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Hogyan fizessük egyszerűen és biztonságosan a távhőszámlákat?

A távfűtési számlákkal nem kell minden 
hónapban sorban állni a postán, hanem 

otthonról, kényelmesen intézhetjük a befize-
tésünket. Ügyfeleinknek többféle megoldást kí-
nálunk, amelyek közös jellemzője, hogy kényel-
mesebbek és gyorsabbak, mint a készpénzes 
csekkbefizetés.

Mindenekelőtt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy 
a papíralapú számláról váltsanak a biztonságos, 
környezetbarát és kényelmes távszámlára. Aki a 
távhőszámláit közvetlenül e-mailben, elektroni-
kusan szeretné megkapni a jövőben, annak nincs 
más dolga, mint a PÉTÁV Kft. e-ügyfélszolgá-
latán igényelni a távszámla szolgáltatást. A re-
gisztráció során megadott e-mail címre minden 
távhőszolgáltatási számla elkészítését követően a 
PÉTÁV Kft. egy tájékoztató e-mailt küld a szám-

la 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 számlájukat.
A számlákat is a PÉTÁV e-ügyfélszolgálatán 
lehet legegyszerűbben kiegyenlíteni. Mivel az 
ügyfélszolgálaton történő befizetés bankkártyás 
vásárlásnak minősül, ügyfeleink kifizetéseit nem 
terhelik banki költségek. Ehhez a PÉTÁV e-ügy-
félszolgálatára való regisztrációt követően, belépés 
után kattintsunk a „Számlafizetés” feliratra, itt ki-
választhatjuk a befizetni kívánt számlát. Az online 
bankkártyás fizetés elirányít az OTP Simple Pay 
biztonságos befizető felületére, ahol a kártyaadatok 
megadását és a tranzakció jóváhagyását követően 
ügyfeleinknek nincs más teendőjük.

Számláikat csoportos beszedési megbízással is 
teljesíthetik ügyfeleink.
A megbízást a számlavezető bank felé elég egy-
szer megadni. A megbízás megadásakor a pontos 
beazonosítás érdekében meg kell adni a 11 jegyű 
vevő (fizető) azonosítót, amely a számla 3. olda-
lának bal felső sarkában található. Kérjük ügyfele-
inket, kizárólag a 11 jegyű vevő (fizető) azonosítót 
adják meg.
Banki eseti átutalással is ki lehet egyenlíteni 
a távhőszámlákat. A PÉTÁV Kft. bankszámla-
száma: 10402427-00029776-00000001. Kérjük, az 
utalás közlemény rovatában minden esetben tün-
tessék fel a számla sorszámát, valamint a 11 jegyű 
vevő (fizető) azonosítót, mely a számla 3. oldalá-
nak bal felső sarkában található.

Nyőgéri Lajos körül az elmúlt he-
tekben forrt a levegő. Méltat-

lansági eljárást kezdeményeztek 
ellene és újra elővették azt az ügyet, 
amelynek nyomán rágalmazás miatt 
próbára bocsátotta a bíróság tíz év-
vel ezelőtt. Ezekről, és fő területéről, 
a szociálpolitikáról kérdeztük némi 
évértékelő jelleggel Pécs alpolgár-
mesterét. Nyőgéri Lajos mellett a 
város másik két alpolgármesterével, 
Ruzsa Csabával és Zag Gáborral is 
készítünk interjút, amelyeket a kö-
vetkező hetekben olvashatnak majd.

 l Nimmerfroh Ferenc
– Elvérzett a méltatlansági indít-

vány, amit a Momentum városve-
zető koalícióból kiszállt közgyűlési 
képviselői indítottak Ön ellen, a 
kormányhivatal nem fellebbezett a 
közgyűlés méltatlanságot elutasító 
döntése ellen. Hogyan értékeli a 
történteket? 

– Évről évre előveszi, leporolja ezt az 
ügyet (A PécsMa.hu-n olvasható tava-
lyi interjúban részletesen is beszélt róla 
Nyőgéri) valamelyik politikai erő, újra 
és újra erőlködik valaki, hogy a nya-
kamba akassza koloncként. Ahogy a 
közgyűlés döntése és az alapján, hogy 
ezt a kormányhivatal sem támadta 
meg, világosan látszik: ez soha nem 
lesz elég másra, mint ilyen végtelenül 
gyenge politikai baltalóbálásra, ilyen 
kis porfelhőkre. Márpedig azt gondo-
lom, hogy a kormányhivatalt nehéz 
lenne azzal vádolni, hogy az MSZP 
vagy Nyőgéri Lajos szekerét tolja. Va-
lódi problémák híján politikai ellenfe-
leink ilyen és ehhez hasonló ál-ügyek-
kel próbálnak meg zavart kelteni, éket 
verni a városvezető koalíciók közé. 
Most mondom: ez nem fog sikerülni, 
együtt vagyunk, és eltökéltek abban, 
hogy véghez visszük a vállalásainkat.  
– Van egy másik ügy is, amit rendsze-

resen felemlegetnek politikai ellen-

felei: Önt 2013-ban büntetés kisza-
bása nélkül elmarasztalta a bíróság 
egy rágalmazási ügyben. Idézze fel 
nekünk, pontosan mi történt akkor! 
Hogyan került a bíróságra ez az 
ügy?

– Pontosan emlékszem, egy szórólap-
ról volt szó. 2012-ben adtuk ki, a célja 
pedig az volt, hogy a Fidesz pazarló po-
litikáját szembeállítsuk azzal a végtele-
nül arcpirító lépéssel, hogy bevezették 
az építményadót. Azzal a lépéssel, 
amivel pécsi polgárokat és pécsi vál-
lalkozásokat hoztak nehéz helyzetbe, 
vagy lehetetlenítettek el teljesen. Igen, 
valóban volt egy téves állítás a szóró-
lapon, miszerint nem Páva Zsolt fide-
szes polgármester emelte meg a saját 
fizetését, miközben az egekbe emelték 
a pécsi vállalkozások terheit és új adó-
nemet vezettek be, hanem valójában a 
közgyűlés. Ezen az egy állításon tudott 
fogást találni a bíróság, ezért kaptam 
az elmarasztalást, az összes többi állí-
tásunk viszont megállta a helyét. 
– Hogy jutottak el Önhöz? Ön készí-

tette a szórólapot?
– Nyilván nem én. Ám a mi szórólap-
jainkon, a törvényeknek megfelelve, 
fel volt tüntetve a felelős kiadó. Na-
gyon gyorsan tudnék mondani olyan 
pártot, és olyan politikai ifjúsági szer-
vezetet, amelyik még ezt a minimumot 
sem hozza. A szocialista párt pécsi el-
nökeként én voltam a szórólap felelős 
kiadója, és vállaltam is a felelősséget. 
Azért szerintem ordító a különbség 
egy ilyen ügy és azok között, ame-
lyekben tudomásom szerint jogerősen 
elítélték és bocsánatkérésre kötelezték 
például Hoppál Pétert, mert hazudott. 

Azt az embert, aki ma ennek ellenére 
a Fidesz jelöltje lehet a Baranya 2-es 
számú, Pécset is érintő választókerü-
letben, ami szerintem tényleg szégyen 
és gyalázat. Ha ma megkérdeznék 
tőlem, hogy tűrném-e még évekkel 
később is, hogy élcelődjenek rajtam 
cserébe azért, hogy szembesítsük a 
helyi Fideszt a pécsieket megkárosí-
tó döntésükkel, habozás nélkül igent 
mondanék.  
– Elkészült végre az önkormányzat 

lakásgazdálkodási koncepciója, 
viszont több helyi civil szervezet is 
bírálja azt, többek között nem ér-
tenek egyet azzal, hogy a lakásál-
lományt önfenntartó módon kell 
működtetni, vagy hogy a lakásokat 
és nem a bérlőket sorolja a koncep-
ció szociális és piaci kategóriába; 
továbbá úgy vélik, hogy a kintlé-
vőségek kezelésére vonatkozó rész 
egy elavult, végrehajtás-fókuszú, 
költséges folyamatot ír le. Melyek 
Ön szerint a koncepció főbb sarok-
pontjai és mit gondol ezekről a kri-
tikákról?

– A pécsi városvezetések sorában 
elsőként valódi lakásgazdálkodást 
szeretnénk bevezetni. Ez egy össze-
tett képlet, tartalmaz ingatlaneladást, 
meglévők felújítását, és ha sikerül rá 
megteremteni a keretet, akkor építést 
is. A lakások bérbeadása a koncepció-
ban a teljesen szociálistól a piaciig ter-
jed. A koncepciót több körön át egyez-
tettük, mások mellett civilekkel is. 
Lehet bírálni, de azt gondolom, hogy 
ez a koncepció alkalmas a városveze-
tés céljainak elérésére. Ezek a meg-
fizethető lakásszektor létrehozása a 
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különböző jövedelmi helyzetben lévő 
háztartások részére, a hatékonyabb, 
gazdaságosabb, áttekinthetőbb lakás-
gazdálkodás és üzemeltetés elérése. 

Egy olyan rendszer, amely 
alkalmazkodik a mindenkori 

társadalmi és életmódbeli 
változásokhoz, figyelembe 

véve a város területi 
specifikációit is. 

Ki kell emelni, hogy szociálpolitikai 
szempontból a lakhatás megszerzésé-
nek és megőrzésének támogatása való-
ban egyik fontos eleme az önkormány-
zati szociális bérlakás-politika. 
– Nagyon úgy tűnik, hogy a korona-

vírus tovább velünk marad annál, 
mint amire sokan számítottak. Az 
újabb és újabb hullámok milyen ki-
hívások elé állítják a város szociális 
ellátórendszerét?

– Természetesen a város egészségügyi 
és szociális ellátórendszerét is rendkí-
vüli módon megterhelte és megterheli 
a járvány. Azt gondolom, hogy ebben 
nincs semmiféle különbség az or-
szág nagyvárosai között. Arra viszont 
mérhetetlenül büszke vagyok, ahogy 
a pécsi egészségügyi és szociális dol-
gozók reagáltak ezekre a kihívásokra. 
Mindkét ellátórendszer azonnali és 
hatékony intézkedésekkel válaszolt. Az 
intézkedések egy része a kormányzati 
döntések végrehajtása volt, egy jelen-
tős része azonban specifikus módon 
a helyi problémák megoldását célozta. 
Pécs azon városok egyike, ahol tuda-
tos szakmapolitika segítette az önkor-
mányzat munkáját. Szakértői mun-
kacsoport alakult, Covid-akcióterv 
készült, mely a helyi szolgáltatásterve-
zési koncepcióba is beépült, a szociális 
szolgáltatók mindegyike pandémiás 
eljárásrendet alkotott. Pécs polgármes-
tere speciális járványügyi munkacso-
portot hozott létre annak érdekében, 
hogy a védekezési feladatok koordi-
nálása, az észlelő- és jelzőrendszer 
működtetése azonnali reagálást tegyen 
lehetővé. A „gépezet” véleményem 
szerint rendkívül jól működött és mű-
ködik, a lelke pedig a pécsi egészség-
ügyi és szociális dolgozók elhivatottsá-
ga és odaadása, amiért a városvezetés 
nem győz nekik köszönetet mondani.
– Mi maradt abból az összefogásból, 

ami az első és második hullám alatt 
tapasztalható volt (PAPI, stb.)?

– A PAPI, a Program A Pécsi Időse-
kért, amelyben a járvány elején a leg-
veszélyeztetettebb csoportot láttuk el 
élelmiszerrel, szerintem nagyon jól 

példázza azt a szemléletet, amellyel 
a mai pécsi városvezetés a felmerülő 
kihívásokra válaszol. Gyorsan össze-
állt, hatékony volt, és megint csak a 
szociális szférában dolgozóknak és az 
önkénteseknek köszönhetően fenn-
tartható módon működött. A PAPI ma 
is készen áll, bármikor bevethető, ha 
szükség van rá. Szerencsére a jelenlegi 
helyzetben elégséges a meglévő ellátá-
sok működtetése. Ha viszont összefo-
gásról van szó, mindenképpen kiemel-
ném azt a példátlan összhangot, ami az 
egyes szociális szolgáltatások terén a 
járvány alatt az önkormányzati szféra, 
az egyéb humán szolgáltatók és a civil, 
egyházi szervezetek között kialakult. 
– Kétéves az új önkormányzat. Mi-

lyen változások történtek 2019 ősze 
óta a szociális ellátórendszerben, 
az intézményeknél?

– Annak idején a választási kampány-
nak, majd a város vezetésének számos 
korábbi koncepció teljes újragondolá-
sának igényével futottunk neki. Aztán 
jött a járvány, és a tervezés, újragon-
dolás helyett az akut és igen égető 
problémák megoldása vette át a fősze-
repet. Azt gondolom, hogy kezdjük 
utolérni magunkat. 2021-ben elké-
szült a helyi szociális szolgáltatáster-
vezési koncepció felülvizsgálata egy 
igazán széles szakmai együttműködés 

mentén. Ehhez az is kellett, hogy a 
régóta tetszhalott állapotú Szociálpo-
litikai Kerekasztalt is újra össze tud-
tuk hívni, ötéves szünet után a grémi-
um újra megkezdte működését. Maga 
a dokumentum részletes, aktuális 
társadalompolitikai helyzetelemzést 
ad, illetve tartalmazza az egyes szol-
gáltatók tevékenységeit és a követke-
ző 4-5 évben tervezett fejlesztéseket. 
Kifejezett sikernek tartom, hogy a 
közgyűlés egyhangúan elfogadta a 
koncepciót. Magát a rendszert az ab-
ban dolgozók alkotják, akiket tényleg 
csak a köszönet szavaival együtt tu-
dok említeni. Igyekszünk a meglévő 
intézményrendszert rugalmasan és 
fenntartható módon működtetni, ha 
pedig lehetőség van rá, fejleszteni. 
Van olyan idősek klubja, amelynek 
működtetését áthelyezve egy másik 
intézmény alá 33 millió forint plusz 
forrást tudtunk a rendszerbe hozni. 
– A hajléktalanokhoz való viszony és 

a hajléktalanellátás mutatja meg 
talán a legjobban, hogy egy közös-
ségben, egy társadalomban mek-
kora a szolidaritás. Mi a helyzet 
Pécsett? Hogyan működik, milyen 
kihívásokkal küzd és miben vál-
tozott a hajléktalanellátás, illetve 
milyen irányban kellene Ön szerint 
változnia?

– A fentiekben már említett szol-
gáltatástervezési koncepció tar-
talmazza a hajléktalanok számára 
biztosított szociális szolgáltatások-
kal kapcsolatos fejlesztési elképze-
léseket is. Természetesen a hajlékta-
lanság kérdése nem csak a szociális 
ellátórendszert érinti, több szereplő 
összehangolt tevékenységére van 
szükség. Többek között fontos a 
már említett szociális lakáspolitika, 
a megfelelő egészségügyi ellátások, 
a civil/egyházi szervezetek és helyi 
kisközösségek segítő, támogató te-
vékenysége. A városvezetés igyek-
szik ebben vezető, koordinátori 
szerepet vállalni, és látva a legele-
settebbek érdekében dolgozók hoz-
záállását, igazán optimista vagyok. 
A hideg idő beköszöntével termé-
szetesen még inkább fókuszba ke-
rült ez a kérdés. E célból nem csak 
munkacsoportot működtetünk, de 
a médián keresztül is igyekszünk 
minél több információt eljuttatni a 
lakosság felé. Ha baj van, és sürgős 
segítség kell, akkor szerintem sem-
mi sem fontosabb annál, mint hogy 
a problémát észlelő tisztában legyen 
azzal, hogy melyik szervezet ponto-
san miben tud segíteni, hogy kihez 
tud fordulni, és főleg, hogy ő maga 
mit tehet bajba jutott embertársáért.
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Minden városrészben áll már a karácsonyfa!
Idén sem csak a belvárosban élők vagy 

az adventi vásárban forgolódók örül-
hetnek a csodásan feldíszített mindenki 
karácsonyfájának: több pécsi városrész-
ben is állítottak fát az ünnepet várva. A 
napokban mindenhol feldíszítették már a 
fenyőket.

 l PécsMa.hu
Évek óta ajándékozzák már meg a pécsie-
ket azzal, hogy karácsonyfákat állítanak, 
díszítenek a városrészekben. Ahogy arról 
korábban beszámoltunk, Uránvárosba Mi-
kulás-napján érkezett meg a „nagy növény” 
a 17 emeletes toronyház előtti térre, de fát 
kapott még Kertváros a Csontváry sétány-
nál és a város határában lévő Pécs felirat-
nál, Hird, Rácváros-Ürög, a Szigeti város-
rész a Megyeri térnél, valamint Meszes is.
Hirdre egy hatalmas fenyő került, a rá-
cvárosi fa feldíszítésében Siposné Bikali 
Éva önkormányzati képviselő is segített, 
a „Nevkónál” pedig Schmuck Roland és 
Fogarasi Gábor képviselők segédkeztek az 
óriási ezüstfenyő beállítása után. A volt 
Fema áruháznál lévő körforgalomban fek-
vő felirat mellett is áll már a szép fenyőfa, 
ezt Fürj Csaba és Csaba István képviselők 
segítségével díszítették a Biokom NKft. 
munkatársai. Meszesen Hencsei Zsolt tette 
a helyi mindenki karácsonyfája tetejére a 
díszeket.

HirdHird

Kertváros Kertváros 

Uránváros Uránváros 

II. János Pál útII. János Pál út
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December 6-án, a pécsi író-költő 
születésnapján, első alkalommal 

adták át a Kodály Központban a Ber-
tók László Költészeti Díjat, mely ket-
tős célt szolgál: emléket állít a névadó 
a hazai irodalmi életben igen jelentős 
munkásságának, valamint elő kívánja 
segíteni az ideológiáktól és korlátozá-
soktól mentes szabad művészetek, il-
letve a kortárs magyar költészet jeles 
alkotóinak elismertségét.

 l PécsMa.hu
A díj alapítói – a szakmai hátteret a 
Jelenkor folyóiratot kiadó alapítvány, 
az anyagi támogatást Bertók Attila, 
a költő fia biztosítja – elhatározták, 
hogy 2021-től kezdődően minden év 
december 6-án, Bertók László szü-
letésnapján díjaznak „egy, a bertóki 
életműhöz méltó” költői teljesítményt. 
A díj összege egymillió forint és nem 
csak pécsi alkotóknak szánják.
Az este házigazdája Bősze Ádám ze-
netörténész, zenei antikvárius volt. 
Az ünnepélyes átadó előtt Ágoston 
Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője szólt 
az egybegyűltekhez. Amellett, hogy is-
mertette a díj megalapításának céljait, 
röviden bemutatta az író-költő életét 
és méltatta munkásságát: többek kö-
zött hangsúlyozta, hogy Pécs sok ver-
sében fókuszba került. Emlékeztetett 
rá, hogy Bertók László folyamatosan 
képes volt költői megújulásra amel-
lett, hogy „összetéveszthetetlen hangja 
megmaradt”. 
A költő zenei szerkesztésű, a bonyo-
lulttól az egyszerű felé, mintegy vissza-
felé építkező alkotásai a szimfonikus 
zenében új életet, ha úgy tetszik, új 
értelmet nyernek a muzsika által. Ba-
logh Máté Junior Prima-díjas és Artis-
jus-díjas magyar zeneszerző Hangyák 
indulója címmel komponálta Bertók 
László ihlette művét, mely ősbemu-
tatóként hangzott el az eseményen 
a Pannon Filharmonikusok Zene-
kar előadásában. A díjátadó ünnepi 
jellegét emelte az is, hogy a számos 
Bertók-verset megzenésítő Szélkiáltó 
együttes is fellépett néhány dal erejé-
ig. Az író-költő több verse elhangzott 
Bera Márk, a Pécsi Nemzeti Színház 
színművészének előadásában, majd 
újabb ősbemutató következett, Balogh 
Máté (Paul Peuerl nyomán): Intrada 
című művéé.

Mindezek után zajlott az elismerés 
átnyújtása. Mielőtt átadta volna a lau-
dációt felolvasó Ágoston Zoltánnak a 
szót, Bertók Attila, a névadó fia és a díj 
szponzora annyit mondott:

„Vannak az életben 
egyértelmű dolgok. Például 
az is egyértelmű volt, hogy 
2021-ben Parti Nagy Lajos 

kapja a Bertók László 
Költészeti Díjat".

Mondatát ováció fogadta a Kodály 
Központ széksoraiból, majd Péterffy 
Attila, Pécs polgármestere is köszön-
tötte az eseményen egybegyűlteket. 
Méltatta a város különleges kapcso-
latát az irodalommal és a kiemelkedő 
alkotókkal, mint amilyen Bertók Lász-
ló is volt. Hangsúlyozta, az író halálá-
val nem csak a hazai kortárs irodalmi 
élet, de a pécsi közösség is pótolha-
tatlan alakját vesztette el. Parti Nagy 
Lajosnak gratulált és azt kívánta neki, 
munkái hozzanak számára még több, a 
mostanihoz hasonló sikert.
A díjazottról elhangzott laudációt 
Ágoston Zoltán ekképpen indított: 

„Bolond lennék, ha bizonygatni kez-
deném, miért jó költő Parti Nagy La-
jos”. Kiemelte munkásságának több 
fontos momentumát, idézetekkel tar-
kította a méltatást és kiemelte a művek 
ritmikáját, zeneiségét, humorát, szó-
teremtéseit, formai készségét, melyek 
együttesen „csak rá jellemző poétikát 
eredményeznek, és elemi költővé te-
szik”. A rövid beszédből kiderült, hogy 

az író a kortárs magyar irodalom egyik 
meghatározó alakja, versek, novellák 
mellett írt regényeket, drámákat, va-
lamint fordítóként is foglalkoztatott 
szerző. A laudációban magát

Bertók Lászlót is idézte, 
aki korábban úgy 

nyilatkozott Parti Nagy 
Lajos költészetéről, hogy az 
„páratlan, eredeti, eleven, 
sokszínű, utánozhatatlan, 

zseniális". 

Ezután rövid beszélgetés következett. 
Többek között arra is fény derült, hogy 
Parti Nagy Lajos nem mert odamenni 
Bertók Lászlóhoz, mikor először látta őt, 
később azonban jó barátok lettek és ne-
vettek ezen. Mint mondta, sokat jelentett 
neki és jelent még ma is. A párbeszéd 
után a díjazott saját műveiből olvasott fel.

„Egyértelmű volt, hogy Parti Nagy Lajos 
kapja az első Bertók László Költészeti Díjat”

Bertók László
1935-ben született a Somogy megyei Vésén. Csurgón érettségizett, a pécsi tanárképző főiskola magyar–történelem sza-
kát 1963-ban végezte el. 1965 óta élt feleségével Pécsett. Előbb a tanárképző főiskolán volt könyvtáros, majd 1977-től a 
Városi Könyvtár igazgatója lett. 1988-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. 1975-től lett tagja a Jelen-
kor szerkesztőségének, 1999-től főmunkatársa. Első versei 1953-ban jelentek meg, de önálló verseskötetet csak 1972-
ben adhatott ki, mivel 1955-ben államellenes izgatás vádjával börtönbe zárták versei miatt. Számos verseskötetet adott 
ki, emellett több prózát is írt. Munkásságát több tucat elismeréssel díjazták, többek között megkapta a Kossuth-díjat, a 
József Attila-díjat, a Weöres Sándor-díjat, az Artisjus díjat. Pécsen is számos elismerést kapott, a város 2008-ban dísz-
polgárának is választotta. 2020. szeptember 14-én hunyt el, temetésén Pécs polgármestere is tisztelgett a helyi irodalom 
nagy alakja előtt. Emlékére azóta például fát ültettek és irodalmi pályázatot is hirdettek.

A Pannon Filharmonikus egy Bertók László ihlette darabot adott előA Pannon Filharmonikus egy Bertók László ihlette darabot adott elő

Parti Nagy LajosParti Nagy Lajos
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Az önkormányzat és a helyi civil 
szervezetek több mint két éve 

tartó aktív egyeztetésének eredmé-
nyeként elkészült a pécsi civil kon-
cepció, amelyet a közgyűlés decem-
ber 14-én tárgyal.

 l Pernecker Dávid
Ahogy arról korábban beszámoltunk, 
nemrég tartották azt a szakmai fóru-
mot, amelynek keretén belül a város 
civil szervezetei véleményezhették a 
pécsi önkormányzat civil koncepciójá-
nak végleges tervezetét. Mint ismert, a 
koncepció elkészítésén az önkormány-
zat és a helyi civil szervezetek – a Ne-
velők Háza Egyesület koordinálásával 
– két és fél éve dolgoznak azért, hogy 
a civil szférában megmutatkozó kapa-
citásokat a városvezetés a jövőben ha-
tékonyabban tudja kiaknázni a pécsiek 
érdekében.
Kunszt Márta, az önkormányzat civil 
tanácsnoka a koncepció kidolgozá-
sának legújabb fejleményei kapcsán 
lapunknak elmondta, hogy az elmúlt 
időszak sikeres egyeztetéseinek ered-
ményeként a koncepció megvitatásra 
kész formába került, ami azt jelenti, 
hogy a december 14-ei közgyűlésen 
már tárgyalni is fogja a testület, és re-
mélhetőleg el is fogadja azt.
Felidézte: az önkormányzat korábban 
609 érintettnek küldte el a civil kon-
cepció előzetes tervezetét, amelyre 
a civil szféra szereplői reagálhattak, 
megfogalmazhatták az azzal kapcso-
latos igényeiket, véleményeiket. A ki-
küldött tervezetre 14 szervezet reagált, 
ugyanakkor sok szervezet a dokumen-
tum tervezésében is részt vett, ők már 
ekkor megfogalmazták észrevételei-
ket. A civil szervezetek által felvetett 
releváns kérések és javaslatok be is ke-
rültek a dokumentumba – tette hozzá. 

Kiemelte, hogy a koncepció 
tervét több fórumon, 

személyes egyeztetéseken 
vitatták meg a szervezetek 

képviselőivel – mondta.

–  A fő célkitűzésünk az, hogy közös 
pályázatokon forrásokat szerezzünk a 
civil szféra működtetésére, valamint 
hogy a pécsieket aktívan meg tudjuk 
szólítani a civil szervezeteken keresz-
tül. Hangsúlyozni kell, hogy ez egy 
teljesen önkéntes dolog, kétoldalú 
viszony, tehát azok a civilek vélemé-
nyezték a tervet, akik szeretnének ve-
lünk együttműködni – mondta Kunszt 
Márta.
Mint azt Pataki Veronika, a People 
First Pécs – fogyatékossággal élők tel-
jesértékű életvitelét támogató és őket 
a többségi társadalomnak bemutató 

– egyesület elnöke elmondta, szerinte 
a koncepció kidolgozásának folyama-
ta nagyon reménykeltő, melyre nagy 
szükség volt egyrészt azért, hogy az 
önkormányzat számára kiderüljön, 
milyen tevékenységeket végeznek a 
helyi civilek, másrészt pedig, hogy arra 
is fény derüljön, mely terheket tudják 
levenni a városvezetés válláról.
–  Azt hiszem, ez a legfontosabb: a 
civilek segítségére tudnak lenni az 
önkormányzatnak, és fordítva – fo-
galmazott, majd ki is fejtette, hogy a 
városvezetés azért jár jól, ha együtt-
működik az egyesületekkel, mert azok 
gyorsak és hatékonyak: azonnal tud-

nak reagálni társadalmi változásokra, 
közvetlenül érik el a célcsoportjaikat, 
akiket ráadásul más szempontok sze-
rint találnak meg.
–  Hatalmas munka volt, amit a Ne-
velők Háza Egyesület vállalt, az eredeti 
koncepciót az összes Pécsett műkö-
dő, összesen 609 civil szervezetnek 
kiküldték. Aki úgy érezte, hogy hoz-
zá tud és akar tenni, az részt vett az 
egyeztetéseken, amiknek az eredmé-
nye volt a kvázi végleges változat, amit 
aztán megint véleményezhettünk. 
Örömteli, hogy azt láttuk, a javaslata-
ink egytől egyig be is kerültek. Nagyon 
szimpatikus, ahogy az önkormányzat 
hozzáállt ehhez az egészhez, hagyta, 
hogy a civil koncepciót valóban a civi-

lek formálják, illetve a megbeszélések 
is szakmaiak voltak, a politika nem 
kapott szerepet. Pécsett sok és nagyon 
aktív szervezet van, akik a napokban 
megtartott fórumon még jobban meg-
ismerték egymást – mondta.
Hozzátette: a városvezetés ígéretet tett 
arra is a fórumon, hogy a koncepció 
nem fog akkor sem a fiók aljára kerül-
ni, ha átment a közgyűlésen.
– A mi dolgunk pedig, hogy ezt tény-
leg ne hagyjuk. A cél, hogy ez ne csak 
egy példaértékűen kidolgozott, ha-
nem példaértékűen megvalósított ci-
vil koncepció legyen, mert ezzel nagy 
lépést tennénk afelé, hogy Pécset még 

példaértékűbb várossá tegyük – fo-
galmazott Pataki Veronika, aki azt is 
elárulta, hogy többször hiába indít-
ványozták már, hogy legyen Pécsett 
fogyatékosságügyi kerekasztal, de ez 
most a civil koncepcióba végre be-
kerülhetett, esélyegyenlőségi-szociá-
lis munkacsoport név alatt. Emellett 
kiemelte, hogy egy civil koordinációs 
intézmény is kialakul a tervek sze-
rint, aminek az lenne a lényege, hogy 
gördülékenyebb és gyorsabb kapcso-
lattartást eredményezzen az önkor-
mányzat és a civilek között.
Borsós Zsófia, az elsősorban fenntart-
hatósággal és környezetvédelemmel 
foglalkozó Zöld-Híd Alapítvány szak-
mai vezetője és környezeti nevelője 

hangsúlyozta, hogy a fórumot meg-
előzte egy hosszú szakmai egyeztetés. 
– Környezetvédelmi szervezetként 
minket is bevontak a projektbe, lehe-
tett véleményezni a koncepciót, illetve 
ötleteket vártak, amiket be is építettek. 
Azt gondolom, a civilek részéről nagy 
munka volt, hiszen összegyűjtötték 
azokat az adatokat, melyekkel a város-
ban működő legkülönbözőbb szerve-
zetek tevékenységét leírják, amire ed-
dig nem volt lehetőség és példa. Maga 
az ötlet is újszerű, illetve az is, hogy az 
önkormányzat nyitottan, partnerként 
kezelt minket. Tettünk több javaslatot, 
amiket meg is fogadtak: például kér-

tük annak a rendezését, hogy a váro-
si ingatlanokat milyen keretek között 
használhatják a civilek. Továbbá felve-
tettük, hogy mikor pályázatot írnak ki, 
ne mindig csak egy-egy programra le-
hessen támogatást lehívni. Azt gondo-
lom, hogy ez valaminek a kezdete. Az 
lesz igazán érdekes, mikor meglátjuk, 
hogyan tud az együttműködésekben 
ténylegesen megjelenni a tervezet. Sok 
olyan eleme van, ami igen korszerű: 
például, hogy a város kommunikációs 
csatornáit is a civilek rendelkezésé-
re bocsátják. Szerintem ugyanis nem 
mindig pénz kérdése, hogy segíteni 
tudjanak minket, néha a kapcsolati 
rendszerre nagyobb szükség van – 
mondta Borsós Zsófia.

Elfogadásra kész a pécsi civil koncepció

Azok véleményezték a tervet, akik együttműködnének a városvezetésselAzok véleményezték a tervet, akik együttműködnének a városvezetéssel
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A kelet–nyugati bicikliút-fejlesztés 
második üteme a Szigeti út Tüzér 

utcai kereszteződésétől a Megyeri 
térig folytatódik.

 l Pernecker Dávid
Nemrég számoltunk be arról, hogy 
november 19-től hivatalosan is hasz-
nálhatóvá vált a Szigeti úti kerékpárút 
Rácvárosi útig tartó szakasza, amelynek 
köszönhetően már két keréken is biz-
tonságosan, könnyebben és gyorsabban 
– az orvosi kart is érintve – elérhetővé 
vált a belvárosból a nyugati városrész.

Ezzel azonban a fejlesztés 
első üteme zárult csak le.

A beruházás második ütemében a Szi-
geti út Tüzér utcai kereszteződésétől a 
Megyeri térig kerékpársávokat jelöl-
nek ki – mondta el lapunknak Auth 
István önkormányzati képviselő.
Mint mondta, a tervek szerint a má-
sodik ütem részeként először a Szi-
geti út és a Tüzér utca csomópontját 
fogják fejleszteni, amelynek keretében 
megújul a jelzőlámpás kereszteződés, 
az útburkolatot teljesen kicserélik (új 

alap-, kötő- és kopóréteget is kap az 
út), valamint – ahogy az első ütemben 
– felújítják a vízelvezetési-rendszert is.
A Szigeti úton többek között útszélesí-
tési és járdaépítési munkákat végeznek 
majd, szintén kicserélik a teljes útbur-
kolatot, új buszmegállót létesítenek az 
út déli oldalán (az orvoskarral szem-
ben), megújul a közvilágítás is a szaka-
szon, ahogy a csapadékvíz-elvezetési 
rendszer.
A Szigeti út és a Honvéd utca keresz-
teződésében a munkálatok során az 
útburkolat cseréje és a közvilágítás 
fejlesztése mellett egy új jelzőlámpás 
csomópontot alakítanak ki.
A Honvéd utca és a Huszár utca kö-
zött lecserélik az út kopórétegét és új 
kerékpársávokat festenek fel. A Huszár 
utca és a Megyeri tér közötti szakasz 
északi oldalán is új biciklisávot feste-
nek fel, míg a déli oldalon új bicikliút 
épül majd, valamint a Rókus sétánnyal 
szemben egy új buszmegálló és busz-
váró is épül a tervek szerint. Az ütem 
munkálatai a Megyeri térnél érnek 
véget, ahol kiszélesítik a gyalogátkelőt. 
Az elkészült új szakasz itt csatlakozhat 
majd a Megyeri út észak–déli irányú 
fejlesztését célzó, tervezés alatt álló 
projekthez.
A fenti, Tüzér utca–Szigeti út keresz-
teződésétől induló és a Megyeri térig 
tartó szakasz tervezése kész, a szakasz 
építéséhez szükséges keretösszeg ren-
delkezésre áll, a kivitelezési közbeszer-
zés kiírásáról pedig december 14-én 
dönt a közgyűlés – mondta Auth István.

Az említett Megyeri úti, jövő ta-
vaszra tervezett fejlesztések kapcsán 
Auth István elmondta, hogy a Szi-
geti úti bicikliút a volt Magasház he-
lyén található térnél csatlakozna be 
abba a tervezett kerékpárútba, ami 
a Megyeri úton keresztül egészen az 
Expo Centerig vezethet majd. Ebben 
a projektben talán a legfontosabb fej-
lesztési terv az, hogy a Megyeri út és 
a Mártírok út közismerten veszélyes 
csomópontját jelzőlámpás kereszte-
ződéssé tennék.
A kerékpárút-fejlesztések kapcsán Si-
mon Wintermans pécsi–holland bi-
ciklis a Zöld Bringások képviseletében 
lapunknak elmondta, hogy az ilyen 
projektek nem csak a bicikliseknek 
fontosak, hanem azoknak is, akik nem, 
vagy nem rendszeresen bringáznak.
– Nagyon fontos, hogy Pécsen kiépül-
jön egy jól működő, logikus, jól kivi-
telezett bicikliút-hálózat, mert minden 
biciklissel kevesebb lesz az autós, ez a 
kocsival közlekedőknek is jó, hiszen 
kisebb lesz a forgalom, kevesebb lesz 
a dugó, nem kell sokáig parkolóhelyet 
keresni. Az pedig mindenkinek jó, 
ha nem lesz annyira nagy a légszeny-
nyezettség és nem lesz akkora zaj. 
Minden hasonló biciklizést támogató 
döntésnek és fejlesztésnek örülünk, de 
azt azért el kell mondani, hogy még 
nagyon az elején vagyunk – mondta, 
majd hozzátette, hogy az ideális az 
lenne, ha az új bicikliutak tervezésébe 
a helyi bicikliseket, biciklis szervezete-
ket is bevonnák.

December 1-jétől újra használhatják a közleke-
dők a felújított József utcát, ahol a szolgál-

tatók összehangolásával egyszerre történt meg 
valamennyi közmű rekonstrukciója és a teljes út-
felület burkolása az elmúlt hónapokban. Viszont 
az ideiglenes parkolókat már nem vehetik igénybe 
az autósok.

 l PécsMa.hu
A József utca közműveinek átfogó felújítása idén 
áprilisban kezdődött. Annak érdekében, hogy a kör-
nyék lakóit a lehető legrövidebb ideig és legkevésbé 
zavarja a teljes útzár mellett végezhető rekonstruk-
ció, az önkormányzat elvárásainak megfelelően, a 
Biokom NKft. koordinációjában, a szolgáltatók, a 
Tettye Forrásház Zrt. és az E.ON Hungária Csoport 
összehangolták kivitelezéseiket – olvasható a város-
háza közleményében.
Pécs polgármestere, Péterffy Attila a belvárosi utcá-
ban zajló munkák kapcsán a következőket fogalmaz-
ta meg:
„A lakók helyzetének megkönnyítése érdekében 
több rendkívüli intézkedést készítettünk elő. A Bi-
okom NKft. ideiglenes parkolóhelyeket alakított ki 
számukra a környéken, és a szemétszállítást is úgy 

szervezték meg, hogy az a lehető legkisebb kényel-
metlenséget okozza. Így végül komolyabb panaszok 
nélkül sikerült befejezni a beruházást.”
Az önkormányzati közlemény szerint az utolsó 
útszakaszt november 30-án aszfaltozták le a Szent 
Mór utcában, ezzel zárult le végleg a komplex 
közműcsere a környéken. A Tettye Forrásház és 
az E.ON által indított, összesen 260 millió forint 
értékű beruházás-sorozatban a József utca teljes 
hosszában megújult a gáz-, áram-, ivóvíz- és szeny-
nyvízhálózat: összesen 3336 méternyi üzembiztos 
vezetéket építettek ki.
A víziközmű-felújítás a Szent Mór és a Kisflórián ut-
cák József utcától délre eső részét is érintette, a mun-
kálat a Szent Mór utcában ért véget.

December elsején ezt a szakaszt is 
visszaadták a forgalomnak.

A kieső parkolási kapacitás pótlására a városüzemel-
tetési vállalat a József utca lakóinak ideiglenes vára-
kozási lehetőségeket biztosított a környező utcákban 
és magánparkolókban. Azonban a munkálatok be-
fejezésével ezek az alternatív parkolási lehetőségek 
megszűntek – zárul a városháza tájékoztatója.

Példaértékű összefogás: befejeződött a József utca felújítása

Folytatódik: új bicikliút és új jelzőlámpás kereszteződés is épül a Szigeti úton

A Rácvárosig tartó szakasz már elkészült A Rácvárosig tartó szakasz már elkészült 

Áprilisban indult a munkaÁprilisban indult a munka
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Valóságos népmozgalom állt a so-
kak szerint igazságtalanul elma-

rasztalt pécsi pedagógus mögé – írja 
a Népszava.

 l PécsMa.hu
A napokban kezdődött volna Jancsula 
Dezső büntetőpere a Pécsi Járásbíró-
ságon, de a tárgyalást védője kérésére 
február 9-ére halasztották – közli a 
lap.
Mint ismert, a 61 éves magyar–törté-
nelem szakos pedagógust az ügyész-
ség személyi szabadság megsértésé-
nek bűntettével vádolja, mivel tavaly 
ősszel összeszólalkozott egy, az iskola 
előtt tiltott helyen cigarettázó 16 éves 
fiúval, a vita pedig elmérgesedett, 
majd Jancsula percekig nem engedte 
el a fiatalt.
A bíróság tárgyalás nélkül 170 ezer 
forint pénzbüntetésre ítélte Jancsula 
Dezsőt a felvételek és tanúvallomások 
alapján, ám ha ezt elfogadná, elveszí-
ti állását, mivel bűncselekményben 
elmarasztalt személy legalább 3 évig 
nem lehet közalkalmazott. Ezzel a 
szinte nyugdíj előtt álló tanár nehéz 
anyagi helyzetbe kerülne.

A büntetlen előéletű, 36 
éve tanító Jancsula Dezső 

fellebbezett az ítélet 
ellen, ezért tárgyalással 

folytatódik az eljárás.

Közben nagyon sokan álltak ki a tanár 
mellett: közel hétszázan tüntettek érte 
Pécsen tanítványai szülei és volt diák-

jai, akik petíciót is indítottak, mond-
ván, Jancsula azt tette, ami a feladata: 
próbálta megvédeni a gyerekeket, és 
fenntartani a rendet az iskolában.
A Népszava értesülései szerint több 
kormánypárti politikus is kiállt a pe-
dagógus mellett, felvetették, hogy a 
hasonló esetek megelőzése érdekében 
jogszabály-módosítással kellene több-
letjogot biztosítani a diákokra vigyázó 
tanároknak.

A tanár védője, Hidegné Csernik 
Aranka ismét hangsúlyozta, szerinte 
védence nem követett el bűncselek-
ményt, de nem nyilatkozott arról, 
miért kérte a tárgyalás elhalasztását. 
Jancsula viszont elmondta, ügyvédje 
eljárási kegyelmi kérvényt nyújtott be 
Áder János államfőhöz, és azt szeret-
nék, ha az indítvány elbírálásáig fel-
függesztené a bíróság a pert – foglalta 
össze a lap.

Újabb kertvárosi buszmegállót fedtek be 
a városrészben élők kérésére
Ez már a harmadik kertvárosi buszváró, amit Schmuck Roland ön-
kormányzati képviselő a helyi lakosok kérésére lefedetett.

Egy újabb kertvárosi buszmegálló lefedésével sikerült ismét eleget tenni a 
városrészben élők kérésének. Mint ismert, Schmuck Roland önkormány-
zati képviselő tavaly ősszel saját képviselői keretéből fedetett be két Keszüi 
úton található buszmegállót (a Bogár utcai és a Berzsenyi utcai buszvárók-
ról van szó), most pedig, idén novemberben – szintén a lakosság igényének 
eleget téve – elkészült a Krisztina tér Maléter Pál úttól északra található 
megállójának befedése is, újfent Schmuck Roland képviselői keretéből.
– A Keszüi úti buszmegállók lefedése a helyi lakosok kérése alapján került 
be a választási programba. Miután ezt a két várót lefedettem, sokan lát-
ták a körzetemben, hogy mennyire fontos és hasznos ez, főleg ilyenkor, az 
esős-szeles évszakokban. Egyértelműen pozitívak voltak a visszajelzések. 
Ezért fordultak hozzám azzal a kéréssel, hogy a Krisztina téri buszmegál-
lóban is alakítsunk ki fedett buszvárót, aminek eleget is tettem. Emellett 
pedig tervben van a körzetemben további megállók lefedése is – mondta a 
képviselő. Hozzátette, hogy a Keszüi úti várók 300-300 ezer forintból kap-
tak új polikarbonát borítást, míg a Krisztina téri megálló – az alapanyagá-
rak emelkedése miatt – 500 ezer forintból újult meg. A három megálló lefe-
dése tehát 1,1 millió forintból valósult meg. Megjegyezte továbbá, hogy az 
új városvezetés alatt eddig 11 buszmegállót fedtek le a város számos pont-
ján, közülük 9-et önkormányzati forrásból, egyet pályázati forrásból, egyet 
pedig egy magáncég újított fel. Végezetül kiemelte, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő buszvárók lefedése folyamatosan zajlik és felhívta a pé-
csiek figyelmét arra, hogy ha szeretnék, hogy a lakókörnyezetük közelében 
lévő buszmegállókat hasonlóképp befedjék, akkor jelezzék igényüket az 
adott terület önkormányzati képviselőjének.

Elhalasztották a meghurcolt tanár tárgyalását, 
az államfő kegyelmére vár Jancsula Dezső

Tárgyalás nélkül ítélték 170 ezer forintos pénzbüntetésreTárgyalás nélkül ítélték 170 ezer forintos pénzbüntetésre
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Egy agresszív személy okozta incidens után 
született meg a döntés, hogy segítsék közterü-

let-felügyelők a betegirányítást a Lánc utcai ren-
delőintézetben.

 l PécsMa.hu
Néhány napja közterületfelügyelők segítik a betegirá-
nyítást és a triázsolást a Lánc utcai rendelőintézetben. 
Dr. Örkényi Anna, az Egyesített Egészségügyi Intéz-
mények vezetője lapunknak elmondta, a közelmúlt-
ban egy agresszív beteg okozott riadalmat a személy-
zet és a betegek körében, aki a recepciónál az üveget 
is betörte. Erről értesülve döntött úgy a városvezetés, 
hogy a pécsi közterület-felügyelet segítségét kéri. Ez 
már egyébként korábban is megtörtént, amikor a ren-
delő oltópontként üzemelt, így volt már gyakorlatuk a 
szervezet munkatársainak ezen a téren.

Märcz János, a „közteresek” vezetője lapunknak el-
mondta, munkatársai jelentik az első szűrőt a belé-
pésnél. 

Ellenőrzik, hogy a Lánc utcai rendelőbe 
érkezők rendelkeznek-e időponttal, 

és ügyelnek arra is, hogy – a 
járványhelyzet miatt – ne legyen túl 
sok beteg egyszerre az épület belső 

tereiben.

Dr. Örkényi Anna mindehhez hozzátette: a közterü-
let-felügyelők munkája nagy segítséget jelent a be-
tegirányításban és a triázsolásban, másfelől puszta 
jelenlétük remélhetőleg hosszú távon is megelőzi az 
említett incidenseket.

A helyi termelők helyzetbe hozása, 
a minőségi áruk és a termékpa-

letta színesítése, és ezáltal új vá-
sárlók becsábítása a célja annak az 
átláthatóságot erősítő őstermelői 
pályázatnak, amit hétfőn hirdetett 
meg a pécsi önkormányzat és a Pécsi 
Vagyonhasznosító Zrt. 

 l PécsMa.hu
„A pécsi városvezetés célja, hogy az új 
vásárcsarnokban kedvező értékesítési le-
hetőséget biztosítson az őstermelők szá-
mára, ezzel elősegítse a helyi, minőségi 
alapanyagok és termékek terjesztését, szí-
nesítse az új létesítmény kínálatát. A ko-

rábbi ígéretnek megfelelően ezért döntött 
a pécsi önkormányzat és a vásárcsarnokot 
üzemeltető Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 
(PVH) egy őstermelői pályázat kiírása 
mellett” – olvasható a városháza lapunk-
hoz eljuttatott közleményében.
A tájékoztatóban Ruzsa Csaba, Pécs 
gazdaságért felelős alpolgármestere a 
fentiek kapcsán megfogalmazta: gon-
dosan mérlegelték az őstermelői körre 
jellemző sajátosságokat, így például 
azt, hogy kis mennyiségben, jellemző-
en szezonális termékeket állítanak elő, 
valamint hogy maguk árulják porté-
káikat, és hogy sokszor raktár-, illetve 
hűtőkapacitásra is szükségük van.

– Ezeket a jellemzőket figyelembe véve 
állítottuk össze a pályázatot, amelyet 
most hirdettünk meg – idézi a közle-
mény az alpolgármestert.
A beszámoló szerint a pályázat elbí-
rálásánál azok élveznek majd előnyt, 
akik biotermelésből származó ter-

méket árulnak, akik fenntartható 
gazdálkodást folytatnak, jelenleg a 
csarnokban nem elérhető őstermelői 
árucikket kínálnak, vagy egész évben 
vállalják az árusítást.
– Célunk, hogy új, a vásárcsarnokban 
eddig nem árusító őstermelőknek is 
megnyissuk a létesítményt, és velük 
közösen minőségi és helyi termékek-
kel színesítsük a vásárcsarnok kíná-
latát. Ezzel új vásárlói réteget is be 
tudunk csábítani a csarnokba, ami a 
többi árus számára is előnyös. A pá-
lyázat célja továbbá, hogy átlátható, 
világos kereteket rögzítsen, amely-
ben mindenki egyenlő bánásmódban 
részesül, mert ez a hosszú távon is 
gazdaságos és fenntartható működés 
alapfeltétele – foglalta össze Ruzsa 
Csaba.
A pályázati dokumentáció a pvh.hu 
oldalon, az új vásárcsarnok menü-
pont alatt érhető el. A pályázatokat 
2022. január 7-én éjfélig lehet be-
nyújtani. 

A bírálatot követően 
január végéig dől el, 

hogy a pályázók közül kik 
árusíthatnak majd az új 

csarnokban.

Azoknak sem kell távol maradniuk, 
akik számára a 13 asztalon nem jut 
hely. Az új vásárcsarnok külső asz-
talain a szabad helyek függvényében 
lesz lehetőség árusításra – zárul az 
önkormányzat közleménye.

Új vásárcsarnok: az átláthatóságot erősíti az őstermelői pályázat

Közterület-felügyelők segítik a munkát a Lánc utcai rendelőintézetben

Az összesen 13 darab, egyenként 2×0,8 méteres asztalra a Pécs 50 kilomé-
teres körzetében dolgozó őstermelők pályázhatnak, akiknek nincs tartozása 
sem az adóhatóság, sem a PVH felé. A csarnokban lévő asztalokat határozott 
időre, 3+3 évre lehet bérbe venni, a szerződést a bérlő évente egy alkalommal 
felmondhatja. Az asztalok egyszeri igénybevételi díja nettó 50 ezer forint, a 
bérleti díjuk pedig havi nettó 30 ezer forint lesz. A havi rezsiköltség nettó 
3540 forint.
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Ruzsa Csaba: idén pont kerülhet a tárgyalások 
végére a pogányi reptér kapcsán

Sajtótájékoztatót tartott a napok-
ban a pogányi reptér előtt Hoppál 

Péter fideszes országgyűlési képvi-
selő, Őri László, a megyei közgyűlés 
kormánypárti elnöke és Kővári Já-
nos megyei városfejlesztési biztos. 
Miközben mind bizakodva várják a 
pécs-pogányi repülőtér remélt fej-
lesztéseit, Ruzsa Csaba alpolgár-
mestertől megtudtuk, hogy közel a 
megegyezés a kormánnyal a légiki-
kötő eladásáról.

 l Szakács Miklós
November 9-én érkezett szerkesztő-
ségünkbe a meghívó arra a sajtótájé-
koztatóra, amelyet Hoppál Péter, Őri 
László és Kővári János hirdetett meg 
aznap délelőttre a pogányi repülőtér 
elé. Mivel a város és a kormány között 
már jó ideje tartanak az egyeztetések 
a légikikötő átadásáról, benne volt a 
levegőben, hogy az önkormányzatot 
„beelőzve” jelentik be a megegyezést, 
azonban végül erre nem került sor. Az 
esemény apropója valójában az volt, 
hogy Hoppálék kifejezzék reményüket 
a reptér szükséges fejlesztése kapcsán.
– A reptér egy olyan passzív vagyona 
Pécs városának, amely hosszú évek 
óta nagyon kevés fejlesztést kapott – 
mondta Hoppál Péter országgyűlési 
képviselő. – Jelen állapotában a város, 
a térség gazdasági fejlődéséhez nem 
tud hozzájárulni.
Hoppál hozzátette, hogy a kormány 
által nemrég bejelentett repülőtér-fej-
lesztési programban a pogányi bázis-
nak kiemelt helyen kell lennie, régiós 
központként kell funkcionálnia. Mivel 
szerinte egy város erejét meghaladja 
egy nemzetközi repülőtér működte-
tése, elengedhetetlen a kormányzati 
támogatás, amelynek persze előfeltéte-
le, hogy a Pécs és a kormányzat között 
zajló tárgyalások az átadásról meg-
nyugtatóan záruljanak le. Ha ez meg-
történik, Hoppál szerint megnyílik az 
út egy olyan, várhatóan tízéves folya-
mat előtt, amely során akár 10 milli-
árd forint értékű beruházás valósulhat 
meg, és amelynek köszönhetően a lé-
gikikötő aktív szerepet tud vállalni a 
térség gazdasági fejlődésében.
Őri László, a megyei közgyűlés elnöke 
kiemelte, hogy az M6-os autópálya or-
szághatárig történő meghosszabbítása, 
vagy a mohácsi nemzetközi kikötő 
építése is a fenti célt szolgálja, ebben 
pedig tökéletesen illeszkedhetne Po-
gány fejlesztése is.
– Ez a reptér az elmúlt 15 évben nagy-
jából 1,5-2 milliárd forint működési 
támogatást kapott Pécs költségvetésé-
ből, de ez idő alatt nem sikerült azt a 
fejlesztést lebonyolítani, amire szüksé-
ge lett volna ahhoz, hogy valóban gaz-

daságélénkítő szerepe legyen – tette 
hozzá Kővári János megyei városfej-
lesztési biztos. – Nemrég egyeztettem 
Ruzsa Csaba alpolgármesterrel ebben 
az ügyben, és bizakodó vagyok, akár 
napokon belül megszülethet ugyanis 
a megállapodás a város és a kormány 
között, ha sikerül megtalálniuk a kö-
zös pontokat.
A PécsMa megkereste a város gazda-
sági ügyekért felelős alpolgármesterét 
is, arról érdeklődve, hogyan állnak a 
tárgyalások.
– Intenzív tárgyalások zajlanak je-
lenleg is a pogányi reptér kapcsán – 

mondta Ruzsa Csaba. – Gyakorlatilag 
óránként haladunk előre, és egyezte-
tünk az ügyben érdekelt kormányzati 
szereplőkkel. A napokban is lesznek 
még tárgyalások, sőt, a hét elején is sor 
kerül további egyeztetésekre. Azt nyu-
godtan elmondhatom, hogy a város és 
a kormányzat szándékai megegyeznek 
a reptér kapcsán, néhány gyakorlati 
kérdésben kell pontosítani, összehan-
golni az álláspontokat.

A közgyűlésen a reptér 
eladása is téma lehet, bár, 

hogy addig megszülethet-e 
a hivatalos megegyezés az 
értékesítésről, nem tudni 

még. 

Az alpolgármester szerint például a 
pontos vételárról és a felek jövőbeni 
kötelezettségeiről kell még egyeztet-
ni, de ezzel együtt is bizakodva tekint 
előre.
– Optimista vagyok ebben a kérdésben, 
azt gondolom, hogy még az idei évben 
megszülethet a megállapodás – jelen-
tette ki az alpolgármester, akitől azt is 
megkérdeztük, mit gondol Hoppálék 
sajtótájékoztatójáról, és az ott elhang-
zottakról. – A városvezetéssel másfél 
éve indítottuk el azt a folyamatot, ami 
most a kormányzattal történő meg-
egyezés felé halad. Abszolút pozitív do-
lognak tartom, hogy a képviselő úrék is 
támogatnak minket ebben a törekvé-
sünkben, hiszen a megegyezés minden 
pécsi, baranyai ember érdeke is. 
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December 13–23. között minden véradási helyszínen egy csomag szaloncukorral köszönik 
meg a véradást.

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

Megközelíthető a 30, 30Y, 130, 103, 109E, 55 járatokkal. Véradóknak ingyenes parkolási 
lehetőséget biztosítanak az intézmény udvarában.

Véradási időpont: hétfő, csütörtök: 8.00–17.00; kedd, szerda, péntek: 8.00–15.00

Külső véradási helyszínek:
• Pécs Plaza (Megyeri u. 76.) december 14. 15.00–17.00 
• Pécs Plaza (Megyeri u. 76.) december 19. 10.00–13.00

A véradók adománya a betegek számára a gyógyulást, gyakran a túlélést, az életben mara-
dást jelenti. A vérkészlet egyensúlyát egyre nehezebb fenntartani, a megbetegedések miatt 
a kiszállásos véradások lemondása egyre nő, ugyanakkor a kórházi felhasználási igények 
is folyamatosan emelkednek. Aki teheti, menjen vért adni! Az intézetek nyitva vannak, a 
véradások helyszínei biztonságosak, mindenki egészségére ügyelnek.

Véradáshoz ne felejtsük otthon a személyazonosító igazolványt, lakcím- és tb-kártyát. 

Véradásokról: ovsz.hu, voroskereszt.hu, veradas.hu

Véradás december 13–19. között
Az esemény december 17-én, pénteken 11 órakor kezdő-
dik a Búza téren. Mindenkinek jut egy tál meleg étel, sőt 
ajándékcsomagot is kapnak a nehéz helyzetben élő pécsi-
ek.

A szervezők babgulyással és zsíros kenyérrel várják a ka-
rácsonyi ételosztásra érkezőket, emellett tartós élelmisze-
rekből álló ajándékcsomagot is kiosztanak a rászorulók 
számára.

Az ételosztást támogatja: a Demokratikus Koalíció, a Job-
bik, az LMP, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd Ma-
gyarországért, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, 
a Mindenki Pécsért Egyesület, a Pécs Jövője Egyesület, a 
Fórum Sopianae Egyesület, a Nő az Esély Egyesület, Pé-
terffy Attila polgármester, Márki-Zay Péter ellenzéki mi-
niszterelnök-jelölt, Tóth Bertalan parlamenti képviselő, az 
MSZP társelnöke, Mellár Tamás, Keresztes László Lóránt, 
Szakács László parlamenti képviselők, a Baranya Megyei 
Szakszervezetek Akcióegysége, a Kóstolda lakásétterem, 
Lokodi Ákos séf, Simon Wintermans, valamint a Mecsek 
Füszért.

Karácsonyi ételosztás

A lakossági és önkormányzati összefogás ered-
ményeként megszületett új tettyei közösségi 

tér neve Hamerli park lesz – ha a közgyűlés elfo-
gadja az erről szóló javaslatot. A világhírű pécsi 
kesztyűgyáros leszármazottai megtiszteltetésnek 
vették és támogatták az ötletet. 

 l Pernecker Dávid
Nem is olyan rég írtuk meg, hogy egy példaértékű 
városi összefogás eredményeként egy új kis parkot 
alakítanak ki a Vince utcában. Az egykori kesztyű-
gyár irodaépülete mögötti elhanyagolt zöldfelületet 
egy közeli cég munkatársa, Illés Zoltán kezdte el 
rendbe szedni, szépítgetni, azzal a céllal, hogy egy 
új közösségi teret hozzon létre. Rengeteg szemetet 
szedett fel a korábban hulladéklerakónak használt 
területről, több konténernyi hulladékot pedig saját 
költségén szállíttatott el, ezután viszont a szemétszál-

lításban már segítségre szorult: a Vince Patak Regat-
tát szervező Pöttyös Macska Egyesületen keresztül 
kereste fel Horváth Tamást, a terület önkormányzati 
képviselőjét, aki az ügy mellé állva elintézte, hogy a 
Biokom NKft. munkatársai is beszálljanak a takarítá-
si munkába. Horváth Tamás mindemellett képvise-
lői keretéből támogatta, hogy a kis domboldali térre 
padok és szemetesek is kerüljenek, Illés Zoltán pedig 
még virágmagokat is ültetett. 
A szemétlerakóból parkká változtatott területet érin-
tő munkák legújabb fejleményei kapcsán Horváth 
Tamás lapunknak elmondta, hogy a tér mellett lévő, 

nem túl esztétikus szürke betonfalra egy „freskót” 
festet, amit a Pöttyös Macska Egyesület készít majd 
el. A festmény – a szemközti utcakép tükörképeként 
– többek között a színes tettyei házakat és háztető-
ket ábrázolja majd hajnali fényben, de a Vince Pa-
tak Regatta papírhajói is láthatók lesznek a művön. 
Emellett még egy lépcsőt is építenek majd, ami az 
utcáról vezet majd fel a parkba, továbbá a képviselő 
megkérte a Biokom NKft.-t, hogy vizsgálják meg an-
nak lehetőségét, hogy lehet-e a területre fákat ültetni.

Felidézte, hogy már a közös munka 
kezdetén fontos kérdés volt, hogy mégis 

mi legyen a parkocska neve.

A döntés pedig – mint mondta – tulajdonképpen 
egyértelmű volt: a Tettye új kis közösségi tere a Ha-
merli park nevet kapja. Mint ismert, Hamerli János 
(más alakban: Hamerly) tímármester, az ország első 
– és gyorsan világhírűvé vált – kesztyűgyárának ala-
pítója az 1861-ben indult belvárosi üzemét (ahol a 
kesztyűk mellett sérvkötőket is készítettek) 1877-ben 
költöztette át a Vince-patak partjára, a mai Vince ut-
cába. 
– A névadással kapcsolatban természetesen megke-
restük a Hamerli-családot, akik nagyon örültek az 
ötletnek, megtiszteltetésnek vették és támogatták a 
javaslatot – mondta a képviselő.   
Végezetül Horváth Tamás hozzátette: az új park ava-
tása jövő tavaszra várható, amikor beköszönt a jó idő 
és virágozni kezdenek az ott ültetett virágok. 
A park névadásáról szóló előterjesztést a Kulturális 
Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a 
Városfejlesztési és Kommunális Bizottság is megtár-
gyalta a napokban, döntésükről a december 14-ei 
közgyűlést tájékoztatni fogják. A képviselők hiva-
talosan a közgyűlésen döntenek majd a névadásról.

A pécsi kesztyűgyár alapítójáról 
nevezhetik el a Tettye új kis parkját

Jövő tavasszal avathatják fel a Hamerli parkotJövő tavasszal avathatják fel a Hamerli parkot
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Eredményesen zárult a mecseki központ fejlesz-
tését célzó projekt, a részt vevő gyermekek szá-
mára igazi élmény ott a tanulás, a programok rá-
adásul a természettudományok – biológia, fizika, 
földrajz – iránt is felkeltik az érdeklődést, sőt a 
tantermi oktatás is jobban működik ez után. Mu-
tatjuk a legújabb tapasztalatokat.

A Pécsi Állatkert, a Janus Pannonius Múzeum és 
a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület 
a „Mecseki Természettudományos élményközpont 
fejlesztése” névre keresztelt projekt keretében a 
velük szoros együttműködésben álló 20 közoktatási 
intézmény – 10 vidéki és 10 pécsi általános iskola – 
bevonásával gyűjtött tapasztalatokat az élményala-
pú tanulás, valamint a pedagógusi és tanulói vissza-
csatolásokra vonatkozóan a jelenlegi félévben.

A cél ezúttal is a pedagógusok módszertani fejlesz-
tése, valamint a diákok élményalapú tanítása volt. 
Mindezek által valósult meg a programba bevont 
diákok látásmódjának és tudásának szélesítése, az 
általános tanulási motiváció javítása, de a gyerekek 
természettudományok iránti mélyebb érdeklődését 
is sikerült felébreszteni.

A projekt idén decemberben zárul, így sok tapaszta-
lat, eredmény és adat áll rendelkezésre.

A jelenlegi szakaszban, a korábbi online egyezte-
tés helyett személyes mélyinterjúkra került sor a 20 
intézmény 20 pedagógusával. Az általános iskolák 
közül 10 pécsi és 10 vidéki települést kerestek fel a 
szervezők, így teljesebb képet kaphattak a tapaszta-
latokról, hiszen a tanintézmények más-más földrajzi 
távolságra helyezkednek el az élményközponttól, 
valamint más-más társadalmi-gazdasági helyzetben 
lévő járásban találhatók. Ezek a tényezők pedig je-
lentősen befolyásolták a kapott eredményt.

A pedagógusok között 90 százalékos arányban tör-
tént tapasztalatátadás a programmal kapcsolatban, 
tehát a sorozatnak igen fontos szerepe van/volt a 
hagyományos oktatásban is. A programsorozat di-
ákokra gyakorolt pozitív, kedvező hatásait az eddigi 
három visszamérés mellett a negyedik etap peda-
gógusi visszajelzései is megerősítik. A tanárok egy-

behangzó véleménye az, hogy bizonyos területeken 
érezhető változások mennek végbe a diákok köré-
ben, és lelkesen vesznek részt a foglalkozásokon, 
örömmel és gyakran mesélnek társaiknak az élmé-
nyeikről.

A pedagógusok az élményközpont oktatói által tar-
tott előadásokat rendkívül újszerűnek, szemléletes-
nek és érdekesnek tartották.

Az interjúk során megosztották, hogy szerintük az 
élményalapú tanulás motiválóan hat a diákok isme-
retszerzéshez való viszonyulására, az adott közeg-
ben és környezetben felszabadultabban és lelke-
sebben fogadják be a tananyagot, tapasztalati úton 
könnyebben és jobban megy a tanulás. A hátrányos 
helyzetű gyerekek pedig szinte csak így juthatnak 
el az állatkertbe, ahol a Mecseki Természettudomá-
nyos Élményközpontot alakították ki, ez sokuknak 
nyújtott segítséget a kibontakozásban és emellett 
életközelibbé váltak a tanórák is.

A projekt során nemcsak a diákok új típusú tanu-
láshoz való hozzáállását mérték, hanem a kompe-
tenciák, készségek fejlődését is. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az önképzés, önfejlesztés, a termé-
szettudományos és technológiai, valamint a szociá-
lis kompetencia területén volt a legnagyobb arányú 
előrelépés. A digitális kompetencia és a nyelvi kész-
ségek fejlesztésében már változatosabbak voltak a 
visszajelzések, de még itt is mérhető volt a javulás.

A projekt egyik várt hatása volt a természettudo-
mányi oktatás színvonalának, minőségének, ered-
ményességének és hatékonyságának növelése a 
pedagógusok módszertani fejlesztése által. Ennek 
érdekében a projekt megvalósítói új élménype-
dagógiai módszertanokat és feladattípuso-
kat igyekeztek megismertetni a részt vevő 
tanárokkal, amelyeket a későbbiekben 
gyakorlatok formájában beépíthetnek 
a hagyományos tantermi oktatásba 
is.

A megkérdezett tanárok 65 szá-
zaléka ismert meg valamilyen új 
feladattípust, vagy pedagógiai 

módszert.

A válaszadók 62 százaléka pedig integrálta is a 
megszerzett új ismereteket a tanrendjébe. A pe-
dagógusok többsége (60 százalék) szerint a prog-
ramnak van közvetlen hatása az iskolai oktatásra is, 
bár a még fennálló vírushelyzet ellenére az iskolák 
többsége tervez új természettudományokkal kap-
csolatos projektet, szakkört, versenyt, vagy egyéb 
foglalkozást is indítani.

A program ugyan nem járul hozzá teljeskörűen a 
hátrányok leküzdéséhez, ugyanakkor a szemlélet-
váltásban és a beszűkült élettér tágításában meg-
határozó szereppel bírt. A vidéki iskoláknál a peda-
gógusok többször is kiemelték, hogy sok gyerek a 
települést sem hagyta még el, így a program min-
denképpen hasznos volt számukra.

Emellett a pedagógusok visszajelzése alapján a diá-
kok az élményalapú tanulást inkább kirándulásként 
fogták fel, a sok érdekesség miatt fegyelmezetteb-
ben is viselkedtek, javultak a magatartásbeli prob-
lémák és sok esetben az alapismeretek hiányát is 
sikerült pótolni.

A programok a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit 
Kft., a Janus Pannonius Múzeum és a Dél-Pannon 
Múzeumokért Közhasznú Egyesület konzorciuma az 
EFOP-3.3.6-17-2017-00011 kódszámú, és „Mecse-
ki Természettudományos élményközpont fejleszté-
se” című projektjének keretében valósultak meg.

Imádták a gyerekek 
a Mecseki Természettudományos Élményközpont programjait
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Az önkormányzat az Árkáddal 
együttműködve, a Pintér János 

Program keretében újította meg a 
Jánosi Engel Adolf teret, ezzel a vá-
ros harmadik legnagyobb játszóterét 
hozták létre.

 l Szakács Miklós
Komoly összefogás eredményeként 
adták át múlt pénteken az Árkád 
alatt lévő új játszóteret. A Jánosi En-
gel Adolf tér fejlesztésének kezdemé-
nyezője Kővári János volt, aki saját 
képviselői keretéből támogatta is a 
beruházást. Az önkormányzat ezt a 

helyszínt beemelte az indén elinduló 
Pintér János Parkmegújítási Program-
ba, és az Árkád Pécs Bevásárlóközpont 
is hozzájárult a munkához egy jelentős 
összeggel.
– Ez az együttműködés példaértékű 
– emelte ki az átadón Ruzsa Csaba, 
Pécs gazdasági ügyekért felelős alpol-
gármestere. – Nagyon bízom benne, 
hogy ezzel déli irányba is meg tudjuk 
egy kicsit hosszabbítani a belvárost, 
így ahhoz a nem titkolt célunkhoz is 
közelebb kerülünk, hogy az új vásár-
csarnokot helyzetbe tudjuk hozni. Az 
Árkád igazgatója, Martits Balázs azt 

mondta, nagyon büszke arra, hogy a 
bevásárlóközpont is hozzájárulhatott a 
beruházáshoz. 

Szerinte közös érdek volt, 
hogy megújulhasson 
a belvárosnak ez a kis 

szeglete, amely korábbi 
állapotában már 

meglehetősen elhanyagolt 
volt.

– Elvégeztük a területen a szükséges 
parkosítási munkákat, és egy szép, 

nagy játszóteret hoztunk létre 14 já-
tékelemmel – árulta el a Biokom 
ügyvezető igazgatója, Meixner Bar-
na. – Tavasszal még egy kötélpályát 
is kihelyezünk majd, ennek az előké-
születeit már elkezdtük. A beruházás 
összesen 12,5 millió forintba került, 
ebből a játékelemek beszerzése mint-
egy 4,5 millió forintot tett ki, a beszer-
zésükben volt partnerünk az Árkád. 
Ezen kívül felújítottuk a padokat, a 
lámpaoszlopokat, és új hulladékgyűjtő 
edényeket helyeztünk ki, valamint egy 
sziklakertet is kialakítottunk.
Azt is megtudtuk, hogy a park zárható 
lesz, így mindenki abban bízik, hogy a 
jelenlegi állapotát hosszú távon is fenn 
tudják tartani. Ebben fog segíteni az is, 
hogy az Árkád biztonsági szolgálata 
rendszeresen ellenőrzi a játszóteret is, 
de térfigyelő kamerákat is kihelyeztek. 
– Különböző politikai oldalak kép-
viselői vannak most itt, kiegészülve a 
gazdasági és társadalmi élet szereplői-
vel – mondta el Kővári János, a terület 
önkormányzati képviselője. – Tudtunk 
azonban találni olyan közös pontot, 
amiben nem csak egyetértés volt, de 
mindenki bele is tette a magáét, és ez 
egy nagyon nagy dolog. A belváros-
ban eddig valóban nem igen akadt 
játszótér, így örülök annak, hogy végre 
igényesen kialakított, korszerű eszkö-
zöket használhatnak majd a kicsik biz-
tonságos keretek közt.

Eddig a KÉK Egyesület (Kertváro-
siak az Élhető Kertvárosért Egye-

sület) működtette a kertvárosi épü-
letet, azonban közüzemi tartozások 
miatt az önkormányzat úgy döntött, 
hogy a Pécsi Kulturális Központ veszi 
át januártól a közösségi házat.

 l Szakács Miklós
Egy közművelődési közmegállapodás 
keretében már évek óta a KÉK Egyesü-
let működtette a Melinda utcai közös-
ségi házat, azonban ez a jövő év elején 
változni fog. A miértekről az önkor-
mányzat civil tanácsnoka, Kunszt 
Márta beszélt lapunknak.
– Sajnálatos módon a KÉK Egyesü-
lettel korábban kötött közművelődési 
közmegállapodást fel kellett bonta-
nunk – mondta a PécsMa érdeklődés-
re Kunszt. – A közüzemi költségekben 
tartozás keletkezett, amit sajnos már 
hosszú ideje nem tudott rendezni az 
egyesület, még annak ellenére sem, 
hogy a civil keretből tavaly is biztosí-
tott a város erre forrást. Idén is elkülö-
nítettünk forrást, hogy a közösségi ház 
költségeit fedezni tudjuk, azonban ezt 
a támogatást végül már nem is utaltuk 

el az egyesület számára a közüzemi 
elmaradások miatt. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy felbontjuk a szerződést, 
egyúttal arról is döntés született, hogy 
a ház működtetését a Pécsi Kulturális 
Központnak adjuk át. A tanácsnok azt 
is elmondta, hogy a várhatóan január 
15-én érvénybe lépő változás a min-
dennapokban nem nagyon jelent majd 
semmi újdonságot. Csupán a működ-
tető személye változik. 
– Ugyanazokat a tevékenységeket 
fogják a házban megvalósítani, mint 
korábban – jelentette ki Kunszt Már-
ta. – Sőt, szeretnénk azt is elérni, 
hogy bővüljön a tevékenységek köre. 
A PKK-ban avatott közművelődési 
szakemberek vannak, azt reméljük, 
hogy ők a környező lakosságnak olyan 
programokat tudnak majd szolgáltat-
ni, amelyek korábban nem voltak.
A Melinda utcai közösségi ház műkö-
dési költségére eddig évente mintegy 
1,5 millió forintot különített el a vá-
ros, ez az összeg így január közepétől 
a Pécsi Kulturális Központot „terheli” 
majd, így a jövő évi költségvetésbe is 
be fogják kalkulálni ezt a PKK kap-
csán.

Új üzemeltetője lesz a Melinda utcai közösségi háznak

Nagy összefogás eredménye az új belvárosi játszótér

A város egyik legnagyobb játszótere lett A város egyik legnagyobb játszótere lett 

Bővülhet az egyesület tevékenységi köre isBővülhet az egyesület tevékenységi köre is
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Dobpergés! A napokban városunkban sporttörténel-
met írtak: az Enemy Squad és a Pécsi Breakegyesü-

let december 4-én közösen megrendezte hazánk első, 
kifejezetten gyerekeknek szóló breaktáncversenyét. A 
legfiatalabb versenyző csupán 6, míg a legidősebb is 
csak 16 éves volt. Őrületes a pörgés. 

 l PécsMa.hu
Természetesen korábban is voltak már különbö-
ző breakversenyek Magyarországon, amik során a 
felnőttek mellett fiatalok is megmutathatták a te-
hetségüket, de arra mindezidáig nem akadt példa, 
hogy kifejezetten gyermek- és ifjúsági megmérette-
tést szerveztek volna. A mostani volt tehát az első, 
azonban a tervek szerint nem az utolsó ilyen pécsi 

esemény. A szervezőktől megtudtuk, hogy 38 páros 
csapott össze egymással a tánctéren. Két korosztály, 
6–12 és 13–16 évesek indulhattak, a táncosok között 
akadt, aki 6 éve hódol ennek a sportágnak, mások 
csupán 6 hónapja kezdték.
Nagy Zsolt Európa-bajnok, a helyi breaker közösség 
támogatásával működő Bodyrock Pécsi Breakegye-
sület vezetője a verseny kapcsán emlékeztetett rá, 
hogy városunkban nagy hagyománya van a b-boy-
ingnak: az Enemy Squad tagjai már hatszor jutottak 
a profi világbajnokság döntőjébe, amit egy másik – 
sem hazai, sem külföldi – formáció sem mondhat el 
magáról. Mint mondta, ő maga 20 évig élt Németor-
szágban, majd 2011-ben hazatért Pécsre és break-vi-
lágbajnok barátjával, Filkóházi Zoltánnal közösen 
létrehozták a helyi egyesületet, ami ma is az ország 
legnagyobb utánpótlás-nevelő iskolája kategóriájá-
ban. Hangsúlyozta, a világon egyedülálló módon a 
Pécsi Sport NZrt. nemrég szakosztályt is létrehozott 
a breakesek számára, ezzel is támogatva őket a ver-
senyzésben. 

Az egyesület egyébként jelenleg 50 
tagot számlál, akik közül sok a 6–10 

éves gyermek.

– Tavaly decemberben a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság döntése szerint olimpiai sportág lett a  
breaktánc, amely 2024-ben debütál majd a párizsi öt-
karikás játékokon. Mivel mi főleg az utánpótlás-ne-

veléssel foglalkozunk, számunkra létfontosságú 
volt, hogy csináljunk egy ilyen hiánypótló versenyt, 
hiszen ezáltal is több fiatal ismeri meg a breaket, 
illetve motiváló a már táncoló gyerekeknek, ha ki-
próbálhatják magukat, élményeket szerezhetnek az 
efféle megmérettetéseken. Mostantól minimum két, 
de lehetőség szerint három alkalommal szeretnénk 
megszervezni az országos bajnokságot évente – véle-
kedett Nagy Zsolt.
A fotókat a Portrait Maffia készítette. 
A PécsMa.hu-n videó is látható a táncosokról.

Pécs az új helyszín! Jövőre érkezhet 
a nemzetközi diáksportfesztivál

Kinőtte Kaposvárt, ezért 2022-től Pécs adhat otthont az International 
Youth Sport Festivalnak. A három csapatsportágban több ezer ver-

senyzőt hozó egyhetes fesztivál jelentős forgalmat generálhat a pécsi 
vendéglátásban.

 l PécsMa.hu
A grandiózus diákfesztiválon az elmúlt 15 évben 65 országból összesen 
3069 sportcsapat vett részt, együttesen 45.641 fiatal mérte össze erejét. Az 
ország egyik legjelentősebb utánpótlássport-fesztiválját három sportágban, 
labdarúgásban, kosárlabdában és kézilabdában hirdetik meg, tíz korosz-
tály számára, fiúknak és lányoknak egyaránt – írja a pécsi önkormányzat 
lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Az egyhetes programsorozatot minden évben júliusban 
rendezik, és mivel Kaposvárt már „kinőtte” az esemény, 

Pécs került szóba lehetséges helyszínként. 
Fogarasi Gábor, a pécsi önkormányzat népjóléti- és sportbizottságának el-
nöke a rendezvénnyel kapcsolatban azt közölte, a szervezők keresték meg a 
városvezetést azzal, hogy Pécs legyen a házigazda.
„A fesztivált egy nagyon komplex eseménynek tartjuk, ami nemcsak a 
versenyzőknek fontos a nemzetközi tapasztalatszerzés és a sportélmények 
miatt, hanem a város számára is. A kísérő szülőkkel és felnőttekkel együtt 
évente több ezer fős vendégsereg ugyanis jelentős forgalmat generálhat a 
nyári hónapokban a pécsi vendéglátásban, a résztvevők pedig messze föld-
re viszik magukkal Pécs hírnevét, ezzel elősegítve városmarketingünk sike-
rét” – foglalta össze Fogarasi Gábor.
A testület, illetve a költségvetési és gazdasági bizottság is egyhangúlag tá-
mogatta, hogy az önkormányzat ötmillió forinttal segítse a fesztivál meg-
rendezését. A végleges döntést a közgyűlés hozza majd meg – zárul a köz-
lemény.

Hiánypótló: gyerekeknek szerveztek 
országos breaktáncversenyt Pécsett

Elhunyt Tihanyvári László
A megyeszerte ismert, és sokak által kedvelt 
futballedző 62 éves volt.
Tihanyvári László még játékos korában kapus 
volt, aktív pályafutása sokáig tartott, hiszen 
amikor a PVSK-ból visszavonult, már 39 esz-
tendős volt. Ezt követően sem szakadt el a 
futballtól, hiszen edzőként tevékenykedett, Ba-
ranya számos csapatában megfordult, többek 
között edzősködött a PEAC-nál, a PVSK-ban 
és Szászváron is.
Utolsó állomáshelye volt egyben az első olyan 
csapata is, amely nem a megyében található, a 
tolnai Majos együttesét dirigálta négy éven át. 
Megye I.-es bajnoki címet és NB III.-as felju-
tást is ünnepelhettek Tihanyvári vezetése alatt.
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LAKÁS
Értékbecslés. Telefon: 06/70/318-4000

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
Búza tér közelében, I. emeleti, 70 nm-es, 
3 szobás, gáz cirkófűtésű téglalakás 
teremgarázzsal. Ár: 29,5 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.

Görcsönyben 2 szintes, 80 nm-es, 
3 szoba, konyha-étkezős téglalakás 
garázzsal, kerttel. Ár: 15,9 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180

Nevelési központnál 50 nm-es, 
2 szobás, műanyag ablakos, 
felújított, erkélyes panellakás. 
Ár: 17,5 MFt. 06/30/929-9180

Palatinus Hotellel szemközt, Király utca 
8. szám emeletén, 120 nm iroda, lakássá 
alakítható, hihetetlenül alacsony áron 
eladó, kiadó. 5 szoba, konyha. 
Tulajdonostól. Telefon: 06/30/956-2250

INGATLAN
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
Pécs-Somogyban, 50 nm-es, 2 szintes, 
felújított, téliesített, műanyag ablakos ház 
fúrt kúttal. Ár: 14 MFt.  
Telefon: 06/30/929-9180

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Pellérd-Menyecskevölgyben, 50 nm-es, 
lakható hétvégi ház kúttal. Ár: 8,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Pécsett, a Mecsek Áruháznál 
vagy a Szlivennél garázst vennék. 
Telefon: 06/70/260-8499
Eladó ingatlant keresek Mecsek-Belváros, 
ügyfeleimnek. Telefon: 06/70/318-4000

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek. Telefon: 72/214-066
Garázs kiadó. Pécs, Váradi A. u. 
Telefon: 06/20/480-8466
Garázst bérelnék hosszú távra a Rét 
utca közelében, a vásárcsarnok és a 
Tompa Mihály út között. Megbízható, 
pontos fizető. Telefon: 06/20/951-6651
Csendes tevékenységre (fodrász, 
műkörmös, manikűrös-pedikűrös, 
kutyakozmetikus, masszőr, stb.) 
házrész (19,2 nm) kiadó a Megyeri 
úton. Telefon: 06/30/959-4811

OKTATÁS
Szakács, Cukrász, Bolti eladó, Boltvezető, 
Vendéglátás szervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam (Utolsó OKJ-s tanfolyamok). 
Telefon: 06/70/420-7001 
www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

TÁRS
158/62/69 éves hölgy komoly 
kapcsolat reményében várja intelligens, 
természetet szerető, pécsi úr 
jelentkezését. Telefon: 06/30/785-0394

SZOLGÁLTATÁS
Festést, mázolást vállalok rövid határidőn 
belül. Telefon: 06/30/134-9187
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
06/30/697-2416
Masszázs utalvány Karácsonyra. 
Telefon: 06/30/689-9397
Költöztetés, fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872

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
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Fakivágás, veszélyes fák szakszerű 
kivágása, alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033
Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

D-roll. 30-50% kedvezménnyel. Új 
műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motoririzálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! D-roll.
hu Telefon: 06/30/295-6555

Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. 
December 31-ig, akár 20% kedvezmény! 
Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894

Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/508-3308
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Teljes körű lakásfelújítás, 
homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, 
nyílászáró csere. Precíz munkavégzés 
elérhető áron. Rövid határidővel, 
anyagbeszerzéssel, teljes 
lebonyolítással. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Villanyszerelés. Telefon: 06/30/340-8824
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 72/713-320, 
06/30/227-7427

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

Villanyszerelés, hibaelhárítás. Telefon: 
06/30/276-4137
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449
Redőnyszerelés, javítás, gurtni 
csere. 06/30/859-8118
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Bőrkabát készítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Fürdőkád felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Épületbontást vállalunk referenciával. 
Telefon: 06/30/430-0122
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu

apró2021. december 13.pécsi hírek 21



Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 26/1. 
Telefon: 06/20/471-7628
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Veszélyes favágás alpintechnikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801

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

hálók fából, műanyagból.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel, 

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

Bozótirtás, telektisztítás, veszélyes 
fakivágás hulladék elszállítással. Telefon: 
06/20/511-7456
Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372

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

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Eladó El-op/m XXL nagy teherbírású 
elektromos moped 200 kg-ig. 
A moped mozgáskorlátozottak 
közlekedésére szolgáló. Eladói ár: 
200.000 Ft. Telefon: 06/30/103-2710

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

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Vásárolok hagyatékot, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! Telefon: 
72/671-406, 06/70/251-4242
Minőségi tűzifa. Telefon: 06/70/500-7033
Hagyatékot, régiséget, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos János. 
Telefon: 06/70/309-9706

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

Jó minőségű olcsó bútorok.
Bútorok bizományos átvétele.

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

Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécs-Komló). Telefon: 06/30/982-8518
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999

PÉCS VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA • Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának megbízásából kiadja a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 
ISSN 1787-5560 • ügyvezető igazgató: Póré László • főszerkesztő: 
Nimmerfroh Ferenc • tördelőszerkesztő: Ormándlaky Bence • szerkesztőség: 
7621 Pécs, Király u. 27. • e-mail: info@pecsma.hu • terjesztés: MÉDIA PRESS 
2021 Kft. • nyomdai munkálatok: Mediaworks Hungary Zrt., • Nyomda címe:  
1225 Budapest, Campona utca 1.  • Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki 
igazgató. megjelenik 73 000 példányban

HIRDETÉS  • újsághirdetés vagy pr-cikk esetén ajánlatkérés a hirdetes@pecsma.hu 
e-mail-címen. APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL • cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tüke 
Iroda • nyitvatartás: H–Cs: 8.00–16.30, P: 8.00–14.00 • telefon: 06 30 916 8019 • e-mail: 
hirdetes@pecsma.hu

HIRDETÉSFELVÉTELI PONTOK • MELITTA – 7621 Pécs, Citrom u. 2. I. em. – 
06 72 214 066, 06 70 318 4000 • Foryou divat – 7632 Pécs, Éva u. 3. – 
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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

3D-nyomtatókat 
gyártó üzem létesül Pécsett
Elsősorban fogorvoslásban használt 3D-nyomtatók készülnek majd 

abban a pécsi üzemben, amely első szakaszban mintegy 50, maga-
san képzett pécsi fogorvosnak, illetve műszaki végzettségű szakember-
nek fog munkát adni – számolt be közleményében az önkormányzat.

 l PécsMa.hu
Már elkezdte működését Pécsett az RS-Factory Kft. A dél-német tulajdon-
ban lévő társaság fő profilja a 3D-nyomtatási rendszerek fejlesztése és nagy 
sebességű gyártása. Termékeiket jellemzően ipari felhasználásra készítik, 
azokat elsősorban az ékszerészetben, valamint a fogászati és hallásakuszti-
kai iparban használják. A cég partnereivel szoros együttműködésben üze-
mel az ipar folyamatos fejlesztése érdekében, szabadalmaztatott technoló-
giájának ismérvei a sebesség, a megbízhatóság és a pontosság.
A társaság Pécsett jelenleg 17 főt foglalkoztat, a létszámot a következő 3 
évben folyamatosan emelni tervezik. A 3D-nyomtatógyár létesítését féléves 
tárgyalássorozat előzte meg – adta hírül a városháza.
– A Gazdaságfejlesztési Főosztály munkatársaival közös célunk volt olyan 
befektető Pécsre csábítása, amelyik a magas hozzáadott értékű, innovatív 
iparágak egyikében tevékenykedik és az egyetemmel ipari-kutatási kapcso-
latot tud kialakítani – mondta Ruzsa Csaba gazdaságért felelős alpolgár-
mester. – Az orvosi célú hasznosítás mellett a PTE Műszaki Karán folyó du-
ális képzés gyakorlati képzőhelyeként a műszaki szakemberek oktatásában 
is aktív szerepet fog vállalni. Fontosnak tartjuk, hogy az új betelepülő cég 
szorosan együttműködik majd az egyetem 2015-ben létrehozott 3D-labor-
jával és abban bízunk, hogy közreműködésükkel, és az egyetem új Fogásza-
ti Klinikája nyújtotta tudásbázis révén hosszabb távon az egyedi ellátáson 
alapuló fogászati turizmus fellendülését is segíteni tudja a városban.
A német 3D-nyomtatógyár eredetileg a Déli Ipari Parkban létesült ipar-
csarnokot tervezte kibérelni, de az elmúlt hat hónapban a gyártási volumen 
fejlődése várakozások felett nőtt, így várhatóan egy nagyobb helyre lesz 
szükségük. Arról, hogy ezt a helyzetet a meglévő csarnokuk bővítésével, 
vagy egy nagyobb csarnok saját beruházásban történő megépítésével old-
ják meg, jövő év elején dönt a cég.

A pécsi gyárépítést a pécsi önkormányzat is támogatja. 

A tervek szerint a cég 2022-ben és 2023-ban is 100 ezer – 100 ezer euró 
támogatást kap a várostól, amelyért cserében 40 fő 5 évig tartó foglalkoz-
tatását és az egyetemmel folytatott oktatási, illetve kutatási együttműködés 
folyamatos fenntartását és fejlesztését vállalják. A támogatás megítéléséről 
a december 14-i közgyűlés hoz döntést – zárul a közlemény.

apró 2021. december 13. pécsi hírek22



2021. december 13.pécsi hírek 23



2021. december 13. pécsi hírek24


