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Az önkormányzat cégeinél, egész-
ségügyi és egyéb intézményeinél, 

valamint a polgármesteri hivatalban 
is maradt a megszokott járványvé-
delmi eljárásrend, védőeszközökből 
és fertőtlenítőszerből is van elég. 
A városvezetés ugyanakkor figyel-
meztet: a járványnak nincs vége, a 
maszkviselési szabályok továbbra is 
érvényben vannak. 

 l Pernecker Dávid

Önkormányzat: nincs 
hiány fertőtlenítőszerből, 
védőeszközökből 
Az önkormányzat cégei és intézmé-
nyei megfelelő mennyiségű fertőtle-
nítőszerrel és védőeszközzel rendel-
keznek, utóbbiak utánpótlása pedig 
folyamatos – tudtuk meg a városveze-
téstől. Azok a cégek, amelyek ügyfél-
szolgálatot üzemeltetnek, azt a jelen-
legi, hónapok óta megszokott rendszer 
szerint teszik, és egyelőre nem tervez-
nek azok nyitvatartásában semmilyen 
változást – közölte az önkormányzat.

Rendszeres az érvényben 
lévő eljárásrend 
felülvizsgálata 
A város jegyzőjétől, Lovász Istvántól 
megtudtuk: a polgármesteri hivatal 
főosztályainak bevonásával hetente 
monitorozzák az önkormányzat hely-
zetét és felülvizsgálják az életben lévő 
eljárásrendet. A polgármester és a 
jegyző heti szinten kap pontos jelen-
tést a vírussal érintett, vagy gyanít-
hatóan fertőzött hivatali dolgozókról, 
az ügyfélszolgálatot érintő esetleges 
változásokról, valamint a védelmi in-
tézkedésekről.

Eredményes az óvatosság 
a polgármesteri 
hivatalban
A polgármesteri hivatalban nem 
volt „visszanyitás” a járvány vi-
szonylag enyhébb szakaszában sem. 
Többek között a környező országok 
szigorú intézkedései és a bizonyta-
lanság miatt érvényben maradt a 
korlátozott ügyfélszolgálati rend, a 
dolgozók fele otthonról végzi mun-
káját, az irányelv az óvatos kivárás. 
Feltehetően ennek is köszönhető, 
hogy a polgármesteri hivatal mint-
egy 300 dolgozójából jelenleg mind-
össze kettő fertőzött van.

Továbbra is végzik a 
dolgukat a Klinikai 
Központba áthelyezett 
ápolók
Mint azt korábban megírtuk, a város-
vezetés tavaly novemberben döntött 
arról, hogy az önkormányzati fent-
tartásban lévő rendelőintézetekből 
átvezényelnek szakápolókat és szakor-
vosokat az egyetem által működtetett 

Koronavírus Ellátó Központba, azért 
hogy segítsék annak folyamatos üze-
meltetését, az ott dolgozók munkáját. 
Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna 
kerülhet a pécsi rendelőintézeteket 
működtető Egyesített Egészségügyi 
Intézmények igazgatója lapunknak 
megerősítette, hogy ugyan az eltelt hó-
napok során az átvezényelt állomány 
cserélődött, de 10 szakápoló és egy 
főorvos a mai napig segíti az egyetem 
és a város vírusvédelmi munkáját, már 
Klinikai Központban. 

Mint mondta, a 
képesítésüknek megfelelő 

munkát végzik el az 
intézményben.

Lazult a maszkviselési 
fegyelem 
Cserfainé dr. Kovács Ágnes, a pécsi 
önkormányzat egészségügyi referen-
se lapunknak elmondta, hogy mivel 
már az országban is kimutatták a 
koronavírus mutáns variánsát, ezért 
ismételten fel kell hívni a pécsiek 
figyelmét arra, hogy a polgármes-
ter által megfogalmazott rendeletet 
követve viseljék a maszkot, ugyanis 
jelenleg egyértelműen tapasztalható, 
hogy ezen a téren lazult a fegyelem a 
lakosság körében. Kiemelte, hogy aki 
teheti, az szerezzen be az új vírusmu-
táns ellen kevésbé hatékony egyszerű, 
egyrétegű textilmaszknál nagyobb 
védelmet nyújtó maszkokat, például 
az Ausztriában nemrég kötelezően 
bevezetett FFP2-es maszkokat, vagy 
többrétegű szövetmaszkokat, esetleg 
sebészi maszkokat. Hozzátette: ne a 

maszk mintája, „divatossága” legyen 
a döntő a maszkvásárlás során, ha-
nem a maszk hatékonysága, a megfe-
lelő védelmi képessége. 
Cserfainé dr. Kovács Ágnes emellett 
felhívta a figyelmet arra is, hogy a 
maszkviselés mellett továbbra is rend-
kívül fontos, hogy az emberek tartsák 
be a másfél-kétméteres védőtávolsá-
got, valamint hogy rendszeresen fer-
tőtlenítsék kezüket – például boltok-
ból ki- és bemenet – és legyen náluk 
mindig kézfertőtlenítő is. 

– Ezekre a fontos teendőkre újból és 
újból fel kell hívni a figyelmet, mert 
a járványnak még nincs vége, annak 
ellenére sem, hogy már megkezdődött 
a védőoltások beadása – emelte ki az 
önkormányzat egészségügyi referense.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget ve-
zető miniszter a napokban jelentette be, 
hogy március 1-ig meghosszabbítják a 
koronavírus-korlátozásokat, tehát to-
vábbra is marad a 20 és 5 óra közötti 
kijárási tilalom, valamint a digitális ok-
tatás a középiskolákban.

A járványnak nincs vége, 
a maszkviselés továbbra is fontos

Jakab Ferenc: „Senki ne gondolja azt, hogy most itt 
az oltás elindul, és akkor eldobjuk a maszkot”

A pécsi virológusprofesszor szerint a járványra rá fog menni ez az 
évünk.

 l Nimmerfroh Ferenc
Az ATV Heti napló című műsorában 
Jakab Ferenc a kínai vakcináról a követ-
kezőket mondta: „attól, hogy ez egy első 
generációs, hagyományos elven készült 
vakcina, még az egyáltalán nem biztos, 
hogy rossz.”
A virológus beszélt arról is, hogy az első-
, másod- és harmadgenerációs vakcinák 
között van különbség, de a legnagyobb 
baj, ha elkapjuk a vírust, súlyos betegséget 
szenvedünk és kórházba kerülünk.
Megkérdezték tőle, mikor lehet vége a jár-
ványnak, amire azt válaszolta: rá fog men-
ni ez az évünk.
„Senki ne gondolja azt, hogy most itt az 
oltás elindul, és akkor eldobjuk a maszkot, nem tartunk távolságot és min-
den visszaáll a régi rendbe. Sajnos nem, el kell, hogy keserítsek mindenkit, 
ez párhuzamosan fog haladni” – fogalmazott, majd hozzátette: mindenki 
oltassa be magát, csak így lehet megállítani a járványt.

Megkezdődtek az oltások, de ez nem jelenti azt, hogy megszabadulhatunk a maszktól Megkezdődtek az oltások, de ez nem jelenti azt, hogy megszabadulhatunk a maszktól 
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A tavalyi év végén döntötte el a 70 
éves Maurer László, hogy bezár-

ja az elmúlt 26 év során ikonikussá 
váló vendéglátóhelyét, a 100 Éves 
borozót. A több mint negyed száza-
dos működés előtt tisztelegve a Pé-
csi Vagyonhasznosító (PVH) Zrt. mint 
a 100 Éves épületének tulajdonosa 
emlékfotóval köszöntötte a legendás 
hely üzemeltetőjét.

 l Szakács Miklós
Szabó Szilárd, a városi cég vezérigaz-
gatója köszöntötte a most már üresen 
álló borozóban a korábbi tulajdonost, 
Maurer Lászlót. Egy, az épületről ké-
szített művészi fotót adott át neki, 
megköszönve az elmúlt 26 év munká-
ját.
– Bár sok ingatlant vettünk át a mö-
göttünk hagyott évben, amelyek közül 
azóta sokat ki is adtunk már, a mostani 
alkalom mégis rendhagyó – mondta 
Szabó. – Biztos vagyok benne, hogy ez 
a nap most egy kicsit szomorú is Mau-
rer Lászlónak. Ugyanakkor szerintem 
nagyon büszke lehet arra, hogy 26 
éven át ugyanazon a helyen, ugyanazt 
a vállalkozást vitte becsülettel, tisztes-
séggel. A magam, és a PVH nevében 
szeretném megköszönni neki, hogy 
ennyi éven át ilyen csodálatos bérlőnk 
volt!
Maurer a köszönőajándékot érezhető-
en meghatottan vette át, és rögtön visz-
sza is emlékezett kicsit az elmúlt bő két 
és fél évtizedre.
–  Azt hiszem, ilyenkor kell azt mon-
dani, hogy szép volt, jó volt, de vége 
van – jelentette ki a lassan 71. szüle-
tésnapjára készülő exvállalkozó. – Na-
gyon nagy múltja van ennek a helynek, 
hiszen itt már az 1700-as évek végén is 
egy fogadó működött. Amikor 26 éve 
elkezdtem csinálni a 100 Évest, eszem-
be sem jutott, hogy ilyen sokáig fogom 
húzni. Volt, amikor nagyon jól ment az 
üzlet, és persze volt olyan is, hogy nem 
nagyon. A vírus azonban sajnos lefelé 
vitte az ívet. Erőm ugyan még van, bele 
sem fáradtam, és eszem ágában sincs 
kényelmes nyugdíjaséveket élni ezután 

sem. Viszont be kellett látnom, hogy 
70 évesen már nincs nekem energiám 
ahhoz, hogy a Covid után ismét visz-
szahozzam a borozót egy olyan szint-
re, mint ahol korábban volt. Kellenek 
már ide az ambiciózus, ötletekkel teli 
fiatalok.
Maurer azt is hozzátette, hogy abban 
ugyan nem biztos, hogy eztán is bo-
rozónak kell működnie a kultikus 
helyen, de a vendéglátást valamilyen 
formában azért tovább kellene vinni.
– Ennek a helynek így kell működnie 
– mondta. – Bízom benne, hogy az új 
generáció is jót fog tenni az épülettel. 
Én nagyon szurkolok nekik, bárki is 
legyen majd végül az új bérlő.
A 100 Éves borozó egykori tulajdono-
sa úgy tervezi, hogy amint megnyit a 
régi helyen egy új vállalkozás, ő rög-
vest el fog látogatni. Maurer szerint a 
vírus miatt most még akár 2 szűk év is 
a szakma előtt állhat, így nagyon sok 
erőt kíván azoknak, akik ezzel együtt is 
belevágnak, hogy valami újat teremt-
senek. 

Ő maga nagyon 
hozzászokott az elmúlt 
26 évben ahhoz, hogy a 
vasárnapok kivételével 

mindig ment a borozóba. 

Most azonban már csak azért is várja 
a vírushelyzet végét, mert nagyon sze-
retne kilátogatni egy-egy kosárlabda-, 
vagy épp futballmérkőzésre.
– Legutóbb akkor voltam meccsen, 
amikor a PMFC még NB I.-es volt – 
mesélte a PécsMa-hu-nak. – Szóval 
remélem, minél hamarabb lehet ismét 
a stadionokba menni a szurkolóknak 
is, van mit bepótolnom ugyanis ezen 
a téren.

Szabó Szilárd, a PVH vezetője érdek-
lődésünkre elmondta, hogy az ingatlan 
bérleti jogát hamarosan licitre bocsát-
ják. Ez a következő hetek eseménye 
lesz, így arról még nem tudott biztosat 

mondani, hogy a továbbiakban is ven-
déglátóhelyként működik-e majd a 100 
Éves. Azt ugyanakkor leszögezte, hogy 
a hagyományok miatt a város minden-
képpen ezt a lehetőséget preferálná.

Végleg bezárt a 100 Éves, 
ajándékot kapott a búcsúzó tulajdonos

Maurer László: „Szép volt, jó volt, de vége van”Maurer László: „Szép volt, jó volt, de vége van”

Viszlát, 100 Éves!Viszlát, 100 Éves!
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Több pécsi vendéglátóssal beszéltünk arról, milyen helyzetben van a járvá-
nyügyi korlátozások által sújtott ágazat a városban. Elmondták lapunknak, 

hogy meddig bírják még, mire számítanak, és hogy milyen segítségre lenne 
szükségük.

 l Nimmerfroh Ferenc, Pernecker Dávid, Szakács Miklós  
Az biztosnak tűnik, hogy minél ké-
sőbb történik meg az újranyitás, annál 
többen fogják bedobni a törülközőt 
a következő hetekben, hónapokban. 
Voltak, akik már meg is tették Pécsett, 
végleg bezár a 100 Éves borozó, üze-
meltetőt váltott a Balkán Bisztró és 
az Eleven. A vendéglátósok többsége 
tavaszi veszteségeit a pörgős nyári sze-
zonban eltüntette ugyan, de tartaléko-
kat nem tudott képezni, novemberben 
pedig jött a bezárás, és a házhozszál-
lítási lehetőség sovány vigaszként. A 
kormányzat 50 százalékos bértámoga-
tást ad azokra a munkavállalókra, aki-
ket a korlátozások által sújtott mun-
káltatók nem küldenek el ebben az 
időszakban, ez azonban nagyon kevés.

Maximum két hónapig 
talán még kihúzzák
Felcser Dávid, a pécsiek és az itt ta-
nuló külföldiek körében is népszerű 
Reggeli és Nappali egyik vezetője (a 
vendéglátóhely-kombinációt Szép Ta-
mással hozták létre) elmondta, hogy 
míg a Nappali a járványügyi kormány-
rendelet értelmében zárva van – tehát 
a bevétel itt nulla – addig a jelenleg 
házhozszállítással és elvitellel üzemelő 
Reggeliből van ugyan bevételük, de az 
minimális. 
– Valamennyi így bepötyög, de nem 
is tudom, hogy minek nevezzem ezt. 
Mondjuk úgy, hogy valamennyivel 
csökkenti a veszteségünket, de nagyon 
kevéssel. Szerintem még maximum 

talán két hónapig kihúzzuk, de aztán 
annyi – mondta. 
Hozzátette, hogy a kormány által nyúj-
tott 50 százalékos bértámogatás, amit 
munkavállalóik után kapnak, vala-
mennyit számít ugyan, de nem sokat: 
úgy, hogy gyakorlatilag nincs bevé-
telük, a bértámogatás is csak a vesz-
teségüket csökkenti és mint mondta, 
„nagyon messze van ez attól, hogy 
megoldás legyen erre a helyzetre”. 
A Magyar Szállodák és Éttermek Szö-
vetségének néhány napja kiszivárgott 
levele szerint pünkösdig maradnak a 
mostani korlátozások, ezt az állítást 
azonban – miután a kormány rém-
hírnek nevezte – később visszavon-
ták. Ezzel kapcsolatban Felcser Dávid 
kiemelte, hogy ettől még lehet, hogy 
a pünkösdi, májusi dátum igaz lehet, 
ugyanakkor véleménye szerint csupán 
arról lehet szó, hogy a döntéshozók 
között „senki nincs képben” és egyfaj-
ta ad hoc válságkezelés zajlik, tehát az 
éppen aktuális helyzetnek megfelelő 
nyilatkozatok és döntések kerülnek 
nyilvánosságra. 

De mi lenne akkor, ha 
tényleg pünkösdtől, vagy 

esetleg nyártól nyithatnának 
ki teljesen?

– Az már késő lenne. Az már túl len-
ne azon, amit mi a saját tartalékunk-
ból meg tudnánk oldani. Az, hogy ha 

megint kizárólag csak a teraszon lehet 
majd üldögélni, az szintén csak a hi-
ányt csökkentheti – mondta.  
Kérdésünkre, hogy ilyen helyzetben 
lehet-e tervezni a tényleges újranyitás-
sal, a következőket mondta:
– Az első hullám vége felé azt gondol-
tuk, hogy az embereknek kell majd idő 
ahhoz, hogy felbátorodjanak, hogy 
kell idő a bizalmuk visszaépítéséhez. 
Ehhez képest nagyon hamar vissza-
rendeződött a helyzet, sőt a tavaly nyá-
ri szezonunk nagyon erős volt. Ezek 
alapján azt gondolom, hogy ha egyszer 
végre tényleg vége lesz ennek, akkor 
viszonylag hamar újra be tudna indul-
ni a vendéglátás – fogalmazott. 
Bezárni nem szeretnének, nem is ter-
vezik – tette hozzá –, ugyanakkor a 
vírushelyzet rávilágított arra, hogy a 
vendéglátás nem mindig jelent annyi-
ra biztos megélhetést, mint amennyi-
re azt a kezdetekkor hitte. Még tehát 
nagyjából két hónapig tudják fizetni 
dolgozóikat, viszont utána sem bocsá-
tanának el senkit, inkább „valamilyen 
külső forrást” keresnének a helyzet 
megoldására, amit később fizetnek 
vissza.  
– Azért ez egy tíz év alatt összerakott 
biznisz, amit szeretünk csinálni, sze-
rintem jól is csináljuk, ezért eldobni 
nem szeretnénk. Most mélyen benyú-
lunk a pénztárcánkba, próbáljuk a fel-
színen tartani, és reméljük, hogy minél 
előbb újra dolgozhatunk – mondta.   

A bértámogatás olyan, 
mintha nem is lenne
A kultikus kertvárosi Gömböc is baj-
ban van. Az étterem üzletvezetője és 
tulajdonosa, Fauszt Gábor elmondta, 
hogy nagyon rossz a helyzet náluk, 

amin nem igazán segít, hogy elvileg 
házhoz is szállíthatnak. Mint mond-
ta, a Gömböc mindig is egy „beülős” 
étterem volt, a kiszállítás nem volt és 
most sincs a profilukban. Ugyan akad 
néhány – napi pár – házhozszállításos 
rendelésük, azokat viszont az autó-
val rendelkező pincéreik viszik ki. A 
szerencséjük az – folytatta –, hogy a 
kertvárosiak, a törzsvendégeik az első 
hullám idején elrendelt bezárás során 
gyorsan megszokták az elviteles me-
nüzési megoldást. 
– Tartalékunk nem sok van, egy-két 
hónap és végünk. Talán a februárt 
még kidöcögjük valahogy. Keveseb-
bet vagyunk nyitva, kevesebb a dolog, 
kevesebb a pénz, ez senkinek sem jó. 
Ebben a helyzetben a bértámogatás 
olyan, mintha nem is lenne. Eddig 
nem bocsátottunk el senkit, nem is 
akarunk, de ha így marad, akkor saj-
nos előbb-utóbb kénytelenek leszünk 
ezt is meglépni. Bezárni nem fogunk, 
mert szerencsére a napi menüztetés-
ből éppenhogy melegen tudjuk tartani 
a helyet, megússzuk egy kis mínusszal 
– mondta. Kiemelte, hogy az újranyi-
tással így nem lehet még tervezni. 

Márciusig talán 
valamilyen enyhítés lesz 
már 
Teleky Zoltán, az egyik legismertebb 
pécsi séf és vendéglátós vállalkozó, a 
Room Bistro tulajdonosa január elején 
osztott meg egy videót Facebook-ol-
dalán, amiben a vendéglátósok, turiz-
musban, élelmiszeriparban érdekel-
tek, és nem utolsósorban beszállítóik 
nevében szólalt fel. Ahogy a videóban 
mondja, szerinte nagyon fontos most, 
hogy az emberek mindenütt megpró-

Pécsi vendéglátósok: 
nem akarnak bezárni, de mélyponton vannak

Bajban van a kertvárosi Gömböc is Bajban van a kertvárosi Gömböc is 

Messze van még az újranyitás Messze van még az újranyitás 
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bálják a lehetőségeikhez képest támo-
gatni a helyi vendéglátósokat, kiske-
reskedőket, termelőket, szolgáltatókat, 
ez lehet ugyanis a túlélésük kulcsa. 

A séf január végén 
lapunknak elmondta, hogy 
tartalékaikat felélték, egy 

részét tavaly, egy részét idén. 

Ugyanakkor bízik abban, hogy a ház-
hozszállítással és az elviteles megol-
dással egy kicsit még túl tudnak élni, 
ez egyébként épp arra elég, hogy a 
beszállítókat és a dolgozóikat ki tudják 
fizetni. 
– Ez így csak ideig-óráig tud működni, 
de nem csak nálunk, másoknál is ez a 
helyzet. Elenyésző forgalmat tudunk 
most lebonyolítani, még a nulla közeli 
állapotot sem tudjuk nagyon elérni. A 
bértámogatás valamilyen szinten min-
denképp segítség, de nagyon kevés. 
Nagyjából márciusig tervezünk, abban 
bízunk, hogy márciusig talán valami-
lyen enyhítés lesz már – mondta. 

Racionálisan nézve már 
be kellett volna zárni
A 2019-ben nyílt Krédli hamar a sváb 
konyha szerelmeseinek kedvenc he-
lye lett Pécsett. A családi vendéglő 
tulajdonosa, Schneider Gábor a vírus 
első, tavaly tavaszi hulláma idején még 
örült is annak, hogy „kicsik”. Nem 
volt ugyanis alkalmazottjuk, így elbo-
csátani sem kellett senkit. Mostanra 
azonban már nem nagyon van minek 
örülni, ahogyan azt érdeklődésünkre 
elmondta.
– Mélyponton vagyunk, most már na-
gyon rossz a helyzet – jelentette ki Sch-
neider. – Mostanra már nem nagyon 
tudjuk kezelni a helyzetet. Amikor jött 
a második hullám, és át kellett állni a ki-
szállításra, az nekünk komoly verseny-
hátrányt jelentett, hiszen kis konyhá-
val dolgozunk. Egy, legfeljebb kétfajta 
menüt tudunk elkészíteni. A jelenlegi 
forgalmunk jó, ha eléri a korábbi, ví-
rusmentes időszak 10-15 százalékát. De 

akkor lehet, hogy sokat is mondtam. Ez 
igazából semmire sem elég. 
A Krédli tulajdonosa szerint hiába 
csökkentették az áfát a kiszállított éte-
lek esetében, a forgalom drasztikus 
csökkenése miatt most már csupán a 
veszteséget növelik. Járulékokat, re-
zsit, és a vállalkozás egyéb költségeit 
ugyanis most is fizetni kell. Arról nem 
is beszélve, hogy a közüzemi szolgál-
tatók nem nagyon vannak tekintettel 
a veszélyhelyzetre. Ha fizetési hátra-
lék képződik – ami jelen helyzetben 
a kicsi, családi vállalkozások esetében 
szinte elkerülhetetlen –, napok alatt ér-
kezik a felszólítás, a bírság, vagy akár a 
korlátozás. Bár néha lehet egyezkedni, 
de szükség lenne valamivel nagyobb 
rugalmasságra a szolgáltatók részéről.
Schneider Gábor egyébként még min-
dig bízik abban, hogy érkezik majd 
valamilyen állami segítség a vendég-
látószektornak. Ötletei vannak is, ho-
gyan lehetne megkönnyíteni kicsit az 
életüket. El tudna például képzelni já-
rulékfizetési moratóriumot, vagy akár 
a szállodaipar esetében már kipróbált, 
kompenzációs megoldást, akár nem is 
alanyi jogon, de legalább megpályáz-
ható formában.
És, hogy meddig lehet még bírni a je-
lenlegi körülmények között?
– Racionálisan gondolkozva már be 
kellett volna zárnunk, méghozzá vég-
leg – árulta el a PécsMa.hu érdeklődé-
sére a Krédli vezetője. – Túl vagyunk 
már azon a ponton, amikor az éssze-
rűség keretein belül lehet a kivárásra 
játszani. 

Az optimista, aki ilyenkor 
vág bele
Járvány és korlátozások ide vagy oda, 
van, aki nem hogy nem adja fel, de 
ilyenkor fektet be és kezd valami újba. 
Filákovity Dusán, a Pannon Borbolt 
ügyvezetőjének cége fogja tovább mű-
ködtetni a pécsi Eleven borbisztrót, 
Eleven Vinotéka és Bár néven. Meg-
kérdeztük az új üzemeltetőt, miért 
pont most vág bele az új üzletbe és mik 
az elképzelései.

Filákovity Dusán a PécsMa.hu-nak 
elmondta, tisztában van vele, hogy 
most, amikor még nem tudni, med-
dig tartanak zárva a vendéglátóhe-
lyek, kockázatos átvenni a bisztrót, de 
kockázat nélkül nincs üzlet. Másrészt 
azt tervezi, több lábon fog állni a hely, 
egy részét rövidesen meg is nyitják. 
A bisztró jelleg megtartása mellett 
ugyanis vinotéka is lesz az Elevenben, 
az pedig a korlátozások idején is nyit-
va tarthat. Terveik szerint az ételkíná-
lat spanyolos, tapasos jellege megma-
rad, de nyitnak más gasztrokultúrák 
felé is. Ezen kívül szeretnének elin-
dítani egy oktatási programot, helyi 

somelier-k, pincérek számára szer-
veznének az Elevenben találkozókat 
azokban az időszakokban, amikor 
zárva lesz a hely.

Klaszterben fognak 
össze a baranyai 
gasztrovállalkozók
Január 27-én Pécsett a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara mene-
dzselésével gasztronómiai klaszter 
alakult. Az új szervezet célja egyrészt 
a piaci együttműködés a stratégiai és 
operatív célok mentén, másrészt a 
gasztronómia és a vendéglátás minő-
ségi fejlesztése.

A Reggeli bevétele is minimális A Reggeli bevétele is minimális A kiszállítás és az elvitel épp a túlélésre elég A kiszállítás és az elvitel épp a túlélésre elég 
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Megkezdődtek a tárgyalások a pécsi város-
házán január 25-én a Péterffy Attilának a 

városvezető koalíció két frakciója által küldött 
12 ponttal kapcsolatban – áll a koalíciót alkotó 
pártok és a városvezetés múlt heti közös közle-
ményében.

 l Nimmerfroh Ferenc

A közleményben azt írták:
„Hétfő délelőtt megkezdődtek a tárgyalások a 
Mindenki Pécsért Egyesület közgyűlési frakció-
inak részvételével a múlt héten napvilágot látott 
12 ponttal összefüggésben. Az egyeztetés célja a 
városvezetés jövőbeli működésének szélesebb ala-
pokra helyezése. A felek elkötelezettek a demok-
ratikus, átlátható és szakmai döntéshozás gyakor-
lata mellett, a most megkezdett párbeszéd az ezek 
alapján történő együttműködés pontos kereteit 
hivatott megfogalmazni.”

Szerdán újabb 
tárgyalási fordulóra került sor.

A 12 pontból hat esetben érdemi előrelépés történt, 
de a tárgyalások tovább folytatódnak. A 12 pont 
aláírói többek között a Péterffy Attila által decem-
berben kinevezett harmadik alpolgármester, az 

MSZP-s Nyőgéri Lajos kinevezésének visszavonását 
kérték, továbbá hogy Bognár Szilvia alpolgármes-

terhez kerüljenek vissza a tőle Nyőgérihez és Ruzsa 
Csaba alpolgármesterhez átkerült hatáskörök.

Megkezdődtek a városházi tárgyalások a 12 pontról

A városvezetés kiemelten fontos-
nak tartja a folyamatos kapcso-

lattartást és információáramlást az 
önkormányzat és a pécsi vállalkozá-
sok között, ezért újabb kérdőívben 
fordul a városban működő cégek felé. 
Az önkormányzat sajtóközleménye.

 l Pernecker Dávid
A pécsi önkormányzat szakértők be-
vonásával első ízben 2020 nyarán kül-
dött ki kérdőíveket a pécsi vállalkozá-

soknak. Ruzsa Csaba, Pécs gazdaságért 
felelős alpolgármestere emlékeztetett: 
ennek a felmérésnek köszönhetően 
tudta az önkormányzat előre, ponto-
san mérni például azt, hogy milyen 
hatással lesz a koronavírus a pécsi vál-
lalkozások lehetőségeire, és így az ön-
kormányzat iparűzésiadó-bevételére.
Az önkormányzat azóta nagyobb pécsi 
cégek fejlesztési potenciáljával kap-
csolatban is indított egy felmérést, az 
Agrárkamarával közös kérdőívben pe-

dig arra keresi a választ: milyen infra-
strukturális és egyéb fejlesztések segí-
tenék a jövőben a pécsi és környékbeli 
kistermelőket abban, hogy eljussanak 
a pécsi piacokra.

Pécs vezetése fontosnak 
tartja a folyamatos 
kapcsolattartást és 

információáramlást 
az önkormányzat és a 

gazdasági szereplők között. 

– Ennek érdekében újabb online kér-
dőív kitöltésére invitáljuk a pécsi vál-
lalkozásokat – mondta Ruzsa Csaba.
Az alpolgármester elmondta: a kér-
dőívnek, amelyet az önkormányzat 
Gazdaságfejlesztési Főosztálya a Helyi 
Gazdasági Válságkezelő Tanács bevo-
násával készített, két fő célja van.

 ÄEgyrészt arra keres választ, hogy 
miként tervezik a pécsi vállalko-
zások a járvány utáni újranyitást, 
hogyan látják a terveiket. Ezekre 
az alapadatokra azért van szükség, 
hogy a város reálisan tudja megítél-
ni idei költségvetési helyzetét.
 ÄA másik fontos cél, hogy kiderül-
jön: milyen eszköztárral készüljön 

Pécs a 2021–27-es Európai Uniós 
ciklusra annak érdekében, hogy a 
pécsi kis- és középvállalkozásokat 
helyzetbe tudja hozni, valóban ha-
tékonyan tudja fejlesztésekhez, for-
rásokhoz segíteni őket.

– Több pécsi cég javaslatára már 
folyamatban van a helyi szabályza-
tok módosítása, de fontosnak tart-
juk, hogy ezeket a szabályozásokat 
külön megvizsgáljuk a 2021–27-es 
uniós ciklus kapcsán is. Rákér-
dezünk arra is, hogy adminisztráci-
ós könnyítéseket, infrastrukturális 
fejlesztéseket igényelnek-e a cégek. 
Érdekes lehet az is, hogy igénylik-e 
a helyi vállalkozások, hogy segít-
sünk termékeik bemutatásában, 
kommunikációban, esetleg csarno-
képítéssel vagy bérbeadással, hogy 
igényelnek-e rendszeres tájékozta-
tást az uniós pályázati lehetőségek-
ről. Látnunk kell továbbá, hogy a 
kkv-mércével mérve jelentős, 40-50 
fős kapacitásbővítést tervező kisebb 
vállalkozások részére készülnünk 
kell-e valamilyen plusz támogatá-
si konstrukcióval azért, hogy uni-
ós fejlesztésekbe kezdhessenek – 
mondta az alpolgármester.
Az önkormányzat a kérdőívek kapcsán 
a tavalyi gyakorlatot követi: a nagyobb 
pécsi foglalkoztatókat közvetlenül is 
megkeresi, a többi vállalkozást pedig 
online csatornákon kéri meg, hogy 
töltsék ki az űrlapot.

Folytatódnak az egyeztetések: 
kérdőívet küld az önkormányzat a városi cégeknek

A nagyobb pécsi foglalkoztatókat közvetlenül keresik megA nagyobb pécsi foglalkoztatókat közvetlenül keresik meg

 Nyőgéri Lajos alpolgármester kinevezésének  Nyőgéri Lajos alpolgármester kinevezésének 
visszavonását kérték a polgármestertől visszavonását kérték a polgármestertől 
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Ingyenes kommunikációs tréning 
munkanélkülieknek

Álláskeresést megkönnyítő, munkanélkülieknek szóló 
kommunikációs tréning február 17-18-19-én és 

február 24-25-26-án a Pécsi Hőerőműben!
Jelentkezés feltételei: középfokú végzettség, pécsi vagy Pécs 

közeli bejelentett lakcím, regisztrált munkanélküli vagy 
közfoglalkoztatotti jogviszony.

Ingyenes ebéd és 15.000 Ft értékű étkezési utalvány!
Regisztráció az allas@veolia.com email címen.

További információk: www.veolia.hu

Megkezdődött 
a Bánki Donát iskola felújítása
Január 25-én kezdődtek a munkák a pécsi iskolában – tájékoztatta la-

punkat a pécsi önkormányzat.

 l PécsMa.hu
A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. által összeállított TOP-os projekt 100 
százalékos támogatásintenzitás mellett több mint 691 millió (bruttó 691 200 
000) forint támogatást nyert el. A kivitelezési szerződést 2020 decemberében 
írták alá. Az általános iskola felújítandó épületében uszoda és tornaterem 
is van. A projekt keretében energetikai korszerűsítésekre kerül majd sor: a 
külső homlokzati nyílászárókat korszerű ablakokra cserélik, az épület külső 
falazataira és tetőszerkezetére hőszigetelés kerül és vandálbiztos termófejek-
kel ellátott radiátorokat építenek be.

Az épület tetejére napelemes rendszert telepítenek.

A fejlesztések várhatóan csökkentik az iskola energiafelhasználását, javítják a 
komfortérzetet az épületben.
A korszerűsítés során a régi árnyékolókat újakra cserélik. Az alagsori helyi-
ségekben hővisszanyerős ventilátorokat helyeznek el. Lesz új akadálymentes 
parkoló és vécé, továbbá infokommunikációs jeleket tesznek ki. A tető felújí-
tása miatt az épületre új villámvédelmi rendszert építenek ki.
Az önkormányzat a fejlesztéshez bruttó 54 millió forint önerőt biztosít, 
melynek segítségével a pályázatból nem támogatható, de az épület korsze-
rűsítéséhez kapcsolódó, további beruházások is megvalósulnak. Így tűzjelző 
rendszert is kiépíthetnek, a meglévő homlokzati klímákat pedig új berende-
zésekkel váltják ki, az iskola rossz állapotban lévő kültéri lépcsőjét is felújít-
ják, és az épületet bent is kifestik – derül ki az önkormányzat közleményéből.
A Bánki Donát Utcai Általános Iskola felújítása várhatóan idén év végéig fe-
jeződik be.

A József Attila utcai óvoda helyére 
költözhet a Mecsek Táncegyüttes
A József Attila Utcai Tagóvodába évek óta egyre kevesebb kisgyermeket 

íratnak a szülők, aminek oka demográfiai hátterű. Az épület más célokra 
történő hasznosítása az előző években is napirenden volt, hiszen ennek az 
ingatlannak az óvodaként történő hasznosítása nem gazdaságos – tájékoz-
tatta lapunkat Zag Gábor, a terület önkormányzati képviselője.

 l PécsMa.hu
Mint megtudtuk tőle, korábban is csupán 3 óvodai csoport működött 6 óvoda-
pedagógus szakmai közreműködésével, akik közül időközben öten nyugdíjba 
vonultak, jelenleg pedig ebben az intézményben óvodaközponton belüli átirá-
nyítással dolgoznak az óvónők. Kiemelte, a Városközponti Óvodák közül a Bu-
dai-Nagy Antal utcai intézménybe a jövő nevelési évtől viszont átirányíthatók a 
kisgyermekek.
– Mivel az intézmény nincs messze, bízunk benne, hogy a szülőknek a gyerme-
kek reggeli utaztatásában nem fog fennakadást okozni ez a szeptemberi váltás. 
Az esetleges változásokról a szabályoknak megfelelően az óvoda már előzetesen 
tájékoztatta a szülőket. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy így a gyerekek egy 
felújított, mai kornak megfelelő létesítményben kezdhetik meg a nevelési évet – 
vélekedett a képviselő.

Természetesen a József Attila utcai épület 
sem maradna üresen. 

A jelenleg óvodaként működő, a belváros szélén fekvő ingatlan a későbbiekben 
kiváló helyszíne lehet a pécsi népzenének és néptáncnak. A nagy múltú Mecsek 
Táncegyüttes, ami jelenleg a Pécsi Kulturális Központban – a korábbi Szivárvány 
Gyermekházban – működik, hosszú ideje keresi leendő otthonát. A városi ön-
kormányzat szerint pedig ebben a házban meglelheti azt.
– A terület képviselőjeként úgy látom: a tervezett változtatással az óvodáink mű-
ködtetése úgy racionalizálható, hogy a gyermekek érdekei nem sérülnek, sőt, egy 
felújított intézménybe járhatnak – mondta Zag Gábor. Hozzátette, ráadásul egy 
méltán népszerű művészeti ágazat is megérdemelt helyet kaphat, amiért Bognár 
Szilvia alpolgármester asszony a hivatalába lépését követően sokat és eredmé-
nyesen küzdött.
A fentiekről a végső döntés a közgyűlést helyettesítő konzultációt követően szü-
lethet meg.

A táncegyüttes régóta keresi új otthonátA táncegyüttes régóta keresi új otthonát
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Facebook-oldalán jelentette be mindezt a pécsi civil szervezet.

 l PécsMa.hu
Január 25-én reggel nyitottak a Rákóczi út 73.-ban. Minden munkanapon 9 és 18 óra között vár-
ják a rászorult családokat, akiknek ruhaneműkre, háztartási eszközökre vagy egyéb dolgokra van 
szükségük. Ők az Adománykuckóban jó minőségű használt, tiszta ruhákból, eszközökből választ-
hatnak, és az egyesület tevékenységét támogatva minimális összegért hozzájuthatnak ezekhez.

Várják azokat is, akik adakozni szeretnének. 

Ezt az Adománykuckóban a nyitvatartás ideje alatt megtehetik. A szervezet arra kér mindenkit, 
hogy csak tiszta adományokat hozzanak és olyan holmikat, amiket önmaguk is szívesen felvenné-
nek. Koszos ruhákat és lomokat nem vesznek át.

Figyelem! Fotókat keres a pécsi 
múzeum az eltűntnek hitt kávégépről
Egy nagylelkű anonim adományo-

zónak köszönhetően került elő a 
nagy múltú pécsi Caflish cukrászda 
egykori Herendi-porcelánburkolatú 
kávégépe, mely már a Janus Panno-
nius Múzeum gyűjteményét gazda-
gítja tavaly november óta. Nemrég 
elkészült a restaurálási terv, a mun-
kához azonban nagy segítség lenne, 
ha archív fotókon, eredeti környeze-
tében láthatnák a szakemberek az 
értékes gépet. A múzeum ezért felhí-
vást tett közzé!

 l PécsMa.hu
A múzeum felvette a kapcsolatot egy 
tapasztalt szakrestaurátorral, aki már 
helyreállított hasonló kávégépet. A 
szakember véleménye szerint a presz-
szógépet műtárgy funkcióban lehetne 
helyreállítani – tehát nem működtet-

hető formában –, hogy minél tovább, 
minél jobb állapotban megőrizhessék 
az utókornak.
A restaurátor elkészítette a helyreállí-
tás tervét, de a munkákhoz óriási se-
gítség lenne, ha a kávégépről eredeti 
környezetében minél több régi, archív 
fotográfia állna a múzeum rendelkezé-
sére.

Ezért egy felhívást tettek 
közzé.

Akinek az Éva/Caflish cukrászda bel-
ső teréről, az ott levő kávégépről van 
bármilyen fényképe, juttassa el a mú-
zeumnak, hogy másolatot készíthesse-
nek róla.
Elérhetőségek: Gál Éva osztályvezető, 
gal.eva.jpm@gmail.com, 
telefon: 30 548-4817

Szülőföldje és Pécs is „ott van” 
az új püspök címerében
Minden újonnan kinevezett katolikus püspök címert és jelmondatot vá-

laszt magának. A címer összetett jelkép: útmutató az egyházmegye 
fejének vallásos lelkületébe és összegzője iránymutatásainak. Felföldi 
László címerében szülőfaluja, Geszteréd és Pécs szimbólumai is megje-
lennek.

 l PécsMa.hu
Felföldi László beiktatására és felszentelésére vízkeresztkor került sor ünne-
pi mise keretében. Mint kiderült a Pécsi Egyházmegye lapunkhoz eljuttatott 
közleményéből:

Pécs új püspöke már címert 
és jelmondatot is választott magának.

Címerének vágott, fent hasított pajzsát a természet színei, a világoszöld, a 
kék, valamint az arany és az ezüst szín uralja. Olyan szimbólumokat váloga-
tott hozzá, melyek összekötik a szülőföldjével és a befogadó pécsi egyházme-
gyével. Szülőfaluját, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Geszterédet az annak 
címerében lévő hal és kalász, Pécset pedig egy szőlőfürt jelképezi. A címer-
ben a Mária-monogram is szerepel, mely a Kecskeméti Piarista Gimnázium-
ban eltöltött éveire utal, ahol hivatástudata meggyökerezett.
A szimbólumok emellett a kereszténységre, a múltra épülő jelenre és a jövőbe 
tekintésre is utalnak mint a püspök számára legfontosabb értékek.
Jelmondatának, mely a címer alján futó szalagon olvasható, 1986-os, újmisés 
papi jelmondatát választotta: „Megismertük a szeretetet.” (1Jn 4, 16) Válasz-
tását azzal indokolta, hogy közel áll a szívéhez ez a szép üzenet: szerinte a 
papi és a keresztény élet titka az Isten szeretetével való találkozás, melyet 
magával kell vinnie és hitelesen, segítőn átadnia. Mint a főpásztor megfo-
galmazta: „Ez a mondat számomra a teljességet jelenti, folyamatosan érlelődik 
bennem.”

Adománykuckót nyit a Rákóczi úton a Nő az Esély Egyesület

Felföldi László megyéspüspökFelföldi László megyéspüspök
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Az orvosok és a mérnökök? Tűz 
és víz? Sokan szinte egymás el-

lentéteiként gondolnak rájuk, pedig 
a legújabb trendek éppen ennek az 
ellenkezőjéről szólnak. Mindenki fej-
lett, biztonságos, egészséges jövőről 
álmodik: a Pécsi Tudományegyetem 
Műszaki Informatikai Kara által az Ál-
talános Orvostudományi Kar együtt-
működésével indított Egészségügyi 
mérnök programjában (Biomedical 
Engineer Program – rövideb BEP) az 
áhított jövő kihívásaira megfelelni 
képes szakemberek képzése a cél. 
Mérnökök és orvosok most együtt 
lépik át saját tudományterületeik 
határait a lehető legjobb értelemben; 
az első hallgatók 2021 szeptemberé-
ben kezdhetik meg tanulmányaikat.

A problémák megoldásának a megértés 
a kulcsa, modern jelenünk viszont egy-
re bonyolultabb, a megoldások keresése 
többé nem állhat meg egy-egy tudo-
mányterület határánál. A XXI. század-
ban az igazán komoly tudományos és 
technológiai lépések megtételéhez már 
több szakterület szoros együttműködé-
sére van szükség. Az ilyen mélységű in-
terdiszciplináris (tudományterületeket 
összekötő) képzés indítása már önma-
gában is innováció, ugyanakkor mind-
ezt nagyon komoly kutató és fejlesztő 
tevékenység alapozta meg. 
A két kar évek óta a leginnovatívabb 
mérnöki és orvosi szakterületek tu-
dását egyesítő, hosszú távú kutatási 
projekteken dolgozik együtt közösen 
keresve az orvosi és műszaki innová-
ció új lehetőségeit. A Central for Bi-
omedical Engineering and Innovation 
(CBEI) együttműködés egy nagyívű, 
nagyon sikeresnek bizonyult kísérlet 

volt arra, hogy mi történik akkor, ha 
mérnökök és orvosok kutatási-inno-
vációs együttműködésre lépnek, hogy 
közösen válaszoljanak tudományos 
kérdésekre. Mindkét tudományterület 
legjobb gyakorlatai és kiváló kutatói 
számos kutatócsoportban egyesítették 
tudásukat, azzal a nem titkolt céllal, 
hogy gyakorlatban is használható po-
tenciálisan hasznosító, akár piacké-
pes találmányokat, orvostechnológiai 
megoldásokat hozzanak létre. Ennek 
az együtt gondolkodásnak egyik fon-
tos eredője a jelen képzés igénye és a 
program útjára indítása, mindeközben 
létrejöttek és meghonosodtak azok a 
szellemi és infrastrukturális feltételek, 
– laboratóriumok, szakmai kapcsola-
tok, ipari partnerségek – amelyek eh-
hez biztos alapokat adnak.
Mivel foglalkozik egy egészségügyi 
mérnök? – merülhet fel a jogos kérdés: 
a fő csapásirány a műszaki és infor-
matikai megoldások orvostudományi 
alkalmazása és az emberek életminő-
ségét javító technológiák keresése. A 
testreszabott, mesterséges intelligen-
ciával „tanított” művégtagok, a há-
romdimenziós képalkotás és tervezés 
lehetőségeinek vizsgálata a gyógyá-
szatban, élő szövetek nyomtatással 
való előállítása – csak néhány ízelítő, 
de mind jó példák arra, hogy milyen 
széles spektrumon mozoghatnak, akik 
ezt az képzést választják. Mindezt egy 
nagyon gyakorlatorientált, valós kö-
rülményekre felkészítő oktatás kereté-

ben. A leendő hallgatók több specifi-
kus irány közül is választhatnak, attól 
függően, melyik területen érzik igazán 
otthon magukat: neurorehabilitáció és 
ember-gép kapcsolat (HMI), orvosi 
képalkotó eljárások, 3D bioprinting és 
szövetnyomtatás.

A futurisztikusnak ható elnevezések 
valóban a legfejlettebb technológiák-
hoz való hozzáférést és az azokkal a 
valódi gyakorlatszerzés lehetőségét 
takarják. A képzési program mester-
fokozatú oklevél megszerzését teszi 
majd lehetővé és erőteljesen alapoz a 
jelöltek korábbi természettudományos 
ismereteire, így a műszaki, az infor-
matikai, az orvos- és egészségtudo-
mány és a természettudomány képzési 
terület alapképzési szakjai, valamint az 
általános orvos, fogorvos és a gyógy-
szerész osztatlan szakokon végzettek 
jelentkezésére számítanak. Akár új 
technológiák tervezése és értékelése, 
új betegellátási módszerek kifejleszté-
se, akár biológiai folyamatok tanulmá-
nyozása a feladatuk, az egészségügyi 
mérnökök tevékenysége nyomán biz-
tosan javul az emberek életminősége. 
A biotechnológia és a hozzá kapcsoló-
dó határterületek kétség kívül a jövő 
technológiája, az ezen a területen ott-
honosan mozgó szakemberekre biztos 
jövő vár, ám a kutatás irányában elkö-
telezettek számára az egyetemi kuta-
tói, oktatói karrier lehetősége is nyitva 
áll a Pécsi Tudományegyetemen.

További információkért kérdéseit írja 
meg a biomedicalengineering@mik.pte.
hu címre és látogasson el a Nemzetkö-
zi Programok és Kapcsolatok Központ 
weboldalára. (x)

A jövő képzése
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Kicsivel több, mint egy hónapja 
számoltunk be arról, hogy a Cent-

rum-parkoló felújításának második 
üteme is befejeződött, azóta szinte 
teljes pompájában várja az autósokat 
nap mint nap. Az első hónap tapasz-
talatait összegezve azonban megtud-
tuk, hogy nagyon sok a szabálytalanul 
megálló sofőr. A Pécsi Közterület-fel-
ügyelet mostantól vasszigort, bírsá-
gokat és feljelentést ígér.

 l Szakács Miklós
Tavaly júniusban kezdődött meg a 
Centrum-parkoló átépítése. A felújítás 
első üteme szeptemberben, míg a má-
sodik kicsivel karácsony előtt készült 
el. Azóta gyakorlatilag az egész parko-
ló a pécsi autósok rendelkezésére áll.
A város január 27-én sajtótájékoztatón 
ismertette a parkoló használatba véte-
le óta eltelt egy hónap tapasztalatait. 
Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési 
Zrt. vezérigazgatója sajnálattal számolt 
be arról, hogy a parkoló többszöri be-
járása során kiderült: sok autós nem 
rendeltetésszerűen használja a terüle-
tet.
Csúcs Zoltán és Märcz János számolt 
be a megújult Centrum-parkoló első 
hónapjáról
– Több helyen is azt tapasztaltuk, hogy 
az autókkal a kiemelt padkákkal sem 
törődve, a zöldterületeken is megáll-
nak az emberek – mondta el Csúcs. 
– Ezzel sajnos károsítják ezeket a felü-
leteket. Többször is külső vállalkozók 
bevonásával kellett tereprendezést 

végezni, de nem egyszer fordult elő, 
hogy még a füves részeken lévő öntö-
zőrendszerben is kárt tettek a tilosban 
parkoló autósok.
A városfejlesztési cég vezetője arról 
számolt be, hogy a közterület-felügye-
let segítségét kérték a probléma meg-
oldásába, így azóta többszöri bejárást 
tartanak a közteresek, fokozott jelen-
léttel igyekeznek kiszűrni a szabályta-
lankodó sofőröket.
A Pécsi Közterület-felügyelet vezetője, 
Märcz János is alátámasztotta a Csúcs 
Zoltán által elmondottakat.
– A megállni tilosban parkolás, az út-
kereszteződések metszéspontjaiban 
történő megállás, és a zöldfelületekre 
való felhajtás sajnos mindennapos je-
lenség – számolt be a sajtótájékoztatón 
Märcz. – Mivel ez egy nagyon szépen 
kialakított, igényes parkoló a belváros 
szívében, természetesen fokozottan el-
lenőrzik kollégáim a területet. 

Sajnos azonban a fokozott 
jelenlét mellett is tömegesen 

történnek meg a fent 
felsorolt szabálytalanságok.

A közterület-felügyelet vezetője sze-
rint eleinte csak figyelmezették az au-
tósokat, később ezt már bírságolással 
párosították. Ezek a szankciók azon-
ban nem váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket.
– Mától kezdve fokozottan számíthat-
nak a szabálysértést elkövető autóve-

zetők, a megállási tilalmat megszegők 
és a zöldterületre parkolók bírságra és 
feljelentésre is – jelentette ki Märcz.
Lapunk megkérdezte, hogy a szabály-
talanságok magas száma nem lehet-e 
összefüggésben a veszélyhelyzet miatti 
ingyenes parkolással. Märcz János sze-
rint nyilvánvalóan ez is közrejátszik 
ebben, azonban ennek ellenére is mar-
káns véleményt fogalmazott meg.
– Kevés a városban a parkolóhely, fő-
leg így, hogy a parkolási zónákban sem 
kell fizetni – mondta. – Most minden-
ki beült az autójába. Természetesen a 

megnövekedett forgalom is oka annak, 
hogy a szabálytalanságok száma meg-
ugrik. Azonban úgy gondolom, hogy 
ha valaki autót vezet, közlekedik a vá-
rosban, akkor azért a KRESZ szabálya-
it minimum tartsa be.
Az tehát jól látszik, hogy a megújult 
Centrum-parkoló nagyon népszerű 
a pécsiek körében. Az viszont biztos, 
hogy mostantól sokkal keményebben 
lépnek föl a közterület-felügyelők a 
szabálytalanul parkoló autósokkal 
szemben. Tessék tehát odafigyelni!

Jönnek a bírságolások! Sok a szabálytalanul 
parkoló autós a megújult Centrum-parkolóban 
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Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendelete 2021. ja-
nuár 13. napján lépett hatályba:
1/2021. (I.12.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019. (XI.15.) önkor-
mányzati rendelete módosításáról.
Az alábbi rendelete 2021. január 12-én 14 órakor lépett hatályba és 2021. 
február 1-jén hatályát veszti.
2/2021. (I.12.) Ör. A közterületeken és a nyilvános helyeken kötelező 
maszkviselésről.
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterének alábbi rendelete 2020. decem-
ber 11. napján lépett hatályba:
50/2020. (XII.10.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019. (XI.15.) önkor-
mányzati rendelete módosításáról.
Az alábbi normatív határozata 2021.február 1. napján lép hatályba:
260/2020. (XII.8.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
A Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere veszélyhelyzetben hozott dönté-
sei a gov.pecs.hu/ oldalon/, a  
– rendeletek:  a RENDELETTÁR;   
– határozatok: a VESZÉLYHELYZET pontok alatt érhetők el. 
Az alábbi rendeletek 2021. január 30. napján lépnek hatályba:
3/2021. (I.29.) Ör. iparűzési adóról szóló 53/2011. (X.29.) önkormányzati 
rendeletének módosítása.
4/2021. (I.29.) Ör. Az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének meg-
változtatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Az alábbi rendelete 2021. március 1. napján lép hatályba:
5/2021. (I.29.) Ör. az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatá-
rozásáról szóló 5/2017. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítása.

Rendelet
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pécsi 
Ellátó Központ (7621 Pécs, Bercsényi u. 3.) igazgató (magasabb vezető) 
beosztásának ellátására.

A pályázat részletes feltételei 2021. február 3. napjától megismerhetőek a 
kozigallas.gov.hu, valamint a gov.pecs.hu oldalon.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Osztásné dr. 
Varga Pál Viktória nyújt a 72/533-853-as telefonszámon.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Nyu-
gati Városrészi Óvoda (7623 Pécs, Mezőszél u. 2.) óvodavezető (magasabb 
vezető) beosztásának ellátására.

A pályázat részletes feltételei megismerhetők a kozigallas.gov.hu, a gov.
pecs.hu, valamint a pecs.hu/oldal/hirdetmenyek oldalakon.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hári Nóra nyújt, a 
20/229-7069-es telefonszámon.

Álláspályázat

Álláspályázat

Pécs vendéglátó előkert 
és portálkialakítási 
kézikönyvének véleményezése
Pécs városképének meghatározó elemei a változatos üzletportálok, illetve 
az előttük lévő közterületeken megjelenő, a vendéglátóegységekhez kap-
csolódó teraszok és szabadtéri fogyasztóterek. Mivel az éttermek, kávézók 
és kocsmák utcára történő kitelepülési szándéka az elmúlt évek folyamán 
fokozatosan növekvő tendenciát mutatott, a Városi Főépítészet össze-
állította Pécs város vendéglátó előkert és portálkialakítási kézikönyvét. 
Az útmutatóban közérthető módon mutatják be azokat az előírásokat és 
szempontokat, melyeket az előkertek kitelepülésének elbírálásakor a város 
figyelembe fog venni a kézikönyv elfogadását követően 2021 márciusától.

A Pécs város vendéglátó előkert és portálkialakítási kézikönyv tervezete 
a város honlapjáról letölthető (gov.pecs.hu/download/tajekoztatok/elo-
kert_utmutato.pdf) és társadalmasítása keretében 2021. február 8-ig vé-
leményezhető. A javaslatokat és észrevételeket a foepiteszet@ph.pecs.hu 
e-mail-címre várják.

Állandó véradási lehetőség
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.)  
Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920  
Véradási időpont: hétfő: 8.00–17.00; kedd, szerda, péntek: 8.00–15.00

Farsangi véradás
Farsangi véradásra hívják a segíteni vágyókat február 4-én 8.00–17.30 kö-
zött a pécsi véradóközpontban (Pacsirta u. 3.). 
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. A véradáshoz ne felejtsük otthon a személyazonosító igazol-
ványt, lakcím-, és tb-kártyát. Véradásokról: ovsz.hu; voroskereszt.hu, 
veradas.hu

Véradás február 1–7. között

Ágoston Andrea, a pécsi 12. választókerület önkormányzati képviselője 
február 11-én, csütörtökön délután 4 órától, „bakancsos bejárást” tart.
A bejárással érintik a Darázs dűlőt a 12. házszámig. Ezenkívül a Daru 
dűlőt, Fülemüle utcát, Sirály utcát. Találkozó 16 órakor a Sirály utca, a Fü-
lemüle utca és az Égervölgyi utca találkozásánál lévő kis ABC előtt.
A képviselőasszony kér mindenkit a maszk viselésére.

Fogadóóra
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Magyarországon még alig hasz-
nált útjavítási módszert próbál 

ki Pécsett a Biokom Nkft. Az infrahős 
technológia kevesebb nyersanyag 
felhasználásával, így kevésbé kör-
nyezetkárosító eljárással tartósabb 
eredményt ígér. A cél a meglévő út-
hibák időtálló és gazdaságos javí-
tása, a kátyúk számának mielőbbi 
csökkentése – tájékoztatta lapunkat 
a pécsi önkormányzat.

 l PécsMa.hu

Kiemeltük pontokba 
szedve a lényeget:

 ÄAz önkormányzat célja a pécsi út-
hibák tartós javítása olyan módsze-
rekkel, amik kevésbé terhelnék a 
környezetet.
 ÄCél továbbá a pazarlás megszünte-
tése a kátyúzásoknál.
 ÄA hagyományos módszerek mellett 
a Biokom egy új infra-hőtechno-
lógiás berendezéssel kezdte meg a 
kátyúzást a Tüskésréti úton, eddig 
kedvezőek a tapasztalatok.
 ÄA módszer lényege, hogy a hibás 
réteg felmelegítése után újra eldol-
gozzák azt, előnye, hogy nem kell a 
felmart aszfaltot elszállítani, csak a 
hiányzó mennyiséget pótolni, rá-
adásul a végeredmény is jobb lesz, 
mivel jobban össze tudják dolgozni 
a régi és az új felületet.
 ÄAz infrahős technológia télen is jól 
alkalmazható.
 Ä Így kevésbé terhelik a környezetet: 
kevesebb új anyagot kell használni 
és kevesebb a szemét.
 ÄAz önkormányzat arra kéri a pé-
csieket, ha úthibát tapasztalnak, 
tegyenek bejelentést a biokom.hu 
honlapon, vagy a biokom@bio-
kom.hu e-mail-címen.

Íme a pécsi önkormányzat 
közleménye:
„Az úthibák gazdaságos, a környeze-
tet kevésbé terhelő és tartós javítását, 
a kátyúzás korábbi pazarló gyakorla-
tának megszüntetését vállalta 2019-es 
megválasztása előtt a pécsi városveze-
tés.

A HOSSZÚ TÁVÚ CÉL A 
KÁTYÚMENTES PÉCS 
MEGTEREMTÉSE.
Ennek érdekében az önkormányzat és 
a Biokom NKft. modern, környezetba-
rát és hatékony útjavítási megoldáso-
kat keres.
A városüzemelési társaság – a hagyo-
mányos kátyúzási technológiák mel-
lett – ezért innovatív jellegű, infra-hő-
technológiás berendezéssel történő 
útjavítást kezdett a Tüskésréti úton a 
napokban. Az eljárást már évek óta 
alkalmazzák az Egyesült Államokban, 
illetve Nyugat-Európában, Magyaror-
szágon viszont eddig nem terjedt el.

Infrahős technológia – 
tartós megoldás
A technológia lényege, hogy infrahő-
vel felmelegítik a hibás aszfaltréteget, 
ami így újra eldolgozható lesz. Az el-
járással nem kell a felmart aszfaltot el-
szállítani, csak a hiányzó mennyiséget 
pótolni, amit aztán tömörítéssel dol-
goznak egybe a meglévő útfelülettel.
A sokféle útfelületi hiba esetén, min-
den évszakban, így akár a téli hideg-
ben is hatékonyan alkalmazható tech-
nológia biztosítja, hogy a csatlakozó 
hézagok összedolgozása jobb minő-
ségű lesz. Az új aszfalt melegítéssel 
kapcsolódik össze a régi felülettel, így 
nem maradnak hézagok a javítások 

után, ezzel meghosszabbodik a javított 
felület élettartama.

Kedvező tapasztalatok
Az eddigi tapasztalatok alapján a mun-
kafolyamat valamivel hosszabb ideig 
tart a burkolat felmelegítési ideje miatt, 
ugyanakkor a technológia előnye, hogy 
a környezetet kevésbé terheli, mivel 
kevesebb új anyagot kell felhasználni 
és kevesebb hulladék is keletkezik. Na-
ponta 10-20 négyzetméternyi útfelület 
javítása történhet meg a berendezéssel, 
így azokon a burkolattípusokon, ahol 
ezt alkalmazni lehet, ott költséghatéko-
nyabb megoldást jelent a hagyományos 
technológiához képest. A Tüskésréti 
úton történő aszfaltozás tartósságának, 

az eljárás hatékonyságának tapasztala-
tai alapján döntenek a Biokom Nkft. 
munkatársai a technológia szélesebb 
körű alkalmazhatóságáról.

Kátyúinfó – a pécsiek 
bejelentéseire is 
számítanak
A Biokom Nkft. – függetlenül a tár-
saság útellenőri szolgálatának rend-
szeres ellenőrzésétől – arra kéri a 
pécsieket, hogy amennyiben a város 
területén az útfelületen hibát, kátyút 
tapasztalnak, akkor tegyenek beje-
lentést a biokom.hu honlapon, vagy 
a biokom@biokom.hu e-mail-címen. 
Így az egyes úthibákat a lehető legrö-
videbb időn belül ki tudják javítani.”

Új, hatékonyabb technológiával 
javítanák Pécsen az úthibákat

Veszélyes, beteg fákat vágnak ki Uránvárosban 
Balesetveszélyes, rossz állapotú, beteg fákat vágnak ki a 
napokban Uránvárosban: a Radnóti Miklós utca, az Ybl 
Miklós utca, a Hajnóczy utca és a Kőrösi Csoma Sándor 
utca által határolt zöldterületeken, illetve az Esztergár 
Lajos utca és a Veress Endre utcai rendelő déli oldalánál 
– tájékoztatta lapunkat a Biokom Nkft. A vállalat mun-
katársai rendszeresen ellenőrzik a pécsi közterületek 
faállományát, hogy a problémás esetekben elvégezhes-
sék a szükséges beavatkozásokat. Általában ez metszési 
munkálatokat jelent, de van, ahol elkerülhetetlenné válik 
egy-egy fa kivágása.
Most Uránvárosba kerül sor néhány növény, elsősorban 
vadszilvafák eltávolítására, melyek sajnos rossz állapot-
ban vannak, odvasak, gombásodásodnak, és ami veszé-

lyesebb: több olyan villás elágazódás van rajtuk, melyek 
bármikor lehasadhatnak, és így a közelükben lévő épü-
letre, közműre, járdára, útra, padra, esetleg emberekre 
eshetnek rá.
Nem mellesleg ha például termést hoz a növény, a hul-
ló, rothadó gyümölcsök csúszásveszélyesek, ragadnak, 
vonzzák a darazsakat, ez szintén komoly problémákat 
okozhat. Hiába borulnak tehát zöldbe és hoznak virágot 
tavasszal, ezek a fák nem egészségesek, bármikor fennáll 
a veszély, hogy egy erősebb széllökés kidönti őket. Ezért 
kell már a téli időszakban a csonkításáról vagy kivágásá-
ról döntenie a Biokomnak. A kivágandó fákra tájékozta-
tót helyeznek ki arról, miért távolítják el őket, és megad-
ják rajta a művezető elérhetőségét is.

Naponta 10-20 négyzetméternyi útfelületet tudnak kijavítani a berendezésselNaponta 10-20 négyzetméternyi útfelületet tudnak kijavítani a berendezéssel
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A Bükkösdön élő Szép család kiseb-
bik fiuk idehaza nem támogatott 

csehországi műtétjére gyűjt. A 4 éves 
Áronnak újszülöttkori hemolitikus 
betegség miatt sérült a központi 
idegrendszere.

 l Szakács Miklós
Szépék élete nem egyszerű. Persze, 
mely családé lehetne az egy beteg 
gyermekkel? A 4 éves Áron születése 
után jelentkező betegsége miatt, a köz-
ponti idegrendszere mellett a mája is 
károsodott.
– RH-összeférhetetlenség állt fent 
nálunk, nekem RH-, Áronnak RH+ 
a vércsoportja – magyarázta nekünk 
Mikoly Tímea, amikor meglátogattuk 
őket bükkösdi otthonukban. – Az első 
gyerekünk, Milán születése után nem 
kaptam meg az ilyenkor szokásos el-
lenanyagot, ez okozta a bajt Áronnál. 
A születésekor egészséges kisbaba volt, 
de 24 órán belül transzfúziót kellett 
volna kapnia. Ez elmaradt. Amikor 
kiderült, hogy nagy a baj, egy napon 
belül kétszer is transzfúziót kapott, 
másodszor azért, mert akkor már az 
életéért küzdöttek.

Amit sikerült is 
megmenteni, azonban 

visszafordíthatatlan 
károsodásokat szenvedett. 

Októberben volt 4 éves, de még ma 
sem tud beszélni, járni, egyedül még 
ülni sem. Azóta több szövődménye lett 
betegségének. Szemkontaktust nem 
tud felvenni, hallása is súlyosan sérült. 
A családnak sokat kell utaznia, már a 
napi rutinjuk részévé vált. Úszásra, fej-
lesztő foglalkozásokra is rendszeresen 
viszik, illetve Pécsett a Borsóház Ala-
pítványhoz is járnak. 
Tavaly februárban találtak egy műtéti 
lehetőséget, amely jelentős javulással 
kecsegtetett. Sok-sok támogatással ösz-
sze is szedték rá a pénzt, és Kladnoban, 
Csehországban egy orosz specialista, 
Alexander Nazarkin el is végezte a mű-
tétet. Ennek lényege, hogy az elsorvadt, 
letapadt izomrostokat egy apró, speciá-

lis szikével fellazítják, így a görcsösség 
enyhül, szabadabbá téve a mozgást. 
Fontos, hogy a beavatkozás utáni pi-
henőt követően 2-3 hónapos, intenzív 
terápiára van szükség, hogy a műtét 
eredményei ne vesszenek kárba. Csak-
hogy tavaly jött a koronavírus, minden 
bezárt, így az intenzív terápia is elma-
radt. Az izmok sajnos ismét letapadtak.
– Az első műtét után azonnal láttuk 
a változást – mesélte Áron édesanyja. 
– A kezeit addig folyamatosan ökölbe 
szorítva, mereven tartotta. Miután fel-
ébredt az altatásból, máris kiegyene-
sítette az ujjait. Éppen ezért úgy gon-
doltuk, adnunk kell még egy esélyt a 
kezelésnek.
Már meg is van a megismétlésre váró 
műtét új időpontja, május 29-ére írták 
ki őket. Sőt, onnan hazatérve egy sop-
roni, hatnapos terápiára is el szeret-
nék vinni Áront a szülei, amely során 
elektromágneses impulzusokkal fog-
ják stimulálni az idegrendszerét – ez 
az idegpályáit regenerálhatja.
– Nem nagyon hallgattam az orvosok-
ra, akik arról beszéltek, hogy el kell fo-
gadni a betegségét, és ez már sokat nem 

fog javulni – mondta Tímea. – Az egyik 
fülemen be, a másikon ki. Legbelül az 
mozgat, hogy meg fog gyógyulni. Hogy 
5, 10 vagy 20 év múlva, az mindegy. 
Nem álomszerű változást várunk az 
előttünk álló kezelésektől, de ha utána 
sikerül azt elérnünk, hogy egyedül meg 
tudja fogni a cumiját, és igyon, az már 
egy csoda lenne. Nem elégednék meg 
ennyivel, de egy csoda lenne.
A májusra tervezett műtét, a sopro-
ni kezelés és az azt követő intenzív 
terápia árának – mindennel együtt 
nagyjából 2,5 millió forint –, jó, ha a 
negyedét tudná előteremteni a csa-
lád. Megélhetési gondjaik nincsenek, 
de félretenni, ilyen pluszkiadásokat 
fedezni már képtelenek. Éppen ezért 
kezdtek el gyűjtést szervezni.
– Tavaly az önkormányzat kifizette a 
műtét árának a felét, és több helyi vál-
lalkozó is segített – emlékezett vissza 
Tímea –, a Covid azonban mindenhol 
érezteti a hatását. A polgármesteri hi-
vataltól most is kértünk segítséget, de 
a járvány miatt nem biztos, hogy tud 
segíteni. És én sem szeretném még 
egyszer megkeresni azokat a vállalko-
zókat, akik korábban mellénk álltak, 
hiszen őket is érinti a koronavírus. 
Senkinek sem lett több pénze tavaly 
óta. Most még időben vagyunk, bízom 
benne, hogy sikeres lesz a gyűjtés.
Addig is marad a reménykedés, fej-
lesztő foglalkozások, és az éjszakázás. 
Merthogy bizony az elmúlt bő négy 

évben összesen három olyan éjszaka 
volt csupán, amit Áron végig tudott 
aludni. Márpedig ha ő nem alszik, a 
ház többi lakója sem. Tímea párszor 
annyira kimerült volt, hogy hiába kelt 
fel éjjel, hogy kimenjen Áronhoz, fél-
úton szólnia kellett párjának, nehogy 
összeessen. Van azonban két csoda-
fegyver, ami mindig mosolyt csal a be-
teg kisfiú arcára. Az egyik a víz.
– Ha meglátja akár csak messziről is a 
Balatont, már mosolyog, ugrál – me-
sélte vidáman az apuka, Szép Gyula, 
majd nevetve tette hozzá, hogy az már 
egy másik kérdés, hogy amikor ki kell 
jönni a vízből, nagyon nagy az ellen-
állás.
A másik, „amiért” rajong Áron, nem 
más, mint a testvére, Milán. Ha a 8 
éves báty hazaér a suliból, már a hang-
ját meghallva is nyújtja a kezét. Milán 
pedig nagyon jó testvér.
– Nem mondom, hogy néha nem ne-
héz megmagyarázni Milánnak, hogy 
mi miért történik, de ő nagyon ren-
des gyerek – árulta el az apa. – Éppen 
ezért, még ha furcsán is hangzik ez, 
de szeretnénk őt valahogyan kiemelni 
ebből az egészből. Nem akarjuk a pá-
rommal, hogy ha egyszer mi már nem 
leszünk, akkor Milánnak mindent fel 
kelljen adni a testvére miatt. Tudom 
jól, hogy ő ezt zokszó nélkül megten-
né, de mi azt szeretnénk, hogy neki 
normális gyerekkora, élete lehessen. 
Hogy legyenek barátai, tudjon csalá-
dot alapítani, legyen munkája. Nem 
szeretnénk, hogy a testvéréhez kelljen 
igazítania a saját életét.
Így már talán még érthetőbb, miért 
akarja mindennél jobban Tímea azt, 
hogy kisfia meggyógyuljon.
A Szép család egyébként már pár jó 
szóért is legalább ennyire hálás. Ami-
kor elbúcsúztunk tőlük, és megkö-
szöntük a vendéglátást, Szép Gyula 
lepett meg minket.
– Mi köszönjük, hogy beszélgethet-
tünk egy kicsit – mondta. – Hálásak 
vagyunk ezért az egy órácskáért is. 
Nagyon ritkán van vendégünk. Va-
lamiért nem szeretnek idejárni. Kel-
lemetlen nekik. Mi erre csak annyit 
tudunk mondani, hogy érezzék is csak 
magukat kellemetlenül. Most is, ami-
kor ezeket a sorokat olvassák.

A négyéves Áronnak 
a szabadabb életet jelenthetné a csehországi műtét

A következő számlaszámra utalva 
tudják támogatni Szép Áron kezelését:

Számlaszám: 11773315-01929618-00000000
Iban szám: HU59 1177 3315 0192 9618 00000000

Swift kod: OTPVUHB

Áron 4 éves, de még nem tud beszélni, járni, ülniÁron 4 éves, de még nem tud beszélni, járni, ülni

Bíznak benne, hogy sikeres lesz a gyűjtésBíznak benne, hogy sikeres lesz a gyűjtés
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LAKÁS
Kertvárosban, a Nagy Imre úton, 
2,5 szobás, erkélyes, 59 nm-es, felújítandó 
panellakás. Ár: 14,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Kertvárosban, 57 nm-es, 2,5 szobás, 
műanyag ablakos, hőszigetelt panellakás. 
Ár: 15,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Búza tér közelében, 54 nm-es, 3 szobás, 
felújított téglalakás, kis kerttel. Ár: 
17,6 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.

Kertvárosban, 60 nm-es, 2 szoba-étkezős, 
műanyag ablakos panellakás. 
Ár: 14,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Fehérhegyen, a Papkertnél, 2 
szobás, 50 nm-es, műanyag ablakos, 
felújított téglalakás. Ár: 13,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Köztársaság térnél, 40 nm-es, 2 szobás, 
extra minőségben felújított és bútorozott, 
erkélyes, II. emeleti téglalakás, tárolóval. 
Irányár: 21,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Dzsámi mellett, 50/62 nm-es, 
nappali+2szoba+étkezőkonyhás, újszerű, 
tetőtéri társasházi lakás, gáz cirkófűtéssel, 
tárolóval. Irányár: 23,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Park utcában második emeleti, 
95 nm-es lakás, 11 nm-es terasszal, jó 
elosztású, 3 szoba, étkező, nappalis lakás 
eladó. Irányár: 39,5 MFt plusz 
28 nm garázs. Telefon: 06/30/906-7323
47 nm-es, 1,5 szobás, VI. emeleti, 
felújított, panorámás, csendes lakás 
az Endresz György utcában eladó. Új 
nyílászárók, extra igényeket kielégítő 
felújítás után, teljes bútorzattal eladó. 
Irányár 19,8 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Maléter P. u. II. em-i, felújított, 1,5 szobás 
lakás eladó. Telefon: 06/20/375-8522

Vargha D. u. tégla, gázfűtéses, azonnal 
költözhető, VI. emeleti, 51 nm-es, 2 szobás 
lakás, terasszal, saját tárolóval eladó. 
Irányár: 17.400.000 Ft. 
Telefon: 06/30/906-7323
Belvárosi, 4 szobás, modern 
lakás+üzlethelyiség alkalmi áron eladó. 
Iár: 65 MFt. Telefon: 06/30/219-8266
Belváros-egyetemváros határán, 
48 nm-es, 1,5 szobás, részben felújított 
lakás eladó. Iár:16,79 MFt. 
Telefon: 06/30/219-8266
Eladó egy III. emeleti, 3 erkélyes, 
106 nm-es, felújítandó lakás a 
Rákóczi úton 27,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
István utcában 130 nm-es, nappali, 
4 hálós lakás garázzsal eladó 45,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Rákóczi úton 2 db, összenyitható, 
földszinti lakás eladó (külön és egyben 
is). 52+77 nm. Irányára: 18,6+33 
MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Pécs, Fekete Gyémánt téri, 2 szobás, 
erkélyes, felújított lakás eladó. Ár: 
9.500.000 Ft. Telefon: 06/70/311-7216

INGATLAN
Kertvárosban 150 nm-es, 4 szobás, 
2 szintes, felújítandó családi ház. Ár: 
16,99 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Kertváros központi részén, 100 nm-es, 
3 szoba+étkezőkonyhás kiváló lakóház, 
40 nm-es dupla garázs, 
465 nm-es kert és terasz. Irányár: 
36,4 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

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

GDN Ingatlaniroda
www.fejokeszhazak.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Aranyosgadányban, 40 nm-es, bővíthető, 
jó kis gázfűtéses lakóház, garázzsal, kerttel 
és gazdasági épületekkel. Irányár: 7,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Egész városra panorámás, 2 szintes, 
mecsekoldali családi ház eladó. Iár: 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/219-8266
Makár tetőn 50 nm-es, felújítandó 
lakóház, teljes közműves, 900 nm-es full 
városi panorámás telekkel eladó. Ár: 
15,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Felsőmakár dűlői, panorámás, 
900 nm-es, összközműves telek 
eladó. Telefon: 06/20/961-2191

Magyarürögi úton, panorámás, 
150 nm-es, bővíthető lakóház, 60 
nm-es melléképülettel, 1200 nm-
es kert, kúttal és patakkal. Irányár: 
46,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Harkány előtt 60 nm-es, kétszintes, 
panorámás ház, pincével, 1500 nm kerttel, 
és a fölötte lévő termelésből kivont 4200 
nm mandulással együtt egyben eladó 
az ár 12 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Égervölgyben 125 nm-es, felújított 
családi ház eladó garázzsal, fatárolóval. 
A telek 656 nm, teraszosított, medence 
terasszal, kis kilátóval. Irányár: 33,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Kővágószőlősön, 3 szobás, amerikai 
konyhás, 150 nm-es, 2 szintes családi 
ház, 2400 nm-es telek eladó. Irányár: 
36,2 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Petőfi utcában 90+30 nm-es családi 
ház, szép udvarral, beállóval, kis 
műhellyel eladó. Iár: 57,9 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968
Pogányban 130 nm-es befejezésre váró 
tetőtér beépítéses családi ház eladó 
2750 nm telekkel. Iár: 62000 EUR kb. 
23 MFt. Telefon: 06/30/911-5968

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Kisméretű szoba, konyha, zuhanyzós 
albérlet kiadó. Telefon: 72/244-820
Kis házat bérelnék. Telefon: 
06/20/285-0957
Gázfűtéses garzon kiadó. Ár: 40.000 
Ft+rezsi. Telefon: 06/30/603-8603
Garázs a Mártírok útján kiadó. 
Telefon: 06/70/596-6150
Pécsi, összkomfortos garzonlakás kiadó. 
Iár: 40 EFt/hó. Telefon: 06/20/356-9930

ÁLLÁS
Munkájukra igényes hölgyek 
idősgondozást, esetleg beteggondozást 
vállalnak. Telefon: 06/20/425-0600
Friss nyugdíjas portás-telepőr-éjjeliőr 
állást keres. Telefon: 06/20/916-0412

TÁRS
75 éves, 180 cm, 79 kg, Pécsett kis 
családi házban élő férfi, keresi párját 
nem dohányzó hölgy személyében. 
Levelet várom a Tüke irodába. 7621 Pécs, 
Széchenyi tér 1. „Pécsi Tüke” jeligére.

50% Vénusz társközvetítő. 
Telefon: 06/20/287-0135
Társat keresek hosszabb-rövidebb 
sétákhoz. Telefon: 06/30/470-2941

SZOLGÁLTATÁS
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033

Elmaradt könyvelés pótlása, 
önellenőrzés, bérszámfejtés, 

vállalkozások átalakítása, 
megszüntetése. 06/20/9332-546

Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416
Ezermester! Lakásszerviz, wc-
tartályok, vízcsapok, mosdók, 
munkalapok, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756

Hátmasszázs Kertvárosban. Telefon: 
06/30/689-9397
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
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
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Február 
28-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu A 
járványhelyzettől függetlenül állunk 
rendelkezésére! Telefon: 06/70/638-6402

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

Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
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

Hőszigetelés ellenőrzés, 
fűtésszivárgás ellenőrzés, 

HŐKAMERÁS VIZSGÁLATOK. 
06/30/989-7589

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, takarítással 
igény szerint. Precíz munka, reális áron. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Telefon: 
06/20/540-9498

Redőny, nyílászáró akció! 20-40% 
kedvezménnyel, hőszigetelt és elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, napellenző gyártása, 
szerelése, javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény! Vidéken is. Telefon: 
06/30/295-6555
Kéményseprés, karbantartás. 
Telefon: 06/30/906-7323

Szobafestést, mázolást, tapétázást 
minőségi kivitelben, számlaképesen 
vállalok. Pécs és környékén. Békés 
Gábor. Telefon: 06/70/519-2085
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Panelfal kivétel és bontást sitt 
elszállítással vállalok. Telefon: 
06/20/520-8421, 06/70/247-4287
Kőművesmunkákat, ház felújítást, 
betonozás, falazást vállalok. 
Telefon: 06/30/611-3010
Időseknek segítség! Fodrászat, 
takarítás, gyógypedikűr, igényes. 
Telefon: 06/30/617-2003
Vízvezeték, villanyszerelés, javítások, 
hibaelhárítás. Telefon: 06/70/774-1140
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpin munkák. 
Telefon: 06/30/977-1801

VESZÉLYES FAKIVÁGÁS 
alpinista technikával 
Baranya és a Balaton 

körzetében. Felmérés ingyenes!

Puskás 06/30/384-9072

Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Konyhabútorok, tolóajtós gardróbok 
és beépített szekrények készítése. 
Telefon: 06/20/310-6071
Fodrász házhoz megy (Ildikó). 
Telefon: 06/70/582-0720
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Törmelék és szemétszállítást vállalunk, 
valamint költöztetést, ház (pince, padlás) 
ürítést. Telefon: 06/30/175-3818
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Építési és bontási munkálatokat vállalok 
csapatommal alaptól a tetőig. Törmelék 
és szemétszállítás. Munkánkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal! Kovács 
Sándor. Telefon: 06/20/419-4879
Tetőjavítás, lapostető-szigetelés, 
szigetelés. Telefon: 06/70/774-1140
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/852-4402
Villanyszerelés, lakóépületek, 
lakások. Telefon: 06/20/912-4910
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/20/575-0941
Metszést vállalok. Telefon: 
06/70/295-5352

Kisebb villanyszerelési munkák. 
Telefon: 06/30/261-7312
Kisebb kőművesmunkák, 
javítások, térkövezés vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Lakatosmunkák. Telefon: 06/70/327-1841
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 72/713-320, 
06/30/227-7427
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny. 
Új megrendelések, javítás, gurtnicsere. 
Telefon: 06/70/324-5476
Ács-, tetőfedő munkák garanciával. 
Telefon: 06/20/618-8632
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Favágás, fűnyírás, bozótirtás, 
cégeknek emelőkosaras egyéb munkák. 
Várhelyi. Telefon: 06/20/371-7019
Lakatosmunka, nyílászárócsere, 
javítás, bádogozás, szobafestés. 
Telefon: 06/70/774-1140
Lakásfelújítás magas minőségben. 
Hívjon! Telefon: 06/30/884-3032
Épületbontást alaptól tetőig, 
referenciával. Telefon: 06/30/430-0122
Burkolás, térkő, kőművesmunkák 
garanciával. Telefon: 06/30/430-0122
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Lomtalanítást és fuvarozást 
vállalok. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06/20/805-5041

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca felújítása, 
csempefestés. Telefon: 06/30/294-0144
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135

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. 
Gradwohl-Mészáros, Pécs. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Biciklit vennék Pécsen, férfit vagy 
nőit, mountainbike-ot, jó állapotban. 
Telefon: 06/20/222-2790

Vásárolok hagyatékot, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! 
Telefon: 72/671-406, 06/20/363-0067
Konyhaasztal (75 cmx50 cm), kinyitható, 
fehér, 2 db fehér, párnázott szék, sürgősen 
eladó. Telefon: 06/30/516-1218

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

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

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Rossz automata mosógépet és gitárt 
keresek. Telefon: 06/30/982-8518
Magas áron vásárolok Zsolnay, 
Herendi és egyéb porcelánt. 
Festményt, érméket, ezüstöt, aranyat, 
bútorokat, könyveket, varrógépet, 
agancsot, stb. Azonnali kp. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 06/20/419-4879

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

Akciós erdei, vegyes, kemény tűzifa tölgy, 
bükk, gyertyán. Ár: 12.000 Ft-tól. 
Telefon: 06/20/618-8632
Eszterga, fúrógép eladó. 
Telefon: 06/30/295-2543
Kész függöny és szőnyegek olcsón 
eladók. Telefon: 06/30/683-3521
Színesfémet, ócskavasat és kovácsolt 
árut veszek. Telefon: 06/20/805-5041
Hagyatékot és régiséget veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041
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Pécsett azt tapasztalták a városi önkormányzat 
képviselői, hogy a járvány miatt akár olyanok 

is valamilyen szociális ellátásra szorultak, akik 
alapesetben talán nem is kerültek volna nehéz 
helyzetbe. Mivel sokan nincsenek tisztában azzal, 
mivel foglalkoznak ezek az intézmények, lapunk 
egy cikksorozat keretében mutatja be fontos tevé-
kenységeiket, illetve azt is, miként és milyen prob-
lémákkal fordulhatnak hozzájuk a bajbajutottak. 

 lMatoricz Tekla

Integrált Nappali Szociális 
Intézmény
Önkormányzati társulási fenntartásban működik, 
olyan szociális alapszolgáltatásokat nyújt, melyek 
az önálló életvitel és a megszokott környezet meg-
tartáshoz járulnak hozzá. Rászorultságtól függően 
igényelhető étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelző- 
rendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás idő-
sek, demensek, pszichiátriai betegek részére, közös-
ségi pszichiátria ellátás, otthoni szakápolás, fejlesztő 
foglalkoztatás.
Mint megtudtuk, az ellátotti körben az önellátó és 
„csak” étkezést kérőtől, a teljes ellátásra szorulókig 
nagyon sok fajta igénylő van, illetve a gondozási 
feladatokon kívül, a közösségi programok szerve-
zésétől, a terápiás csoportokon keresztül az egyéni 
fejlesztésig többfajta tevékenység is szerepel a felada-
tellátásban. Az ellátási formák között van olyan, amit 
a pécsi önkormányzat térítés nélkül biztosít, és van, 
amelynél jelentős támogatással, a jövedelem függvé-
nyében határozza meg a térítési díjat.
A szolgáltatásokkal kapcsolatos igényt bárki jelezhe-
ti (például hozzátartozó, szomszéd, kezelőorvos is), 
de az ellátást a rászorulónak kell kérnie, ezt követően 
állítják össze egyénre szabottan a szükséges és adha-
tó szolgáltatási kört, a kérelmező állapota és erőfor-
rásai ismeretében.
– Felmérjük, mik azok a tevékenységek, amelyek 
öngondoskodás keretén belül nem megoldhatók. 
Az intézmény szolgáltatásai közül több is biztosít-
ható párhuzamosan, annak érdekében, hogy a több 
gondoskodásra szoruló, magas ápolási – gondozási 
igénnyel élők otthoni ellátásához hozzá tudjunk já-
rulni. Ennek érdekében szorosan együttműködünk a 
háziorvosokkal, hozzátartozókkal, civil szervezetek-
kel, önkéntesekkel. Minél jobbak ezek az együttmű-
ködések, annál eredményesebben lehet megszervez-
ni az ellátást, mivel az általunk nyújtott segítség, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével, mely 

napi 24 órában jelent vészhelyzet esetén segítséget, 
csak meghatározott tevékenységekre és időtartamra 
biztosít személyes jelenlétet – mondta el lapunknak 
Varga Mónika, az INSZI igazgatója.
Az igazgató elmondta azt is, hogy a szolgáltatások 
a járványidőszakban is folyamatosan működtek, 
mely a védekezési protokollok, a felmerülő többlet-
feladatok miatt komoly kihívást jelentett és jelent a 
mai napig is, hiszen az ápolást, gondozást, melyet a 
segítségre szoruló saját otthonában nyújtanak, még 
több körültekintéssel és felelősséggel kell megszer-
vezniük.

Természetesen azokon a területeken, 
ahol lehetséges, változtatásokat 

vezettek be a működésben. 

A higiénés szabályok betartása, a távolságtartás, kis 
létszámú csoportos foglalkozások szervezése mel-
lett, ahol lehetett, a telefonos és online kapcsolattar-
tást tették gyakoribbá. Munkájuk során tapasztalják, 
hogy a mentális és fizikai állapot megtartásához mi-
lyen sokban hozzájárulnak a személyes kapcsolatok, 
közösségek.
– Az időseket különösen megviseli a jelenlegi hely-
zetben a betegségtől való aggodalom, a bezártság, 
a szociális kapcsolatok beszűkülése. Munkatársaim 
nagyon várják, hogy végre újabb programokat tud-
janak kidolgozni a meglévő támogató közösségek 
felélesztésére, az életminőséget javító aktivitásra és 
új élmények gazdagítására szervezett programok-
kal. Emellett a pandémiás időszakban megszerzett 
tapasztalatok hasznosítására, és a megerősödött 
együttműködési hálózatuk megtartására is töreked-
nek – így Varga Mónika.
Hogyan tudunk segítséget kérni? Bárki megkeres-
heti kérésével, kérdésével közvetlenül az intézményt. 
Részletes tájékoztatót találunk az ellátási formák-
ról az intézmény honlapján, ahol városrészenkénti 
bontásban, szakfeladatonként, tájékozódhatnak a 
telephelyek elérhetőségéről. Jelzéseket telefonon és 
e-mailben is fogadnak. Az intézmény központi tele-
fonszáma: 06-72/534876.

Baptista Szeretetszolgálat 
Szeretetotthona
Mint Gyuró Anikó intézményvezető lapunknak el-
mondta:
Három telephelyen – a Xavér utcában, az Alkotmány 
utcában, valamint a Malomvölgyi úton – vannak je-
len és összesen 596 idős, valamint 28 mozgásfogya-
tékkal élőt látnak el.
Az előgondozási feladatokat is ők végzik, országos 
ellátási területtel bírnak. Az intézmény saját konyhá-
val, mosodával, udvarral, gépjárműparkkal, szakor-
vosi, mentálhigiéniás és rehabilitációs ellátással, 99 
százalékban teraszra, vagy udvarra nyíló szobákkal 
várja az ápolásra szorulókat.
– A Malomvölgyi úti intézményben 480 fő ellátásra 
van lehetőség, a jogszabálynak megfelelően saját or-
vost foglalkoztatunk, emellett különböző szakorvo-
sok is kijárnak hozzánk, hogy minél kényelmesebb 
ellátást tudjunk biztosítani. Szakápolást is végzünk, a 
lakóink nagy része ugyanis súlyos állapotú, szakápo-
lásra szoruló fekvőbeteg. Habár sok az üres férőhely, 
mégis hosszú várólistával dolgozunk, jelenleg 295 
személy vár elhelyezésre – mondta az intézményve-
zető.

Lapunknak elárulta azt is, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt gyakorlatilag folyamatosan látogatási és 
kijárási tilalom van érvényben 2020 tavasza óta – két 
hónap megszakítással –, melyre sajnos nagy szükség 
is van, hiszen ezzel sikerült mindeddig elkerülni a 
tömeges megfertőződést. Mindemellett létrehoztak 
külön izolációs részleget, izolációs szobákat: ha egy 
lakó kórházba kerül vagy sürgősségi ellátásra szorul, 
visszatérésekor 14 napot itt kell eltöltenie elővigyáza-
tosságból, hogy így védjék a többi ápoltat a vírustól. 
Egyébként az újonnan bekerülők esetében is két – 48 
óra eltéréssel készített – negatív PRC-tesztet kérnek.
– A látogatási és kijárási tilalmat mind a bentlakók, 
mind a hozzátartozók nehezen viselik, azonban saj-
nos szükségesek ezek az óvintézkedések. Csomagfo-
gadásra heti két alkalommal van lehetőség. Nehéz-
ség, hogy foglalkozásainkat és szakköreinket most 
csak kis csoportokban tarthatjuk meg. A lakóink 
számára fontos vallásgyakorlást is megnehezíti a jár-
ványhelyzet, hiszen normális esetben rendszeresen 
van baptista, katolikus és református istentisztelet 
is nálunk. Jelenleg az intézményi lelki gondozó fog-
lalkozik az ellátottakkal: bibliaórát, egyéni foglalko-
zásokat tart, hiszen intézményen kívülről a papokat 
és lelkészeket most nem engedhetjük be – vélekedett 
Gyuró Anikó.
Hogyan kérhetünk segítséget? Az intézmény szo-
ciális csoportja fogadja az elhelyezési kérelmeket. A 
jogszabályban meghatározott napi 4 órát meghaladó 
gondozási szükséglettel, illetve 80. életév betöltése, 
valamint 80 év alatti személy esetén, legalább közép-
súlyos demenciát igazoló szakorvosi lelettel, rend-
szeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igény-
lő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 
személy látható el. Továbbá az a 18. életévét betöl-
tött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról 
gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel 
rendelkező személy is, akinek az ellátása más típusú, 
ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem bizto-
sítható. Házaspárok esetében lehetőség van arra is, 
hogy az ellátásra egyébként nem szoruló házastárs is 
beköltözzön párjával.
Jelentkezni minden esetben írásos formában szük-
séges (letölthető a szeretetotthon-pecs.hu/images/
dokumentumok/uj_kerelem.pdf címről), melyet 
egyébként a kórházak szociális munkásainál is meg 
lehet találni. A szeretetotthon szociális csoportja, 
melyet a 72/441-460 telefonszám 132-es mellékén 
vagy a szocialis.pecs@baptistasegely.hu e-mail-cí-
men érhetünk el, postai úton is elküldi a dokumen-
tumot a kérvényezőknek.

Pécsiek, akik akkor segítenek, ha nagy a baj 

Varga MónikaVarga Mónika Gyuró AnikóGyuró Anikó
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Tavaly kezdte meg munkáját Török 
Ottó, Pécs sportberuházásokért 

felelős polgármesteri biztosa, aki 
most első beszámolóját is elkészítet-
te a képviselő-testületnek. 

 l Szakács Miklós
Török Ottó beszámolója, ami már fel-
került a város honlapjára, meglehetős 
részletességgel taglalja a Pécsre terve-
zett, már folyamatban lévő vagy akár a 
végéhez közeledő sportberuházásokat.

De hogy miről is van szó? 
Néhány fontosabb pontba 
szedve:

 ÄAz új PMFC Stadionról.
 ÄA városvezetés által új helyszínre 
megálmodott akvaparkról.
 ÄA hosszú évek óta fejtörést okozó 
Városi Műjégpálya befedéséről.
 ÄA Dárdai Pál Labdarúgó Akadémia 
építésének befejezéséről.
 ÄEgy új, városi tanuszoda létesítésé-
nek lehetőségéről.

Akvapark
Már az előző városvezetésnek is feltett 
szándéka volt egy akvapark létesítése. 
Kapott is a város évekkel ezelőtt 500 
millió forintot, hogy megfelelően elő-
készíthessék a projektet.  Az idő elő-
rehaladtával azonban kiderült, az első 
körben kiválasztott helyszín alkalmat-
lan, közben elfogyott 350 millió.
Ezt a helyzetet „örökölte meg” az új 
városvezetés. Török jó néhány sze-
mélyes egyeztetés után tudta elérni 
a kormánynál, hogy a maradék 150 
milliót ne kelljen visszafizetni, hanem 
elköltheti azt a város egy új helyszínen, 
a Tüskésréten megálmodott akvapark 
előkészítésére.
– Meggyőződésem szerint az előző vá-
rosvezetés részéről elhibázott volt az 
egész koncepció – jelentette ki Török. 
– Alkalmatlan helyszínen költöttek el 
fölöslegesen rengeteg pénzt, ráadásul 
egy szezonálisan nyitva tartó akvapark 
volt az elképzelés, és még sportcsarno-
kot is terveztek mellé. Ezt a kérdést én 
nem a sportkoncepcióba illesztve tár-
gyalnám. Az új létesítménynek szaba-
didős helynek kell lennie, szórakoztató 
és szálláshely funkcióval. Most ebbe az 
irányba haladunk.
A volt államtitkár úgy véli, a megma-
radt 150 millió forint elegendő a pro-
jekt előkészítésére. Török szerint az 
akvapark összességében 60-70 milliár-
dos beruházást jelent. 

Jégpálya
A Városi Műjégpálya kapcsán már 
sok éve tudja mindenki: elkerülhetet-
len annak befedése, vagy egy teljesen 

új jégcsarnok építése. Török Ottó az 
elmúlt hónapokban kormányzati ille-
tékesekkel, és az érintett sportági szak-
szövetségekkel is egyeztetett a jégpálya 
ügyében. Kezd is körvonalazódni a 
megoldás, amelynek keretében egy 
könnyűszerkezetes csarnok szabvány 
méretű jégpályával, mellette pedig egy 
fedett, kisméretű jégfelület épülhet.
– A Magyar Jégkorong Szövetségnek 
van egy kormányzati jégcsarnok-fej-
lesztési programja, ami már évek óta 
létezik – árulta el a PécsMa.hu-nak a 
polgármesteri megbízott. –Azt gondo-
lom, nekünk remek lehetőséget kínál 
ez, hiszen egy jó, gazdaságilag is fenn-
tartható terv elkészítésével így tudjuk 
a leggyorsabban orvosolni a jégfelület 
hiányának ügyét.

PMFC-stadion
– A kormányfő tavaly nyáron jelezte, 
hogy támogatja egy új stadion megépí-
tését– emlékezett vissza Török. – Ek-
kor Bánki Erik és Hargitai János sokat 
tett azért, hogy az ígéret hivatalos for-
mát öltsön. Néhány dolog azóta ugyan 
változott, de a lényeg nem. Pécsett lesz 
új stadion. Hargitai János tavaly még 
egy Bachmann Bálint által korábban 
megálmodott tervet vitt a kormányfő 
elé. Illetve amikor a kormány utasítot-
ta az EMMI-t a projekt előkészítésére, 
még egy tavaly novemberi céldátumot 

tűztek ki. Ekkor Péterffy Attilával leve-
let írtunk a kormánynak, amiben azt 
kértük, hogy egyrészt egy Pécsett épül-
ni készülő létesítmény esetén lehessen 
beleszólása a projekt egészébe a város-
nak, másrészt, mivel voltak saját elkép-
zeléseink is, kértük, hogy a novemberi 
határidőt toljuk ki idén januárra.
Ez mind megtörtént. A koncepcióter-
vek kész vannak, így hamarosan elké-
szítheti az EMMI a pécsi stadionról 
szóló előterjesztést.
Ez Török szerint szerencsés esetben 
azt jelentheti, hogy akár 2022 első 
negyedévében az építkezés is megkez-
dődhet. Helyszín kapcsán továbbra is 
a Bolgárkertben gondolkodik a város.
– Fontos, hogy olyan beruházás való-
suljon meg, amely lehetővé teszi egy 
fenntartható létesítmény későbbi mű-
ködtetését – emelte ki a polgármeste-
ri megbízott. – Közösségi térben kell 
gondolkodnunk, vendéglátóhelyekkel, 
üzletekkel, szabadidős lehetőségekkel.

Dárdai Akadémia
Török Ottó beszámolójában a Dárdai 
Akadémia kapcsán is sok korrekcióról 
írt. Az előző városvezetés által útjára 
indított beruházás Török szerint alulá-
razott volt, így menet közben derült ki, 
hogy mintegy 800 millió forint hiány-
zik az első ütem befejezéséhez. Ebben 
az állapotban vette át az ügyet az új 

összetételű közgyűlés. Ennek a hiány-
nak a pótlását sikerült is kilobbizni az 
utóbbi hónapokban, így az első ütem 
lassan befejeződhet.
– Van egy tervezett második ütem is, 
ami a jelenlegi létesítmény mellet-
ti, volt Kinizsi pálya helyén valósul-
hat meg – magyarázta. – Ott három 
szabvány méretű nagypálya, és egy 
kiszolgáló épület létesülhet. Erre 1,2 
milliárd forintra lenne szükség, erről 
tárgyalunk a kormánnyal. 

Tanuszoda
Egy korábbi, a Magyar Úszó Szövetség 
által végzett felmérés szerint Pécsett a 
gyerekek 40 százaléka jut vízfelület-
hez. Ez Török szerint drámaian kevés, 
szükség lenne egy új tanuszodára.
– A MÚSZ szerint Pécs a jelenlegi pa-
raméterei mellett akár három ilyen ta-
nuszodát is „elbírna” – nyilatkozta Tö-
rök Ottó. – Azonban most úgy vagyok 
vele, hogy hol az az egy? Most azért 
dolgozom, hogy mielőbb kapjunk egy 
olyan céldátumot az EMMI-től, ami-
kor a városunk is sorra kerülhet abban 
a programban, amelyben ilyen 25 mé-
teres tanuszodákat létesítenek szerte 
az országban. Egyeztettem az úszószö-
vetség elnökével, Wladár Sándorral, és 
a vízilabda-szövetség vezetőjével, Vári 
Attilával is. Mindketten Pécs mellett 
állnak ebben a kérdésben.

Beszámolt a polgármesteri megbízott: 
halad a stadion ügye, új jégcsarnok épülhet, tanuszodát is terveznek

Török Ottó az akvaparkról: Az előző városvezetés koncepciója elhibázott volt Török Ottó az akvaparkról: Az előző városvezetés koncepciója elhibázott volt 
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