-
kedik ki.
 ÄA legismertebb pécsi márkák: a 
Zsolnay, a Pécsi Sör és a Pécsi Kesz-
tyű.
 ÄPécs környékét is kedvelik a meg-
kérdezettek, a Mecsek mellett Or-
fűt, Villányt és Siklóst is említették.

 ÄA 607 pécsi telefonos interjújából 
azonban az is kiderült, az itt élők 
kicsit kritikusak, kevesebb mint 60 
százalékuk (pontosan 59,3 száza-
lék) elégedett az élettel Pécsett.

Ugyanakkor 88 százalék 
mégis szeret itt élni.

 ÄA legelégedettebbek a közép-, és 
felsőfokú végzettséggel rendelke-
zők, fiatalok, családosok, akik jó-
nak tartják a város elhelyezkedését, 
földrajzi adottságait és gasztronó-
miai kínálatát.
 ÄAz elégedetlenséget okozó tényezők 
pedig a munkalehetőségek, az egész-
ségügyi szolgáltatások minősége és a 
lakhatási lehetőségek voltak.
 ÄA pécsi márkakutatásról további 
részletek a PécsMa.hu oldalon ol-
vashatók.

Pécsről pécsieknek: bárki megnézheti a márkakutatás részletes anyagát

Feltételes osztalék-kifizetésről ha- 
tározhat hamarosan a Pétáv tag- 

gyűlése – közölte múlt kedden az 
önkormányzat. Mint írják, a három 
tulajdonos az osztalékát akkor kapja 
meg, ha a kormány nem kompenzálja 
teljes mértékben az önkormányzat 
járvány miatt kieső bevételeit

 l PécsMa.hu
Sajtóközleményt küldött lapunknak 
nemrég az önkormányzat, a lényeget 
pontokba szedve összegezzük:

 ÄA Pétáv tulajdonosai 200 millió 
forintos osztalék feltételes kifizeté-
séről dönthetnek a tavalyi évre vo-
natkozóan.
 ÄAz önkormányzat javaslata alapján 
azonban csak akkor kapják meg a 

pénzt, ha a kormány nem kompen-
zálja maradéktalanul a várost.
 ÄAz osztalékot a javaslat alapján a 
tulajdonosok tehát most nem ve-
szik ki, mindössze megteremtik a 
kifizetés törvényes feltételeit.
 ÄAz osztalék kifizetésére azért lehet 
szükség, hogy a szociális, egészség-
ügyi és oktatási intézmények do-
logi kiadásait, a városüzemeltetési 
feladatokat és a közösségi közleke-
dést biztosítani tudja a város, akkor 
is, ha a még hiányzó kormányzati 

kompenzáció teljes összege nem 
érkezik meg.

A közlemény:
A számviteli szabályok alapján a gaz-
dasági társaságok előző üzleti évét má-
jus végéig kell lezárni, ezért az osztalék 
kifizetéséről most időszerű a döntés 
– írja az önkormányzat  sajtóközlemé-
nye. Ehhez kapcsolódva hozzáteszik, 
hogy a Pétáv Pécsi Távfűtő Kft. tulaj-
donosai a 2020-as évre vonatkozóan 
200 millió forintos osztalék feltételes 
kifizetéséről dönthetnek. Kiemelik, 
hogy az önkormányzat javaslata alap-
ján a tulajdonosok ugyanakkor csak 
abban az esetben kapják meg ezt a 
pénzt, ha a kormány nem kompenzál-
ja maradéktalanul a város járvány mi-
att kieső bevételeit. A gyakorlatban ez 
azt jelenti – foglalja össze a közlemény 
–, hogy az osztalékot a tulajdonosok 
most nem veszik ki, mindössze megte-
remtik a kifizetés törvényes feltételeit. 
A javaslat alapján az osztalék tényleges 
kifizetése tehát csak novemberben tör-
ténhet meg, és csak akkor, ha addig az 

állami kompenzációt nem kapja meg a 
pécsi önkormányzat.
Mint írják, az osztalék kifizetésére 
azért lehet szükség, „hogy a szociális, 
egészségügyi és oktatási intézmények 
dologi kiadásait, a városüzemeltetési 
feladatokat és a közösségi közlekedést 
biztosítani tudja a város, akkor is, ha a 
még hiányzó kormányzati kompenzá-
ció teljes összege nem érkezik meg az 
önkormányzat számlájára”.
Ismert, hogy május elején a kormány 
döntött arról, hogy az iparűzési adó 
mértékének kormányrendeletben 
rögzített csökkentése miatt a pécsi 
önkormányzat bevételeiből kieső 
2,054 milliárd forintot kompenzál-
ja. Ugyanakkor maga a járvány és a 
pandémia időszakában hozott kor-
mánydöntések ennél lényegesen na-
gyobb, összesen 5,77 milliárd forintos 
bevételkiesést okoztak a pécsi önkor-
mányzatnak 2021-ben. Emiatt a pé-
csi városvezetés további 3,7 milliárd 
forintos kormányzati kompenzáció 
elérését tűzte ki célul – zárul a köz-
lemény.

Pétáv-osztalék: csak akkor, ha az állam 
nem kompenzálja teljesen az önkormányzatot
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Április 24-én nyithattak újra a ven-
déglátóhelyek teraszai, azóta a 

belső tereket is használhatják a vé-
dettségi igazolvánnyal rendelkező 
vendégek. Bár az első napokban, a 
nyitás utáni eufóriában hatalmas tö-
megek voltak a teraszokon, mindez 
csalóka: hosszú időnek kell eltelnie, 
amíg minden visszaáll a megszokott 
rendbe.

 l Pernecker Dávid
Felcser Dávid, a pécsiek és az itt tanuló 
külföldiek körében is népszerű Reggeli 
és Nappali egyik vezetőjét kérdeztük a 
nyitás utáni tapasztalatokról. Többek 
között például arról, mi az oka annak, 
hogy látványos drágulással szembesül-
hettek a pécsi vendéglátóhelyekre visz-
szatérő vendégek.
– A vendéglátósokat érintő enyhítések 
után egyértelművé vált, hogy míg a 
teraszt a vendégek szép számban hasz-
nálják, addig a szintén megnyitott, vi-
szont védettségi igazolványhoz kötött 
beltéri evés-ivás lehetőségével nagyon 
kevesen élnek, még akkor is, amikor 
amúgy rossz az idő – kezdte Felcser 
Dávid.
– Én ebből arra következtetek, hogy 
a belső terek használatára jogosultak 
száma egyelőre még alacsony. Ráadá-
sul egyből kiesnek a Pécsett élő, tanu-
ló, dolgozó külföldiek, akik ugye jelen 
állás szerint nem kaphatnak védettségi 
igazolványt, annak ellenére, hogy be 

vannak oltva. Nálunk nagyon sok ál-
talában a külföldi vendég, akik most 
tőlünk kérdezik, hogy beülhetnek-e, 
de sajnos el kell őket utasítanunk, mert 
most ilyen ez a rendszer. Gondolom ez 
majd változni fog, de ettől ez még így 
nem jó – mondta. 
A teraszdíj elengedése jól jön – folytat-
ta –, ugyanakkor a teraszon fogyasztó 
vendégekkel a szeszélyes, változékony, 
többnyire hűvös és esős tavaszi időjá-
rás miatt nehéz előre számolni. Ebből 
eredően nehéz kalkulálni az épp szük-
séges munkaerővel is. 
– Az üzletvezetőink próbálnak játsza-
ni ezért a dolgozóink beosztásával. Ha 
látszik, hogy rossz idő lesz, akkor ke-
vesebb fővel számolnak, mint normá-
lis esetben. Azt ehhez hozzá kell tenni, 
hogy amúgy a jelenlegi, normálisnak 
nevezett időszakban is kevesebben 
dolgoznak nálunk, mint a vírus előtt, 
hiszen a Nappalit rövidebb nyitvatar-
tási idővel vagyunk kénytelenek mű-
ködtetni – fogalmazott Felcser Dávid.
A fentiekhez hozzátette, hogy szembe-
tűnő a város vendéglátóhelyeinek kö-
rében a munkaerőhiány: egyszerre és 
gyorsan próbáltak és próbálnak meg 
felvenni új, képzett, tapasztalt pultoso-
kat és felszolgálókat, ebből kifolyólag 
jelenleg kiélezett verseny folyik ezekért 
a pozíciókért. Mint mondta, ezt azok 
a korábban teljesen bezáró helyek él-
hetik meg a legnehezebben, amelyek a 
nyitás után most a nulláról kezdik újra. 

A teraszok és belső terek 
megnyitása után feltűnően 
sok pécsi vendéglátóhelyen 

emeltek az árakon, a 
Reggeliben és a Nappaliban is. 

Kérdésünkre Felcser Dávid elmond-
ta, hogy ez nem meglepő, minden 
év végén történik egy párszázalékos 
áremelés, így alkalmazkodnak az éves 
inflációhoz. Emellett drágultak – több 
esetben jócskán – a konyhai alapanya-
gok és az alkoholos italok beszerzése 
is, ezzel is számolniuk kellett. Az tehát 

érthető, hogy a tavaly év végére terve-
zett áremeléseket a vendéglátósok át-
tolták a nyitás időszakára, így is csök-
kentve némileg az elmúlt egy év során 
keletkezett bevételkiesésüket.        
Kérdéses továbbá az is, hogy vajon a 
vendéglátósoknak május végéig nyúj-
tott munkavállalói bértámogatást 
meghosszabbítja-e a kormány. Szük-
ség lenne erre, hiszen a nagy segítsé-
get jelentő támogatás megszűnésével 
a nehéz helyzet még nem szűnik meg, 
nem fog egyik napról a másikra min-
den visszaállni a megszokott rendbe 
– mondta.

Nyitás után a vendéglátás:  
drágulás, munkaerőhiány, időjárásfüggő forgalom

Felcser Dávid szerint idő kell, hogy minden a régi legyenFelcser Dávid szerint idő kell, hogy minden a régi legyen
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Augusztusig kell átállniuk a modell-
váltó, azaz az alapítványi fenntar-

tásba kiszervezett egyetemeknek az 
új működési formára. Miseta Attilától 
megkérdeztük, mit szól a PTE esetében 
is erősen fideszes kuratóriumhoz, mi-
lyen szerepe lehet a jelenlegi egyetemi 
vezetésnek az új működési modellben, 
és azt is, tart-e attól, hogy „világnéze-
tileg elkötelezett” lesz az egyetem. In-
terjú az egyetem rektorával. (Az aláb-
biakban a beszélgetés szerkesztett 
változatát közöljük, a teljes szöveg a 
PécsMa.hu-n olvasható.)

 l Nimmerfroh Ferenc
– A PTE kuratóriumában kizárólag 

Fidesz-közeli emberek kerülnek 
be, Rappai Gábor az egyetlen, aki 
nem direktben kötődik a párthoz 
és a kormányhoz, viszont ő volt az 
egyik leghangosabb támogatója a 
„modellváltásnak”. Elégedett a ku-
ratórium kiszivárgott összetételével 
(Szili Katalin, Mikes Éva, Bódis Jó-
zsef, Decsi István, Rappai Gábor)?

– Valóban ez a névsor, bár tudomásom 
szerint hivatalos értesítést nem kaptak 
az érintettek. Csak a kuratórium tag-
jai által elvégzett munka után tudom 
majd megmondani, mennyire vagyok 
elégedett. Kétségtelen, hogy heterogé-
nebb összetételű kuratóriumot vártam.
– Egyetért azzal a kijelentéssel, hogy 

politikai ellenőrzés alatt tartott 
magánintézménnyé vált a Pécsi Tu-
dományegyetem?

– A PTE eddig kormányzati felügyelet 
alatt álló közintézmény volt. Ebben a 
tekintetben – a kuratórium feltételezett 
összetételét figyelembe véve – az eddi-
ginél jóval lazább kontrollunk lesz.
– Hol lesz a rektor és a szenátus he-

lye az új modellben, mi lesz az Ön 
és a testület szerepe a működésben? 
Nem látja úgy, hogy a kancellári 
rendszerrel és egyéb intézkedések-
kel eleve megnyirbált autonómiá-
jának nagy részét is elvesztette az 
egyetem?

– Itt a lehetőség arra, hogy az autonómia 
kereteit bővítsük, hiszen ebben a kons-
tellációban mind a kötelezettségvállalá-
sok, mind pedig az ezekhez kapcsolódó 
felelősségek nagyobbak lesznek. 

Hiszek az áramvonalasított 
irányítási rendszerekben.

És talán köztudott rólam az is, hogy 
nem voltam feltétlen híve a kancellári 
rendszernek. 
Bízom abban, hogy el lehet érni, hogy 
a szenátus és a rektor iurisdictiója (be-
folyása) erősödjön az új rendszerben. 
– Pontosan mit ért áramvonalasított 

irányítási rendszer alatt?
– Azt, hogy nem kettős irányítás van, 
és azt, hogy minden olyan lépést, ami 
az adminisztrációban felesleges, ki tu-
dunk iktatni, és az ezekhez kapcsolódó 
íróasztalokat is meg tudjuk szüntetni.
– A kuratórium dönthet majd arról, 

mekkora beleszólást enged a szen-
átusnak az egyetem ügyeibe. Mire 
számít ezen a téren? Reménykedik? 

– Mindegyik kuratóriumi tagot jól 
ismerem. Nagyon bízom abban, hogy 
olyan alapító okiratot tudunk össze-
állítani a kuratóriumi tagokkal, ami 
a hatékony működést elő fogja tudni 
segíteni. 
– Tehát azt várja, hogy érdemben be 

fogják Önöket vonni az alapító ok-
irat összeállításába?

Mindenképpen.
– Semmi nem kötelezi őket erre.
– Ez igaz, de a józan ész ezt diktálja. 
– Milyen pozitívumokra és milyen 

kockázatokra számít?

– Az intézményi működés meglehe-
tősen nehézkes volt az államháztar-
tási törvény hatálya alatt. Lehet, hogy 
ennek a helyzetnek a megváltozta-
tását célzó szándék volt az egyik oka 
annak, hogy olyan nagy egyetemeket 
is, mint a PTE, modellváltási lehető-
séghez juttattak. Bár teljes mértékben 
nem szűnnek meg a közbeszerzések, a 
szabályok sok tekintetben lazulni fog-
nak, az alapítványi fenntartás miatt a 
mozgásterünk nagyobb lesz. Negatí-
vum lehet például, ha valamely kulcsz-
szereplő esetleg ráerőlteti az akaratát a 
rendszerre.
– 2018-ban készült egy kormányza-

ti tanulmány, amely kifejti, miért 
is lenne jobb az egyetemeknek a 
modellváltás. A tanulmány szerint 
egy nagy, sok területet lefedő tudo-
mányegyetemnek, amilyen példá-
ul a PTE is, sokkal kevésbé való a 
modellváltás, mint egy kisebb in-
tézménynek. Sokáig fel sem merült 
a szegedi vagy a pécsi egyetem mo-
dellváltása. Ön szerint miért válto-
zott a koncepció?

– Tudomásom szerint a modellváltás 
motorja az Információs és Techno-
lógiai Minisztérium volt. Még az el-
múlt ősszel is úgy állt a helyzet, hogy 
a nagy egyetemek nem csatlakoznak 
a modellváltási folyamathoz. Volt 
ugyanis egy olyan elképzelés, hogy 
azok a célok, amelyek a modellváltás-
hoz kapcsolódnak – áramvonalasított 
működés, gyakorlatiasabb oktatás, 
piaci működés kiterjesztése, megala-
pozása – megvalósíthatók más úton 
is. Talán a tapasztalatok, és a fogyó 
idő hozták azt, hogy a fenntartó úgy 
döntött, ez lesz a legcélravezetőbb 
működési mód. 

–  Orbán Viktor elismerte, hogy világ-
nézeti alapon válogatják ki a kura-
tóriumok tagjait. Amikor a PTE 
szenátusa döntött a modellváltási 
folyamathoz való csatlakozásról, 
Kőhalmi László szenátor arról be-
szélt, hogy előfordulhat, a kritikai 
véleménynyilvánításra nem vagy 
korlátozottan lesz lehetőség, hiszen 
egy magánintézmény definiálhatja 
magát világnézetileg elkötelezett-
nek. Lát ilyen kockázatot?

– Amíg én vagyok a rektor, addig 
ideológiailag semleges lesz a Pécsi Tu-
dományegyetem.
– Mikorra derülhet ki, hogy sikeres 

volt-e a modellváltás és Ön mit tart 
a siker fokmérőjének?

– Egy egyetem esetében ez aránylag 
egyszerű. Az oktatás és kutatás elis-
mertsége rendkívül fontos indikátor. 
Az innovációs kapacitásaink erősíté-
se kiemelt feladat, az adminisztratív 
béklyóktól megszabadulva pedig élő 
kapcsolatot kell kialakítani a gazda-
sági szereplőkkel, gyártó cégekkel, 
szolgáltatókkal. Mivel orvos vagyok, 
fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy 
szeretnénk emelni a betegellátás szín-
vonalát Pécsett, amihez a megfelelő 
állami finanszírozás elengedhetetlen. 
Két-három ötéves finanszírozási peri-
ódusban kell gondolkodnunk ehhez. 
A korábbi felsőoktatási és egészség-
ügyi reformfolyamatok egyik hibája 
az volt, hogy egyik sem tartott elég 
hosszú ideig. Nagy rendszerek át-
alakítása nem megy máról holnapra, 
sokszor egy kormányzati ciklus sem 
elég ezekhez. Ha egy reformot később 
egy teljesen ellentétes irányú változ-
tatás követ, akkor az egész nem ért 
semmit.

Miseta Attila a modellváltásról: 
„Heterogénebb összetételű kuratóriumot vártam”
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Az óvodásoknak és általános is-
kolásoknak szóló „BioRoadshow 

– Posztold a komposztot” című alko-
tói pályázat célja a komposztálás, a 
tudatos fogyasztás és a fenntart-
ható gazdálkodás népszerűsítése.

 l Pernecker Dávid
A bolygó erőforrásainak felelős fel-
használása kiemelt fontosságú cél 
mind a mai, mind a következő ge-
nerációk életében. Az önkormányzat 
és a Pécsi Kommunikációs Központ 
Kft. ezért a levegőminőség javítását 
célzó HungAIRy LIFE integrál pro-
jekthez kapcsolódva szemléletfor-
máló versenyt hirdet pécsi általános 

iskolásoknak és óvodás csoportok-
nak. A „BioRoadshow – Posztold a 
komposztot” című pályázattal a fenn-
tartható gazdálkodás és a tudatos fo-
gyasztás meghatározó elemét, a kom-
posztálást kívánják népszerűsíteni.
A versenyben a 2020/2021-es tanév 
6. osztályos tanulói, valamint kis- és 
középső csoportos óvodások vehet-
nek részt. 
Az általános iskolások két kategóriá-
ban, fényképes vagy (mobilkamerával 
készült) videós alkotással pályázhat-
nak. Egy osztály mindkét kategóriában 
küldhet be pályaművet. Osztályonként 
maximum egy fotót és egy videófájlt 
lehet a pályázatra benyújtani. 

Az óvodások egy-egy rajzos elemek-
re épülő alkotással pályázhatnak. Ne-
vezni az alkotásokról készített fotó, 
vagy fotósorozat beküldésével lehet.
Az elkészült művek célja, hogy a pá-
lyázók – óvodások és iskolások egy-
aránt – bemutassák a komposztálás 
szerepét és/vagy folyamatát és/vagy 
fontosságát a mindennapi életünk-
ben.
A versenyműveket az info@pecsi-
kommunikacio.hu e-mail-címre kell 
elküldeni.
A pályaművek beküldési határide-
je: 2021. június 7. 
A pályázatokat egy hulladékgazdál-
kodással foglalkozó és kommuniká-
ciós szakemberekből álló zsűri bírálja 
el. 
Az eredményhirdetés várható idő-
pontja: 2021. június 14.
Valamennyi érdemi pályaművet be-
nyújtó oktatási intézmény komposzt- 
ládát nyer.
A legjobb pályaműveket benyújtó 5 
iskola és 3 óvoda nyertes osztályai/
csoportjai számára a BioRoadshow 
keretében a város hulladékgazdál-
kodásával, valamint komposztálással 
foglalkozó intézményeinek szakem-

berei mutatják be munkájukat és 
vezetik be a gyerekeket a komposz-
tálás rejtelmeibe. Az előadásaikat 
követő BioRoadshow-kvízen legjobb 
eredményt elérő osztály/csoport két 
hétre örökbe fogadhatja a Compo-
city egyedülálló magyar ökorobotját, 
amivel egyszerűvé, szórakoztatóvá 
és látványossá válik a komposztálás 
mindennapos gyakorlata.
További technikai részletek a 
PécsMa.hu oldalon olvashatók a 
pályázatról. 
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg.

Több mint négyezer előnevelt 
menyhalat telepített a Malomvöl-

gyi II-es tóba a Pécsi Horgász Egyesü-
let május közepén. Jó hír ez a pécsi 
horgászoknak, de azért még várni 
kell az első fogásig!

 l PécsMa.hu
Bár őshonos a menyhal, egyedi fajnak 
számít a régióban, más tavakban nem 
található meg. Viszont a Malomvöl-
gyi-tó minden olyan tulajdonsággal 
rendelkezik, mely megfelelő életteret 
biztosíthat a különleges hal számára: 

tiszta a víz, nagy a vízmélység, sok a 
víz alatti búvóhely, bőséges a táplálék 
– derül ki a Biokom Nkft. közlemé-
nyéből.

A horgászoknak azonban 
még jó pár évet kell várniuk 
az első menyhalvacsorával.

A most betelepített állatokat ugyanis 
még előnevelik, több év mire elérik a 

legkisebb kifogható méretet, mely 25 
centiméter.
A pécsi önkormányzat, a Biokom Nkft. 
és a Pécsi Horgász Egyesület több évti-
zedre visszanyúló együttműködésének 
színhelye a Malomvölgyi II-es tó. A tó 
és a környező területek az önkormány-
zat tulajdonában vannak, kezelőjük a 

Biokom Nkft., míg a tó horgászati célú 
hasznosítást a Pécsi Horgász Egyesület 
látja el.
Mint ismert, a tó közkedvelt kirándu-
lóhely – nem mellesleg a pécsi hor-
gászok törzshelye –, amelynek kör-
nyezete a Pintér János Parkmegújítási 
Program keretében tovább szépül.

Új halfaj jelent meg a Malomvölgyi-tóban!

A menyhalról
A tőkehalfélék családjába tartozik, de rokonaitól eltérően édesvízben él. 
Főként folyóvízi halként ismert, azonban Európa és Amerika északi tavai-
ban is nagy számban megtalálható. Hidegkedvelő faj, a Duna alsó szakasza 
a legdélebbi élőhelye, a torkolatvidéken már nem fordul elő. Ragadozó, kü-
lönös ismertetőjegye az állán elhelyezkedő egyetlen szál szakáll, a békára 
emlékeztető fej, valamint a márványozott mintázat. Húsa ízletes, szálka-
mentes, az egyik legfinomabb édesvízi hal.

Indul a pécsi BioRoadshow!
Még picik a halak, kell pár év az első fogásigMég picik a halak, kell pár év az első fogásig
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Lesz kombi mászókával felszerelt 
vár, kötélhíd, több lengő- és mér-

leghinta, rugós játék, mókuskerék, 
homokozó és labdafogó.

 l PécsMa.hu
A pécsi Puskin téri játszótér elemei a 
legutóbbi szabványosítási minősítési 
ellenőrzésen nem feleltek meg, ezért 
tavaly el kellett azokat bontani – em-
lékeztet a pécsi önkormányzat köz-
leménye. Sík László Lajos, a terület 
önkormányzati képviselője már akkor 
ígéretet tett arra, hogy amint lehetsé-
ges, a teljes játszóteret pótolni fogják, 
hiszen nagyon sok kisgyermekes csa-
lád él a környéken, és a tér túloldalán 
található a Gyárvárosi Iskola is, amely-
nek tanulói napi szinten látogatják a 
parkot – írják.
A tér tereprendezése, az új fogadófelü-
letek kialakítása már megkezdődött, a 
játékok várhatóan 6 hét múlva érkez-
nek meg. A koncepció a közlemény 
szerint az volt, hogy 

 Ä a kisebb korcsoport számára ter-
vezettek a terület délkeleti részén 
kapnának helyet, itt közelebb lesz-
nek a bejárathoz és árnyékosabb is 
ez a terület;
 Ä a tér középső részére a többi kor-
osztály számára alkalmas eszközö-
ket telepítik; 
 Ämíg a jellemzően nagyobbak szá-
mára javasolt elemek a nyugati ol-
dalon helyezkednek majd el.

A park felújításának első 
elemeként 2020 őszén 12 

fát (csörgőfák, hársak, 
kőrisek) telepítettek.

A játékok kihelyezésével párhuzamo-
san pedig további évelő növényzet 
ültetése történik majd meg. A terv 
egy „óriások kertje” kialakítása: olyan 
nagyméretű növényeket telepítenek, 
„amelyek mellett a gyerekek igazán 
aprónak érezhetik magukat” – közlik.

A kialakítandó új játszótéren a követ-
kezők kapnak helyet:

 Äkombi mászókával felszerelt vár, 
 Äkötélhíd, 
 Ä több lengő- és mérleghinta, 
 Ä rugós játék, 
 Ämókuskerék, 
 Ähomokozó,
 Ä labdafogó.

A park megújítását a Biokom vég-
zi 3 millió forintért, a fejlesztés Sík 
László Lajos javaslata alapján ön-
kormányzati keretből valósul meg.  
A közlemény idézi az önkormány-
zati képviselőt, aki elmondta: saját 
képviselői keretéből egyéb, a válasz-
tókörzetben lévő játszóterek megújí-
tására fog fordítani.

Júniusban érkeznek az új játékok a Puskin téri játszótérre

2022 őszéig húzzák fel a környezeti 
fenntarthatóság érdekében közel 

nulla energiaigényű létesítményt – írta 
közleményében a Mecsekerdő Zrt.

 l PécsMa.hu
Első lépésként a Mecsekerdő Mókus 
Suli erdészeti erdei iskolájának épületét 
bontják el, ennek helyére kerül majd a 
Mecsek-hegység természeti, kulturális és 
ipartörténeti értékeit bemutató állandó 
kiállítás és oktatóközpont.
A Mecsek Discovery Center felépíté-
sének célja, hogy a látogatók élmények 
segítségével kapjanak olyan ismereteket, 
amelyek segítik a Mecsek és a termé-
szet felfedezését és megértését, továbbá 
hozzájárulnak a természeti, kulturális 
örökséget fenntartó, környezettudatos 
turizmushoz.
A leendő komplexum mintegy ötszáz 
négyzetméteren, két szinten várja majd 
a látogatókat.
 Az erdei iskola új oktatótermei mellett a 
létesítmény központi része lesz a hegység 
élővilágát, geológiai és hidrológiai érde-
kességeit, kultúr- és ipartörténeti értéke-
it, valamint a Mecsekhez és annak erde-
ihez kapcsolódó emberi tevékenységeket 
bemutató állandó kiállítás. A tárlaton 
digitális eszközök segítségével megjele-
níthetők lesznek a környék hegycsúcsai, 
kilátói, a várak, várromok és kulcsoshá-
zak, valamint túraútvonalak, de megcso-
dálhatjuk a kilátást a pécsi tv-toronyból 
is. Az erdei kirándulások szerelmesei egy 
régi turistaházba is beléphetnek majd, 
míg a gyerekek kedvence a mesekuckó 
lehet, ahol a Mecsek sokszínű és gazdag 
mondavilágával ismerkedhetnek meg.

Már épül a Mecsek Discovery Center ultramodern természetismereti központ!

Túlárazott, nem teljesült, de kifizetett szűrések – újabb feljelentés a PSN Zrt.-nél

Az ügy az előző városvezetés idején, Vári Attila irá-
nyítása alatt történt, most jelentősen túlárazott, 

részben el nem végzett, ám maradéktalanul kifizetett 
EKG-szűrések miatt tett feljelentést a Pécsi Sport Non-
profit (PSN) Zrt. jelenlegi vezetője a pécsi önkormány-
zati cégeket és intézményeket érintő átvilágítás során 
– írja a városháza május 21-i közleményében.

 l PécsMa.hu 
Az előző, fideszes városvezetés idején több alkalommal 
írt ki közbeszerzést a Vári Attila vezette PSN Zrt. spor-
tolók telemetriás EKG-szűrése, intelligens EKG-adat-
bázis létrehozása céljából. 2015-ben, 2016-ban és 2017-
ben is az EKG Telemetrik Kft. lett a nyertes, az utolsó 
két évben nem is jelentkezett más cég a feladatra.
A három évben összesen 46 millió forintot fizetett ki a 
PSN Zrt. a cégnek a vizsgálatok elvégzéséért. 

A méréseket valójában elvégző orvos ezeket alkalman-
ként 700 forintért végezte, míg az őt megbízó EKG Te-
lemetrik Kft. ennek mintegy tízszeresét, 6000, illetve 
7200 forintot számlázott ki az önkormányzat sportcége 
felé.
Az átvilágítás feltárta, hogy a szerződésben vállalt szű-
réseknek csak egy részét végezte el a vállalkozó. 2015-
ben a vizsgálatok negyedét teljesítették, 2017-ben pedig 
1600-zal kevesebbet, mint ami a szerződésben szere-
pelt. A sportcég ennek ellenére minden évben a teljes 
összeget kifizette az EKG Telemetriknek. Ismert az is, 
hogy az EKG Telemetrik ügyvezetői-tulajdonosi köre 
üzleti kapcsolatban állt a PSN  Zrt. volt vezérigazgató-
jával, Vári Attilával.
A fentiek miatt a PSN Zrt. jelenlegi vezetője feljelen-
tést tett jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 
miatt.

Kétszintes lesz a komplexumKétszintes lesz a komplexum
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Jó hírt közölt a színházrajongókkal a Pécsi Nem-
zeti Színház és a Pécsi Harmadik Színház: hosz-

szas készülődés után júniusban újra megnyílnak a 
kapuik, remek közönségkedvenc darabokkal vár-
ják a publikumot.

 l PécsMa.hu

Három premier is lesz a Pécsi 
Nemzeti Színházban
Mint olvasható a PNSZ Facebook-oldalán, előadás-
sorozatukat június 5-én A miniszter félrelép című 
szenzációs Ray Cooney bohózattal kezdik, ami a ter-
vek szerint a Pécsi Nyári Színházban is látható lesz, 
majd ősztől a Pécsi Nemzeti Színház repertoárjába és 
bérletsorozataiba kerül. 

Böhm György rendezésében a főbb 
szerepekben Györfi Annát, Stubendek 

Katalint, Darabont Mikoldot, Vidákovics 
Szlávent és a teátrum igazgatóját, Lipics 

Zsoltot láthatjuk.

Június 12-én, szombaton mutatják be a Terror című 
kétfelvonásos „interaktív bírósági tárgyalást”. A mű 
érdekessége, hogy a pécsi színészek – Tóth András 
Ernő, Józsa Richárd, Köles Ferenc, Illés Alexa, Urbán 
Tibor és Stubendek Katalin – a közönséget is bevon-
ják, interaktív játékra hívják őket. A darabot Rázga 
Miklós rendezi.
A harmadik bemutatóra június 22-én kerül sor: 
Stephen Schwartz John és Michael Tebelak Godspell 

című musicaljét Kéri Kitty rendezi és a Rippl-Rónai 
Művészeti Intézet harmadéves színművész szakos 
hallgatói adják elő.
A színházba védettségi igazolvánnyal lehet belép-
ni, a 18 éven aluliak védett felnőtt kísérő (szülők, 
nagyszülők) jelenlétében látogathatják a teátrumot 
– színházi Covid-protokollt is kialakítottak.
Júniusban műsoron lesz még a Balfácánt vacsorára, 
A Padlás – melynek jubileumi, 150. előadása június 
26-án lesz – és a Játék a kastélyban című népszerű 
darab is.

Új előadással készül a Pécsi 
Harmadik Színház
Hosszú szünet után június 10-én új előadással jelent-
kezik a társulat, az Ájlávjú című off-Broadway musi-
calt nézhetik meg a színházrajongó pécsiek.
A világszerte nagy sikerrel játszott mű nem egy ha-
gyományos értelemben vett musical. A Joe DiPietro 
szövegkönyve és dalszövegei alapján Jimmy Roberts 
zenéjével született off-Broadway-darab alternatív 
musicalnek is nevezhető, ami némiképp paródiája 
a látványos, néha talán giccses sikerszériáknak – ol-
vasható a színház lapunkhoz eljuttatott ajánlójában.
Mint írják, az Ájlávjú örök érvényű témát jár körül: 
a férfi–nő viszony ezernyi árnyalatát a hétköznapi 
helyzetek tükrén keresztül, egyszer humoros, szóra-
koztató megközelítésben, máskor megrendítő mó-
don.

Rendezőként Götz Attila debütál, aki 
játszik is az előadásban.

A kétfelvonásos produkció 9-9 jelenetet sorakoztat 
egymás után, ezekben a négy szereplő: Stubendek 
Katalin, Kusnyér Anna, P. Petőcz András és Götz At-
tila közel hatvan figurát kelt életre.
A darab sokszínű zenei világáról is érdemes szót 
ejteni: az operai igényű dalok stílusa a swingtől a 
tangón, a gospelen és a kantátán át a rock and rol-
lig terjed, komoly énekesi teljesítményt követel. Az 
előadás élő zenei kísérettel valósul meg, profi mu-
zsikusok (Adorján Zsófia, Baksa Péter, Bánky Géza, 
Szabó Dóra Karola) közreműködésével, Bókai Zol-
tán zenei vezető irányításával. A Pécsi Balett Ha-
rangozó-díjas művésze, Molnár „Kecso” Zsolt pedig 
remek koreográfiát tervezett a műhöz.
A darabot június 10-én és 11-én este hét órakor 
játsszák.
Fontos, az előadást a harmadik színházban is védett-
ségi igazolvány felmutatásával nézhetjük meg (a sze-
mélyigazolvánnyal együtt)!

Függönyt fel! Nyitnak a színházak, több premierrel készülnek júniusban
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Megérkeztek a Városházára, és nemsokára elindulnak a címzettekhez a 
kis kártyák – osztotta meg Facebook-oldalán Péterffy Attila, Pécs polgár-

mestere.

 l PécsMa.hu
Az ápolók napja alkalmából május 
12-én piros szívek kerültek ki a pécsi 
Városháza ablakaiba, ezzel a szép gesz-
tussal tisztelgett a város az egészség-

ügyi és szociális ágazatban dolgozók 
előtt, akik emberfeletti munkát végez-
tek a járvány alatt (is) ebben a bő egy 
évben.

Emellett köszönetképp városi össze-
fogással meg is ajándékozzák mind a 
két és félezer pécsi ápolót, a kedvez-
ményekre jogosító kuponokat pedig 
– melyeket a pécsi állatkertben, mú-
zeumokban, a Zsolnay-negyedben, a 
Hullámfürdőben, a Pannon Filharmo-
nikusok egyik koncertjére használhat-
nak fel – hamarosan kézbe vehetik.

Íme a részletek:
Pécsi Állatkert: a kedvezményre jo-
gosult 200 forintos kísérőjeggyel, csa-
ládtagjai (legfeljebb 5 fő) pedig 50 szá-
zalékos kedvezménnyel léphetnek be 
egyszeri alkalommal, a kupon június 
17-ig használható fel.
Janus Pannonius Múzeum: a ked-
vezményre jogosult és családtagjai 
(legfeljebb 5 fő) is 50 százalékos ked-
vezménnyel léphetnek be egyszeri alka-
lommal a JPM egy nyitva lévő kiállítására.  
A kedvezmény december 31-ig él.
Pécsi Kulturális Központ: a kedvez-
ményezett egy alkalommal 50 százalé-
kos kedvezménnyel léphet be az Ana-
tolij Petrov Uszodába június 17-ig.
Zsolnay Örökségkezelő NKft.: a jo-
gosult egy alkalommal féláron léphet 
be a kártyán szereplő helyszínekre jú-
nius 31-ig.
PSN Zrt. – Hullámfürdő: a kedvez-
ményezett egy alkalommal féláron 
vásárolhat napijegyet (uszoda, kondi-
terem, szauna). A kupon június 1-től 
30-ig használható fel.
Pannon Filharmonikusok: május 30-
án a magyar klasszikus zene napjának 
18 órakor kezdődő hangversenyére vár-
ják az ápolókat a Kodály Központban.
További részletek a PécsMa.hu oldalon 
olvashatók.

Hamarosan érkeznek a kedvezménykártyák a pécsi egészségügyi dolgozóknak

Ágoston Andrea, a pécsi 12. választókerület önkormányzati képviselője 
május 28-án, pénteken 17 órától „bakancsos fogadóórát” tart a Patacsi Kul-
túrház (Pécs-Patacs Fő utca 20.) udvarán Patacs és Rácváros lakosainak. 
Találkozó 17 órakor a Kultúrház udvarán. A képviselőasszony kér minden-
kit a maszk viselésére.

Állandó véradási lehetőség
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.) 
Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920

Véradási időpont: hétfő: zárva (pün-
kösd); kedd, szerda, péntek: 8.00–15.00; 
csütörtök: 8.00–17.00 között.

Külső véradás:
Pécs Plaza (Megyeri u. 76.) május 30. 
10.00–13.00 között.

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, 
de még nincs 65 (első véradók esetén a 
felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 
kilót és egészségesnek érzi magát. Véra-
dáshoz hozza magával a személyazonosító 
igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját.

Fogadóóra

Véradás május 24–30.

Köszönetképp ajándékozza meg a város az ápolókatKöszönetképp ajándékozza meg a város az ápolókat
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Török Ottó, Pécs sportberuházásokért felelős 
polgármesteri biztosa most nyújtja be újabb 

beszámolóját. A korábban már bejelentett projek-
tek közül több esetében is csak a kormány dönté-
sére kell várni.

 l Szakács Miklós
Ahogyan arról már lapunk is tájékoztatott, idén év 
elején egyszer már beszámolt tavaly augusztus óta 
végzett munkájáról Török Ottó a pécsi közgyűlés-
nek, most pedig másodszor foglalja össze munkáját a 
város vezetőinek. A PécsMa megkérdezte a sportbe-
ruházásokért felelős polgármesteri biztost, hogyan 
állnak a korábban már elindított projektek.
– A Covid miatt az utóbbi hónapokban alaposan 
belassultak a döntési folyamatok államigazgatási 
szinten – kezdte Török. – Ez persze egyfelől termé-
szetes, azonban több városi projekt is éppen emiatt 
jelenleg várakozó pozícióban van, várjuk ugyan-
is, hogy megszülessenek a szükséges kormányzati 
döntések. Ilyen például a tervezett új tanuszoda. Az 
már eldöntött kérdés, hogy Pécs visszakerült abba 
az állami programba, amelynek keretében tanuszo-
dát építhetünk. A leendő helyszín kiválasztása kap-
csán már zajlik is egy vizsgálat, ahol megnézzük a 
szóba jöhető helyeket. Ezen felül pedig a kormány 
döntése kell még ahhoz, hogy elindulhasson a be-
ruházás.

A Pécsi Műjégpálya helyére tervezett 
fedett csarnok ügye is hasonlóan áll. 

A szándék megvan, az állami támogatást biztosító kör-
ben is szerepel Pécs, azonban állami szinten kell megvár-
ni a hivatalos döntést. A PMFC tervezett új stadionjáról 
már megszületett az elhatározás a kormány részéről, itt a 
helyszín végesítése, és a tervezett forma kiválasztása után 
indulhat majd a beruházás. Ahogyan Török Ottó fogal-
mazott, a kormányzat szerencsére a városnál hagyta azt 
a jogot, hogy a stadion helyszínéről dönthessen, illetve 
abba is beleszólása lehessen, hogyan fog majd kinézni a 
létesítmény. A kivitelezés azonban már egy állami feladat 
lesz, abban Pécs nem is akar belefolyni.
– Az egyik legfontosabb projektünk a tervezett ak-
vapark – mondta a polgármesteri biztos. – Ezzel 

kapcsolatban azt tudom mondani, hogy időben 
vagyunk, készül a tanulmány a megvalósíthatósága 
kapcsán.
Török Ottó azt is kiemelte, hogy a közeljövő két 
kulcsfontosságú munkája nem is feltétlenül új be-
ruházásokhoz köthető. Rövid időn belül ugyanis 
szerinte végre megvalósulhat a Pécsi Sport Non-
profit Zrt. racionalizálása, amelynek keretében 
szétválaszthatják egymástól a létesítmények üze-
meltetését és a sportiskola működtetését. Ezen kí-
vül pedig egyre közelebb vagyunk ahhoz is, hogy 
meglegyen a PMFC NB II.-es labdarúgócsapatának 
új befektetője, többségi tulajdonosa.

Több pécsi sportos projekt is kormányzati döntésre vár

Elhunyt Genczler István, a Biokom ügyvezetője

Hosszan tartó, súlyos betegség után, május 20-án elhunyt Genczler Ist-
ván, a Biokom Nkft. ügyvezető igazgatója.

 l PécsMa.hu
Genczler István Pécsett született, de Pécsváradon nőtt fel. A Széchenyi István 
Gimnáziumban érettségizett, majd a miskolci Nehézipari és Műszaki Egye-
temen szerzett bányamérnöki diplomát. A mecseki szénbányáknál kezdett el 
dolgozni, de a bánya bezárását követően váltania kellett, ezért 1994-ben mér-
nök-szakközgazdász diplomát szerzett a pécsi egyetemen.

1995-ben kontrolling vezetőként kezdett el dolgozni a Biokomnál, később a 
cég gazdasági igazgatója, majd cégvezetője lett. Szakmai tevékenysége során 
kezdettől fogva meghatározó feladatot vállalt a cég hulladékgazdálkodással 
és másodnyersanyagokkal kapcsolatos pályázati, beruházási, üzemeltetési és 
fejlesztési tevékenységében. 
Kiemelkedő szerepet vállalt abban, hogy a két tanácsi vállalatból létreho-
zott, majd vegyes tulajdonúvá alakított Biokom Kft. korszerű piaci alapokon 
nyugvó gazdasági társasággá szerveződött.
Szakértelmével és innovatív gondolkodásával számos, a város érdekeit szol-
gáló koncepció és feladatterv – például a Mecsek-Dráva Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Program, Pécs Ökováros–Mecsek-Dráva Ökorégió Program 
Koncepciója, Pécs az Életminőség Pólus koncepció – kidolgozásában és meg-
valósításában vett rész, valamint tanácsadóként és gyakorló szakemberként 
segítette a város gazdasági életének fejlődését.
Két évtized után, 2015-ben távozott a Biokomtól, majd a Kaposvári Víz- és 
Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója lett, ahol vízmű-üzemeltetési szakmér-
nöki diplomát is szerzett. A városvezetés 2020-ban hívta vissza Pécsre a kiváló 
üzemeltetési szakembert, és a Biokom vezetésével bízta meg. Az egészsége 
azonban közbeszólt, néhány hónap aktív munka után kórházba került. Hosz-
szan tartó betegségét türelemmel viselte, szervezete május 20-án, csütörtök 
este adta fel a harcot a kórral szemben. 56 éves volt.

Pécs polgármestere, Péterffy Attila így búcsúzott Genczlertől: 
„Genczler Istvánt kiváló szakembernek ismertem meg, aki nem riadt vissza az 
új kihívásoktól és folyamatosan bővítette tudását. Korrekt, hiteles és a szakma-
iságára büszke mérnök-közgazdász volt, aki minden feladatát a lehető legna-
gyobb odaadással és lelkiismeretesen végezte. Olyan munkatárs volt, akire min-
den kollégája bármikor számíthatott, aki következetes, mégis emberséges vezető 
volt, és aki szakmai alázattal szolgálta a pécsiek érdekeit.
Genczler István emlékét megőrizzük”.56 éves volt56 éves volt

Török Ottó másodszor foglalja össze munkáját a városvezetőknekTörök Ottó másodszor foglalja össze munkáját a városvezetőknek
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A járványhelyzet alakulásának és a 
védekezés érdekében meghozott 
korlátozások enyhítésének követ-
keztében a Pécsi Egészségfejleszté-
si Iroda (EFI) munkatársai is hozzá-
láttak az offline jövő tervezéséhez. 
Reménykednek benne, hogy hama-
rosan nem csak szabadtéren, de 
beltéren is tarthatnak programokat!

A szabadtéri programok iránt érdek-
lődőknek jó hír, hogy egyre több ren-
dezvény, helyi megmozdulás történt az 
utóbbi hetekben, amelyek mindegyike 

az egészségmegőrzésre és a jelenkor 
népbetegségeinek prevenciójára kon-
centrál. Az EFI-ben dolgozó kollégák 
igyekeznek minden alkalmat megra-
gadni, hogy a pécsi járásba tartozó 
lakosság figyelmét megragadják, ezért 
a május 31-ei dohányzás világnapjának 
alkalmából tervezetten a város több 
pontján is figyelemfelhívó, edukációs 
kampányt folytatnak majd. Emellett pe-
dig, a környezetvédelmi szempontokat 
figyelembe véve túrázással, mozgással 
egybekötött szemétszedést terveznek 
a város több pontján. Ez utóbbi prog-
ram még szervezés alatt áll, azonban 

honlapjukat vagy közösségimédia-fe-
lületiket követve a részvétel iránt ér-
deklődők hamarosan friss információ-
hoz juthatnak majd. 

A jelenlegi járványhelyzet mellett ter-
mészetesen online formában is fenn-
tartották legkedveltebb programele-
meiket: a mozgás iránt érdeklődők 
heti négyszer tudnak otthonukban 
tornázni online edző segítségével, va-
lamint a korábbi életmódváltó csoport 
is üzemel. Emellett májusban test-
mozgásra, aktív életmódra ösztönző 
kampány is indult, amely a Mozdulj 
Pécs névre hallgat.

– A Mozdulj Pécs mozgalmunkkal 
szerettünk volna minden korosztály-
ba tartozó lakost megszólítani. A 
májusi kihívásban arra kértük 
a lakosságot, hogy ebben 
a hónapban igyekez-
zenek havi 10 alka-
lommal valamilyen 
fizikai aktivitást 
végezni, lega-
lább 30 perc-
ben – mondta 
ezzel kapcso-
latban az EFI 
szakmai ve-
zetője, Hideg 
Balázs. 

A Mozdulj Pécs havi kihívásához 
még május 31-ig lehet csatlakozni. 
A részvételhez az efi.pecs@eeipecs.
hu címre kell küldeni a 10 alkalomról 
szóló dokumentációt (fotó, aktivitás-
mérő/okosóra fényképe), amelyet az 
EFI munkatársai rögzítenek, a lelkes 
résztvevőt pedig egészségcsomaggal 
jutalmazzák meg. Ezen programe-
lemmel kapcsolatos információt a 
honlapon olvashatnak: https://www.
eeipecs.hu/wp-content/uploads/Ma-
jus_MozduljPecs.pdf.

Pécsiek, figyelem! 
Hamarosan offline formában is újra tehetünk az egészségünkért! 

A koncepció célja, hogy a civil szfé-
rában megmutatkozó kapacitá-

sokat a városvezetés a jövőben haté-
konyabban tudja kiaknázni. 

 l Pernecker Dávid
Mint ismert, a közelmúltban több 
civil szervezet is megkötötte az ön-
kormányzattal azt a közművelődési 
megállapodást, amelynek keretében 
kötelező, közművelődést érintő fel-
adatokat vállalnak át a várostól. A szá-
mukra juttatott hozzájárulások mér-
téke is eldőlt már, noha a teljes összeg 
kifizetésére csak abban az esetben nyí-
lik mód, ha az állam teljes mértékben 
kompenzálja a várost.

A fentiekhez kapcsolódik 
a városvezetés jelenleg 

készülő civil koncepciója, 
amit a civil szféra és 

Pécsi Tudományegyetem 
szakemberei segítségével 

állítanak össze. 

– A most készülő koncepció eddigi 
állapotában tartalmaz egy komoly 
elemzést a pécsi civil szférára vonat-
kozóan, amelyben számba vesszük a 
szervezeteket, tematizáljuk őket, és be-

mutatjuk, milyen aktivitást mutatnak, 
mekkora szerepük van a helyi mun-
kaerőpiacon, és mely területen milyen 
arányban működnek. Az elemzés ki-
tér arra is, hogy a szervezetek milyen 
hatékonysággal pályáznak és ennek 
eredményeként mekkora összeg érke-
zik városunkba. Sokmilliárdos tételről 
beszélünk, amelynek nagy része a kö-
zösségszervező, kulturális és szociális 
területre jut – mondta lapunknak Bog-
nár Szilvia alpolgármester.
Mint közölte, a koncepció célja, hogy 
a civil szférában megmutatkozó kapa-
citásokat a városvezetés a jövőben ha-
tékonyabban tudja kiaknázni a pécsiek 
érdekében. 
– Az már most látszik, hogy a civilek-
kel való együttműködés platformjait 
ki kell találnunk és élővé kell tennünk. 
Emiatt mielőbb létre kell hoznunk 
egy adatbázist, hogy lássuk, hányan 
aktívak a pandémia után, milyen fela-
datot látnak el, és van-e olyan az ön-
kormányzat kötelező feladatai közül, 
amelynek teljesítése a civilek bevoná-
sával olcsóbb és jobb minőségű lehet 
– fogalmazott az alpolgármester.
Hozzátette, hogy reményei szerint lét-
re tudnak hozni egy civil alapot, ami-
ből a civil szervezetek saját pályázatai-
hoz adhatnának önerőt. 

– Erről a zsebről korai lenne konkré-
tumként beszélni, de ha 10 millió fo-
rinttal el tudnánk indulni, óriási len-
dületet adhatna a kis szervezeteknek 
– fejtette ki.
Mint mondta, az a fontos ebben a 
szakmai munkában, hogy a civilek és 
a szakemberek segítsék a városvezetést 
az alapokkal, amit a közgyűlés tagjai 

és a frakciók szakmai segítői is tovább 
alakíthatnak. 
– Szeretném, ha ősszel véglegesíthet-
nénk az anyagot, a jövő évi tervezés 
miatt ez fontos lenne. Nem biztos, 
hogy annyian értenek a civil ügyek-
hez, mint a focihoz, de sokkal többe-
ket érint. Épp ezért prioritás – foglalta 
össze Bognár Szilvia.

Bognár Szilvia: Készül a civil koncepció

Ki kell alakítani az együttműködés platformjaitKi kell alakítani az együttműködés platformjait
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LAKÁS
Diósi út közelében, 59 nm-es, 
2,5 szobás, erkélyes, műanyag ablakos, jó 
állapotú panellakás. Ár: 17,2 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

06/20/964-5482
www.kosaingatlan.hu

Bogádon, 2000-ben épült, 72 nm-es,  
2,5 szobás téglalakás kerttel, gépkocsi 
beállóval. Ár: 16,9 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180
Pécs-Gyárvárosban, 35 nm-es, 
1 szobás téglalakás. Ár: 8,7 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécsett, a Páfrány utcában, II. emeleti, 
1,5 szobás, új műanyag ablakos,új bejárati 
ajtós, jó állapotú, erkélyes téglalakás. 
Ár: 14,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

2,5% JUTALÉK ELADÁS UTÁN 
06/30/929-9180 • meduzaingatlanpecs.hu
PÉCS, SZÁNTÓ KOVÁCS J. U. 2/B. FSZT. 2.

Pécsi lakást keresek reális áron. Telefon: 
06/30/929-9180
Alkotmány utcai, 87 nm-es, 3,5 szobás, 
II. emeleti lakás, 23 nm-es terasszal. Iár: 
36,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Tettye park alatti, 1+2x1/2 szobás, 
kiváló állapotú, 89 nm-es lakás, 
kertkapcsolattal, gáz cirkófűtéssel. Iár: 
29,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Kertváros központi részén, a Nagy Imre 
utcában, 2,5 szobás, 62 nm-es, átlagos 
állapotú, IV. emeleti lakás szigetelt házban. 
Ár: 15,2 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Petőfi utca szomszédságában társasházi, 
felújított garzonlakás+hozzá tartozó 
új barkácsműhely eladó. Iár: 18,9 
MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Szigeti úton 45 nm-es, 1,5 szobás, 
felújított, 4/IV. emeleti lakás 
eladó. Irányár: 20,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Nagy Jenő utcában 71 nm-es, 3 szobás 
lakás eladó. Irányár: 25,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Illyés Gy. utcában, 2,5 szobás, 4/IV. 
lakás eladó. Irányár: 18,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Egerágon 107 nm-es, 4 szobás lakás 
3200 nm gazdálkodásra, telekkel eladó. 
A lakás felújításra szorul csak úgy, mint a 
körülötte lévő gazdasági épületek. Irányár: 
13,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Attila utcai, 64 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, első emeleti, felújított, 
lakás eladó. Irányár: 25,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pollack M. utcai, 53 nm-es, tégla, 
2 szobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 
17,7 MF. Telefon: 06/30/906-7323
Rákóczi úton eladó egy 106 nm-es, III. 
emeleti, 3,5 szobás, 3 teraszos nagy lakás 
garázsvásárlási lehetőséggel. Irányára: 
26 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Komlói, felújításra szoruló, 2 szobás 
lakás 2,6 MFt-ért eladó. 
Telefon: 06/20/467-5193

INGATLAN
Ingatlan értékbecslés. Telefon: 72/214-066
Pécs-Mecsekoldalban, Angster 
J. utca felett, 120 nm-es, 4+2 fél 
szobás, kétszintes családi ház. Ár: 
48,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Harkányban, a gyógyfürdő közelében, 
2 szobás, 50 nm-es, teraszos, felújított 
nyaraló, saját kerttel. Ár: 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház kerttel és garázzsal. Iár: 
26,99 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Nagykozár központjában, 4 szobás, 100 
nm-es, felújított lakóház 90%-os 
készültséggel, 2000 nm kerttel. Iár: 
21,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján, egyetem közeli, 146 nm-es, 
3 lakóegységes, extra adottságú, 
4,5 szobás lakóház, díszkerttel, 
garázzsal, kerti építménnyel. Irányár: 
55,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Pogányban 130 nm-es, tetőtér 
beépítéses, befejezésre váró családi 
ház nagy telekkel eladó. Iár: 62000 
Eur/23 MFt. Telefon: 06/30/911-5968

Ingatlan adás-vétel!
Király u. 75.  |  30-947-8323

GDN Ingatlaniroda
www.tolnaikert.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Ispitaalján, újépítésű, 15 nm-es 
barkácsműhely eladó lakással. Iá: 3 MFt+ 
15,9 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Donátushoz közel, nyugodt helyen, 
130 nm-es, 4 szobás, kétszintes, külön 
bejáratú családi ház, garázzsal eladó. 
Irányár: 36 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Magaslati útnál eladó egy 270 nm-es ház, 
jelenleg 2 lakás van kialakítva, de akár 
4 is lehet. A telek 550 nm, garázs van. 
Irányára: 97 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Kórház téren 12 nm üzlet (wc, 
parkolás, raktár) eladó 6,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Harkányban kb.100 nm-es, kiváló 
állapotú, garázzsal vagy területtel 
rendelkező családi házat keresek 
megvételre. Telefon: 06/30/911-5968
Nyugodtszenterzsébeti szőlőhegyen 
lakható ház, 3000 nm-en eladó. 
Vezetékes víz, villany, garázs van. 
Telefon: 06/20/920-5003

Diósviszlón felújított családi ház 
eladó. Telefon: 06/30/516-1218
Velényben 700 n-öl terület, 400 n-öl 
szőlő, 300 n-öl gyümölcsös lakható 
szobával, présházzal, picével, felszereléssel 
eladó. Út, villany van. Telefon: 72/443-618
375 n-öl építési telek eladó, Szüret 
utca. Telefon: 06/20/353-4555
36 nm üzlet eladó. Telefon: 
06/20/353-4555
Mecsekszabolcson, a Klapka út végén, 
706 nm-es, panorámás telek eladó. 
Víz-, gáz 40 m-re, terv megvan. Iár: 
3 MFt. Telefon: 06/30/518-4688

BÉREL-KIAD
Kiadó ingatlant keresek, minden 
megoldás érdekel. Telefon: 72/214-066
Érkező külföldi cég részére 
kiadó ingatlanokat keresek. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécsen, a Mező Imre úton, összkomfortos, 
bútorozott, külön bejáratú, kb. 25 nm 
szoba, konyha, fürdő kiadó, egyedülálló, 
dolgozó férfi vagy nő részére, 45 EFt 
rezsivel. Telefon: 06/70/236-2877
Albérletbe szép szoba, szép helyen 
kiadó. Telefon: 06/70/261-3405
Pécs-Gyárvárosban kisméretű 
szoba, konyha, zuhanyzós, bútorozott 
albérlet kiadó. Érdeklődni délután 
15-19-ig. Telefon: 72/244-820

ÁLLÁS
Bejárónőt keresek. Telefon: 
06/30/662-4945
Pécsi éttermünkbe felszolgálót 
felveszünk. Telefon: 06/20/231-2844
Villanyszerelőket felveszünk. 
Telefon: 06/20/912-4910

Építésre, földművelésre 
alkalmas telkek 1000–3000 m2. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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Pécsi konténeres cég sofőrt keres 
pécsi telephely, hivatásos jogosítvány 
szükséges. Telefon: 06/20/521-8000
Pécsi szállodába, étterembe keresünk 
felszolgálót, konyhai kisegítőt, 
szobaasszonyt és recepcióst. 
Telefon: 06/20/231-2844

TÁRS
Nyugdíjas balatoni hölgyet keresek vagy 
vidéki tanítónőt. Telefon: 06/30/922-9482

SZOLGÁLTATÁS
Ablaktisztítás Uránvárosban. 
Telefon: 06/70/657-1246, Marika.
D-roll. 30-50% kedvezménnyel. Új 
műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszelelése, javítás és motororizálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555

Költöztetés reális áron!
06/30/9015-284, 72/251-285

Redőnyjavítás garanciával. Telefon: 
06/30/503-3431
Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

érte megyünk – házhoz visszük! 
06/70/455-7987

KÁRPITTISZTÍTÁS

Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Május 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu A 
járványhelyzettől függetlenül állunk 
rendelkezésére! Telefon: 06/70/638-6402

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Veszélyes fák és minden más fák kivágása, 
gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165

Ablak redőnymester: reluxa és 
szalagfüggöny, szúnyogháló, árnyika, 
ajtók, ablakok gyártása, szerelése, javítása 
folyamatos akciókkal. Telefon: 
72/228-298, 06/20/986-9222, 
www.ablakredonymester.hu

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Ezermester! Lakásszerviz, wc-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, munkalapok, zárak 
javítása, cseréje. Telefon: 72/310-671, 
06/30/562-7756
Vízvezeték-szerelés, villamos javítások, 
biztosító ügyintézéssel, csőrepedések 
javítása. Telefon: 06/70/774-1140
Kertvárosban bevásárlást, 
egyéb ügyintézést vállalok. 
Telefon: 06/70/329-7625
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Bontást, kézi földmunkát vállalunk, 
referenciával. Telefon: 06/30/430-0122
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265

Idősgondozást, bevásárlást, háztartási 
munkát vállalok napi 2-4 órában. Telefon: 
06/30/630-9434
Csőtörés elhárítása, nonstop. Víz-, gáz-
, fűtésszerelése. Telefon: 06/30/361-0449
Ingyen lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/30/114-0073
Kisebb kőművesmunkákat, betonozást, 
vakolást, vizes falak vakolását és 
panelfal kivételt vállalok anyagosan 
is. Telefon: 06/20/520-8421
Fűnyírást és bozótirtást vállalok sitt 
elszállítással. Telefon: 06/20/520-8421
Felelős műszaki vezetés, műszaki 
ellenőrzés, költségvetés készítés, e-napló 
indítás. Telefon: 06/20/800-7111
Kőműves, burkoló, hőszigetelő munkákat 
vállalok. Ditrich László kőműves 
mester. Telefon: 06/30/625-9588
Tetőjavítás, lakatosmunka, burkolás. 
Telefon: 06/70/774-1140
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618
Fűnyírást vállalok Pécs területén. 
Telefon: 06/30/820-9530
Bútor összeszerelést vállalok. 
Telefon: 06/30/393-0842
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Pécsett takarítást vállalok. 
Telefon: 06/70/329-7630
Takarítást, kárpittisztítást, 
udvarrendezést, lom elszállítást 
vállalok. Hívjon bizalommal. 
Telefon: 06/30/409-5150

Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Kerítés, támfal, térkő, kőművesmunka, 
mindennemű kocsi bejárok, lábazat fuga, 
fűnyírás, favágás, kerti munka, rézsűk, 
teraszok, gipszkarton, festés, egyéb 
fizikai munka. Telefon: 06/20/488-3959
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/852-4402
Villanyszerelés, bojlertisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694
Szobafestés, gipszkartonozás, hő- és 
hangszigetelés, burkolás. Teljes körű 
fürdőszoba-felújítás. Péter Norbert 
E.V. Telefon: 06/30/214-4307
Mostantól szeretettel várom vendégeimet 
gyógymasszázs, illetve svéd frissítő 
masszázs. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06/30/122-5643, 9-19-ig.
Teljes körű házfelújítás, betonozás, 
gipszkarton-szerelés, térkő burkolás, 
hideg, meleg burkolás, homlokzati 
szigetelés, támfal, kerítésépítés. 
Telefon: 06/20/211-0010
Időseknek segítség! Fodrászat, 
gyógypedikűr, takarítás, házimunka. 
Igényes. Telefon: 06/30/617-2003
Átalakítást, új házak építését, 
felújítását, hőszigetelését, homlokzati 
hőszigetelését, vizes falak utólagos 
szigetelését, fürdőszobák felújítását 
vállaljuk. Telefon: 06/70/629-6382
Fodrász házhoz megy. 
Telefon: 06/70/582-0720

Kézi és gépi földmunka, tereprendezés, 
árufuvarozást, építési törmelék elszállítását 
vállalom, rövid határidővel. Telefon: 
06/20/284-3634
Fakivágás, fűnyírás. Telefon: 
06/70/508-3308
Családi házak homlokzat hőszigetelése 
és felújítása. Telefon: 06/20/442-7602
Villanyszerelés családi házak, lakások, 
cégek részére. Telefon: 06/20/912-4910
Motoros ruha és bőrkabát javítása. 
Telefon: 06/20/467-5193
Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, térkövezés vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Klímatelepítés, tisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694

Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Fűnyírást, bozótirtást, favágást, 
telektisztítást hulladékelszállítással, 
ágdarálással vállalok cégeknek 
és magánszemélyeknek. 
Telefon: 06/20/511-7456
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 
72/713-320, 06/30/227-7427
Csempézés, burkolás, vízszerelés, 
lakásfelújítás. Telefon: 06/30/946-7177
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Csempézés, lapozás rövid 
határidővel, gyors, precíz munka. 
Telefon: 06/30/663-8456
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca 
felújítása, csempe-, ajtó-, ablak-, 
kerítésfestés. Telefon: 06/30/294-0144

ADÁS-VÉTEL

Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 
festmény, hagyaték vétele kp-ért. 

Műtárgy Galéria, Citrom u. 7.
Tel.: 72/232-244,

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Megvásárolnám feleslegessé vált 
tárgyait (festmény, porcelánok, játékok, 
könyvek, szerszámok stb.) ill. teljes 
hagyatékot, pincétől a padlásig, teljes 
lomtalanítás. Ingyenes kiszállás. Név 
és telefonszám leinformálható. Hívjon 
bizalommal. Lasch-Mészáros, Pécs. 
Telefon: 06/30/411-0567, 06/70/434-2040

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

Smaragd Ékszerüzlet
Pécs, Hungária út 49. Tel.: 72/745-149

Vásárolok hagyatékot, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! Telefon: 
72/671-406, 06/70/251-4242
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Leanderek eladók. Telefon: 
06/30/469-2861
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Erzsike. Telefon: 06/30/294-8063
Vasajtó lap 200x100 kisipari, masszív 
eladó. Telefon: 06/20/310-9556
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Orion Dvd lejátszó eladó. 
Telefon: 06/30/516-1218
Több mennyiségben könyveket 
vásárolok, hagyatékot felvásárolok. 
Telefon: 06/30/905-5776
Régiségbolt feltöltéséhez vásárolunk 
dísztárgyakat, vitrin tárgyakat, figurális 
porcelánokat, szobrokat, falitányérokat, 
készleteket, retro tárgyakat, Zsolnay, 
Herendi gyűjteményeket, bútorokat, 
néprajzi tárgyakat, népviseleti 
ruhákat, kendőket, szoknyákat, teljes 
hagyatékot. Telefon: 06/30/608-3962
Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivontat, adásvételivel. Hulladék vasakat, 
vezetékeket. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Rossz automata mosógépet, 
régi, öreg kerékpárt keresek. 
Telefon: 06/30/982-8518
Bioptron lámpa 250.000 Ft, 
lábmasszírozó 50.000 Ft eladó. 
Telefon: 06/20/353-4555

ÁTKÖLTÖZTÜNK a Siklósi út 4-ből a Siklósi út 8-ba.

Jó minőségű olcsó bútorok.
Bútorok bizományos átvétele.

Tel.: 20/9333-206 H-P: 10-17, Szo.: 10-12

Vásárolok retró kártyanap-
tárt, magyar képeslapot, 

gyufás dobozt, gyufa címkét, 
italos címkéket, képregé-

nyeket, műszaki könyveket: 
gépek-autók-vonatok-va-

dászat, Malév és TV-torony 
makettet, vasút modelleket, 

lemez játékokat: 
katona-autó-kártya. 

06/30/263-9677

Újra látogathatók a pécsi idősotthonok
A Baptista Szeretetszolgálat pécsi idősotthonainak vezetőjét kérdeztük az intézményekben nemrég életbe 

lépett új látogatási szabályokról.

 l Pernecker Dávid
Mint ismert, Müller Cecília országos tiszti főorvos április 29-én jelentette be, hogy visszavonja a szociális intézmé-
nyekben, idősotthonokban egy éve elrendelt látogatási tilalmat. A döntés oka az, hogy a legtöbb intézményben már 
megfelelően magas azoknak a lakóknak és gondozottaknak a száma, akiket beoltottak a koronavírus ellen. Egy év 
szigorú bezártság és elszigeteltség után tehát véget ért egy megterhelő, nehezen kezelhető és talán még nehezebben 
megélhető időszak, ami nem csak az intézményekben élőket, hanem szeretteiket, valamint persze az otthonok szak-
dolgozóit is megviselte.
A látogatási tilalom feloldása kapcsán kerestük Gyuró Anikót, a Baptista Szeretetszolgálat három pécsi szeretetottho-
nának vezetőjét, aki lapunknak elmondta, hogy a legfontosabb tudnivaló a lakók és hozzátartozóik számára az, hogy 
a látogatás védettségi igazolványhoz van kötve: a rendelet alapján csak azok látogathatják a Xavér és az Alkotmány 
utcai, valamint a Malomvölgyi úton található intézményeket, akik a belépéskor felmutatják a plasztikkártyájukat. 
Természetesen – tette hozzá – az idősotthonok bejáratánál kötelező a kéz- és lábfertőtlenítés, a hőmérés, valamint az 
orvosi maszk használata is, illetve a látogatás ideje alatt a másfél méteres védőtávolságot is tartani kell.
– Azok a lakók és látogatóik, akiknek valamilyen okból kifolyólag nincs még védettségi igazolványa, az intézménye-
ken kívül tudnak találkozni, ugyanakkor ezekben az esetekben kiemelten fontos, hogy a látogatás felelősségteljesen 
történjen, a vírusvédelmi szabályok betartásával – mondta Gyuró Anikó, hozzátéve, hogy azért van szükség ennek 
hangsúlyozására, 

mert sajnos sokan nem tartják be ezeket az előírásokat.

Mint mondta, azok a lakók, akik elkülönítésben vannak – vagy azért, mert fertőzöttek kontaktjai, vagy mert lehetsé-
ges fertőzöttek – a karantén ideje alatt nem látogathatók.
Azokban az esetekben, amikor a lakók és hozzátartozóik valamilyen okból eredően nem tudnak egy térben találkoz-
ni, a metálhigiénés szakemberek segíthetnek az online kapcsolattartás megoldásában is, különböző közösségi oldalak 
és üzenetküldő alkalmazások használatával.
Végezetül kiemelte, hogy az intézményekbe új lakókat már nem csak negatív koronavírusteszttel, hanem védettségi 
igazolvánnyal is fel lehet venni.

Nehezen kezelhető és még nehezebben megélhető volt ez az időszakNehezen kezelhető és még nehezebben megélhető volt ez az időszak
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A Mecseki Természettudományos 
Élményközpont projekt keretében 
2019. január 7-étől kezdve szuper 
élménypedagógiai foglalkozásokon 
vehetnek részt a pécsi és baranyai 
iskolások. A koronavírus miatt ki-
alakult helyzethez azonban a prog-
ramnak is alkalmazkodnia kellett, 
így a 2020/2021-es tanévben felvált-
va történik az online és a személyes 
oktatás.

Az élményprogramról
A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit 
Kft., a Janus Pannonius Múzeum és a 
Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú 
Egyesület a „Mecseki Természettudo-
mányos élményközpont fejlesztése” 
projektben célul tűzte ki a természet-
tudományi oktatás színvonalának, 
minőségének, eredményességének 

és hatékonyságának növelését a vele 
együttműködésben álló 20 közokta-
tási intézmény: tíz vidéki és tíz pécsi 
általános iskola körében. 

A program célja a pedagógusok mód-
szertani fejlesztése, valamint a tanulók 
élményszerzés általi tudásanyagának 
növelése, motivációjának javítása és 
esetlegesen a természettudományi 
pályák iránti kedv felkeltése. Fontos 
szempont még a tapasztalatgyűjtés az 
élményalapú tanulás és tanítás lehető-
ségeivel kapcsolatban.

Azonban a koronavírus-járvány, vala-
mint az ezzel kapcsolatos kormány-
zati döntések nagyban befolyásolták 
a program lebonyolítását, ugyanis a 
folyamatosan szigorodó intézkedések 
nyomán az állatkert (mint az élmény-
központ helyszíne) is ideiglenesen 
bezárt, nem fogadhatott csoportokat. 

Emiatt az ismeretbővítésre is a digi-
tális oktatás keretében került sor, az 
állatkert oktatói élménypedagógiai 
oktatócsomagot bocsátottak a prog-
ramban részt vevő intézmények ren-
delkezésére.

Eredmények
Az együttműködő közoktatási intéz-
mények képviselői elmondhatták ta-
pasztalataikat, véleményüket – a pan-
démia miatt online formában – mélyin-
terjúk során.

Egybehangzó volt a vélemény a meg-
kérdezett pedagógusok körében azzal 
kapcsolatban, hogy érezhető válto-
zások mennek végbe a diákok iskolai 
eredményeiben. A tanárok szerint a 
tanulók nagy lelkesedéssel fogadják 
a foglalkozásokat. Ugyanakkor azt is 
megjegyezték, hogy a digitális okta-
tásra való áttéréssel a fiatalok lelkese-
dése, motivációja némiképp csökkent.

A tanárok többsége úgy nyilatkozott, 
hogy a digitális anyagokat a későbbi-
ekben is fel tudja majd használni 
a tanórákhoz, ezeket több-
nyire újszerűnek találták. 

A programokkal a 
digitális oktatás 
keretében már 
korábban meg-
ismerkedtek 
a pedagó-
gusok, így 
a z o k a t 
zökkenő-
mentesen 
használni 
is tudták.

Összefoglalva az általános iskolások 
tanulmányi eredményeiben megfi-
gyelhető a javulás, nyitottabbá váltak 
az új módszerekre, ami pedig hosz-
szabb távon (a projektidőszakon túl) 
a természettudományi ismeretek és 
készségek elmélyüléséhez is vezet-
het.

A központban tanultak sok más terü-
leten (magánélet, otthoni környezet) is 
visszaköszönnek, a diákok az élmé-
nyeikről folyamatos visszacsatolást 
adnak és beszámolnak arról tanáraik-
nak, társaiknak, családtagjaiknak.

Az iskolák pedig az állatkerti foglalko-
zások mellett is törekednek a környe-
zettudatos szemlélet kialakítására.

A programsorozatról tehát elmond-
ható, hogy bár a koronavírus megne-
hezítette a gördülékeny működést, a 
felmérés alapján a tanárok továbbra is 
hasznosnak tartják, a diákokra pedig 
pozitív hatással van.

Az online és személyes oktatás is jól működik 
a Mecseki Természettudományos Élményközpontban!

  Év élőlényei foglalkozás digitális tananyagának   Év élőlényei foglalkozás digitális tananyagának 
átadása iskolai keretek közöttátadása iskolai keretek között

Gerincesek garmadája vetélkedő az élményközpontbanGerincesek garmadája vetélkedő az élményközpontban Őslények nyomában, az élet kezdetei foglalkozásŐslények nyomában, az élet kezdetei foglalkozás
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A PMFC labdarúgócsapata erőn 
felül teljesítve, újoncként a ne-

gyedik helyen zárta a Merkantil Bank 
Liga mögöttünk hagyott szezonját. 
A klub sportszakmai igazgatójával, 
Kulcsár Árpáddal, és operatív igazga-
tójával, Győri Jánossal készítettünk 
páros interjút.

 l Szakács Miklós
– Sikerként élik meg az idei szezont? 

Hiszen sokáig feljutó helyen állt a 
csapat.

Kulcsár Árpád: – Amikor nekivág-
tunk az NB II.-nek, igyekeztünk reá-
lisan gondolkodni. Ezért fogalmaztuk 
meg azt, a szurkolóink szemében talán 
kicsit alullőtt célt, hogy legyen meg a 
bennmaradás. Javarészt olyan játéko-
saink voltak, akiknek nem volt NB II.-
es rutinjuk, és akik jöttek, többnyire 
ők sem számítottak ezen a szinten top 
játékosnak. Ha azt nézzük, hogy a Ka-
zincbarcika 33 ponttal esett ki, akkor 
igazából már az őszi szezonban teljesí-
tettük, amit elterveztünk.
Győri János: – Kimondott célunk 
volt, hogy a tavaly feljutó csapatunk 
játékosai, köztük sok fiatallal, kapják 
meg az esélyt arra, hogy az NB II.-ben 
is bizonyíthassanak. A költségvetésün-
ket is úgy állítottuk be, hogy a közép-
mezőnyhöz, annak is inkább az alsó 
feléhez közelített. Ennek fényében ez 
egy fantasztikus eredmény.
– Mikor érezték azt, hogy a feljutás-

ról szőtt titkos álmoknak annyi?
Gy. J.: – A Gyirmót elleni meccsig tö-
kéletes szezont futottunk. Ott volt egy 
lélektani törés.
K.Á.: – Igen, ott történt valami. Egész 
évben egyáltalán nem foglalkoztunk 
a játékvezetéssel. Már csak azért sem, 
mert ők is emberek, ugyanúgy téved-
hetnek, mint bárki más. Az azonban 
ténykérdés, hogy ebben a szezonban a 
játékvezetői hibák, tévedések többnyi-
re minket sújtottak.
– Az eredmények önmagukért beszél-

nek, de a kérdés azért mégis fontos: 
marad a szakmai stáb?

K. Á.: – Vas Lászlóéknak élő szerző-
désük van, és a klub velük is képzeli 
el a folytatást. De ez azt hiszem, nem 
meglepő.
– Csak az eredmény a vezetőedző tel-

jesítményének fokmérője, vagy vol-
tak más elvárások is vele szemben?

K. Á.: – A profi futballban a szakmai 
elvárás elsősorban az eredményben 
mérhető. Van azonban egy klubfilo-
zófiánk. Ha elkészül az utánpótlásköz-
pontunk, és minden feltétel adott lesz, 
a saját utánpótlásunkra támaszkodva 
a felnőttcsapatunknak folyamatosan 
ott kell lennie Magyarország legjobb 
16 csapata között. Mindezt úgy, hogy 
közben a felnőttcsapat keretének har-
minc százalékának, tehát mondjuk a 
25-ös keretből 8 játékosnak saját neve-
lésűnek kell lennie.

– Tehát kimondott cél, hogy helyi já-
tékosokra épüljön a PMFC?

Gy. J.: – Feltett szándékunk, hogy a pé-
csi fiatalokat felépítsük, és beépítsük. 
Persze ahogy megyünk egyre feljebb, 
maga a rendszer, a növekvő eredmény-
kényszer támaszt más elvárásokat. 
Azonban mi egyediek akarunk lenni, 
és ha feljebb jutunk, akkor is be fogjuk 
építeni az értékeinket.
– Nem tartanak attól, hogy máris 

szétkapkodják az idén jól teljesítő 
csapat gerincét?

K. Á.: – Egyelőre nincsen elszipká-
zás. Hat év után először szerepeltünk 
profi osztályban. Most meglepetéscsa-
pat voltunk, innentől jobban fognak 
figyelni a játékosainkra, a tehetsége-
inkre. Már most is akad egy-két meg-
keresés, de nem olyanok, amiktől tar-
tanunk kellene.
– Mekkora változást terveznek a játé-

koskeretben a nyáron?
K. Á.: – A folyamatosságot és a stabili-
tást megtartva, de egy kis vérfrissítés-
re szükség lesz. Az idei keretünk több 
mint a felének eleve élő szerződése 
van. Az azért látszik, hogy a támadó 
szekcióban szükségünk lesz erősítés-
re, azonban még a közeljövő kérdése, 
hogy milyen lehetőségeink lesznek.
– És gazdaságilag milyen lábakon áll 

a klub?

Gy. J.: – Stabil! Az NB III.-hoz képest 
lényegesen magasabb költségvetést 
kellett összeraknunk tavaly. Azon-
ban a tervezett bevételeket realizálni 
tudtuk. Nem adódott gazdasági prob-
léma menet közben, annak ellenére 
sem, hogy a pandémiával nem várt 
pluszköltségek jelentkeztek. A baj-
nokik előtt kötelező tesztelések éves 
szinten mintegy 50 milliós extra ki-
adást jelentettek.
– Jó ideje a felnőttcsapat és a teljes 

utánpótlás szakmai felügyelete is 
Kulcsár Árpádhoz tartozik. Terv-
ben van, hogy a két pozíciót szétvá-
lasszák?

K. Á.: – Terv az van. Úgy azonban 
biztosan nem akarom szétválasztani 
a kettőt, hogy ne legyen rálátásom az 
egészre.
Gy. J.: – Eddig nagyon jól működött 
ez a megoldás, a klubfilozófiánkat is 
jobban előtérbe tudjuk helyezni. Nincs 
ugyanis vita az első csapat, és az után-
pótlás vezetője közt.
K. Á.: – Az utánpótlás a szívem csücs-
ke, azonban a felnőttcsapattal is úgy 
vagyok, hogy amíg engedik csinálni, 
addig csinálni is szeretném.
– Na, de akkor mi a terv?
K. Á.: – Biztos, hogy idővel valamelyik 
feladatból le kell adnom. Ez egyébként 
a közeljövő kérdése. Minden bizony-

nyal az utánpótlásban lesz majd egy 
meghosszabbított kezem.
– Jelenleg a PMFC mint klub alkal-

mas az élvonalra?
Gy. J.: – Sokszor felteszik ezt a kérdést. 
Ha belemegyünk a mélységekbe, ak-
kor azért látni kell, hogy...
K. Á.: – Nem áll készen, de elvállal-
nánk!
Gy. J.: – Igen. Amíg a téli felkészü-
lés alatt van olyan hét, hogy minden 
nap máshol kell edzenünk, mert a 
saját infrastruktúránk nem alkalmas 
a megfelelő minőségű edzésre, addig 
nehéz, de azon dolgozunk, hogy elő-
relépjünk. Mindentől függetlenül nem 
fogunk elugrani a lehetőség elől.
–  Az új szezonban mire lehet számí-

tani?
K. Á.: – Meg kell ismételnünk ugyan-
ezt a teljesítményt, ami azonban most 
már sokkal nehezebb lesz. A reális 
célkitűzés azt gondolom, az 1-6. hely 
lehet. Legalábbis ebben a pillanatban 
így vélem, aztán meglátjuk, hogy az 
adott keret, amit majd ki tudunk ala-
kítani, alkalmas lehet-e erre. A lényeg 
az, hogy mire a stadionunk felépül, 
minden szinten készen álljon a csapat 
és a klub is az NB I.-es tagságra.

A teljes interjút a pecsma.hu oldalon 
olvashatják el.

Nem állnak még készen az NB I.-re, 
de belevágnának kérdés nélkül

A PMFC NB II-es csapata kiválóan teljesített az egész szezonbanA PMFC NB II-es csapata kiválóan teljesített az egész szezonban
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