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PÉCS A HARMADIK 
HULLÁMBAN

Az átvilágítás következménye: három személyt gyanúsít a rendőrség

600 embert oltottak be az önkormányzati oltópontokon

Fertőtlenítik a pécsi játszótereket



Megszépül a pécsiek egyik ked-
vence, a tettyei panorámasé-

tány: felújítják a fából készült hidat, 
új padok és kukák kerülnek a kör-
nyékre, sőt egy új panorámaterasz 
is létesül – tájékoztatta lapunkat a 
Biokom Nkft.

 l PécsMa.hu
Mivel természetvédelmi területről 
van szó, ezért a tettyei panorámasé-
tány esetében a munkákat megelőzte 
a Duna-Dráva Nemzeti Park szakem-
bereivel tartott közös területbejárás 
– számolt be róla a Biokom közlemé-
nyében.
Mint írják, régóta fennálló problémát 
jelentett, hogy az egyébként termé-
szetvédelmi területnek számító szikla 
a csodás látványra vágyó kilátogatók 
miatt folyamatosan pusztul. A sziklát a 
nemzeti park munkatársainak szakvé-
leménye szerint meg kell védeni.

Így egy új panorámaterasz 
létesül, nem messze az 

„eredetitől”.

Teljesen megújul a fából készült sé-
tány (híd), a szakemberek felújítják a 
régi padokat és kukákat, melyek mellé 
újakat helyeznek ki, pótolják a hiány-
zó pollereket, eltávolítják a kilátást 
mára szinte teljesen eltakaró bálvány-
fatelepeket, gyomnövényeket, helyet-
tük a parkosítási munkák keretében 
őshonos, tájba illő facsemetéket, cser-
jéket, palántákat ültetnek, valamint 
szépen ápolt gyep öleli körbe majd a 
sétányt.
A munkálatok azután kezdődtek el, 
hogy azok szükségességét a körzet 
önkormányzati képviselője, P. Hor-
váth Tamás (Mindenki Pécsért Öt To-
rony-frakció) jelezte az illetékeseknek, 
sőt, képviselői keretéből forrást is biz-
tosított a felújításra.

Megújulnak Pécs parkjai
Néhány napja számoltunk csak be ar-
ról, hogy megszépült a Niké-szobor 
környezete, de még további parkmeg-
újítási munkákat tervez a Biokom.
Mint Meixner Barna, a vállalat 
társ-ügyvezetője elmondta, a „Pécs 
Parkjai Megújulnak” program kereté-

ben célul tűzték ki, hogy évente 3-4 
parkot, zöldterületet megszépítenek.
– Ezt az idei évben várhatóan túl is tel-
jesítjük, hiszen sok parkunkra ráfért a 
megújulás, munkatársaink dolgoznak 
már a Niké-szobor környezetében, a 
Tettyén, a panorámasétányon, illet-
ve a Malomvölgyi parkerdőben is, de 
még idén megújul a Czinderi park, a 

Puskin tér és a Mandulás tornapálya 
is. A munkákban részt vesz társasá-
gunk karbantartó, zöldterület-fenn-
tartó és erdőgazdálkodási részlege, 
asztalosüzeme és kertészeti csoportja. 
Az önkormányzati képviselők segítsé-
gével igazán szembetűnő változások 
fogadják majd a parkokba kilátogató 
pécsieket – közölte Meixner Barna.

Teljesen megújul a tettyei panorámasétány

Újabb gyalogátkelőhelyet alakított át biztonságosabbá a pécsi önkormány-
zat. A Lánc utca–Koller utca kereszteződésében olyan LED-es okoszebrát 

vehettek használatba a pécsiek, mint amilyen a felújított Nagy Imre úton már 
hónapok óta szolgálja a gyalogosok biztonságát. A Lánc utcában emellett a köz-
világítást is fejlesztették, így az autósok még jobban láthatják az úttesten át-
kelőket. Ez nagyon fontos lépés volt, hiszen nem is olyan régen vesztette életét 
az a 67 éves nő, akit a veszélyes zebrán halálra gázolt egy figyelmetlen sofőr. 

 l PécsMa.hu
Mint az önkormányzat ehhez kap-
csolódó közleményéből kiderül, egy 
2019-es felmérés adatai alapján ezen 
az útszakaszon a reggeli csúcsforga-
lomban óránként csaknem 1400 autó 
hajtott át. A nagy forgalom és a hosz-
szú zebra miatt többször volt itt gya-
logosgázolás, sőt, ahogy írtuk, sajnos 
halálos baleset is történt. A beruházás 
keretében három darab új közvilágí-
tási lámpaoszlopot állítottak fel, és 
speciális „zebravilágító” LED-es lám-
patestet telepítettek a helyszínre. Így 
a csomópont mind a négy sarkára 
került világítótest, amelynek köszön-
hetően sötétben jobban látható a gya-
logátkelőhely és közvetlen környéke. 

Emellett a Nagy Imre 
úton bevált okoszebrát 

telepítettek a forgalmas utat 
keresztező két zebra mellé.

A közlemény az alábbiakban olvasható:  
„Okoszebra a Lánc utcában is
A pécsi városvezetés elkötelezett a város gya-
logátkelőhelyeinek biztonságosabbá alakí-

tása iránt. A pécsi gyalogosok védelmére 
szolgáló közlekedésbiztonsági fejlesztések 
kiemelten fontosak ebben az önkormány-
zati ciklusban. A többéves programnak 
már 2020-ban voltak eredményei.
A Maléter Pál út – Krisztina tér cso-
mópontban immár forgalomirányító 
jelzőlámpa működik, ami nemcsak 
megkönnyíti, de biztonságosabbá is te-
szi a forgalmas úton történő gyalogos 
átkelést. A Nagy Imre úton két hely-
színen LED-es burkolatfénnyel ellátott 
okoszebrák létesültek. Utóbbi használa-
tának féléves tapasztalatai kedvezőek: a 
sofőrök figyelmét megragadják a villogó 
fények, így a gyalogosok nagyobb biz-
tonsággal kelhetnek át az úttesten.

Lánc utca – biztonságosabb lett az 
átkelés
A zebrafejlesztési program követke-
ző állomásaként az elmúlt hetekben a 
Lánc utca és a Koller utca kereszteződé-
sében újult meg a gyalogátkelőhely. Egy 
2019-es felmérés adatai alapján ezen az 
útszakaszon a reggeli csúcsforgalomban 
óránként csaknem 1400 autó hajtott 
át. A nagy forgalom és a hosszú zebra 

miatt többször volt itt gázolás, sajnos 
halálos baleset is történt.
Emiatt valóban indokolt volt az át-
alakítás. A pécsi önkormányzat 2020 
őszén döntött a beruházásról. Ennek 
keretében három új, 10 méter magas 
közvilágítási lámpaoszlopot állítottak, 
és 7, speciális „zebravilágító” LED-es 
lámpatestet telepítettek. Így a csomó-
pont mind a négy sarkára került világí-
tótest, amelynek köszönhetően sötétben 
már jobban látható a gyalogátkelőhely 
és közvetlen környéke. Emellett a Nagy 
Imre úton bevált okoszebrát telepítettek 
a forgalmas utat keresztező két zebra 

mellé. A mozgásérzékelővel vezérelt vil-
logó burkolatfény a kelet-nyugati irány-
ba közlekedő gyalogosok mozgására 
hívja fel az autósok figyelmét – a villogó 
fény erősségének köszönhetően nemcsak 
sötétben, hanem nappali fényben is.
A bruttó 15,8 millió forintos beruházás-
sal elkészült gyalogátkelőhely-fejlesztés 
műszaki átadás-átvétele és próbaüzeme 
a napokban sikeresen zárult. A pécsiek 
így egy újabb megújult, a korábbinál 
nagyobb biztonságot adó zebrát hasz-
nálhatnak a környéken.
Egyetlen pécsi életnek sem szabad a zeb-
rák állapotán múlnia!”

Okoszebra és jobb megvilágítás segíti a biztonságos átkelést a Lánc utcánál

Régóta fennálló problémák szűnnek megRégóta fennálló problémák szűnnek meg

Sötétben már jobban látható a gyalogátkelőhelySötétben már jobban látható a gyalogátkelőhely
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Az önkormányzat egy kérdőíves felmérés keretében arra az izgalmas kér-
désre keresi a választ, hogy miért költözik el valaki Pécsről, illetve hogy 

mi az, ami miatt visszatérne a városba. A kérdőíveket kiértékelték, az ered-
ményekről és részletekről március 25-én számoltak be egy online sajtótájé-
koztató keretén belül.  

 l Pernecker Dávid
Az önkormányzat Gazdaságfejlesztési 
Főosztálya tavaly decemberében osztot-
ta meg a „Pécs hazavár! – Te is visszajön-
nél?” című online kitölthető kérdőívét, 
amelyben olyan pécsiek véleményét 
kérték ki, akik valamikor, valamilyen 
okból kifolyólag elhagyták a várost. A cél 
egyrészt az okok megértése volt, más-
részt pedig az, hogy megtalálják annak 
a módjait, hogy miként lehet mindezen 
változtatni és vonzó körülményeket te-
remteni a visszatéréshez. Többek között 
arra voltak kíváncsiak, hogyan látják a 
Pécsről elköltözők Pécset, szerintük mi 
a vonzó a városban, illetve hogy mi az, 
ami miatt valaki megfontolná, hogy visz-
szaköltözik Pécsre.
Varga Péter, a Gazdaságfejlesztési 
Főosztály vezetője és Markó Ildikó, a 
főosztály városmarketing-osztályának 
vezetője március 25-én online sajtótá-
jékoztatón számolt be a kérdőíves fel-
mérés eredményeiről.
Varga Péter a sajtótájékoztató elején 
elmondta, hogy az egyik legfonto-
sabb oka a kutatásnak az, hogy 2009 
és 2018 között jelentősen csökkent a 
város lakossága, hosszabb távú céljuk 
pedig ennek a tendenciának a visz-

szaszorítása. Mint mondta, a kutatás 
kezdetén is valószínűsíthető volt, hogy 
az elvándorlásban a személyes okok 
(mint például a párválasztás), illetve a 
főváros, vagy a Pécsnél nagyobb váro-
sok, továbbá a külföldi városok nyúj-
totta munka- és karrierlehetőségek, 
valamint a jobb fizetés nagy szerepet 
játszanak (a válaszadók kétharmadnál 
valóban ez volt az ok). Elmondta, hogy 
a kérdőívet kitöltők nagy része olyan 
fiatal, akik Budapestre, más nagyvá-
rosokba, külföldre – főképp Német-
országba, az Egyesül Királyságba és 
Ausztriába – költöztek, ugyanakkor a 
járványhelyzet Pécs számára ezekkel 
a helyszínekkel szemben olyan elő-
nyöket is felmutathat, amiket muszáj 
kihasználni. Sokkal jobb ebben az idő-
szakban egy jó életminőséget nyújtó, 
családbarát kisvárosban élni, mint egy 
metropoliszban, ráadásul a budapesti 
vagy a külföldi munkakörök jelentős 
részét ma már akár otthonról, Pécsről 
is el lehet végezni – fogalmazott.
A kérdőíves felmérés részleteire térve 
Markó Ildikó elmondta, hogy két hó-
nap alatt egészen pontosan 2061-en 
töltötték ki az online dokumentumot. 

A válaszolók csaknem kilenctizede 
hagyta el a várost korábban, a felmérés 
eredménye alapján legtöbben 2012-
ben. A fókuszban a nem pécsi válasz-
adók voltak, a kitöltők 88 százaléka 
(több mint 1800 fő) más városban él. 
Róluk a következőket állapították meg 
az adatok alapján: 59 százalékuk szü-
letett Pécsen, érdekesség viszont, hogy 
71 százalékuk vallotta magát pécsinek, 
ami azt jelenti, hogy Pécs kifejezetten 
megszerethető város. Továbbá: minél 
tovább él valaki Pécsen, annál jobban 
szereti is a várost. Fontos eredmény, 
hogy az elköltözöttek 96 százaléka 
ápolja a kapcsolatot Pécsen maradt 

ismerőseivel, 57 százalékuk pedig 3 
havonta vagy gyakrabban hazalátogat.
A közös jellemzője azoknak, akik visz-
szaköltöznének Pécsre az, hogy pécsi-
nek vallják magukat. Számukra már 
nem csak a munkalehetőség, a karrier 
és a jobb fizetés játszik szerepet, ha-
nem az ingatlanpiaci helyzet, a családi 
okok és az élhetőbb város körülményei 
is. A nem Pécsen élők a város vonze-
rejeként elsősorban a tudományt és az 
oktatást jelölték meg, de pozitívan ér-
tékelték a természetet, az éghajlatot, a 
kulturális életet, a „pécsi életérzést” is.
A teljes cikk a PécsMa.hu oldalon olvas-
ható.

„Pécs hazavár!”: Többen vallják magukat pécsinek, mint ahányan itt születtek

Pécs, a megszerethető városPécs, a megszerethető város
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Megkezdődött Meszesen a Páko-
litz István utcai óvoda energeti-

kai korszerűsítése.

 l PécsMa.hu
Az önkormányzat közleménye szerint 
a még 2017-ben pályázati támogatást 
elnyert, 48 millió forintba kerülő pro-
jekt most végre elindult.
A felújítást megelőzően az intézmény 
épületéből kiköltöztek a csoportok, így 
az építkezés nem zavarja a gyermeke-
ket és az intézmény működését – írják.
– Egy olyan épületről van szó, amelyik 
hosszú évek óta teljes kihasználtsággal 
működik. A környéken nagyon kedve-
lik a kétcsoportos óvodát, ahol hosszú 
évek alatt összeszokott szakmai mun-
kaközösség dolgozik a kisgyermekek-
kel. Az épület felújítása már időszerű 
volt, hiszen az elmúlt évtizedekben 
semmilyen rekonstrukciót nem haj-
tottak végre az óvodán. Örülök annak, 
hogy rövidesen korszerű épületben, 
modern körülmények közé kerülnek 

az itteni óvodások és pedagógusaik – 
idézi a közlemény Hencsei Zsoltot, a 
környék önkormányzati képviselőjét.  
A beruházás kiterjed a teljes épület 
energetikai korszerűsítésére:

 ÄA falak hőszigetelést kapnak és ki-
cserélik a nyílászárókat.

 ÄÚj kazán és új, védőburkolattal és 
termosztatikus fejekkel ellátott ra-
diátorok beépítésével korszerűsítik 
a fűtést és a használati melegvíz-el-
látást.
 ÄA tetőre új napelemeket telepíte-
nek.  

Az épület földszintes és részben alá-
pincézett, magastetős kialakítású. 
Ezért a felújítási munkálatok során az 
óvodaépület külső oldalát, a padlásfö-
démet és az alulról hűlő pincefödémet 
is korszerű hőszigeteléssel látják el. Az 
ingatlan körüli járdát felbontják, mi-
vel az épület lábazati részére zártcellás 
hőszigetelő lemezt helyeznek, a fel-
bontott járda helyére pedig kiselemes 
térburkolatból építenek új közlekedő 
felületet. 
A kivitelezés részeként a Pákolitz Ist-
ván útról egy akadálymentes utat épí-
tenek az óvodához, amely mellett egy 
új, akadálymentes parkolót és az épü-
lethez vezető rámpát is kialakítanak. 
Emellett új akadálymentes vizesblok-
kot is létesítenek. 
A kivitelezés a tervek szerint július 
végéig tart, így a nyári vakációt köve-
tően ősszel már egy megújult épületbe 
térhetnek majd vissza a Pákolitz utcai 
óvodások – olvasható a közlemény-
ben.

Közel ötvenmillióból korszerűsítik a meszesi óvodát

Tavaly januárban tett feljelentést a 
pécsi önkormányzat vagyonkeze-

lő cégének (PVH Zrt.) igazgatója két 
ügyben hűtlen kezelés és más bűn-
cselekmények elkövetésének gyanú-
ja miatt. Úgy tűnik, nem alaptalanul, 
most ugyanis már gyanúsítottjai is 
vannak a néhány hónapja megindult 
eljárásnak. Mindkét ügyet a Péterffy 
Attila vezette önkormányzat által in-
dított átvilágítás „dobta ki”. 

 l Nimmerfroh Ferenc
„A Pécs 2019 őszén megválasztott pol-
gármestere által kezdeményezett jogi 
átvilágítás egyik első eredményei voltak 
a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (PVH) 
korábbi gazdálkodásában feltárt gyanús 
ügyek. Az Aranyhajó Fogadó, az ügyvédi 
letét és a volt Központi Menza ügyében a 
PVH jelenlegi vezetője feljelentést tett, a 
hatóságok nyomozni kezdtek, és ma már 
gyanúsítottjai is vannak az ügynek. Pécs 
vezetésének célja, hogy lehetőség szerint 
megtérüljön a pécsieket ért anyagi kár” 

– írta a fejleményekről beszámoló közle-
ményében a pécsi önkormányzat.
Az alábbiakban a közlemény szövegét 
foglaljuk össze.

Az Aranyhajó Fogadó ügye
A Király utca 3. számhoz tartozó tíz 
helyrajzi szám, természetben a volt 
Aranyhajó Fogadó épülete 2017-ben 
kelt el 144 ezer forint/négyzetméter 
áron, amit a pécsi önkormányzat je-
lenlegi vezetése szerint rendkívül ala-
csony. Az ingatlanfejlesztés határidőre 
való elkészültét 18 millió forintos köt-
bér terhelte, ennek határidejét a Pécsi 
Vagyonhasznosító Zrt. korábbi igazga-
tója 17 nappal a 2019 őszi választások 
előtt 2020 helyett 2024 májusára mó-
dosította, ezzel gyakorlatilag lemon-
dott erről az önkormányzati céget ille-
tő bevételről – áll a közleményben.
A PVH-hoz az ingatlan összesen 158 
millió forintos vételárából, amelyet 
ügyvédi letétben tartott, végül összesen 
33 millió forint érkezett. Az önkor-

mányzat szerint a PVH korábbi ve-
zérigazgatója évekig semmilyen lépést 
nem tett azért, hogy a letét beérkez-
zen a céghez. Az érintett ügyvéd azon 
a napon, amelyen a volt cégvezető – a 
frissen megválasztott polgármester ha-
tározott utasítására – a letétet követelte 
tőle, összesen 104 milliós ügyvédi díjat 
számlázott ki, amit a cég vezetése aznap 
gyorsan le is igazolt. A gyanú szerint 
olyan időszakra vonatkozóan is leiga-
zolta a teljesítést a PVH vezetősége, 
amikor ezek a vezetők nem is dolgoztak 
a cégnél. Felmerült a gyanúja annak is a 
hirtelen benyújtott nagy összegű szám-
lák kapcsán, hogy a kérdéses ügyvéd 
párhuzamosan két fizetést kaphatott 
egy munkáért. Az ügyvéd egyébként 
közel 33 millió forint kötbért is kilátás-
ba helyezett – írja a közlemény.

A volt központi 
menza telke
A PVH 2018 júliusában hirdette meg 
eladásra a volt menza Szabadság úti 

telkét, a pályázaton nyertes cég ér-
dekes módon ugyanazon a napon 
alakult meg. Az önkormányzat köz-
leménye szerint a szóban forgó cég 
tulajdonosa és ügyvezetője annak 
a hölgynek a szülei, aki a PVH-nál 
PR-vezető beosztásban dolgozott, 
egyben a PVH volt vezérigazgatójá-
nak élettársa. Furcsa módon a pályá-
zat napján bejegyzett nyertes cég pá-
lyázatában így is képes volt bőséges 
referenciákat bemutatni – írják.
A cég nettó 122 millió forintos aján-
lattal nyert, ez pontosan megegyezett 
a telek becsült értékével. A PVH ki-

írása alapján csupán 1,1 millió forintos 
összeget várt, az összesen 600 milliós 
ingatlanfejlesztési projektnél a maradék 
121 millió forintos vételárral megegyező 
mértékében irodákat és más helyisége-
ket kapott volna cserébe. Az aláírt adás-
vételi szerződésben már csak 114 millió 
forintos vételár szerepelt. A szerződés-
ben nem szerepelt kötbér, sőt elidege-
nítési tilalom sem a PVH javára. Azaz 
a cég 1,1 millióért megkapta a terület 
tulajdonjogát, amit akár tovább is érté-
kesíthet. A tervezett ingatlanfejlesztéssel 
kapcsolatban egyébként a mai napig egy 
kapavágás sem valósult meg – szögezi le 
a pécsi önkormányzat közleménye.

A rendőrség 
gyanúsítással élt
A PVH 2019 végén kinevezett új ve-
zérigazgatója a fenti ügyekben hűtlen 
kezelés és más bűncselekmények el-
követésének gyanúja miatt tett felje-
lentést. A nyomozás megkezdődött, 
az azt végző Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányság pedig a napokban három 
személlyel szemben közölt gyanúsítást 
– tudatta lapunkkal az önkormányzat.
„A pécsi önkormányzatnak fontos cél-
ja az átvilágítással és az ügyvédi mun-
ka nyomán tett jogi lépésekkel, hogy 
megtérítse a pécsieket ért anyagi kárt. 
Ennek érdekében kezdeményezte a 
gyanúsítottakkal szembeni vagyonel-
kobzást és a keletkezett kár megtérü-
lése érdekében a vagyontárgyak zár alá 
vételét” – zárul a közlemény.
A Pécsi Hírek korábbi számában ad-
tunk hírt róla, hogy további PVH-s 
ügyek miatt újabb feljelentés született.

Aranyhajó, Központi Menza: három személyt gyanúsít a rendőrség

Időszerű volt a felújításIdőszerű volt a felújítás

Tavaly tett feljelentést a vagyonkezelő cég igazgatójaTavaly tett feljelentést a vagyonkezelő cég igazgatója
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Másodfokon is pert nyert 
Péterffy Attila a kormánybarát lap ellen

Pécs polgármestere Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Fő-
városi Ítélőtábla másodfokon is neki adott igazat a Magyar Nemzet 

online kiadásában korábban megjelent, Péterffyt érintő hamis állítás 
miatt.

 l Szakács Miklós
Péterffy Attila azért indított pert a kormánypárti sajtótermék ellen, mert 
a Magyar Nemzet online kiadásának nyilatkozva Kubatov Gábor, a Fidesz 
pártigazgatója azt állította, hogy a pécsi városvezető egy hét alatt ötven em-
bert rúgott ki a Polgármesteri Hivatalból.
A bíróság korábban első fokon már egyszer igazat adott Péterffynek, most 
pedig a Fővárosi Ítélőtábla az ügyben jogerősen is elmarasztalta a kor-
mánybarát lapot, és helyreigazításra kötelezte azt.
Pécs polgármestere posztja végén azt írja:
„Tudom, hogy ma nagy divatja van a következmények nélküli szavaknak, 
de beletörődni nem fogok. Aki hazugságokat állít rólam, annak ezután is 
jogi lépésekre kell számítania.”

A városvezető frakciók az új NER-
lapról: „Gyújtósnak talán jó lesz”
Pécsett is elkezdték terjeszteni az orbánista médiaholding, a Mediaworks új 

ingyenes lapját. Ehhez a kiadóhoz tartozik egyébként a Dunántúli Napló és 
a Bama.hu is. A pécsi városvezető koalíció frakciói közleményben reagáltak az 
új propagandalap megjelenésére.

 l PécsMa.hu
A közleményt teljes terjedelmében közöljük az alábbiakban.
„Gyújtósnak talán jó lesz a NER új rémhírlapja
Újabb csőből önti a NER a pécsiekre a hazugságait, a lépcsőházakat és a posta-
ládákat szennyezi mostantól az új, ingyenes fideszes propagandalap, a City7. Ha 
tehetik, óvakodjanak tőle, főleg a központi fűtéses lakásokban, ahol begyújtani sem 
lehet majd vele.
Hazugságból, propagandából sosem elég – gondolhatták a Fidesz pesti központ-
jában. Hamar meg is született az ötlet: azokban a nagyvárosokban, ahol a NER 
seregei alulmaradtak a demokratikus erőkkel szemben az önkormányzati válasz-
tásokon, ingyenes hetilappal kell megerősíteni a kormánypártot, vagy máshonnan 
nézve, megbüntetni a választókat.
Az új környezet- és tudatszennyező anyag neve City7. 

Sok újdonságot kár várni tőle. 

Egyrészt mert helyi (ál)hírekkel a KESMA helyi propagandalapjánál már bevált 
bértollnokok szülik tele. Másrészt meg a központi tartalom sem hoz semmi újat a 
nap alatt: maradtak a régi hazugságok, a régi nóta. Az első szám röviden: Péterffy 
lekapcsolná, Gyurcsány az oltás ellen hangol, a brüsszeli bürokrácia elrontotta, de 
Magyarországon mégis kétszer annyi embert oltottak be, mint az EU-ban (?). A 
körítés meg hosszú combú bikinis lányok, némi foci, recept, rejtvény, csak hogy las-
sabban landoljon a rémlap a kukában.
Komolyan bízunk abban, hogy a Fidesz helyi politikusai nem vállalva a szekunder 
szégyent minél hamarabb elhatárolódnak ettől a szennytől. Amíg ezzel szórják tele 
a várost, nem kell lekapcsolni a közvilágítást ahhoz, hogy sötét legyen Pécsett.
A város polgáraitól mindössze annyit kérünk: óvatosan közelítsenek a propagan-
daanyaghoz, mert már rövid távon is indokolatlan hangulatromláshoz vezethet.
A Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Momentum és a 
Magyar Szocialista Párt pécsi frakciói”

„Maradtak a régi hazugságok”„Maradtak a régi hazugságok”
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A harmadik hullám nem lassít: né-
pességarányosan nemzetközi 

viszonylatban is kiugró a koronaví-
rus-halottak száma az országban, 
rengetegen vannak kórházban és 
szorulnak lélegeztetésre, sorra dől-
nek a negatív rekordok. A helyzet Pé-
cset is érinti. 

 l Pernecker Dávid

Két nap alatt 600 pécsi 
kapta meg a vakcinát 
az önkormányzat 
oltópontjain
Megkezdték működésüket az Egyesí-
tett Egészségügyi Intézmények által 
kialakított új oltópontok. A Veress 
Endre utcai, a Lánc utcai, valamint a 
Csontváry utcai rendelőintézetekben 
létrehozott 2-2-2 oltóhelyen március 
11-én és március 12-én összesen 600 – 
oltóhelyenként 200 – többnyire 60 év 
feletti pécsi kaphatta meg az AstraZe-
neca vakcináját. Az önkormányzat 
egészségügyi referense, Cserfainé dr. 
Kovács Ágnes lapunknak elmondta, 
hogy az oltópontokon gond nélkül, 
sikeresen zajlott az oltás, amiben nagy 
szerepe volt az önkormányzat és a 
pécsi háziorvosok szervezésének is. 
Hozzátette, hogy az oltásokkal párhu-
zamosan az intézményekben fennaka-
dás nélkül folytak a szakrendelések. 
Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna, 
az Egyesített Egészségügyi Intézmé-
nyek főigazgatója kiemelte, hogy az 
oltópontok előtt nem vártak egy idő-
ben ötnél többen a két nap során, a 
várakozók pedig nyugodtan kezelték 
a helyzetet.

Fertőtlenítik 
a pécsi játszótereket
Március 26-án a Biokom megkezdte a 
pécsi játszóterek fertőtlenítését. A fel-
adat nem csekély: Pécsett 145 játszótér 
van, fertőtlenítésük a társaság számítá-
sai szerint egyenként átlagosan fél órát 
vesz igénybe. Az összes játszótéren a 
tervek szerint 11 munkanap alatt ér-
nek végig, a munka költsége 350-400 
ezer forint.

Műtőket alakítanak 
intenzív osztállyá 
a pécsi klinikán
Olyan magas a Baranya megyei fer-
tőzöttek száma, hogy újabb részlege-
ket kell kialakítani az egészségügyi 
intézményekben, derült ki az ATV 
március 23-ai híradójából: a Pécsi Tu-
dományegyetem klinikáján műtőket 
is intenzív osztállyá kellett alakítani, 
hogy ott kezeljék a koronavírusos be-
tegeket. Lapunk arról értesült, hogy az 
átalakítások ellenére a halaszthatatlan 
műtéteket továbbra is megtartják, amit 
pedig lehet, átütemeznek a pécsi klini-
kán. A Szabad Pécs március 20-án írta 
meg a fentiekkel kapcsolatban, hogy 

az új osztályt a legsúlyosabb állapotú, 
lélegeztetésre szoruló covidosoknak 
rendezték be.

A kórházakba 
vezényelhetik a 
háziorvosokat is
Március 23-án jelent meg a Magyar 
Közlönyben az a rendelet, mely szerint 
a kórházak irányítása alá kerülnek az 
önkormányzati szakrendelők, a házi-
orvosokat is érinti az intézkedés. Azo-
kat rendelhetik be, akiknek van egyéb 
szakképzettségük is. Az adott megyén 
belül működő, fekvőbeteg- vagy járó-
beteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 
intézményhez vezényelhetik őket. Ez 
nem veszélyezteti a védőoltási tevé-
kenységüket – írja a közlöny. A megyei 
intézmények, kórházak hatásköre te-
hát kiterjed, feladatuk lesz valamennyi 
egészségügyi tevékenység irányítása az 
illetékességi területükön „a pandémiás 
időszakban az egészségügyi kockáza-
tok mérséklése érdekében”.

Vakcinálás után is úgy 
viselkedjünk, mint előtte
Március 20-án Kemenesi Gábor, a PTE 
Szentágothai János Kutatóközpontjá-
nak virológusa közösségi oldalán meg-
osztott videójában arról beszélt, ho-
gyan viselkedjünk, miután beoltottak 
bennünket. A lényeg: korántsem biz-
tos, hogy a vakcinák védelme mellett 
ne telepedhetne meg a vírus, tünet-

mentesen is tovább tudjuk adni, ezért 
fontos, hogy oltás után is pontosan 
úgy viselkedjünk, mint előtte, hiszen 
a vakcina nem váltja ki a többi, egy-
másra épülő védelmi eszközt (maszk, 
fertőtlenítés, távolságtartás).

Meddig vagyunk védettek 
a fertőzés után?
Sokan teszik fel a kérdést, hogy a ko-
ronavírus-fertőzés átvészelése után 
meddig tart a védettségük. Dr. Jakab 
Ferenc pécsi professzor foglalta össze 
az ezzel kapcsolatos válaszokat egy 
új tudományos kutatásról szóló cikk 
alapján. A kutatásban összesen 164 
beteg mintáit vizsgálták több időpont-
ban, az utolsó elemzés 6 hónappal 
(180 nappal) a tünetek megjelenése 
után történt. A tanulságok: a védettsé-
gi szint minden beteg esetében eltérő, 
egyéni, de a fertőzésen átesettek több 
mint felénél a tünetek kezdete utáni 
180. napon is mérhető elégséges anti-
testszint, tehát rendelkeznek valami-
lyen szintű védettséggel. Emellett egy 
érdekes összefüggésre is rávilágítanak 
az adatok: a védettségi szint nagyban 
függ a tünetek súlyosságától, ugyanis 
súlyosabb betegség esetén magasabb 
antitestszint alakult ki, ami hosszabb 
ideig állt fenn a szervezetben, tehát 
ők tovább maradtak védettek. Viszont 
a betegek közel 40 százalékának ala-
csony szintű (vagy szinte semmilyen) 
volt a védettsége, ezért a virológusok 

szerint nagyon fontos a maszkviselés, 
a távolságtartás, a kézfertőtlenítés, és 
persze az oltás.

Nem várt tüneteik 
lehetnek a fertőzésen 
átesett betegeknek
Előfordul, hogy nem várt nehézségek-
kel kell szembenézniük azoknak, akik 
átestek a koronavírus-fertőzésen. Ez a 
post-covid szindróma, melynek tüne-
teiről, jellemzőiről dr. Kanizsai Péter, 
a PTE Sürgősségi Orvostani Tanszék 
vezetője beszélt az UnivTV-ben már-
cius 18-án. Elmondta, ez egy olyan 
tünetegyüttes, mely a fertőzést köve-
tően néhány héttel, sőt akár közben 
is előfordulhat. A tünetei hasonlók, 
mint a koronavírus-fertőzés esetén: 
szaglásvesztés, nehézlégzés, fáradé-
konyság, heves szívdobogásérzés, új 
tünet a „ködös tudatállapot”, vala-
mint a poszttraumás stressz szindró-
ma. Ezek a tünetek úgy jelentkeznek, 
hogy a vírust már nem lehet kimu-
tatni a szervezetben. A szakember 
szerint nagyon kellemetlen állapot 
ez, és meglepő számban jelentkeznek 
Pécsen is ilyen tünetekkel. 
Ha aggasztóak a tünetek, azt java-
solja az orvos, menjünk a sürgőssé-
gire, ahol megpróbálják kizárni az 
egyéb hasonló kórállapotokat okozó 
betegségeket, ha pedig igazolódik a 
post-covid szindróma, akkor hosszas 
rehabilitáció kezdődik.

Nem fékez Nem fékez 
a harmadik hullám a harmadik hullám 
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1991-ben került először kapcso-
latba a zooval, akkor a Munkácsy 

Mihály utcai akvárium-terráriumban 
kezdett. 1998 nyara óta pedig teljes 
állásban dolgozik a Mecseken helyet 
kapó állatkertben a március 1-től az 
igazgatói székbe ülő Andricz Bertold. 
Gondozóként kezdte, aztán végig-
járta a ranglétrát: csoportvezetőből 
lett szakmai vezető, majd az elmúlt 
öt évben szakmai igazgatóhelyettesi 
státuszban munkálkodott. Új kineve-
zése kapcsán jövőbeli terveiről kér-
deztük az ügyvezetőt.

 lMatoricz Tekla
– Nagy változások zajlanak az állat-
kertben, hogy néz ki most a struktúra?
– Az utóbbi években nagy volt ná-
lunk a fluktuáció, fontos, megbízha-
tó emberek is elmentek tőlünk. Az ő 
pótlásuk elég nehézkes. Sajnos most 
nem csak az előző igazgató, Siptár 
Dávid távozása, de a gyűjteményi és 
nevelési vezetőnk felmondása is ne-
hezíti a helyzetet, mikor gyakorlatilag 
a túlélés a cél. Jelenleg én vagyok az 
állatkert legrégebbi, habár nem a leg-
idősebb munkatársa. Most a korábbi 
feladataim mellett látom el az ügyve-
zetői posztot, vagyis két munkakört 
töltök be. 

Az újranyitásig, melynek 
a dátumát nem is sejtjük, 
próbálunk gazdaságilag 

stabil működést folytatni, 
ami nem könnyű. 

Amíg zárva tartunk, jó lenne fejlesz-
tési munkákat megejteni, de ezt most 
nem merjük vállalni a bizonytalanság 
miatt – fejtette ki Andricz Bertold.
Hozzátette: „mindig lojális voltam, a 
legnehezebb időszakokban sem jutott 
eszembe, hogy munkahelyet váltsak. 
Az állatkert az életem, még táppénzen 
sem voltam soha, egy napig sem.”
– Nagy siker, de hatalmas felelősség-

gel is jár az új pozíció…
– Igen. Örülök, mert rengetegen támo-
gattak és végül nekem szavazták meg 
a szakmai pályázatom alapján a bizal-
mat. Szeretnék megfelelni az elvárá-
soknak, nem akarok csalódást okozni. 
Mindemellett abban a szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy a cég működését, 
korlátait, de a lehetőségeit is ismerem.
– Mik a tervei a jövőben? 
– Az elmúlt években a pécsi állatkert 
hatalmas eredményeket ért el, példá-
ul az Európai Állatkertek és Akvári-
umok Szövetségének tagja lett, ami 
óriási elismerés, de nagy felelősség 

is. Pályázatom egy három részre bon-
tott munkaterv volt, rövid, közép- és 
hosszú távú elképzelésekkel. Jó pár 
már meg is valósult. A legfontosabb 
a nyitásig a fegyelmezett gazdálko-
dás, takarékos üzemelés. Ezért a kö-
zeljövőben valószínűleg csak kisebb 
fejlesztéseket tudunk véghez vinni. 

De lesznek azért újdonságok, be-
mutatjuk a sörényes hangyászokat, 
szeretnénk folytatni a zoopedagógiai 
programunkat, és a pécsi vidámpark 
területét is beépítenénk, ezzel bővítve 
a zoot. Ha a fejlesztés sikerül, Pécsre 
kerülhetnek elefántok, orrszarvúk és 
zsiráfok is.

Andricz Bertold: „Az életemet a pécsi állatkertnek szenteltem”

Az új igazgató szeretne megfelelni az elvárásoknakAz új igazgató szeretne megfelelni az elvárásoknak
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A Biokom ősszel újra ingyen ha-
zavihető fákat fog biztosítani a 

pécsieknek. Idén is lesz tehát cse-
meteosztás, amelynek keretében 
a pécsiek a Városi Csemetekertben 
nevelt fákat ingyen hazavihetik és 
elültethetik. Ezzel nem csupán saját 
kertjüket tehetik szebbé, hanem hoz-
zájárulhatnak a város zöldfelülete-
inek gyarapításához, valamint Pécs 
levegőjének tisztulásához is.

Ahogy arról többször beszámoltunk, 
az önkormányzat a 2019-ben indult 
HungAIRy LIFE integrált projekt ke-

retén belül akciókat indított a városi 
zöldkörnyezet megóvásáért, frissíté-
séért és fenntartásáért, és egyben a 
levegőminőség javításáért is: ennek 
eszköze a pécsi zöldfelületi kataszter, 
amely idén januártól megvalósítási 
fázisába lépett. Mint ismert, ennek a 
rendhagyó nyilvántartásnak a kereté-
ben a szakemberek felmérik a város 
zöld részeit, többek között azonosít-
ják az egyes pécsi fákat és meghatá-
rozzák állapotukat, így látni fogják, 
hogy mikor van szükség egyes nö-
vények cseréjére vagy növényvédel-
mi beavatkozások elvégzésére. Erre 
pedig nagy szükség van, hiszen a fák 
légszennyezőanyag-megkötő képes-
ségükkel életeket menthetnek. Éppen 
ezért fontos, hogy a pécsiek a közel-
jövőben újfent ingyen vihetnek haza 
kisebb-nagyobb fákat a Biokom NKft. 
által üzemeltetett Városi Csemete-
kertből. Nagy Ervin városi főkertész 
lapunknak elmondta, a csemeteosz-
táson kiadott fák által nemcsak a fá-
kat „örökbe fogadók” kertjei válnak 
szebbé, hanem az egyes városrészek 
is, ezzel tovább növelve a városi zöld-
felületeket.
Az idén ősszel szervezendő csemete-
osztáson a tervek szerint fejenként 3 
növényt vihetnek majd haza a pécsiek 

a csemetekertből, köztük idősebb, na-
gyobb méretű fákat is. 
– Jó állapotban egy fa kifejezetten 
hatékonyan tudja szűrni a levegőt 
és megkötni a különböző szennyező 
anyagokat, a szálló port – mondta a 
főkertész, hozzátéve, hogy pontosan 
emiatt fontosak a HungAIRy Life in-
tegrált projekt kezdeményezései. 
Nagy Ervin hangsúlyozta, hogy a fák 
társas lények, akkor tudnak megfelelni 
a fentiekben leírtaknak, ha több van 
belőlük, ha rendszert tudnak egymás 

között kialakítani. Mint mondta, a 
Biokom NKft. mint a városi közterü-
letek kezelője folyamatosan dolgozik 
Pécsett az úgynevezett városi zöldfe-
lületi rendszer jó karban tartásán és 
fejlesztésén, hiszen ez a rendszer még 
hatékonyabban tudja tisztítani Pécs 
levegőjét és jó irányba képes befolyá-
solni a város klímáját.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával va-
lósul meg.

Közel 600 méteres új kerékpárútszakaszt alakítottak ki az Ipar utcától a 
Kossuth térig, mely munka során a biciklis közlekedés biztonságosabbá 
tétele volt a fő szempont. Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési Zrt. vezér-
igazgatója tartott online sajtótájékoztatót a beruházásról. 

Matoricz Tekla

A belváros észak–déli tengelyének bi-
cikliút-fejlesztése során a kerékpárút 
az Ipar utcánál található labirintkor-
láttól indulva az utca keresztezésével, 
kerékpársávok kialakításával való-
sult meg a Bajcsy-Zsilinszky utcán a 

Nagy Lajos király útja és a Rákóczi út 
keresztezésével egészen a Kossuth 
térig. A Bajcsy-Zsilinszky utca korábbi 
kialakítását 2 forgalmi sávossá alakí-
tották, elválasztott kerékpársávokkal, 
mindkét oldalon parkolósávokkal.

– A kivitelezési munkálatokkal főként 
a kerékpáros közlekedés biztonságo-
sabbá tétele volt a cél. Zömében elvá-
lasztott kerékpársávot alakítottunk ki, 
3 nagyobb kereszteződést is érintve 
a szakaszon, ahol lámpákat is elhe-
lyeztünk. Emellett fontos kiemelnem, 
hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca nyugati 
felén a taxidrosztok is fejlesztve lettek. 
A projekt összefügg két másik fejlesz-
téssel is: a vásárcsarnok építésével 
egybefüggő közlekedésfejlesztéssel 
és a kertvárosi bicikliút fejlesztésével, 
mellyel össze is kötjük majd a belvá-
ros észak–déli tengelyét – mondta 
Csúcs Zoltán a Pécsi Városfejlesztési 
Zrt. vezérigazgatója.

Csúcs Zoltán a sajtótájékoztatón em-
lékeztetett: még az előző városveze-
tés idején, 2017 júniusában adta 
be a város a pályázatot bruttó 
300 millió forintra, majd 
októberben megkö-
tötték a támogatási 
szerződést, aztán 
az engedélyek 
és kiviteli ter-
vek birtoká-
ban nyílt 
kivitelezési 
pályázatot 
h i r d e t -
tek. Télen 
m e g t ö r -

tént a szerződéskötés, végül 2020 
márciusában adták át a kivitelező-
nek az építési területet, a munkával 
még abban az évben végeztek, idén 
márciusban pedig az önkormányzat 
megkapta a forgalomba helyezésről 
szóló határozatot, amely jogerőre is 
emelkedett.

A fejlesztés részleteiről a PécsMa.hu 
oldalon olvashatnak.

Cikkünk a TOP-6.4.1-16-
PC1-2017-00003 „A belváros észak–
déli tengelye közlekedésfejlesztése” 
projekthez kapcsolódó szemléletfor-
málási kampány keretében készült.

HungAIRy Pécs: Vigyünk haza pécsi fákat!

Biztonságosabbá, modernebbé vált a biciklizés a pécsi belvárosban!

Ősszel irány a Városi Csemetekert!Ősszel irány a Városi Csemetekert!
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A nyugati városrészi kerékpárút 
építési területén összesen 80 

darab fa található, amelyek közül 13 
csonka egyedet szükséges kivágni. A 
kivágott fákat természetesen pótolni 
fogják.

 l PécsMa.hu
Mint ismert, március elsejétől meg-
kezdődött a nyugati városrészi kerék-
párút építése a Szigeti úton, azzal pár-
huzamosan pedig teljes útzár mellett 
három ütemben felújítják a területen a 
vízhálózatot is. A legtöbb hasonló köz-
területi fejlesztés során felmerül a kér-
dés: fognak-e fákat kivágni a munkák 
során? A nyugati városrészi kerékpárút 
építését megelőzően az önkormányzat 
szakemberei felmérték a Szigeti út déli 
oldalának (a Magyarürögi csomópont 
és az Erkel Ferenc utca közötti szakasz-
nak) a faállományát: összesen 80 darab 
fás szárú növény van az érintett terü-
leten, amelyek közül építési, területfej-
lesztési okok miatt 11 darab japánaká-
cot, és 2 darab Leylandi hamisciprust 
szükséges kivágni (mindez egy 2011-
es fakivágással kapcsolatos rendelet 
szabályainak megfelelően történik). A 
Biokom szakemberei meghatározták 
a fent említett fák koronaállapotát: 5 
darab japánakác erősen csonka, 6 da-
rab japánakác kissé csonka, 2 darab 

hamisciprus pedig kissé csonka minő-
sítést kapott.
A szakvélemények szerint a fák pótlá-
sa a Szigeti úton a felszín alatt húzódó 
infrastruktúraelemek (csövek, veze-
tékek) védőtávolsága miatt nem min-
denhol lehetséges, de

ahol ez megoldható, ott  a 
környező utcákban pótolják 

a fákat. 

Mivel a fejlesztés során 30 darab elő-
nevelt, földlabdás facsemete elültetését 
tervezik, a helyben nem telepíthető 
fákat a Biokom – kertészeti szakembe-
rek ajánlása szerint – a Béke parkban 
ültetné el.
A napokban a beruházást bonyolító 
Pécsi Városfejlesztési Zrt.-nél az ön-
kormányzati cég szakemberei a helyi 
bringás ügyekben legaktívabb közös-
ség, a Zöld Bringások képviselőinek 
mutatták be a fejlesztés részleteit. A 
megbeszélésen a fakivágásokról is szó 
esett. A Zöld Fiatalok Facebook-ol-
dalukon ezzel kapcsolatban azt írták, 
örülnek minden fejlesztésnek, de a 
tizenhárom fa kivágása „negatív ha-
tással lesz az adott terület klimatikus 
viszonyaira”, ráadásul nőni fog az asz-
falttal burkolt felületek aránya is. Ezért 
azt kérték, hogy a városfejlesztési cég 

vizsgálja felül azt a döntést, hogy a 
kivágandó fák helyett a kovácstelepi 
Béke parkban ültetnek újakat. „Ha az 
út menti sávban nincs mód fák ülteté-
sére, akkor olyan helyen történjen, ahol 
érdemi hatással lehetnek a területre” 
– írják a Zöld Bringások. Továbbá ja-
vasolták azt is, hogy ha a közterületen 
nem pótolhatók a kivágott fák, lehes-
sen igénybe venni magánterületeket 
is, amennyiben a tulajdonosok ehhez 
hozzájárulnak. Csúcs Zoltán, a Pécsi 
Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatója 
március 25-ei sajtótájékoztatóján ezzel 

kapcsolatban elmondta: nem csak az 
új bicikliút kiépítése miatt van szük-
ség fák kivágására, a túlmetszett, rosz-
sz állapotú fákat, valamint tujákat és 
cserjéket leginkább azért szükséges el-
távolítani, mert a kanyarodó járművek 
vezetői számára nehezítik a belátást, 
tehát balesetveszélyesek. Mint mondta, 
ezt a Zöld Fiatalok tagjaival is egyeztet-
ték, akik megértették, miért van szük-
ség ezekre a lépésekre. Hozzátette: már 
keresik a lehetőségeket, hogy hol lehet 
a közműveket nem érintve a környező 
utcákban zöldterületeket létrehozni.

Megfiatalodnak 
a Széchenyi téri gömbkőrisek 

A Biokom munkatársai március 18-án gyakorlatilag a Széchenyi téren 
álló Mecsek gömbkőrisek teljes lombkoronáját levágták. Az előre 

tervezett ifjító metszés eredményeként a fák egészségesebbek lesznek, 
és pár év múlva régi fényükben tündökölhetnek.

 l Szakács Miklós
A Biokom a Széchenyi téren álló hat darab Mecsek gömbkőris ifjító metszé-
sét a tervek szerint elvégezte.  Ugyan nem nyújtanak túl szívderítő látványt, 
azonban több okból is szükséges volt ez a munka. Egyrészt korábban soha 
nem metszették meg őket erősebben, a tér 10 évvel ezelőtti felújítása során 
pedig a körülöttük lévő szabad zöldterület megszűnt, életterük így beszű-
kült. Másrészt, mivel a fák lombkoronája az elmúlt években nagyon meg-
nőtt, a korona belső ré-
szei elkezdtek száradni, 
felborult az egyensúlyi 
helyzetük. Ráadásul re-
pedezni kezdtek az ágak, 
ami balesetveszélyes.
Ezért több kertészmér-
nök szakvéleménye 
után megszületett a 
döntés: le kell metszeni 
a gömbkőriseket. Bár 
most nem néznek ki 
szépen, viszont 3-4 év 
múlva ismét gyönyörű, 
gömb formájú kőris-
lombkoronák ékesíthe-
tik a belvárost.

Zöld sziget a város szívében: 
100 facsemetét ültettek a Ledinán
Pécsett is egyre nagyobb problémát okoz a légszennyezettség, ezért a vá-
rosvezetés több módon igyekszik tenni a jobb levegőminőségért. Például 
közös faültetést szerveztek március 26-án. A légszennyezettséget főként 
négy tényező alakítja: a távolhatás, azaz a nem helyi kibocsátások okozta 
alap-légszennyezettség, a közlekedésből, az ipari kibocsátásokból és a la-
kossági fűtésből eredő emisszió. Pécs esetében elsősorban a közlekedésből 
és a lakossági tüzelésből eredő károsanyag-kibocsátás jelent problémát. 
Szerencsére azonban van, ami segíthet, méghozzá a városi zöldfelületek 
növelése: azaz minél több fa ültetése. A TreeMission Klíma- és Környe-
zetvédő Innovációs Egyesület „Életcélok Programjához”, illetve a „Zöld 
sziget” mozgalmához kapcsolódva a Biokom NKft., energiatudatos part-
nerével, az SI Energy Kft.-vel március 26-án 100 facsemetét ültetett el a 
Ledinán. Az így kialakult „Zöld sziget” 4-5 éves felnőtt korától évente 440 
cementeszsáknyi szén-dioxidtól szabadíthatja meg a légkört, miközben 
6000 liter éltető oxigént termel a környezetében, ez 1100 felnőtt napi le-
vegőszükségletét biztosítja. Az így létrejött „kiserdő” a városüzemeltetési 
cég, és az ott élők, illetve Pécs város egész lakosságának kezelésébe kerül.

Szigeti úti építkezés: 13 csonka fát kivágnak, de azokat pótolják is

A túlmetszett fákat távolítják elA túlmetszett fákat távolítják el
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Raktárcsarnokot adott át a NIPÜF Csoport pécsi ipari parkjában, ami a Déli 
Ipari Park szomszédságában található a pécs-pogányi reptérhez közel. A 

11 ezer négyzetméteres létesítményre hosszú távú bérleti megállapodást ír-
tak alá a Rabennel. A beruházás értéke 2,5 milliárd forint. A Déli Ipari Parkban 
is átadnak, várhatóan még tavasszal, egy nagy raktárcsarnokot.

 l Nimmerfroh Ferenc
Az állami tulajdonú Nemzeti Ipari 
Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.-nek 
(NIPÜF) már korábban megépült egy 
csarnoka itt, a több mint 22 ezer négy-
zetméteres épületben autóipari alkat-
részek gyártása és raktározása folyik. 
A most elkészült egységet logisztikai 
szolgáltatások nyújtására használja a 

Raben Trans European Hungary Kft. 
– áll a cég lapunkhoz eljuttatott közle-
ményében. A park fennmaradó szabad 
területein további csaknem 140 ezer 
négyzetméter ipari létesítmény kaphat 
helyet, ebből több mint 38 ezer négy-
zetméterre már építési engedéllyel is 
rendelkezik a NIPÜF.

Árvai Csaba, a Raben Trans Europe-
an Hungary Kft. ügyvezető igazgató-
ja a közlemény szerint hangsúlyozta:  
„A most átadott új raktár helyi part-
nerünk még magasabb színvonalú 
kiszolgálását teszi lehetővé, a csarnok 
cross-docking része pedig fontos ele-
me az országos lefedettséget biztosító 
depóhálózatunknak. Ezzel a beru-
házással stratégiánk kiemelt eleme 
valósult meg, így a jövőben kiterjedt 
szállítmányozási és logisztikai szolgál-
tatás-portfóliónk közvetlenül elérhe-
tővé válik a délnyugat-magyarországi 
régió gazdasági szereplői részére is.”

Úgy tudjuk, a Déli Ipari 
Parkban rövidesen átadnak 
egy újabb raktárcsarnokot, 

amit egy székesfehérvári 
székhelyű cég, a Gebe Kft. 

fog használni.

Mit csinál a NIPÜF?
A magyar állami tulajdonú NIPÜF 2016-
ban kezdte meg a működését. Az ipa-
riingatlan-fejlesztő csoport feladata az 
országos iparipark-koncepció kialakítása 
és megvalósítása. Ennek keretében ki-
szolgálja a hazai és nemzetközi piaci sze-
replők igényeit a helyszínek felkutatásától 
és a telekvásárlástól a tervezésen és kivi-
telezésen át a hosszú távú üzemeltetésig.

Mivel foglalkozik 
a Raben Group?
A Raben Group logisztikai szolgáltatóként 
a raktár- és frissáru-logisztikától a belföldi 
és nemzetközi közúti, teljes kocsirako-
mányos, intermodális, továbbá tengeri és 
légi szállítmányozásig kínál átfogó meg-
oldásokat. A vállalatcsoportnak 13 euró-
pai országban több mint 150 tagvállalata 
van, mintegy 1,2 millió négyzetméternyi 
raktárterületet üzemeltet, és naponta több 
mint 8500 kamiont indít útnak.

Tizenegyezer négyzetméteres pécsi raktárcsarnokba költözik a Raben

Mintegy 60 milliárd forint támo-
gatással indul a Pécsi Tudo-

mányegyetem és a győri Széchenyi 
István Egyetem területén létesülő 
Tudományos és Innovációs Parkok 
kialakítása.

 l PécsMa.hu
Január elején írtuk meg, hogy a Gazda-
ságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program  keretében megvalósuló fej-
lesztésekre rendelkezésre álló mintegy 
22 milliárd forintból a PTE 4 milliár-
dot kap, amiből az egyetem Nyár utcai 
telephelyére tervezett Tudományos és 
Innovációs Park kialakításának első 
üteme valósulhat meg.
Márciusi 13-i hír, hogy Bódis József, az 
Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium felsőoktatásért, innovációért és 
szakképzésért felelős államtitkára (és 
a pécsi egyetem volt rektora) bejelen-
tette:

A Pécsi Tudományegyetem 
és a Széchenyi István 

Egyetem több mint 30-
30 milliárd forintból 

kezdheti meg saját 
létesítményei előkészítését 

és megvalósítását.

Az MTI-nek küldött közleményében 
Bódis József azt írta, hogy a Pécsett 
létrejövő innovációs park célja, hogy 
„az egyetem tudásbázisán magas be-
ruházási és foglalkoztatási potenciál-
lal rendelkező, innovatív tudásra és 
technológiákra alapozó iparágakban 
működő vállalatok letelepítését készít-
se elő kapcsolódó magas színvonalú 
kiszolgáló és szolgáltató funkciók ki-
alakításával.”

A fontosabb információk a 
közleményből:

 ÄA fejlesztések célja, hogy erősítsék 
az egyetemek vállalkozási-ipari 
kapcsolatait, térségi gazdaságfej-
lesztési szerepét, támogassák a dip-
lomás fiatalok elhelyezkedését.
 ÄA tudományos és innovációs par-
kok az egyetemekhez kapcsolódva, 
tudományterületi fókuszokkal jön-
nek létre, az adott felsőoktatási in-
tézmény vagy a térség erősségeihez 
igazodva.
 Ä „Az egyetemi beruházások esélyt 
teremtenek arra, hogy a gazdasági 
növekedés hajtóereje a következő 
évtizedben a tudomány, a kutatás 
és a felsőoktatás legyen.”
 Ä „A beruházásoknak köszönhető-
en több exportképes hazai termék 
találhat utat a külföldi vevőkhöz, a 

magyar kis- és középvállalkozások 
nagyobb szerepet vállalhatnak az 
ipari értékláncokban.”
 ÄKiemelt bérezést kínáló munkahe-
lyek létesülhetnek
 ÄAz intézmények, képzések kor-
szerűsítésére szánt 1509 milliárd 
forintból a tervek szerint 382 mil-
liárd forint hasznosul majd a tu-
dományos és innovációs parkok és 
nemzeti laboratóriumok létrehozá-
sában.

Korábban írtuk:
A fejlesztés részleteiről tartott januári 
sajtótájékoztatón dr. Miseta Attila rek-

tor elmondta, a célja a beruházásnak 
az, hogy a térség termelő cégeivel egy-
re szorosabb kapcsolatot alakítsanak 
ki.
Dr. Betlehem József rektorhelyettes 
ehhez hozzátette, hogy az első fázis 
után a tervezés nem áll meg, 2027-
ig tart a folyamat, azaz a Tudomá-
nyos és Innovációs Park kialakítá-
sa. Ekkor hangzott el: a Nyár utcai 
telephelyen kezdődnek majd a fej-
lesztések. Mint mondta, ez nem egy 
kari fejlesztés, valamennyi fakultás 
aktivitását ösztönözni kívánják, 
például coworking terek létrehozá-
sával.

30 milliárdból kezdődhet meg az egyetem innovációs parkjának kialakítása

   Az egyetem Nyár utcai telephelyére    Az egyetem Nyár utcai telephelyére 
tervezik az innovációs parkottervezik az innovációs parkot

A csarnokot logisztikai szolgáltatásokra használja a cégA csarnokot logisztikai szolgáltatásokra használja a cég
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A március elején meghozott kor-
mánydöntést követően meg-

duplázódott azon bérlők száma 
Pécsett, akiknek a Pécsi Vagyonhasz-
nosító (PVH) Zrt. elengedte a teljes 
ingatlanbérleti díját, és 164 vásártéri 
helybérletes is 100 százalékos díj-
mentességet kap a vásártér korláto-
zott működési idejére. Ennek köszön-
hetően újabb 15 millió forint marad 
a PVH bérlői zsebében – számolt be 
róla a Pécsi Vagyonhasznosító.

 l PécsMa.hu
A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 
kormányrendelet módosítása szerint az 
önkormányzat hatáskörébe tartozó in-
gatlanok bérleti díját márciusban teljes 
mértékben el kell engedni – írja a PVH.

Az új intézkedéssel 
jelentősen kibővült a 

támogatotti kör.

Bekerültek a következő vállalkozások is: 
fodrászok, kozmetikusok, virágüzletek, 
könyvesboltok, játékboltok, cipőboltok, 
óra- és ékszerboltok, sportüzletek és 

papírboltok. A döntés a PVH összesen 
126 bérlőjét érinti, ami azt jelenti, hogy 
a korábbi teljes fizetési mentességet él-
vező kör megduplázódott.
Sőt, a vásártér korlátozott működte-
tése miatt annak 164 helybérletesé-
nek sem kell bérleti díjat fizetnie, ők 
3 héten át 100 százalékos díjkedvez-
ményt kapnak. Ezeknek köszönhetően 
márciusban összesen 290 bérlő kapott 
működésének korlátozása miatt 100 
százalékos díjmentességet a Pécsi Va-
gyonhasznosítótól. Ez csak erre a hó-
napra további 15 millió forintos támo-
gatást jelent a PVH bérlői számára, a 
februárban a Pécsi Vagyonhasznosító 
által nyújtott 7 millió forintnyi díjked-
vezményen kívül.
A fentiekkel együtt már 240 millió fo-
rint értékűvé bővült az a kedvezmény-
csomag, amit 2021-ben a Pécsi Va-
gyonhasznosító Zrt. a bérlőinek adott 
– zárul a közlemény.

Megduplázódott a támogatotti kör: 
újabb 15 millió marad a Pécsi Vagyonhasznosító bérlőinél

Már lapunk is beszámolt koráb-
ban róla, hogy a pécsi Hachiko 

Állatvédő Egyesület és Menhely köl-
tözni kényszerült korábbi mecsek-
szabolcsi telephelyéről, mert a telek 
nem volt az egyesület tulajdona és 
a lakók sem tűrték meg őket, amiből 
bírósági ügy is lett. Az állatmentők 
azonban hosszú ideig nem találtak 
új, számukra és védenceik számára 
megfelelő területet, így Bognár Szil-
via alpolgármesterhez fordultak se-
gítségért, aki nyilatkozott nekünk a 
történtekről. 

 lMatoricz Tekla
– Tavaly az állatvédő egyesület két-
ségbeesett levéllel fordult hozzám. A 
szervezet bántalmazott, rosszul tar-
tott kutyák mentésével, rehabilitáció-
jával, örökbeadásával foglalkozik, és 
egy menhelyet is működtetnek álla-
taik számára. Az eddigi telephelyüket 
kénytelenek voltak elhagyni, de több-
szöri felszólítás ellenére sem tudtak 
hová menni, nem egyszerű ugyanis 
olyan helyszínt találni, ahol ennyi 
kutyát tarthatnak nem zavarva pél-
dául szomszédokat, emellett a csupán 
önerőből és adományokból működő 
szervezet meg tudja fizetni a bérleti 
díjat is. A jelenlétük már egyre élesebb 
konfliktusokat teremtett, de gyakorla-
tilag nem tudták hová vinni védence-
iket. Segítségkérésükre reagálva mun-
katársaimmal nekiláttunk, hogy olyan 
helyszínt találjunk, ami megoldást 
jelenthet nekik. Nem volt egyszerű, de 
végül némi kompromisszummal sike-
rült egy megfelelő területet találnunk 
Szabolcsban, melyet az önkormány-

zattól vehettek bérbe – nyilatkozta la-
punknak Bognár Szilvia.
Hozzátette: „aki szívesen követné 
ezeknek a rendkívül elhivatott ál-
latvédőknek a tevékenységét, annak 
ajánlom figyelmébe Facebook-olda-
lukat. Illetve arra bátorítok minden-
kit, örökbefogadási vagy támogatási 
szándékukkal keressék őket bátran 
elérhetőségeiken!” – Mint megtudtuk, 
az állatvédők önkéntesek segítségével 
települtek át, építették fel a kenneleket, 
és mostanra minden alkalmassá vált a 
kutyák fogadására.
– A menhely előző területén is jártam, 
és már akkor örömmel tapasztaltam, 
hogy az egyesület képviselői milyen 
hozzáértéssel és szeretettel bánnak vé-
denceikkel, valamint szabadidejüket, 
energiájukat áldozva mindent meg-
tesznek azért, hogy a lehető legjobb 
körülményeket biztosítsák nekik és a 
lehető legjobb állapotban kerülhesse-
nek új gazdához. Örömmel tettem ele-
get meghívásuknak, hogy megnézzem 
az új helyszínt is, és némi simogatást 
és szeretetet adhassak a mentetteknek. 

De úgy érzem, többet 
kaptam, és többel 

jöttem el, mint amivel 
odamentem – vélekedett az 

alpolgármester.

Felkerestük az állatvédőket is a siker-
történettel kapcsolatban. Pintérné 
Irén, az egyesület egyik alapítója la-
punknak azt mondta, az új helyen na-
gyon jól érzik magukat ők és kutyáik, 
sőt, itt nagyon segítőkészek a környé-
ken lakók, még a költözködéskor is 
támogatták őket.
Kifejtette, voltak problémás, a kenne-
lekből csak pórázon kihozható kutyá-
ik, amik most teljesen mások lettek, 
sokkal boldogabbak és kiegyensúlyo-
zottabbak a nyugodt környezetben.
– Nagyon hálásak vagyunk Bognár 
Szilviának és az önkormányzatnak, 
rengeteg munkájuk van a mögött, hogy 
sikerült megoldani a helyzetünket. 
Minden nap hívtak minket, több tel-
ket is megnéztünk a javaslatukra, míg 
végül megtaláltuk a tökéletes helyszínt. 
Most 30 kistestű vagy 15 nagytestű ku-

tya tartására van lehetőségünk, de ab-
ban reménykedünk, hogy ezt a megyei 
főállatorvos engedélyével majd bővíte-
ni tudjuk, hiszen a mostani terület na-
gyobb, így szeretnénk még több állatot 
megmenteni. Természetesen az anyagi 
körülményeinkhez mérten, hiszen mi 
saját és támogatói pénzekből tartjuk 
fenn az egyesületet. A menhelyen je-
lenleg 14 kutyus van, nálunk otthon 
pedig több beteg eb lakik. A napokban 
például 2 állatot mentettünk meg – 
mondta Pintérné Irén.
A Sudár István utcán vagy a Dobogó 
dűlőn végighaladva, jobb kéz felől ta-
lálhatjuk meg az újonnan kialakított 
menhelyet. Az állatszeretőket, támo-
gatókat és persze örökbe fogadni vá-
gyókat szívesen látják, még most, a 
járványhelyzet alatt is, természetesen 
fokozott óvintézkedések mellett.

Megmenekült az állatvédő egyesület, 
az önkormányzat talált új helyet kutyáik számára

A kedvezménycsomag 240 millió forint értékűvé bővültA kedvezménycsomag 240 millió forint értékűvé bővült

Sokáig nem találtak megfelelő területetSokáig nem találtak megfelelő területet
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Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendelete 2021. 
március 16. hatályát vesztette:
9/2021. (III.1.) Ör. a közterületeken és a nyilvános helyeken kötelező 
maszkviselésről.
Az alábbi rendelete 2021. március 13. napján lépett hatályba:
10/2021. (III.12.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének 10/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete a Város 2021. évi költ-
ségvetéséről.
Az alábbi rendeletei 2021. március 20. napján lépnek hatályba:
11/2021. (III.19.) Ör. egyes önkormányzati hatósági ügyeket szabályozó 
önkormányzati rendeletek módosításáról;
12/2021. (III.19.) Ör. az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének 
megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról;
14/2021. (III.19.) Ör. az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3.) rendelet 
módosításáról;
15/2021. (III.19.) Ör. a telekadóról szóló 30/2015. (XI.3.) önkormányzati 
rendeletének módosítása.
Az alábbi rendeletei 2021. április 1. napján lépnek hatályba:
16/2021. (III.19.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenn-
tartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szoci-
ális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított 
gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2018. (III.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról;
17/2021. (III.19.) Ör. a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenn-
tartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociá-
lis és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (III.20.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.
Az alábbi rendelete 2022. január 1. napján lép hatályba:
13/2021. (III.19.) Ör. a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) 
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, 2021. március 19.

Rendeletek

Pécs Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot 
hirdet a Keleti Városrészi 
Óvoda (7629 Pécs, Teleki 
Blanka u. 2.) óvodavezető 
(magasabb vezető) beosztá-
sának ellátására.

A pályázat részletes feltételei 
megismerhetők a kozigallas.
gov.hu, a gov.pecs.hu, vala-
mint a pecs.hu/oldal/hirdet-
menyek oldalakon.

A pályázati kiírással kapcsola-
tosan további információt Hári Nóra nyújt a 20/229-7069-es telefonszá-
mon.

Pályázatot hirdet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szerve-
zési és Jogi Főosztály Informatikai Csoport informatikai vezető munka-
kör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama határozatlan idejű. A foglalkoztatás 
jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, vég-
zettséget igazoló dokumentumok, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány.
A munkakör legkorábban 2021. május 1-től tölthető be. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2021. április 12.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Pécs 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésé-
vel (7621 Pécs, Széchenyi tér 1. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/146/2021., valamint a munka-
kör megnevezését: informatikai vezető; vagy elektronikus úton dr. Kőrösi 
Zsanett részére a korosi.zsanett@ph.pecs.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 16.
További részletek a gov.pecs.hu oldalon olvashatók.

Álláspályázat Álláspályázat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda kisegítő munkakör be-
töltésére.

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

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 
17/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az udvar gondozása, tisztán tartása. Külső-belső karbantartás, 
illetve a munkaköri leírásban foglalt feladatok elvégzése.

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

Pályázati feltételek: 8 általános, magyar állampolgárság, büntetlen előé-
let, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi 
alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: középfokú képesítés, felhasználói 
szintű informatikai rendszerismeret.

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

A munkakör legkorábban 2021. április 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 11.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Városköz-
ponti Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy Antal 
utca 5. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: I./231-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: ki-
segítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az óvodavezető munkáltatói 
jogkörében dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 12.

Álláspályázat
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai Tagóvodája 
tagóvoda vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

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

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 06. 01. – 2026. 05. 31-ig 
szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Melinda utca 23/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvodában folyó nevelő-oktató 
munkát, tanügyi feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. 
Biztosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes műkö-
dést, együttműködik a központi óvodával, adatot szolgáltat.

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

Pályázati feltételek: főiskola, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási veze-
tő szakképzettség, vezetői tapasztalattal rendelkezők előnyben – legalább 
5 év feletti szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőké-
pesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák: magasfokú kommunikációs és együttműködési 
készség, szakmai elhivatottság, konfliktuskezelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szak-
mai önéletrajza, vezetési programja, iskolai végzettségét igazoló dokumen-
tumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné 
óvodavezető nyújt, a 06-72/438-371-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kertvá-
rosi Óvoda – Pécs címére történő megküldésével (7632 Pécs, Testvérváro-
sok tere 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: V/24-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: 
tagóvoda vezető. Elektronikus úton Weizer Józsefné óvodavezető részére a 
munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az óvoda vezetője dönt a tör-
vényben előírtaknak megfelelően a vélemények összegzését követően

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 15.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján a Kertvárosi Óvoda Illyés Gyula Tagóvodája belső pályázatot ír ki 
tagóvoda vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

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

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 06. 01. – 2026. 05. 31-ig 
szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7636 Pécs, Málomhegyi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvodában folyó nevelő-oktató 
munkát, tanügyi feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. 
Biztosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes műkö-
dést, együttműködik a központi óvodával, adatot szolgáltat.

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

Pályázati feltételek: főiskola, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási ve-
zető szakképzettség, vezetői tapasztalattal rendelkezők előnyben –legalább 
5 év feletti szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőké-
pesség, foglalkozás- egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák: magasfokú kommunikációs és együttműködési 
készség, szakmai elhivatottság, konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szak-
mai önéletrajza, vezetési programja, iskolai végzettségét igazoló dokumen-
tumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné 
óvodavezető nyújt, a 06-72/438-371-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:  postai úton, a pályázatnak a Kert-
városi Óvoda – Pécs címére történő megküldésével (7632 Pécs, Testvérvá-
rosok tere 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: V/25-1/2021, valamint a munkakör megne-
vezését: tagóvoda vezető. Elektronikus úton Weizer Józsefné óvodavezető 
részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az óvoda vezetője dönt a tör-
vényben előírtaknak megfelelően a vélemények összegzését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 15.

Álláspályázat Álláspályázat

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

Húsvéti véradás
Április 1-én 8.00 és 17.30 között húsvéti véradásra várják a segítőket a pécsi 
vérellátó központba (Pacsirta u. 3.), ahol egy kis ajándékkal is meglepik őket. 
Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók ese-
tén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilót és egészségesnek érzi 

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

Tudta?
Megfelelő körülmények között tárolva a vörösvérsejt 35 napig, a trombocita 
5 napig, míg a vérplazmakészítmény 2 évig használható fel, ezért különösen 
fontos a véradások folyamatossága. A vér pedig kizárólag véradással pótol-
ható, biztosítható. Ezért számítanak folyamatosan – akár évente többször is 
– a véradók segítségére. Nők 365 napon belül 4, míg a férfiak 5 alkalommal 
tudnak segíteni a betegeken.

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

Véradás március 29. – április 4.
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A koronavírus-járvány miatt online, 
e-mailben vagy levélben írat-

hatják be a szülők a piciket a pécsi 
bölcsődékbe. Amint a helyzet engedi, 
természetesen személyesen is lesz 
erre lehetőség.

 l PécsMa.hu
A 2021/2022-es nevelési évre április 
1–12-ig tart a beiratkozás – erről tájé-
koztatja a szülőket a Pécs Megyei Jogú 
Város Kisgyermek Szociális Intézmé-
nyek Igazgatósága.

A rendkívüli járványügyi 
helyzetben a bölcsődei 
beíratás a következő 
formában valósul meg:
• online a kérelem kitöltésével,
• e-mailben a kszibeiratas@gmail.

com címre, vagy
• személyesen, a lakhelyhez legkö-

zelebbi bölcsőde postaládájába 
bedobott levéllel, melyben szerepel: 
melyik a választott intézmény, a 
felvételt kérelmező szülő (törvényes 
képviselő) neve, lakcíme, elérhe-
tősége, (telefonszám, e-mail-cím), 
a gyermeke neve, születési ideje, 
taj-száma, illetve hogy a bölcső-
dei beszoktatást mikor szeretné 
elkezdeni.

Amint a helyzet engedi, 
személyesen is beírathatják 

a gyerekeket.

Fontos tudni továbbá, hogy a felújítás-
ra, korszerűsítésre váró bölcsődékbe 
(Ajtósi D. utcai Cserepedő és Köztár-
saság téri Zöldliget bölcsi), valamint 
a Gosztonyi Gyula utcai Fészek és 
Siklósi úti Törpike bölcsődékbe előre-
láthatólag nem tudnak gyermeket fel-
venni a következő nevelési évben, így 
az alábbi intézményekbe lehet kérni a 
picik felvételét:
• Csoda Bölcsőde – Pécs, Apáczai 

körtér 1.
• Hétszínvirág Bölcsőde – Pécs, 

Pákolitz I. u. 32.
• Kicsi Kék Bölcsőde – Pécs, Német 

László u. 5/b.
• Kiskuckó Bölcsőde – Pécs, Testvér-

városok tere 3.
• Mandula Bölcsőde – Pécs, Borne-

missza G. u. 3.
• Mezőszél Bölcsőde – Pécs, Mező-

szél u. 2.
• Napsugár Bölcsőde – Pécs, Budai 

N. Antal u. 3.

További részletek a kszipecs.hu-n ol-
vashatók, ahol megtalálható a felvételi 
kérelem űrlapja is.

Bölcsődei beiratkozás Pécsen: idén online is megtehetjük!

   A felújításra váró bölcsődékbe    A felújításra váró bölcsődékbe 
nem tudnak gyermeket felvenninem tudnak gyermeket felvenni
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LAKÁS
Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/70/318-4000
Kertvárosban 57 nm-es, 2,5 szobás, 
műanyag ablakos, hőszigetelt panellakás. 
Ár: 15,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Búza tér közelében, 54 nm-es, 3 szobás, 
felújított téglalakás, kis kerttel. Ár: 
15,8 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Pécs-Kertvárosban, a Nevelési 
Központnál, II. emeleti, 2 szobás, 
53 nm-es, jó állapotú panellakás. Ár: 
14,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécsett, a Páfrány utcában, II. emeleti, 
1,5 szobás, műanyag ablakos, új bejárati 
ajtós, jó állapotú téglalakás. Ár: 
14,7 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Köztársaság tér közeli, 59 nm-es, 
2 szobás+étkezős, jó állapotú, földszinti 
téglalakás tárolóval, parkolóval. Irányár: 
17,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Alkotmány utcai, romantikus épületben, 
87 nm-es, 3,5 szobás, II. emeleti társasházi 
lakás, 23 nm-es látvány terasszal. Iár: 
36,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Belváros-egyetemváros határán, 
48 nm-es, 1,5 szobás, részben felújított 
lakás eladó. Iár:17,79 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968

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.

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
Műszaki főiskolánál 65 nm lakás 
+ 20 nm terasszal eladó vagy 
kiadó. Telefon: 06/30/268-7814

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
Attila utcai, 64 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, első emeleti, felújított lakás eladó. 
Irányár: 27,4 MFt Telefon: 06/30/906-7323
Vargha D. u., tégla, gázfűtéses, azonnal 
költözhető, 51 nm-es, 2 szobás lakás, nagy 
terasszal, saját tárolóval eladó. Irányár: 
17.400.000 Ft. Telefon: 06/30/906-7323
Gyöngyös utcában, III. emeleti, részben 
felújított, 52 nm, kétszobás lakás 
2 nm erkéllyel, saját tárolóval eladó. Iár: 
15,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Park utcában, II. emeleti, 95 nm-es 
lakás, 11 nm terasszal, jó elosztású, 
3 szoba, étkező-nappalis lakás 
eladó. Iár: 39,5 MFt plusz 28 nm 
garázs. Telefon: 06/30/906-7323
Uránváros, 84 nm, tetőtéri, 3 szobás 
lakás eladó. Irányár: 23,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Épületenergetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891
Petőfi utcában, 130 nm-es, teraszos, 
polgári, 4 szobás lakás+terasz eladó vagy 
kiadó. Bálicsi út elején 30 nm-es aknás, 
h-m. vizes, csempézett, műhelynek 
kialakított garázs, előtte megállóhellyel 
eladó. Telefon: 06/30/268-7814

INGATLAN
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécs-Kertvárosban 150 nm-es, 4 szobás, 
2 szintes, teljes körűen felújítandó családi 
ház. Ár: 16,99 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
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
Aranyosgadányban, 40 nm-es, bővíthető, 
jó kis gázfűtéses lakóház, garázzsal, 
kerttel és gazdasági épületekkel. Irányár: 
7,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Makár tetőn 50 nm-es, felújítandó kis 
ház, teljes közműves, 900 nm-es full városi 
panorámás telekkel, extra lehetőségekkel. 
Ár: 15,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Budai-Kertváros, 200 nm-es, 
2 lakásos, 4 szobás lakóház, 1000 nm-es 
kerttel és melléképülettel. Irányár: 
34,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Fehérhegy családi házas részén kétszintes, 
87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló állapotú 
lakóház kerttel és garázzsal. Irányár: 
26,99 MF. Telefon: 06/70/608-5029

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

GDN Ingatlaniroda
www.fejokeszhazak.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Egész városra panorámás, 2 szintes, 
mecsekoldali családi ház eladó. Iár: 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
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
Gyódon 55 nm hétvégi ház, telek 1805 
nm, pincével, teljes felszereléssel eladó. 
Iár: 16,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Barackvirág útra nyíló, 150 nm-es, 
téli kertes, 2x20 nm-es terasszal eladó 
vagy kiadó. Telefon: 06/30/268-7814

BÉREL-KIAD
Kiadó lakásokat, családi házakat 
keresek ügyfeleim részére. 
Telefon: 06/70/318-4000
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Nyugdíjas férfi albérleti szoba. Pécs, 
Buzsáki út 20. Telefon: 06/30/217-5957
Pécsi, összkomfortos, 50 nm, gázfűtéses 
lakás kiadó. Iár: 40 EFt/hó. 
Telefon: 06/20/356-9930

ÁLLÁS
Otthonról végezhető munka. 
Címkézések, ajándéktárgyak összeállításai 
egyebek elérhetőségei: 06/90/603-610 
(http://audiopress.iwk.hu 
635 Ft/min. 06/20/496-3980).

Gondozónőt (nem szakápolót) 
keresünk, idős, jó fizikai állapotú 
néni mellé, bentlakással. Pécs 
belvárosi kertes házban, heti váltással. 
Feladatok: főzés, gyógyszerek kezelése, 
környezet, lakás tisztántartása, séta. 
Havi bér időarányosan 170.000 Ft/hó 
+ ellátás. Telefon: 06/30/974-1562
Nyílászárók beépítésére munkatársat 
keresünk. Telefon: 06/70/638-6402
Építőiparban jártas segédeket keresek. 
Telefon: 06/70/679-1927, érd. 7-17-ig.

OKTATÁS
Angol tanítás. Telefon: 06/30/784-5364
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)

SZOLGÁLTATÁS
Ablak redőnymester: reluxa és 
szalagfüggöny, szúnyogháló, árnyika, 
ajtók, ablakok gyártása, szerelése, javítása 
folyamatos akciókkal. Telefon: 
72/228-298, 06/20/986-9222, 
www.ablakredonymester.hu
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416

KONYHABÚTOROK, 
tolóajtós gardróbok

és beépített szekrények készítése.
06/20/310-6071

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, takarítással 
igény szerint. Precíz munka, reális áron. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Telefon: 
06/20/540-9498
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
laminált parkettázás, takarítással. Juhász 
Gyula. Telefon: 06/30/954-7550

5000 m2 föld Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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HIRDETÉS  • újsághirdetés vagy pr-cikk esetén ajánlatkérés a hirdetes@pecsma.hu 
e-mail-címen. APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL • cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tüke 
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Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
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

PEDIKŰR, LÁBÁPOLÁS, AKÁR 
OTTHONÁBAN IS.

TEL.: 06/30/657-0540

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

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

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
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Lakatosmunka, nyílászárócsere, 
javítás, bádogozás, szobafestés. 
Telefon: 06/70/774-1140

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

Metszés, permet, koronaalakítás, 
kéregkezelés, fiatalítás, favágás, szakember. 
Telektisztítás, ültetés, elszállítás. Telefon: 
06/20/488-3959
Veszélyes favágás alpintechnikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Fiatalos, gyors, precíz csapat 
lakásfelújítást vállal. Nagy László. 
Telefon: 06/30/464-4436

Házi segítségnyújtás, idős gondozás, 
takarítás. Telefon: 06/20/555-4816
Kerítés, támfal, térkő, tetőfedés, 
gipszkarton, kézi földmunka, 
kocsibejárók, rézsűk, teraszok 
készítése. Bontás, betonozás, árkok, 
csatornák, lábazatfugázás, favágás, 
elszállítással. Telefon: 06/20/488-3959
Redőny, szúnyogháló, új 
megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Mindennemű fuvarozás, költöztetés, 
billencs autóval. 3990 Ft-tól. 
Telefon: 06/70/429-6168
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, térkövezés vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Konyha, fürdő, wc festés, lapozás. 
Telefon: 06/70/520-9981
Lakásfelújítás, házépítés, 
kőművesmunkák, kerítés, térkövezés, 
stb. Domus. Telefon: 06/30/611-3010
Gondozást, ápolást vállalok. 
Telefon: 06/30/452-7314
Kőműves, burkoló, villanyszerelő, 
gipszkartonos munkát vállalunk. 
Telefon: 06/70/617-4444
Épület felújítást, átépítést, bővítést, 
homlokzati hőszigetelést, lapostetők, 
vizes, gombás falak utólagos 
falszigetelését vállaljuk. Telefon: 
06/70/679-1927, 7-17-ig.
Hideg-, meleg burkolást vállalok. 
Telefon: 06/70/679-1927

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

Napellenző, ponyvacsere, szúnyogháló, 
roletta, redőny. Pécs, Somogyi B. u. 5. 
Telefon: 06/30/993-3064
Villanyszerelés, felújítás, hibafeltárás, 
javítás. Telefon: 06/30/388-5580
Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Teljes körű házfelújítást vállalunk gyors 
és megbízható munkavégzéssel. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06/50/116-4924
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás-
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Teljes körű költöztetést és áruszállítást 
vállalunk. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06/50/116-4924

Klímatelepítés, tisztítás. Berényi Károly. 
Telefon: 06/70/773-3694
Villanyszerelés, bojlertisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694
Bozótirtást, favágást, telektisztítást 
hulladékelszállítással, ágdarálással 
vállalok cégeknek és magánszemélyeknek. 
Telefon: 06/20/511-7456
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Vízvezeték, villanyszerelés, javítások, 
hibaelhárítás. Telefon: 06/70/774-1140
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Tetőjavítás, lapostető-szigetelés, 
szigetelés. Telefon: 06/70/774-1140
Villanyszerelés, lakóépületek, 
lakások. Telefon: 06/20/912-4910
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Metszést vállalok. Telefon: 
06/20/266-5687
Favágás alpintechnikával 
vagy emelőkosárral, cégeknek 
kosaras egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Lakatosmunkák. Telefon: 06/70/327-1841
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 72/713-
320, 06/30/227-7427
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Fuvarozást vállalok. Telefon: 
06/20/805-5041
Lomtalanítást, takarítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca felújítása, 
csempefestés. Telefon: 06/30/294-0144

ADÁS-VÉTEL
Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 

festmény, hagyaték vétele kp-ért. 
Műtárgy Galéria, Citrom u. 7.

Tel.: 72/232-244,
e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

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

Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 
Arany, Ezüst ékszerek, Érmék, 

Fogarany felvásárlás.
Eos Antikvitás Pécs, Király u. 30.

06/30/5222-660

Vásárolok hagyatékot, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! Telefon: 
72/671-406, 06/70/251-4242

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Eladó 195x65/15-ös téli gumi. Telefon: 
06/70/293-5168
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

Rossz automata mosógépet és gitárt 
keresek. Telefon: 06/30/982-8518
Eszterga, fúrógép eladó. 
Telefon: 06/30/295-2543
Színesfémet, ócskavasat veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
Hagyatékot, régiséget veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041

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
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Rajtuk kívül további négy magán-
személy és négy civil szervezet 

kapta meg a díjat március 21-én.

 l Nimmerfroh Ferenc
A 15 éves Emberség Erejével Alapítvány 
„minden évben díjazza azokat a magán-
személyeket és civil közösségeket, akik a 
nyitott, toleráns, szolidáris és befogadó 
társadalomért a legtöbbet tették a ré-
gióban. A jelölési folyamatot követően 
idén is az alapítvány kuratóriuma vá-
lasztotta ki több tucat jelölt közül azt az 

5-5 magánszemélyt, illetve közösséget, 
akik az Emberség-díj 2021 elismerésben 
részesülnek. Nemrég az alapítvány Face-
book-oldalán mutatták be a díjazottakat, 
akik – ahogy a szervezet közösségi ol-
dalán fogalmaznak – „sokszor magukat 
sem kímélve munkálkodnak azon, hogy 
jobbá, egy kicsit boldogabb hellyé tegyék 
a világot, amiben élünk”. 

Közülük egy szervezet 
és egy személy részesül 

pénzjutalomban.

Utóbbi pedig az Emberség-díjat jelké-
pező, villanykörtét formázó szobrocs-
kát is hazaviheti.
Március 21-én vasárnap este nyolckor 
jelentették be egy videóval az Ember-
ség Erejével Facebook-oldalán, hogy 
idén Vatai Éva, a pécsi Leőwey Klára 
Gimnázium tanára, és a lakhatási sze-
génységben élők jogaiért küzdő, őket 
segítő A Város Mindenkié Pécs közös-
ség kapják a „fődíjat”.
Ahogy a szervezet közösségi oldalán 
írják, Vatai Éva „több mint három 
évtizede tanít a Leőweyben, óráin 
generációk nőttek fel. Az elveihez ra-
gaszkodó tanárnő a pécsi közélet aktív 
szereplője. Ha az igazságérzete megkö-
veteli, akkor tüntetést, vitákat, perfor-
manszokat szervez.” 
„Elkötelezettségét is érzékelteti, hogy 
33 éve ugyanabban a középiskolában 
tanít, tanóráin pedig következetesen 
képviseli a demokrácia értékeit. Diák-
jait, akik közül sokan már rendezők, 
színészek, drámapedagógusok, többek 
között azzal a tudással bocsátja útra, 
hogy „soha ne féljenek gondolataikat 
megfogalmazni és kimondani, mert 
a büntetéstől való félelem nem viszi 
előre a társadalmat” – írják a pedagó-
gusról.
Az AVM Pécsről a következőket 
írták az Emberség Erejével Ala-

pítvány oldalán: „Kiszolgáltatott 
és sokszor kilátástalan helyzetben 
lévő embertársainkon segítenek A 
Város Mindenkié Pécs aktivistái. A 
csoport Pécsen elsőként kezdett el 
foglalkozni az intézményrendszeren 
kívüli lakhatási érdekvédelemmel. 
Sok esetben pótolhatatlan támogatói 
a fedél nélkül élőknek és a lakhatási 
szegénységgel küzdőknek. Informál-
nak, jogot és jogeseteket értelmez-

nek, segítenek a hatósággal történő 
kommunikációban, és ha kell, akkor 
megmozdulásokat, figyelemfelkel-
tő, tiltakozó akciókat szerveznek – 
mindezt az érintettek aktív részvé-
telével.”
További Emberség-díjasok: Bán Má-
ria, Hosszú Dalma, Pákoliczné Lengyel 
Erika, Turnár Csilla, Tandem Színház, 
Pécsi Kosár Közösség, People First, Uzdi 
Diákok Baráti Társasága

Emberség-díj: Vatai Éva és A Város 
Mindenkié Pécs kapta idén a kiemelt elismerést

Vatai ÉvaVatai Éva

apró  |  kult2021. március 29.pécsi hírek 17



Több okból került nehéz anyagi helyzetbe az 1986 óta működő Pécsi Harma-
dik Színház: nem csak a koronavírus miatti zárás, de a magánszínházként 

való működés is nehezíti a fennmaradást, az intézmény ráadásul egyre ke-
vesebb állami támogatásban részesül. Az önkormányzat a színház kérésére 
az idei támogatását négy részlet helyett egy összegben fizeti ki, ez azonban 
csak részmegoldást jelent a teátrum gondjaira. Vincze János ügyvezető igaz-
gató lapunknak beszélt problémákról, lehetséges megoldásokról, és a jelen-
legi pénzügyi helyzetről is.

 lMatoricz Tekla
Kimondhatjuk, hogy a Pécsi Harma-
dik Színház nemrég gyakorlatilag a 
csőd szélén állt, hiszen a havi körülbe-
lül 5 millió forintos rezsi- és járulék-
költségeket nem volt miből fedezni. 
Jelenleg kicsit kevésbé aggasztó a hely-
zet, de azért még azt sem lehet állíta-
ni, hogy a patinás intézmény biztosan 
megmenekült volna. Most úgy néz ki, 
nyár elejéig még biztosan lesz tartalék.
Tavaly szeptember elején pályázati 
pénzből még sikerült bemutatniuk az 
Adáshibát, majd felújították 6 koráb-
ban létrehozott produkciójukat, előa-
dásokat tartottak, november elején 3 
előadásban fogadták a beregszásziak 
Három nővérét, aztán megint jött a 
leállás. 

A jegyekből származó 
bevételkiesés Vincze János 
szerint 40-50 millióra rúg.

Mint az ügyvezető elmondta: „nincse-
nek bevételeink, az előadásaink mond-
hatni konzervekként állnak a polcon, a 
pályázati pénz rezsire és bérekre hasz-
nálódik. Annak örülök, hogy nem kel-

lett a dolgozói létszámot csökkenteni, 
ezt továbbra is fontosnak tartom.”
Mint azonban ugyanis Vincze Jánostól 
megtudtuk, zárt ajtók mögött is nagy 
munka folyik a színházban: tavaly 
minden működésre benyújtott pályá-
zatuk nyert, majd egy 10 milliós hitel 
folyósítására adtak be kérelmet, sőt 
a helyi önkormányzattal és a felelős 
minisztériummal is kapcsolatba lép-
tek a fennmaradás érdekében. Ennek 
hatására a kormányzati bértámogatás 
fedezi a márciusi és áprilisi bér- és re-
zsikifizetéseket, nemrég pedig a pécsi 
önkormányzat is szavazott az intéz-
mény javára.
– A városvezetésnek, ahogyan a pécsi-
eknek is, nagyon fontos a Pécsi Har-
madik Színház. Februárban ezért is 
személyes megbeszélést kezdeményez-
tünk a színház vezetőivel, mert érte-
sültünk a teátrum pénzügyi nehézsé-
geiről. A találkozón elhangzottak és a 
később írásban megkapott tájékozta-
tás alapján közösen megfogalmaztuk 
a rövid távon segítséget adó megol-
dást, amelyhez a már elfogadott városi 
költségvetés miatt a mozgásterünk is 

megvan: egy összegben biztosítjuk az 
intézmény részére az idei városi támo-
gatást, 5 millió forintot – mondta el 
lapunknak Bognár Szilvia kultúráért 
felelős alpolgármester.
Hozzátette: habár fájóan kevés a bi-
zonyosság az állami ellentételezéssel 
kapcsolatban, bíznak a kormányzattal 
folytatott kompenzációs tárgyalások 
sikerében, amelyek végén pontosan 
lehet majd látni az éves kereteiket, me-
lyek alapján majd konkrétan meghatá-
rozhatják további lépéseiket a színház-
zal kapcsolatban is.
– A pécsi közgyűlés nemrég határo-
zott arról, hogy a színház 2021-ben 
is megkaphatja a szokásos 5 millió 
forintos támogatást a várostól, ennek 
nagyon örülök. Emellett a napokban 
beadtuk a szükséges dokumentumo-
kat a Magyar Fejlesztési Bankhoz a 10 
millió forintos újraindulási hitelhez az 
előadások megtartásának érdekében. 
Reménykedem benne, hogy minden 
követelménynek meg tudunk felelni és 
ezt az összeget is elnyerjük, amivel már 
júniusig megoldódna a szorult helyzet 
– mondta el lapunknak Vincze János.

Az igazgató hosszú távú célokat is 
megfogalmazott, melyeket így foglalt 
össze: 

 Ä Jó lenne elérni, hogy kiemelt minő-
sítésű magánszínházként a mostani 
30 helyett 50-60 millió forint támo-
gatást kaphassanak.
 ÄFontos volna az intézménynek 
visszakerülni a jelenlegi állami 
színházfinanszírozási rendszerbe. 

Ehhez az szükséges, hogy a város 
visszavásárolja a Moravetz Bt.-től 
a Pécsi Harmadik Színház NKft.-t 
vagy a Moravetz Bt. visszaadja, 
adás-vétel nélkül.
 ÄCélja még a Szivárvány-ház egyes 
csoportjainak, programjainak be-
fogadása, amely megegyezés sze-
rint bevételt jelenthetne a színház 
számára.

Mint mondta, ugyan a 
járvány negatív hatást 

gyakorol a kulturális életre, 
annak pécsi szereplői 

igyekeznek összefogni, ahol 
tudnak.

Ilyen közös projekt volt például, mikor 
tavaly az egészségügyben helytállók 
munkáját ingyenes előadásokkal há-
lálták meg a Pécsi Balett, a Pécsi Nem-
zeti Színház és a Pécsi Harmadik Szín-
ház kezdeményezéseként. Emellett 
korábbi előadásaikat elérhetővé tették 
a honlapjukon, ami szintén közös ötlet 
volt a kulturális intézmények részéről.
– A nehéz helyzet ellenére optimista 
vagyok, sőt, igyekszem segíteni még a 
szabadúszó művészeket is: akár aján-
lólevelekkel, támogató nyilatkozatok-
kal, akár csak azzal, hogy felhívom a 
figyelmüket számukra elnyerhető pá-
lyázatokra. 
Nem vagyok depis, sem dekis, vagyis 
sem depressziós, sem pedig dekadens 
– fogalmazott Vincze János.

Bár nagy a baj, de a Pécsi Harmadik Színház 
igazgatója „nem depis és nem dekis”

Hogy alakult ki ez a nehéz helyzet?
A Pécsi Harmadik Színház finanszírozását alapításakor önkormányzati és 
központi költségvetési támogatás biztosította. A város közgyűlése 2017-
ben aztán az ügyvezető tiltakozása ellenére úgy döntött, hogy a Pécsi Har-
madik Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beleolvad a Pécsi 
Nemzeti Színház Nonprofit Kft.-be, majd később eladták az intézményt a 
Moravetz Produkció Közhasznú Betéti Társaságnak. Az együttműködés 
a Moravetz Produkcióval TAO-bevételekre épült, amelynek a 66,66 szá-
zalékát kapta a színház; a 33,33 százalék és a jegybevétel a Moravetz Bt. 
nyeresége volt. A TAO 2018-ban való eltörlése nagy kiesést okozott, de a 
40 milliós állami támogatás és a kormányzati többlettámogatási rendszer 
pályázatain elnyert összegekből még működőképesek tudtak maradni. Az 
állami támogatás azonban az Előadóművészeti Törvény módosítása után 
2020-tól megszűnt. Helyzetüket a koronavírus-krízissel párhuzamosan az 
is súlyosbította, hogy az EMMI által meghirdetett előadó-művészeti szer-
vezetek többlettámogatási rendszerében a minősítéssel rendelkező ma-
gánszínházak kategóriában 25 százalékkal kevesebb támogatást kaptak az 
előző évhez képest. Aztán januártól május végéig nem volt működési célú 
állami finanszírozás, a tulajdonos pedig pénzt még nem tudott és nem tud 
adni nekik. Tulajdonképpen erre az 5 hónapra a béreknek és az épület-
fenntartás rezsijének nem volt meg a fedezete, ezért az ebből létrejövő 30 
milliós hiányt görgeti maga előtt az intézmény.

Vincze JánosVincze János
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Tájékoztató a zöldhulladék gyűjtéséről
Évek óta nagy sikernek örvend a pécsi lakosok 

körében a Dél-Kom Nonprofit Kft. zöldjárata, 
melynek célja a növényi eredetű hulladék el-
különített gyűjtése és szállítása. A gyűjtőjárat 
előnye, hogy íly módon ez a fajta hulladék nem 
foglalja el a helyet a kommunális hulladéktól a 
háztartások hulladékgyűjtő edényeiben, a be-
gyűjtött anyag pedig nem a hulladéklerakót ter-
heli, hanem komposztálásra kerül a Közszolgál-
tató kökényi komposztáló telepén.

A járat – az elmúlt években megszokott módon – 
kétheti rendszerességgel közlekedik a kertes lakó-
területeken, az év minden (adott utcára érvényes) 
szállítási napján.
Zöldhulladék-járat számára csak ágnyesedék (max. 
5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak), fűkaszá-
lék és falomb helyezhető ki. Az elszállítás feltétele, 
hogy az ágak kévébe kötegelve legyenek, melyhez 
kizárólag lebomló zsineg használható (műanyag 
és fém drót nem megengedett), a fűkaszálék, va-
lamint a falomb pedig átlátszó műanyag zsákba 
kerüljön kihelyezésre. A zsákolást úgy szabad csak 
elvégezni, hogy az kibírja a kézi emelést. A kisebb 
mennyiségű zöldhulladékot a korábban kiosztott 
barna színű tárolóedényben kérjük kihelyezni.
Amennyiben a zöldhulladékot ömlesztett állapot-
ban, illetve kézi erővel nem megemelhető súlyban 
vagy méretben helyezték ki, vagy a növényi hulla-

dékok közé más típusú hulladék 
is kerül, úgy a Dél-Kom munka-
társainak a kihelyezett növényi 
részeket nem áll módjukban el-
szállítani!
Az önkormányzati rendeleteknek 
megfelelően, valamint a környe-
zet védelme érdekében azzal a 
kéréssel fordulunk a tisztelt pécsi 
lakossághoz, hogy tájékozódjon a 
zöldhulladék-gyűjtési napokról, 
és csak ezeken a napokon reggel 
6 óráig, vagy az ezt megelőző 
napokon este tegye ki a zöldhul-
ladékot. Az ennél korábbi kihe-
lyezéskor az elbomló növényi 
hulladékok nagy tömegben igen 
erős szagot árasztanak, ami a környék lakói számá-
ra kellemetlen lehet.
A zöldhulladék leadására a hulladékudvarokban is 
van lehetőség. A hulladékudvarokba külön térítés 
nélkül beszállítható zöldhulladék mennyisége éves 
szinten összesen maximum 800 kg. 
A hulladékudvarokban a faágak csak darabolva 
és kötegelve adhatók le (max. 5 cm ág átmérőig), 
elvágható, drótmentes kötegelő anyaggal átkötve, 
2 méternél nem hosszabb, kézzel rakodható köte-
gekben. Korábban nagyobb bokrok és nagy faágak 
darabolás nélkül, laza korona szerkezettel kerültek 

a hulladékudvar konténereibe. A 
darabolás és a kötegelés a kon-
ténerek kapacitásának hatéko-
nyabb kihasználását eredménye-
zi, ami a gazdaságosabb tárolás és 
szállítás alapfeltétele.
A szabályozás – tekintettel az 
égetési tilalom miatt emelkedő 
mennyiségre – a folyamatosan 
érkező ügyfelek gyors és fen-
nakadás mentes kiszolgálása, a 
közszolgáltatási rendszer fenn-
tarthatósága, valamint a költsé-
gek minimalizálása érdekében 
született. 
A zöldjárat szállítási menet-
rendjére és a hulladékudva-

rokra vonatkozó részletes információk megta-
lálhatók a Dél-Kom Nonprofit Kft. honlapján 
(www.delkom.hu/pecs).

A Dél-Kom Nonprofit Kft. lakossági 
hulladékudvarai Pécsett:

 ÄEperfás úti hulladékgyűjtő udvar: 7628 Pécs, 
Eperfás út 3.
 ÄZöld Pont Hulladékgyűjtő udvar: 7631 Pécs, 
Postagalamb u. 3. 
 ÄPécs I. Hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás: 
7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14. 

Berkes Gergő 30 éves, Kaposváron született, 
most Pécsett végzi tanulmányait földrajz 

szakon, a PTE PEAC és a Magyar Para Boccia vá-
logatott tagja, szeret túrázni, egy civil egyesület 
titkára, ja, és 10 éve kerekesszékben ül. Hogy ez 
miért csak a felsorolás végére került? Azért, mert 
balesete – habár fenekestől felforgatta az ő és 
családja mindennapjait – nem keserítette meg a fi-
atalembert, sőt, pozitív és segítőkész hozzáállása 
mindenki számára példaértékű lehet. Most a Peop-
le First Egyesület matricás kampánya mellett arról 
beszélgettünk vele, hogy látja a város és a környék 
helyzetét, ami az akadálymentesítést illeti. 

 lMatoricz Tekla
Az egyesület tagjai 2018 óta járják Pécs és a környék 
helyszíneit, hogy felmérjék, mennyire akadálymen-
tesek ezek, így segítik a fogyatékossággal élők min-
dennapjait, akik számára komoly tervezést igényel 
egy-egy kiruccanás. A stáb egyre profibb, a szem-
pontrendszer folyamatosan fejlődik a tapasztalatok 
alapján. 

Mozgássérült, látássérült, hallássérült 
szempontból is folyik az osztályozás.

– Aki nem érintett, nem is gondolná, milyen fon-
tos például az akadálymentesített mosdó. Képzeljük 
csak el, hogy este a barátainkkal elmegyünk szóra-
kozni, de kiderül, hogy az adott kocsmában nem 
tudunk elmenni vécére, így például 3 utcával arrébb 
kell zarándokolni, egy olyan egységbe, ahol tudjuk, 
hogy működni fog a dolog – így Berkes Gergő.
Amennyiben egy étterem, mozi, túraútvonal, bolt, 
közintézmény, turisztikai látványosság, templom 

vagy bármilyen egyéb helyszín kiállja a próbát, meg-
kaphatja az egyesület matricáját, melyből mindenki 
számára egyértelművé válik, hogy akadálymentes 
hely. Emellett bekerül a bárkinek ingyenesen elérhe-
tő magyar és angol nyelvű adatbázisba, ahol szeren-
csére szépen bővül a lista.
– Általában azok is nyitottan fogadják a javaslatainkat, 
akik első körben nem kapják meg a matricát. Sőt, azt 
vesszük észre, hogy sokszor egy-egy új hely tulajdo-
nosa keres meg minket, hogy nézzünk körül nála. A 
városvezetéssel is jó kapcsolatot ápolunk, az akadály-
mentes turizmussal kapcsolatban is remek kooperáció 
alakul. Nemcsak a fogyatékossággal élőknek segítünk 
mindezzel, hanem többek között a babako-
csit toló szülőknek, a 40 kilós bőröndöt húzó 
turistáknak, az időseknek is. Ezzel mindenki 
nyer – mondta el lapunknak Berkes Gergő, a 
People First Egyesület titkára, aki 20 évesen, 
egy szerencsétlen baleset következtében vált 
mozgáskorlátozottá.
– Egy este hasast ugrottam egy medencé-
be, aminek következtében eltört a 6. nyaki 
csigolyám, azonnal lebénultam mellkastól 
lefelé. Akkor készültem az egyetemi gólya-
táborba, ahová nyilván nem jutottam el. 
Azóta viszont rengeteg ilyen rendezvényen 
voltam, érzékenyítő foglalkozásokat tartot-
tam – mondta el lapunknak Berkes Gergő. 
Természetesen nem volt könnyű feldolgoz-
nia a megváltozott életét, de családja és po-
zitív egyénisége segített ebben. 

Hozzátette: „szerencsére nekem nincsenek negatív 
tapasztalataim, mindig kapok segítséget, ha szüksé-
gem van rá. Pécs egy abszolút élhető város, mi pedig 
azért küzdünk, hogy igazi minta lehessen a települé-
sek között, ami az akadálymentesítést és a társadal-
mi befogadást illeti.”
A mozgássérültként való túrázással kapcsolatban 
elmondta, nem könnyű olyan útvonalakat találni, 
melyeket teljesíteni tud, de azért akadnak ilyenek. 
Példaként említette a Dombay-tó, az Orfűi-tó és a 
Malomvölgyi-tó környékét, ahol viszonylag jól jár-
ható az erdő.
A teljes interjú a PécsMa.hu oldalon olvasható.

A mozgássérült egyetemista azért küzd, hogy Pécs 
mintaváros lehessen az akadálymentesség terén

Berkes Gergőt balesete nem keserítette megBerkes Gergőt balesete nem keserítette meg
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