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Pécsre jön az 
Ernst & Young

Zsolnay-kötbér – több százmilliós cechet hagyott itt a fideszes városvezetés

Így segítenek a járvány miatt árván maradt pécsi gyerekeken

Nyáron saját városunkban is turisták lehetünk



Péterffy Attila újra az Online Városinfó keretein belül válaszolta meg a pé-
csieket foglalkoztató legfontosabb kérdéseket két részletben, április el-

sején és április 9-én. Erre azért volt szükség, mert a március 21-ei határidőig 
minden eddiginél több, összesen csaknem 70 kérdés érkezett a polgármester 
számára. Az alábbiakban a kétrészes Városinfón elhangzottakat a teljesség 
igénye nélkül összegezzük.

 l Pernecker Dávid

Koronavírus
A polgármester elsőként a koronaví-
rus-járvánnyal kapcsolatban feltett 
kérdésekre válaszolt, amiben segítsé-
gére volt Cserfainé dr. Kovács Ágnes, 
az önkormányzat egészségügyi refe-
rense. Az alábbiakban az ő válaszai 
olvashatók.

„Jelenleg hány aktív fertőzött van Pé-
csett? Hány üres ágy, intenzív ágy van 
a Covid-kórházakban? Mennyien 
vannak Pécsett kórházban, intenzív 
osztályon, lélegeztetőgépen?”

 ÄVannak tényszerű adataik a járvány 
terjedéséről, azonban ezek nem hi-
vatalos helyről származnak, mivel 
továbbra sem kapnak erről hiteles 
tájékoztatást a kormány illetékes 
hatóságaitól. Ezért ezeket az adato-
kat nem tehetik közzé.
 ÄAnnyit el lehet mondani, hogy a 
járvány harmadik hulláma alapo-
san próbára teszi a pécsi kórháza-
kat.
 ÄA megyei kórház épületében kiala-
kított Covid-központ mellett im-
már a 400 ágyas klinika több osz-
tályán is fertőzötteket kezelnek, és 
újabb osztályok kialakítását kezd-
ték meg.
 ÄA klinikai munkatársak mellett 
már rezidensek és végzős orvostan-
hallgatók, valamint önkéntesek is 
dolgoznak a betegellátásban. 

A betegellátás 
az ő munkájuknak 

köszönhetően stabil. 

„Úgy látom, hogy elég döcögve megy 
országosan az oltás! Mi a valósága-
lapja, hogy kevés, aránytalan meny-
nyiségű vakcinát kapnak a háziorvo-
sok?”

 ÄAz oltási program végrehajtása kor-
mányzati feladat, ennek részleteire, 
így arra, hogy milyen és mennyi 
vakcinát kapnak a háziorvosok, az 
önkormányzatnak nincs rálátása.
 ÄBár az oltási programot az oltó-
anyag hiánya érezhetően lassítja, 
az önkormányzat minden rendel-
kezésre álló eszközzel támogatja 
annak végrehajtását.
 ÄAz Egyesített Egészségügyi Intéz-
mények oltópontokat működtet a 

kormányzati kéréseknek megfe-
lelően. Március közepén az intéz-
mény munkatársai két nap alatt 6 
oltóponton 600 idős, krónikus be-
teg pécsinek adták be a vakcinát, 
de az intézmény kész ennél több, 
akár 10 oltópont működtetésére 
is, ha erre a kormánytól engedélyt 
kapnak.

Koronavírus – 
Intézkedések
Az alábbi kérdésekre már Péterffy At-
tila válaszolt.

„Ha rosszabbra fordul a helyzet, 
és teljes kijárási tilalmat rendel-
nek el, akkor fel van készülve a vá-
ros az idősek és a helyhez kötöttek 
azonnali megsegítésére? Van kész 
akcióterv, amit aznap életbe lehet 
léptetni?”

 ÄA szociális intézmények és szer-
vezetek vezetői az önkormányzat 
koordinációjában rendszeresen 
egyeztetnek a járvány okozta, szo-
ciális ágazatot terhelő problémák 
megoldásáról. Egymással együtt-
működve többféle, közös meg-
egyezésen alapuló forgatókönyvet 
is kidolgoztak, attól függően, hogy 
milyen súlyossá válik a járvány. Az 
intézkedési terveket folyamatosan 
frissítik, és ha szükséges, azonnal 
életbe léptetik.

„Tervezik-e, hogy az önkormányzat 
külön támogatja a járvány miatt le-
térdelt pécsi vendéglátóipari és turisz-
tikai ágazat fellendítését?”

 ÄA Pécsi Vagyonhasznosító a korlá-
tozások bevezetésének kezdete óta 
támogatja a pécsi vállalkozókat és 
különösen a vendéglátóipari ága-
zatot bérletidíj-kedvezményekkel, 
illetve teljes díjelengedéssel. A Bi-
okom Nkft. pedig teljes egészében 
elengedte a teraszdíjat az érintett 
vállalkozóknak.
 ÄTavaly 300 millió forintot meghala-
dó díjkedvezményt nyújtott az ön-
kormányzat a pécsi cégeknek, idén 
pedig a bérletidíj-kedvezmények 
összértéke már most eléri a 240 
millió forintot.
 ÄA turisztikai ágazat számára előké-
szítették a tavalyi, nagysikerű Pécs 
Nyitva-kampány folytatását, a ke-
resletet élénkítő programjuk pedig 
bevetésre kész, amint jön a nyitás, 
élesítik is.

Költségvetés
„Van elképzelése arra vonatkozóan, 
hogy az önkormányzat kieső bevételei 
milyen hosszú távú negatív gazdasá-
gi következményeket eredményeznek 
városunkra nézve?”

 ÄA városi költségvetést csak úgy le-
hetett elfogadni, hogy a kiadások és 
a bevételek egyensúlyban vannak. 
A kormányzati intézkedések és a 
járvány miatt kiesett 5,77 milliárd 
forint teljes kompenzációját állítot-
ták be a költségvetésbe, az önkor-
mányzati intézmények működését 
ez az állapot tudja fedezni.
 ÄAbban bíznak, hogy a kormány 
kompenzálja a kiesett bevételeket, 
és így minimális negatív következ-
ménye sem lesz az elvonásoknak.

„A lehetséges hivatali létszámleépí-
tések mennyiben érintik a hivatalok, 
illetve az önkormányzati cégek felső 
vezetőit és mennyiben a tényleges dol-
gozói, ügyintézői állományt?”
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 ÄNem terveznek létszámleépítést. A 
céljuk az, hogy minden munkahe-
lyet megőrizzenek.

Városüzemeltetés
„Érdeklődni szeretnék, hogy a szá-
munkra sok bosszúságot és kárt okozó 
magyarürögi vízfolyás sok éve húzódó 
rendbetétele az idén megoldódik-e?”

 ÄA magyarürögi vízfolyás rendezése 
uniós forrás felhasználásával az idei 
beruházási tervek között szerepel. 
A kivitelezői szerződést már meg-
kötötték a beruházásra.
 ÄA kivitelezés összege meghaladja 
a rendelkezésre álló pályázati for-
rást, így a város egyedi ráemelési 
kérelmet nyújtott be a pénzügymi-
nisztérium felé. Ha ezt jóváhagyják, 
kezdődhet a beruházás.

„Lenne lehetőség Égervölgyben ját-
szóteret kialakítani? Örülnénk neki.”

 ÄÉgervölgyben várhatóan még idén 
megépül az új játszótér, a terület 
önkormányzati képviselőjének, 
Ágoston Andreának az anyagi hoz-
zájárulásával.

Városfejlesztés
„Nemrég olvastam róla, hogy Pécs új-
ból venne elektromos autóbuszokat, 
és ezt az állam már nem 50 százalék-
kal, hanem 80 százalékkal támogatja, 
vagyis ennyit áll az árból. Melyik év-
ben vásárolna Pécs újra ilyen buszo-
kat? Milyen gyártmányút?”

 Ä Idén januárban nyújtottak be tá-
mogatási kérelmet a Zöld Busz pá-
lyázati program keretében. Arról, 
hogy a pécsi pályázatot hogyan 
bírálták el, várhatóan júniusban 
kapnak értesítést. Pozitív elbírálás 
esetén írhatják ki a buszok beszer-
zésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárást, amit legkorábban 2021 vé-
gén zárhatnak le. 

Így a buszokat 
legkorábban 2022-ben 

vásárolhatják meg.

 Ä 10 darab szólóbusz megvásárlására 
és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra 
telepítésére adtak be pályázatot.
 ÄMivel a buszok vásárlása közbe-
szerzési pályázaton dől el, ezért 
azok gyártói még nem ismertek, az 
összességében legjobb ajánlatot adó 
cég hozhatja majd a járműveket a 
városba.

„Az ipari parkba betelepülő vállalko-
zások komoly segítséghez és adóelő-
nyökhöz jutnak az oda bármi okból 
kifolyólag nem települő, vagy éppen 
betelepülésre képtelenekkel szemben. 
Nem tartja ezt igazságtalannak?”

 ÄEz egy kedvezmény, egy lehetőség, 
amit azok a cégek kapnak, akik 
szeretnének csarnokot építeni vagy 
bérelni, de az eddigi szabályozás 
nem tette számukra lehetővé.
 ÄTudják, hogy nem minden pécsi 
cég tud és akar csarnokot építeni 
az ipari parkban. „Gondolunk rá-
juk is. Szakértőket és magukat a 
cégeket bevonva vizsgáljuk a to-
vábbiakban, hogy hogyan tudjuk 
helyzetbe hozni a csarnoképítés-
ben nem érdekelt pécsi vállalko-
zásokat is” – fogalmazott a polgár-
mester.

„Foglalkoznak a régi vidámpark he-
lyének hasznosításával?”

 ÄAz egykori vidámpark területét 
nem önálló elemként, hanem egy 
mecseki turisztikai attrakciókból 
álló csomag részeként tervezik 
hasznosítani. Ez a csomag szerepel 
a 2021–27-es uniós fejlesztési cik-
lusra benyújtani tervezett pályázati 
elképzelések között.

„Lesz lehetősége a városnak arra, 
hogy legyen élményfürdője, normális 
strandja vagy uszodája?”

 ÄAzon dolgoznak, hogy legyen egy 
fenntartható, önkormányzati tá-
mogatást nem igénylő élményfür-
dője és uszodája a városnak.
 ÄA kormány jóváhagyta, hogy a 
Modern Városok Program kere-
tében korábban elnyert 500 millió 
forintból megmaradt 150 milliót a 
tüskésréti akvapark-projekt vizs-
gálatára fordíthassák. Jelenleg egy 
előmegvalósíthatósági tanulmány 
készül.

Út- és járdajavítás
„Tervez-e a város átfogó útfelújítást? 
Egyre rosszabb állapotban vannak az 

utak szerte a városban. Ez kátyúzás-
sal már nem orvosolható!”

 ÄAz útfelújításra vonatkozó szán-
dékuk nem kérdéses, az úthálózat 
valóban rossz állapotban lévő sza-
kaszait mindenképpen szeretnék 
felújítani. 
 ÄAzon dolgoznak, hogy legyen erre 
pénze a városnak. Ezzel párhuza-
mosan megtették, amit lehetett: 
a Biokom Nkft. vezetése kérésére 
összeállította a következő négy év 
átfogó városi útfelújítási program-
ját. 

„Lesz lehetőség rá, hogy sokkal több 
összefüggő és átfogó bicikliút-hálózat 
jöjjön létre?”

 ÄA 2021–27-es EU-s fejlesztési cik-
lusban további kerékpárút-fejlesz-
tési projektek támogatására sze-
retnének pályázni, összességében 
nagyságrendileg 2,5 milliárd forint 
értékben. 

„A Szigeti út felújítása miatt éppen 
akkor terelik a kocsikat a 6-os főútra, 
amikor ott is javításokat végeznek. 
Sokszor van emiatt torlódás. Mi lesz 
a megoldás?”

 ÄMegkeresték az állami közútkez-
előt, ahol kérésükre közölték, hogy 
tervezett munkáikat elhalasztják a 
Szigeti út felújításának befejezéséig. 
Ezzel sikerült gondoskodni arról, 
hogy a terelőútvonal jól használha-
tó legyen, és csökkenjen a forgalmi 
dugók kialakulásának esélye. 

Politika/Átvilágítás
„Folynak az elszámoltatások, aki bi-
zonyíthatóan bűnös, azt el is ítélik 
majd, de engem az érdekel, hogy az 
eltulajdonított közpénzből mennyi 
kerül vissza a város kasszájába és mi-
kor?” 

 Ä „Engem is ez érdekel a leginkább. 
Mi azon dolgozunk, hogy a lehető 
legtöbb közpénz a lehető leghama-
rabb kerüljön vissza a pécsi önkor-
mányzathoz” – mondta.

„Mi indokolta a képviselők bérének 
újbóli emelését, ezzel támadási felü-
letet adva annak a képviselőcsoport-
nak, akik ugyanezt az analógiát kö-
vették hosszú időn keresztül?”

 ÄA közgyűlésben 2019-ben hoztak 
határozatot arról, hogy a tiszte-
letdíjakat a kormány döntésének 
megfelelően évről évre változó mi-
nimálbérhez kötik. 
 ÄA képviselők tehát 2021-ben sem 
döntöttek a saját bérük emeléséről, 
mert az a minimálbér emelkedése 
után automatikus volt.

Környezetvédelem
„Mit szándékoznak tenni városunk 
tisztább levegőjének érdekében?”

 ÄAz elektromos buszok beszerzését 
folytatni szeretnék, a következő 
beszerzéssel érkező e-buszokkal a 
leginkább környezetszennyező, régi 
járműveket váltják majd ki.
 ÄFolyamatosan ösztönzik a kerékpá-
ros közlekedést.
 ÄEgy okosközlekedési-rendszer ki-
alakítására pályáztak, amely úgy 
irányíthatja a város forgalmát, hogy 
a lehető legkevesebb legyen a káro-
sanyag-kibocsátás.
 Ä „A rémhírekkel szemben nem 
pusztítjuk a fákat, hanem telepítjük 
őket, tavaly október óta több mint 
600 csemetét ültettünk a városban” 
– emelte ki.
 ÄA HungAIRy LIFE pályázat kere-
tében további levegőminőség-vé-
delmi akciókat, így például zöldte-
rület-fejlesztést, szemléletformálást 
hajtanak végre, és okosparkolási 
rendszert vezetnek be. 

Sport
„Ha felépül egyszer az új stadion, a 
mostani hasznosításra van-e terv?”

 ÄA jelenlegi PMFC Stadion működ-
tetése egy többoldalú, az önkor-
mányzat, a PSN Zrt., a Pécsi Tudo-
mányegyetem, a PEAC és a PVSK 
fejlesztéseit összehangoló megál-
lapodás keretében az egyetemhez 
kerül majd.
 Ä Információi szerint az egyetem 
a területet továbbra is sportolási 
célra hasznosítaná, Sportsziget 
néven.

A polgármester legközelebb május-
ban válaszol újra a pécsiek kérdé-
seire. Részletesebb beszámolót az 
aktuális Városinfóról a PécsMa.hu 
oldalon olvashatnak.
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Első fokon 140 millió forintot bu-
kott el Pécs városa a Zsolnay-köt-

bérrel kapcsolatos perben, de a 
végszámla 350 millióra is rúghat 
– értesült lapunk. Az előző, fideszes 
városvezetés hiába költött tíz év 
alatt több mint 2 milliárd forintot 
ügyvédekre, nem sikerült olyan ok-
iratot készíteni annak idején, amely-
lyel a svájci befektetőre testálták 
volna az évente esedékes kötbér-kö-
telezettséget. Fizetni sem fizették – 
így a mostani városvezetésre, végső 
soron a pécsiekre maradt.

 l Nimmerfroh Ferenc
A Zsolnay-kötbér ügyéről, akkor még 
csak érintőlegesen, 2020 januárjában 
írtunk, ekkor tett róla említést Péterffy 
Attila, Pécs polgármestere egy vele ké-
szített interjúban. Ezt megelőzően egy 
2017-es cikkében említette az Átlátszó, 
bár annak fókuszában az állt, hogy mi-
ként igyekezett a NER bekebelezni a 
Zsolnay manufaktúrát. 

Az előzmények:
 Ä 2005-ben térítésmentesen – bizo-
nyos vállalások mellett – adta át 
az állam Pécs városának a Zsolnay 
Porcelánmanufaktúrát. Egy ekkor 
született kormányhatározat értel-
mében „amennyiben a Zsolnay 
Porcelánmanufaktúra Rt. tradici-
onális Zsolnay termékek előállítá-
sából és értékesítéséből származó 
éves nettó árbevétele bármely üz-
leti évben nem éri el a 800 millió 
forint összeget, kötbérként az ön-
kormányzat 5 millió forint összeget 
és minden 50 millió forint összeg 
elmaradás után további 5 millió fo-
rint összeg kötbért köteles fizetni az 
MNV Zrt. részére”.
 Ä 2013-ban szindikátusi szerződést 
írt alá Pécs önkormányzata, va-
gyonkezelő cége és Bachar Najari 
szír-svájci befektető – ekkor került 
a manufaktúra részvényeinek meg-
határozó többsége az üzletember 
tulajdonába.
 ÄA szerződésben a befektető tudo-
másul veszi a kötbér-kötelezettsé-
get, de a dokumentum nem tartal-
maz semmilyen szankciót arra az 
esetre, ha a cég nem teljesíti azt.
 ÄEzt követően, 2015-ben megkez-
dődik jogi és egyéb cselekmények 
azon láncolata, amelyet, főleg a pé-
csiek Zsolnay-háborúként ismertek 
meg. Ezt feleleveníteni egy rend-
kívül hosszú, önálló cikk lenne. A 
célja nagyon röviden az volt, hogy a 
kormányhoz közeli üzleti körök tu-
lajdonába kerüljön a Zsolnay ma-

nufaktúra úgy, hogy annak több-
ségi tulajdonosa azt nem akarta 
eladni. Ellen-Zsolnay cég alapítása, 
értékesített MFB-tartozás, felje-
lentések, NAV-eljárás – a rendszer 
teljes fegyverzettel tüzelt, a Zsolnay 
azonban talpon maradt.
 Ä 2015 volt az az év is, amikor lejár-
hatott volna a kötbérre vonatkozó 
kikötés is. Ezt 10+10 évre vállalta 
Pécs városa, az első 10 év ekkor 
telt le. Hogy Pécs megszabadulha-
tott volna-e ekkor a további 10 év 
terhétől, soha nem derült ki, mert 
a kötelmet az MNV végül 10 évvel 
meghosszabbította. A rendelkezé-
sünkre álló dokumentumok alap-
ján Csizi Péter akkori alpolgármes-
ter levelezést folytatott az MNV-vel 
a kötbér behajtatását illetően. Pécs 
akkor ugyanis a kötbér-kötelezett-
séget a többségi befektetőre tolta 
volna. Ne felejtsük: dúlt a Zsol-
nay-háború, Pécs vezetése pedig 
akkor már nem a 2013-ban még 
ovációval fogadott üzletember 
pártján állt. A vagyonkezelő is Na-
jariéktól akarta behajtani a kötbért, 
akkor még csak 60 millió forintot. 
Még a 2012-es évre szóló összeget 
is, pedig a Zsolnay akkor éppen az 
akkor még Simicska-féle Közgép 
többségi tulajdonában volt, és nem 
a svájci befektetőében.

Hamar kiderült azonban, hogy hiába 
költött Pécs fideszes vezetése 2009 és 

2019 között – a pécsi önkormányzat-
tól származó információink szerint 
– összesen (önkormányzat + önkor-
mányzati cégek) több mint 2 milli-
árd forintot ügyvédekre, 2013-ban, a 
szindikátusi szerződés létrejöttekor 
nem sikerült olyan dokumentumot 
előállítani, amely a bíróság szerint is 
alkalmas lett volna arra, hogy minden 
kétséget kizáróan a befektetőre hárítsa 
a kötbérfizetés kötelezettségét.
Ezért aztán a kötelezettség az önkor-
mányzat nyakán maradt. Erről dr. 
Turi Attila, aki akkor a manufaktúra 
igazgatótanácsának tagja volt (dr. Mi-
kes Éva, Pécs korábbi alpolgármestere 
pedig a felügyelőbizottság tagja) úgy 
nyilatkozott a porcelánmanufaktúra 
igazgatósági ülésén: „azért azt is látni 
kell, hogy van a városnak egy súlyos 
többletfelelőssége az állammal kötött 
szerződés alapján, amiért csak ő fe-
lel…”
Ám az önkormányzat éveken át mu-
lasztott, nemcsak hogy nem sikerült 
Najarira hárítani, de maga az önkor-
mányzat sem fizette a kötbért az MNV-
nek, pedig ezzel a kötelezettséggel tisz-
tában volt a fideszes városvezetés.
Igaz, sokáig a nemzeti vagyonkezelő 
sem firtatta nagyon a dolgot. Egészen 
addig nem tartották sürgősnek, amíg 
a Fidesz el nem bukta a választást 
2019-ben, és az ellenzék szerezte meg 
a város vezetését. Ekkor viszont már 
140 millióra rúgott a számla, ezt most 
perben követeli az MNV. 

Ha másodfokon nem 
születik ellenkező döntés, be 

is hajtják a városon.

A számláló azonban nem áll meg itt. 
A kötelezettség 2025-ig fennáll, a gyár 
pedig – az eltelt 10 év tapasztalata 
alapján – nem valószínű, hogy meg 
fogja ugrani az évi 800 milliós lécet a 
következő években.
A mai városházi becslések szerint a 
következő éveket is beleszámítva – a 
kamatokról nem is beszélve – megkö-
zelítőleg 350 millió forintos ketyegő 
bombát hagyott a mostani városveze-
tésre fideszes elődje. 
Állásfoglalást kértünk az ügyben a pé-
csi önkormányzattól. Azt írták: 
„Ez a helyzet azért áll elő, mert az 
előző, fideszes városvezetés ügyvé-
dei 2013-ban a bíróság szerint nem 
egyértelmű, szakszerűtlen dokumen-
tumot készítettek, a városvezetés 
szándékosan elmulasztotta éveken 
át a kötbér megfizetését, és a Zsol-
nay-háborúban ezen a téren is elő-
revalóbbnak tekintették Najari ki-
szorítását, mint az önkormányzat, 
azaz végső soron a pécsiek érdekeit. 
Mindennek a vesztese pedig a város. 
Különösen rossz hír ez egy olyan év-
ben, amikor a járvány hatásai és a 
kormányzati elvonások miatt így is 
5,7 milliárdos működési hiánnyal 
kell szembenéznie az önkormányzat-
nak 2021-ben.”

Zsolnay-kötbér – több százmilliós ketyegő bombát 
hagyott a fideszes városvezetés a pécsiekre

Bachar Najari szír-svájci befektető és Páva Zsolt volt fideszes polgármester 2013-banBachar Najari szír-svájci befektető és Páva Zsolt volt fideszes polgármester 2013-ban
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Épül az új bicikliút, megújul a vízhá-
lózat.

 l PécsMa.hu
A Szigeti úton négy szakaszban épül 
a nyugati városrészi kerékpárút, ezzel 
párhuzamosan pedig teljes útzár mel-
lett három ütemben felújítják a vízhá-
lózatot is. A munkálatok jól haladnak, 
sőt, a tervezettnél korábban, ápri-
lisban kész lesz az első ütem és már 
kezdődik is a második, április 12-én. 
Elkészült a Szántó Kovács János utcá-
tól a Gyümölcs utcáig tartó szakasz, 
április 12-én pedig indul a II. ütem: a 
Gyümölcs utca és a Lugos utca között 
a déli oldalon a járda és a déli olda-
li parkolósáv igénybevételével épül a 
kerékpárút. 

Továbbá ezen a szakaszon, 
ezzel egyszerre, a forgalmi 
sávok igénybevétele mellett 
a vízvezeték-rekonstrukció 

is folytatódik.

A II. ütem a Gyümölcs 
utca – Lugos utca 
közötti szakasz 
forgalomkorlátozása

 ÄA Szántó Kovács János utca és a Gyü-
mölcs utca között 30 km/óra sebes-
ségkorlátozás lesz, amely a kivitelezés 
teljes időtartama alatt érvényben lesz.

 ÄA Miroslav Krleza Horvát Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium előtt és a Magyarürögi 
úti csomópontban a munkálatok 
befejezéséig továbbra is 30 km/óra 
sebességkorlátozás lesz érvényben.
 ÄAz I. ütemben a Gyümölcs utcai 
csomópontban a kivitelezés úgy lett 
ütemezve, hogy a csomópont a II. 
ütemben is használható a járművek 
számára. Ennek megfelelően a le-
zárással érintett útszakasz a nyugat 
felől érkező, az érintett területen élő 
lakosok számára a Gyümölcs utca 
felé, míg a keletről érkezőknek a 
Homok utca irányába biztosított a 
kerülés lehetősége. Az átmenő for-
galom számára a 6-os út a terelőút.
 ÄA Gyümölcs utcai csomópont ke-
leti oldalán az úttestre teljes széles-
ségében piros-fehér sávozású terelő 
korlátot, borostyánsárga villogót és 
„Mindkét irányból behajtani tilos” 
táblát helyeznek ki.
 ÄA Szigeti úton a Lugos utca és a Ho-
mok utca között, valamint a Lugos 
utca és a Madarász utca végén is 
piros-fehér sávozású terelő korlát, 
borostyánsárga villogó és „Mindkét 
irányból behajtani tilos” tábla kerül ki.
 ÄA Lugos utca és a Madarász utca ki-
zárólag délről, a Lotz Károly, illet-
ve az Endresz György utcából lesz 
megközelítő, a lezárások ideje alatt 
zsákutcává válnak.

 ÄA gyalogosforgalmat a kivitelezés 
alá vont területről a másik oldalra 
terelik. A munkálatok alatt mind-
végig biztosítják a gyalogosok szá-
mára a biztonságos közlekedést.
 ÄA Gyümölcs utca déli végére „Egy-
irányú utca” (északra), északi végé-
re „Behajtani tilos” táblák kerülnek 
kihelyezésre. A forgalmi rend vál-
tozását a Tiborc utcában a „30 km/
óra”, „Úton folyó munkák”, „Kötele-
ző haladási irány” táblákkal jelzik.
 ÄA lezárt szakasz előjelzései:
• nyugati irányból a Szántó K. J. 

utca előtt sárga hátterű térképes 
táblán mutatja a Szigeti út lezárást.

• keleti irányból a Tüzér utcai 
csomóponttól a 3,5 tonnánál 

nagyobb összsúlyú járműve-
ket – az I. ütemhez hasonlóan 
továbbra is – kitiltják az átmenő 
forgalomból. Ezt sárga hátterű 
térképes táblán és a besorolás 
rendjét jelző táblán, valamint a 
Szigeti úton a csatlakozó utcák 
csomópontjaiban tiltó táblák 
jelzik.

• Terelő út: Az átmenő forga-
lom számára az I. ütemben 
kihelyezett „Terelőút” táblák 
továbbra is érvényben marad-
nak: a Szigeti út – Szántó K. J. 
u., Szántó K. J. u. – 6-os út, a 
6-os út – Tüzér u., valamint a 
Tüzér u. – Szigeti út csomópon-
tokban.

Április 7-én rendezték meg azt a turisztikai kerekasztalt, melyen több mint 
50 szakmai partner vett részt Pécs városvezetőivel együtt, sőt térségi 

szakemberek, mint Orfű, Siklós, illetve a villányi borvidék képviselői is jelen 
voltak az online találkozón. 

 lMatoricz Tekla
– Az online eseményen elhangzott: 
a turizmus újraindításához is jó 
alapot képeznek a friss Pécs márka-
kutatás eredményei. Biztató, hogy 
a válaszadók negyede a korábbi-
akhoz képest több belföldi utazást 
tervez a következő három évben. A 

kitöltők közel fele tervezi a hazai 
nagyvárosok közül Pécset meglá-
togatni. Mint kiderül, kiemelten 
fontos az úti cél kiválasztásakor a 
természeti környezet, a szálláskí-
nálat és a szórakozási, gasztronó-
miai lehetőségek. 

Mindezekben Pécs 
és térsége nagyon jó 

pozíciókkal rendelkezik – 
fogalmazott Kincses Márk, 

a pécsi önkormányzat 
turizmusfejlesztési 

osztályvezetője.

Lapunknak elárulta, a tavalyi nagy 
siker után második felvonásához érő 
„Pécs NYITVA 2.0” kampány célja, 
hogy Pécsre irányítsa az érdeklődőket, 
ezzel segítve a helyi és térségi vállalko-
zások helyzetbe hozását. Kérdőíves fel-
mérésen már azonosították a legfőbb 
célcsoportokat, az akció időzítését.
Ez alapján Kincses azt mondta, idén is 
augusztusra várják a helyi partnerek 
a csúcsot, lényeges, hogy a kampány 
időben elinduljon, egész nyáron át 
tartson – mondta az osztályvezető.
Hangsúlyozta, fontos lesz idén is a 
belső piac a turizmusban, szerinte a 
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipar-
kamara (PBKIK) által indított „Heti 1 
Helyi” remek kezdeményezést a turisz-
tikai szolgáltatásokra is célszerű lenne 
kiterjeszteni.

– Azaz bátran legyünk turisták a saját 
városunkban, környékünkön, számta-
lan rejtett kincs van még felfedezetle-
nül előttünk – mondta Kincses Márk.
Emellett összefoglalta, hogy Bognár 
Szilvia alpolgármester az online ese-
ményen arról tájékoztatta a résztve-
vőket: a városvezetés támogatja, hogy 
Pécs és Baranya induljon az Európa 
Gasztronómiai Régiója címért 2025-
ben, kiemelte a szakmai szereplők 
összefogásának szükségességét. Tele-
ky Zoltán a Baranyai Gasztronómiai 
Klaszter elnöke megerősítette, hogy 
készen állnak az együttműködésre, de 
nagyon sok még a teendő.
Ruzsa Csaba alpolgármester kifejtette:

 Äugyan az idei vészhelyzeti költségve-
tés, de bíznak az eredményes kom-
penzációs tárgyalásokban a kormány-
nyal, segítik a helyi vállalkozásokat;
 Ä a „Pécs NYITVA” folytatásához 
megfelelő forrásokat biztosít a város;
 Ä a „Megújulnak Pécs parkjai” prog-
ram mind a helyiek, mind pedig a 
turisták számára fontos;
 Ä a 2021-től 2027-ig terjedő fejleszté-
si beruházások között több turisz-
tikai projekt is van: szállodafejlesz-
tések, akvapark, repülőtérfejlesztés.

Kezdődik a Szigeti úti munkálatok második üteme

Kiderült, mi vonzza a turistákat: Pécs és környéke pedig ezekből jól áll!

Kincses MárkKincses Márk

A tervezettnél korábban lesz kész az első ütemA tervezettnél korábban lesz kész az első ütem
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Óriási tragédia, amikor valaki szá-
mára kedves embert, családtagot 

veszít el. A koronavírus-járvány pedig 
sajnos rengeteg áldozatot szedett vi-
lágszerte. Pécsett akadnak félárván 
vagy árván maradt gyermekek is, ők 
most sürgősen segítségre szorulnak, 
hisz szüleik nélkül gyakorlatilag el-
vesztették legnagyobb támaszukat.

 lMatoricz Tekla
Az Esztergár Lajos Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat (ECSGYK) igaz-
gatója, Nagy István lapunk kérdésére 
elmondta, sajnos tudnak olyan pécsi 
családokról, kiskorúakról, akik a pan-
démia harmadik hullámában elvesz-
tették valamelyik szülőjüket. Mint 
mondta, az ECSGYK a jelzőrendszer 
működtetője, így a tagokkal való szo-
ros kapcsolat eredményeként az esetek 
nagy százalékában tudomásukra jut, 
ha ilyen jellegű tragédia bekövetkezik.
– Az iskolai, óvodai szociális segítőink 
jelen vannak a köznevelési intézmé-
nyekben, így még nagyobb az esélye 
annak, hogy ilyenkor segítséget tud-
junk nyújtani családoknak, iskolai 
és óvodai csoportoknak. Szerencsére 
a társadalmi szolidaritás jelen van a 
mindennapjainkba, ezt tapasztaltuk a 
pandémia előtt is. A járvány kirobba-
nása, a megváltozott élethelyzet, a ne-

hézségek viszont sok emberből, cégből 
most is előhozták a jó szándékot, segí-
tőkészséget – fogalmazott Nagy István.
Elmondta, az elmúlt időszakban intéz-
ményükön keresztül, az önkormány-
zattal, civil szervezetekkel karöltve 
sikerült sok rászorulónak segítséget 
nyújtani. Hangsúlyozta, folyamatos 
az oktatási kerekasztaluk működése 
is, ahol a partnerek digitális oktatás-
ból kimaradt, lemaradt gyermekek és 
családjainak részére szervez foglalko-
zásokat. Hozzátette, az önkormányzat 
által létrehozott járványügyi koordiná-
ciós munkacsoportban közreműködő 
egészségügyi és szociális szakemberek 
folyamatosan elemzik a helyzetet.

Hogy és kinek 
segít az ECSGYK?
Mint mondta, a segítés többirányú le-
het. 

A legfontosabb a családban 
maradt kiskorúak 

felügyelete, törvényes 
képviselő megléte, annak 

biztosítása. 

Ezen felül, az eset súlyosságától függet-
lenül minden egyéb segítség nyújtása: 
adományok, szolgáltatásokban való 

segítés, a gyermeknek pszichológiai 
segítségnyújtás, családterápia, gyászte-
rápia, az egyének pszichés megsegíté-
se, kortárs csoport megsegítése, iskolai 
közösség segítése, jogi segítségnyújtása, 
gyermekek átmeneti otthona is szerepel 
még azon lehetőségek között, amit a 
szolgálat nyújtani tud.
– Nem feltétlenül kell tragédiának 
bekövetkeznie ahhoz, hogy a család- 
és gyermekjóléti szolgálat segítségét 
igénybe tudja valaki venni. Amennyi-
ben az illető úgy érzi, segítségre szorul, 
bármelyik telephelyünkön a városban 
– Anikó utca 5., Tüzér utca 7., Hárs-
fa utca 154. – megtalál minket akár 
személyesen, telefonon (72/441-677, 
72/444-877) vagy e-mail (segites@
ecsgyk.hu) formájában – fogalmazott 
Nagy István.

Két pécsi család 
tragédiájáról az egész 
ország értesült
A Pécsi Köztársaság Téri Általános 
Iskola több diákjuk számára indított 
gyűjtést nemrégiben: egyszerre két csa-
lád életét is megváltoztatta a korona-
vírus, miután elragadott egy-egy fiatal 
szülőt. Az iskolai közösség összefogott, 
hogy segítsék a családokban nevelkedő, 
összesen kilenc gyermeket – akik közül 
hárman jelenleg is az iskola tanulói.
Az egyik családban hat nehéz körül-
mények között élő gyermek maradt 
árván, miután a koronavírus elragadta 
az őket egyedül nevelő, 51 éves any-
jukat. A másikban a 45 éves, teljesen 
egészséges apuka hunyt el a vírusban: 
itt egy hatodikos ikerpár és egy 15 éves 
kislány maradt családfő nélkül. Mint 
az intézmény vezetőjétől megtudtuk, 
mindkét elhunyt is ebbe az iskolába 

járt, így különösen szívükön viselik a 
bajba jutott fiatalok sorsát. Dr. Mol-
nárné Szoldatics Katalin intézmény-
vezető a szörnyű esetek kapcsán a kö-
vetkezőt nyilatkozta: szülők halálakor 
nem szokták kitenni a fekete zászlót, 
de most kivételt tettek, mert ezzel is 
szeretnék kifejezni az együttérzésüket, 
összetartozásukat.
„Mi egy közösség vagyunk, ennek 
pedig minden tagja fontos nekünk: a 
volt, a jelenlegi tanítvány, a szülő. Eb-
ben a nehéz járványügyi helyzetben 
különösen éreznünk kell, hogy ösz-
szetartozunk. Az emberek szerencsére 
nagyon együttérzőek” – fogalmazott 
az intézményvezető.
Lapunk kérdésére elmondta, óriási ösz-
szefogást tapasztal: magánszemélyek és 
cégek utalnak, hogy a gyerekek min-
dennapjait könnyebbé tegyék. Emellett, 
mint mondta, Nyőgéri Lajos szociális 
ügyekért felelős alpolgármester segít-
ségével családterápiában, gyermekel-
helyezési, lakhatási kérdésekben jártas 
szakemberekkel is felvették a kapcso-
latot, sőt Pécs polgármestere is hama-
rosan fogadja az érintetteket. A Rotary 
Club Pécs pedig többek között abban 
támogatja a fiatalokat, hogy pénzügyi 
tanácsadó közreműködésével lehető-
leg hosszú távon is boldoguljanak, va-
lamint a tehetségesen asztaliteniszező 
ikerpárt is segítik a sportban. Mint azt 
Molnárné Szoldatics Katalin elmond-
ta, a családoknak nagy szüksége van a 
lelki támogatásra is, ezt amint az iskola 
újra kinyit, iskolapszichológusukkal 
biztosítják nekik. Hozzátette, az ECS-
GYK is folyamatos kapcsolatban van 
a családokkal, ellenőrzik például, hogy 
megfelelő eszközeik vannak-e a digitá-
lis tanításban való részvételhez.

Így segíthetjük az árván maradt pécsi tanulók családjait
Támogatni az UniCredit Bankban vezetett számlaszámra való utalással le-
hetséges. A felajánlott összeg közvetlenül a családokhoz kerül. A három-
gyermekes család számlaszáma: 1 0918001-00000064-83790005, tulajdonos: 
Nagy. A hatgyermekes család számlaszáma: 10918001-00000084-94440007, 
tulajdonos: Szekeres.

Pécsett segítenek a járvány miatt árván maradt gyermekeken

Sürgős segítségre szorulnak Sürgős segítségre szorulnak 
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Miután a kitűzött mérföldkövet 
elértük, 2,5 millió ember meg-

kapta legalább az első oltását, ki-
nyithattak az üzletek, és a szolgál-
tatások újraindulhattak április 7-én. 
Megnéztük, Pécsen hogy zajlott 
mindez, illetve összefoglaljuk a ko-
ronavírussal kapcsolatos legfonto-
sabb pécsi híreket.

 l PécsMa.hu

Kinyitottak az üzletek, a 
vásárlók számolása nem 
ment mindenhol simán
Az új szabályok szerint ugyan az eddig 
zárva tartó üzletek is kinyithattak ápri-
lis 7-én reggel, azonban a boltokba 10 
négyzetméterenként egy vásárlót en-
gedhetnek csak be. Igaz ez az élelmi-
szerüzletekre is. Amikor aznap délelőtt 
körbejártuk a várost, azt tapasztaltuk, 
hogy az üzletekben felkészültek az új 
szabályokra, ugyanis amelyik bolt nyit-
va volt, ott valamilyen formában arról 
is tájékoztatták a belépésre készülőket, 
hogy összesen hány fő tartózkodhat a 
vásárlótérben.
Néhol egy A4-es papíron pár sor hir-
dette mindezt – a Király utcában nyit-
va lévő üzletek többségénél ezzel a 
megoldással találkoztunk –, de akadt 
olyan bolt is (a Forrás Üzletházban 
lévő sportszerkereskedés például), 
ahol kifejezetten igényes, részletes tá-
jékoztatót helyeztek a bejárat elé.
Ami a vásárlók számolását illeti, illetve 
az üzletben tartózkodók létszámának 
ellenőrzését, ott azért akadtak érde-
kességek. Az egyik nagyobb élelmi-
szerüzletnél mi magunk nem fedeztük 
fel, hogy akár digitális eszközzel, akár 
egy munkatársat az ajtóba állítva szá-
molták volna a betérőket, azonban egy 
másik multinál ott állt a bolt egyik al-
kalmazottja, és egy papírlapon strigu-
lázva pásztázta a bejáratot. Közben va-
lószínűleg már megérkezett a digitális 
számláló oda is.

Enyhén csökkent a 
koronavírus-koncentráció 
a szennyvízben, de mi a 
helyzet Pécsen?
Az elmúlt hetek magas szinten stagná-
ló eredményei után a szennyvízminták 
átlagos koronavírus-koncentrációja 
országosan enyhén csökkent – írja a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
legújabb elemzésében.
Az egyes mintákban stagnálást vagy 
enyhe csökkenést figyeltek meg a szak-
emberek. Azonban az enyhén csök-
kenő tendencia ellenére a fertőzöttek 

száma továbbra is magas – hangsú-
lyozza az NNK.
Müller Cecília országos tiszti főorvos 
az operatív törzs április 6-i sajtótájé-
koztatóján pedig azt közölte, a szenny-
vízmintákban azt látják, a koronavírus 
örökítőanyagának mennyisége stag-
nál, ám sajnos magas szinten, folya-
matos ürítést mérnek. 

Pécsen a koronavírus 
szennyvízben mért 

koncentrációja jelenleg 
mérsékelt.

Jakab Ferenc: újabb jó 
hírek érkeztek a Pfizer 
vakcinájáról!
A Pfizer–BioNTech vakcinája legalább 
6 hónapos védelmet nyújt a második 
oltás után és véd a dél-afrikai variáns-
sal szemben is – írja április 6-i Face-
book-posztjában a pécsi professzor 
egy tudományos szaklapban, a Med-
scape-ben megjelent cikket összefog-
lalva.
A Virológia Pécs tudományos ol-
dalon ismertetett vizsgálat szerint a 
„valós adatok” – vagyis a felmérést a 
ténylegesen beoltott lakosság köré-
ben végezték – azt mutatták, hogy az 
említett vakcina 91,3 százalékban volt 
hatékony a koronavírus-fertőzéssel 
szemben és 100 százalékban megaka-
dályozta a súlyos lefolyású megbete-
gedéseket.
Íme a legfontosabb megállapítások 
pontokba szedve:

 ÄA becslések 95 százalékos hatékony-
ságot jósoltak, a friss adatok szerint 

kis különbséggel, 91,3 százalékban 
hatékony a Pfizer készítménye.
 ÄA vakcina emellett csökkenti a kór-
házba kerülés esélyét és így azt is, 
hogy meghaljon az illető.
 ÄKorábban bebizonyosodott, hogy a 
brit mutáns ellen is véd, de kiderült, 
hogy a dél-afrikai törzzsel szemben 
is védettséget ad a Pfizer-vakcina.
 ÄÚjdonság az is, hogy a szer haté-
konysága legalább 6 hónapig tart 
a gyártó most kiadott közleménye 
szerint, Jakab Ferenc azt tette hoz-
zá: „borítékolható, hogy ez az idő-
tartam hosszabbodni fog”.
 ÄFontos hír még, hogy a második 
oltás beadása után 6 hónappal sem 
merültek fel súlyos mellékhatások 
vagy biztonsági problémák a ké-
szítménnyel kapcsolatban – zárul 
az összefoglaló.

Magas átoltottsággal 
várhatják a nyitást a pécsi 
óvodák
Az alapfokú oktatási intézményekhez 
hasonlóan a pécsi önkormányzat fenn-
tartásában működő óvodák is vissza-
állnak a rendes működésre április 19-
én – ezt kormányrendelet írja elő. Az 
ovikban jelenleg rendkívüli szünet van 
elrendelve, de gyermekfelügyeletet és 
az elviteles étkezés lehetőségét bizto-
sítják az intézményekben.
Amint azt Hirdiné Deák Diána, a Vá-
rosközponti Óvoda vezetője lapunk-
nak elmondta, a zárás óta folyamato-
san nő az igény a gyermekfelügyeletre, 
a héten történt részleges nyitás óta ez 
különösen igaz. Ahhoz, hogy vissza 
tudjanak térni a jelenléti munkarend-

hez, a koronavírus elleni oltás elen-
gedhetetlen, közös társadalmi felelős-
ség, hiszen ezáltal tudják zavartalanul 
biztosítani az óvodák működését – 
egészségük megőrzése mellett. 
A regisztrált pécsi óvodapedagógu-
sok és óvodai dolgozók vakcinációja 
már megkezdődött – tájékoztatott az 
óvodavezető.
Az első ütemben azok kapták meg a 
Pfizer vakcináját az elmúlt hétvégén, 
akik március 24-ig, a második, jelen-
leg is zajló fázisban pedig azok, akik 
március 29-éig regisztráltak. 
Hirdiné Deák Diána elmondta, az 
önkormányzat már korábban kez-
deményezte a pécsi óvodai dolgozók 
beoltását, Nyőgéri Lajos alpolgármes-
ter kezdeményezésére februárban fel-
mérték, kik szeretnének közülük oltást 
kapni. Az oltási kedv azóta csak nőtt 
az érintettek körében.
Az óvodai dolgozók 70 százaléka kér-
te a vakcinát eddig, de az átoltottság 
ennél biztosan nagyobb lesz, mivel 
vannak, akik – korukból vagy egész-
ségi állapotukból adódóan – már ko-
rábban megkapták az oltást, akik pe-
dig betegek (sajnos jelenleg többen is 
vannak), csak később kerülnek majd 
sorra. Akik március 29. után regiszt-
rálnak, azok későbbi időpontban olta-
kozhatnak. Az óvodák közül az oltási 
igény a Keleti Városrészi Óvodában a 
legmagasabb: a dolgozók 78 százaléka 
jelentkezett a vakcinára.
Hirdiné Deák Diána hangsúlyozta, az 
intézményekben a március eleji zárás 
előtt bevezetett védelmi intézkedések 
az április 19-ei nyitás után is érvény-
ben maradnak.

Megvan a 2,5 millió beoltott,  
Pécsett is kinyithattak az üzletek

Megkezdődött az óvodapedagógusok és óvodai dolgozók oltása isMegkezdődött az óvodapedagógusok és óvodai dolgozók oltása is
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A város területén és azon kívül is 
kialakulnak időről időre illegá-

lis hulladéklerakók. A közelmúltban 
több ilyennel kapcsolatban is történ-
tek pozitív fejlemények.

 l PécsMa.hu
Több mint száz méteren áll az illegális 
hulladék a Romonya felé vezető úton. 
Megkerestük Märcz Jánost, a pécsi 
közterület-felügyelet vezetőjét, aki la-
punknak elmondta, hogy Romonyán 
nem illetékesek, csak Pécs közigazga-
tási területén belül, ezért az említett 
szemétlerakó ügyében ők nem tudnak 
intézkedni. Kiemelte, hogy esetenként 
kapnak Pécsen kívüli településekről 
hasonló megkereséseket, ilyenkor pe-
dig felhívják a figyelmet arra, hogy 
ezekben az ügyekben a területen ille-
tékes jegyzőt kell keresni.
Hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben 
igazából csak a tettenérés esetén tud-
nak intézkedni, így tudnak csak hely-
színi bírságot kiszabni a szemetelőkre 
köztisztasági szabálysértés miatt. A 
bírság akár 50 ezer forintos is lehet, de 
ez emelkedhet, ha feljelentést is tesz-
nek az adott ügyben.
A szemétlerakóról egyébként Keresz-
tes László Lóránt, az LMP frakcióveze-
tője számolt be Facebook-oldalán. 

Keresztes az ATV 
híradójának azt nyilatkozta, 
hogy feljelentést tesznek az 

ügyben.

Kérdésünkre Märcz János elmondta, 
hogy a szabálysértési eljárásban nagy 
valószínűséggel nem állja meg a helyét 
az, hogy ha az illegálisan lerakott sze-
métben találnak olyan papírokat-tár-
gyakat, amik például tartalmaznak 
neveket – mint a romonyai lerakó ese-
tében –, ugyanis az ilyesminek nincs 

bizonyító ereje (ez logikus, hiszen az 
elkövetők nem feltétlenül csak a saját 
„névre szóló” szemetüket szórják el 
egy ilyen lerakóban).
Mint mondta, Pécsen több illegális 
szemétlerakó is van, amelyeket figyel-
nek, járőrökkel és kamerákkal is. 

Kamerák a Fábián Béla 
utcában, és máshol is
Utóbbira példa, hogy kamerát és tájé-
koztató táblát kap a Fábián Béla utcai 
szelektív hulladékgyűjtő-sziget, de vá-
rosszerte kamerák kerülnek ki az ille-
gális hulladéklerakás megfékezésére.
A Fábián Béla utcai gyűjtősziget az il-
legális hulladéklerakás egyik kiemelt 
célpontja: rendszeresen helyeznek le 
ott lomot, kommunális veszélyes hul-
ladékot és nem megfelelően gyűjtött 
zöldhulladékot ismeretlenek. A jelen-
ség ront a környék hangulatán, kiné-
zetén, köztisztasági veszélyeket hordoz 

és még költséges is, hiszen a gyűjtő-
pont állandó ellenőrzése és az illegális 
hulladék elszállítása évi több millió fo-
rintos kiadást jelent a szolgáltatóknak, 
a városnak és így a pécsieknek.
A Dél-Kom NKft. rendszeresen üríti 
az edényeket és gyűjti össze a kihelye-
zett zöldhulladékot, emellett a Biokom 
heti 2 alkalommal szállítja el a gyűj-
tősziget mellé kirakott kommunális-, 
lom-, és zöldhulladékot.
Az illegális hulladéklerakás visszaszo-
rításának érdekében a Biokom köny-
nyen mobilizálható, széles látószögű 
vadkamerát szerzett be és szerelt fel, 
amelyet a helyszínen kiegészített figye-
lemfelhívó táblákkal is. Emellett a Dél-
Kom olyan közérdekű hirdetményei 
is kikerültek a zöldhulladékszigetre, 
amelyek felhívják a figyelmet a gyűjt-
hető hulladék fajtáira és a kihelyezés 
helyes módjára.
A városi térfigyelő hálózattal együtt a 
gyűjtőszigethez kihelyezett kamerát is 
a Pécsi Közterület-felügyelet figyeli. A 
hatóság, ha a kamerafelvételek alapján 
illegális lerakást észlel, akkor megteszi 
a szükséges lépéseket és rendőrségi fel-
jelentést tesz.
A Biokom Nkft. ütemezetten további 
vadkamerákat helyez ki városszer-
te annak érdekében, hogy felvegye a 
harcot a zöldterületeken, a hulladék-
gyűjtő-szigeteken, vagy éppen a hulla-
dékgyűjtő edényeknél történő illegális 
hulladéklerakás felszámolása érdeké-
ben.
A gyűjtősziget rendeltetésszerű hasz-
nálata mellett a lakosságnak termé-
szetesen továbbra is lehetősége van a 
hulladékudvarok díjmentes igénybe-
vételére, amelyből három várja a pécsi 
lakosságot (Eperfás út, Postagalamb 
utca, Szigeti tanya). A Dél-Kom a 

gyűjtősziget környékén, ahol egyéb-
ként már működik a házhoz menő 
szelektív gyűjtés, újabb szelektív edé-
nyeket osztott ki a lakosok részére.

Több tonnányi hulladékot 
tüntettek el István-aknán
Nemrég nagyszabású hulladékmente-
sítés történt a városban: a Biokom ösz-
szesen 3,5 tonna jogellenesen lerakott 
lomtól és háztartási hulladéktól szaba-
dította meg István-aknát és környékét. 
István-akna is azok közé a pécsi tele-
pülésrészek közé tartozik, ahol rendre 
felbukkannak jogellenes, illegális hul-
ladéklerakók. Emiatt vált időszerűvé 
az a nagyszabású takarítási munka, 
amelyet a Biokom Köztisztasági Rész-
lege nemrég el is végzett. Egy héten 
keresztül egy ötfős csapat dolgozott a 
területen, aminek meg is lett az ered-
ménye: összesen 45 köbméter, azaz 
mintegy 3,5 tonna lomtól és háztartási 
hulladéktól sikerült megszabadítani a 
közterületeket és beépítetlen önkor-
mányzati ingatlanokat. 

A hulladéklerakók 
felszámolásának értéke 
elérte a nettó 400 ezer 

forintot.

Céljuk az volt, hogy a takarítási mun-
kának hosszú távon legyen eredmé-
nye, ezért mind a közterület-felügye-
let, mind a polgárőrség többször fog a 
környéken járőrözni, de a cég munka-
társai szerint van remény arra is, hogy 
az ott élők is jobban fognak vigyázni a 
megtisztított területre.
Ezt megelőzően Pécsbányán is felszá-
moltak egy hasonló lerakót, arról ko-
rábban olvashattak lapunkban.

Illegális hulladéklerakók: kamerák, járőrök, feljelentés

Csak tettenérés esetén tudnak intézkedniCsak tettenérés esetén tudnak intézkedni

Sorra számolják fel a hulladéklerakókat Pécsen Sorra számolják fel a hulladéklerakókat Pécsen 
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A helyi klímavédelmi stratégia ki-
dolgozásával a városvezetés – a 

pécsiek segítségével – felkészülhet 
a klímaváltozás okozta környezeti 
problémákra és veszélyekre – mond-
ta lapunknak Róka Róbert, az önkor-
mányzat környezetvédelmi referen-
se, akivel a város klímastratégiájáról 
beszélgettünk. 

 l Pernecker Dávid
– Miért van szükség arra, hogy az 

önkormányzat helyi, Pécsre leszű-
kített klímastratégiát dolgozzon ki? 
Miért kell az önkormányzatoknak 
külön foglalkozniuk a klímaválto-
zás hatásaival? 

– A klímaváltozás létezése manapság 
már nem vitatható kérdés. A problé-
mát két irányból lehet megközelíteni 
és kezelni. A klímavédelmi koncep-
ciók fő célja az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése, azon-
ban az éghajlatváltozás hatásaihoz 
való alkalmazkodóképesség növelése 
is fontos témakör. Ezekre készültek 
országos stratégiák, amelyek érthető 
módon nem tudnak feltétlenül lokális 
problémákra megoldásokat adni, te-
hát ezeket nekünk helyben kell rögzí-
tenünk és kezelnünk, megfelelő hely-
zetfelméréssel. A pécsi klímavédelmi 
stratégia fő célja, hogy az éghajlatvál-
tozás hatásait helyi szinten megálla-
pítsuk, meghatározzuk a feladatokat, 
megfogalmazzuk a helyi célokat, 
és feltárjuk a mindehhez szükséges 
pénzügyi forrásokat.
– Vannak a klímaváltozásnak olyan 

ma már tapasztalható hatásai, je-
lenségei, amelyek kifejezetten meg-
határozzák Pécs klímáját?

– Igen, sajnos városunkat is számos 
olyan hatás éri, ami a klímaváltozásra 
vezethető vissza. A csapadék meny-
nyisége csökken, eloszlása pedig szél-
sőséges. Az ilyen, rövid időn belül, 
koncentráltan és gyorsan lezúduló eső 
okozza a pécsi villámárvizeket, pél-
dául a mecsekoldali utcákban, vagy a 
Vasútállomás környékén. Ez a jelenség 
nem csak a közvetlen károkozás miatt 
fontos. A csökkenő csapadékmennyi-
ség a városi növényzetre és a Mecsek 
erdeinek élővilágára, valamint a városi 
ivóvíz-szolgáltatás működésére is ki-
hatással van. De itt említhető a hőhul-
lámos napok számának növekedése 
is, ami szintén ismerős lehet a pécsi-
eknek. Ez utóbbi és a napi halálozások 
száma között pedig a szakemberek 
már korábban összefüggést találtak. 
Tehát a klímaváltozás jelentősen befo-
lyásolja a mindennapjainkat, rövide-
sen pedig még jobban fogja. 

A helyi védelmi stratégiák 
kidolgozásával viszont 

elősegíthetjük a 
felkészülést, és a veszélyek 

kezelését.

– Milyen szerepe lehet a stratégia 
kidolgozásában a pécsieknek? Ho-
gyan tudnak részt venni a munká-
ban? 

– Tény, hogy létezik jó pár olyan 
beavatkozás, amelyekkel a telepü-
lések vezetése el tud indulni. Ilyen 
például az önkormányzati intézmé-
nyek energetikai felújítása az üveg-
házhatású gázok csökkentése érde-
kében, vagy az elektromos buszok 
beszerzése. A klímaváltozás és an-
nak kezelése viszont nem egy olyan 
feladat, amit az állam vagy az ön-
kormányzatok saját maguk képesek 
megoldani. A lakosság aktív részvé-
tele nélkül ugyanis nem érhetünk 
el tartós eredményeket. Itt nem kell 
bonyolult dolgokra gondolni. A 
megfelelő és szükséges szemlélet-
váltással a lakosság hatalmas segít-
séget tud nyújtani. Hangsúlyoznom 
kell, hogy ezzel a közreműködéssel 
a pécsiek nem az önkormányzatnak 
nyújtanak segítséget hosszú távon, 
hanem saját maguknak, gyerekeik-
nek, unokáiknak.
– Április 15-ig lehet kitölteni azt a 

lakossági kérdőívet, amit az önkor-
mányzat azért osztott meg, hogy 
felmérjék a pécsiek klímaváltozás-
hoz kapcsolódó magatartását és 

véleményét. Miért volt fontos ez a 
lépés? 

– A kérdőív a szakemberek számára 
azért fontos, hogy egy „nagy merítés” 
segítségével ki tudják értékelni azt, 
hogy a pécsiek mit tudnak a klímavál-
tozás okairól, hatásairól, hogyan véle-
kednek azokról az általuk is megtehető 
intézkedésekről, amellyel csökkenthe-
tik a káros gázok kibocsátását, vagy 
javíthatnak az alkalmazkodóképessé-
gükön. Ez segíti a szakembereket és a 
projektben részt vevő Ökováros-Öko-
régió Alapítvány munkatársait abban, 
hogy kiválaszthassák a megfelelő té-
maköröket a lehető legeredményesebb 
lakossági szemléletformálás számára. 
– Hiába készülnek el programok és 

projektek, ha az emberekhez nem 
jutnak el. Milyen lépéseket tesznek 
a lakossági szemléletformálás erő-
sítése érdekében? 

– A projektnek csak egy része a stra-
tégia kidolgozása. A nagyobb szelet, a 
lakosság felé történő kommunikáció, 
szemléletformáló rendezvények és 
tevékenységek szervezése, ehhez kap-

csolódó kiadványok elkészítése. Meg 
kell említeni itt, hogy már sok olyan 
cég létezik, amelyeknek fontos az, 
hogy egy fenntarthatóság terén elkö-
telezett városban telepedjenek le. Szá-
mos olyan helyi cég is van, amelynél 
a szemléletváltás tettekre is fordítha-
tó. Őket kívánjuk mozgósítani egy új 
kezdeményezéssel, aminek a lényege, 
hogy közterületen vagy saját területei-
ken gazdagítsák a növényállományt. A 
gazdasági élet szereplőinek a megszó-
lítását részben az Ökováros-Ökorégió 
Alapítvány mint konzorciumi partner 
végzi. Egyes feladatokat továbbá, azok 
összetettsége miatt, külső szakértő be-
vonásával tudunk megoldani, ezekre 
a feladatokra pedig az önkormányzat 
nemrég beszerzési eljárást írt ki, ami 
nemsokára le is zárul. 
– Mekkora összegből és milyen for-

rásból valósulhat meg a klímavé-
delmi stratégia kidolgozása? 

– A stratégia anyaga egy KEHOP-pá-
lyázat keretében finanszírozott támo-
gatásból, közel 3 millió forintból való-
sul meg.

A pécsiek segítsége nélkül nem lehet 
eredményes a helyi klímastratégia 

A klímaváltozásnak Pécsen is vannak tapasztalható hatásaiA klímaváltozásnak Pécsen is vannak tapasztalható hatásai
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Az idei év elején kezdték elbontani 
a Gienger Nyugati Ipari úton lévő 

egykori épületgépészeti áruházát. 
Az utóbbi hetekben a bontás helyett 
azonban már építkezés nyomai fedez-
hetők fel. Lapunk megtudta, hogy a 
terület már az Aldi tulajdonában van.

 l Szakács Miklós
Amikor észrevettük, hogy a nyugati vá-
rosrész látképét évtizedek óta megha-
tározó, korábbi épületgépészeti áruház 
bontása megállt, és most már sokkal 
inkább építkezésnek látszik az ott zajló 
munka, megkerestük a tulajdonos Gi-
engert. Arról érdeklődtünk, hogy mi-
lyen terveik vannak a jellegzetes meg-
jelenésű, boltíves kialakítású épülettel. 
A cég válaszából azonban megtudtuk, 
hogy már nem az ő tulajdonukban van 
az ingatlan, azt eladták az Aldinak.
Kérdéseinket így el is küldtük az élelmi-
szer-kereskedelmi multinak. Kíváncsi-
ak voltunk arra, hogy vajon egy új áru-
ház nyitását tervezik-e Pécsett, a már 
meglévő három Aldi üzlet mellet. Ami 
már csak azért is érdekes lett volna, 
mert a vállalat üzleteinek megjelenése 

egységesnek mondható országszer-
te, abba a Nyugati Ipari úton található 
épület formavilága aligha illene bele.
Az Aldi válasza ugyan meglehetősen 
homályos volt, kerülve benne a konk-
rétumokat, azonban így is kiderült, 
hogy a közeljövőben új iroda létesítését 
tervezik Pécsett. Az köztudott, hogy a 

cég második nemzetközi szolgáltató 
központja (az első Budapesten találha-
tó) már 3 éve a baranyai megyeszék-
helyen működik. Ahogy az üzletlánc, 
szerkesztőségünknek küldött levele 
fogalmaz: „ahonnan az Aldi Dél vál-
laltcsoport mintegy 4000 európai üzle-
tének és 55 logisztikai központjának és 

igazgatási irodaházának IT-rendszerét 
is támogatják, így összességében 8 or-
szágban közel 20 ezer felhasználó IT 
támogatásáért felelős. Folyamatosan 
bővül mind a pécsi központban dolgo-
zók létszáma – jelenleg több mint 100 
fő –, mind az innen nyújtott szolgálta-
tások száma, így nem kizárható, hogy 
a jelenleginél is nagyobb alapterületű 
irodába fog költözni a központ a bara-
nyai megyeszékhelyen.”
Emellett a cég nekünk küldött levelé-
ben azt is elmondta, nem kizárható, 
hogy Pécsett vagy Baranyában akár 
további üzleteket is nyitnak a jövőben, 
igaz ezzel kapcsolatban semmilyen 
konkrét tervről nem számoltak be 
egyelőre.

Azt tehát már biztosan 
lehet tudni, hogy az Aldi 

tulajdonába került a Gienger 
korábbi áruháza. 

Az pedig erősen valószínű, hogy a 
multi új pécsi szolgáltatási központját 
alakítják ki a területen.

Ikonikus pécsi épületbe költözhet az Aldi szolgáltató központja

Hamarosan megnyitja pécsi irodá-
ját az Ernst & Young, a világ négy 

legnagyobb könyvvizsgáló és tanács-
adó cégének (a BIG4-nak) egyike – 
számolt be a Pécsi Stop.

 l Szakács Miklós
Áprilisban nyitja meg pécsi irodáját 
az Ernst & Young, ezzel a cég lesz az 
egyetlen a BIG4 cégek között, amely 
már három kirendeltséggel lesz jelen 
Magyarországon. Az EY ezzel szeretné 
növelni regionális hálózatát – jelentet-
te be Rencz Botond, a vállalat nemzet-
közi vezetője.
– Az elhúzódó koronavírus-járvány 
hatására számos új feladattal szembe-
sülnek a cégek, ami növelte az igényt 
a tanácsadási támogatásra. A piaci el-
várásokra válaszul regionális közpon-
tokat hozunk létre, hogy még hatéko-
nyabban tudjuk segíteni meglévő és 
jövőbeni ügyfeleinket. Célunk, hogy a 
hazai vállalatok megerősödve vészeljék 
át ezt az átmeneti időszakot” – mondta 
Rencz Botond. – Harmadik irodánkat 
Pécsen nyitjuk meg. A városvezetés 
befektetőbarát környezetet alakított ki, 
ami komoly lehetőségeket teremt az 
EY számára is. A következő években 
fokozottan növeljük a pécsi munkatár-
saink számát.

Péterffy Attila, Pécs 
polgármestere örömét 

fejezte ki a vállalat pécsi 
irodanyitása kapcsán.

– Egyszerre volt öröm és elismerés, ami-
kor az EY vezetői megkerestek minket 
azzal, hogy kirendeltséget nyitnának 
Pécsen. Az EY városba települése nagy 
jelentőséggel bír, hiszen ez fontos üze-
net több komoly befektető számára is, 
ezzel a lépéssel a város még hangsúlyo-
sabb helyet kap a nemzetközi gazdasági 
térképen. Az iroda megnyitása emellett 
a magasan képzett egyetemisták Pécsett 
tartását célzó törekvéseinket is erősíti – 
mondta Péterffy.

A szakmai és szellemi 
háttér vonzhatta Pécsre 
az Ernst & Youngot
Zeller Gyula pécsi közgazdászt kér-
deztük arról, hogy mit jelenthet a vá-
ros számára az, hogy a világ egyik leg-
nagyobb könyvvizsgáló és tanácsadó 
cége, az Ernst & Young Pécsett nyit 
irodát, és hogy vajon mi állhat dönté-
sük hátterében.
Mint mondta a közgazdász, az Ernst 
& Young egyike azoknak a cégeknek, 
amelyek a világ legnagyobb vállalatait 
auditálják, továbbá számukra komoly 
tanácsadói munkát is végeznek. Olyan 
magas szintű, összetett és fontos szol-
gáltatásokat nyújtanak, ami jól fizetett 
állásaikban nyilvánul meg. Pécs szá-
mára az Ernst & Young irodanyitása a 

lehetséges új állásokon túl tekintélyt is 
ad, hiszen ezek a cégek a világ legna-
gyobb városaiban működnek.
– Úgy gondolom, hogy a Pécsi Tu-
dományegyetem jó szakmai hátteret 
adhat a komplex elemzéseket, tanul-
mányokat is készítő cégnek, hiszen az 
egyetem folyamatosan termel ki köz-
gazdászokat, jogászokat, szociológu-
sokat, akik az Ernst & Young munkájá-
nak szellemi bázisát adják. Noha nem 

ismerem a stratégiájukat, úgy vélem, 
hogy ez a szakmai és szellemi háttér 
vonzhatta a városba a céget – közölte 
a szakember.
Kiemelte, hogy az Ernst & Young min-
den bizonnyal hosszú távra tervez, 
amit jól jelez az, hogy az irodanyitást 
a koronavírus-járvány harmadik hul-
láma során készítették elő, és hogy ezt 
az időszakot a nyitásra történő felké-
szüléssel töltik.

Pécsett nyit irodát áprilisban a világ 
egyik legnagyobb könyvvizsgáló cége

   A befektetőbarát környezet komoly    A befektetőbarát környezet komoly 
lehetőségeket teremt számukralehetőségeket teremt számukra

Nem kizárt, hogy Pécsett további üzleteket is nyithat a cégNem kizárt, hogy Pécsett további üzleteket is nyithat a cég
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Az elmúlt egy év során a vírus 
nagyban megnehezítette a véde-

kezésben kiemelt szerepet játszó In-
tegrált Nappali Szociális Intézmény 
gondozottjainak és dolgozóinak éle-
tét.

 l Pernecker Dávid
A járványidőszak első hullámától 
kezdve nagyon sok múlt a Pécsi Több-
célú Agglomerációs Társulás fenntar-
tásában működő pécsi Integrált Nap-
pali Szociális Intézmény dolgozóinak 
munkáján, akik az idős, gondozásra 
szoruló, veszélyeztetett pécsiek támo-
gatása és védelme érdekében renge-
teget tettek, mindezt a vírushelyzet 
frontvonalában. Fontos ezért beszá-
molni arról, hogy a szociális alapellá-
tás számos területét lefedő intézmény 
hogyan küzd meg a járvány harmadik 
hullámának nehézségeivel.
Varga Mónika, az Integrált Nappali 
Szociális Intézmény igazgatója lapunk-
nak elmondta, hogy szolgáltatásaik 
(többek között: étkeztetés, házi segít-
ségnyújtás, jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás, idősek és demensek nappali 
ellátása, pszichiátriai közösségi és nap-
pali ellátás, otthoni szakápolás, fejlesztő 
foglalkoztatás) a járványidőszakban fo-
lyamatosan működtek, mindez viszont 
a védekezés során felmerülő többlet-
feladatok miatt komoly kihívást jelent 
számukra a mai napig.

Feladataikat ugyanis még 
nagyobb körültekintéssel 

és felelősséggel kell 
megszervezniük – mondta.

– Az elmúlt egy év során a vírus nagy-
ban nehezítette a munkánkat. Min-

den nap újabb és újabb újratervezést 
igényel. Az ellátottak biztonsága, a 
komolyabb problémák megelőzése 
érdekében át kellett csoportosítani a 
prioritásainkat, meg kellett határoz-
nunk, hogy ebben az időszakban mi 
az igazán fontos számukra, mik azok 
a tevékenységek és intézkedések, ame-
lyeket az ellátottak érdekében meg 
kell hoznunk, ez pedig nagyon nagy 
energiákat emésztett fel, sajnos épp a 
kedvelt közösségi programok és élet-
minőség javító gondoskodás hátrányá-
ra. Most tapasztaljuk igazán, hogy az 
idősek mentális és fizikai állapotának 
megtartásához milyen nagyban hoz-
zájárulnak a személyes kapcsolatok, a 
közösségek – fogalmazott Varga Mó-
nika, hozzátéve, hogy nem csak az idő-
sek, hanem az intézmény dolgozóinak 
életét is megnehezíti a járvány.
Az igazgató kiemelte, hogy ebben az 
időszakban felértékelődött az együtt-
működések szerepe is: többek között az 
egészségügyi, szociális, egyházi és civil 
hálózatokkal, a hozzátartozókkal fűzték 
szorosabbra kapcsolatukat, annak érde-
kében, hogy a nehezített feladatellátás 
közben is zavartalan legyen a segítségre 
szorulókról való gondoskodás, és hogy 
a rendelkezésükre álló erőforrásokkal 
jól tudjanak gazdálkodni.
– Az együttműködések jelentőségét a 
város is időben felismerte, Péterffy At-
tila polgármester úr életre hívta a járvá-
nyügyi koordinációs csoportot, melynek 
működésében intézményünk is szerepet 
vállal. Nyőgéri Lajos alpolgármester úr 
közbenjárásának köszönhetően pedig 
olyan szervezetektől is segítséget kapunk 
a többletfeladatok ellátásához, akik ko-
rábban nem voltak közvetlen kapcsolat-
ban az intézményünkkel. Ilyen például 
a Tüke Busz, a Pécsi Kulturális Központ 

és a Pécsi Nemzeti Színház is. Nélkülük 
nem tudnánk megfelelni a veszélyhely-
zet miatt kialakult többletfeladatainknak 
– mondta az igazgató.
Varga Mónika hangsúlyozta, hogy a 
gondozásuk alá eső, az intézményben 
és saját otthonukban élő idősek vál-
tozóan kezelik a számukra közel sem 
ideális, aggodalommal és félelemmel 
teli helyzetet. Többségük nagyon fe-
gyelmezetten vészeli át, van, aki visz-
szavonultabb életet kezdett el élni, de 
akad olyan is, aki hosszabb távon nem 
tud ennyire alkalmazkodni a megvál-
tozott szabályokhoz, ezért az intéz-
mény munkatársainak nagyon oda 
kell figyelnie a járványvédelmi szabá-
lyok betartására és betartatására.
Mint mondta, jelenleg a napi kihívá-
sokra koncentrálnak, és nagyon vár-
ják, hogy az oltottságnak köszönhe-
tően a megszokott módon láthassák 
el újra feladatukat, nem aggódva a 
távolságtartás miatt nem megoldható 

ápolási és gondozási feladatok ellátása 
közben.
Terveik természetesen vannak a további 
szakmai fejlesztésekre: már most látszik, 
hogy elsődleges szerepet kapnak majd a 
rászorulók és a munkatársak mentális 
egészsége érdekében szervezett progra-
mok és intézkedések. De az elmúlt egy 
év tapasztalata azt is megerősítette, hogy 
a testi-lelki jólét érdekében az öngon-
doskodás és „aktív időskor” szemléleté-
nek népszerűsítésére is nagyobb fegyel-
met kell majd fordítaniuk – emelte ki.
Nyőgéri Lajos alpolgármester a fen-
tiekhez hozzátette, hogy az Integrált 
Nappali Szociális Intézmény működé-
sével, az idős gondozottak helyzete és 
esetleges igényeivel kapcsolatban fo-
lyamatosan egyeztet az INSZI vezető-
jével, és kiemelte, hogy a járványidő-
szak kezdete óta nagyon sok múlt az 
intézmény dolgozóinak munkáján, 
nélkülük ugyanis a helyzet sokkal 
rosszabbá válhatott volna.

Varga Mónika: „Minden nap újabb és újabb újratervezést igényel”

48 éve annak, hogy megnyílt a pécsi tv-torony
A 197 méter magas pécsi tévétorony a 

Mecsekben, az 535 méter magas Mi-
sina csúcsán áll. 1973. április 4-én nyílt 
meg, azóta Magyarország legmagasabb 
épülete. A pécsieknek tehát nem csak 
húsvétvasárnap adott okot az ünneplés-
re.

 lMatoricz Tekla
A jeles nap alkalmából összegyűjtöttünk 
néhány érdekességet városunk egyik leg-
kedveltebb nevezetességéről.
Pécsről szinte mindenkinek az első dolgok 
között ugrik be a tv-torony, mely nem csak 
városunk, de az egész ország legmagasabb 
építménye. 
A pécsiek most már megszokták, hogy a 
város legmagasabb épülete évek óta min-

den este más-más pompás színben ragyog. 
Volt rá példa, hogy karácsonykor szavaz-
hattunk, milyen fény árassza el a pécsi éj-
szakát.

Évente akár többször is 
előfordul, hogy „villámokat 

szór” a pécsi tv-torony. 

Arról is beszámoltunk, nemsokára meg-
szépül a tv-torony környéke: a Misina 
Ötletbörze nyertese, az „Aktív Misina” 
koncepcióterv egy olyan mozgás- és túra-
központot vázol, amely a természetjárók és 
sportolni vágyók minden igényét kielégíti.
Emellett sok-sok lélegzetelállító fotó ké-
szült a pécsi tv-toronyról, melyeket hiva-
talos Instagram-oldalán nézhetünk meg.

A vírus nagyon megnehezítette a munkájukatA vírus nagyon megnehezítette a munkájukat
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbeadás útján hasznosítja a pé-
csi 21030/A/1 hrsz-ú, természetben Pécs, Varsány u. 8. fszt. 1. sz. alatti 26 
négyzetméter nagyságú helyiségét 31.600,- Ft + áfa/hó induló bérleti díj 
ellenében.

Az árverésen való részvétel feltétele az induló éves nettó bérleti díj 10 
százalékának (37.920,- Ft) ajánlati biztosíték jogcímén Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-
00336255-00000330 számú költségvetési elszámolási számlájára történő 
átutalása, mely összeget a nyertes részére a bérleti díjba beszámítják, egyéb 
esetben visszautalják. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem 
jár vissza, amennyiben az ő érdekkörében felmerülő okra hivatkozással az 
ajánlattól eláll.

Az ajánlati biztosíték befizetési határideje: 2021. április 26.

Az ingatlanrészt az árverésen részt vevők között a legmagasabb bérleti díjat 
ajánló személy részére adják bérbe.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a liciteljárást indoklás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítsa.

Bérlőnek a szerződés aláírásával vállalni kell, hogy az illetékes szakható-
ság által megállapított zajkibocsátási határértéket köteles betartani. Az in-
gatlan szomszédságában és közelében lakókat a tevékenysége ellátásához 
szükséges mértéken túlmenően zaj és egyéb környezeti terheléssel nem 
zavarhatja. Az ingatlanban vendéglátóegység nem alakítható ki.

Az árverésen történő részvétel további feltételei:

Az árverésen megjelent természetes személynek személyazonosságát, jogi 
személynek pedig a létezését hitelt érdemlő módon kell igazolnia. Az árve-
résen személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt venni. Jogi személy 
esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba 
vételt igazoló okiratot kell bemutatni. A képviseleti és aláírási jogosultságot 
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közhitelesített aláírásmintával vagy cím- 
példánnyal kell igazolni.

Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 
II/217. szám alatti helyiségében kérhető. Információ a 72/534-003-as és 
533-902-es telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail-címen is 
kérhető.

A liciteljárás helye és ideje: Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.  Pécs, Búza tér 
8/b., április 29.  11 óra.

Árverési felhívás
Állandó véradási lehetőség: 
Pécsi Regionális Vérellátó Köz-
pont (Pacsirta u. 3.) 
Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 
72 211-920

Véradási időpont: hétfő, csü-
törtök: 8.00–17.00; kedd, szerda, 
péntek: 8.00–15.00 között.

Külső véradási alkalom: Pécs 
Plaza (Megyeri u. 78.) április 18. 
10.00–13.00

A vérellátó központ megközelít-
hető a 30, 130, 103, 109E, 55 járatokkal. Véradóknak ingyenes parkolási 
lehetőség az intézmény udvarában.

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók 
esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilót és egészségesnek 
érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, 
lakcím- és tb-kártyáját.

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. vegyszeres gyomirtást vé-
gez az alábbi állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területein.

Április 29-én Pécs állomás, Pécs-üzemi vágányok, Pécs-külváros – Pécs-
várad állomásokon, április 30-án pedig a Pécsbányarendező állomáson.

Időjárási vagy forgalmi okokból a vegyszerezés időpontja módosulhat.

Ezeket a vegyszereket használják fel: Kleber, Amega UP, Clinic, UP, Gla-
diator Forte, Mars 480SL, Mezzo20 WG, Kyleo, Successor TX, Succses 
T, Dropmax, Colombus EC/Magellán, Dezormon.

A vegyszerek méhekre nem veszélyesek, vízi szervezetekre közepesen, il-
letve kifejezetten veszélyesek. 

A kezelt területen legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 na-
pon belül etetni tilos.

Véradás április 12–18.

Vegyszeres gyomirtás lesz

Értesítjük Pécs város lakosait, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) az idei évben önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvétele-
ket hajt végre az alábbi kérdésekben:
• munkaerő-felmérés,
• a lakosság utazási szokásai,
• a háztartások információs és kommunikációs 

technológiai eszközhasználata,
• a háztartások költségvetése és életkörülményei.

Az összeírást a KSH által megbízott Statek Statisz-
tikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvány-
nyal ellátott kérdezői végzik a válaszadásra vélet-
lenszerűen kijelölt háztartásokban.

A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel az 
adatgyűjtést végző lehetőséget fog biztosítani a te-
lefonon keresztüli válaszadásra, továbbá kérjük, a 
válaszadás során részesítsék előnyben a kérdőívek 
weben történő önkitöltési lehetőségét.

Az összegyűjtött adatokat a KSH a hatályos jogsza-
bályi előírásoknak – 2016. évi CLV. törvény, Euró-
pai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 
(GDPR) – megfelelően bizalmasan kezeli, más 
szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki, az 
eredményeket pedig név és egyedi adatok nélkül, 
összesített statisztikai táblázatokban közli.

Az adatfelvételekből származó eredmények nélkü-
lözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérké-

pezésében, ezért kérjük, segítsék elő a KSH mun-
káját a kérdőívek kitöltésével.

A felméréssel kapcsolatban további felvilágosítás 
kérhető munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 
és 16.30 között, pénteken 8.00 és 14.00 között a 
+36 80 200-766-os telefonszámon (3-as mellék), 
vagy a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási 
eredményekkel kapcsolatosan a ksh.hu oldalon 
található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás 
teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések 
menüpont nyújt tájékoztatást.

Tájékoztatás KSH lakossági adatfelvételekről
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A Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján a Nyugati Városrészi Óvoda 
Radnóti Miklós Utcai Tagóvoda bel-
ső pályázatot ír ki tagóvoda-vezető 
(magasabb vezető) beosztás ellátá-
sára. 

A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a 
vezetői megbízás határozott időre, 
2021. 07. 01-től 2026. 06. 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Baranya me-
gye, 7633 Pécs, Radnóti Miklós utca 
4. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: szervezi, irányítja, elle-
nőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi 

feladatait, és a tagóvodában dolgozók 
feladatellátását. Biztosítja az alapdo-
kumentumok szerinti szakszerű és 
törvényes működést, együttműködik 
a központi óvodával a gazdálkodási 
feladatokhoz tartozó adatszolgálta-
tásban, adminisztrációban. 

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

Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus, közok-

tatásvezetői szakvizsga;
• óvodapedagógusi munkakörben 

legalább 5 év feletti szakmai 
tapasztalat;

• magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet;

• A Nyugati Városrészi Óvodá-
ban pedagógus munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szin-
tű képesség a folyamatok, feladatok 
hatékony összehangolására, a mun-
katársak irányítására, ismerje a Zöld 
Óvoda kritériumrendszerén alapuló 
óvodai nevelés gyakorlatát, rendel-
kezzen vezetői tapasztalattal.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: a pályázó 
szakmai önéletrajza, vezetési prog-
ramja, iskolai végzettséget igazoló 
dokumentumok másolata, a pályázó 
nyilatkozata arról, hogy hozzájárul 
személyes adatainak a pályázattal 
kapcsolatos kezeléséhez, továbbítá-
sához. 

A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: a beosztás legkorábban 2021. 
július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2021. május 3. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Nyuga-

ti Városrészi Óvoda címére történő 
megküldésével (7623 Pécs, Mezőszél 
utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: MUN/247-1/2021, 
valamint a beosztás megnevezését: 
tagóvoda-vezető. 

Vagy elektronikus úton dr. Battyáni 
Istvánné részére a nyugatiovi@nyu-
gatiovoda.hu e-mail-címen keresz-
tül.

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: az óvoda vezetője dönt a vé-
lemények beszerzését követően. A 
pályáztató fenntartja a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2021. június 15. 

A munkáltatóval kapcsolatban to-
vábbi információt a nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet.

Álláspályázat

Négyen jelentkeztek a pécsi múze-
um vezetői pozíciójára, a szakmai 

bírálóbizottság április elsején hall-
gatta meg őket.

 l Pernecker Dávid
Mint ismert, a pécsi Janus Pannonius 
Múzeum jelenlegi igazgatójának öt-
éves megbízása idén január végén le-
járt, a pozíció betöltésére ezért az ön-

kormányzat tavaly szeptember végén 
hirdetett meg pályázatot, ami viszont 
idén februárban eredménytelenül zá-
rult. Ennek oka az volt, hogy a három 
pályázót – mindhárman a múzeum 
dolgozói – meghallgató szakmai bi-
zottságban szavazott a múzeum köz-
alkalmazotti tanácsának volt elnöke 
is, mint később kiderült, feltehetően 
jogosulatlanul. Ezzel kérdésessé vált 

a bírálati folyamat érvényessége. A 
városvezetés – jelen esetben Péterffy 
Attila polgármester, élve a járványügyi 
veszélyhelyzetben ráruházott jogköré-
vel – ezért új pályázatot írt ki, Csornay 
Boldizsár múzeumigazgató megbízá-
sát pedig május végéig meghosszabbí-
tották.
Bognár Szilvia, Pécs kulturális területért 
felelős alpolgármestere lapunknak el-

mondta, hogy az újonnan kiírt pályázat 
leadásának határideje március utolsó 
hétvégéjén lejárt, az igazgatói pozícióra 
pedig összesen négyen jelentkeztek: ket-
ten közülük az első pályázatra is jelent-
keztek, ketten pedig új aspiránsok.
A pályázókat az alpolgármester által ve-
zetett héttagú szakmai bírálóbizottság – 
amelyben a Művészeti Tanács, valamint 
a szakmai és érdekvédelmi szervezetek 
képviselői, illetve önkormányzati kép-
viselők is helyet kaptak – április elsején 
hallgatta meg. Bognár Szilvia kérdé-
sünkre elmondta, hogy a bizottság tagjai 
színvonalas pályaműveket ismerhettek 
meg, és a jelöltekkel zajló személyes be-
szélgetések is inspirálóak voltak.
Az alpolgármester kiemelte, hogy a 
bizottság a meghallgatás alapján egy 
ajánlást fogalmaz meg a polgármes-
ter számára, aki a járványhelyzet-
ben a végső döntést meghozza. Mint 
mondta a polgármester a közgyűlést 
helyettesítő online konzultáción min-
den döntés előtt kikéri a képviselők 
véleményét.

Magyarán a testület szavaz, 
amit a polgármester 

figyelembe vesz – mondta az 
alpolgármester.

Végezetül hozzátette, hogy a vélemé-
nyező bizottsági ülést követő online 
konzultáción, azaz április 20-án szü-
lethet döntés a Janus Pannonius Mú-
zeum új igazgatójáról.

Bognár Szilvia: Színvonalas pályázatokkal készültek 
a Janus Pannonius Múzeum új igazgatójelöltjei
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Összehangolt beruházássorozat kezdődik áp-
rilis 19-én a József utcában. Az E.ON Hungária 

Csoport és a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. együttmű-
ködve az utca teljes hosszában kicseréli a gáz-, 
az áram-, az ivóvíz- és a szennyvízvezetékeket. 
A korszerűsítés végére négy szolgáltatás hálóza-
ta újul meg egy felbontással és helyreállítással, 
az üzembiztos csövek fölé a munka zárásaként 
teljes szélességben vadonatúj útburkolat kerül. 

A legrégebbi vezeték – Pécs egyik első csatornája – 
93 éve üzemel a József utcában, a többi közmű mű-
szaki állapota is egyre romlik, a meghibásodások 
megelőzése érdekében időszerűvé vált a cseréjük. 
Mivel a keskeny utcában csak az autóforgalom ki-
zárásával lehetséges a korszerűsítés, a szolgáltatók 
egy beruházássorozat keretében tervezték meg a 
közművek cseréjét.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. folyamatos üze-
meltetés mellett korszerűsíti a víz- és szennyvíz-
rendszert: összesen 1136 méternyi új hálózat váltja 
a rossz állapotú csöveket a 120 millió forint értékű 
beruházásban. Emellett az E.ON saját beruházá-
sában 1500 méternyi kis- és középfeszültségű vil-
lamos földkábel és 700 méter földgázvezeték újul 
meg, összesen 140 millió forint értékben. 
Annak érdekében, hogy a munkálatok időigényét 
jelentősen lerövidítsék, ahol csak lehet, egy időben 
az utca több pontján, párhuzamosan dolgoznak a 
szakemberek. Április 19-én a földgáz- és a villa-
mos vezetékek cseréjével három helyen indulnak 
a munkálatok (1, 2, 4). Májusban bekapcsolódik 
a víz- és szennyvízvezetékek építése, majd a vízi-
közmű-felújítás ősszel továbbhalad a Szent Mór és 
Kisflórián utcák József utcától délre eső részére (5, 
6). Az áramhálózati munkálatok várhatóan július-
ban, a gázvezetékcserék augusztusban érnek véget, 

a víziközművek építése a József utcában novem-
berben zárul.
A gyalogos forgalom biztosított lesz, az utca szé-
lessége, az egymást keresztező hálózatok műsza-
ki adottságai és a középen futó szennyvízvezeték 
azonban nem teszi lehetővé a munkaárkok mellett 
az autóforgalmat, ezért a munkálatok ideje alatt 
teljes lezárásra lesz szükség. A környéken kihe-
lyezett jelzőtáblák segítik a közlekedést, a terelőút 
az egyes munkafázisokhoz kapcsolódóan változ-
ni fog. A gyalogos forgalom biztosított, parkolni 
azonban nem lehet majd az utcában, ennek megol-
dására az ott lakóknak Pécs MJV Önkormányzata, 
a BIOKOM Nonprofit Kft. és a szolgáltatók par-
kolóhelyeket biztosítanak. A lakókat a szolgáltatók 
levélben és plakátokon tájékoztatják a részletekről.  
A szolgáltatók köszönik a környéken lakók, köz-
lekedők türelmét, amellyel segítik a beruházá-
sok megvalósulását!

Megújulnak a közművek a József utcában

Április 11-től a korábban megszo-
kott szolgáltatásokkal és áru-

sokkal fogadja a pécsieket a vásár. 
A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. bérlői 
a hétfőtől újra nyitva tartó Búza téri 
ügyfélszolgálaton, vagy április 18-án 
a vásártéren tudják megújítani az el-
múlt hónap végén lejárt negyedéves 
helybiztosításukat. Addig a vállalat 
minden vásártéri bérlő megszokott 
helyét fenntartja, és a bérletkedvez-
ményt sem veszítik el!

 l PécsMa.hu
Múlt vasárnap ismét a „klasszikus” 
piac várta az érdeklődőket a pécsi vá-
sártéren. Április 11-től már minden 
árus kipakolhat, a büfék viszont to-
vábbra is csak elvitelre szolgálhatnak 
ki az érvényes kormányzati szabályok 
értelmében. A vásártér munkatársai 
fokozottan ellenőrzik a maszkok sza-
bályszerű használatát, mely továbbra 

is kötelező, és fontos a védőtávolság 
megtartása is. 

Az árusoknak pedig a maszk 
és a gumikesztyű használata 

is kötelező. 

Április 12-én, hétfőn kinyit a Búza 
téri ügyfélszolgálati pont is, onnantól 
a megszokott módon és időben, 8.00 
és 15.00 között tudnak személyesen 
ügyet intézni, bérleti díjat befizetni a 
PVH bérlői.
A vásártéri árusítóhelyeket érintő, ere-
detileg március végén esedékes hely-
színi helybiztosítások és helypénzbefi-
zetések napja a korlátozott működés 
miatt későbbre tolódott. Az árusítók a 
vásártéren április 18-án 6.00 és 13.00 
között tudnak befizetni.

A Pécsi Vagyonhasznosító április 18-ig 
minden vásártéri bérlőjének megszo-

kott helyét fenntartja, és a bérletked-
vezményt sem veszítik el.

Visszatért a hagyományos pécsi vásár

Április 11-től már minden árus kipakolhatÁprilis 11-től már minden árus kipakolhat
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LAKÁS
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
Pécs-Kertvárosban, a Nevelési 
Központnál, II. emeleti, 2 szobás, 
53 nm-es, jó állapotú panellakás. 
Ár: 14,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

2,5% JUTALÉK ELADÁS UTÁN 
06/30/929-9180 • meduzaingatlanpecs.hu
PÉCS, SZÁNTÓ KOVÁCS J. U. 2/B. FSZT. 2.

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
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/70/318-4000
Gyöngyös utcában III. emeleti, részben 
felújított, 52 nm-es, kétszobás lakás, 2 nm 
erkéllyel, saját tárolóval eladó. Irányár: 
15,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Park utcában II. emeleti, 95 nm-es lakás, 
3 szobás, étkező-nappalis lakás eladó. 
Iár: 38 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Attila utcai, 64 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, első emeleti, felújított 
lakás eladó. Irányár: 27,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Kőrösi Cs. S. utcában 84 nm-es, tetőtéri, 
3 szobás lakás eladó. Iár: 22,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Belváros-egyetemváros határán, 
48 nm-es, 1,5 szobás, részben felújított 
lakás eladó. Iár: 17,79 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968
Eladó egy III. emeleti, 3 erkélyes, 
106 nm-es, felújítandó lakás a 
Rákóczi úton 27,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932

Alkotmány utcai, 87 nm-es, 3,5 szobás, 
II. emeleti társasházi lakás, 23 nm-es 
látvány terasszal. Irányár: 36,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Király utcánál 45 nm-es, 1,5 szoba+ 
étk. konyhás, cirkós, földszinti jó lakás, 30 
nm-es átrium udvarral, pince+tárolóval. 
Irányár: 16,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Komlói, felújításra szoruló, 2 szobás 
lakás 2,6 MFt-ért eladó. 
Telefon: 06/20/467-5193
Önkormányzati garzont cserélnék 
nagyobbra. Telefon: 06/30/656-8250

INGATLAN
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

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

GDN Ingatlaniroda
www.tolnaikert.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Harkányban, a gyógyfürdő közelében, 
2 szobás, 50 nm-es, teraszos, felújított 
nyaraló, saját kerttel. Ár: 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000
Gazdálkodásra alkalmas! Harkány előtt, 
lakható, azonnal költözhető, 60 nm-es, 
kétszintes ház, pincével, 5700 nm kerttel 
eladó. Iár:12,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Egerágon 107 nm-es, 4 szobás, 
felújítandó ház, 3200 nm gazdálkodásra 
alkalmas telekkel eladó. Iár: 15,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Egész városra panorámás, 2 szintes, 
mecsekoldali családi ház eladó. Iár: 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Falusi, nagy családi ház gazdasági 
épülettel eladó. Telefon: 72/718-337, 
06/30/989-0789

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
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
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház kerttel, garázzsal. Irányár: 
26,99 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Nagykozár központjában, 4 szobás, 
100 nm-es, felújított lakóház 90%-os 
készültséggel, 2000 nm kerttel. Irányár: 
21,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Kiadó lakásokat, családi házakat keresek 
ügyfeleim részére. Telefon: 06/70/318-400
Kiadó 12 nm-es iroda a Király utcában, II. 
emeleten. Bérleti díj rezsivel 35 EFt/hó. 
Telefon: 06/30/237-5932
Kiadó 20 nm-es üzlethelyiség a Jókai 
utcában 40 EFt+rezsi/hó bérleti 
díjért. Telefon: 06/30/237-5932
Nyugdíjas férfi albérleti szoba. Pécs, 
Buzsáki út 20. Telefon: 06/30/217-5957
Pécs-Gyárvárosban kisméretű szoba, 
konyha, zuhanyzós, bútorozott albérlet 
kiadó. Ár: 30 EFt+rezsi. Telefon: 
72/244-820, délután 15-19-ig.
Albérlet 35 EFt rezsivel Pécsett, 
kertes házban. Egy kisállat 
tartható. Megbeszéljük, hívjon! 
Telefon: 06/20/247-1366
Pécsen tárolásra keresek garázst 
vagy raktárt, zárható pincehelyiséget. 
Telefon: 06/50/107-5566

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

TÁRS
85/173/57 éves, fiatalos mérnök, 
menyasszonyát keresi, 35-45 év közötti, 
arányos alkatú hölgy személyében. 
Telefon: 06/30/402-9242

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

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
Hátmasszázs Kertvárosban. Telefon: 
06/30/689-9397
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431

5000 m2 föld Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu

Eladó lakást, családi házat
keresek ügyfeleim részére.

MELITTA Ingatlanközvetítő Iroda.
06/70/318-4000
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Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416

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

Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Április 
30-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

Ezermester! Lakásszerviz, wc-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, munkalapok, zárak 
javítása, cseréje. Telefon: 72/310-671, 
06/30/562-7756
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, takarítással 
igény szerint. Precíz munka, reális áron. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Telefon: 
06/20/540-9498
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033

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

Lakatosmunka, nyílászárócsere, 
javítás, bádogozás, szobafestés. 
Telefon: 06/70/774-1140
Lomtalanítást, takarítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041
Fuvarozást vállalok. Telefon: 
06/20/805-5041
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Kerítés, támfal, térkő, tetőfedés, 
gipszkarton, kézi földmunka, 
kocsibejárók, rézsűk, teraszok 
készítése. Bontás, betonozás, árkok, 
csatornák, lábazatfugázás, favágás, 
elszállítással. Telefon: 06/20/488-3959
Metszés, permet, koronaalakítás, 
kéregkezelés, fiatalítás, favágás, 
szakember. Telektisztítás, ültetés, 
elszállítás. Telefon: 06/20/488-3959
Konyhabútorok, tolóajtós gardróbok 
és beépített szekrények készítése. 
Telefon: 06/20/310-6071

Lakás, fürdőszoba- 
felújítás, víz-, villany- 
szerelés garanciával. 

06/30/590-1075

Kisebb kőművesmunkák, burkolások, 
térkövezés vállalása. Telefon: 
06/30/747-8872
Redőny, szúnyogháló, új 
megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
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
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás-
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Napellenző, ponyvacsere, szúnyogháló, 
roletta, redőny. Pécs, Somogyi B. 
u. 5. Telefon: 06/30/993-3064
Klímatelepítés, tisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694
Villanyszerelés, bojlertisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Fűnyírást, bozótirtást, favágást, 
telektisztítást hulladékelszállítással, 
ágdarálással vállalok cégeknek 
és magánszemélyeknek. 
Telefon: 06/20/511-7456
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
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165

Mindennemű kőművesmunkák, 
építés, átalakítás, felújítás, 
gipszkartonozás, térburkolás, 
ácsmunka. Telefon: 06/30/946-7177
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Tetőjavítás, lapostető-szigetelés, 
szigetelés. Telefon: 06/70/774-1140
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 
72/713-320, 06/30/227-7427
Favágás alpintechnikával 
vagy emelőkosárral, cégeknek 
kosaras egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Motoros ruha és bőrkabát javítása. 
Telefon: 06/20/467-5193
Kőműves, burkoló, hőszigetelő munkákat 
vállalok. Telefon: 06/30/625-9588 
Ditrich László kőművesmester.
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Takarítást, kárpittisztítást, 
udvarrendezést, lom elszállítást 
vállalok. Hívjon bizalommal. 
Telefon: 06/30/409-5150
Családi házak homlokzat hőszigetelése 
és felújítása. Telefon: 06/20/442-7602
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Csempézés, burkolás, vízszerelés. 
Telefon: 06/30/946-7177
Festést vagy házkörüli munkát 
vállalok. Telefon: 06/50/107-5566
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

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

Vásárolok régi roncsautókat, 
forgalomból kivontat, adásvételivel, 
vasakat. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070

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

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

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 és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

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

Színesfémet, ócskavasat veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
Rossz automata mosógépet és gitárt 
keresek. Telefon: 06/30/982-8518

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

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

06/30/5222-660

Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, pincétől 
padlásig vásárolok. Telefon: 
06/70/582-3999
Eladó 150 l Lehel hűtőszekrény. 
Telefon: 06/30/519-0885
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Gondolom, nem egyedül én ta-
pasztalom, hogy a járványhely-

zet – habár lassan ebben nőnek fel 
– sokszor eléggé összezavarja a gye-
rekeket, van, hogy nem is csak a leg-
kisebbeket. Épp a napokban mesél-
te egy ismerősöm, hogy az óvodás 
kisfiát megkérdezték, milyen évszak 
van szerinte, ő pedig rávágta: koro-
navírus. Ezen nem is csodálkozom, 
hiszen még felnőtt fejjel is nehéz 
felfogni, mi történik körülöttünk eb-
ben a merőben ismeretlen szituáci-
óban. Emellett sok érzelem kavarog 
a picikben, nyilván ők is féltik a sze-
retteiket. A családomban is volt rá 
példa, hogy a gyerekek megrémül-
tek, mikor megtudták, hogy a nagy-
szülők elkapták a fertőzést. A szülők 
felelőssége itt is hatalmas, nehéz 
jól kezelni a helyzeteket, eldönteni, 
mennyit és milyen formában árul-
janak el otthon. Egy kis segítséget 
jelenthetnek Goldmann-né Fehér 
Hajnalka pécsi gyermekpszicholó-
gus tippjei. 

 lMatoricz Tekla
Mint azt a szakember lapunknak el-
mondta: ebben a kialakult nehéz 
helyzetben a gyerekek és a felnőttek 
is egyre feszültebbek, frusztráltabbak. 
Hangsúlyozta, fontos, hogy találjunk 
olyan módszereket, amelyek segítik 
levezetni a bennünk felgyülemlett 
feszültséget, hogy az minél kevesebb 
konfliktushelyzetet okozzon a családi, 
otthoni életben.
– Azt tapasztalom, hogy a középis-
kolások toleranciás határa már na-
gyon a végét járja, sajnos túl régóta 
zajlik esetükben az online tanulás. 
Egyre többen opponálnak, próbálják 
a határaikat feszegetni: például nem 
vesznek részt órákon, nem adják le a 
feladatokat. Sokan közülük hangulati 
ingadozással küzdenek, lehangoltak, 
hiányolják a valódi térben zajló szo-
ciális életet. Most különösen fontos a 
nyílt, hiteles kommunikáció. Az, hogy 
legyen lehetőségük valakivel megbe-
szélni gondolataikat, érzéseiket – fej-
tette ki Goldmann-né Fehér Hajnalka.
Kiemelte:
„a legtöbbünket próbára teszi ez a pan-
démia mind anyagilag, mind lelkileg. 
Sokaknak kell krízishelyzetekkel meg-
küzdeniük. De a krízisek alkalmasak 
arra is, hogy belőlük megerősödve, új 

megoldási módokkal gazdagodva, éret-
tebben, bölcsebben kerüljünk ki.”
– Azt gondolom, az a fontos, hogy a 
gyermek életkorának megfelelően min-
den kérdésre megkapja a választ: a kéz-
mosásról, a maszk fontosságáról, arról, 
hogy miért vannak zárva a boltok, hogy 
miért nem látogatják meg a nagyit, hogy 
miért nincs most óvoda, hogy miért ott-
hon tanulnak, és a többi. Természetesen 
a felnőttek viselkedése a példa a gyer-
mekek számára. Fontoljuk meg, hogy 
magatartásunkkal mit közvetítünk gyer-
mekeink felé, hiszen a biztos támpon-
tot most is, mint mindig, elsősorban a 
család jelenti számukra. Bármennyire is 
szorongató az adott helyzet, egyszer vége 
lesz, és a megtartó, pozitív érzelmekkel 
teli családi légkör egy fontos védőfaktor 
abban, hogy a későbbiekben ne okozzon 
komolyabb negatív hatásokat a gyerme-
kek lelki életében ez a mindannyiunk 
számára rendkívüli helyzet – vélekedett 
a szakember.

Így vészelhetjük át könnyebben a 
mostani helyzetet (korosztálytól füg-
getlenül) a pszichológus szerint!

 ÄErősítsük a másokkal való kapcso-
latokat virtuálisan! (Online chate-
lés, beszélgetés, üzenetek küldése.)

 ÄBeszélgessünk rendszeresen valaki-
vel a gondolatainkról, érzéseinkről! 
Erre valók a barátok, családtagok.
 ÄHa nincs körülöttünk olyasvalaki, 
akivel tudnánk beszélgetni, mond-
junk magunknak biztató szavakat, 
mondatokat!
 Ä Szakítsuk ki magunkat rendszere-
sen és tudatosan az online térből! 
Séta, kocogás, kerti munka, egy jó 
könyv olvasása mind remek példa. 
Ilyenkor jó, ha teljesen megszün-
tetjük a digitális kütyük jelenlétét 
körülöttünk, így tehát a telefon is 
legyen lenémítva.
 Ä Szervezzünk közös programokat 
az online térben a barátokkal! 
Például egy közös vacsora, ki-ki 
a saját otthonában, de a képer-
nyő előtt ülve és egymással tár-
salogva. Vagy nézzük egyszerre 
ugyanazt a filmet, ugyanabban 
az időben és utána beszéljük meg 
a látottakat.
 Ä Iktassunk be pihentető, relaxációs 
időszakokat a napunkban, hallgas-
sunk pihentető zenét, relaxáljunk, 
meditáljunk! Este időben menjünk 
aludni. Elalvás előtt fél órával már 
ne használjunk semmilyen digitális 
eszközt.

Napról napra tervezzük 
meg a dolgainkat! Fontos, 

hogy legyen a napirendben 
kiszámíthatóság, 

átláthatóság, tudatos 
tervezés.

 ÄFontos a testmozgás, bármilyen, 
ami közel áll hozzánk!
 ÄHa pedig úgy érezzük, hogy a 
rendelkezésedre álló valamennyi 
erőforrás ellenére sem vagyunk 
jól, a jelenlegi helyzetben nehezen 
birkózunk meg a problémákkal, 
keressünk fel akár online, akár sze-
mélyesen egy segítő szakembert!

Közös tevékenységek gyerekekkel a 
hosszú mindennapokra:

 ÄKészítsünk együtt társasjátékot! Al-
kossuk meg közösen a szabályokat!
 ÄÉpítsünk akadálypályát!
 ÄVégezzünk el feladatokat pontgyűj-
téssel, majd a gyűjtött pontokat 
váltsuk be!
 ÄKezdjünk el meséket, vagy verseket 
írni!
 ÄKészítsünk mesekönyvet saját il-
lusztrációkkal!

Nagyon fontos, mit és hogyan 
mondunk el a gyereknek a járványról!

A felnőttek viselkedése a példa a gyermekek számáraA felnőttek viselkedése a példa a gyermekek számára
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Nagynyárád határában, mintegy 
5 hektáros területen zajlik régé-

szeti feltárás. A Janus Pannonius 
Múzeum vezetésével folyó munka 
leletekben páratlanul gazdag, a késő 
neolitikumtól egészen a Krisztus utá-
ni 6. századból származó tárgyakig 
tártak fel már leleteket a szakembe-
rek.

 l Szakács Miklós
Amikor eldőlt, hogy az M6-os autópá-
lya Bóly és Ivándárda közti szakaszát 
is megépítik, és így a sztrádát levezetik 
egészen a horvát határig, már lehetett 
tudni, hogy a nyomvonal kialakítása 
előtt a régészek fogják birtokba venni 
az építési területet. Az ugyanis egy le-
lőhelyekben roppant gazdag térség. Az 
ásatás jelenlegi állásáról számolt be a Ja-
nus Pannonius Múzeum a Nagynyárád 
határában található munkaterületen.
– Az új autópálya-szakasz megépítése a 
régió gazdasága szempontjából nagyon 
fontos – mondta el dr. Csornay Boldi-
zsár, a JPM igazgatója. – Éppen ezért a 
kollégáim már február elején, a kemény 
mínuszok közepette megkezdték itt a 
munkát. Már a tavalyi évben terepbe-
járáson voltunk, és felderítettük, hogy 
14 nagy lelőhely is van ezen a területen. 
Ahol most vagyunk, Nagynyárád mel-
lett van az egyik legnagyobb és legfon-
tosabb lelőhely, csak ez közel 5 hektár. 
Ami igazán különlegessé teszi a terüle-
tet, az az, hogy majd’ 6000 évet ölelnek 
fel az itt található régészeti emlékek.
Csornaytól megtudtuk, hogy a terüle-
ten még a Krisztus előtti ötödik évez-
red környékén élő lengyeli kultúrától 
is maradtak fenn leleltek, de több, már 
a 6. századból származó, az akkor itt 
lévő germán népcsoporthoz tartozó 
tárgyat is találtak már. Az ásatásokat 
irányító egyik vezető régész, Gulyás 
Gyöngyi arról számolt be, hogy a len-
gyeli korszakból 66 anyagnyerő gödör 
került elő, ami nagyon nagy szám. 

Az egész Dél-Dunántúlon 
nincs még egy olyan 

lelőhely, ahol hasonló 
számú anyagnyerő gödörre 

bukkantak volna.

– Nagyon nagy mennyiségű leletanyag 
került elő belőlük – mondta Gulyás. – 
Állatcsontok, kerámiatöredékek, egy-
kori használati eszközök, megmunkált 
kőeszközök. Ami még különlegesebbé 
teszi ezt a lelőhelyet, hogy a lengyeli 
korszakból már legalább 15 temetke-
zést is feltártunk.
E korszak temetkezési szokására jel-
lemző, hogy az elhunytat oldalra fek-
tetve, zsugorított (alvó) helyzetben 

temették el. Sok feltárt temetkezési 
helyen, az emberi maradványok mel-
lett festett edényeket, vagy spondylus 
kagylóból készített karperecet is talál-
tak. Ebből a korszakból néhány felszín 
feletti épület nyomaira is rábukkantak, 
azonban azok pontos kinézetére csak 
következtetni tudnak, az épületek cö-
löplyukain kívül ugyanis más nem 
maradt fenn belőlük.
A másik vezető régész, Gallina Zsolt 
a népvándorlás korában a területre 
érkező germánoktól fennmaradt lele-
tekről beszélt.
– Nagyon érdekes települést hoztak 
létre a germánok itt – magyaráz-
ta Gallina. – Nem a korabeli, utcás 
szerkezetű falut, hanem a később a 
vikingekre is jellemző, cölöpös szer-

kezetű udvarházakat, majorságokat, 
egymástól viszonylag nagyobb távol-
ságra. Az országban egyedülálló mó-
don 25 épületet sikerült feltárnunk 
ezen a területen. Arra utaló jeleket 
is találtunk, hogy a római korból itt 
maradt villák építőanyagait használ-
hatták fel a germánok a kemencéik 
építésére, ugyanis kövek mellett ró-
mai téglákat is találtunk a kemencék 
maradványaiban.
Gallina azt is hozzátette, hogy a ger-
mán település mellett a tíz sírból álló 
temetőjüket is megtalálták.
A régészek folytatják a munkát, és ab-
ban bíznak, hogy az eddig is roppant 
gazdag lelőhelyen további régészeti 
leleteket tudnak feltárni az autópálya 
építése előtt.

Az országban egyedülálló lelőhelyen zajlik a régészeti feltárás, 

mielőtt megépülne az M6-os új szakasza

Közel 6 ezer évet ölelnek fel az itt található régészeti emlékekKözel 6 ezer évet ölelnek fel az itt található régészeti emlékek
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Egy tévéműsorban kotyogta ki 
Stumpf István volt alkotmánybí-

ró, felsőoktatási modellváltásért fe-
lelős kormánybiztos az információt. 
Szerinte ez is azt mutatja, hogy nem 
csak kormánypártiak kerülnek be az 
éppen kiszervezés alatt álló egyete-
meket irányító testületekbe.

 l Nimmerfroh Ferenc
Stumpf István az ATV Egyenes beszéd 
című műsorának vendége volt az el-
múlt héten. Az egyetemi „modellvál-
tásért” felelős kormánybiztos szerint a 
korábbi, bürokratikus struktúrából ki-
szabadulva az egyetemek a saját inno-
vációs kapacitásaikat mozgósítva, a pi-
aci viszonyokhoz igazodva lehetőséget 
kereshetnek arra, hogyan tudnak ver-
senyképes tudást adni a fiataloknak.
A beszélgetés legérdekesebb része az 
volt, amikor Stumpf amellett próbált 
érvelni, hogy ezek a kuratóriumok 
nem kormányközeli kifizetőhelyek 
lesznek. A kormánybiztos a miskol-
ci egyetem példáját hozta fel először, 
ahol a helyi ellenzéki polgármestert 
is beválasztották Varga Judit igazság-
ügyi miniszter mellé a kuratóriumba. 

Mivel több hasonló példa nem nagyon 
van, megemlítette a Pécsi Tudomány-
egyetem kapcsán a volt szocialista po-
litikus Szili Katalint is, mint aki „nem 
kormánypárti tag” lehet az intézmény 
rövidesen felálló irányító testületében.
Nehéz ezt az érvelést komolyan venni, 
hiszen Szili az utóbbi években annyira 
beállt a kormány mögé, hogy jelenleg 
például minisztériumi megbízott, de 
kampányolt már fideszes fórumon is.

Eddig csak nem 
megerősített 

sajtóértesülések szóltak 
arról, hogy kik lehetnek 

majd a PTE kuratóriumának 
tagjai. 

A Szabad Pécs nemrég azt írta, Szi-
li Katalin mellett a volt fideszes or-
szággyűlési képviselő, jelenleg régiós 
fejlesztési kormánybiztos Mikes Éva, 

és Bódis József felsőoktatásért felelős 
államtitkár, volt pécsi rektor kerülhet-
nek be a testületbe.
A kurátorok megbízatása élethosszig 
tart, gyakorlatilag kívülről leváltha-
tatlanok lesznek. A modellváltás kriti-
kusai szerint ezzel az átszervezéssel az 
egyetemek elvesztik autonómiájukat, a 
Fidesz pedig gyakorlatilag saját káde-
reit betonozza be nagyon hosszú távra 
az intézmények vezetésébe.
„Közfeladatot ellátó közérdekű va-
gyonkezelő alapítványok” veszik át a 
felsőoktatásban és más szférákban is az 
állam szerepét. A 444 ezzel foglalkozó 
elemző cikke azt írja: a cél az állami 
feladatok kiszervezése, egy párhuza-
mos állam létrehozása, és a Fidesz egy 
esetleges 2022-es ellenzéki hatalom-
átvételre készülhet ezzel. Az elemzés 
szerint eddig 21 darab, egy-egy egye-
tem fenntartására hivatott, illetve 11 
darab, egyéb célokra létesített alapít-
ványról van szó, amelyek esetén a tör-

vény előírja, hogy mindegyik legalább 
600 millió forintos vagyonra jogosult 
az induláshoz. Az alapítványok több-
sége egyetemeket kapott, klinikákkal, 
kollégiumokkal, de kaptak közalapít-
ványok minden mást is: közparkot, ki-
kötőt, kastélyt, kiállítótermet, erdőt és 
színházat is. A törvény szerint e köz-
alapítványokat az államnak továbbra 
is finanszíroznia kell.

Április 12-től újra a megszokott 
nyitvatartással fogadja az ügyfe-

leket a pécsi önkormányzat cégeinek 
Búza téri központi ügyfélszolgálati 
pontja. Ezzel a pécsiek ismét szemé-
lyesen intézhetik ügyeiket a Pécsi 
Vagyonhasznosító Zrt., a Dél-Kom 
Nonprofit Kft., a Tettye Forrásház Zrt. 
és a Pétáv Pécsi Távfűtési Kft. ügyfél-
szolgálatán – tájékoztatta lapunkat a 
pécsi önkormányzat.

 l PécsMa.hu

Tettye Forrásház Zrt.
A Tettye Forrásház a korábbi nyit-
vatartási rendje szerint fogadja az 
ügyfeleket a Búza téri közös ügyfél-
szolgálati irodában. A heti egyszeri 
hosszított nyitvatartás is visszaáll az 
eredeti rendre: április 12-től csütör-
tökönként ismét 8.00-20.00 között áll 
rendelkezésre.

Személyes ügyfélfogadás:
• hétfő, kedd, szerda: 8.00–14.00
• csütörtök: 8.00–20.00
• péntek: 8.00–14.00
Ezzel együtt valamennyi víz- és  
szennyvízszolgáltatással kapcsolatos 
ügy intézhető továbbra is telefonon 
vagy online. Azt kérik az ügyfelektől, 
lehetőség szerint csak halaszthatatlan 
ügyekben válasszák a személyes ügy-
intézést, és foglaljanak előre időpon-
tot.

Pétáv Pécsi Távfűtési Kft.
A vállalat azt kéri ügyfeleitől, ha tehe-
tik, továbbra is a telefonos és az online 
ügyintézést válasszák a távhőszolgálta-
tással kapcsolatos ügyeik intézéséhez. 
Ha a személyes ügyintézés mellett 
döntenek, javasolják, hogy használják 
az online időpontfoglaló rendszert.
A Pétáv Kft. Magyar Lajos utcai ügy-
félszolgálata egyébként április 8-a óta 

fogadja az ügyfeleket, a cég Búza téri 
ügyfélszolgálati pontja pedig április 
12-én, hétfőn nyit.
A Magyar Lajos utcai központi ügy-
félszolgálat nyitvatartása:
• hétfő: 8.00–15.00
• kedd: 8.00–15.00
• szerda: 8.00–15.00
• csütörtök: 7.00–19.00
• péntek: 8.00–12.00
Az ügyfélszolgálat pénztára hétfőtől 
csütörtökig 12 órától 12.20-ig zárva 
tart.
A Búza téri kihelyezett ügyfélszolgá-
lat (április 12-től):
• hétfő: 8.00–12.00 és 12.30–15.00
• kedd: 8.00–12.00 és 12.30–15.00
• szerda: 8.00–12.00 és 12.30–15.00
• csütörtök: 8.00–12.00 és 12.30–

17.00 (a pénztár csak 15.30-ig tart 
nyitva)

• péntek: 8.00–12.00
Telefonos ügyintézés és hibabejelentés 
a 72/503-402-es számon lehetséges.
A telefonos ügyfélszolgálatot a hétfői, 
keddi, szerdai napokon 8 órától 15 
óráig, csütörtökön 7 órától 19 óráig, 
pénteki napokon pedig 8 órától 12 
óráig érhetik el.

Telefonos hibabejelentés 
minden nap 0 és 24 óra 

között.

Április 19-től újra elindulnak a jár-
ványhelyzet miatt korábban felfüg-
gesztett tevékenységek, a lakásokban 
lévő melegvízmérők leolvasása és a 

melegvízmérők cseréje is. A leolvasá-
sok és cserék időpontjáról az érintett 
ügyfeleket előzetesen értesítik.

Pécsi 
Vagyonhasznosító Zrt.
A Búza téri ügyfélszolgálat hétfőtől 
péntekig 8.00 és 15.00 között tart nyit-
va.

Dél-Kom NKft.
Az esetleges zsúfoltság vagy a sorban 
állás elkerülése érdekében a Dél-Kom 
NKft. ügyfélszolgálatának szolgáltatá-
sait kizárólag előzetes időpontfoglalást 
követően tudják igénybe venni az ügy-
felek. Időpontfoglalás: new.delkom.
hu/idopontfoglalas-2
A Dél-Kom Nonprofit Kft. munka-
társai e-mailen (delkom@delkom.hu) 
levélben (7602 Pécs, Pf. 176.) vagy 
telefonon (72/805-410) is készséggel 
állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Pécsi Közterület-
felügyelet
A Pécsi Közterület-felügyelet április 
19-től kezdi meg a személyes ügyfél-
fogadást a Búza téren, hétfőtől csü-
törtökig 8 órától 13 óráig fogadják az 
ügyfeleket. A Pécs-keleti Közbiztonsá-
gi Centrumban április 19. és 23. között 
minden nap 10 órától 17.30-ig tarta-
nak fogadóórát.
A telefonos és elektronikus ügyintézés 
folyamatosan üzemel, hétfőtől csütör-
tökig 7.30-tól 16 óráig, pénteken pedig 
7.30-tól 13.30-ig.

A magát kormányközelbe manőverező Szili Katalin 
lehet a PTE kuratóriumának egyik tagja

Hétfőtől újranyit az önkormányzat cégeinek Búza téri ügyfélszolgálata

Szili Katalin Szili Katalin 
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