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Az országban rendhagyó módon 
indult el nemrég egy olyan hon-

lap, ami a pécsi átvilágítás eredmé-
nyeit naprakészen, folyamatosan 
frissülve mutatja be. A honlap elsőd-
leges célja, hogy pontos, de érthető 
módon adjon képet a jogi munkáról. 
A weboldal – nem meglepő módon 
– egyáltalán nem tetszik a pécsi Fi-
desz-frakciónak, akik közleményük-
ben ki is keltek ellene. A Pécs Jövője 
Frakciószövetség válaszközleményé-
re sem kellett ezután sokat várni. 

 l PécsMa.hu

Önálló honlapon 
követhető nyomon 
a pécsi átvilágítás
Önálló honlap ad teljes körű áttekin-
tést a pécsi önkormányzat cégei és 
intézményei átvilágításáról. A rend-
hagyó portál a rendszerváltás óta elő-
ször foglalja áttekinthető, érthető és 
folyamatosan frissülő keretbe a 2019-
es választások óta folyó elszámoltatás 
információit – áll az önkormányzat 
közleményében.
Pécs polgármesterének fontos válla-
lása volt a 2019-es választások kam-
pányidőszakában az önkormányzat 
cégei és intézményei átvilágítása, és 
a városvezetés egyik első dolga volt a 
jogi audit megrendelése a győztes vá-
lasztást követően – írja a közlemény. 
Az átvilágítás kapcsán Pécs polgár-
mestere több szempontot is meg-
határozott, az elvárások között volt 
egyebek mellett a teljeskörűség, a ha-
tékonyság és a tisztességes eljárás.
A fő szempontok között kapott helyet 
az átláthatóság is. Erre az igényre ad 
választ a mai naptól elérhető honlap, 
az elszamoltatas.pecs.hu. A weboldal 
hazánkban rendhagyó kezdeménye-
zésnek számít, egy helyen teszi átte-
kinthetővé a pécsi önkormányzati cé-
gek és intézmények jogi átvilágítását.
A honlap elsődleges célja, hogy pon-
tos, de érthető módon adjon képet a 
jogi munkáról. A weboldalon elérhe-

tők a köz érdeklődésére számot tartó, 
de a nyomozás érdekeit nem sértő 
adatok az átvilágítás által feltárt egyes 
ügyekről, ideértve a jogi procedúrák 
idővonalát és az elkövetési értéke-
ket. A könnyebb érthetőség kedvéért 
minden egyes ügy részletes, világos 
magyarázata és az adott témához 
kapcsolódó sajtómegjelenések is elér-
hetők az oldalon – írják a kommüni-
kében.
A weboldal folyamatosan frissül, 
hírekkel, a már ismert ügyek új fej-
leményeivel, valamint az átvilágítás 
nyomán felmerül új ügyek részleteivel 
bővül a jövőben.

Közleményháború
A pécsi Fidesz-frakció a honlap kap-
csán, egy túlságosan is hosszú, fino-
man szólva kiakadt hangvételű köz-
leményben reagált, amelynek lényeg 
röviden az, hogy szerintük az egész 

átvilágítás csak szemfényvesztés, vá-
daskodás, lejáratás, hazudozás.
„Teljesen nyilvánvaló, hogy jog mögé 
bújtatott politikai boszorkányüldözés 
zajlik Pécsett „átvilágítás” és „elszá-
moltatás” címszóval. Most azonban 
– hogy már önálló honlapot szen-
teltek a témának a városvezetők – új 
szakaszába lépett a pécsi városvezetés 
intézményesített hazudozása…” – áll 
közleményükben, amelyet a PécsMa.
hu oldalon módosítások nélkül közöl-
tünk. 
A Fidesz sajtóközleményére reagált 
a pécsi közgyűlés többségét alkotó 
Pécs Jövője Frakciószövetség, írásukat 
alább teljes terjedelmében közöljük.

“Összecsinálta 
magát a pécsi Fidesz 
az önkormányzati 
átvilágítások miatt, jól 
teszik
Csütörtökön indult az önkormányzat 
rendhagyó, az országban egyedülál-
ló, könnyen átlátható elszámoltatási 
honlapja, ahol a 2019 óta tartó önkor-
mányzati átvilágítások eddigi eredmé-
nyeiről tájékozódhatnak a pécsiek.

 ÄÜgyek száma: 26
 ÄFeljelentések száma: 19
 ÄElkövetési érték: több mint 1,9 mil-
liárd forint
 ÄRendőrség által elrendelt zár alá vé-
tel: több mint 276 millió forint

A pécsi Fidesz villámgyorsan kiadott 
egy kétségbeesett közleményt, amiben 
próbálják elterelni a figyelmet az ő vá-
rosvezetésük idejéből feltárt milliárdos 
visszaélésekről. Szerintük boszorká-
nyüldözés az, ha az új városvezetés 
szeretné visszaszerezni a pécsieknek a 

Fidesz által elherdált közpénz-milliár-
dokat.

Szerintünk pedig ez a 
kötelességünk, erre bíztak 

meg minket a pécsiek és ezt 
is fogjuk tenni!

Amennyiben a Fidesz pécsi politikusai 
valóban aggódnak az átvilágítás költ-
ségeiért, akkor úgy tudnak hatékonyan 
segíteni, ha a cirkuszba illő közlemé-
nyek írása helyett besétálnak a legköze-
lebbi rendőrőrsre és elkezdenek dalolni, 
ezzel is megkönnyítve a nyomozóható-
ságok munkáját.

Csak néhány ügy elkövetési értéke:
 Ä a Volvo buszbeszerzések: több mint 
600 millió forint
 Ä a volt központi menza ügye: 120 
millió forint
 Ä a belvárosi Aranyhajó-ügy: 100 mil-
lió forint

Az átvilágítások nyomán kezd egyre 
világosabbá válni, hogyan sikerült a 
Fidesznek azt a kisebb csodát véghez 
vinnie Pécsett, hogy a 2014-es állami 
adósságátvállalás után, öt év alatt 
több mint tízmilliárdnyi adósságot 
halmoztak fel. Úgy látszik nem tűnt 
el a semmibe a pécsi adófizetők pénze, 
csupán nem a város fejlesztésére ment, 
hanem a fideszes haverok zsebében 
landolt.
Itt az ideje annak, hogy végre véget 
érjen a Fidesz-show és a kétségbeesett, 
erőtlen mellébeszélés helyett bocsánatot 
kérjenek a pécsiektől a sok-sok milliárd 
forintnyi elherdált városi vagyon miatt!
Pécsiség Mindenkor!"

Honlapot kapott a pécsi átvilágítás, 
a helyi Fidesz nem boldog 

Az országban egyedülálló az önkormányzat átvilágítási honlapjaAz országban egyedülálló az önkormányzat átvilágítási honlapja

Az elszámoltatási oldal kezdőlapjaAz elszámoltatási oldal kezdőlapja
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Még 2019-ben kezdődött meg a 
Pécs Központú Agglomeráció 

Szennyvíztisztító Telepének Fejlesz-
tése nevű, javarészt Európai Uni-
ós forrásból megvalósuló projekt, 
amelynek keretében a Tettye Forrás-
ház által üzemeltetett szennyvíztisz-
tító telepet fejlesztik és bővítik. Bár a 
munkának még nem értek a végére, 
de látványos eredményeket sikerült 
elérni az utóbbi két évben, aminek 
köszönhetően jelentősen javult a 
pécsi szennyvíz elvezetése és tisztí-
tása.

 l Szakács Miklós
Egy uniós KEHOP projekten nyert el 
Pécs kicsivel több, mint 7 milliárd fo-
rintot a szennyvíztisztító fejlesztésére, 
így az önerővel együtt közel 9 milliár-
dos beruházás indulhatott meg 2019 
tavaszán. Péterffy Attila a szerda dé-
lelőtti eseményen beszélt az utóbbi két 
esztendő eseményeiről.
– A pandémia miatt az utóbbi időben 
kevés szó esett erről a fejlesztésről – 
mondta polgármester. – Azonban ez 
a projekt sok szempontból egy nagyon 
fontos lépés a zöld és okos város stá-
tusz kialakítása felé vezető úton. Az 
összesen 8,8 milliárd forintos költség-
vetés azt is jelenti, hogy ez az utóbbi 
évek legjelentősebb szennyvíz közmű 
beruházása, főként úgy, hogy nem 
csak Pécs, de 12 környező település 
szennyvizét is tisztítja.
Péterffy hozzátette még, hogy a telep 
korábban már nem tudott a 21. század 
kihívásaira megfelelő válaszokat adni, 
azonban a fejlesztésnek köszönhetően 
ezután már csak 96, hanem a szennye-
ző anyagok 100 százalékát képes lesz 
eltávolítani a szennyvízből.
– Bízom benne, hogy az új egység mél-
tó párja lesz a hat éve átadott biogáz 
erőműnek, és hosszú távra fog a kor 
igényeinek megfelelő megoldást nyúj-
tani – zárta gondolatait a városvezető.
A munkák során nagyon komoly ki-
hívást jelentett a kivitelező Strabag 
számára, hogy a telepen a folyamatos 
üzemet így is biztosítani kellett.
– Az új létesítményeket gyakorlati-
lag készre kellett szerelni, és csak ezt 
követően volt arra lehetőség, hogy a 
már korábban is meglévő egységeket 
építészetileg, gépészetileg és technoló-
giailag is felújítsuk, átépítsük. A pécsi, 
már csak területileg is az ország egyik 
legnagyobb ilyen jellegű telepe, és az 
utóbbi két évet sok külső tényező is 
nehezítette. Elég csak, ha a koronaví-
rus-járványról, vagy az építőanyagok 
árának komoly emelkedéséről beszé-
lek. Ezekkel együtt is sikerült azonban 

rengeteg dolgot megvalósítanunk már 
– mondta el Ludvig Csaba projektve-
zető a kivitelező képviseletében.
Megépült egy új fogadó műtárgy, egy 
rácsgépház, egy modern homokfogó 
berendezés és egy előülepítő is. Ezek 
Ludvig elmondása szerint mind szer-
kezetkész állapotban vannak már, a 
technológiai gépészet és az elektro-
mos szerelési munkák befejeződtek 
már, most a beüzemelést közvetlenül 
megelőző üzempróbák vannak épp 
folyamatban. Megépült egy új, 9 ezer 
köbméteres biológiai műtárgy is, ami 
27 ezer köbméter tisztításitérfogatot 
fog eredményezni, már meglévő két 
hasonló műtárggyal együtt.
– A napokban fejeződik be az utolsó 
biológiai műtárgy átépítése. Ezt kö-

vetően a biológiai tisztítás már teljes 
kapacitással tud működni a telepen 
– tette hozzá Ludvig. – A hátralévő 
fázisokban az utóülepítő műtárgyakat 
is fel fogjuk újítani, új kotrószerkezetet 
és új uszadék-elvezető rendszert alakí-
tunk ki - fogalmazott.

Építenek még egy homokszűrő beren-
dezést is, amely 

Magyarországon a 
legnagyobb kapacitással 

működő ilyen szerkezet lesz.

Farkas Tamás, a Tettye Forrásház ve-
zérigazgatója arról beszélt, hogy a 
pécsi szennyvíztisztító abba a nagyon 
szűk csoportba tartozik idehaza, ahol 

a legszigorúbb határértékek szerint 
dolgoznak. Csak a csepeli telep ilyen 
még, amely az egész főváros szennyvi-
zét tisztítja.
– Elmondhatatlanul büszke vagyok 
a munkatársaimra, amiért a napi fel-
adatok ellátása mellett tudtuk végig-
csinálni ezt a fejlesztést – jelentette ki 
Farkas. – Még 1926-ban építették ki a 
belváros, a szigeti, a siklósi és a budai 
városrészek szennyvízhálózatát. Mai 
pénzre átszámítva az egy 14 milliár-
dos beruházás volt, de azóta sem volt 
hasonló léptékű fejlesztés ezen a téren 
Pécsett. Időszerű volt már, az pedig 
külön öröm lehet mindenki számára, 
hogy az új kapacitással, és a hatéko-
nyabb tisztítással a fenntartható fejlő-
dést is elő tudjuk segíteni – mondta.

Nagy lépés a fenntartható jövő felé: 
több szennyvizet tudnak még jobban megtisztítani Pécsett

Az utóbbi évek legjelentősebb szennyvízközmű-beruházása valósult megAz utóbbi évek legjelentősebb szennyvízközmű-beruházása valósult meg

A telepen több környező település szennyvizét is megtisztítjákA telepen több környező település szennyvizét is megtisztítják
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Alpár György egy Facebook-videó-
ban fakadt ki, szerinte ugyanis 

a „fideszes haverok” kapják meg 
azokat a pályázati forrásokat a kor-
mánytól, amelyből az ország 121 kis-
településén nyithatnak majd boltot. 
A kormánybarát médiaholdinghoz, a 
KESMÁ-hoz tartozó Dunántúli Nap-
lónak dolgozó egyik újságíró csa-
ládjának cége például két baranyai 
boltnyitáshoz is kapott több tízmillió 
forint kormányzati támogatást.

 l Szakács Miklós
A Szabad Pécs számolt be a drávaszer-
dahelyi polgármester, Alpár György 
Facebook-on közétett videójáról, 
amelyben a Magyar Falu Program ke-
retében megvalósuló pályázatot bírál-
ja. Az ország 121 olyan kistelepülésén 
lehet pályázni, ahol jelenleg nincsen 
kisbolt. Alpár szerint az ilyen falvak-
ban eleve nem is lehet nyereségesen 
működtetni egy boltot, így szerinte 
ezek nyitását és üzemeltetését a helyi 
önkormányzatoknak kellene adni, és 
a pályázati forrásokkal is őket támo-
gatni.
Alpár példaként az Apátvarasdon és 
Erdősmárokon pályázó, és a pályáza-
ton nyertes CsaTOll Szolgáltató Bt.-
re utalt, mint egy olyan vállalkozás, 

amelynek sem a kereskedelemhez, sem 
az adott településekhez nincsen köze 
(legalábbis a cégadatokban fellelhető 
fő tevékenységi kör erről árulkodik, 
bár a Bt. összesen 39 különböző tevé-
kenységi köre közt egyébként szerepel 
a zöldség, gyümölcs kiskereskedelme, 
és a kenyér-, pékáru-, édesség-kiske-
reskedelem is, olyan egyéb, szerteága-
zó tevékenységek között, mint a vízi 
létesítmény építés, a hírügynökségi 
tevékenység, a fényképészet, a művé-
szeti létesítmények működtetése vagy 
társadalomtudmányi, humán kutatás, 
fejlesztés), azonban szerinte fideszes 
kapcsolatainak köszönheti a sikert. 
A Bt.-ről még az Átlátszó írta meg, 
hogy az a komlói Bóka család cége, 
a bel- és kültagok is a család tagjai. 
Köztük azzal a Bóka Máté Cipriánnal 
(a cégadatok szerint ő a Bt. kültagja), 
aki a Dunántúli Napló és a Bama új-
ságírója (korábban pedig a PécsMa.hu 
és a Pécsi Hírek főszerkesztője volt). 
Az Átlátszó Apátvarasd polgármeste-
rét, Bodorkás Istvánt is megszólaltatta 
a témában. A település vezetője alap-
vetően örül annak, hogy több év után 
végre ismét bolt nyílik náluk, de több 
félelme is van ezzel kapcsolatban. Tart 
például attól, hogy a nyertes pályázó – 
aki egyébként eddig a polgármesterrel 

nem vette fel a kapcsolatot – nyerész-
kedni akar, és arról sincs meggyőződ-
ve, hogy fenntartható lesz-e az üzlet, 
hiszen a falu lakosságának 60 száza-
léka Pécsre jár be dolgozni, és ott is 
vásárol.
Az Átlátszó riportjából az is kiderült, 
hogy a nyertes pályázó cégek között 
országszerte számos olyan van, amely-
nek látszólag semmilyen köze nincs 
kereskedelemhez. Van köztük ingat-
lanfejlesztő, ásványvízgyártó, biztosí-
tásokkal és értékpapírokkal foglalkozó 
vállalkozás is.
Az ügy kapcsán kíváncsiak voltunk 
Bóka Máté Ciprián véleményére is. 

Több kérdést is feltettünk neki, pél-
dául arról érdeklődve, hogy a fent 
említett Bt-ben valóban szerepel-e 
a neve akár bel-, akár kültagként, 
illetve arra is kíváncsiak voltunk, 
hogy a két kisbolt üzemeltetésében 
ő maga szerepet fog-e vállalni. Azt 
is megkérdeztük tőle, hogy mit gon-
dol Alpár azon véleményéről, hogy 
a kistelepülési boltokat az önkor-
mányzatoknak kellene üzemeltet-
niük, illetve arra is rákérdeztünk, 
hogy szerinte lehet-e nyereségesen 
üzemeltetni egy ilyen kereskedelmi 
egységet. Bóka Máté Ciprián nem 
válaszolt kérdéseinkre.

Kiakadt Drávaszerdahely polgármestere a falusi kisbolt program miatt

Október 23-án délelőtt a Munkástanácsok Em-
lékművénél, délután a 48-as téren tartott 

megemlékezést a pécsi önkormányzat. Este pedig 
ünnepi hangversenyt rendeztek a Kodály Központ-
ban, ahol átadták a Szabadság-díjat Rozs András 
nyugalmazott főlevéltárosnak.

 l Nimmerfroh Ferenc 
Október 23-án 11 órakor a Színház téri Munkás-
tanácsok Emlékművénél tartott megemlékezést és 
koszorúzást a pécsi önkormányzat, számos önkor-
mányzati képviselő, és vezető részvételével. Péterffy 
Attila polgármester Zag Gábor és Nyőgéri Lajos 
alpolgármesterekkel helyezett el koszorút az em-

lékműnél. A helyszínen 
Bélavári Ferenc, a Mun-
kástanácsok országos 
Szövetsége Faipari Tago-
zatának elnöke mondott 
beszédet.
Délután fél hatkor kez-
dődött a városi ünnep-
ség a 48-as téren, az 56-
os emlékműnél. Péterffy 
Attila polgármester ün-
nepi beszédében kiemel-
te a fiatalok, a diákság 
szerepét az 56-os esemé-
nyekben, majd hozzátet-
te: történelmünk meg-
tanított rá, hogy néha 
őrizni, néha viszont szí-
tani kell a tüzet.

„Becsüljük hát meg azokat, akik ez 
megteszik, ha kell” – fogalmazott.

A polgármester elmondta, az 56-os forradalom egyik 
ikonikus képének azt a fotót tartja, ami az egyetemi 
kollégium ablakából készült november 4-én, miután 
szovjet tankok vették körbe az épületet. „A kollégi-
umra ásító ágyúcső mutatja a mögötte tapintható ha-
talom magányosságát, mert aki tankkal szerzi meg 
hatalmát és csalárd módon, erőszakkal tartja meg, 
mindig magányos marad” – mondta a polgármester.
Ezen a ponton Péterffy Attila érezhetően már a jelen-
ről is beszélt. „Harsoghat dicsőségéről a hamis pro-

paganda, szárnyalhat és habzsolhat a köz pénzén, ez 
mind nem segít. Mindig menekülni fog” – fogalma-
zott. Menekül a hatalom azért is, mert érzi a változás 
szelét – mondta. Szerinte a változás, a változtatás igé-
nye volt a levegőben 1956 őszén, és az van most is. 
Aztán a mecseki láthatatlanokra utalva arról beszélt, 
hogy a pécsi forradalmárok tudhatták, nem képesek 
győzni a kor szuperhatalma ellen, mégis kitartottak. 
Hozzátette: a forradalom Budapesten kezdődött, de 
Pécsett ért véget.
„65 évvel ezelőtt majdnem ezer bátor egyetemista, 
orvos, munkás, bányász, tanár elindult a Mecsekbe, 
mert nem tűrte tovább a hazugságot, a megalázta-
tást, a béklyót. A város történetében nem először a 
pécsiek bebizonyították, hogy nem hajtanak fejet, 
csak a bátorság, a küzdőszellem, az őszinte hazasze-
retet előtt. Én ezeknek a gondolatoknak a jegyében 
emlékezem ’56 októberére, a forradalomra, a sza-
badságharcra, annak bátor és büszke pécsi résztve-
vőire” – zárta beszédét a polgármester.
A beszéd után a pécsi Turi Edit első osztályos gim-
nazista 1956-os naplójából olvasott fel Horváth Do-
rina, a Művészeti Gimnázium diákja. Ezt követően 
Rozs András nyugalmazott főlevéltáros idézte fel 
részletesen 1956 októberének és novemberének pé-
csi eseményeit, fontos alakjait. Az ünnepség végén 
intézmények, pártok, társadalmi szervezet vezetői 
helyezték el az emlékezés koszorúit az emlékműnél.
Este hét órakor ingyenes ünnepi hangverseny kez-
dődött a Kodály Központban, előtte Pécs polgár-
mestere köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta 
a pécsi önkormányzat Szabadság-díját Rozs András 
nyugalmazott főlevéltáros részére.

Péterffy Attila: A változás igénye volt a levegőben 1956 őszén, és most is

Alpár GyörgyAlpár György
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A negyedik pécsi Turisztikai Ke-
rekasztalon értékelték a Pécs 

Nyitva 2.0 kampány eredményeit és 
bemutatták az Akadálymentes Pécs 
című hiánypótló kiadványt.

 l Pernecker Dávid
Az idén nyáron megnyitott Fibu-
la Residence Hotel & Wellness falai 
közt kapott helyet az immár negyedik 
alkalommal megrendezett pécsi Tu-
risztikai Kerekasztal, amin újfent részt 
vettek városvezetők, neves vendéglá-
tóhelyek és szálláshelyek munkatársai, 
valamint persze az önkormányzat tu-
rizmusfejlesztési osztályának képvise-
lői is.

Mérlegen a Pécs Nyitva 
2.0 kampány
A rendezvényt Kincses Márk, a turiz-
musfejlesztési osztály vezetője nyitot-
ta meg, előadásában a szeptember 30-
án véget ért Pécs Nyitva 2.0 kampányt 
értékelte. Mint mondta, a kampányt 
a partnereikkel, valamint a Pécsi 
Kommunikációs Központtal közösen 
szervezték és valósították meg, a tar-
talmát viszont, a széles és minőségi 
kínálatot a szolgáltatók biztosították 
– azok, akik a kerekasztalon is részt 
vettek.
A kampány legfontosabb eredményeit 
Kincses Márk összefoglalója alapján 
pontokba szedve közöljük:
A partnerek száma 20 százalékkal nőtt 
a tavalyi évhez képest (105 szálláshely, 
vendéglátóhely és egyéb turisztikai 
szolgáltató partner vett részt idén a 
projektben).
A megújult Pécs Nyitva-honlap „von-
zó keretek között tudta tálalni mind-
azt, amit Pécs nyújt”.
A kampányt a közösségi médiában 
célzott hirdetésekkel, videókkal, fize-
tett PR-akciókkal, népszerű rádiócsa-
tornákban, újságokban és turisztikai 

oldalakon megjelent cikkekkel nép-
szerűsítették.
A célközönség megszólítása sikeres 
volt (több millió embert értek el a fenti 
eszközökkel), a kampányról szóló – 
nem fizetett – beszámolók és cikkek, 
valamint az egyéb visszajelzések pozi-
tív képet festettek a projektről.
A jövőben a cél az, hogy a nyár Pécsett 
folyamatosan tele legyen programok-
kal, fesztiválokkal.
„Azt kell mondanom, hogy jó nya-
rat zártunk” – mondta Kincses Márk. 
Nem csak a vírushelyzet utáni, hanem 
a pandémia előtti időszakhoz képest is 
kiemelkedőek az adatok – tette hozzá.
A legnépszerűbb célja-motivációja a 
Pécsre látogatóknak a városnézés és a 
kulturális turizmus volt, ezt követte a 
programturizmus, majd pedig a ter-
mészetjárás (a Mecsek nagyon erős hí-
vószó Pécs kapcsán), de a kalandturiz-
mus is megjelent (családi élmény- és 
sportprogramok a város környékén). 
A Pécsre látogatók a kampány során a 
jellemző 2-3 éjszakánál többet marad-
tak a városban (3-5 éjszakára nőtt ez 
a szám).

Pécs mindenki 
számára nyitva van
A kerekasztal keretében mutatták be a 
People First Egyesület és a turizmus-
fejlesztési osztály által összeállított, 
ezer példányban megjelent Akadály-
mentes Pécs című kiadványt, amely 
lényegében a pécsi akadálymente-
sített látványosságok, intézmények, 
vendéglátóhelyek, szálláshelyek, 
szórakozási lehetőségek egyedülál-
ló térképe, amelyet online formában 

is megtekinthet minden érdeklődő. 
A kiadvány kapcsán Nyőgéri Lajos 
szociális ügyekért felelős alpolgár-
mester elmondta, hogy a városve-
zetés folyamatosan törekszik arra, 
hogy támogassa az akadálymentes 
Pécs elképzelést annak érdekében, 
hogy semmilyen akadály ne álljon a 
városban élő vagy a városba érkező 
fogyatékkal élők, vagy akár az idősek, 
illetve például a babakocsival közle-
kedők elé. Ebben a folyamatban egy 
fontos lépés a kiadott füzet – mond-
ta – amelynek a célja többek között 
az önálló életvitel támogatása, az aka-
dálymentesítés és az akadálymentes 
turizmus széleskörű népszerűsítése is.

Ugyanakkor hozzátette, hogy „van 
még hova fejlődni” és felhívta a ven-
déglátóhelyek és fesztivál-kitelepülők 
figyelmét arra, hogy figyeljenek a va-
kok és gyengén látók számára kihe-
lyezett térelemekre (például a vakve-
zető sávokra), azokra ne pakoljanak 
dísznövényeket és standokat, hiszen 
ezzel korlátozzák mások lehetőségeit. 
Hozzátette, hogy Pécs – nyugati váro-
sokhoz képest – még nem készült fel 
teljesen a fogyatékkal élők fogadására, 
viszont „már jó úton jár”. Mint mondta 
nem csak a turizmust érintő ágazato-
kat kell jobban felkészíteni ezen a té-
ren, hanem például az egyes hivatalo-
kat, az ügyintézés intézményeit is.

Jó nyarat zárt Pécs

Kincses MárkKincses Márk
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Az Elk*rtuk ugyan Gyurcsány-filmként égett be 
a köztudatba az utóbbi hónapokban, azonban 

abból épp csak maga az őszödi ördög hiányzott. 
Kaptunk azonban cserébe egy majdnem ávós ti-
tokminisztert, egy mindent is a kezében tartó 
Dobrev Klárát, egy másfél perc alatt is összetuty-
imutyizódó Karácsonyt, és egy fideszes szemmel 
nézve meglehetősen vérszegényre sikeredett „el-
mútnyócévezést”. Spoileres kritika!

 l Szakács Miklós
Az Elk*rtuk című kampányfelvezető-eposz már a 
bejelentésének pillanatától kezdve megkapta a kur-
zusfilm címkét. Persze épp a 2022-es országgyűlési 
választás felvezetésének startjára időzítés és a már jó 
pár hónapja maximumra járatott permanens gyur-
csányozás fényében ezen nincs is mit csodálkozni. 
Függetlenül ugyanis mindentől, teljesen egyértelmű 
volt, hogy Kálomista Gábort, a film producerét nem 
a művészi kiteljesedés fűtötte. Mondjuk megnézve a 

végeredményt, nem igazán tudtam kitalálni, hogy 
akkor valójában mi is.
Az alkotók váltig állították, hogy itt nem a politiku-
sok lesznek a főszerepben, hanem a történet fiktív 
szála, egy kisember belső küzdelmei. Az igazat meg-
vallva, részigazságot lehet is felfedezni az állításban. 
Mert ha propaganda a film, ha nem, ez a fiktív ki-
sember, a történetbeli Réka valóban nem a fideszes 
kottából játszik. A sztorija röviden: a 2006-os kor-
mánynak dolgozó közvéleménykutató cég fiatal, am-
biciózus gyakornoka nagyon szeretne belekóstolni 
a nagy munkákba is, de rájön, milyen galádságokat 
tesz a hatalom, és arra is, hogy a főnöke ebben aktív 
szerepet vállal. A lány először nem akar erről tudo-
mást venni, aztán egyre rosszabbul érzi magát az 
egész miatt, végül pedig megfordul benne minden, 
és igyekszik helyesen cselekedni.
Hogy a magyar közéletet nyilvánvalóan nem értő 
angol rendezőnek, vagy épp a Rékát alakító Báno-
vits Vivianne-nek köszönhető-e, nem tudom – talán 

kicsit mindkettőnek –, de ez a történetszál, ha ön-
magában nézzük, bizony működik. Az attitűdje nem 
emútnyócévszagú, nem kap benne igazán komoly 
hangsúlyt sem Balatonőszöd, sem a klasszikus bal-
jobb felosztás. Egy helytelen dolgot közelről átélő 
ember küzd meg előbb a saját lelkiismeretével, majd 
a hatalmasságokkal is. Láttunk már ilyet sokszor, sok 
filmben. Hol jól csinálják meg, hol rosszul, ebben 
az esetben erőteljesen hajlok arra, hogy itt inkább 
előbbi megállapítás az igaz. Hogy, akkor miért csak 
részigazság az, hogy ez lenne a film mondanivalója? 
Azért, mert nem ez a mondanivalója!
Filmes szempontból jól sikerült ez a vonal – azonban 
az alkotók nem tudtak (nyilván nem is akartak) rá-
cáfolni az előzetes címkézésre. A „valós tényekre” tá-
maszkodó fele a filmnek ugyanis nettó hergelés akar 
lenni. Mondjuk az meg pont nem sikerült jól. Akad 
ugyanis jónéhány olyan elem, ami tömény, bűzölgő 
propaganda, de sok olyan apróságot is észre lehet 
venni, ami orbitális öngólnak nevezhető.
Egészen groteszk például azt nézni egy archív felvé-
telen, ahogy Gyurcsány Ferenc épp Vladimir Puty-
innál kalapol. Amikor Dobrev, a titokminiszter Szil-
vásy és a kormányszóvivő Gál J. Zoltán ezt figyeli a 
tévén keresztül, szinte tapintani lehet azt az alkotói 
szándékot, hogy ez mennyire bűnös dolog. Mind-
ezt úgy, hogy közben a jelenben a magyar kormány 
útón-útfélen a keleti nyitás fontosságát sulykolja. Ja 
igen. Gyurcsány egyébként „csak” így jelenik meg. A 
maga valójában, régi híradós felvételeken.
Az sem illik a propaganda-vonalba, hogy egy-egy 
pillanatra még Dobrev is emberinek mutatkozik. 
Ahogy nézi a tévészékház ostromának élő közvetíté-
sét, kissé megtörve kérdezi a titokminisztertől, hogy 
ez is tervben volt-e.
A fiatal, SZDSZ-es tanácsadóként megjelenő Kará-
csony Gergely izmos 1,5 percet kap a filmben, azon-
ban így is csúcsra járatják a  eltutyimutyizásítását. 
Valójában ez is öngól azonban, hiszen 1,5 percnél 
jóval több is lehetett volna ebben. 
Mindemellett pedig az már csak hab a tortán, ahogy 
az Elk*rtuk egyik elég hangsúlyos jelenetében, az 
épp önmagával valamelyest meghasonló, saját bű-
neit félig-meddig beismerő szereplő kijelenti, hogy a 
Gyurcsány házaspár bizony politikai innovátor. Igen. 
A film egyik legélesebb állítása lett ez a mondat. 

Nem hiszem, hogy ezt szerették volna 
kihozni belőle.

Amikor a moziban felkapcsolták a villanyokat, és 
sétáltam kifelé, összefutottam egy régi ismerősöm-
mel, akiről tudom, hogy alapvetően szimpatizál a 
jelenlegi kormányzattal. Pár szóban megbeszéltük a 
látottakat. Csalódott volt. Hiányzott neki Gyurcsány 
jelenléte, puhának érezte az alkotást. Ennél világo-
sabb kritika szerintem kevés van.
Kálomista Gábor nem tudom, hogy látta-e az utolsó 
vágást, és ha igen, akkor ez volt-e az, amit akart. Ab-
ban azonban biztos vagyok, hogy a színfalak mögött, 
odafönt nem lesznek elragadtatva az Elk*rtuktól. 
Minden percéből érződik ugyanis, hogy propagan-
da-filmnek készült, és minden percben megerősíti 
azt, hogy annak pocsék.
Megpróbálva elszakadni kicsit a politikai környezet-
től, csupán filmként értelmezve pedig gyenge köze-
pes. Akárhogy is, ezt az alkotók bizony elk*rták. Ha 
nem is nagyon, de egy kicsit.

Ezért nem fogják megdicsérni Kálomistát odafönt
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Az országot semmilyen körülmé-
nyek között nem akarjuk lezárni 

– jelentette ki Gulyás Gergely Minisz-
terelnökséget vezető miniszter arra 
a kérdésre válaszolva, hogy tervez-
nek-e további szigorításokat az ok-
tóber 28-án bejelentett döntéseken 
felül.

 l PécsMa.hu
A múlt csütörtöki kormányinfón jelen-
tették be a szabályokat: november 1-től 
maszkviselési kötelezettséget vezetnek 
be a tömegközlekedésben, emellett lá-
togatási tilalom lép érvénybe az egész-
ségügyi intézményekben, a munkaadók 
pedig jogot kapnak arra, hogy védőol-
táshoz kössék a munkavégzést.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter ismertette, jelenleg 
az előrejelzések azt mutatják, hogy a 
negyedik hullámban a fertőzöttek szá-
ma ugrásszerűen nőni fog, de jóval ke-
vesebben kerülnek majd kórházba és 
kevesebben fognak meghalni. Emiatt a 
kormány, az operatív törzzsel és járvá-
nyügyi szakértőkkel konzultálva vezeti 
be a fenti három szigorítást - mondta.

Részleteket is elárult 
a szigorításokról:

 ÄA még beoltatlan dolgozóknak a 
munkáltató 45 napos határidőt ál-
lapíthat meg az első oltás felvételé-
re.  Az oltást elváró munkaadónak 
elektronikus úton vagy papíralapon 
tájékoztatni kell a foglalkoztatottat 
az intézkedésről, a határidőről és a 
védőoltás elmaradásának lehetsé-
ges jogi következményeiről.

 ÄHa valaki orvosi igazolással ren-
delkezik arról, hogy nem kaphat 
védőoltást, akkor őt nem lehet 
kötelezni az oltás beadására. Ha 
azonban a munkavállalónak nincs 
igazolása, és mégsem veszi fel a 
kötelező oltást, azt fizetés nélküli 
szabadságra lehet küldeni, és ha a 
helyzet még egy év után is fennáll, 
akkor el lehet küldeni a dolgozót.
 ÄHa a dolgozó munkaköre lehetővé 
teszi, hogy otthonról is el tudja vé-
gezni a feladatait és erre hivatkozva 
nem akarja beoltatni magát (még 
ha kötelező is), akkor a munkáltató 
mondhatja azt, hogy ezzel a felté-
tellel maradhat a dolgozó. 
 ÄAz egészségügyi után az állami 
szférában alkalmazottaknál is el-
várt a védőoltás felvétele. Főszabály 
szerint december 15-ig fel kell ven-

ni, egyéb esetben legkésőbb 2022. 
január 31-ig.
 ÄAz állami egyetemeknél a fenn-
tartó dönthet a munkavállalókra 
vonatkozó kötelező oltásról, míg 
az alapítványi fenntartásúaknál a 
kuratórium.
 ÄAz önkormányzatoknál a polgár-
mestereket (és a képviselőtestüle-
tet) jogosítják majd fel arra, hogy 
előírja a kötelező oltást az önkor-
mányzati tulajdonú cégeknél.
 ÄA tömegközlekedésben beveze-
tett maszkviselés alól felmentést 
kapnak a 6 év alatti gyermekek, az 
értelmi vagy pszichoszociális fo-
gyatékossággal, illetve az autizmus 
spektrumzavarral élő személyek.
 ÄKözterületi kötelező maszkviselést 
nem terveznek, a zárt terekre vo-
natkozóan pedig még nincs döntés.

 ÄEgyelőre nincs szükség kórházi 
ágyak felszabadítására és azt sem 
tervezik, hogy felfüggesztik a be-
avatkozásokat.
 ÄA kórházi látogatási tilalom azokra 
nem vonatkozik, akik haldokló csa-
ládtagjukat szeretnék meglátogatni.
 ÄA szociális intézmények esetén az 
intézményvezetőket feljogosítják a 
látogatási tilalomról való döntésre.
 Ä „Az országot semmilyen körülmé-
nyek között nem akarjuk lezárni" 
– jelentette ki Gulyás Gergely arra 
a kérdésre válaszolva, hogy tervez-
nek-e további szigorításokat a most 
meghozott döntéseken felül.

A kormányinfón bejelentett intézke-
désekről szóló kormányrendeletek 
már megjelentek a Magyar Közlöny 
197. számában.

A pécsi önkormányzat egészségügyi tanácsadója szerint nagyon fontos 
lenne, hogy minél többen viseljünk maszkot zárt terekben, ezzel ugyan-

is nem csak a magunk, de környezetünk egészségét is meg tudjuk óvni. 

 l Szakács Miklós
Dr. Kovács Ágnes, a pécsi önkormányzat egészségügyi tanácsadója szerint a 
járvány újabb felfutása miatt kiemelten fontos ismét, hogy a védekezés egyéni 
felelősségét hangsúlyozzuk.
– Az időjárás egyre ősziesebb, és ahogyan az ilyen-
kor lenni szokott, megszaporodnak a különböző 
felső légúti megbetegedések – mondta el lapunknak 
Dr. Kovács Ágnes. – Emellett azt sem szabad elfelej-
tenünk, hogy bizony közeledik az influenza-szezon 
is, így együtt pedig ez nagyon veszélyes kombináció, 
hiszen ezek a betegségek, főként kezdeti stádiumuk-
ban nagyon hasonlóak a koronavírushoz. Éppen 
ezért most kiemelten fontos lenne, és ezt is javaslom 
mindenkinek, hogy zárt terekben, vagy ott, ahol sok 
ember gyűlik össze, igenis vegyük fel a maszkot. A 
boltokban, ügyintézés során, buszozás közben húz-
zuk fel, hiszen ezzel egyrészt magunkat is védjük, 
másrészt pedig a környezetünkben élőket is. Most 

az eddigieknél is nagyobb jelentősége van annak, hogy aki még nem oltatta 
be magát, az jelentkezzen oltásra, aki pedig már túl van kettőn, az vegye fel a 
harmadik oltást is.
Hangsúlyozta, hogy ahol csak tudjuk, igyekezzünk tartani a 1,5 méteres távol-
ságot, és ne feledkezzünk meg a kézfertőtlenítés fontosságáról sem.
– Érdekes, és talán nem is tudja mindenki, de tavaly ilyenkor, amikor köte-
lező volt a maszkviselés, radikálisan csökkent a felső légúti megbetegedések 
száma is – árulta el a szakember. – Sőt, influenza-járvány gyakorlatilag nem 

is volt idehaza, ebből is látszik tehát, hogy a maszk-
viseléssel nem csak a Covid ellen tudunk küzdeni. 
Roppant fontos lenne az, hogy minél többen meg-
értsék, milyen sok múlik az egyéni felelősségvállalás 
kérdésén. Hiszen ezeket az apró óvintézkedéseket 
megtesszük, azzal nem csal magunknak és a hoz-
zánk közel állóknak segítünk a járvány elleni küzde-
lemben, hanem ahhoz is hozzá tudunk járulni, hogy 
ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer.
Mivel biztosan sokan vannak olyanok, akik épp a 
harmadik oltás felvételére készülnek, közben pedig 
esetleg az influenza elleni védőoltást is szeretnék 
beadatni maguknak, a szakértő megnyugtatott, 
hogy kettő nem zárja ki egymás.

Dr. Kovács Ágnes: maszkviselés, távolságtartás, kézfertőtlenítés

Újra járványvédelmi szigorítások lépnek érvénybe

A negyedik hullámban a fertőzöttek száma ugrásszerűen nőni fogA negyedik hullámban a fertőzöttek száma ugrásszerűen nőni fog

Dr. Kovács ÁgnesDr. Kovács Ágnes
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Pályázati forrásból valósult meg 
a Balokányban az az öko-játék-

tér, amelyet ma délután adtak át, és 
amely a területet az utóbbi időben 
egyre szebbé varázsoló Balokány-li-
getért Egyesület jóvoltából szolgál-
hatja a jövőben a gyerekek környe-
zettudatosságra nevelését. 

 l Szakács Miklós
A ma délutáni átadón abban minden-
ki egyetértett, hogy egy szép és ne-
mes összefogás eredménye a játéktér. 
Persze a munkából így is oroszlán-
részt vállalt a Balokány-ligetért Egye-
sület. Ez már csak azért is igaz, mert 
a szervezet pályázott a Duna-Dráva 
Cementgyár által már 10 éve, minden 
esztendőben meghirdetett pályázatára. 
Ami viszont ennél is fontosabb, nyert 
is azon, méghozzá 1,5 millió forintot – 
ebből tudták kialakítani a valóban na-
gyon csinosra sikerült öko-játékteret.
– Az utóbbi néhány évben szerencsére 
felgyorsultak azok a folyamatok, ami-
nek köszönhetően egyre szebbé tudjuk 
tenni a Balokány-ligetet. Nagyjából 
két éve döntöttük el, hogy a város zöld 
központját akarjuk itt kialakítani, és 
jó irányba is haladunk. Meggyőződé-
sünk, hogy itt az embereknek környe-
zetvédelemmel kapcsolatos dolgokkal 

kell találkozniuk – mondta el az egye-
sület vezetője, Pánovics Attila. 
Pánovics kiemelte, hogy példa értékű 
partnerség alakult ki a munka során az 
civil szervezet, az önkormányzat, a cé-
gek és az oktatási intézmények között. 

Reményét fejezte ki, hogy ez 
továbbra fennmarad, vagy 

akár erősödik majd.

 A városháza részéről Horváth Tamás, 
a kulturális bizottság elnöke jelent meg 
az átadón, aki szintén a közös munkát, 
gondolkodást hangsúlyozta. Horváth 
azt is elmondta, hogy az egyesület 
egyik következő terve egy játszótér 
kialakítása, amire szükség lesz önkor-
mányzati forrásra is – a politikus sze-
rint a következő évben megvalósulhat 
az a beruházás is.
A most átadott öko-játéktér területének 
előkészítéséből a Biokom is kivette a 
részét, sőt, a városi cég dísz térköveket, 
új hulladékgyűjtő edényeket és viráglá-
dákat is a Balokány-ligetért Egyesület 
rendelkezésére bocsátott. Meixner Bar-
na, a Biokom ügyvezetője leszögezte, 
hogy ez a beruházás, és a Balokányba 
tervezett következő projektek illesz-
kednek a Pintár János Parkmegújítási 
Program céljaihoz is, így a jövőben is 

lehetőségeikhez mérten támogatni fog-
ják a hasonló munkákat. Bár ahogyan 
az időjárás egyre ősziesebb lesz, az isko-
lások, akiknek végeredményben készült 
a játéktér, egyelőre nem nagyon fogják 

tudni használni azt, azonban tavasztól 
kezdve kihelyezett tanórák keretében, 
játékos és interaktív módon tudhatnak 
majd meg többet a környezettudatos-
ságról a pécsi fiatalok.

Környezettudatosságra nevel a Balokányban átadott öko-játéktér

Kilenc új intézmény részvételével robogott tovább 
az élménypedagógiai workshop

A már 2019 óta működő Mecseki Természettudomá-
nyos Élményközpont nevű projekt keretében október 
20-án már a kilencedik workshopot tartották meg, 
amelyen a programba most becsatlakozó kilenc új 
oktatási intézmény pedagógusai is képviseltették 
magukat.

PécsMa.hu

A projekt keretében a Dél-Pannon Múzeumokért Köz-
hasznú Egyesület, a Pécsi Állatkert és Janus Pannonius 
Múzeum kínál kilenc különböző foglalkozási formát, és 
ezek keretében összesen 31, évente megújuló élmény-
pedagógiai programot.

Az élménypedagógia speciális gyakorlati szegmensének 
témakörében ezúttal az Egyházasharaszti Általános Is-
kola intézményvezetője, valamint a Komlói EGYMI Pécs-
váradi Tagintézményének gyógypedagógusa koordinál-
ta a szakmai műhelymunkát. 

Itt elsősorban az érzékenyítés és szemléletváltás téma-
köreiben lehetett tapasztalatokat cserélni. 

Az egyházasharaszti iskola pedagógusainak a körzetre 
jellemző megélhetési gondok (munkanélküliség, a kul-
turális különbözőség, valamint az eltérő erkölcsi szo-
kások) figyelembevétele mellett kell a tanulóiknak az 
életben alkalmazható ismereteket átadniuk, a társadalmi 
beilleszkedést elősegíteni és emellett megőrizni a roma 
nemzetiség szokásait, míg a pécsváradi intézmény tanu-
lói pszichés zavarral, enyhe, vagy középsúlyos értelmi- 
és mozgásszervi fogyatékkal élő gyermekek, akik 
speciális ellátást és odafigyelést igényelnek.

A workshop második részében a résztve-
vők megismerhették a napi szinten zajló 
élménypedagógiai foglalkozásokat a 
Kökönyösi Gimnázium Gagarin Álta-
lános Iskolája tanulóinak és az Él-
ményközpont zoopedagógusainak 
közreműködésével.

A délután során öt különböző 
programon lehetett részt venni. 
Megismerkedhettek az állatkerti 
állattartás alapjaival és a környe-

zetgazdagítás fontosságával, az Őrségi Nemzeti Park 
állattani és kultúrtörténeti értékeivel, a természetvéde-
lemmel és annak fő irányvonalaival. De részt vehettek 
a gyerekek egy olyan foglalkozáson is, amely során já-
tékos fizikai kísérletek segítségével nyerhettek bepillan-
tást az állatvilág hangjaiba, illetve mezők növényeiről ta-
nulhattak, több állomáson végighaladva azok általános 
jellemzőit több kísérlet segítségével ismételhették át, 
valamint játékos feladatok során több növénycsoporttal 
is testközelből megismerkedhettek.

A cikk az EFOP-3.3.6-17-2017-00011 pályázat kereté-
ben készült.

Játékos módokon tanulhatnak a fiatalokJátékos módokon tanulhatnak a fiatalok
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Készüljünk fel a fagyveszélyre!
Hiába a napsütéses őszi nappalok, éjjelente 

egyre gyakrabban süllyed mínuszba a hőmé-
rő higanyszála. Elég egyetlen fagyos éjjel, hogy 
egy nem megfelelően szigetelt vízmérő tönkre-
menjen, súlyos költségeket okozva gazdájának. 
Emlékezzünk csak a 2016/17-es télre, amelynek 
360 darab szerkezet itta meg a levét.

A házi vízvezetékek, szerelvények fokozott veszély-
nek vannak kitéve télen, a vízmérők és az épületek 
vízhálózatának fagyvédelme a felhasználók köte-
lezettsége és érdeke: egy rendkívüli mérőcserénél 
több mint 20 ezer forintos kiadással kell számolni 
(plusz az esetleges kötbérrel), de a javítás és az el-
folyt víz ára is a pórul járt ingatlantulajdonost ter-

heli. Egy fél centiméteres repedésen egyetlen nap 
alatt több havi vízfogyasztás mehet veszendőbe.
A fagykár elkerülése érdekében a TETTYE FOR-
RÁSHÁZ felhívja a tulajdonosok figyelmét: időben 
gondoskodjanak a megfelelő óvintézkedésekről. 
Rendszeresen ellenőrizzük az aknákat, kerti csapo-
kat, főként a nem mindennap használt épületek-
nél, pincéknél és telkeken. Ott, ahol már előfordult 
fagyás, még több figyelemmel szigeteljük a mérő-
ket, csöveket, hiszen a hideg legközelebb sem fogja 
kímélni a szerkezeteket.
A legnagyobb fagyveszélynek a vékony vaslappal 
fedett aknában lévő vízmérők vannak kitéve – 
elég egy félrecsúszott aknafedlap, hogy a szabályos 
mélységbe telepített vízórák is elfagyjanak. Ennek 

elkerülése érdekében a nem kellően meleg épületen 
belül, vagy a talajban egy méternél kisebb mélység-
ben lévő vízmérőket fedjük be nedvszívó anyaggal, 
hungarocell darabokkal, építési fóliával, vagy más 
hőszigetelő anyaggal. A hálózat víztelenítése után 
szigeteljük a mérőt, mert marad benne víz.
Hasonlóképp szigeteljük (ha nem tudjuk, időben 
víztelenítsük) a fagynak kitett vezetékszakaszokat, 
tűzfalban vagy falon kívül futó csöveket. Extrém 
hidegben még akár fűtésre is szükség lehet annak 
érdekében, hogy a vezetékekben lévő víz ne fagy-
jon be.
Ha mégis elfagyott a mérő, hívjuk a TETTYE 
FORRÁSHÁZ diszpécserszolgálatát (72/421-799; 
80/811-111), ahol a szakemberek tájékoztatnak 
a teendőkről. A kisebb jégdugók körültekintően, 
folyamatos melegítéssel házilag is orvosolhatóak 
(hősugárzóval, hőlégfúvóval, komolyabb hajszá-
rítóval vagy meleg vízzel), de ne próbálkozzunk 
nyílt lánggal, a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a 
mérőt, műanyag csövet.
Ha szilánkosra tört a mérő üvege, deformálódott 
a számlálója, esetleg folyik belőle a víz, a szerkezet 
tönkrement és cserélni kell. Hívjuk a szolgáltatót!

A TETTYE FORRÁSHÁZ videóval is segíti a mérők 
téliesítését, amelyet a szolgáltató Facebook-oldalán 
tekinthetünk meg: facebook.com/tettyeforrashaz

A városvezetés nemrég több kere-
kasztal-beszélgetést is lebonyo-

lított pécsi szervezetekkel a készülő 
civil koncepció tartalmáról, most 
pedig lezajlott a tervezetének véle-
ményezése. Kunszt Márta, az önkor-
mányzat civil tanácsnoka számolt be 
lapunknak az eddigi eredményekről 
és a következő lépésekről. 

 l PécsMa.hu
Ahogy arról korábban beszámoltunk, 
a városvezetés idén, még az ősz folya-
mán tárgyalni fogja az önkormányzat 

jelenleg készülő civil koncepcióját, 
amelyet helyi szervezetek segítségével 
állítanak össze. Amint azt már meg-
írtuk, a kezdeményezés célja, hogy a 
civil szférában megmutatkozó kapaci-
tásokat a városvezetés a jövőben haté-
konyabban tudja kiaknázni a pécsiek 
érdekében.
– Az önkormányzat 609 érintettnek 
küldte el a civil koncepció előzetes 
tervezetét, ebből 14-en reagáltak rá. 
Elsőre alacsonynak tűnik a részvételi 
arány, de azt tudni kell, hogy sok szer-
vezet már a tervezésben is részt vett, így ők nyilvánvalóan nem tettek javas-

latot, hisz

előzetesen elmondhatták 
igényeiket, melyek 

jórészt belekerültek a 
dokumentumba.

Illetve hangsúlyozni kell, hogy ez egy 
teljesen önkéntes dolog, tehát ter-
mészetesen csak azok a civilek véle-
ményezték a tervet, akik szeretnének 
velünk együttműködni, kapcsolatot 
tartani. Vagyis sikeresnek mondható 
a kezdeményezés – mondta el lapunk-
nak Kunszt Márta, az önkormányzat 
civil tanácsnoka.
A folyamatról elmondta: a Civil Kö-
zösségek Háza szedte össze és csopor-

tosította a leadott reakciókat, majd 
véleményezést készítettek arról, hogy 
milyennek látják az eredeti civil kon-
cepciót, illetve beépíthetőnek tartják-e 
a szervezetek ötleteit. Az önkormány-
zat pedig leül majd egyeztetni velük 
erről, sőt egy személyes tanácskozást 
is megszervez majd az érintett csopor-
tokkal.

Ha minden jól megy, a kész 
terv már novemberben a 

közgyűlés elé kerül

– tette hozzá a tanácsnok.
Kunszt Márta lapunknak elmondta: 
több beérkezett tartalmi javaslatban 
például a civilség fogalmának értel-
mezését vitatták a szervezetek, azon-
ban didaktikai vitába nem akarnak 
belekezdeni a koncepció összeállítói. 
Emellett, mint mondta, részben azt is 
kifogásolták, hogy a terv nem öleli fel 
az összes létező civil formátumot, de 
olyanok is akadtak, akik szerint túl-
ságosan szűk spektrumon vizsgálja a 
város a civil szervezeteket. A tanács-
nok ezzel kapcsolatban megjegyezte: a 
szakmai részt a Civil Közösségek Háza 
vállalta magára, az önkormányzat az-
zal kapcsolódott be, hogy források 
megjelölésével és adminisztratív se-
gítség felkínálásával állt az ötlet mellé.

Novemberben a közgyűlés elé kerülhet a kész civil koncepció

Kunszt MártaKunszt Márta
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Váltson a környezetbarát 
és kényelmes távszámlára!
Regisztráljon a PÉTÁV e-ügyfélszolgálatán!
Aki a távhőszámláit közvetlenül e-mailben, elektronikusan szeretné meg-
kapni a jövőben, annak nincs más dolga, mint a PÉTÁV Kft. e-ügyfélszol-
gálatán igényelni a távszámla szolgáltatást.

Tudnivalók a távszámláról:
• A távszámla a papíralapú számlával egyenértékű, PDF csatolmányként, 

e-mailben küldött elektronikus számla.
• A távszámla a számla befogadásának legegyszerűbb módja, az igénylést 

követően minden számla e-mailben érkezik, környezetbarát, könnyen 
kezelhető.

• A regisztráció során megadott e-mail címre minden távhőszolgáltatási 
számla elkészítését követően a PÉTÁV Kft. egy tájékoztató e-mailt küld a 
számla fontosabb adataival, és mellékeli a PDF alapú számlaképet, amely 
tartalmában és külalakjában teljesen megegyezik a hagyományos, papír 
alapú számlákkal. Az e-mail tartalmaz egy direkt fizetési linket is, melyre 
kattintva az ügyfelek közvetlenül is kiegyenlíthetik számláikat.

• A távszámlák elmenthetők, archiválhatók, ugyanakkor az ügyfelek az 
utolsó 12 hónap számláit az internetes ügyfélszolgálati felületen is meg-
tekinthetik.

• Távszámla igénylése esetén csekk küldésére nincs lehetőség, a számla 
kiegyenlítése átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy online 
bankkártyás fizetéssel történhet.

• Azoknál az ügyfeleknél, akik a távszámla igénylését megelőzően szám-
láikat a VECTRUM Teleszámla felületen keresztül kapták, az igényléssel 
egy időben kezdeményezniük szükséges a VECTRUM Teleszámla re-
gisztráció törlését.

• A távszámlát a PÉTÁV Kft. e-ügyfélszolgálatán lehet igényelni, ahol a 
regisztrációt követően a „Távszámla igénylése” menüpontot kell válasz-
tani. A szolgáltatás – szintén az e-ügyfélszolgálaton keresztül – bármikor 
lemondható. Lemondás esetén az eredeti fizetési mód visszaállítását az 
ügyfeleknek kell kezdeményezni.

Október 25-én délután tartottak la-
kossági fórumot a véleményezési 

szakaszba került pécsi Települési Klí-
mavédelmi Stratégiáról.

 l Pernecker Dávid
Mint ismert, a helyi klímavédelmi 
stratégia segítségével a pécsiek és a 
városvezetés közösen segíthetik elő a 
klímaváltozás okozta veszélyek kezelé-
sét. A stratégiáról – a társadalmasítási 
folyamat részeként – a Civil Közösségi 
Házában tartottak lakossági fórumot, 
ahol Róka Róbert, az önkormányzat 
környezetvédelmi referense a fórumon 
elmondta, hogy a stratégiában leírtak-
ra olyan közös célokként kell tekinteni, 
amelyek megvalósításában a lakosság, 
a városvezetés és a gazdasági élet sze-
replőinek közös szerepvállalása szük-
séges. Épp ezért – mondta – fontos, 
hogy a lakók minél szélesebb körben 
ismerjék meg a stratégia tartalmát. Ru-
zsa Csaba alpolgármester hozzátette, 
hogy a fórum egy hosszabb egyeztetési 
folyamat részeként lehetőséget biztosít 
arra, hogy megismerjék a lakosság, a 
civil szervezetek stratégiához kapcso-
lódó ötleteit. 
Ezt követően a stratégiát megalapozó 
háttértanulmány kidolgozását vezető 
Sági Zsolt, a Magyar Innováció és Ha-
tékonyság Nonprofit Kft. szakmai igaz-
gatója előadásában elmondta, hogy a 
klímavédelmi akciótervben 2030-ig 
kitűzött célokat aktualizálnak, a hang-
súly pedig a klímaváltozás hatásaihoz 
történő alkalmazkodáson, a hatások 
mérséklésén és a szemléletformáláson 
van. Elmondta, hogy a város üvegház-
hatású gázkibocsátása 470 ezer tonna, 
ami az ország ÜHG kibocsátásának 
kevesebb, mint 1 százaléka. A kibocsá-
tás szerkezetéről is beszélt: az energia-
fogyasztásból és a közlekedésből szár-
mazó ÜHG-kibocsátás az országos 
átlagnál egy kicsit magasabb, a mező-
gazdaságból származó kibocsátás jóval 
alacsonyabb, a hulladékfeldolgozásból 
származó kibocsátás viszont a dup-
lája az országos átlagnak. Hozzátette: 
a villamosenergia-fogyasztás Pécsett 
– szinte ellentétesen az országos tren-
dekhez képest – csökkenőben van az 
elmúlt 12 évben. Az alkalmazkodásra 
térve kiemelte, hogy Pécsett jellem-

zően a hőhullámok okoznak kisebb 
veszélyt, valamint a villámárvizek 
okozhatnak károkat. A szemléletfor-
máláshoz kapcsolódóan elmondta, 
hogy a felmérésükből kiderül, hogy a 
pécsiek milyen hasznos tevékenysége-
ket végeztek az alkalmazkodás és mér-
séklés érdekében.
Kérdésre reagálva elmondta, hogy a 
szemléletformálás terén annak mód-
szertanával, rendszerével és miként-
jével kapcsolatban érezhető némi 
tanácstalanság. A média- és a kom-
munikációs csatornák adottak ugyan, 
de ahogy a lakosoknak pénzbe – vagy 
a kényelemérzetükbe – kerül a szem-
léletük megváltoztatása, megakadhat 
a folyamat. Ehhez kapcsolódóan a 
közönség soraiban ülő Kóbor József, 
az önkormányzat Környezetvédelmi 
és Innovációs Bizottságának elnöke 
hozzátette, hogy az egyes embereket 
érintő korlátozások akkor kerülhetnek 
előtérbe például, amikor az önkor-
mányzat esetleg megfékezi a belváros 
autóforgalmát.
– Ki kell mondani, hogy nem az autók 
növekedésével kell számolni, hanem 
igenis a tömegközlekedéssel, az al-
ternatív közlekedési módokkal. Oda 
kell mondani, hogy bizony kevesebb 
autóval számolunk egyes helyeken – 
mondta.
A teljes cikk a PécsMa.hu oldalon ol-
vasható. 

„Oda kell mondani, hogy bizony kevesebb autóval számolunk”

A szemléletformálás terén érezhető tanácstalanságA szemléletformálás terén érezhető tanácstalanság
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Állatbarátok – de alapvetően minden érző lény 
– számára felháborító dolog történt Pécsett: a 

város egyik legnépszerűbb szabadidős helyszínéről 
érkezett hír, mely szerint méreggel átitatott élelmi-
szert dobtak be az udvarba, az ott élő állatoknak. 
Sajnos a MancsRanchon lakó egyik kutya evett is 
belőle, válságos állapotban került orvoshoz. 

 l PécsMa.hu
Lapunk többször írt már a Fejes Rózsa által üzemel-
tetett népszerű állatudvarról, ahol igazi különleges, 

szinte idillikus élménnyel gazdagodhatnak a láto-
gatók: szabadon futó nanduk és kutyák, édesen le-
gelésző alpakák és nyulak között tölthetik a napot, 
de rókát, borzot, törpekengurut, ormányos medvét 
és mókust is simogathat, aki betér a patacsi mini ál-
latkertbe.
Megdöbbenve olvastuk a múlt szerdán a közösségi 
médiában napvilágot látott posztot a rémes esetről, 
mely szerint valaki az állatok életére tört. Azonnal 
megkerestük a MancsRanch tulajdonosát ezzel kap-
csolatban. Könnyek között elmondta: a laborered-
mény alapján az orvosok azt feltételezik, hogy

kétféle méreggel – valószínűleg 
fagyállóval és rágcsálók elleni szerrel 

– is átitatták az ételt, melyet a kutya 
megevett. 

– Sajnos biztosra akart menni az, aki ezt az aljas, go-
nosz, alávaló tettet végrehajtotta, nem sokon múlt, 
hogy időben eljutottunk az orvosig. A többi itt élő 
állat is ehetett volna a méregből, szerencse, hogy 
nem így történt. Nem is sejtem ki lehetett, és miért. 
A környéken lakók mind nagyon szeretnek minket, 
mindig támogatnak, sokszor eledellel is meglepik a 
kedvenceimet. Most is hívtak a szomszédok, fel van-
nak háborodva és szurkolnak, hogy a kutya jobban 
legyen. Toruk jelenleg is infúziót kap, két napja itt 
vagyunk a kórházban, nem mozdulok mellőle. Emi-
att még a feljelentést sem tettem meg, de meg fogom 
és bízom benne, hogy elkapják, aki ezt tette velünk. 
Kamerát sajnos eddig még nem tudtam felszereltet-

ni, de ezek után még inkább azon leszek, hogy pó-
toljam a hiányosságot. Most egyelőre a kutyusom 
élete a legfontosabb, még mindig válságos az állapo-
ta – fejtette ki az aggódó Fejes Rózsa lapunknak a 
történtek után.
Sajnos korábban is többször előfordult már Pécsett 
olyan szörnyű eset, mikor méreggel próbáltak ártani 
a városban gyanútlanul sétáló négylábúaknak.
Lapzártánkig Toruk kutya hazakerült a kórházból, 
de egyelőre nem érkeztek maradéktalanul megnyug-
tató hírek az állapotával kapcsolatban.

A fagyok beálltáig biztosan forog 
a tettyei vízimalomkerék

A Tettye-patak egykori malmainak emléket vízikerék az utóbbi időben 
többször megállt, nem ok nélkül.

 l PécsMa.hu
A tettyei vízimalom egy hosszabb szü-
net után augusztusban került vissza 
helyére. Akkor teljes felújítást követően 
helyezték vissza az 5 tonnás monstru-
mot: a kerék eltört tengelyét cserélték, 
új csapágyak és talpfák is szükségesek 
voltak a biztonságos üzemeltetéshez, 
megtisztították a rárakódott mészkőtől 
is, sőt, a patakmedret is megtisztítot-
ták. Azóta pedig még egyszer megállt 
a kerék, azonban nincs szó meghibáso-
dásról.
Mint azt a Biokom NKft. sajtóreferen-
sétől megtudtuk, a tettyei malomkerék 
vízellátását a közelmúltban átmeneti-
leg azért állították le, mert a szerkezet 
műszaki átvizsgálása zajlott a zsilip-
rendszer átépítése és a téli üzemmódra való átállítása miatt, továbbá a víz-
hozamot szabályozó berendezés vízkőtelenítését, beszabályozását is szüksé-
ges volt elvégezni. A vízellátást azóta újraindították, a kerék ismét forog, és 
a fagyok beálltáig ez így is marad. Mivel a malomkereket nemrég teljesen 
felújították, működése kisebb hanghatással jár.
– Örülök neki, hogy helyreállították a kereket, ami most újra teljes pom-
pájában foroghat. Az építmény szép emlékeztetője a környéknek arra a 
rengeteg malomra, amik régen Pécsett a különböző iparágakat segítették – 
mondta el lapunknak Horváth Tamás, a terület önkormányzati képviselője.

Megmérgezték a MancsRanch szelíd házőrzőjét, Toruk életveszélybe került

  A többi állat is   A többi állat is 
ehetett volna a méregbőlehetett volna a méregből Toruk - Ki akarhat ártani neki(k)?  Toruk - Ki akarhat ártani neki(k)? 

pécs2021. november 1.pécsi hírek 11



A Kertvárosi Óvoda Enyezd Utcai Tagóvodája óvodapedagógus mun-
kakör betöltésére álláspályázatot hirdet.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Enyezd utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus, Felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
felelős cselekvőképesség, foglalkozás- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Tapasztalattal rendelkezők előny-
ben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 
2021. november 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné 
óvodavezető nyújt, a 06-72/438-371 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Weizer József-
né óvodavezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com e-mail 
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja a 
jogot, a pályázati eljárás érvénytelenítésére.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 12.

Álláspályázat

Faültetést szerveznek az uránvárosi buszpályaudvarnál. A faültetést Ágos-
ton Andrea önkormányzati képviselő, a "Városszépítők" alapítója szervezi. 
Időpont: november 4. csütörtök 16 óra. Találkozó: a Makay István út és 
a buszpályaudvar között a nagy hirdetőtábla alatt.
„Nem csak fát ültetünk, hanem a környéken a szemetet is összeszedjük, va-
lamint ezt a találkozót közösségépítő akciónak is szánom, ezért lesz egy kis 
pogácsa, üdítő, és reméljük a jókedvet az idő sem rontja el. Mindenkit szere-
tettel várok, aki a lakókörzetét élhetőbbé szeretné tenni!” – írja felhívásában 
Ágoston Andrea.

Közösségi faültetés

Október 22-én és 26-án köszöntötte az önkormányzat a tavaly szeptember 
1. és idén december 31. között nyugdíjba vonult és vonuló óvodai dolgozó-
kat, illetve azokat, akik 25, 30, vagy 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal 
jubilálnak.
Nyőgéri Lajos szociális ügyekért felelős alpolgármester részükre köszöntő 
emléklapokat és díszokleveleket adott át. Összesen 88 óvodai dolgozót kö-
szöntött az önkormányzat. Munkájukat egyébként egy színházi előadással 
is megköszönik december 15-én.
A köszöntést most először rendezte meg a pécsi önkormányzat, mégpedig 
Brunszvik Terézre, az első magyar kisdedóvó intézmény megalapítójának 
emlékezve Teréz napja környékén.

Jubiláló óvodai dolgozók

A pécsi önkormányzat közlemény-
ben hívta fel a város lakóinak fi-

gyemét arra, hogy az utóbbi időben 
megnövekedett a vadak, elsősorban 
a vaddisznók jelenléte Pécs határain 
belül.

 l PécsMa.hu
A jelenség leginkább a Nagydeindoli 
utca, Középdeindoli út, Jakabhegyi út, 
Szabolcs-szőlőhegy, Basamalom utca, 
Nagyárpád, Tüskésrét környezetébe 
figyelhető meg az utóbbi időben, azóta 
meg is növekedtek a vadállatok okozta 
károk. Ilyen a kerítések megrongálása, 
a termőföld feltúrása vagy akár a ter-
mények elpusztítása.
Az önkormányzat közleménye sze-
rint, mivel a közigazgatási belterület 
nem minősül vadászterületnek, ezért 
ott csak külön engedéllyel végezhet 
vadgyérítést az illetékes vadásztársa-
ság.
Tekintettel arra, hogy az elhanyagolt, 
növényzettel benőtt gazos ingatlnaok 
kiváló búvóhelyet képesek biztosítani 
a vadállatok számára, így a természe-
tes élőhelyüket elhagyva bizony akár 

betelepülhetnek a város belsőbb ré-
szeibe is. Ráadásul nem csak anyagi 
kárt képesek okozni, hanem komoly 
nyugtlanságot is eredményezhet a je-
lenlétük, mivel például a vaddisznók 
szorult helyzetben támadólag is fellép-
hetnek az emberrel szemben.
A fentiekre tekintettel Pécs Megyei 
Jogú Város önkormányzata arra kéri 
– elsősorban a jelzett területeken lakó 
ingatlantulajdonosokat –, hogy város 
köztisztasági rendeletében foglaltak 
szerint fordítsanak fokozott figyelmet 
ingatlanuk rendezett állapotban tartá-
sára.
A meredek részeken lévő elhanyagolt 
ingatlanok esetében a rendbetétel 
során ügyelni szükséges a talajeró-
zió megelőzésére, aminek érdekében 
20-30 centiméteres aljnövényzetet 
érdemes meghagyni, mivel ez már 
elégséges a talaj védelméhez, viszont 
a vadállatok nem tudnak elbújni ben-
ne. Így a kitisztított ingatlanokról az 
élőhelyük megszűntével a vadakat 
fokozatosan vissza lehetne szorítani a 
természetes élőhelyükre – zárul a köz-
lemény.

Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.) november 4. 8.00–17.30 „Mézes csütör-
tök” véradó nap. 

Pláza (Megyeri u. 76.) november 7. 10.00–13.00

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

Véradási időpont: Hétfő: ZÁRVA. Kedd, szerda, péntek: 8:00 -15:00

Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB- 
kártyáját.

Véradás november 1–7. 

Megszaporodtak 
a vadak a városban
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LAKÁS
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000

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.

Melinda utcában, 2 szobás, 53 nm-es, 
II. emeleti, műanyag ablakos, erkélyes, jó 
állapotú lakás. Ár: 17,7 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Petőfi Sándor utcában, II. emeleti, 
36 nm-es, felújított, műanyag 
ablakos téglalakás. Ár: 16,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Pécs-Kertvárosban, I. emeleti, 40 nm-es, 
1,5 szobás, jó állapotú panellakás. Ár: 
15,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Sellye központjában, 40 nm-es, 1 szobás, 
földszinti téglalakás. Ár: 4,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Dobó István utcában, 
II. emeleti, 30 nm-es,  műanyag 

ablakos, felújított téglalakás. 
13,9 MFt. 06/30/929-9180

Belvárosi, 36 nm-es, önkormányzati 
lakásom nagyobbra cserélném. 
Telefon: 06/30/579-8492

INGATLAN
Garázst vásárolnék, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Panzió eladó. Ár: 35 MFt. olivehostel.fw.hu
Bogád-Homoktetőn, 2 szintes, 71 nm-es, 
3 szobás lakóház. Ár: 17,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kertes családi ház eladó. Pécs, Komlói út 
22/1. Ár: 28 MFt. Telefon: 06/30/710-4660

TOLNAI KERT lakópark
Király u. 75.  |  30-947-8323

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Eladó gyümölcsös telek 874 nm, 
buszközelben. Telefon: 06/20/551-5584
1188 nm gyümölcsös lakható, 
bővíthető házzal, áram, víz, gáz 
van. Telefon: 06/20/551-5584
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécs-belvárosában ép. telek 
eladó, harkányi üdülőre cserélhető. 
Telefon: 06/30/450-9621

BÉREL-KIAD
Külföldi diákok, üzletemberek részére 
kiadó lakásokat, családi házakat 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Albérleti szoba olcsón kiadó. 
Telefon: 06/70/261-3405
Pécsi, összkomfortos garzonlakás kiadó. 
Iár: 40 EFt/hó. Telefon: 06/20/356-9930

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő Belváros, 
Mecsek, havi 2 hét éjszakás műszakot 
vállal. Telefon: 06/30/719-1603

TÁRS
Társamat keresem 52 férfi. 
Telefon: 06/30/273-3688
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
Szívem, rajongásomat, 
megbízhatóságomat adnám 
utazás kedvelő, 40-60 hölgynek. 
regnihcsim@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS
Festést, mázolást vállalok. 
Telefon: 06/30/134-9187
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
D-roll. 30-50% kedvezménnyel. Új 
műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motororizálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498

Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Redőnyjavítás garanciával. Telefon: 
06/30/503-3431
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
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416

Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/508-3308
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. 
November 30-ig, akár 20% kedvezmény! 
Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Villanyszerelés családi házak, lakások, 
cégek részére. Telefon: 06/20/912-4910
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449
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06 72 214 066, 06 70 318 4000 • Foryou divat – 7632 Pécs, Éva u. 3. – 
06 30 883 8425 – nyitvatartás: H–P: 9.00–17.00, Szo: 8.00–12.00 • Csontváry Tüke iroda 
– 7632 Pécs, Csontváry u. 10. – nyitvatartás: H: 8.00–16.00

Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Teljes körű lakásfelújítás, homlokzat 
szigetelés, gipszkartonozás, nyílászáró 
csere. Precíz munkavégzés elérhető áron. 
Rövid határidővel, anyagbeszerzéssel, 
teljes lebonyolítással. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Lakásszerviz, wc-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, munkalapok, 
zárak javítása, cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Bőrkabát készítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872

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

Szobafestést, mázolást, homlokzatfestést 
vállalok. Takarítással, fóliázással, 
bútormozgatással. Reális áron. Hívjon 
bizalommal. Telefon: 06/30/685-5453
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Szobafestés, mázolás szépen, 
tisztán, bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592

D&D Árnyékolástechnika!
Ajtók-, ablakok-, redőnyök, szúnyog-

hálók fából, műanyagból.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel, 

és további őszi akciók.
06/20/624-2420

Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435

Lomtalanítást, bontást, 
takarítást vállalok és fuvarozást. 
Telefon: 06/20/805-5041

VEGYES
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
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

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

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Ingyenes lomtalanítást vállalok pincétől a 
padlásig, régi porcelánokat, teljes 
hagyatékot magas áron felvásárolom, jó 
minőségű ruha is érdekel. Hívjon 
bizalommal. Marika. Telefon: 
06/30/851-5421
Régiséget, hagyatékot, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Telefon: 
06/70/309-9706, Lakatos János.

Magas áron vásárolok! Teljes 
hagyatékot, Zsolnay, Herendi, 
Hollóházi porcelánokat. Könyveket, 
bútorokat, órákat, egyéb tárgyakat. 
Üzletünk: Rákóczi út 39/C. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 06/20/355-1177
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
Vásárolok! Magas áron teljes hagyatékot, 
bútorokat, porcelánokat. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 06/20/355-1177
Lábmasszírozó infra sugárral is 
működik. Gőzölős tisztító gép, mindent 
tisztít kárpit, padló, stb. Új bárány 
takaró 130x180, 2 l-es fritőz vadonatúj 
állapotban eladó. Telefon: 72/442-588

Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivontat, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Színesfémet, ócskavasat veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Hagyatékot és régiséget veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
Néptánccsoportunk részére vásárolunk: 
népviseleti ruhákat, szoknyákat, 
kendőket, vállkendőket, csipkéket, 
díszeket, szalagokat, méteranyagokat. 
Telefon: 06/30/608-3962
Régiségbolt feltöltéséhez vásárolunk: 
porcelán dísztárgyakat, figurális 
porcelánokat, Zsolnay, Herendi 
gyűjteményeket, vitrintárgyakat, 
festményeket, szobrokat, vázákat, egyéb 
tárgyakat. Telefon: 06/30/608-3962

Vásárolok mindenféle 
papír régiséget, gyűjte-
ményt, kártyanaptárt, 
képeslapot, plakátot, 

képregényt, italos, üdí-
tős és egyéb címkéket, 

tárgyakat, retro játékokat, 
kártyát, vasút modelleket.

06/30/263-9677

A pécsi munkahelyek megóvását 
is célozza az önkormányzat új kérdőíve

Pécs vezetése továbbra is fontos partnerként tekint a helyi vállalkozá-
sokra, ezért újabb kérdőíves megkereséssel fordult hozzájuk a város 

önkormányzata, ebben az évben már másodszor - közölte a városveze-
tés múlt csütörtökön.

Pécs városvezetésének már a 2019-es 
választási kampányban fontos vállalása 
volt, hogy partnerként fordul a pécsi 
vállalkozások felé. Ahogy október 28-
án küldött közleményükben felidézik: 
ennek szellemében tavaly és idén is 
megkereste már a város kérdőívekkel a 
helyi cégeket. Egyebek mellett a vállal-
kozások gazdasági helyzetének és prob-
lémáinak megismerése volt a kérdőívek fő célja, valamint az, hogy a konk-
rét problémákra, felvetésekre hatékonyan tudjon a város reagálni.
A korábbi megkeresések nyomán - áll a közleményben - olyan konkrét in-
tézkedéseket tett Pécs vezetése, mint a Pécs Városi Tőkealap létrehozása, 
vagy az ipari parkban megvásárolható telkek méretének csökkentése.
Hangsúlyozzák, hogy Pécs vezetésének továbbra is kiemelt célja a pécsi 
munkahelyek megőrzése, a családok pénzügyi biztonságának védelme, a 
helyi gazdaság erősítése. Ahhoz pedig, hogy 2022-ben is hatékonyan tudjon 
az önkormányzat ezen célokért dolgozni, és jövő évi költségvetését ebben a 
szellemben tudja megtervezni, újra a pécsi vállalkozók visszajelzését várja.
A kérdőív Pécs megújult honlapján érhető el. Mint írják, a jelenlegi kihí-
vások és a jövőbeni tervek mellett visszacsatolást kérnek az önkormányzat 
által megtett új intézkedések ismertségéről és hasznosságáról is. Mindeze-
ket a Pécsi Tudományegyetemmel közösen megfogalmazott munkaerőpiaci 
kérdések egészítik ki, amelyek elsősorban a frissen végzett, pályakezdő dol-
gozók kompetenciáit vizsgálják.
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Ezen a héten sem fognak unatkozni 
a sportkedvelő pécsiek. Ugyan a 

hazai csapatbajnokságok élvonala-
iban szereplő együttesek közül ez-
úttal csak ketten játszanak meccset 
hazai pályán, azonban mind a két 
esemény különösen izgalmasnak 
ígérkezik.

 l Szakács Miklós
A hét legnagyobb dobását a PV-
SK-Veolia férfikosárlabda-csapatától 
várhatjuk majd. Pénteken este ugyanis 
a szurkolók szempontjából a szezon ta-
lán legjobban várt meccse következik, 
méghozzá a Lauber Dezső Sportcsar-
nokban. Pécsre érkezik ugyanis a Ka-
posvár, és bizony a somogyi riválissal 
már hosszú-hosszú évek óta nagyon 
komoly presztízsmeccseket játszanak a 
Párducok. Ezen a tényen a két csapat 
tabellán elfoglalt aktuális helye sem 
befolyásol semmit – azonban mivel a 
Dragan Alekszics vezette PVSK az első 
két forduló döcögős játéka után egy-
re inkább kezd belelendülni, és nem 
is egy nagyon szép győzelmet aratott 
már a bajnokságban, biztosan kiváló 
hangulatra számíthatunk a találkozón.
Szombaton este a vízilabda szerelmesi 
is megkapják a maguk ínyenc fogá-
sát. A PVSK-Mecsek Füszért ugyanis 

a bajnokság tán legerősebb – és így 
Európa egyik legjobb – együttesét, az 
OSC-t fogadja az Abay Nemes Oszkár 
Sportuszodában. A papírforma alap-
ján ugyanis vajmi kevés esélye van a 
fiatal pécsi gárdának arra, hogy mond-

juk pontot szerezzen, de így is érdemes 
kilátogatni az uszodába, ritkán láthat 
ugyanis az ember testközelből olyan jó 
alakulatot, mint az OSC.
Akik szeretnek kicsit elmerülni a ma-
gyar futball mélyebb bugyraiban, azok 

szombaton délelőtt feltétlenül menje-
nek el a PVSK sporttelepére, a megyei 
I. osztály soros fordulójában ugyanis 
a PVSK a Siklóst fogadja. Mivel a ta-
bellán épp egymás mögött szerepel a 
két együttes, biztosan késhegyre menő 
csata kerekedik majd ki a meccsből.
Ugyan Pécsől távol szerepelnek majd 
a héten, de fél szemmel feltétlenül ér-
demes lesz még figyelni az NKA Uni-
versitas PEAC női kosárlabdacsapatá-
ra, és a PMFC NB II.-es labdarúgóira 
is. Előbbi szerdán Izraelben a Ramla 
vendége lesz az Európa Kupában, a 
Munkás pedig vasárnap Békéscsabára 
látogat, ahol ráadásul TV-s meccset 
játszik.

Heti program:
november 3., szerda, 19.00: Ram-
la–NKA Universitas PEAC (Kosárlab-
da-Európa Kupa, nők).
november 5., péntek, 18:00: PV-
SK-Veolia–Kaposvári KK (Kosárlab-
da-NB I., férfiak).
november 6., szombat, 13:30: PVSK–
Siklós (Labdarúgó-Megye I.).
november 6., szombat, 19:00: PV-
SK-Mecsek Füszért–OSC (Vízilab-
da-OB I.).
november 7., vasárnap, 19:30: Bé-
késcsaba–PMFC (Labdarúgó-NB II.)

Újra korcsolyázhatunk: 
megnyitott a pécsi Műjégpálya

Már október utolsó napjain is lehet Pécsett korcso-
lyázni: október 29-én, 18 órakor nyitott a Műjég-

pálya, amely ebben a szezonban is különleges prog-
ramokkal várja a kikapcsolódni, sportolni vágyókat 
– közölte a PSN Zrt.

 l PécsMa.hu
A Műjégpályát üzemeltető Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
idén sem változtatott a belépőjegyek árain, a korábbi-
akhoz hasonlóan ebben a szezonban is 1300 forintért 
korcsolyázhatnak a felnőttek, a diákok és nyugdíjasok 
1100 forintért vehetik igénybe a létesítmény szolgálta-
tásait, de az érvényes Tüke-kártyával rendelkezőkre, a 
diákcsoportokra és a 6 éven aluliakra további kedvez-
mények várnak.
A nyitva tartás nem változott az előző évekhez képest, 
hétfőtől csütörtökig napi kettő, pénteken, szombaton és 
vasárnapi napi három alkalommal várják a korcsolyá-
zás szerelmeseit.
A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. november 8-tól 10 alkal-
mas korcsolyatanfolyamot indít, amelyen 5 éves kortól 
bárki részt vehet, az akár családi programnak is kiváló 
foglalkozásra november 8-án 16 és 17 óra között lehet 
jelentkezni a Műjégpályán – írják.
November 9-től pedig a jégkorong iránt érdeklődők-
nek tart hokisulit az 5 és 10 éves korosztálynak a Pécsi 
Sportiskola.
Aktuális árlista, nyitva tartás, fontos információk a 
PSN Zrt. honlapján találhatók.

Nyugdíjba vonult a legendás 
pécsi úszóedző, Tari Imre
A közelmúltban számot be arról a PécsMa is, hogy az olimpiai bronzérmes pécsi úszó, Ken-

deresi Tamás edzőt váltott. Az őt több, mint egy évtizede felkészítő Tari Imre ugyanis 
hosszú, és igencsak termékeny pályafutással a háta mögött úgy döntött, hogy nyugdíjba 
vonul. 

 l PécsMa.hu
Ebből az alkalomból a múlt héten a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (PSN 
Zrt.) vezetői köszöntötték a 66 esztendős szakembert. De nem csu-
pán Máté János vezérigazgató és Sági Zoltán, a Sportiskola vezetője 
volt ott az ünnepségen, hanem Tari korábbi tanítványai közül is töb-
ben meghajoltak egykori mesterük előtt.
Tari Imre nagyon fiatalon, 1976-ban kezdte edzői pályafutását, akkor 
még csupán 22 éves volt. Az azóta eltelt 45 évben pedig úszókiváló-
ságok egész sorát nevelte ki Pécsett. A PSN Zrt. beszámolója szerint 
a ’80-as évek sokszoros magyar bajnok mellúszója, Kovács Judit is a 
tanítványa volt, később pedig a szakemberek közül elsőként kezdett 
el foglalkozni Pécsett a paraúszókkal is. Kovács Ervinnel 14 éven át 
dolgoztak együtt, és a közös munka gyümölcseként több világverse-
nyen is érmes helyen végzett tanítványa. Londonban a paralimpián 
szerepelt korábban Meilinger Csaba, akinek szintén Tari Imre volt az 
edzője, több, mint egy évtizeden keresztül. Tari talán legismertebb tanítványa azonban Kenderesi 
Tamás volt. Kenderesivel 2008-tól egészen az idei olimpiáig dolgoztak együtt, és az idő megmu-
tatta, hogy bizony sikeres kooperáció volt ez, hiszen öt évvel ezelőtt az olimpián 200 pillangón 
bronzéremnek örülhettek mind a ketten. A Tari Imre köszöntéséről szóló beszámolóban a PSN 
honlapján az is kiderült, hogy ezt a 13 évet méltóképpen szeretné Kenderesi Tamás megköszönni 
Tarinak – éppen ezért egy közös horgászára invitálta meg korábbi mesterét.
Tari Imre tehát 45 évnyi munka után döntött úgy, hogy most már egy kicsit a pihenéssel, és a 
családjával is szeretne többet foglalkozni. A pécsi spotélet elkötelezett híveiként ehhez nem is 
kívánhatunk mást, mint jó egészséget!

Heti sportműsor: regionális kosárrangadó lesz a Lauberben

Forrás: PSN Zrt.Forrás: PSN Zrt.

  Bőven lesz programja   Bőven lesz programja 
a sportrajongóknak – Fotó: Rónási Márton/PVSKa sportrajongóknak – Fotó: Rónási Márton/PVSK
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