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VÁSÁRCSARNOK: 
TÚL A 25 SZÁZALÉKON

Alakul az ellenzéki előválasztás mezőnye
Két új sportpark épül Pécsett
Vezetőváltás a Tüke Busznál



Kint jártunk a több mint 25 százalékos műszaki készültségnél tartó új vá-
sárcsarnok építési területén, ahol megtudtuk, hogy mi minden történt nem-
rég a kivitelezés során, és hogy milyen munkák vannak még hátra. Emellett 
bemutatjuk az új csarnok nemrég elindult honlapját is.

Pernecker Dávid

Ahogy azt bizonyára sokan tudják, az 
új pécsi vásárcsarnok munkaterületét 
tavaly július 31-én adták át, az ala-
pozási munkálatokkal novemberben 
végeztek, ezt követően decemberben 
szállították a területre és állították fel 
az előgyártott vasbeton tartószerkeze-
ti elemeket. Itt nem állt meg a munka, 
a területet elkezdték feltölteni, helyük-
re kerültek a különböző vezetékek és 
a gépészeti-villamossági alapszere-
léseket is elvégezték a szakemberek. 
Tavaly év végén az új csarnok alapjai 
és pillérei már álltak, körvonalazódni 
kezdett az épület mérete és formája.

Túl a 25 százalékos 
készültségen
Idén év elején már jóval látványosabb 
szakaszba lépett a projekt: januárban 

kezdődött az épület tartószerkezeté-
nek és a belső monolit vasbeton boltí-
veinek építése, valamint a csarnok 
főhajó-szerkezetének előkészítő mun-
kálatai is, továbbá a területen ekkor 
állítottak fel egy toronydarut is.

A vásárcsarnok építési területén feb-
ruár 24-én tartott sajtótájékoztatót 
Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesz-
tési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, 
aki elmondta, hogy az épület műszaki 
készültségi szintje január 13-án el-
érte a 25 százalékot, jelenleg pedig 
hozzávetőlegesen 30 százalékon áll 
a munkafolyamat. Mint mondta, most 
az előregyártott szerkezeti elemek 
beemelése, illetve a monolit vasbe-
ton szerkezetek kizsaluzása zajlik. Ki-
emelte, hogy a kivitelező mindemellett 
az épület többi részének építésével is 

ütemterv szerint halad.  Újságírói kér-
désre a vezérigazgató elmondta, hogy 
a csarnok mellett egy 47 férőhelyes 
parkolót alakítanak majd ki.

A következő munkafázisok 
vannak még hátra:

 Ä A vásárcsarnok teljes vázszerke-
zetének befejezését 2021 nyarára 
tervezik.

 Ä A csarnok befedése várhatóan 
2021 őszén történik meg.

 Ä Ezután megkezdődnek a belső 
burkolási és egyéb belsőépítészeti, 
belső villamos- és gépészeti mun-
kák is.

 Ä A tervezett ütemterv szerint az új 
pécsi vásárcsarnok 2022 január-
jában készül el, ezután indulhat a 
műszaki átadás-átvétel és a hasz-
nálatbavételi eljárás is.

 Ä Előreláthatóan az új vásárcsarnok 
2022 májusára lesz „kulcskész” 
állapotban, május végén már meg 
is nyithat.

Elindult 
a vásárcsarnok 
honlapja
Mindeközben elin-
dult a vásárcsar-
nok honlapja is 
(pecsivasar-
csarnok.hu), 
amely rész-
letes tájé-
koztatást 
nyújt a lé-
tesítményt 
érintő friss 

hírekről, fejleményekről. Az oldal egy 
úgynevezett „one page” típusú hon-
lap, ami azt jelenti, hogy az érdeklő-
dők az információkat egyetlen, hosz-
szú oldalon érhetik el. A weblap me-
nürendszere gyors navigációt biztosít, 
a címszavakra kattintva az oldal egyes 
blokkjaira tudunk ugrani, ezek a blok-
kok pedig más-más információkat tar-
talmaznak. Így néhány perc alatt bárki 
kényelmesen, pár kattintással és némi 
görgetéssel megismerheti a fejlesztés 
indokát, pontos helyszínét (térképpel), 
megközelíthetőségét, az épület tech-
nológiai hátterét, a csarnok feladata-
it-funkcióit, jelentőségét. A honlapon 
jelenleg egy külön menüpontban több 
fotógalériát is találunk, amelyek a kivi-
telezés szakaszait dokumentálják.

A cikk a TOP-6.1.3-15-
PC1-2016-00002 azonosítószámú, 
„Új pécsi vásárcsarnok megépítése” 
című projekt keretében készült.

Nem vártak a kormányra 
Mint ismert, a városvezetés tavaly júliusban soron kívül döntött a vásár-
csarnok-projekt elindításáról, aminek az oka az volt, hogy a pécsiek szá-
mára kiemelten fontos fejlesztés jövő év elején elkészülhessen. Az előző 
városvezetés által lefolytatott közbeszerzés eredményeként 416 millió 
forintos hiányt kellett a jelenlegi városvezetésnek kipótolnia ahhoz, hogy 
a korábban megítélt uniós támogatást ne kelljen visszatéríteni, és végre 
megkezdődhessen az új vásárcsarnok építése. Ezt a hiányt részben saját 
forrásból, részben beruházási hitelből biztosította az önkormányzat, noha 
abban bíztak, hogy a hiányzó összeget a kormány uniós forrásból pótolja 
majd. Ez tavaly októberben meg is történt: az igényelt többlettámogatást 
teljes egészében biztosította a kormány Pécs számára.

Új vásárcsarnok: túl a 25 százalékos 
készültségen, már épülnek a boltívek
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Hazánkban folyamatosan oltják 
a koronavírus elleni különböző 

vakcinákkal a lakosságot, Pécsett 
ötféle szert, a Pfizer-BioNTech, az 
AstraZeneca, a Moderna, a Szputnyik 
V és a kínai Sinopharm oltóanyago-
kat adják be a háziorvosok, valamint 
az oltópontokon dolgozó szakembe-
rek. Hogy az injekció előtt és után mi 
a páciens feladata, arról dr. Tibold 
Antal, a PTE Klinikai Központ vezető 
főorvosa beszélt lapunknak.

 lMatoricz Tekla
Ugyan az oltások alkalmazási előiratát 
már többször módosították a főorvos 
szerint, mégis vannak olyan általános 
jótanácsok és előírások, melyeket ér-
demes megjegyeznie az embernek, 
mielőtt megkapná az injekciót. Ezeket 
gyűjtöttük egy csokorba a szakember 
segítségével.
Tibold Antal hangsúlyozta, eddig 
a legtöbb tapasztalat Pécsett a Pfi-
zer-BioNTech készítményével kapcso-
latban van, hiszen eddig ezzel oltották 
be a legtöbb embert. A Szputnyik V 
ampullák még csak a múlt hét vé-
gén értek ide, így eddig erről van a 
legkevesebb információ. Kiemelte, 
ugyan sok különböző vélemény látott 
napvilágot, de mostanra már – a The 
Lancet folyóirat cikkére hivatkozva is 
– kijelenthető, hogy az orosz vakcina 
ugyanolyan megbízható, mint a többi 
rendelkezésre álló szérum.

Mire figyeljünk oda, mikor 
az oltóhelyre készülünk?
A legfontosabb, hogy az nem kaphat-
ja meg az oltóanyagot, aki valamilyen 
éppen zajló fertőzéstől szenved. Ennek 
egyszerű oka van: a legyengült im-
munrendszert a beteg érdekében nem 
terhelik tovább az injekcióval. Ezért jó, 
ha a páciens otthon megméri a lázát 
és el sem indul, amennyiben a test-
hőmérséklete 37 Celsius-fok feletti. 
Természetesen az oltóhelyen is érint-

kezésmentes lázmérés zajlik, így legké-
sőbb a helyszínen mindenképpen fény 
derül az oltandó személy betegségére. 
Amint az ember meggyógyult és az 
előírt várakozási idő letelt, lehetősége 
van megkapni a vakcinát.
– Amennyiben valaki gyógyszereket 
szed, vigyen magával egy listát ezek-
ről. Az őt oltó orvos fogja mérlegelni, 
hogy az oltóanyag alkalmazási előirata 
szerint van-e bármilyen negatív in-
terakcióra esély, ami alapján eldönti, 
hogy beadja-e a szérumot, vagy nem 
– mondta el lapunknak Tibold Antal. 

Hozzátette, ezeknek a 
száma csekély, az eddig 

használt oltóanyagokkal 
kapcsolatban nem 

számottevők az ismert 
gyógyszerkölcsönhatások.

Az allergiákkal kapcsolatban elmond-
ta: amennyiben az oltóanyag bármely 
komponensére érzékeny a páciens, 
akkor értelemszerűen nem oltják be, 
nem teszik ki esetlegesen életveszé-
lyes anafilaxiás rohamnak az embert. 
Kiemelte, a pécsi oltóhelyeken – mind 
a háziorvosi rendelőkben, mind a kije-
lölt oltópontokon – fel vannak készül-
ve megfelelő műszerekkel és gyógy-
szerekkel arra, hogy valakinél minden 
elővigyázatosság ellenére allergiás 
reakciót vált ki a vakcina. Lapunknak 
azt is elárulta, eddig átlagosan 2500 
beadott oltásra jut egy ilyen eset.
„Az oltásra való regisztrációkor meg 
kell adnunk a nevünket, taj-számun-
kat, ez alapján egyébként a helyi kol-
légák már egy életkor és betegségek 
szerint előszűrt listát kapnak. A végső 
döntést azonban az oltó orvos tudja 
meghozni a helyszínen” – emelte ki a 
szakember.
Elmondta, egyébként semmi különös 
előkészületre nincs szükség az oltást 
megelőzően. Fontos, hogy nem szük-

séges a páciensnek étlen-szomjan ér-
keznie, mint például laborvizsgálatok 
előtt. Sőt kell is, hogy egyen és igyon, 
nehogy egy érzékenyebb ember esetleg 
rosszul legyen a szúrástól az injekció 
beadásakor. Ez különösen akkor lé-
nyeges, ha az ember délutáni időpon-
tot kap, tette hozzá a főorvos.

Mi a teendő az oltást 
követően? 
– Tipikus kérdés, hogy lehet-e alkoholt 
fogyasztani az oltás előtt és után. Ter-
mészetesen szeretnénk, ha az ötlet se 
merülne fel, hogy valaki ittasan érkez-
zen hozzánk. A vakcina beadása után 
nem tilos a kulturált alkoholfogyasztás 
– vélekedett Tibold Antal.
Ha valaki megkapta a vakcinát, azt fé-
lórás helyszíni megfigyelés követi. Erre 
a fentebb említett, általában hirtelen 
jelentkező lehetséges allergiás reakci-
ók miatt van szükség. Amennyiben ez 
idő alatt nem mutatkozik semmilyen 
tünet, kiadják a papírokat és útjára bo-
csátják a pácienst.
– Utána általános mellékhatások le-
hetnek az oltás helyének bepirosodása, 
esetleg enyhe fájdalom. Ez teljesen ter-
mészetes, nem kell tőle megijedni. Elő-
fordulhat továbbá fejfájás, izomgyen-
geség, láz az oltást követő 1-3 napban. 

A második dózis beadása után akár 
gyakrabban is lehet panasz. Hozzáte-
szem, sokszor találkozunk koinciden-
ciával, tehát azzal, hogy nem is az oltás 
következménye az adott probléma, 
csupán véletlenül jelentkezett pont ab-
ban az időpontban – így az orvos.
Elárulta azt is, eddigi tapasztalataik 
azt mutatják, hogy az oltóanyagok jók, 
nagyon kevés mellékhatásról tudnak a 
pécsi beoltottak között, súlyos esettel 
eddig nem találkoztak.
A főorvos végül kiemelte, nagyon 
fontos tudni, hogy – legalább a ve-
szélyhelyzet végéig – még az oltáson 
már túlesett lakosságnak is szükséges 
betartania az érvényben lévő óvintéz-
kedéseket, mint a maszkhasználat, a 
távolságtartás, valamint a higiénia.
– A teljes védettség a Pfizer-BioN- 
Tech-vakcina leírása szerint a máso-
dik oltás után egy héttel már kialakul. 
Vagyis a beoltott személy ekkor nagy 
valószínűséggel már nem betegedhet 
meg a koronavírustól. Azonban a tár-
sadalmi felelősségvállalás azt diktálja, 
hogy továbbra is be kell tartania a fel-
sorolt szabályokat, mert egyelőre úgy 
tudjuk, hogy védettként is vektorként 
viselkedhet, vagyis a kórokozó az adott 
személytől tovább terjedhet és fertőző 
lehet másokra – fejtette ki Tibold Antal.

Ezt tegyük (vagy ne tegyük) oltás előtt és után a pécsi orvos szerint

Tibold Antal (balra) is olt a klinikánTibold Antal (balra) is olt a klinikán
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Már Pécsett is oltanak 
a kínai koronavírus-vakcinával

Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs február 24-i 
sajtótájékoztatóján elmondta: a kínai Sinopharm-vakcinát is eljut-

tatták a háziorvosokhoz, így ezzel is megkezdődik az oltás. Lapunk úgy 
tudja, hogy Pécsett is vannak, akiket már értesítettek róla, hogy ezt a 
szert adják be nekik a napokban, persze amennyiben elfogadják. 

 lMatoricz Tekla
A tiszti főorvos elmondta, bízik benne, hogy a következő hetekben jelentős 
mennyiségű oltást adnak majd be, ugyanis most már ötféle vakcina – Pfi-
zer, Moderna, Szputnyik, AstraZeneca és Sinopharm – áll rendelkezésre. 
Hangsúlyozta, nagy lépés ez a járvány elleni védekezésben.
„Nincs 100 százalékos védettség, azonban az oltóanyagok megvédenek 
minket a súlyos, akár halálos tünetek kialakulásától” – fogalmazott Müller 
Cecília. 
A lakosságtól azt kérte, 
éljenek az oltás lehetősé-
gével. A sajtótájékoztatón 
az is elhangzott, hogy 
Magyarországon több 
mint 400 esetben mutat-
ták ki a koronavírus brit 
mutációját, emellett 39 
embernél más variánso-
kat, de a brazil és a dél-af-
rikai vírusmutációt még 
nem mutatták ki. Müller 
Cecília azt is elmondta, a 
jelenleg ismert oltóanya-
gok a brit variáns ellen is 
hatásosnak tűnnek.

Maradt félmilliárd forint pécsi uni-
ós projektekből, ebből megújul-

hat a Diána téri piac és környéke. Az 
ötletelésbe pedig a kertvárosi lakos-
ságot is bevonják. Hogy hogyan, arról 
a Pécs Jövője Egyesület elnöke, Sze-
keres Gábor beszélt lapunknak. 

 lMatoricz Tekla

Milyen ötleteket várnak?
Mint megtudtuk, a pályázati forrás 
gazdaságfejlesztési részének keretében 
valósulhat meg a Diána téri piac mo-
dernizálása, míg a zöldterületek felújí-
tása keretében az ötletbörze tárgyául 
szolgáló terület felújítására kerül sor.
– A piacra vonatkozóan a lehetőségek 
kötöttek, az ettől északra fekvő zöldte-
rület azonban nyílt kérdés, ezért csak 
erre várjuk a lakossági javaslatokat. 
Olyan ötleteket, amelyek a környéken 
élők örömét, kikapcsolódását, feltöltő-
dését hivatottak szolgálni. Fontosnak 
tartjuk, hogy a korábban focipályaként 
használt, ugyanakkor napjainkban 
már elhanyagolt területrész újra élettel 
töltődjön meg, akár egy közösségi tér 
bontakozzon ki, ahová mindenki szí-
vesen megy és megtalálja számításait a 
szabadidő kellemes és hasznos eltölté-
sére – fogalmazott Szekeres Gábor.

A játszótér és a 
kutyafuttató miért nem 
tartoznak a projekthez?
– A Diána téri „Pöttyös” játszótér te-
rületén elhelyezett játékokat az elmúlt 
időszakban már lecserélték, a mai kor 
igényeit kielégítő, modern játszótér 
várja így a kicsiket. Ami a kutyafutta-
tót illeti, nem tartjuk kizártnak, hogy 
a jelenlegi ügyességi, készségeket fej-
lesztő akadályok a lehetőséghez mér-
ten lecserélhetők, vagy akár további 
elemekkel is bővíthetők legyenek. 

Fontosnak tartjuk egyúttal kihangsú-
lyozni, hogy mind a játszótér, mind 
pedig a kutyafuttató jelenlegi funkci-
óját és területi nagyságát továbbra is 
meg kívánjuk őrizni – így a Pécs Jövő-
je Egyesület elnöke.

Miért fontos, hogy a 
lakosság igényei szerint 
alakítják át a helyszínt?
– A Pécs Jövője Egyesülete fontosnak 
tarja a lakossággal történő kapcsolat-
tartást és párbeszédet. Ennek szelle-
mében úgy gondoljuk, ha már ekkora 

összeg áll a kertvárosiak rendelkezé-
sére a terület fejlesztésére, annak fel-
használása során elkerülhetetlen az 
itt élők véleményét is kikérni, meg-
hallgatni.  Ez a fejlesztés, mint oly sok 
más is, végső soron értük van, nekik 
épül, az ő boldogulásukat szolgálhatja.  
Ezzel az eljárási móddal pedig titkon 
abban is bízunk, hogy az elkészült lé-
tesítményt még inkább magukénak 
tudják érezni a környéken élők, és kö-
zösen tudunk majd rá vigyázni – véle-
kedett Szekeres Gábor.

Ki bírálja el az ötleteket, 
illetve milyen szempontok 
alapján?
Az ötletek elbírálásának folyamatában 
a terület önkormányzati képviselője, 
dr. Schmuck Roland, valamint a Pécs 
Jövője Egyesület vesz részt, a Pécsi 
Városfejlesztési Zrt. szakmai támoga-
tásával. Ez utóbbi biztosítja azt, hogy 
a kiválasztott ötlet a rendelkezésre álló 
forrásból megvalósítható legyen.
Konkrét szempontrendszert nem ala-
kítottak ki, a beérkezett megvalósítha-
tó ötleteket összegzik, majd a legtöb-
bek által megfogalmazottat és/vagy 
legötletesebbet valósítják meg. Az öt-
leteket e-mailben várják, az info@pe-
csjovoje.hu címen március 15-ig.

Van ötlete, hogy újulhatna meg a Diána téri piac és környéke?

A kertvárosiakat bevonva fejlesztik a területet A kertvárosiakat bevonva fejlesztik a területet 

Már ötféle vakcinával oltanak Már ötféle vakcinával oltanak 
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A Duna-Dráva Cement Kft. évtizedek óta kiemelten kezeli a természeti ér-
tékek védelmét, a helyi közösségek és a fiatal generáció támogatását. 

Éppen ezért, a Zöld Megoldás-pályázat keretében immáron egy évtizede 
támogatják a környezettudatos ötletek megvalósulását.

A környezetvédelmi pályázat keretében a 2020/21-es időszakban összesen 8,5 
millió forintra lehetett pályázni, amely egy egyszeri, 1 millió forintos jubileu-
mi különdíjat is magába foglalt. A tavalyi évben világszerte fellépő nehézségek 
ellenére összesen 31 pályázat érkezett a baranyai és a váci régióból.
A Bírálóbizottságoknak 2021-ben is nehéz dolga volt; számos új, és innovatív 
ötlet közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat.
A Bizottság 2021-ben összesen 6 pályázó elképzeléseit szavazta meg nyertes-
ként. Ezen felül a Zöld Megoldás-pályázat 10 éves jubileumának alkalmából a 
Diófa Alapítvány Váci Deákvári Óvoda Diófa Úti Tagóvodája részesül 1 millió 
forintos támogatásban.

A baranyai zöldek
A Nők Együtt Sikeresen Egyesület pályázatával a Siklós városában megtalál-
ható egészségügyi komplexumot körülvevő zöldövezet átalakítását, megújí-
tását tervezi. A szabadtéri váróhelyiséget a környezettudatosságot szem előtt 
tartva igyekeznek felfejleszteni, amely a gyermekek, kismamák és a betegek 
számára nyújtana közösségi, környezettudatos teret. A DDC a projekt megva-
lósulását 1,5 millió forinttal támogatja.
A Vokányi Óvoda és Konyha Zöld sziget elnevezésű pályázatával az óvodába 
járó gyermekek, és rajtuk keresztül a családjaik környezeti szemléletformálá-
sát tűzte ki célul, valamint a környezettel harmóniában élő, környezettudatos 
gondolkodású gyermek nevelését. Céljaik eléréséhez interaktív előadásokat 
terveznek a gyermekek és szüleik számára, valamint az óvodán belüli „AK-
TÍV faHÁZ” létrehozását fenntartható a fejlődés bemutatásának érdekében.
A projekt megvalósulását 500 ezer forinttal támogatja a Vállalat.
Friss, vegyszermentes zöldség minden évszakban? A Nagyharsányi Óvoda pá-
lyázatával azt a célt tűzte ki, hogy az óvodába járó gyerekek minden évszakban 
friss és egészséges zöldségekhez jussanak. Az „ehető óvodaudvar” segítségével 
az óvodások már egészen fiatalon megismerkedhetnek az önellátás fogalmá-
val. A Vállalat 1 millió forinttal támogatja a tervek megvalósítását.
A Pécs vonzáskörzetében nyertesként kihirdetett Balokány-ligetért Egyesület 
egy kültéri oktató- és játéktér létrehozását tervezi. Az elképzeléseik között egy 
zöld szemléletformálást segítő, interaktív játék- és oktató helyszín kialakítása 
szerepel a pécsi Balokány-ligetben. A projekt célja, hogy a fenntarthatósággal 

összhangban álló gondolkodásmódot és attitűdöt széles körben terjesszék. A 
projektet a DDC közel 1,5 millió forinttal támogatja.
A különdíjat elnyert pályázó, a váci Diófa Alapítvány egy madárbarát min-
takert tanösvényt álmodott meg, amellyel a Váci Deákvári Óvoda Diófa Úti 
Tagóvodájába járó gyermekeknek kívánják érdekes és szemléletes módon 
bemutatni a leggyakoribb madárbarát kerti eszközöket és az ezekkel védhe-
tő madárfajokat. Az alapítvány elképzeléseit egymillió forinttal támogatja a 
DDC.
A váci régióban a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola és a Kismarosi Kis Morgó Óvoda elképzeléseit támogatja a Társaság.
A DDC Zöld Megoldás-pályázat keretében az elmúlt évek során eddig össze-
sen 46 projekt valósult meg mintegy 65 millió forintból. Az idén megvalósuló 
7 pályázattal pedig tovább növelik a támogatottak számát. (x)

A környezettudatosság minden időben fontos 
– Kihirdették a Zöld Megoldás-pályázat nyerteseit

Hivatalosan ugyan még csak né-
hány induló nevét ismerjük, de 

forrásaink szerint nagyjából már ösz-
szeállt a mezőny.

 l Nimmerfroh Ferenc
Bár pontos dátuma még nincs az 
összefogó ellenzéki pártok által 
tervezett előválasztásnak, a lapunk 
által megkérdezett politikai szerep-
lők szerint a szeptember lenne az 
ideális hónap erre. Az előválasztás 
egyébként nem csak arra jó, hogy 
kiderüljön, melyik jelöltnek a leg-
nagyobb a támogatottsága, hanem – 
ha jól csinálják – hatalmas politikai 
reklám is: nyilvános, a szavazótábor 
legaktívabb tagjait megmozgató fő-
próba néhány hónappal a választá-
sok előtt. 

Pécsett két egyéni választókerület van: 
a Baranya 1-es legnagyobb része Pécs 
egy részét fedi le, és öt község tarto-
zik még hozzá. A Baranya 2-eshez 15 
község, Komló, Kozármisleny, és Pécs 
maradék része tartozik. Az 1-esben 
2018-ban egy részleges ellenzéki ko-
ordináció már viszonylag sima ellen-
zéki győzelmet eredményezett: Mellár 
Tamás verte a fideszes Csizi Pétert. A 
2-esben a fideszes Hoppál Péter nyert, 
de úgy, hogy semmilyen koordináció 
nem történt ellenzéki oldalon.

Mellár Tamás már 
bejelentette, hogy újra 

indulna a képviselőségért, 
így ő biztosan részt vesz az 

előválasztáson. 

Az MSZP-ben forrásaink szerint még 
nem döntöttek a jelölt személyéről, 
többféle verzió van terítéken, de felve-
tődött a 2014-es pécsi polgármester-
jelöltjük, Cserfainé dr. Kovács Ágnes 
neve. A DK a pécsi önkormányzati 
képviselő Auth Istvánt indítaná, de 
forrásaink szerint felmerült Mellár tá-
mogatásának lehetősége is. A Jobbik 
a párt önkormányzati képviselőjét, 
Fogarasi Gábort állítaná csatasorba, 
a Momentum pedig Nemes Balázst, a 
párt szóvivőjét, a pécsi önkormányzat 
innovációs biztosát. Az előválasztás 
győztese 2022-ben Őri László volt 
pécsi fideszes alpolgármesterrel, a me-
gyei közgyűlés jelenlegi elnökével ke-
rülhet szembe – vélik forrásaink.
A Komló–Kozármisleny–Pécs há-
romszögben a DK Zag Gábor pécsi 

önkormányzati képviselőben, a Mo-
mentum pedig Péderi Tamás megyei 
önkormányzati képviselőben gon-
dolkodik. A Jobbik nagy valószínű-
séggel ezt a körzetet elengedi, nem 
úgy az LMP, amely már bejelentette, 
hogy Keresztes László Lóránt frakci-
óvezetőt indítja. Az MSZP-nél Sza-
kács László neve merült fel eddig, de 
– ahogy az 1-es körzet esetében – itt 
sincs még kőbe vésve a szocialista 
jelölt neve. 
Bár felmerült, hogy Hoppál Pétert 
Nagy Csaba helyett a baranyai 4-es 
választókerületben indítják, meg len-
nénk lepve, ha a száguldó karnagynak 
végül ki kellene lépnie komfortzónájá-
ból. Nagy Csabával forrásaink szerint 
nem teljesen elégedettek Orbánék, 
ezért merült fel esetleges cseréje.

Ellenzéki előválasztás: kezd összeállni a pécsi mezőny
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Február 14-ig várta a pécsiek kérdé-
seit Péterffy Attila polgármester, 

aki újra az Online Városinfó keretein 
belül válaszolta meg azokat február 
19-én Facebook-oldalán közzétett 
videójában. Az alábbiakban a váro-
sinfón elhangzottakat a teljesség 
igénye nélkül, témákra bontva, a lé-
nyeget pedig pontokba szedve ösz-
szegezzük.

 l Pernecker Dávid

BEVEZETŐ
A polgármester a városinfó elején ki-
emelte, hogy a koronavírus-járvánnyal 
még biztosan hónapokig együtt kell 
élnünk, de csillapodása, lecsengése 
után is számos nehézséggel kell majd 
megküzdenie a városvezetésnek és a 
pécsieknek. Mint mondta, az elmúlt 
időszakban elkészítették a város költ-
ségvetését, amelynek jelenleg a finom-
hangolása folyik.
– Bár még nincs vége a munkának, 
az már jól látszik, hogy nehéz évnek 
nézünk elébe. A járvány okozta gaz-
dasági visszaesés és a járványügyi ve-
szélyhelyzetben hozott intézkedések, 
illetve a kormányzati elvonások követ-
keztében csaknem 6 milliárd forinttal 
kevesebb lesz a működésre fordítható 
forrásunk. Ez a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy a városi közszolgáltatások üze-
meltetésére fordítható pénznek jelen-
leg egyhatoda hiányzik a rendszerből. 
Azt várom, hogy a korábbi ígéreteknek 
megfelelően a kormány kompenzálja 

majd az önkormányzatokat, így a ki-
eső bevételeket Pécs esetében is mara-
déktalanul pótolja. Ennek érdekében 
megkezdtük az egyeztetéseket az ille-
tékes minisztériumokkal – mondta.

KORONAVÍRUS
– Gondolkodik-e azon, hogy pol-

gármesteri hatáskörében enyhít a 
pécsi korlátozásokon? Terveznek-e 
enyhíteni például a kijárási korlá-
tozáson, a maszkviselési rendeleten 
vagy az éttermeket érintő szabályo-
kon?
 ÄA nyilvános adatok alapján a jár-
vány nem csendesedik, a szakembe-
rek szerint a harmadik hullám ele-
jén járunk, ezért továbbra is minden 
óvintézkedést be kell tartani.
 ÄEgyeztetett a Pécsi Tudomány-
egyetem virológusszakértőivel, 
akik elmondták, hogy egy olyan 
vírusmutáns kezdett el terjedni az 
országban, ami a korábbinál 50-
70 százalékkal gyorsabban terjed, 
ezért ők sem javasolják az enyhí-
tést.
 ÄA közterületi maszkhasználat eny-
hítését ezért egyelőre nem tartja 
időszerűnek, de örül annak, hogy 
a pécsiek többsége fegyelmezetten 
betartja a kötelező maszkviselést, 
hiszen még mindig ez a leghatéko-
nyabb módja annak, hogy a járvány 
terjedése lelassuljon.
 ÄAmint az egészségügyi feltételek 
adottak lesznek, enyhíteni fog a 
szabályokon.

 ÄA kijárási korlátozás és az étter-
mekre vonatkozó szabályok meg-
változtatása nem tartozik a pol-
gármesteri hatáskörbe, ebben nem 
dönthet.

– Mikor nyit ki újra az állatkert?
 ÄA pécsi állatkert a kormány járvá-
nyügyi veszélyhelyzet miatt hozott 
rendkívüli intézkedései miatt tart 
zárva. Az újranyitás a kormány 
döntésétől függ. Ahogy a járvá-
nyügyi adatok megengedik, és a 
kormány is engedélyezi a szórakoz-
tató létesítmények megnyitását, a 
pécsi állatkert újra fogadja majd a 
látogatókat.

– Mikor várható a fizetős parkolás 
bevezetése?

 ÄA helyzet a fentiekhez hasonló: a 
közterületi parkolást a kormány a 
járványügyi védekezés érdekében 
november 4-én rendelte el. A díj-
mentes parkolás megszüntetése a 
kormány döntésétől függ.

VÁROSFEJLESZTÉS
– Mi lesz a régi Balokányfürdő sor-

sa? Miért nem szerzi már vissza a 
területet a város? 
 ÄAz ingatlant 2008-ban adta el az 
önkormányzat, azonban a szerző-
désben nincsen biztosítva olyan 
lehetőség, amellyel az önkormány-
zat rákényszerítheti a tulajdonost a 
műemléki védettségű épület felújí-
tására.
 ÄAz ingatlant több mint 180 millió 
forintos jelzáloghitel terheli, ezt az 
önkormányzat jelenleg nem tudja 
kiváltani.
 ÄAnnyit tudnak elérni, hogy a terü-
letet gondozzák, ezt a tulajdonos 
meg is teszi.

– Miért nem lehet a stadion helyett a 
repülőteret fejleszteni?
 ÄA stadion kormányzati beruhá-
zás, tart az előkészítése, várhatóan 
februárban lesz róla döntés, ami 
forrást és határidőt rendel a pro-
jekthez.
 ÄA céljuk az, hogy ha az állam Pé-
csett stadiont épít, akkor is vegye 
figyelembe a pécsiek szempontjait, 
mind a funkcionalitását, mind el-
helyezkedését és megközelíthető-
ségét tekintve.
 ÄA pécsiek érdekeit figyelembe véve 
a leginkább fenntartható, vagyis a 
legkevesebb önkormányzati forrást 
igénylő stadion megépítését támo-
gatják.
 ÄAz elmúlt években nyilvánvalóvá 
vált, hogy reptérfejlesztést önkor-
mányzat nem tud saját erőből meg-
valósítani. Ezért kerül egyre több 
reptér állami tulajdonba.  

Városinfó: maszkrendelet, parkolás,         útfelújítás, kemping, Balokány, politika

A városvezetés teljes kompenzációt vár el a kormánytól A városvezetés teljes kompenzációt vár el a kormánytól 
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Ezt a mintát követi a város reptér-
fejlesztési koncepciója, amit még az 
első félévben benyújtanak az illeté-
kes minisztériumhoz.

– Van tervben a Budai vámnál csar-
nokká alakítható piac építése? 
 Ä Szeretnének, de jelenleg nem lát-
nak lehetőséget állandó piac kiala-
kítására, erre ugyanis nincs alkal-
mas önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan a városrészben.
 ÄReális lehetőségnek egy alkal-
mi, termelői piac nyitását tartják, 
amelynek a megvalósítási tervét 
márciusban kapják meg a Pécsi Va-
gyonhasznosító Zrt.-től.

– A Mandulásban évtizedek óta ro-
mokban hever a régi kemping. Szán-
dékoznak a régit felújítani, vagy egy 
más helyszínen újat építeni?
 ÄA kemping területe magántulaj-
donban van, a tulajdonos tett egy 
zöldterületet nem érintő ingatlan-
fejlesztési javaslatot, amelyről a 
későbbiekben a közgyűlés dönthet 
majd.
 ÄÚj szálláshelyek kialakítására a 
2021–27 közötti uniós fejlesztési 
ciklusban szeretnének pályázni. 
Ezek lehetséges helyszíneként több 
területet is vizsgálnak a városban, 
de ezek között nincs mecseki hely-
szín.

ÚTFELÚJÍTÁSOK
– Tervben van az uránvárosi felüljá-

ró burkolatának felújítása?
 ÄA „kétpúpú” felüljáró északi részét 
2009-ben újították fel, a déli részén 
azonban valóban időszerű a felújí-
tás.
 ÄA munkálatoknak az előzetes fel-
mérés alapján komoly költsége van.
 ÄA munka két fázisból áll: az útbur-
kolat-felújítás önmagában 150 mil-
lió forintba kerül, a hídszerkezet 
megerősítése pedig több mint 600 
millió forintos költséget jelent.
 ÄA 2021–27-es uniós ciklusra meg-
fogalmazott operatív programok 
egyike sem tartalmaz forrást ön-
kormányzati utak javítására. Ennek 
ellenére keresik a lehetőségeket.

– Kertvárosban, a Maléter Pál út és a 
Littke József utca között fekvő gya-
logátkelőhelyen várható akadály-
mentesítés?
 ÄA járdaszegélyek akadálymentesí-
tését a Biokom még idén megcsi-
nálja.

VÁROSÜZEMELTETÉS
– Az 55-ös járatot nem lehetne sűríte-

ni kicsit?

 ÄAz 55-ös járatok menetrendje 
2018. szeptember 1. óta változatlan. 
A tapasztalatok alapján a csuklós 
autóbuszokon átlagosan 45-50 fő, 
délelőtti időszakban 15-20 fő uta-
zik. Vagyis a járatok kihasználtsága 
csúcsidőben közepes, délelőtt pe-
dig alacsony, ezért a járatok sűríté-
se a jelenlegi utasforgalom mellett 
nem indokolt.

PÁRBESZÉD, 
EGYÜTTMŰKÖDÉS, POLITIKA
– Hasonló méretű városokban stra-

tégiai összefogás történik a város-
vezetés, az egyetem és a piaci sze-
replők között. Ez Pécsett teljességgel 
hiányzik. Miért nem lép ebben az 
ügyben?
 ÄFontos célkitűzésük ebben a ciklus-
ban, hogy legyen újra együttműkö-
dés és párbeszéd a város közéleté-
ben.
 ÄAz egyetemmel már a ciklus legele-
jén szoros együttműködést kezdtek 
és kialakították az együttműködés 
fórumait is.
 ÄA városi cégekkel is párbeszédet 
folytatnak, támogatásukra megala-
kították a Gazdasági Válságkezelési 
Tanácsot.
 ÄA pécsi vállalkozások aktuális hely-
zetét, véleményét folyamatos meg-
keresésekkel monitorozzák.

– Mi a terve Bognár Szilvia alpol-
gármesterrel a jövőben? Ha biza-
lomvesztés történt, akkor miért van 
még ott? 

 Ä „Bognár Szilvia megválasztott 
képviselő, akit javaslatomra a köz-
gyűlés alpolgármesterré választott. 
Nem harmonikus a munkakapcso-
latom vele, de erről többet nem kí-
vánok a nyilvánosság számára köz-
zétenni” – mondta a polgármester.

– Az MSZP térnyerése a városban 
– Kőhegyi Csaba kinevezése a Bi-
okomnál, Nyőgéri Lajos alpolgár-
mesteri kinevezése – aránytalan. 
Miért ők? Nincs elég jó szakember?
 ÄA Biokomnál Kőhegyi Csaba be-
osztotti pozíciót tölt be, nem ő ne-
vezte ki. A cégek esetében csak a 
vezetőt választja ki a közgyűlés, az 
alkalmazottak kiválasztásáról már 
a cégvezető dönt.
 ÄNyőgéri Lajost ő kérte fel az al-
polgármesteri posztra, azért, mert 
a járvány miatt a szociális terület 
kiemelt jelentőségűvé vált, és úgy 
ítélte meg, hogy a terület önálló 
alpolgármester felügyeletét igényli. 
Az ehhez a feladathoz szükséges 
végzettség és szakmai tapaszta-
lat alapján a közgyűlés képviselői 
között Nyőgéri Lajosnál nem volt 
jobb választás a posztra (aki az 
eddigi képviselői díjáért látja el az 
alpolgármesteri feladatait). A szo-
ciális ágazat szakmai szervezetei-
nek eddigi visszajelzései szerint jó 
döntés volt a kinevezése.

– Korábban említette, hogy átala-
kítják a Pécs TV-t. Hogyan állnak 
vele?

 ÄA Pécs TV-t új cég üzemelteti feb-
ruár elsejétől. Az elvárás feléjük az 
volt, hogy pártatlan műsort készít-
senek, hasonlóan a többi önkor-
mányzati médiumhoz.
 ÄAzt kérték, hogy heti egy híradó és 
naponta friss, aktuális magazinmű-
sorok készüljenek, emellett vetítse-
nek szórakoztató filmeket is.
 Ä „Az a cél, hogy ahogy jövünk ki a 
járványból, a hírszolgáltatást fej-
lesszük, erősítsük. Kérem, hogy 
kellően kritikus szemmel figyeljék 
a tévé műsorait, szívesen várok 
visszacsatolást ezzel kapcsolatban” 
– mondta.

EGYÉB KÉRDÉSEK
– A 48-as tér melletti vurstli meddig 

lesz ott, illetve később közpark vagy 
valamilyen épület lesz-e a helyén?
 ÄA vurstlinak helyszínt biztosító 
telek magántulajdonban van, a vi-
dámparkot üzemeltető céggel kö-
tött bérleti szerződés időtartamáról 
nincs információjuk.
 ÄFolyamatosan dolgoznak a Búza 
tér és környékének revitalizá-
cióján. Ennek keretében a Cor-
so-irodaház befejezésének elő-
mozdítása mellett a kérdésben 
szerepelő terület hasznosítását is 
próbálják segíteni.
 ÄAz biztos, hogy a telken nem terve-
zik közpark kialakítását.

A következő városinfó március végén 
lesz. A teljes cikk a PécsMa.hu oldalon 
olvasható.

Városinfó: maszkrendelet, parkolás,         útfelújítás, kemping, Balokány, politika
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Hét jelentkező közül a múlt keddi online konzul-
táció után a polgármester a korábbi szakmai 

vezetőt, Andricz Bertoldot nevezte ki a Pécs Állat-
kert NKft. igazgatójának – tájékoztatta lapunkat a 
pécsi önkormányzat.

 l PécsMa.hu
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Siptár 
Dávid, a pécsi állatkert volt igazgatója tavaly no-
vemberben személyes okokra hivatkozva nyújtotta 
be felmondását a városházán, az intézményt ezután 
még december 3-ig vezette. Az önkormányzat az 
igazgató felmondása után vezetői pályázatot írt ki 
a Pécsi Állatkert Közhasznú Kft. következő veze-
tőjének kiválasztása érdekében. A korábbi vezető 
feladatait február 28-ig Andricz Bertold, az állatkert 
szakmai igazgatóhelyettese látta el.
Mint kiderül a városháza közleményéből, heten je-
lentkeztek az igazgatói pályázatára. Hosszú évek óta 
nem volt pályáztatás a cégvezetői pozícióra, a most 
lezárult tender alapján azonban elmondható, hogy 
„nemcsak az átláthatóságot, hanem a szakmaiságot 
is erősítette a pályázat”.

A jelentkezőket meghallgatta az 
önkormányzati bírálóbizottság, amely 

a Magyar Állatkertek Szövetségének 
tagjával egészült ki. 

A szakmai szervezet képviselője a jelentkezőkről 
alkotott szakvéleménnyel járult hozzá a kiválasztás 

sikeréhez. A múlt keddi online konzultáción a képvi-
selők a bírálóbizottság első számú jelöltjének, And-
ricz Bertoldnak a kinevezését támogatták, így márci-
us 1-jétől immár hivatalosan is a szakember veszi át 
Siptár Dávid helyét – írja az önkormányzat.
– Andricz Bertold egész pályafutása a pécsi állat-
kerthez kötődik, végigjárta a ranglétrát, legutóbb 
az állatkert szakmai vezetőjeként, majd az előző 
igazgató távozását követően megbízott vezetőként 
dolgozott a cégnél. Azt várjuk tőle, hogy mutasson 

élénk pályázati aktivitást, hozzon tető alá további 
fejlesztéseket, és gondoskodjon olyan attrakciókról, 
amelyek segítenek még vonzóbbá tenni a pécsi ál-
latkertet. A pályázatnak része volt a mecseki terüle-
tek, így az egykori vidámpark területére vonatkozó 
fejlesztési elképzelések elkészítése is, ennek kapcsán 
arra biztatom az új igazgatót, hogy az ötletgazdákkal 
egyeztetve ezek közül minél többet építsen majd be a 
vezetői programjába – foglalta össze Bognár Szilvia, 
Pécs kulturális területért felelős alpolgármestere.

Péterffy azonnali hatállyal 
visszahívta a Tüke Busz vezetőjét

Bánkuti István helyi üzletembert nevezte ki a cég igazgatósági elnö-
kének.

 l Nimmerfroh Ferenc
Péterffy Attila közleménye szerint a polgármester 
múlt kedden azonnali hatállyal visszahívta a Tüke 
Busz Zrt. igazgatóságának elnökét, Gelencsér 
Gyulát. A posztra a társaság tulajdonosi jogainak 
gyakorlójaként Bánkuti Istvánt nevezte ki.
„A döntést egyeztettem a városvezető koalíciók 
tagjaival és a közgyűlés minden képviselőjével az 
összehívott online konzultáción, amelyen a több-
ség támogatta a lépést” – írja a polgármester.
A polgármester szerint a döntés közvetlen előz-
ménye az önkormányzati társaságnál végzett jogi 
audit, azaz átvilágítás eredménye. Ennek doku-
mentumai alapján a Tüke Busz Zrt. 2016 és 2019 között egy beszerzési lán-
con keresztül vásárolta meg a helyi járatú buszokhoz szükséges gumiab-
roncsokat, mindezt oly módon, hogy a Tüke Busz egyik vezető beosztású 
alkalmazottja, korábbi igazgatósági tagja hozzátartozóinak érdekeltségét 
hozta helyzetbe a beszerzések során – áll a közleményben. A jogi audit 
által feltárt ügyek felvetik a hűtlen kezelés gyanúját Péterffy szerint, ezért 
mentette fel a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói cím használatára feljogosított 
igazgatósági elnököt. „Utódjától azt várom, hogy az átvilágítás nyomán 
megtegye a szükséges jogi és munkáltatói lépéseket” – zárul a közlemény.
Bánkuti István ismert pécsi üzletember, többek között az autóbizniszben 
vannak érdekeltségei. 1959-ben született a Baranya megyei Szászváron, 
Zalaegerszegen érettségizett, a pécsi közgázon diplomázott, dolgozott a 
Dédásznál és a Közúti Igazgatóságon is, mielőtt vállalkozó lett – írta róla a 
Bama.hu 2011-ben.

Kinevezték a Pécsi Állatkert új igazgatóját

Évek óta nem volt pályáztatás az állatkert vezetői pozíciójáraÉvek óta nem volt pályáztatás az állatkert vezetői pozíciójára

Bánkuti IstvánBánkuti István
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A TETTYE FORRÁSHÁZ rendszeresen közöl vic-
ces válogatásokat leolvasói gyűjtéséből. 

Ezúttal meghökkentő, vagy éppenséggel meg-
mosolyogtató kapucsengő-feliratokból és ajtóra 
tűzött kiírásokból jelent meg összeállítás a cég 
Facebook-oldalán.

A mérőolvasás mellett a számlák kézbesítését is 
végző leolvasókat sokszor komoly kihívás elé ál-
lítják a hiányos vagy rejtjeles névtáblák, az olykor 
„megrázó” élményt nyújtó, vagy nem működő ka-
putelefonok, jelöletlen postaládák. (Az egyetemi 

városrészben például akad olyan társasház, ahol 
egyetlen nyilvántartott tulajdonos neve sem szere-
pel, csak a bérlőké.)
Az ilyen fejtörőkhöz képest üdítőek az olyan back-
door kommunikációs üzenetek, mint a „16.30–
17.30 között dolgozatot írok, kérem, ne kopog-
jon!”, vagy a „Kígyóval őrzött lakás”.
A vízmérők leolvasása ugyanakkor fontos része a 
mindennapi életünk kényelmét biztosító víz- és 
szennyvíz-szolgáltatásnak; az adatok összegyűjtése 
és a mérőhelyek rendszeres ellenőrzése elengedhe-
tetlen a pontos elszámoláshoz.

A leolvasók a sok esetben nehezített terep ellené-
re is hatékonyan végzik munkájukat: a TETTYE 
FORRÁSHÁZ adatai szerint 2020-ban a lakások, 
házak 93 százalékában sikerült bejutniuk.

Itt olvasnak márciusban
A szolgáltató munkatársai márciusban a Szigeti 
külvárosban, a 400 ágyas klinika környékén, Rá-
cvárosban és Patacson olvassák a vízmérőket. Az 
utcanevekkel és pontos dátumokkal ellátott lista a 
társaság honlapján (tettyeforrashaz.hu/leolvasas) 
érhető el. (x)

Leolvasósztorik: „Bátorság! Csengess kétszer!”

Nagy munka kezdődik a Szigeti úton: négy sza-
kaszban épül a nyugati városrészi kerékpárút, 
ezzel párhuzamosan pedig teljes útzár mellett 
három ütemben felújítják a vízhálózatot is. A 
munka eltart egy darabig, a buszok terelőutakon 
járnak majd.

Pernecker Dávid

Az előző városvezetés 2016 májusában nyújtott be 
támogatási kérelmet a nyugati városrész új kerék-
párútjának megépítése érdekében, a pályázatban 
a város 100 százalékos támogatást nyert el a pro-
jektre, ami így 308 millió forintból valósulhat meg. 
A készülő út kapcsolatot teremt a nyugati városrész 
és a belváros között, illetve a nyugati kerékpárútnak 
köszönhetően javulni fog az orfűi kerékpárút meg-
közelítése is. A munka március elsején kezdődik.

A tervezett munkaszakaszok:
1. szakasz: Az ÁOK és a Szántó Kovács János utca 
között a Szigeti út déli oldalán gyalog- és kerékpá-
rút készül a meglévő járda szélesítésével, emellett 
a Szigeti út északi oldalán is kerékpáros sávot ala-
kítanak ki. A kerékpárutat déli oldalról keresztező 
utcáknál egyedi csomópontok épülnek – ezeken a 
szakaszokon az útra vezetik át a kerékpársávot.
2. szakasz: A Szántó Kovács János utca és a Ma-
gyarürögi úti csomópontok között kerékpársávot 
festenek fel mindkét oldalon, emiatt a Miroslav Kr-
leza Horvát Iskolaközpont előtti gyalogátkelőhelyet 
kiszélesítik.
3. szakasz: A Magyarürögi csomópontban a bicikli-
utat felvezetik a járdákra, biztonságos csomóponti 

kapcsolatot kialakítva az Orfűi kerékpárút irányába, 
illetve a Rácváros és Patacs irányába bicajozók szá-
mára.
4. szakasz: A Magyarürögi utat követően kerékpár-
sáv készül egészen a Korsó utcai csomópontig (az 
IVECO kereskedésig), amely Patacs következő 
utcáiban folytatódik: a Fő utcában, a Vöröskő 
utcában és a Korsó utcában.
Március 1-jétől a vízhálózat korszerűsítése 
is elkezdődik a Szigeti úton: a nettó 160 
millió forint értékű tervezett rekonstruk-
cióban összesen 900 méternyi új ivóvíz-
vezeték kerül a földbe 2021 őszéig.
A vízhálózat a Faludi Ferenc utca – Tü-
zér utca közötti szakaszon újul meg a 
Szigeti úton 3 ütemben:

1. ütem: Faludi Ferenc utca – Gyümölcs utca közötti 
szakasz (március–április).
2. ütem: Gyümölcs utca – Lugos utca közötti sza-
kasz (április–június).
3. ütem: Lugos utca – Tüzér utca közötti szakasz 
(június–augusztus).
A vízhálózat korszerűsítése teljes útzár mellett zajlik 
az adott szakaszokon. A lezárással érintett ingatla-
nok megközelítése az érintettek számára biztosított 
lesz.  Az útszakaszon járó buszok (25, 26, 27, 27Y, 
28, 28Y, 29) március elsejétől várhatóan augusztus 
végéig terelőútvonalon közlekednek.
Cikkünk a TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00004 –  „Nyu-
gati városrészi kerékpárút megvalósítása” című 
projekt keretében készült.
További részletek a PécsMa.hu oldalon. 

Új kerékpárutat építenek a Szigeti úton, felújítják a vízhálózatot is
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Lipics Zsolt: betérdelünk a startgépbe
Immár hivatalosan is Lipics Zsolt a Pécsi Nemze-

ti Színház igazgatója. Az első napok feladatai 
után már a vírus utáni időszakra, és az újranyi-
tásra készül a direktor.

 l Szakács Miklós
Február 15. fontos nap volt a Pécsi Nemzeti 
Színház, és Lipics Zsolt életében is. Ekkor vette 
át ugyanis a teátrum irányítását a Jászai Mari-dí-
jas színművész. Megkerestük az igazgatót, és ar-
ról érdeklődtünk, hogyan teltek első direktori 
napjai.

– Sok-sok munkával – válaszolta lapunknak Lipics. 
– Egyfelől az átadás-átvétel természetesen megtör-
tént, másfelől a folyamatban lévő ügyeket is át kel-
lett tanulmányozni, meg kellett ismerni. 

Nem unatkoztunk eddig.

Mivel az érvényben lévő járványügyi szabályozá-
sok miatt a színházak egyelőre nem nyithatják ki 
kapuikat a közönség előtt, kíváncsiak voltunk, ho-
gyan tervezi az igazgató a PNSZ előtt álló heteket, 
hónapokat.

– Ahogyan azt sok más hazai színház esetében lát-
hatjuk, mi is mérlegeljük jelenleg annak a lehető-
ségét, hogy esetleg az online térben találjuk meg a 
kapcsolatot a közönséggel – árulta el az igazgató. 
A műsoron lévő produkciók karbantartási mun-
káit pedig azonnal elkezdjük. Nagyon fontos, hogy 
ezek a próbák elinduljanak, hiszen ha jön a nyitás, 
készen kell állnunk: be kell térdelnünk a rajtgép-
be. Ha ez megvan, már csak a startpisztolyra kell 
várnunk.
Lipics Zsolt azt is elárulta, hogy már tervezési fá-
zisban van két új színdarab is, áprilisban kezdenek 
próbálni. – Talán nyáron a közönségünk is elláto-
gathat a színházba, akkor debütálhat a két mű – 
mondta.

A Pécsi Család és KarrierPONT 
működését biztosító uniós pályázat 
végéhez ért 2021. február 28-án, a 
projekt megvalósítói azonban nem 
zárják be teljesen az ajtót: igyekez-
nek minél több szolgáltatást fenn-
tartani, hogy továbbra is segíthes-
sék a pécsieket. 

Gellén Nórával, a Pécsi Család és 
KarrierPONT leköszönő vezetőjével 
beszélgettünk az elmúlt három év 
eredményeiről és a jövőről.

– Miről is szólt ez a pályázat?

– Az EFOP-1.2.9-17 „Nők a család-
ban és a munkahelyen” című uniós 
felhívásra nyújtott be pályázatot a 
konzorciumunk, melynek vezetője a 
Pécsi Sport Nonprofit Zrt., tagjai pedig 
a Pécsimami Közhasznú Egyesület, a 
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipar-
kamara és a MIOK a hátrányos hely-
zetű emberekért Alapítvány.

2018 áprilisában nyitottuk meg irodán-
kat és indítottuk el szolgáltatásainkat.

Célunk az itt élő nők munkába való 
visszatérésének segítése, a munka 
és a család összeegyeztetésének elő-
mozdítása volt, melynek keretében 
nagy hangsúlyt fektettünk az atipikus, 
rugalmas foglalkoztatás népszerűsíté-
sére.

– Hogyan lehet népszerűsíteni a ru-
galmas foglalkoztatást?

– Számos előadást és workshopot 
tartottunk a témában helyi munkál-
tatók és munkavállalók részvételé-
vel, bemutatva a lehetőségeket és jó 
példákat, 2020 decemberében pedig 
átadtuk „A családbarát foglalkoztatás 
iránt elkötelezett munkáltató” díjakat.

Felmérésünkből kiderült, hogy ami 
leginkább aggasztja a munkáltatókat, 
az a bizonytalanság a hagyományos-
tól eltérő foglalkoztatás munkajogi 
hátterével, helyes dokumentálásával 
kapcsolatban. Ezért született meg 

munkáltatói kézikönyvünk az atipikus 
foglalkoztatáshoz, ami nem csak a 
szabályokat mutatja be, de szerkeszt-
hető iratminták is találhatók benne. 
Emellett ingyenes munkajogi tanács-
adásunkat is igénybe vehették a mun-
káltatók és a munkavállalók. 

– A szakmai rendezvények mellett 
az egész családot megszólító prog-
ramokat is szerveztek. Melyek vol-
tak ezek?

– Szemléletformáló tevékenysé-
günk része volt az olyan jeles napok 
megünneplése, mint az anyák, apák, 
nagyszülők, szülők vagy a láthatatlan 
munka napja. Online kalkulátorunkkal 
(lathatatlanmunka.hu) bárki kiszámít-
hatja, hogy mennyit ér az általa a csa-
lád érdekében végzett fizetetlen, azaz 
láthatatlan munka.

Idén harmadik alkalommal írtuk ki az 
„Év Női Példaképe Baranyában” pá-
lyázatot, hogy megmutassuk, a csa-
lád és a gyermekvállalás nem gátja a 
munkában való kiteljesedésnek: sőt!

Az elismerés olyan hétköznapi nőkre 
hívja fel a figyelmet, akik a munkában 
és a családi életben is példaértékűen 
helytállnak. Az idei pályázat közön-
ségszavazása jelenleg is zajlik Face-
book-oldalunkon, a díjakat március 
8-án, nőnapon adjuk át.

– Képzéseken is részt vehettek az 
érdeklődők. Mi volt a kínálat?

– Konzorciumi partnerünk, a MIOK ala-
pítvány szervezésében többek között 
stressz- és konfliktuskezelést, kommu-
nikációt, személyiségfejlesztést, önis-
meretet, munka-magánélet-összehan-
golást is tanulhattak az érdeklődők, de 
szerezhettek vállalkozói vagy a munká-
ba való visszatérést segítő ismereteket 
is. A munkáltatók pedig segítséget 
kaphattak a családbarát vállalati kultú-
ra megteremtéséhez.

– A Pécsi Gyerektaxi is a CsakPONT 
nevéhez fűződik. 

– A pécsiek összefogásának köszön-
hetően továbbra is szállítjuk azokat a 
gyerekeket, akikért a szülő munkája 
miatt nem tud elmenni az iskolába, 
óvodába. Működésünk feltételei rész-
ben biztosítottak, bízunk benne, hogy 
ezt az országosan egyedülálló szol-
gáltatást sikerül hosszú távon fenn-
tartani.

– Hogyan néz ki az elmúlt három év 
számokban?

– Szemléletformáló rendezvényeinken 
több mint 2500-an, képzéseinken 
490-en, tanácsadásainkon több 
mint 300-an vettek részt, 
gyerektaxi-szolgálta-
tásunkat közel 3000 
alkalommal vették 
igénybe. 156 ba-
ranyai munkál-
tatót tudtunk 
megszólítani.

– Mi a jövő?

– Munkatársaimmal elkötelezettek va-
gyunk a folytatás mellett. Az idei „Év 
női példaképe” pályázat és a tovább-
ra is működő gyerektaxi már ennek az 
eredménye, de önkéntes formában ál-
láskeresési és vállalkozói tanácsadá-
sainkat is folytatjuk, jelentkezni a ba-
ranya.munkacsalad.hu oldalon lehet.

A cikk az „EFOP-1.2.9-17-2017-
00082 – Munka ÉS Család – A nők 
munkaerő-piaci helyzetének javítása 
és Nő-Köz-Pont létrehozása Pécsett” 
című projekt keretében készült. (x)

Nem zár be a Pécsi CsakPONT?

Workshop az atipikus munkavégzésről
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Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendelete 2021. 
február 1. napján lépett hatályba:

6/2021. (II.1.) Ör. a közterületeken és a nyilvános helyeken kötelező 
maszkviselésről; 

az alábbi rendelete 2021. február 18. napján lépett hatályba:  
7/2021. (II.17.) Ör. a Város 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. 
(III.12.) önkormányzati rendelet 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. 

„Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendelete 2021. 
február 26. napján lépett hatályba:

8/2021. (II.25.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és 
a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 5/2019. (I.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

Az alábbi normatív határozata 2021. március 1. napján lép hatályba:

95/2021. (II.23.) Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intéz-
mények Alapító Okiratának módosításáról.

Rendeletek
Értesítjük Pécs város, illetve Baranya megye köznevelési intézményeiből 
nyugdíjba vonult óvónőket, valamint tanítókat és tanítónőket (akik első 
oklevelüket középfokú óvónőképzőben, illetve tanítóképzőben szerezték), 
hogy 2021-ben is sor kerül az arany, gyémánt, vas, rubin és gránit díszokle-
velek adományozására azon pedagógusoknak, akik oklevelüket 50, 60, 65, 
70, illetve 75 éve szerezték.
Az érintett pedagógusok a díszoklevél adományozása iránti kérelmet 2021. 
március 26-ig nyújthatják be (személyesen vagy postai úton) Pécs Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály 7621 
Pécs, Széchenyi tér 1. címre.
Arany díszoklevél adományozásához a következőket szükséges 
csatolni:
• nyilatkozat, mely átvehető a Polgármesteri Hivatal Kulturális és Népjó-

léti Főosztályán,
• kérelem,
• önéletrajz, 
• a végzettséget tanúsító oklevél fénymásolata,
• a pedagóguspályán eltöltött 25 év munkaviszonyról szóló igazolás.

Gyémánt, vas, rubin, gránit díszoklevél adományozásához:
• nyilatkozat, mely átvehető a Polgármesteri Hivatal Kulturális és Népjó-

léti Főosztályán,
• kérelem,
• önéletrajz, 
• a korábbi díszoklevélről készült fénymásolat.
A díszoklevelek átadásának pontos helyéről és időpontjáról minden érin-
tett pedagógus írásban értesítést kap.
A díszoklevelek adományozásával kapcsolatban felvilágosítás kérhető a 
72/533-857-es telefonszámon Hári Nóra főtanácsostól.

Felhívás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata „A muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény” alapján pályázatot hirdet a Janus Pannonius Múzeum (7621 Pécs, 
Káptalan u. 5.) igazgató (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A pályázat részletes feltételei megismerhetők a gov.pecs.hu, a pecs.hu/ol-
dal/hirdetmenyek oldalakon, valamint a Janus Pannonius Múzeum hon-
lapján, a Pécsi Kulturális Központ honlapján és a Csorba Győző Könyvtár 
honlapján. 

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

Állandó véradási lehetőség: 
Pécsi Regionális Vérellátó 
Központ, Pécs, Pacsirta u. 3. 
Telefon: +36 72 215-634 vagy 
+36 72 211-920
Véradási időpont: hétfő, 
csütörtök: 8.00–17.00; kedd, 
szerda, péntek: 8.00–15.00
Külső véradási helyszín: 
Pécs Pláza (Megyeri u. 76.) 
március 7.  10.00–13.00  
Véradásra jelentkezhet, aki el-
múlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), 
testsúlya eléri az 50 kilót és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza 
magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját. Véradá-
sokról: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

Álláspályázat

Véradás március 1–7.
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Két kamarához 
is csatlakozik idén 
a pécsi önkormányzat
Két nemzetközi kereskedelmi kamarához is csatlakozik idén a pécsi 

önkormányzat. A cél a minél közvetlenebb kapcsolat kialakítása a 
lehetséges befektetőkkel.

 l PécsMa.hu
Csatlakozik idén az Amerikai Kereskedelmi Kamarához (Amcham), és a 
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamarához a pécsi önkormányzat 
– tudtuk meg Ruzsa Csabától, Pécs gazdaságért felelős alpolgármesterétől. 
Az önkormányzatot a Gazdaságfejlesztési Főosztály képviseli majd a szer-
vezetekben, amelyeknek első idei ülésén már jelen lesznek a pécsi szakem-
berek.
Az alpolgármester elmondta, hogy a letelepedni vagy bővíteni készülő be-
fektetők minél közvetlenebb elérése a város célja a kamarákhoz való csat-
lakozással.

Újabb 225 milliós kedvezménycsomaggal 
segíti bérlőit a Pécsi Vagyonhasznosító

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (PVH) a koronavírus-járvány miatt 2020-ban 
két lépcsőben, összesen 300 millió forint kedvezménnyel segítette bérlőit. 

Most jön a harmadik csomag, ezúttal összesen 225 milliós értékben – adta 
hírül a városi cég közleménye.

 l Szakács Miklós
A PVH arról számolt be, 
hogy ahogyan a koronaví-
rus okozta veszélyhelyzet-
ben már több alkalommal is 
tette, folyamatosan nyomon 
követi a helyzet alakulását 
és szem előtt tartva a pécsi 
vállalkozások többségének 
nehéz helyzetét, kedvezmé-
nyeket ad számukra.
A tavalyi évben nyújtott két 
kedvezménycsomag után 
idén egy harmadikkal igye-
keznek segíteni bérlőiknek. 
Ez kifejezetten a kormány-
rendelettel nem érintettek 
számára biztosít 10-80 szá-
zalék közötti engedménye-
ket. Kiemelt támogatásra 
ezúttal a nonprofit szerve-
zetek, illetve azok a vállal-
kozások számíthatnak, akik 
a nyitvatartási idejük csökkentésére kényszerültek, vagy akiknek a turizmus, az 
idegenforgalom, a belföldi és külföldi egyetemisták elmaradása miatt a forgal-
muk csökkent, azaz jellemzően a belvárosi üzletek bérlői.
A legújabb kedvezményes díjkonstrukciós csomag összesen 923 bérlőt érint, 225 
millió forint összegben.
Ugyan a bérlőkkel kötött szerződés lehetőséget ad rá, ám a szerződésben foglalt 
díjak esedékes indexálásától (fogyasztói árindexszel történő emelésétől) 2021-
ben a veszélyhelyzet teljes idejére a PVH eltekint. A fenti intézkedéseken túl a 
vagyonhasznosító továbbra is lehetőséget nyújt teljes bérlői körének fizetési ha-
táridő hosszabbításra, illetve részletfizetési megállapodásra, mellyel már sokan 
éltek is.
A PVH fenntartja és akkor is adja ezeket a kedvezményeket, ha június 30. előtt a 
kormány feloldaná a korlátozásokat, így segíti a helyi cégek talpra állását. A bér-
lőknek semmi teendőjük nincs, a PVH minden kedvezményben érintett bérlőjét 
értesíti.

A muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL törvény 83.§ (5) bekezdése 
alapján tájékoztatom az érintette-
ket, hogy a Pécsi Közművelődési 
Kerekasztal működési ideje 2021. 
március 28. napján lejár.

Dr. Lovász István jegyző

Hirdetmény

923 bérlőt támogatnak923 bérlőt támogatnak

A befektetők hatékonyabb elérése a cél A befektetők hatékonyabb elérése a cél 
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda óvodapedagógus 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Baranya 
megye, 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2. A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodai nevelés.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalko-
zás-egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelentő kompetenciák: zöld óvoda programban való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget iga-
zoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2021. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 3.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Város-
központi Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy 
Antal utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: I./182-1/2021, valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az óvodavezető munkáltatói 
jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 4.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján a Városközponti Óvoda belső pályázatot hirdet tagóvoda-ve-
zető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 
2026. július 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: tagóvoda vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, közoktatás vezetői, ma-
gyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöl-
tésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák: zöld óvoda bázisintézmény tartalmi tevékenységé-
ben való jártasság.

Előnyt jelentő kompetenciák: fenntartható fejlődési elveket valló kom-
petens óvodapedagógusi szemlélet.

A beosztás betölthetőségének időpontja: az állás legkorábban 2021. áp-
rilis 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Város-
központi Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy 
Antal utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: I./183-1/2021, valamint a beosztás megnevezését: 
óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az óvodavezető munkáltatói 
jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 20.

Álláspályázat

Álláspályázat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda Zipernowsky Ká-
roly Utcai Tagóvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2024. 04. 
15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. A munkavégzés helye: Baranya megye, 7633 Pécs, Zipernowsky 
Károly utca 3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2021. március 19. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton dr. Battyáni Ist-
vánné részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet. 

Álláspályázat

A kommunista diktatúra áldozatainak szimbolikus A kommunista diktatúra áldozatainak szimbolikus 
alakjáról, Kovács Béláról emlékezett meg február 25-én alakjáról, Kovács Béláról emlékezett meg február 25-én 
Péterffy Attila polgármester, Bognár Szilvia, Ruzsa Csaba Péterffy Attila polgármester, Bognár Szilvia, Ruzsa Csaba 
és Nyőgéri Lajos alpolgármesterek a Kovács Béla patacsi és Nyőgéri Lajos alpolgármesterek a Kovács Béla patacsi 

szülőházából kialakított emlékhelynél.szülőházából kialakított emlékhelynél.
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LAKÁS
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/70/318-4000
Kertvárosban, a Nagy Imre úton, 
2,5 szobás, erkélyes, 59 nm-es, felújítandó 
panellakás. Ár: 14,7 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kertvárosban, 57 nm-es, 2,5 szobás, 
műanyag ablakos, hőszigetelt panellakás. 
Ár: 15,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Búza tér közelében, 54 nm-es, 3 szobás, 
felújított téglalakás, kis kerttel. Ár: 
16,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Kertvárosban, a Nevelési 
központnál, II. emeleti, 2 szobás, 
53 nm-es, jó állapotú panellakás. Ár: 
14,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Ledinán, 52 nm-es, 2 szobás, 
műanyag ablakos téglalakás. Ár: 16,2 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Páfrány utcában, II. emeleti, 1,5 szobás, 
gázkonvektoros, jó állapotú téglalakás. 
Ár: 14,3 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Attila utcai, 64 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, első emeleti, felújított 
lakás eladó. Irányár: 27,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Park utcában második emeleti, 
95 nm-es lakás, 11 nm terasszal, jó 
elosztású 3 szoba, étkező-nappalis lakás 
eladó. Irányár: 39,5 MFt plusz 
28 nm garázs. Telefon: 06/30/906-7323

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.

Király utca közepén, 35 nm-es, extrán 
felújított és bútorozott, földszinti, teraszos, 
1,5 szobás lakás. Irányár: 17,9 MFt+áfa. 
Telefon: 06/70/608-5029
Kertvárosban felújított, amerikai 
konyha, nappali, étkező + 1 hálószobás 
lakás eladó. Telefon: 06/30/773-9436

Belváros-egyetemváros határán, 48 nm-
es, 1,5 szobás, részben felújított lakás 
eladó. Iár:17,79 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
Eladó egy 150 nm-es, felújított, 3 hálós, 
teraszos sorházi lakás a Székesegyház 
felett, garázzsal. Iár: 49 MFt. 
Telefon: 06/30/237-5932
Épületenergetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891
Belvárosi, 1,5-3 szobás lakást 
keresek. Telefon: 06/20/418-3554
Maléter P. u. II. em-i, felújított, 1,5 szobás 
lakás eladó. Telefon: 06/20/375-8522

INGATLAN
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/70/666-4692
Pécsett, a Bálicsi úton, 120 nm-es, 
4 szobás családi ház. Ár: 38,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Harkányban, a gyógyfürdő közelében, 
2 szobás, 50 nm-es, teraszos, felújított 
nyaraló, saját kerttel. Ár: 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécsbagota, Gólya Hegy, 1800 nm szőlő, 
gyümölcsös, 50 nm-es takaros kis házzal 
eladó. Irányár: 2.300.000 Ft. 
Telefon: 06/30/906-7323
Harkány, Tenkes-hegy 1620 nm 
szőlős, gyümölcsös, 78 nm-es, 2 szintes 
lakható házzal, pincével eladó. Irányár: 
9.900.000 Ft. Telefon: 06/30/906-7323
Aranyosgadányban gazdálkodásra 
alkalmas családi ház, 140 nm részben 
felújított, 6651 négyszögöl (23921 nm) 
telekkel eladó. Irányár: 25 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Aranyosgadányban 40 nm-es, bővíthető, 
jó kis gázfűtéses lakóház, garázzsal, 
kerttel és gazdasági épületekkel. Irányár: 
7,5 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

Makár tetőn 50 nm-es, felújítandó 
lakóház, teljes közműves, 900 nm-es full 
városi panorámás telekkel, extra 
lehetőségekkel. Ár: 15,7 MFt. Telefon: 
06/70/608-5029
Budai Kertváros, csendes, jól 
megközelíthető helyen, 200 nm-es, 
2 lakásos, 4 szobás lakóház, 1000 nm-
es kerttel és melléképülettel. Irányár: 
34,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Éger völgy mellett, 100 nm-es, 3 szobás, 
romantikus lakóház, melléképületekkel, 
1373 nm-es területtel, projekt lehetőséggel. 
Irányár: 25 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Budai Kertvárosban, csendes, jól 
megközelíthető helyen, 110 nm-es, 
felújított, 4 szobás lakóház, kerttel, 
garázzsal és melléképülettel. Irányár: 
39 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Egész városra panorámás, 2 szintes, 
mecsekoldali családi ház eladó. Iár: 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/219-8266
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
Magaslati útnál eladó egy 270 nm-es ház, 
jelenleg 2 lakás van kialakítva, de akár 
4 is lehet. A telek 550 nm, garázs van. 
Irányára: 97 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Pécsi, összkomfortos, 50 nm, gázfűtéses 
lakás kiadó. Iár: 40 EFt/hó. 
Telefon: 06/20/356-9930

Város felett építési telek eladó. 
Telefon: 06/20/961-2191
Újpatacson 2228 nm telek 30%-os 
beépítési lehetőséggel 10,5 MFt-ért 
eladó. Telefon: 06/70/942-0943
Kozármislenyben 1140 nm építési 
telek eladó. Telefon: 06/20/418-3554
Garázst keresek a Lahti utcában vagy 
közelében. Telefon: 06/30/851-7392

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Pécs-Gyárvároson kisméretű, bútorozott 
szoba, konyha, zuhanyzó kiadó. 
Telefon: 72/244-820, du. 15-19-ig.
Rét utcánál 2 szobás, gázos lakás kiadó. 
Ár: 65 EFt/hó. Telefon: 06/70/596-6150
Szőlő, gyümölcsös termését művelésre 
kiadó. Telefon: 72/325-040
Kis házat bérelnék. Telefon: 
06/20/285-0957

GÉPJÁRMŰ
Citroen Berlingo 2008. évj., 
friss műszakival. Iár: 670.000 Ft. 
Telefon: 06/20/518-2633

ÁLLÁS
Nyugdíjas hölgy bejárói vagy házvezetői 
állást keres. Telefon: 06/20/500-6951
Családi házhoz kerti kisegítőt 
keresek. Telefon: 06/20/961-2191
Nyugdíjas hölgy kereskedői gyakorlattal 
állást keres. Telefon: 06/20/500-6951
Építőiparban jártas segédeket keresek. 
Telefon: 06/70/679-1927, érd. 7-17-ig.

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

TÁRS
55 éves, fiatalos, vékony alkatú, 
becsületes, leszázalékolt férfi keres 
megértő barátnőt vagy szabadidőpartnert. 
Telefon: 06/30/492- 9756

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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Fiatalos, diplomás, csinos nő 
független, 60-as, magas társat 
keres. Telefon: 06/20/274-9684
„Találj rám” jeligés hirdetőnek 
küldöm a számom: 06/30/907-3366
Társamat keresem 50 éves férfi. 
Telefon: 06/30/273-3688
50% Vénusz társközvetítő. 
Telefon: 06/20/287-0135
173/85/56 éves mérnök, menyasszonyt 
keres 35-45 közötti hölgyek jelentkezését 
várom. Telefon: 06/30/402-9242

SZOLGÁLTATÁS
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
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

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

Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Március 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
A járványhelyzettől függetlenül állunk 
rendelkezésére! Telefon: 06/70/638-6402

Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
laminált parkettázás, takarítással. Juhász 
Gyula. Telefon: 06/30/954-7550
Ezermester! Lakásszerviz, wc-
tartályok, vízcsapok, mosdók, 
munkalapok, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
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
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993

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

Villanyszerelés, javítás, felújítás,
új kivitelezés. 06/30/873-2632

Veszélyes fakivágás, bozótirtás. Telefon: 
06/20/575-0941
Lakatosmunka, nyílászárócsere, 
javítás, bádogozás, szobafestés. 
Telefon: 06/70/774-1140
Metszés, permet, favágás, 
koronaalakítás, gyérítés, fiatalítás, 
kéreg, gombakezelés, odium tűzhalál 
elleni védelem szakembertől, 
szakszerűen. Telefon: 06/20/488-3959
Veszélyes favágás alpintechnikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás-
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Teljes körű költöztetést és áruszállítást 
vállalunk. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06/50/116-4924
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Teljes körű házfelújítást vállalunk gyors 
és megbízható munkavégzéssel. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06/50/116-4924
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Metszést vállalok. Telefon: 
06/20/266-5687
Építési és bontási munkálatokat vállalunk 
csapatommal. Tereprendezéstől a kész 
épületig. Teljes körű bontás, gyors, 
precíz munka garanciával. Kovács 
Sándor. Telefon: 06/20/419-4879
Vállalok költöztetést, szemét 
és sitt szállítást, pince, 
padlásürítést, tereprendezést, 
stb. Telefon: 06/30/175-3818
Klímatelepítés, tisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694

Szobafestés, gipszkartonozás, hő- és 
hangszigetelés, burkolás, teljes körű 

fürdőszoba-felújítás
Péter Norbert E.V.

06/30/214-4307

Villanyszerelés, bojlertisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694
Metszést vállalok. Telefon: 
06/70/295-5352

Bozótirtást, favágást, telektisztítást 
hulladékelszállítással, ágdarálással 
vállalok cégeknek és magánszemélyeknek. 
Telefon: 06/20/511-7456
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/852-4402
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Lomtalanítást és fuvarozást 
vállalok. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06/20/805-5041

Hőszigetelés ellenőrzés, 
fűtésszivárgás ellenőrzés, 

HŐKAMERÁS VIZSGÁLATOK. 
06/30/989-7589

Szobafestést, mázolást, tapétázást 
minőségi kivitelben, számlaképesen 
vállalok. Pécs és környékén. Békés Gábor. 
Telefon: 06/70/519-2085
Panelfal kivétel és bontást sitt 
elszállítással vállalok. Telefon: 
06/20/520-8421, 06/70/247-4287
Vízvezeték, villanyszerelés, javítások, 
hibaelhárítás. Telefon: 06/70/774-1140
Kéményseprés, karbantartás. 
Telefon: 06/30/906-7323
Villanyszerelés, lakóépületek, 
lakások. Telefon: 06/20/912-4910
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Favágás alpintechnikával 
vagy emelőkosárral, cégeknek 
kosaras egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
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
Tetőjavítás, lapostető-szigetelés, 
szigetelés. Telefon: 06/70/774-1140
Redőny, szúnyogháló, új 
megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Villanyszerelés, felújítás, hibafeltárás, 
javítás. Telefon: 06/30/388-5580

Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Hideg-, meleg burkolást vállalok. 
Telefon: 06/70/679-1927
Épület felújítást, átépítést, bővítést, 
homlokzati hőszigetelést, lapostetők, 
vizes, gombás falak utólagos 
falszigetelését vállaljuk. Telefon: 
06/70/679-1927, 7-17-ig.
Szobafestés, mázolás jutányos 
áron. Telefon: 06/70/666-4692
Napellenző, ponyvacsere, szúnyogháló, 
roletta, redőny. Pécs, Somogyi B. u. 5. 
Telefon: 06/30/993-3064
Építőipari szakmunkát, lakásfelújítást, 
kőművesmunkát, kőfal, támfalépítést, 
víz- és hő elleni szigetelést, gépi és kézi 
földmunkát vállalunk. Garanciával és 
számlásan. Telefon: 06/70/280-2961

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
Nyugdíjas társak hívását várom városi 
és mecseki sétákhoz, kirándulásokhoz. 
Telefon: 06/30/407-3726

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
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
Öntvényvázas asztalos marógépet 
veszek, lehet üzemképtelen is, ép 
vázzal. Telefon: 06/20/921-3223
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, pincétől 
padlásig vásárolok. Telefon: 
06/70/582-3999 
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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
Eladó egy jó karban lévő nagy Singer 
szabó varrógép. Telefon: 06/30/648-5581

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

Megvásárolnám felesleges tárgyait, teljes 
hagyatékot pincétől a padlásig. Hívjon 
bizalommal. Telefon: 06/50/116-4924

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

Zsolnay, Herendi és egyéb porcelánt 
vásárolok magas áron. Festményt, bútort, 
órákat, érméket, jelvényeket, aranyat, 
ezüstöt, bizsukat, gyöngyöket, agancsot, 
stb. Azonnali fizetéssel. Díjtalan kiszállás. 
Telefon: 06/20/419-4879
Hagyatékot és régiséget veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Színesfémet, ócskavasat és kovácsolt 
árut veszek. Telefon: 06/20/805-5041
Rossz automata mosógépet és gitárt 
keresek. Telefon: 06/30/982-8518
Eszterga, fúrógép eladó. 
Telefon: 06/30/295-2543
Eladó: tea tűzhely, bontásból 
konvektor, kombinált hűtő, disznóölési 
felszerelések, franciaágy, 15 db 
kicsi, 30 db nagy zöldséges láda, 
sok egyéb. Telefon: 72/740-626
Eladó dohányzóasztal, csillár, Hajdú 
mosógép. Telefon: 72/314-798

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Többéves csúszással fejeződhet be 
a pécsi egyetem legzűrösebb beruházása
Több mint 400 millió forint kiegészítő támogatást kapott a kormánytól a Pécsi Tudományegyetem a Balassa 

János Kollégium felújításának befejezéséhez – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 
államtitkára, Schanda Tamás a tárca MTI-hez eljuttatott közleménye szerint. A projekt többéves csúszásban van, 
ez a PTE a Modern Városok Program keretében zajló legzűrösebb beruházása.

 l Nimmerfroh Ferenc
A Szabad Pécs írta meg két évvel ezelőtt, hogy hónapokkal a tervezett befejezési határidő után vonultak le a vállal-
kozók a Balassa Kollégium területéről – a projekt befejezése nélkül. A lap még korábban, 2017-ben, a közbeszerzés 
nyertesének nyilvánosságra kerülésekor azt írta: rendkívül alacsony ajánlattal egy alig néhány hónappal korábban 
alapított, egyetlen alkalmazottal rendelkező cég nyerte el a kivitelezést. Egy darabig rendben haladt a munka, de aztán 
megakadtak a folyamatok, végül a szerződést a kivitelező fel is mondta. 

A vállalkozás képviselője azt nyilatkozta a Szabad Pécsnek, hogy pótmunkák miatt 
követelései vannak az egyetem felé.

A vállalkozó levonulása után az egyetem független szakértővel elkészíttetett egy a beruházás befejezésére vonatkozó 
műszaki költségbecslést, amely alapján az eredeti nettó 532 millió forint előreláthatólag nettó 650 millió fölé fog 
kúszni – írta 2019-ben a Szabad Pécs.
Ezek szerint jóval följebb kúszott, most ugyanis 405 millió forintot ítélt meg a kormány a fejlesztés befejezéséhez, ami 
így már összességében 1,2 milliárd forint lesz.
A 388 férőhelyes kollégium 1972-ben épült, „így nem volt kérdés, hogy rászolgál egy átfogó felújításra” – olvasható 
a kommünikében.
A plusz támogatásról szóló kormányhatározat a közelmúltban jelent meg a Magyar Közlönyben. Az új közbeszerzési 
eljárás után a nyertes kivitelező – a tervek szerint még az idén – befejezheti a megkezdett munkálatokat – írták.
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A PSN Zrt. Torna Szakosztályában közel 150 gye-
rekkel foglalkoznak. A tornászok, a verseny-

sportolók képzése mellett az egyik fő feladatuk-
nak az egészséges életre nevelést tartják.

 l Szakács Miklós
Volt olyan időszak, amikor igencsak mostoha körül-
mények között tudtak dolgozni Pécsett a tornászok. 
A 2015 óta már a PSN Zrt. égisze alatt működő szak-
osztály mostanra saját otthonában, a Verseny utcai 
tornacsarnokban szervezheti edzéseit, és akad is dol-
ga bőven az edzői gárdának.
– Közel 150 gyerekkel dolgozunk jelenleg – mondta 
el a PécsMa érdeklődésére Erdeiné Békési Valéria, 
a szakosztály vezetője. – Összesen 19 lány, és 12 fiú 
versenysportolónk van. Az ő fejlődésük rendben ha-
lad, és szép eredményeket érnek el országos szinten 
is. A fiúk nagyon lelkesen készülnek és versenyeznek 
a „gyermek kezdő” kategóriában.

Azt már Mészárosné Suha Mónika, a szakosztály 
egyik edzője tette hozzá, hogy a 2020-as év nagyon 
jó eredményekkel zárult a női versenytornában.
– A „gyermek haladó” versenyben tornászaink az 
országos bajnokságban két forduló alapján a 2. he-
lyen zártak – nyilatkozta Mészárosné. – Az ország 
nagy egyesületeit megelőzve csak a Budapesti Köz-
ponti Sportiskola csapata végzett előttük. A serdülő 
II. osztályban pedig az elérhető 6 aranyéremből 4-et 
a pécsi lányok hoztak el. 
Békési Valéria szerint az a PSN Torna Szakosztályá-
nak legnagyobb erőssége, hogy mindenkinek tud-
nak edzéslehetőséget biztosítani, függetlenül attól, 
hogy versenyezni szeretne-e, vagy csak mozogni.
– Elsődleges feladatomnak egy tömegbázis kialakí-
tását tartom – mondta. – A diákolimpiai verseny-
sorozaton biztosítjuk a sikerélményt. A torna – kis 
túlzással – gyakorlatilag előképző pontja az összes 
sportágnak. Sokan egészen fiatalon kerülnek hoz-

zánk, azonban amikor kicsit már idősebbek lesznek, 
elmozdulnak más irányba.  És ez így is van jól. 
A sportágat egyébként lehet, és érdemes is hamar 
elkezdeni. Ahogyan Erdeiné fogalmazott, hozzájuk 
már 2,5-3 éves kortól mehetnek a gyerekek. 
– A mostani, nagyjából 150 fős létszám mellett 
még tudunk megfelelően foglalkozni a gyerekek-
kel, de azért így is le vagyunk terhelve egy kicsit – 
mondta a szakosztályvezető. – Ugyanakkor azt ki 
kell emelnem, hogy a körülményeink talán sosem 
voltak ilyen jók, mint most. Van saját otthonunk, 
minden szer rendelkezésre áll. Emellett három 
intézmény tornatermében: a Bánki Donát Úti Ál-
talános Iskolában, a Pécsi Református Kollégium 
Gimnáziuma, Általános Iskolája és Óvodája és a 
Cserepka János Baptista Gimnázium és Általános 
Iskolákban is működnek csoportjaink. A PSN-től 
sok támogatást és törődést kapunk, így az igazi 
örömtorna feltételei adottak.

Közpénzből állami cég építteti, de 
az önkormányzat lesz majd az 

üzemeltető.

 l Nimmerfroh Ferenc
A kormány 2016-ban hirdetette meg 
azt a sportparképítési programot, ami-
re a pécsi önkormányzat három hely-
színnel – Diána tér, Péchy Blanka tér, 
Köztársaság tér – pályázott. Nyertek is 
pénzt „D” típusú sportpark megvaló-
sítására. Ez azt jelenti, hogy minimum 
150 négyzetméteres alapterületen 
alakítanak ki gumi talajburkolatot, 
amin minimum 15 eszközt helyez-
nek el, amelyek segítségével például  
húzódzkodást, tolódzkodást, fekvő-
támaszt vagy hasizomgyakorlatokat 
lehet végezni. 
A Diána téri sportpark 2017-ben 
megvalósult, a Köztársaság tér helyett 
pedig 2018-ban a Tüskésrét került be 
a programba – mondta el lapunknak 
Fogarasi Gábor, a pécsi önkormány-
zat népjóléti- és sportbizottságának 
elnöke. Ugyanebben az évben az ön-
kormányzatot értesítették arról, hogy 
a maradék két sportparkra is megítél-
te az illetékes miniszter a pénzt, több 
mint 40 millió forintot – tette hozzá.

Az állam és az önkormányzat közti 
egyezség alapján a kivitelezés után a 
park a város tulajdonába kerül, ami 
azt üzemeltetni köteles, öt éven át nem 
adhatja el vagy terhelheti meg és nem 
is változtathat a funkcióján. 

Az önkormányzat ezen felül 
köteles összesen 40 méter 

hosszan akadálymentes 
járdaszakaszt építeni a két 

parkhoz, ezt a Biokom fogja 
elvégezni.

Bár 2018-ban értesítették az önkor-
mányzatot a két parkra megítélt pénz-
ről, valami nem volt kerek a történet-
ben, mert csak két évvel később, 2020 
nyarán lépett újra az ügyben a projekt-
gazda állami cég, a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt., újra felvéve a 
kapcsolatot az önkormányzattal a fej-
lesztés folytatása érdekében.

Amint Fogarasi Gábortól megtudtuk, 
a sportpark kialakításának megkezdé-
se előtt a BMSK és az önkormányzat 
között együttműködési szerződés jön 
létre rövidesen, aztán pedig az állami 

cég által kiválasztott kivitelező, a város 
és a BMSK egy háromoldalú kivitele-
zési szerződést köt egymással.
A kivitelezés várhatóan még ebben az 
évben megindul és be is fejeződik.

A cél, hogy a gyerekeknek öröm legyen a torna

A Diána tér után a Tüskésréten 
és a Péchy Blanka téren lesznek az új pécsi sportparkok

A kivitelezés már idén megindulA kivitelezés már idén megindul
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