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A Seiren érkezése ajtót nyithat ázsiai befektetők előtt

Csak részben kompenzálta a kormány Pécset

Átvilágítás után: újabb nyomozás indult

ÚJJÁSZÜLETIK A MISINA-TETŐ: 
Összevonják a legnépszerűbb terveket



A japán nagyvállalat várhatóan 
júniusban veszi meg a telket a 

pécsi Déli Ipari Parkban, az építke-
zés ősszel kezdődhet. A modern au-
tókárpitokat gyártó cég első körben 
közel kétszáz munkahelyet teremt a 
városban.

 l Nimmerfroh Ferenc
Szándéknyilatkozatot írt alá a napok-
ban Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármes-
tere és a Seiren vállalatcsoport képvi-
selője, Toru Takegawa. A beruházás 
megvalósításának szándékát rögzítő 
nyilatkozat alapfeltétele a nemzetgaz-
daságilag kiemelt jelentőségű beruhá-
zás státusz elnyerésének.
Ruzsa Csaba alpolgármester lapunk-
nak elmondta, jelenleg a telek felmé-
rése zajlik, a Seiren mérnökei vizsgál-
ják, pontosan hova kerüljön a gyár és 
ehhez milyen előkészítő munkálatok 
szükségesek. A 23 hektáros ingatla-
non nagyjából két-három héten belül 
indulhatnak meg a közműmunkála-
tok és a tereprendezés. Az adásvételi 
szerződést a felek várhatóan júniusban 
írják alá, a gyár építése pedig ősszel, 
szeptemberben vagy októberben kez-

dődik. A szándéknyilatkozat aláírását 
követően Toru Takegawa rövid interjút 
adott lapunknak, amelyben kiemelte, 
hogy nagyon sok gyakorlati, vállalati 
szempontot vizsgáltak meg, mielőtt 
úgy döntöttek, hogy Pécsen építik meg 
gyárukat. 

Mint mondta, kifejezetten 
tetszett nekik a telek, a talaj, 
és persze a várostól kapott 

ajánlat is. 

Hozzátette, hogy a döntésben nagy 
szerepet játszott, hogy a városnak nagy 
egyeteme van, így megfelelő számú, 
jól képzett és képezhető fiatalt tudnak 
majd alkalmazni. Továbbá – folytatta 
– az egyetem lehetővé teszi, hogy a jö-
vőben folyamatosan tudják majd bőví-
teni a foglalkoztatottak számát. Mind-
emellett fontos szempont volt, hogy 
egy nagy múltú, történelmi városban 
telepedjenek le – mondta. 
A nemrég tartott találkozó kapcsán a 
vállalatcsoport képviselője kérdésünkre 
elmondta, hogy arra azért is volt szük-
ség, mert nagyon feszes menetrenddel 

dolgoznak, és minél előbb szeretnék 
megkezdeni a pécsi gyár építését, ami-
nek előfeltétele, hogy a 23 hektáros terü-
let egésze rendezett, munkakész legyen. 
Az egyeztetésen megtették azokat a lépé-
seket, amelyeknek köszönhetően ez a fo-

lyamat jogi szinten megindulhat. Ennek 
eredményeként gyorsabban kaphatják 
meg a szükséges támogatásokat, a város 
elkezdheti számukra a telek rendezé-
sét, a beruházás pedig minél hamarabb 
megkezdődhet – mondta.

Nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás lehet a Seirené

A pécsi születésű, a PTE Közgaz-
daságtudományi Karán végzett 

Palanovics Norbert tokiói nagykövet-
nek komoly érdemei voltak a Seiren 
vállalatcsoport Pécsre érkezésében. 
E-mailben kerestük meg a diplo-
matát, aki elmesélte, hogyan került 
képbe a japán cégnél Magyarország 
és Pécs. (Az alábbi az interjú szer-
kesztett változata, a teljes szöveget 
a PécsMa.hu oldalon olvashatják.)

 l Nimmerfroh Ferenc
– A sajtótájékoztatón, a bejelentés al-

kalmával megemlítették az Ön ne-
vét is, mint akinek érdemei vannak 
a cég Magyarországra településé-
ben. Nagykövetként milyen szerepe 
volt a folyamatban? 

– Tavaly novemberben üzleti úton jár-
tam Fukui tartományban, ahol talál-
koztam a Seiren illetékeseivel is. Ez volt 
az első kapcsolatfelvétel a céggel, ekkor 
elmondták, hogy a vállalat Európában 
szeretne gyártókapacitást létrehozni. 
Kollégáimmal ezt követően fogadtuk 
őket a nagykövetségen, ahol megtud-
tuk, hogy nem Magyarország lenne az 
elsődleges befektetési célpontjuk, de a 
fukui látogatásunkat követően felkel-
tette hazánk az érdeklődésüket. A cé-
get bemutattuk a Nemzeti Befektetési 
Ügynökségnek (HIPA), akikkel közö-
sen sikerült elérnünk, hogy a vállalat 
képviselői Magyarországra utazzanak. 

Ezt követően, az elmúlt fél évben fo-
lyamatos volt a kapcsolattartás a cég és 
nagykövetségünk között. 

Egy ilyen beszélgetésünk 
során került képbe Pécs 

városa is. 

– Úgy tudjuk, az elmúlt években már 
adódott lehetőség arra, hogy Pécs-
re érkezzenek japán befektetők. Mi 
volt az a plusz, vagy az a tényező, 
ami miatt éppen most sikerült a Se-
irent Pécsre csábítani? 

– Különös gondot fordítunk a külgaz-
daságra, ezen belül pedig arra, hogy 

minél több külföldi befektető hozza a 
vállalkozását Magyarországra. Ez a fo-
lyamat már jóval a konkrét megkeresés 
előtt megkezdődik. Igyekszünk alapos 
tájékoztatást nyújtani Magyarország-
ról, a magyar üzleti, befektetési lehe-
tőségekről. Minden befektető esetén, 
nagykövetségünk mellett nagyon fon-
tos szerepe van a Nemzeti Befektetési 
Ügynökségnek, valamint a potenciális 
befektetési helyszínnek – jelen esetben 
Pécsnek – is.  
A cégek számára kiemeljük az ország 
nyújtotta gazdasági előnyöket, ezt kö-
vetően pedig arról is dönteniük kell, 
hogy a különböző, lehetséges befekte-

tési helyszínek közül számukra melyik 
lehet a legkedvezőbb. Magyarország 
vonzó befektetési környezete és az ál-
talunk ajánlottak mellett a kommuni-
káció sebessége, valamint a befektető 
és a magyar szereplők között kiala-
kult bizalom ugyanolyan fontos volt a 
döntés meghozatalában. Véleményem 
szerint ezek a Seiren esetében mind 
nagyon jól alakultak. Nagy öröm 
számomra, hogy a tokiói nagyköveti 
megbízatásom alatt sikerült japán cé-
get a szülővárosomba csábítani. 
– Új munkahelyeken kívül mit hoz-

hat még Pécsnek a japán cég idete-
lepülése? 

– Ez egy nagy lehetőség a város szá-
mára. A mostani bejelentés poten-
ciális ajtónyitó lehet további ázsiai 
befektetések előtt, de a város civil kap-
csolatai és a Pécsi Tudományegyetem 
kutatási-oktatási együttműködései is 
tovább erősödhetnek majd Japánban. 
Azonban sok tennivaló van még, és az 
út legelején járunk, még nem szabad 
hátradőlni. Egy japán befektető szá-
mára nagyon fontos a kiszámíthatóság 
és stabilitás, hiszen ők hosszú távra 
terveznek. Ha a város ennek megfe-
lelő körülményeket tud biztosítani, a 
Seiren nemcsak hosszú évtizedeken 
át fontos szereplője lehet a város éle-
tének, hanem a cég viheti majd a vá-
ros és a régió hírét a világban, amely 
további üzleti lehetőségeket teremthet.

A japán vállalat érkezése ajtót nyithat ázsiai befektetők előtt

   Toru Takegawa és Ruzsa Csaba    Toru Takegawa és Ruzsa Csaba 
a szándéknyilatkozat aláírásakor a szándéknyilatkozat aláírásakor 

 Palanovics Norbert és a Seiren elnöke, Tatsuo Kawada Palanovics Norbert és a Seiren elnöke, Tatsuo Kawada
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Különösen nagy vagyoni hátrányt 
okozó hűtlen kezelés és egyéb 

bűncselekmények gyanúja miatt ren-
deltek el nyomozást három, a Tettye 
Forrásház Zrt. korábbi, az előző vá-
rosvezetés idején történt ügye miatt 
– áll a pécsi önkormányzat május 4-ei 
közleményében.

 l PécsMa.hu
A Tettye Forrásház Zrt. jelenlegi veze-
tője az önkormányzati cégek Péterffy 
Attila polgármester által elrendelt átvi-
lágítása és az azt követő elemző munka 
nyomán feljelentést tett a cég korábbi, 
még az előző, fideszes városvezetés 
idején felmerült ügyei miatt – idézi fel 
az önkormányzat múlt kedden kiadott 
sajtóközleménye.
Az új fejlemény az, hogy ezeket az 
ügyeket a Baranya Megyei Rendőr-fő-
kapitányság egyesítette, és elrendelte a 
nyomozást.

Az első ügy
Az egyik eset, amelyben a rendőrség 
nyomozást indított, az a 40 millió fo-
rintos hitel, amelyet 2016 májusában, 
a Zsolnay-háborúként elhíresült ese-
mények idején a Tettye Forrásház Zrt. 
nyújtott a Ledina Kerámia Kft.-nek. 
Az önkormányzat rövid összefoglalója 
a történtekről:
„A törzstőkétől eltekintve egyébként 
vagyontalan, tevékenységet nem 
folytató, telephellyel és eszközökkel 
nem, ám 112 – munkát nem vég-
ző – munkavállalóval rendelkező, a 
cégnyilvántartásba be nem jegyzett 

Ledina Kerámia Kft. úgy kapott 40 
millió forint kölcsönt a hitelezés-
sel egyébként nem foglalkozó Tety-
tye Forrásház Zrt.-től, hogy erről 
egy nem szabályszerűen összehívott 
rendkívüli igazgatósági ülés döntött. 
A közpénzből nyújtott, fedezetlen 
hitelből fiktív munkaszerződések 
alapján, az abban foglalt kötelezett-
ségek teljesítése nélkül, munkabér 
jogcímén eszközölt kifizetéseket a 
Ledina Kerámia Kft.”

Megjegyzendő, hogy a cég 
székhelye a pécsi Városháza 

volt, törzstőkéje pedig 3 
millió forint volt. 

A cég több alkalommal nevet és gazdát 
cserélt, mára fizetésképtelenségi okok 
miatt felszámolták.

A második ügy
A második ügy, amiben nyomozás 
indult, földmunkák biztosításához 
kapcsolódik – írja az önkormányzat. 
A rendelkezésre álló adatok alapján 3 
éven át, 2016 és 2019 között összesen 
69,2 millió forintot költött a Tettye 
Forrásház Zrt. jelzőtáblák és lámpák 
bérlésére ahelyett, hogy összesen egy-
két millió forintért megvette volna a 
munkákhoz szükséges eszközöket. Ez 
felvetette a különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó bűncselekmény alapos 
gyanúját. 

A harmadik ügy
Az önkormányzat közleménye szerint 
a rendőrök egy harmadik ügyben is 
nyomozni fognak. Mint írják, a pécsi 
Tettye Forrásház Zrt. igazgatósága 
2015 decemberében ülést tartott az 
egyik igazgatósági tag, dr. Szabó Iván 
budapesti ügyvédi irodájában. Az 
igazgatóság itt egyebek mellett két ta-
nulmány megrendeléséről határozott. 
Ezek összesen több mint bruttó 11 
millió forintba kerültek.
Az átvilágítás és az azt követő elem-
ző munka alapján kiderült: a tanul-
mányokban közös, hogy a kiírásnak 
nem feleltek meg, feleslegesek voltak, 
javarészt jogszabályok egyébként bár-
ki számára hozzáférhető gyűjteménye 
alkotta az anyagokat. Közös bennük 
továbbá – folytatódik a közlemény –, 
hogy a meghívásos eljáráson nyertes 
mindkét cég (a Bally Holding Trust 
Kft. és a Greek Solution Kft.) dr. Sza-
bó Iván szomszédja, barátja és korábbi 
üzlettársa, Bozóki János érdekeltségé-
be tartozott.
Dr. Szabó Iván nevét a 2009-es pécsi 
vízműfoglalás idején, majd a Zsol-
nay-háború és a Ledina Kerámia Kft. 
megalapításakor ismerhette meg a 
közvélemény, Bozóki János pedig ké-
sőbb az utóbbi cég tulajdonosaként 
tűnt fel – írják.
A Baranya Megyei Rendőr-főkapi-
tányság a fenti ügyekben jelentős va-
gyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és 
egyéb bűncselekmények miatt rendelt 
el nyomozást.

Pótmagánvádat nyújtott be az eltűnt PSN Zrt.-s 
adathordozók miatt Vári Attilával szemben a 

Pécsi Sport Nonprofit (PSN) Zrt. vezérigazgatója, 
értesült a hírről a Szabad Pécs. Ebben az ügyben 
nyomozás is indult, csakhogy azt végül megszün-
tették, mégpedig úgy, hogy Vári Attilát még tanú-
ként sem hallgatták ki, miközben a feltételezett 
bűncselekmény vagy szabálysértés idején ő volt a 
pécsi önkormányzati sportcég első számú, felelős 
vezetője.

 l Nimmerfroh Ferenc
Tavaly februárban írtuk meg, hogy a Péterffy At-
tila polgármester által elrendelt átvilágítás az ön-
kormányzati sportcégnél is feltárt egy sok kérdést 
felvető ügyet: a Vári Attila irányította PSN Zrt. szá-
mítógépeiből és rendszeréből közvetlenül az önkor-
mányzati választások után merevlemezek és adatok 
tűntek el.
A pótmagánvád benyújtását a pécsi önkormányzat 
megerősítette a lapnak.

Azt írták, hogy a PSN Zrt. 2021. február 2-án nyúj-
tott be pótmagánvádat Vári Attilával szemben az „1. 
rb. a Btk. 423.§ (2). b. pontja szerint minősülő és 
büntetendő információs rendszer vagy adat megsér-
tésének vétsége, illetve 1. rb. a Btk. 372§ (1). bekez-
désébe ütköző és (2). bekezdés a. pontja szerint mi-
nősülő kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétsége 
ügyében”. Hozzátették, hogy a nyomozóhatóság sem 
tanúként, sem gyanúsítottként nem hallgatta ki Vári 
Attilát, „ugyanakkor tény, hogy a feljelentést követő-
en Vári Attila adathordozókat vitt be a rendőrségre”.
Az önkormányzat Szabad Pécsnek küldött válasza 
szerint a bíróságon majd „elsősorban arra a kérdésre 
kell választ kapni, hogy az önkormányzati választáso-
kat követő napokban miért kellett eltávolítani a PSN 
Zrt. vezetőinek és titkárságának számítógépeiből 
a merevlemezeket, ezzel a feladattal ki és kit bízott 
meg, az adathordozók hogy kerültek Vári Attilához 
és ameddig nála voltak – vagy azt megelőzően – mi-
lyen beavatkozások történtek a merevlemezeken. A 
bíróság feladata lesz elbírálni a pótmagánvádat”.

Vári, aki a 2019-es választásokon a Fidesz polgár-
mesterjelöltje volt, a napokban közleményben tu-
datta Fidesz-közeli pécsi lapokkal, hogy lemond ön-
kormányzati képviselői mandátumáról. Okként nem 
a fenti ügyet jelölte meg, hanem azt, hogy a Magyar 
Vízilabda Szövetség elnökeként sok lesz a dolga a so-
ron következő olimpiák miatt.

Pótmagánvádat nyújtott be a PSN vezére Vári Attilával szemben

Elrendelték a nyomozást 
a Tettye Forrásház korábbi ügyeibena Tettye Forrásház korábbi ügyeiben

Vári AttilaVári Attila
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Amellett, hogy a városvezetés nem kap információt a pécsi fertőzöttségi 
adatokról, ismert probléma az is, hogy az önkormányzatokat nem tájé-

koztatják arról sem, hogy miként halad a koronavírus elleni védőoltások be-
adása. Ezért Pécs szociális ügyekért felelős alpolgármestere személyesen 
fordult a város háziorvosaihoz adatokért.

 l PécsMa.hu
Fenti cikkünkből kiderült, hogy miért 
okoz gondot az, hogy az önkormány-

zat nem kap adatokat a fertőzöttek 
számának alakulásáról, de ugyanígy 

probléma az is, hogy a városvezetés 
továbbra sem kap adatokat arról, hogy 
miként halad a koronavírus elleni vé-
dőoltások beadása.
Ezzel kapcsolatban az önkormányzat 
adott ki közleményt, amelyben saj-
tóhírekre hivatkozva kiemelik, hogy 
sem a Müller Cecília vezette Nem-
zeti Népegészségügyi Központ, sem 
az Országos Kórházi Főigazgatóság 
nem rendelkezik ilyen adatokkal. 
Mint írják, a kórházban ápoltak, a 
betegségen átesettek és az oltottak 
száma is fontos információ lenne 
minden városvezetőnek, hiszen ezek 
az adatok sok segítséget nyújthatnak 
abban, hogy például a pécsi, helyi 
maszkhasználatra vagy egyes köz-
területek látogatására vonatkozóan 
megalapozott döntést tudjanak hoz-
ni a jövőben.

Annak érdekében pedig – 
írja az önkormányzat –, hogy 

tisztább képet kapjanak 
a járványról, Nyőgéri 

Lajos szociális ügyekért 
felelős alpolgármester 
levélben fordult a pécsi 

háziorvosokhoz. 

Az alpolgármester azt kérte a házior-
vosoktól: szolgáltassanak adatot arról, 
hogy pácienseik hány százaléka kapta 
meg a koronavírus elleni védőoltást, és 
mekkora hányaduk esett át a betegsé-
gen.
„A pécsi háziorvosoknak pontosan a 
fele válaszolt a városvezetés megke-
resésére, a többiek nem érezték fontos-
nak, hogy így segítsék az önkormány-
zat járvány elleni védekezését” – írják.
Az adatokat szolgáltató orvosok szá-
maiból kiderül, hogy:

 ÄÁtlagosan pácienseik csaknem 53 
százaléka kapta meg a védőoltást, 
és 9 százalékuk esett át a betegsé-
gen.
 ÄEgyetlen olyan körzet van, ahol az 
oda tartozók mindössze 10 százalé-
ka kapta meg az oltást.
 ÄKét olyan körzet van, ahol az arány 
a 70 százalékot is meghaladja.
 ÄA legtöbb körzetben a páciensek 
több mint fele oltatta be magát az 
április 22-i adatok szerint.

Pécs önkormányzata ezúton is kö-
szönetét fejezi ki az adatokat szolgál-
tató háziorvosoknak, akik áldozatos 
munkájuk mellett ezen a módon a 
város járvány elleni védekezését is 
segítették.

A pécsiek több mint fele megkaphatta A pécsiek több mint fele megkaphatta 
a koronavírus elleni védőoltásta koronavírus elleni védőoltást

A Lánc utcai rendelőintézetben 
hat oltóhellyel oltópont üzemel, 

naponta közel ötven egyészségügyi 
dolgozó közreműködésével, emiatt 
viszont bizonyos szakellátások „bel-
assultak”. Erről és a helyi járvány- és 
oltottsági adatok hiányából fakadó 
problémákról is beszélt lapunknak 
dr. Kovács Ágnes, a pécsi önkormány-
zat egészségügyi tanácsadója.

 l Nimmerfroh Ferenc
Egy hónapja kerültek átmenetileg 
a PTE irányítása alá a pécsi önkor-
mányzati szakrendelők egy kormány-
rendelet alapján. Az intézkedést a jár-
ványhelyzettel és annak hatékonyabb 
kezelésével indokolták. 
Az önkormányzat már a központi in-
tézkedés előtt, saját kezdeményezésre 
is kialakított oltópontokat a három pé-
csi rendelőintézetben, a Lánc, a Veress 
Endre és a Csontváry utcában.
Jelenleg a Lánc utcában van oltóhely, 
hat oltóponttal. Amint azt dr. Kovács 
Ágnestől, az önkormányzat egészség-
ügyi tanácsadójától megtudtuk, az 
Egyesített Egészségügyi Intézmények 
közel ötven dolgozója – orvosok és 

asszisztensek – vesz részt naponta az 
oltásban, ami eddig panasz és tömeg-
jelenetek nélkül, flottul zajlott.

Mindezt úgy teljesíti az 
intézmény, hogy közben 

minden járóbeteg-
szakrendelés működik, 

egyet sem kellett 
felfüggeszteni.

A kevesebb orvos és asszisztens vi-
szont azt eredményezte, hogy bizo-
nyos szakrendelések „belassultak”, 
elsősorban a reumatológiára panasz-
kodnak a betegek.
Dr. Kovács Ágnes szerint ez szük-
ségszerű, hiszen a hat Lánc utcai 
oltópontból három a reumatológia 
területén van, a reumatológusok 
nagy számban vesznek részt az oltás-
ban. Ennek ellenére Kertvárosban, a 
Csontváry utcai rendelőben folya-
matosan működik ez a szakrendelés 
is, viszont a betegek részéről ez némi 
rugalmasságot igényel.
– Előfordulhat, hogy az időponttal 
rendelkező beteg nem ahhoz az orvos-

hoz tud menni, akihez szeretne. Kér-
jük a betegek megértését! – mondta dr. 
Kovács Ágnes.
Az egészségügyi tanácsadó lapunknak 
beszélt arról is, hogy az önkormányzat 
továbbra sem kap információt a pécsi 
fertőzöttségi adatokról, ahogy arról 
sem, hogyan áll a pécsi oltási program. 

– Az önkormányzat is felelős a pécsiek 
egészségéért. Ha ismernénk mondjuk 
a fertőzöttek pontos számát, finom-
hangolni tudnánk az önkormányzati 
intézményeknél a védekezési proto-
kollt vagy tudnánk alakítani a helyi 
járványügyi szabályozáson – mondta 
dr. Kovács Ágnes.
A szakember szerint a poszt-Covid 
szindróma, azaz a fertőzés után kiala-
kuló betegségek, egészségügyi prob-
lémák komoly felkészülést igényelné-
nek az egészségügyi intézményektől. 
Ehhez azonban elengedhetetlen lenne 
tudni az adatokat, hiszen úgy kalku-
lálni lehetne, mennyien fognak ilyen 
problémákkal jelentkezni a rendelők-
ben a következő időszakban, speciali-
zálni lehetne például a szakrendelése-
ket.
Az aktuális oltottsági adatok isme-
retében pedig az önkormányzat és 
annak egészségügyi intézményrend-
szere segíteni tudna abban, hogy mi-
nél többen felvegyék az oltást, mivel a 
járvány leküzdéséhez 70-80 százalékos 
átoltottságra van szükség, amitől még 
igen messze vagyunk –magyarázta dr. 
Kovács Ágnes.

Dr. Kovács Ágnes: szükség lenne a helyi fertőzöttségi adatokra

Dr. Kovács ÁgnesDr. Kovács Ágnes

Az adatok a védekezést és a tervezést is segítenékAz adatok a védekezést és a tervezést is segítenék
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Miután Magyarországon a beol-
tottak száma elérte a 4 millió 

főt, a nyitás újabb lépése következ-
hetett és így számos pécsi intézmény 
is újfent kinyithatta kapuit.

 l PécsMa.hu
Fontos hangsúlyozni, hogy ezeket az 
intézményeket, múzeumokat egyelőre 
csak védettségi igazolvánnyal lehet lá-
togatni, és ez nyár végéig valószínűleg 
így is marad. Gulyás Gergely minisz-
terelnökséget vezető miniszter ugyanis 
a május 6-i kormányinfón bejelentette: 
augusztusig biztosan fenntartják a jár-
ványügyi korlátozásokat a védettséggel 
nem rendelkezők számára.
Mutatjuk, hogyan nyíltak meg a kultu-
rális- és sporthelyszínek Pécsen.

Zsolnay Kulturális Negyed
Május 1-jétől újra látogathatók a Zsol-
nay  Kulturális  Negyed kiállításai, lát-
nivalói, infopontjai, továbbá a Cella 
Septichora Látogatóközpont, valamint 
a Művészetek és Irodalom Háza. Jó hír 
lehet az ide látogatóknak és persze a 
pécsieknek is, hogy elindulnak a sza-
badtéri vezetett séták is.
Május 4-től megtekinthetjük a negyed 
látogatóközpontjában Schmall Rafa-
el asztrofotós fantasztikus kiállítását 
(mi már megnéztük, és mindenkinek 
ajánljuk, a PécsMa.hu-n olvasható 
kedvcsináló cikkünk). A Művészetek 

és Irodalom Házában pedig újra lát-
ható Bátori Zsolt fotóművész tárlata A 
gyümölcsös és a város címmel.

Janus Pannonius Múzeum
A Janus Pannonius Múzeum május 
4-én, kedden nyitotta meg kapuit a 
látogatók előtt. E naptól a sok éve 
megszokott (10 és 18 óra közötti) 
nyitvatartás szerint  tekinthető meg a 
Csontváry-, a Vasarely- és a Zsolnay 
állandó kiállítás.
A szintén megnyíló Modern Magyar 
Képtárban a Variációk a Színes város-
hoz címet viseli az a kiállítás, amely az 
1967 és 1972 között nyaranta a bony-
hádi zománcgyárban dolgozó művé-
szek, és Victor Vasarely alkotásait mu-
tatja be – érdemes megtekinteni.

Pécsi Sport Nonprofit Zrt.
Megnyitották már az Abay Nemes 
Oszkár Sportuszodát és a szaunát. 
Emellett a Várkői Ferenc Diák- és Sza-
badidőközpont, a tüskésréti műfüves 
labdarúgópálya, valamint a városi lő-
tér is látogatható.

Pécsi Állatkert
Sokan várták már május elsejét, aznap 
kinyithatott a pécsi állatkert is, terüle-
tén belül nem rendeltek el korlátozást 
(a védettségi igazolvány felmutatásán 

kívül), de fenntartják arra a jogot, ha 
esetleg tömeg alakulna ki. 

Az állatkertben a 
védett személyeknek a 

maszkviselés nem kötelező, 
de egyes helyeken ajánlott.

Könyvtár, színház, koncert
A Tudásközpont és a Csorba Győző 
Könyvtár intézményegységei 10-én 
nyitnak, az épület hétfőtől szombatig 
10–18 óráig lesz nyitva. A könyvtár 
azokra is gondol, akiknek még nincs 
meg a védettségi igazolványuk: foly-

tatja a könyvcsomagozást, továbbá a 
könyvfutár házhozszállítási lehetőség 
is megmarad.
A Pécsi Kulturális Központ május 5-én 
nyitott meg, a pécsi színház viszont jú-
nius előtt várhatóan nem tart előadá-
sokat.
Óvatosan, lépésenként nyit a Pannon 
Filharmonikusok: „hibrid” koncertek-
re számíthat a közönség, az előadások 
többségét élőben is közvetítik és a Ko-
dály Központ nézőterén is helyet foglal-
hatnak elsőként a bérlettel rendelkezők, 
de persze a jegyvásárlás is nyitott lesz. 
További részletek a PécsMa.hu oldalon 
olvashatók.

Így nyitottak a pécsi kulturális- és sporthelyszínek

A zoo területén belül nem rendeltek el korlátozást  A zoo területén belül nem rendeltek el korlátozást  
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Két közleményben is bírálta a Fi-
desz pécsi képviselőcsoportja a 

városvezetés tevékenységét az el-
múlt napokban, az egyikre válasz is 
érkezett a Mindenki Pécsért frakciói-
tól. Terjedelmi korlátok miatt mindhá-
rom szövegből csak részleteket köz-
lünk, teljes egészében a PécsMa.hu 
oldalon találhatók meg. A közlemé-
nyeket – azokon a pontokon, ahol tény-
ellenőrzést igényeltek – kommentál- 
tuk.

 l Nimmerfroh Ferenc

Az egyik Fidesz-közlemény a pécsi vá-
rosvezetés ingatlanértékesítési tervére 
reagál (lásd: 7. oldal). Az önkormány-
zat liciteljáráson elsősorban pécsiek és 
pécsi cégek számára kíván eladni „nem 
stratégiai jellegű” ingatlanokat, a be-
vételből pedig az állami hitel ez évre 
esedékes részletét fizetnék ki. A szóban 
forgó ingatlanokon jelenleg még állami 
jelzálog van, ami alól felszabadítanák 
azokat, mivel a város a hitel egy részét 
már visszafizette. A Fidesz erre kétféle-
képpen reagált. Egyfelől „MSZP-közeli 
érdekköröket” vizionálnak leendő vevő-
ként, másfelől tippeket adnak, honnan 
teremtse elő az önkormányzat a hiteltör-
lesztésre a pénzt. Két fontos tényt elfelej-
tettek megemlíteni a közleményben:
1.  Az ingatlanokon azért van jelzálog, 

mert összesen több mint 12 milliárd 
forint állami hitelre szorult 2017-ben 

és 2018-ban a fideszes önkormány-
zat. A hitel pedig azért kellett, mert 
az akkori önkormányzati vezetés a 
csőd szélére sodorta a várost. Idén 
szeptember végéig 1 milliárd 750 
millió forint törlesztőrészletet kell a 
városnak kiizzadnia emiatt, és még 
messze a végtörlesztés.

2.  A pécsi önkormányzat járványhely-
zet és kormányzati elvonások miatti 
vesztesége ebben az évben közel 6 
milliárd forintra rúg. 

A Fidesz közleményének 
főbb részei:
„Megdöbbenéssel szereztünk tudomást 
arról, hogy a pécsi városvezetés azt 
tervezi: kiárusítja a pécsiek vagyonát. 
(…) Nincs kétségünk afelől, hogy ebben 
az üzletben is egy jól meghatározható, 
MSZP-közeli érdekkör fog jól járni! (...) 
Javasoljuk, hogy ne a város vagyonát 
tegyék pénzzé, mert arra szüksége van a 
következő generációknak, szüksége van 
Pécsnek! Ehelyett Péterffy Attila:
– azonnal állítsa le a tízmilliókba kerü-
lő, de csak kamu »eredményeket« szállí-
tó átvilágításokat;
– szüntesse meg a százmilliókba kerülő 
haveri álláshelyeket;
– vonja vissza a több tízmillió forintos, 
teljesen szükségtelen és értelmetlen ta-
nácsadói és »szakértői« megrendeléseket;
– ne vadonatúj cégautókat vásárolja-
nak, vagy lízingeljenek a tisztviselők és 
a frissen kinevezett cégvezetők. 

– Ha mindezeket megfogadja a pécsi 
városvezetés, akkor a város vagyoná-
nak felélésére és kiárusítására sem lesz 
szükség. ”

Másik közleményük témája a Péterffy 
Attila polgármester által elrendelt, az 
önkormányzat cégeit érintő átvilágí-
tás.
Az átvilágítás legfrissebb eredményé-
ről, egy, az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Tettye Forrásházhoz kötődő 
feljelentésről lapunk 3. oldalán olvas-
hatnak a „Második ügy” című fejezet-
ben. Feltehetően erre reagált a Fidesz 
helyi szervezete. Néhány nappal a Fi-
desz közleménye után kiderült: a rend-
őrség ebben az ügyben, és még további 
két, a Tettye Forrásházhoz kötődő fel-
jelentés nyomán is nyomozást indított 
(3. oldal).
Mivel a közlemény a jelenlegi önkor-
mányzat által az átvilágítással meg-
bízott ügyvédekről is beszél, érdemes 
felidézni, a fideszes önkormányzat ide-
jén mennyi pénz ment el ügyvédekre, 
ügyvédi díjakra: öt év alatt 1,3 milliárd 
forint. Ezt szintén a Péterffy-féle átvi-
lágítás tárta fel.

A Fidesz közleményének 
főbb állításai:
„Miközben más városok sokat fejlődtek 
az elmúlt másfél évben (...), Pécsett csak 
az MSZP holdudvara és háttéremberei 
gazdagodnak. (...)

Tízmilliókat szivattyúztak már ki Pé-
terffy felbérelt ügyvédei. (...) Rendre 
kudarcot vallanak a hivatalos eljárá-
sokban, feljelentéseikben a nyomozó-
hatóság nem talált bűncselekményt. 
Ennek ellenére, jogi kiskapukat és idő-
húzást kihasználva továbbra is csak rá-
galmaznak, vádaskodnak, tisztességes 
szakembereket próbálnak kikészíteni 
jogi cselekkel. 
(...)
Arra kérjük a pécsieket, ne hagyják 
magukat becsapni; ne higgyenek ezek-
nek az olcsó jogi blöfföknek és lejára-
tásoknak; ne higgyenek a városvezetés 
hazugságainak! Egyetlen céljuk van: 
húzni az időt és bemesélni a pécsieknek, 
hogy itt nem politikai boszorkányüldö-
zés, hanem komoly, megalapozott »szá-
monkérés« folyik.
Ezzel szemben a valóság az, hogy 2019 
ősze óta nem tudott feltárni semmiféle 
törvénytelenséget egyik jól fizetett, tíz-
milliókat zsebrevágó »átvilágító« sem.”

A városvezető Mindenki 
Pécsért-frakciók 
sajtóközleményükben 
reagáltak utóbbi 
közleményre:
„Minden olyan kirobbanó botránnyal, 
feljelentéssel és nyomozással hangosabb 
lesz a pécsi Fidesz képmutató méltatlan-
kodása, amelynek alapját a városvezetés 
által ígért és elindított átvilágítás adja. 
Érthető a kétségbeesésük: a hatóságok 
már most majdnem egymilliárd sző-
rén-szálán eltűnt pécsi adóforint ügyé-
ben nyomoznak. (…) Mutatjuk, hogy a 
pécsi önkormányzati cégek átvilágítása 
nyomán jelenleg milyen összegű cselek-
mények miatt folyik nyomozás:
• Tettye Forrásház – 120 millió forint,
• Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. – 346 

millió forint,
• Tüke Busz Zrt. – 135 millió forint,
• Zsolnay Örökségkezelő NKft. – 330 

millió forint.

Ez összesen 931 millió forint, majdnem 
másfélszer annyi, mint a Volvo-bot-
rányban eltüntetett közpénz. 
(...)
Pécs város vezetése eltökélt abban, hogy 
akikről kiderül: hanyagul, hűtlenül ke-
zelték a pécsiek vagyonát, azokat fele-
lősségre kell vonni. (…) Sőt, eltökélt ab-
ban is, hogy olyan tíz év után, amihez 
hasonlót a tatárjárás óta nem láttak, 
visszakapják a pécsiek a büszkeségü-
ket is, azzal az érzéssel együtt, hogy a 
városnak újra van gazdája. Olyan, aki 
nem néz félre szemlesütve, ha a közva-
gyonról van szó.”

Fidesz: boszorkányüldözés 
– Városvezetés: eredményes átvilágítás
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Folytatnák a „zöld" buszok beszerzését. Társadalmi egyeztetésre 
bocsátotta a kormány a 2021–27-es uniós költségvetési ciklushoz 

kapcsolódó Területfejlesztési Operatív Program legújabb „fejeze-
tét”, a TOP Pluszt.

 l Nimmerfroh Ferenc 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a települések jelzik a kormányzat 
számára a következő évekre vonatkozó fő stratégiai fejlesztési céljaikat. 
Azaz, hogy milyen saját beruházásokra szeretnének majd uniós forrá-
sokat felhasználni, milyen irányba akarják fejleszteni a várost. Ruzsa 
Csaba, Pécs alpolgármestere lapunknak elmondta, több célterületet 
jelölt ki a város. 

 ÄA zöld város koncepcióba beemelték az alternatív energiák felhasz-
nálását célzó fejlesztéseket, a zöld busz programot, és ide tartozik a 
Tüskésréti út folytatása, aminek célja a belvárosi forgalom és ezáltal 
a légszennyezettség csökkentése.
 ÄA gazdasági és iparfejlesztési fejezetbe az ipari területek előkészítése 
és az irodaház-fejlesztés tartozik.
 ÄTurisztikai fejlesztésekre is pályáznának, a rég várt akvaparkot ho-
tellel együtt építenék meg, a Mecsek turisztikai fejlesztését pedig 
azon a vonalon tervezik folytatni, amelyen a Misina-tető felújítása 
megindult.
 ÄKülön fejezete van a közösségi sportfejlesztéseknek: parkokban sze-
retnének sportolási lehetőséget biztosítani a pécsieknek ezek révén.
 Ä Intézményfelújításra (óvodák, bölcsődék) is ebből az uniós keretből 
igényelnének forrást.
 ÄA bérlakásállomány felújítással vagy építéssel való fejlesztésére is 
szeretne uniós forrást szerezni a város, egyelőre kérdés, hogy ez a 
cél a TOP Pluszba belefér-e.

Határozott célja az önkormányzatnak, hogy a lehető legtöbb uniós 
forrást sikerüljön lehívni a kiemelt fejlesztési célokra – fogalmazott az 
alpolgármester.

Ingatlanokat 
értékesítene a város
Ingatlanfejlesztési igényfelmérést indít a város, az ezt lebonyolító Pé-

csi Vagyonhasznosító Zrt. honlapján már el is érhető a 81 ingatlanból 
álló lista.

 l Szakács Miklós 
A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. honlapján már teljes egészében elérhető az 
a 81 elemből álló lista, amely a város tulajdonában lévő, értékesíteni kívánt 
ingatlanokat tartalmazza. A városi cég oldalán bárki megnézheti ezeket, és 
ha érdeklődik egy adott ingatlan iránt, azt egy igénybejelentéssel ugyanott 
meg is tudja tenni.
A listán jó pár építési telek, lakóépület, vagy akár műemléki védelem alatt 
álló ingatlan is szerepel. A belváros szívében, a Mária utcában két olyan, 
sokak által ismert épület is van, amelyet a város értékesítene. Az egyik a Bó-
bita bábszínház egykori épülete, a másik pedig az Angster házként ismert 
ingatlan, a valaha volt pécsi orgonamanufaktúra otthona, de értékesítenék 
a volt Vidámpark területét is.
Az eddig példa nélküli ingatlanfejlesztési igényfelmérés után, az értékesített 
ingatlanokból befolyó összeget a város a Pécs korábbi vezetése által 2017-
ben felvett állami hitel törlesztésére fordítaná.

Fontos kiemelni, 
hogy aki igényt nyújt be, 

az még nem jár semmilyen kötelezettséggel.

Nem csak megvásárolnia nem kell az igény benyújtása után az adott ingat-
lant, vagy ingatlanokat, de a későbbi liciteljárásban sem kell részt vennie. 
Ugyanakkor elővásárlási jogot sem teremt az érdeklődés.

Ipari területek, zöldebb város, sportparkok: ezekre szereznének uniós pénzt 

A zöld város koncepcióba beemelték a zöld busz programotA zöld város koncepcióba beemelték a zöld busz programot
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Május 10-én rendezik meg az Élő 
Adás névre keresztelt adomá-

nyozó estet a Pécsi Közösségi Ala-
pítvány szervezésében. Három civil 
szervezet igyekszik majd meggyőzni 
az adakozókat arról az online esemé-
nyen, hogy az ő céljaikat támogassák 
felajánlásukkal. Idén a Papír Panír, a 
Pécsi Kosár Közösség és a Parkinson 
Betegek Egyesülete vesz részt az Élő 
Adáson. Lássuk, hogy a három szer-
vezet mire is próbál meg gyűjteni.

 l Szakács Miklós

Papír Panír
Az Élő Adáson idén a Vince-pa-
tak  Regatta  megvalósításához kérnek 
támogatást. A rendezvény már több-
éves hagyományra tekint vissza, hi-
szen 2018 óta minden évben megren-
dezik – tudtuk meg a Papír Panír egyik 
alapítójától, Jankó Mátyástól.
– A Papír Panír másik alapítója, Ko-
vács Tamás a Tettyén nőtt fel, innen 
jött az ötlet – mondta Jankó. – A Vin-
ce utcában van is egy csatorna, víz 
viszont nem volt benne. A szolgáltató 
támogatóan állt az ötletünkhöz, így 
a  regatta  idejére, egy napra a víz a 
felszínre törhet, így tudjuk úsztatni a 
hajókat. Igazából ez az esemény egy 
papírhajóversenynek álcázott pedagó-
giai program.

Három kategóriában lehet 
nevezni a helyszínen. 

Az idén június 12-re tervezett Vin-
ce-patak  Regatta  délelőtti program-
jában a sprint és az akadályverseny 
selejtezői mennek, kora este pedig 
a kalózfutam a fő attrakció. Az első 
két kategóriában bárki nevezhet, bár-
hányszor. A lényeg, hogy a helyszínen 
hajtogatott hajókkal kell indulni. A 

kalózfutam azonban már 
lehetőséget ad az igazi 
sufni-megoldásokra 
is, itt az otthon ké-
szített vízi jármű-
vekkel lehet ver-
senybe szállni.
– Ez egy teljesen in-
gyenes rendezvény, 
mindig is így akartuk 
csinálni – mondta Jankó 
Mátyás lapunknak. – Ez 
a mi küldetésünk. Szeretnénk 
szórakoztató, jó programot adni gye-
rekeknek, felnőtteknek, családoknak. 
Az utóbbi években két nagy támoga-
tónk volt, illetve pályázati forrásokból 
igyekeztünk még látványosabbá, szí-
nesebbé tenni a  regattát. Idén az Élő 
Adásban van minden bizodalmunk, 
mivel nem sok pályázati lehetőségük 
akadt. – Azt gondolom, hogy jó esé-
lyünk van elérni a második licitlépcsős 
célt. Ebben az esetben pedig hasonló-
an látványos programot fogunk tudni 
szervezni június közepén.

Pécsi Kosár Közösség
– Szeretnénk, hogy minél több egész-
séges, beazonosítható helyről szárma-
zó, és ellenőrizhető módon termesztett 
élelmiszer jusson el minél több ember-
hez – mondta el Jászai Andrea, a Pécsi 
Kosár Közösség egyik szervezője.
Jelenleg mintegy 30 kistermelővel mű-
ködnek együtt, és nagyjából 200 család 
vásárol rendszeresen rajtuk keresztül.
– Egy 50 fős önkéntes csapattal dol-
gozunk, így a mostani létszám mind 
a termelők, mind a vásárlók tekinte-
tében a maximumot közelíti – árulta 
el Jászai. – Az Élő Adás ezért is jó le-
hetőség számunkra, hogy olyan célok 
megvalósítására gyűjtsünk, amelyek 
nagyban segítenék a munkánkat. Több 
lépcsőt kellett megjelölnünk. Ha a mi-

nimum célt sikerül elérnünk, 
logisztikai fejlesztéseket 

tudnánk megvalósítani. 
Ha több adomány foly-
na be, akkor az idő-
seknek, mozgásukban 
korlátozottaknak ház-

hozszállítási lehetőséget 
biztosíthatnánk. Az Élő 

Adáson az álom a harma-
dik lépcső lenne. Ha az ehhez 

szükséges adománymennyiség 
összejön, akkor az informatikai hát-

terünket fejleszthetnénk. Létre tud-
nánk hozni egy igazi webshopot.
A célok tehát megvannak, de ami a 
legfontosabb, a motiváció nem pénz-
függő. Akárhogyan is alakul az Élő 
Adásos „szereplés”, akkor is a szemlé-
letformálásért fognak dolgozni a Pécsi 
Kosár Közösségben.
– A tudatos, etikus vásárlás kultúráját 
szeretnénk minél többekkel megis-
mertetni – jelentette ki Jászai Andrea. 
– A hosszú távú cél az, hogy kizárólag 
vegyszeres kezelés nélküli élelmiszerek 
legyenek elérhetőek nálunk. A már 
említett szemléletformálásnak fontos 
tere lehetne, ha workshopokat tud-
nánk szervezni, ez azonban már azért 
pénzkérdés is. 
Ha jól sikerült az Élő Adás, talán erre 
is tudunk majd erőforrásokat fordíta-
ni.

Parkinson Betegek 
Egyesülete
Országszerte több városban működik 
Parkinson-betegekkel foglalkozó szer-
vezet, így Pécsett is. A pécsi Parkin-
son Betegek Egyesülete már 2004 óta 
igyekszik összefogni az ebben a kór-
ban szenvedők közösségét. 
Az egyesület elnöke, Sárvári Er-
zsébet lapunknak elmondta, hogy 
céljaik között kiemelt helyet foglal 

el a betegség minél korábbi felis-
merésének elősegítése. A Parkinson 
Betegek Egyesülete heti rendszeres-
séggel szervez tagjainak találkozó-
kat. Ezeken dráma- és hangterápia 
segítségével járulnak hozzá a betegek 
állapotának javításához, vagy fenn-
tartásához.
– Ezen kívül van zene-, és táncterá-
piánk, de vízitornára is járhatunk – 
árulta el a szervezet elnöke. – Az Élő 
Adáson való részvételünk azért jó hír, 
mert így számunkra fontos dologra 
tudunk majd adományokat gyűjteni.

Sok tervünk van.

Attól függően, hogy mennyit sikerül 
összegyűjteni május 10-én, többféle 
felhasználási módot is megtervez-
tünk. A fő célunk, hogy az eddi-
gieknél is jobban tudjuk felhívni a 
figyelmet a betegségre. Amit össze-
gyűjtünk, abból ezt az ismeretter-
jesztést erősítjük. De tervben van egy 
életvezetési tanácsadó könyv kiadásá-
nak a segítése, sőt, szeretnénk Pécsett 
nyitni egy Parkinson Pontot. Ez azért 
lenne nagyon jó, mert oda bárki be-
jöhetne, aki szeretne többet megtudni 
a betegségről, aki esetleg már észlelte 
az első tüneteket, de annyire még nem 
nyitott, hogy egy nagyobb közösség-
ben próbáljon segítséget kérni.
És van egy olyan álom is, ami akkor 
valósulhat meg, ha az Élő Adáson si-
kerül elérni a harmadik lépcsőt.
– Több eseményt akarunk szervezni, 
akár elérni azt, hogy a 2022-es Par-
kinson-világnap országos központi 
rendezvényét Pécsre tudjuk hozni – 
mondta Sárvári.

A három szervezetet egy-egy külön 
cikkben is bemutattuk, a bővebb vál-
tozatot a pecsma.hu-n olvashatják.

Hogyan kapcsolódik össze a papírhajóverseny, 
a tudatos vásárlás és a Parkinson-kór?

„Egy papírhajóversenynek álcázott pedagógiai program”„Egy papírhajóversenynek álcázott pedagógiai program” Három civil szervezetet támogathatunkHárom civil szervezetet támogathatunk
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2019-ben indult Pécsett a HungAIRy LIFE integrált projekt, amelynek sikeres 
működéséhez elengedhetetlen, hogy az abban kiemelt szerepet vállaló öko-

menedzserek elvégezzenek különböző szakmai továbbképzéseket. A nemré-
giben megtartott kerékpáros-közlekedésről szóló szemléletformáló képzésről 
számolt be lapunknak Szénásy Luca, az önkormányzat ökomenedzsere.

 l Pernecker Dávid
Két éve, 2019. január 1-jén indult el 
Pécsett is a levegőminőség javítását 
célzó 8 éves környezetvédelmi LIFE 
integrált projekt, a HungAIRy. A pro-
jektben részt vevő 10 településen 2020 
első felében kezdték meg működésü-
ket az ökomenedzser-irodák, többek 
között Pécsett is. Az ökomenedzserek 
szakmai munkáját és annak hátterét 

az Ökomenedzser Tudásközpont biz-
tosítja, amelyet a HungAIRy projektet 
koordináló Herman Ottó Intézet Non-
profit Kft. hozott létre és működtet.
Az ökomenedzserek egyik legfonto-
sabb feladata, hogy segítsék a projekt-
ben részt vevő települések levegőminő-
ségi terveinek felülvizsgálatát, emellett 
pedig jelen vannak helyi figyelemfel-

hívó, környezetvédelmi-szemléletfor-
máló akciókban is. Ahhoz pedig, hogy 
munkájukat a lehető leghatékonyab-
ban tudják végezni, folyamatosan részt 
vesznek továbbképzéseken is.
– A HungAIRy LIFE integrált projekt 
keretében már három szemléletformáló 
képzésen vehettünk részt, amelyek mind 
a lakossági károsanyag-kibocsátás té-
makörére épültek. Ezek a zöldhulladék 
kezelése, az energiahatékonyság és a 
környezetbarát szilárd tüzelés című kép-
zések voltak – idézte fel Szénásy Luca, 
a város önkormányzatának ökomene-
dzsere, hozzátéve, hogy a negyedik kép-
zésre a napokban, május 3-án került sor. 
Mint mondta, a kerékpáros-közle-
kedésre fókuszáló szemléletformáló 
képzésen többek között a Magyar Ke-
rékpárosklub és a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ szakemberei tartot-
tak előadást az érdeklődőknek. 
– Szó volt a kerékpározás környeze-
ti és egészségre gyakorolt előnyeiről, 
azonban a hátrányok és veszélyek sem 
maradtak ki az előadásokból. Megtud-
hattuk például, hogy biciklizés közben 
akár négyszer több aeroszol-részecskét 
lélegzünk be a nyugalmi állapothoz 
képest, ezért nem árt a maszkviselés 
és a forgalmas belvárosi területek el-
kerülése kedvezőtlen levegőminőség 
esetén. Fontos azonban hangsúlyozni, 

hogy napi félórányi biciklizésnek mint 
fizikai aktivitásnak még ilyenkor is 
nagyobb az egészségnyeresége, mint a 
kisméretű aeroszol-részecskék azaz a 
szálló por jelentette egészségveszteség, 
ami a kerékpárosokat éri – mondta. 
Kiemelte továbbá, hogy az előadások-
ból az is kiderült, hogy Magyarország 
a harmadik „legkerékpárosabb” ország 
Európában, de szóba kerültek a kerék-
pározással kapcsolatos tévhitek, illetve 
az autós-bringás-gyalogos együttmű-
ködés fontossága is. 
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg.

HungAIRy Pécs: bringázás közben is jól jöhet a maszk, de nem a vírus miatt

Egy uniós pályázat keretében 20-
20 millió forintból újulhat meg 

a Pécsbányai Közösségi Ház és a 
pécs-somogyi Kossuth Művelődési 
Ház is.

 l Pernecker Dávid
Ugyan a Pécsbányai Közösségi Házat 
az előző városvezetés idején egy uni-
ós pályázat keretében részben felújí-
tották, de akkor a rendelkezésre álló 
forrás nem volt elegendő a teljes ren-
oválásra. Az új, szintén uniós támo-
gatási keretnek köszönhetően viszont 
megkezdődhet az épület teljes körű 
korszerűsítése.
Sajgó György (Momentum – Minden-
ki Pécsért), a terület önkormányzati 
képviselője a fejlesztéssel kapcsolatban 
lapunknak elmondta, hogy az új 20 
millió forintos uniós pályázati keretből 
– önerő felhasználása nélkül – már be 
tudják fejezni az akadálymentesítést és 
meg tudják oldani a padló- és járófelü-
letek felújítását, a belső nyílászárók és 
bútorok cseréjét, a kertrendezést. Ki-
alakítanak továbbá egy nagyobb klub-
helyiséget is, beszereznek új öltözői 
és konyhai eszközöket és bútorokat, 
informatikai készülékeket. Hozzátette: 
az uniós forrásból egy napelemet is te-
lepítenek az épületre.

A képviselő kiemelte, hogy 
a fejlesztés több lépcsőben 
valósul meg, a munkálatok 
pedig idén nyár végén, ősz 
elején kezdődhetnek meg.

Nem szabad megfeledkezni egy másik 
fejlesztésről sem: az önkormányzat 
tulajdonában álló pécs-somogyi Kos-
suth Művelődési Ház is ugyanannak 
a Pécsi Helyi Akciócsoport által ko-
ordinált uniós pályázatnak a keretén 
belül születik újjá, mint a pécsbányai 
intézmény, szintén 20 millió forintból, 
önerő felhasználása nélkül.
A több mint 100 éves épület megérett 
a felújításra, hiszen kisebb állagmeg-
óvó munkákat leszámítva teljes körű 
korszerűsítésre megépülése óta nem 
került itt sor – tudtuk meg a terület 
önkormányzati képviselőjétől, Berényi 
Zoltántól (ÖPE-KDNP). Mint mond-
ta, a Vasasért Egyesület által üzemelte-
tett kultúrház felújítására az egyesület 
2019-ben nyújtotta be a pályázatot, a 
fejlesztésről szóló előterjesztést pedig a 
legutóbbi közgyűlést helyettesítő online 
konzultáción fogadta el – a járványügyi 
veszélyhelyzetben ráruházott jogköré-
vel élve – Péterffy Attila polgármester, 
így zöld utat kapott a munka.

Az épületet teljesen akadálymentesítik, 
korszerűsítik a fűtési rendszert, lecseré-
lik a nyílászárókat, megújul a hőszigete-
lés, új bútorokat és eszközöket is besze-
reznek, továbbá a forrásból napelemet 
is telepítenek a kultúrházra. A közösségi 
ház földszintjén egy teljesen új szociális 
konyhát is kialakítanának, ahol közfog-
lalkoztatottak dolgozhatnak – mondta 

Berényi Zoltán, hozzátéve, hogy az 
alsó szint bővítéséhez kapcsolódó köz-
műbekötési munkák kivitelezéséhez az 
önkormányzat segítségét kérte.
A művelődési ház felújítási munkái 
márciusban már megkezdődtek, a 
korszerűsítést pedig várhatóan nyár 
közepe-vége felé fejezik be – emelte ki 
a képviselő.

Kultúrházak újulnak meg a keleti városrészben

    Nemsokára kezdődik     Nemsokára kezdődik 
a Pécsbányai Közösségi Ház felújításaa Pécsbányai Közösségi Ház felújítása
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A Misina Ötletbörze februárban 
zárult szavazásán szoros volt az 

eredmény, ezért a két legnépszerűbb 
koncepcióterv, az „Aktív Misina” és a 
„Családi Misina” egyes elemeit ösz-
szefésülik.  

 l Pernecker Dávid
Ahogy azt bizonyára sokan tudják, a 
Misina Étterem egykori épületének 
és környékének fejlesztését célzó Mi-
sina Ötletbörze önkormányzati ötlet-
pályázata február közepén lezárult, 
a legtöbb szavazatot pedig – noha 
csak hajszál híján – az „Aktív Misina” 
című koncepcióterv kapta. A szavazás 
egyértelműen megmozgatta a pécsie-
ket, összesen több mint 19 ezer voks 
érkezett a tervekre.
Mint ismert, összesen 35 pályamű 
érkezett tavaly szeptember végéig, 
a beküldött elképzelések közül egy 
nyolcfős szakmai zsűri választotta ki 
a legjobb ötöt, azok készítői 100-100 
ezer forintos jutalmat nyertek. Az öt 
nyertes pályamunkából tavaly decem-
berre készült el a szavazásra bocsátott 
három megvalósítható koncepcióterv: 
az „Aktív Misina” egy mozgás- és túra-
központ kialakítását célozta, a „Csalá-
di Misina” egy családcentrikus közös-
ségi tér megépítését tartalmazta, míg 
az „Interaktív Misina” koncepciójában 
egy bányászati kiállítást vázoltak. 
A szavazási időszak alatt végig az 
„Aktív Misina” és a „Családi Misina” 
versenyzett fej-fej mellett, az első és a 
második hely között pedig mindössze 
25 szavazat volt a különbség.
– Számtalan jelzés érkezett hozzánk a 
pécsiektől, azt kérve, legyünk tekintet-
tel a rendkívül szoros eredményre. Ezt 
nem hagyhattuk figyelmen kívül, és a 
városvezetés is belátta, hogy a „Családi 
Misinára” is óriási az igény. Így azt a 
döntést hoztuk, hogy mind a két kon-
cepcióból beépítünk elemeket a meg-
valósítás során, azonban az Aktív Mi-
sina kapja majd a nagyobb hangsúlyt 

– mondta lapunknak Bognár Szilvia 
alpolgármester.
Ezt megerősítette Csúcs Zoltán, a 
projektet koordináló Pécsi Városfej-
lesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
is, aki lapunknak elmondta, hogy az 
„Aktív Misina” és a „Családi Misina” 
koncepciótervei azért hasonlítottak 
egymáshoz, mivel a beérkezett pá-
lyaművek jelentős hányadában a pá-
lyázók is hasonló ötleteket fogalmaz-
tak meg. Ugyanakkor kiemelte, hogy 
a koncepciótervek – ahogy a nevük is 
jelzi – nem részletes kivitelezési tervek 
voltak, csak a lehetséges fejlesztési-ter-
vezési irányokat jelezték. Ebből kifo-
lyólag lehetett megoldható, hogy a két 
terv egyes elemeit összefésüljék. 
A vezérigazgató kiemelte, hogy a há-
romszintes épület mellett helyet kap 
egy felnőtteknek szóló kültéri edzőrész 
nyújtó- és erősítőelemekkel, valamint 
egy külföldi példák alapján tervezett 
gyermekjátszótér is, csúszdákkal és 
különféle mászókákkal. A legfelső, 

nyitott szinten lehetőség lesz egy bár 
kialakítására, ahol a panorámában 
gyönyörködve kávézhatunk, fogyaszt-
hatunk frissítőket – mondta Csúcs 
Zoltán, hozzátéve, hogy az épület tera-
száról nyílik majd egy kilátórész is, a 
környező fák lombjai felett. Az „Aktív 
Misina” eredeti terveiben szerepelnek 
még az alábbi elemek és funkciók:   

 ÄA központi épület alagsorában öl-
tözőket, csomagmegőrzőket, zu-
hanyzókat, mosdókat, pelenkázót 
alakítanak ki.
 ÄLehetőség lesz sport- és túraeszkö-
zök kölcsönzésére.
 ÄHibás, elromlott sporteszközeinket 
a központban meg is javíttathat-
nánk.
 ÄHelyet kap a túraközpontban egy 
pihenőtér is, kávézóval és büfével.
 ÄAz épületet és környékét akadály-
mentesítik, az épület szintjei lifttel 
is elérhetők lesznek.

A projekt legújabb fejleményei kap-
csán a vezérigazgató kiemelte, hogy 
a koncepciótervek alapján megindí-
tott tervezési beszerzési eljárás lezá-
rás megtörtént, a tervezési szerződés 
megkötésre került. Mint mondta, az 
engedélyezési tervek készítése már 
folyamatban van, a tervek tartalmát 
pedig az Építési Hatósággal, a szakha-
tóságokkal és a Városi Tervtanács vé-
leményei és javaslatai alapján véglege-
sítik. Ezután indítható meg az építési 
engedélyezési eljárás – mondta.
Csúcs Zoltán kérdésünkre elmondta, 
hogy az építési engedély és a kiviteli 
terv birtokában már megindítható lesz 
a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzé-

si eljárás, a folyamat sikeres lezárását 
követően pedig jövő tavasszal kez-
dődhetnek meg a munkálatok a Misi-
na-tetőn, amelyekkel tervezetten 2022 
végére készülhetnek el.
Ruzsa Csaba alpolgármester a fen-
tiekhez hozzátéve kifejtette, hogy az 
ötletpályázat keretében megújuló 
épület és környéke egy hosszabb távú 
központi fejlesztés egyik eleme lehet. 
Mint mondta, azt a fejlesztési igényt, 
amit a szavazás során a pécsiek meg-
fogalmaztak, szeretnék beépíteni a 
2021–2027-es uniós költségvetési cik-
lus tervezésébe is, így a jövőben akár 
újabb fejlesztések is helyet kaphatnak 
a területen. 
Az alpolgármester elmondta, hogy a 
tervezés folyamatába bevonják azokat 
cégeket is, akik később az üzemelte-
tésben is részt vehetnek majd: a PSN 
Zrt.-t és a Pécsi Vagyonhasznosító 
Zrt.-t. Hangsúlyozta, hogy az épület-
be tervezett üzlethelyiségeket az ön-
kormányzat bérbe fogja adni, az így 
befolyó bevétellel fedezve a közcélú 
kiadásokat. 
– Értelemszerűen olyan bérleti struk-
túrát szeretnénk kiírni, ami további 
pécsi sajátosságok, látványosságok be-
mutatását is lehetővé teszi. Így az, aki 
ellátogat a Misinára, nem csak a tv-to-
rony megújult környékét ismerheti 
majd meg, hanem több helyi érdekes-
séget, fontos látnivalót is. Az általunk 
kiírt pályázatban ezért többek között 
arra fogjuk kérni a leendő bérlőket, 
hogy tüntessék fel azokat a módokat, 
ahogy a pécsi termékeket, pécsi érté-
keket meg kívánják jeleníteni – mond-
ta Ruzsa Csaba.

Misina Ötletbörze: összevonják 
a két legnépszerűbb koncepcióta két legnépszerűbb koncepciót

Nem hagyhatták figyelmen kívül, hogy a „Családi Misinára” is nagy igény voltNem hagyhatták figyelmen kívül, hogy a „Családi Misinára” is nagy igény volt

Jövő tavasszal kezdődhet meg a munkaJövő tavasszal kezdődhet meg a munka
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A pécsi kulturális intézmények és 
szervezetek vezetőinek javasla-

tait a Művészeti Tanács építi majd be 
a város kulturális koncepciójába. 

 l Pernecker Dávid
Mint ismert, a városvezetés tavaly 
szeptemberben döntött arról, hogy a 
közgyűlés új szerveként létrehozzák a 
Művészeti Tanácsot, amely 2020 de-
cemberében meg is alakult. A tanács 
elsődleges feladata a hosszú távú kul-
turális stratégia és vízió megalkotása, 
egyeztetése a pécsi kulturális élet sze-
replőivel.

A város kulturális 
stratégiájának céljai, 
azok megalkotása és 

megvalósítása a pécsi 
művészek bevonásával 

valósulhat csak meg. 

– Ezért döntöttünk úgy, hogy minden 
művészeti területet érintően felkérünk 
nemzetközileg, illetve országosan el-
ismert pécsi művészeket, hogy Pécs 
a kulturális területen újra vezető sze-
repbe kerüljön és a pécsi művészek is 
újra otthonuknak érezhessék Pécset 
– mondta lapunknak Bognár Szilvia 
kultúráért felelős alpolgármester.

Mint mondta, ehhez a munkához el-
engedhetetlen bevonni azokat a városi 
szereplőket, akik jelenleg részt vesznek a 
pécsi kulturális programok megálmodá-
sában, megszervezésében és lebonyolítá-
sában. Ez volt az oka annak – folytatta az 
alpolgármester –, hogy az önkormány-
zat, illetve az önkormányzati cégek 
tulajdonában álló kulturális szerveze-
tek vezetőivel elkezdték összegyűjteni 
azokat a hagyományos és meghatározó 
programokat, illetve azokat a tervezett 
projekteket, amiket a városi szervezetek 
és cégek vezetői fontosnak vélnek. 
A kulturális intézmények vezetőinek 
a kulturális stratégiába szánt javasla-
tait május 6-án összegezték egy online 
kerekasztal-beszélgetésen, amin Bog-
nár Szilvia mellett részt vett Horváth 
Zsolt, a Pannon Filharmonikusok 
igazgatója, Horváth Tamás, a kulturá-
lis bizottság elnöke, Andricz Bertold, 
az állatkert igazgatója, Csornay Bol-
dizsár, a Janus Pannonius Múzeum 
igazgatója, Sramó Gábor, a Bóbita 
Bábszínház vezetője, Miszler Tamás, 
a Csorba Győző Könyvtár igazgatója, 
Lipics Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház 
igazgatója, Uhrik Teodóra, a Pécsi Bal-
ett vezetője és Pavlovics Attila, a Pécsi 
Kulturális Központ igazgatója, míg a 
ZSÖK-öt Rózsa Zoltán, a Kodály Köz-
pont Igazgatója képviselte. 

Az egyeztetésen megfogalmazott javas-
lataikat átnyújtják a Művészeti Tanács 
tagjainak, akik azokat tovább gondolják, 
illetve megvizsgálják annak lehetőségeit, 
hogy miként építhetők be szakmai vízió-
jukba – mondta Bognár Szilvia.
– Nem titkolt célja a kulturális szakembe-
reinknek, hogy hagyományteremtő cél-
lal irodalmi fesztivált szervezzünk, vagy 
hogy újjáélesszük az egykor nagy sikerű 

pécsi cserépfesztivált. Újra kell gondol-
nunk továbbá a kulturális programok 
koordinált szervezését, a közös elektro-
nikus platform alkalmazását, de emble-
matikus intézményeink működtetését is. 
Optimista vagyok a tekintetben, hogy 
a kulturális területen ebben a ciklusban 
strukturálisan és a funkciókat tekintve is 
meghatározó és jó irányba tett lépéseink 
lesznek – fogalmazott az alpolgármester.

Összegezték a Művészeti Tanács felé megfogalmazott javaslatokat

Bognár SzilviaBognár Szilvia
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Majdnem 6, egészen pontosan 
5,77 milliárd esik ki idén a pé-

csi önkormányzat költségvetéséből 
a járványhelyzet és a kormányza-
ti elvonások miatt. A város teljes 
kompenzációt vár a kormánytól, de 
egyelőre úgy tűnik, azt a 2 milliárdot 
kapja vissza, ami az iparűzési adó 
megfelezéséből származik.

 l Nimmerfroh Ferenc
Ahogy az a kormány honlapján megje-
lent, Pécs 2 milliárd 50 millió forintot 
(tehát NEM 2,5 milliárd forint, ahogy 
az egy pécsi fideszes önkormányzati 
képviselő közösségi oldalán hatalmas 
betűkkel megjelent) kap kompenzáci-
óként a kormánytól a kis- és középvál-
lalkozások megfelezett iparűzési adója 
miatt.
Gulyás Gergely a gazdasági válságeny-
hítő intézkedések között sorolta fel a 
legutóbbi kormányinfón azt a 23 mil-
liárd forintos összegű támogatási ke-
retet, mellyel a kormány összesen 27, 
„az átlagosnál rosszabb pénzügyi hely-
zetben lévő”, 25 ezer főnél népesebb 
város önkormányzatait kárpótolja az 
adómegfelezés miatti bevételkiesésért.

A Pécset érintő pontos 
számot Hoppál Péter hozta 
nyilvánosságra Facebook-

oldalán. 

Dr. Schmuck Roland pécsi MSZP-s 
önkormányzati képviselő a következő 
kommentet helyezte el a fideszes or-
szággyűlési képviselő posztja alatt:
„Csak a tisztánlátás kedvéért: Ne 
feledkezzünk meg az elvont gépjár-
műadóról (470 millió forint elvonás), 
az idei új szolidaritási hozzájárulásról 
(1,4 milliárd forint elvonás), a fide-
szes városvezetés által felvett hitelről 
(idei törlesztőrészlet: 1,75 milliárd 
forint), a kieső parkolási bevételek-
ről (kb. 340 millió forint becslés), a 
Tüke Busz Covid miatt kieső jegybe-
vételéről (kb. 700 millió forint becs-
lés), a Pécsi Vagyonhasznosító által 
adott bérletidíj-kedvezményekről, a 
reklámadótörvény módosítása miatti 
bevételkiesésről (90 millió forint), az 
idegenforgalmi adó kiesésről (50 mil-
lió forint) és a védekezés pluszköltsé-
geiről...”

Erre Hoppál hosszan sorolta, szerin-
te mennyi támogatásban részesítette 
a kormány a közelmúltban „Pécset”, 
szokás szerint keverve a működési és 
fejlesztési, valamint az önkormányzati 
és nem önkormányzati támogatásokat 
és költségeket. Megemlítette például a 
vásárcsarnok, a PMFC-fociakadémia, 
és az orvoskar új egyetemi épületének 
megépítéséhez adott plusz támoga-
tást, amire a beruházások időközbeni 
„megdrágulása” miatt volt szükség. 
(Azt nem említi, hogy mindhárom be-
ruházás generálkivitelezője kormány-
kedvenc cég.)
Megemlítette továbbá a ZSÖK és a 
színház idei évi állami támogatását, 
pedig egyik sem kegy: előbbire hosszú 
távú szerződés kötelezi a kormányt, 
utóbbi pedig abból adódik, hogy közös 
(önkormányzati+állami) fenntartású 
intézményről van szó.
Külön vicces, hogy a pécsi vállalko-
zásoknak adott munkahelymegtartó 
támogatásokat is felsorolja Hop-
pál, ami kicsit olyan, mintha azzal 
dicsekedne, hogy az elmúlt másfél 
évben nem szántotta be a várost a 
kormány.
Karácsony Gergely budapesti főpol-
gármester is reagált az önkormányzati 
részkompenzációra. A főváros és kerü-
letei egyébként egy fillért sem kapnak 
ilyen címen a kormánytól. 

Közösségi oldalán azt írta:
„A kormány most 23 milliárdos ön-
kormányzati kompenzációt jelen-
tett be, miközben csak Budapestet 
a decemberi döntéssel több mint 
31 milliárd forintos bevételtől fosz-
tották meg. Persze a fideszes nagy-
városokat rögtön megszórták több 
mint 15 milliárddal, valahogy ebből 

az ellenzéki vezetésű városoknak 
akkor sem jutott. Ráadásul erről a  
döntésről is előbb értesítették a helyi 
Fidesz-szervezeteket, mint a meg-
választott ellenzéki polgármestere-
ket (…), a gazdaságvédelemre szánt 
pénzek mintegy háromnegyedét a 
kormány nem a gazdaság talpraállí-
tására, nem szociális támogatások-
ra, hanem saját hatalmi céljaira és 
klienseinek gazdagodására költötte. 
Közben az Európai Uniótól a magya-
roknak járó több mint 3000 milliárd 
forintról is lemondani készül a kor-
mány, csak azért, hogy ne kelljen el-
számolnia, miközben 4000 milliárd 
forinttal adósítja el a gyerekeinket 
Oroszországnak és Kínának.” 
Pécs polgármestere Facebook-oldalán 
kommentálta a kormány határoza-
tát. Megköszönte a kormány pozitív 
döntését, és hozzátette, szerinte „ez-
zel elismerték azt a megalkuvást nem 
tűrő szakmai munkát”, amelynek célja, 
hogy a pécsi önkormányzat gazdálko-
dását hosszú időszak után újra fenn-
tartható pályára állítsák. Ugyanakkor 
a polgármester szerint a munka ezzel 
még nem ért véget, a város továbbra is 
a teljes idei évi bevételkiesés (5,77 mil-
liárd) kompenzációját várja. 
Pécs egyik országgyűlési képviselő-
je, a fideszes Hoppál Péter múlt 
pénteken tartott sajtótájékoztatóján 
kiemelte, hogy az iparűzési adó ki-
esése miatt kapott 100 százalékos 
kompenzáció egy közös nagy siker. 
Saját, és Péterffy Attila polgármester 
munkáját is kiemelte, amelyet a tár-
gyalások során végeztek. Azt, hogy 
várható-e további kompenzáció is, 
nem zárta ugyan ki, de szerinte most 
már a városnak inkább azzal kell 
gazdálkodnia, amije van.

Részkompenzáció Pécsnek: közel hatmilliárd 
a kiesés, kétmilliárdot kap a város

A város teljes kompenzációt vár a kormánytólA város teljes kompenzációt vár a kormánytól
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Szülőfalujában, Szederkényben már abszolút megszokottnak számít Susányi 
Bianka, akit máshol viszont sűrűn megnéznek, sőt néha megbámulnak test-

magassága miatt. A 128 centiméteres fiatal nőt azonban nem igazán izgatja a 
dolog, teljes, sőt kifejezetten érdekes életet él. Erről mesélt most lapunknak. 

 lMatoricz Tekla
A baranyai faluban élő Susányi Bian-
ka családjában az első kisember, szülei 
és testvérei átlagos növekedésűek. A 
fiatal nő jelenleg 20 éves, a  Pécsi Tu-
dományegyetem (PTE) közgazdász-
hallgatója, a település német nemze-
tiségi énekkarának lelkes tagja 10 éve. 
Korábban néptáncolt is, valamint sze-
ret részt venni – persze amikor a jár-
ványhelyzet engedi – mindenféle helyi 
közösségi programon. Vagyis, teljesen 
átlagos életet él, csak éppen többen 
megfordulnak utána az utcán.

Alacsonynövésűek közt 
középmagasként is 
akadnak kihívások 
a mindennapokban
Mint azt Susányi Biankától megtudtuk, 
ő a maga 128 centiméteres magasságá-
val nem számít kifejezetten alacsony-
nak a kisemberek között. Vannak nála 
magasabb, de jóval alacsonyabb isme-
rősei is, akikkel a  Dávid Kisemberek 
Társasága országos programjain talál-
kozott.  Mindemellett azonban akad-
nak olyan hétköznapi tevékenységek, 
melyek kihívást okoznak neki, ezekről 
is mesélt nekünk.
Mint mondta, többször volt rá pél-
da, hogy egy nem akadálymentesített 
buszra csak nehezen tudott felszállni a 
magas lépcső miatt, de az is előfordult 
vele, hogy a fotocellás ajtó nem nyílt ki 
előtte, mert nem érzékelte őt. Talán a 
legkellemetlenebb élményei közé tar-
tozik, mikor egy biztonsági őr végig 

követte őt egy áruházban, mert – mint 
utóbb kiderült – a lopásgátló kapu sem 
mindig működik egy, az átlagosnál 
alacsonyabb vásárló esetében – me-
sélte. Hozzátette, olyan jó élményei is 
bőven vannak, mikor a boltokban al-
kalmazottak, sőt idegen vásárlók aján-
lották fel a segítségüket.
– Csúszdaparkban is megtörtént, hogy 
nem akartak felengedni a játékra a 
magasságom miatt. Ilyenkor azt szok-
tam mondani, hogy saját felelősségre 
lecsúszom, vagy részt veszek a mások 
szerint nem nekem való programon. 
Emellett azonban nagyon sok pozitív 
élmény ért, hiszen rengeteg embert 
sosem ismertem volna meg, ha nem  
kisemberként élnék, hisz emiatt je-
gyeznek meg engem mindig minden-
hol. Tulajdonképpen sok mindent 
köszönhetek annak, hogy kicsi vagyok 
– mondta.

Az otthonukban járóknak 
az tűnhet fel, hogy 

alacsonyabban vannak a 
villanykapcsolók, illetve 
minden helyiségben van 
egy-egy fellépő, mellyel 

könnyebben eléri a 
magasabban lévő dolgokat.

„De emellett ugyanúgy zajlanak a 
hétköznapjaim, mint a normális ma-
gasságú embereké. Részt veszek az 

online egyetemi kurzusokon, főzök, 
házimunkát végzek, teljesen átlagosan, 
csak 40-50 centivel lejjebb másokhoz 
képest” – fogalmazott.
Elmondta, a ruha- és cipővásárlás sem 
mindig zökkenőmentes: a gyerekosz-
tályról és a női legkisebb konfekció-
méretből szokott legtöbbször válogat-
ni az alacsony hölgy. A faluban pedig 
van varrónő, aki az átalakításokban 
tud segíteni.
Mint azt Susányi Bianka hangsúlyozta, 
mivel sokszor van a figyelem közép-
pontjában, ő igyekszik mindig csino-
san felöltözni, de van olyan egyébként 
lazább szerelésekhez szokott rokona is, 
aki kifejezetten akkor öltözik ki, mikor 
vele van. Hiszen tudja, hogy kettejüket 
együtt biztosan többen fogják meg-
nézni.

Társadalmi 
megkülönböztetés? 
Mint elmondta, volt rá példa, hogy 
az utcán megbámulták és  „gáznak” 
titulálták magassága miatt, ami ter-
mészetesen nagyon rosszul esett neki. 
De szerencsére nem ez az átlag, a leg-
többen inkább érdeklődően, segítőké-
szen állnak hozzá. Úgy fogalmazott: 
nincsenek kifejezetten rossz élményei, 

melyek alacsony testmagassága miatt 
érték volna.
– Nyilván hozzátartozik, hogy a falu 
egy zárt közösség, itt mindenki ismer 
és elfogad olyannak, amilyen vagyok. 
Viszont ha kimegyek az utcára, mond-
juk Pécsett, akkor megkülönböztetnek, 
sokszor meg is bámulnak. Ez kezdetben 
nem volt könnyű, de 20 év alatt hozzá le-
het szokni ehhez a kitüntetett figyelem-
hez, ami nem is mindig negatív – mond-
ta a mindig vidám Susányi Bianka.
Hozzátette, otthon nem arra nevelték, 
hogy sajnáltassa magát, minden szitu-
ációt igyekszik megoldani, de nem rest 
segítséget kérni sem.
Mint elmondta, adottságaihoz képest 
teljes életet él, részt vesz az egyetemi 
és a falusi közösségi életben, de pél-
dául külföldi fellépésekre is jár a már 
említett kórussal. Emellett igyekszik 
tenni a társadalmi megkülönböztetés 
ellen is, részt vett már több a Ritka és 
Veleszületett Rendellenességgel Élők 
Országos Szövetsége (RIROSZ)  által 
szervezett érzékenyítőprogramon is.
Susányi Bianka úgy véli: „kisember-
ként mindenki legyen erős és bátor. 
Ha valaki megismer minket, akkor 
rájön: a személyiségünk sokkal többet 
ér a külső jegyeinknél. Aki alacsony-
növésűként a külső személyiségét le 
tudja vetni, az a belsője által ugyano-
lyan magasságokat képes meghódíta-
ni, mint bárki más.”

A baranyai nő, aki a maga 128 centijével is a magasba tör!

A kisemberekről
A korábban törpenövésként je-
lölt betegség egy igen széles cso-
portot képez, amelybe körülbe-
lül 200 különböző típus tartozik, 
melyek nagy része igen ritka. 
Az alacsony növés mintegy 70 
százalékáért az achondroplasia 
nevű betegség a felelős. Tehát az 
alacsony testmagasság genetikai, 
vagy orvosi okok miatt alakulhat 
ki. Azt mondjuk, hogy kisnövé-
sűnek minősül, aki felnőttként 
147 centiméternél alacsonyabb. 
Ennek a betegségnek, vagy in-
kább állapotnak a kezelése álta-
lában a szövődmények csökken-
tésére irányul.
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Illegális szemetelőket lepleztek le Pécsen

Több illegális hulladéklerakást 
is rögzítettek a közterület-fel-

ügyelők az elmúlt hetekben Pé-
csett. Az elkövetőket feljelentették 
– tájékoztatta lapunkat a pécsi ön-
kormányzat.

 l PécsMa.hu
Két férfi egy perc alatt végzett a drót-
halmaz kihajításával a Dobogó dűlő-
ben, a szabálysértésről videófelvétel 
készült. A pécsi közterület-felügye-
let kamerákat felügyelő munkatársai 
ugyanis észrevették az illegális akci-
ót és rögzítették a történteket.
Märcz János, a Pécsi Közterület-fel-
ügyelet vezetője az esettel kapcso-
latban elmondta, a kollégák azonnal 
értesítették a rendőrséget, de a sza-
bálytalankodók gyorsak voltak, a 
járőröknek nem sikerült elkapniuk 
őket.
Mint írja az önkormányzat közlemé-
nyében, ilyen esetben a kamerafelvé-
telek alapján indul köztisztasági sza-
bálysértési eljárás, amit márciustól 
a Baranya Megyei Kormányhivatal 
folytat le. A korábbi tapasztalat alap-
ján a képek segítségével jól beazono-
síthatók a szemetelők, akik több tíz-
ezer forintos bírságra számíthatnak.

Csak április utolsó két hetében féltu-
cat hasonló esetet rögzítettek.
Leggyakrabban a társasházak kom-
munális hulladéktárolóiba helyez-
nek el nem odavaló szemetet, de 
sokszor előfordul, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetekre teszik le 
az építési törmeléket, lomokat vagy 
elektronikai hulladékokat, ami szin-
tén szabálytalan. Több hulladéktá-
roló mellett már most is működnek 
kamerák Pécsett, de a Biokom Nkft. 
további vadkamerákat fog kihelyez-
ni városszerte. A pécsieknek egyéb-
ként továbbra is több lehetőségük 
van a háztartásukban keletkezett 
hulladék szabályos elhelyezésére: 
ingyenesen letehetjük szemetünket 
a város három pontján – Eperfás út, 
Postagalamb utca, Szigeti tanya – 
lévő hulladékudvarokban.
Megjegyzendő, hogy a Biokom Nkft. 
az elmúlt hetekben rendbe tette a 
Zsolnay focipálya környékét, Ist-
ván-aknán is felszámolták az illegá-
lis szemétlerakót, ahogy Romonya 
mellett is eltüntették a jogtalanul le-
rakott hulladékot. Kisebb munkával 
pedig a Melinda utcai garázssornál, 
a Tildy Zoltán utcában és az Ürögi 
fasornál is rendezték a környezetet.

Új teraszkilátó épül a megújuló 
havihegyi panoráma-sétányon, 

távcső viszont egyelőre nem lesz a 
pécsiek és a turisták kedvelt sétáló-
helyén – közölte az önkormányzat.

 l PécsMa.hu
A „Pécs parkjai megújulnak” program 
keretében évente számos zöldterületet, 
parkot, és kirándulóhelyet újít meg a 
Biokom NKft., az önkormányzati kép-
viselők támogatásával.
A programnak köszönhetően a havi-
hegyi panoráma-sétányt is felújítják, 
új teraszkilátó is épül a népszerű ki-
rándulóhelyen – közölte az önkor-
mányzat.
– Régóta fennálló problémát jelent, 
hogy a havihegyi szikla védett terület, 
a jobb  panoráma  reményében még-
is nagyon sokan másznak fel rá. Ez 
amellett, hogy balesetveszélyes, még a 
természetre is káros, hiszen gyorsítja 
a szikla kopását és pusztulását. Éppen 
ezért döntött úgy a városvezetés, hogy 
a közelben, egy nemrég megvásárolt 
területen  panoráma-teraszt alakít ki, 
ahonnan ugyanaz a páratlan kilátás 
tárul a látogatók elé, mint a szikláról 
– idézi a közlemény Horváth Tamást, 
a terület önkormányzati képviselőjét, 
aki képviselői keretéből támogatta a 
környék megújulását.

Mint írják, a terasz kialakításának fel-
tételeit szakemberek vizsgálták meg, 
jóváhagyásukat követően kezdték meg 
elsősorban a korábbi tulajdonos által 
odahordott építési törmeléktől és nem 
odaillő tereptárgyaktól megtisztítani a 
környéket. Ezzel a munkával a napok-
ban végeznek.
A közlemény kitér arra is, hogy távcső 
viszont nem lesz a teraszon. Erről Hor-
váth Tamás a következőket mondta:
– Bár kifejezetten jó ötletnek tartom, 
és támogattam, hogy más nagyvárosok 
hasonló kilátóinak mintájára a tera-
szon  panoráma-távcsövet helyezzünk 
el, ez ellen a környék lakói tiltakoztak. 
Tiszteletben tartjuk a véleményüket, 
és ezért mégsem lesz távcső az új tera-
szon, amely ezzel együtt is vonzó cél-
pont lehet a pihenésre vágyó pécsiek 
és az idelátogatók vendégek számára. 
Arra számítok, hogy az új környezet 
még kedveltebbé teszi a környéket a 
kikapcsolódásra vágyók szemében – 
fogalmazott.

Nem csak a terasz lesz 
újdonság a környéken!

A program részeként a Tettyéről a sé-
tányig vezető gyaloghíd is megújul, a 
korhadásnak indult fadeszkákat már el 

is bontották, az új, tartós burkolat fel-
szerelését pedig nemrég megkezdték.
– A  sétányon már kikerültek a felújí-
tott utcabútorok és a kukák, valamint 
pótoltuk a hiányzó parkolásgátló osz-
lopokat is. Hamarosan megkezdődnek 
a parkosítási munkák, a környék civil 
szervezeteivel egyeztetve főként cser-
jéket, és egyéb növényeket telepítünk 
itt. A Havihegy környékének rendezé-
sét várhatóan június végére fejezzük be 

– mondta a felújítás kapcsán Meixner 
Barna, a Biokom NKft. ügyvezetője.
Mivel a Havihegy természetvédelmi 
terület, a környék felújítása előtt ezért 
a Duna-Dráva Nemzeti Park szakem-
bereivel is egyeztettek a rekonstrukci-
óról. A program részeként például a 
mandulás tornapálya, illetve a Malom-
völgyi parkerdő és a Puskin tér is meg-
újul a következő hónapokban – zárul a 
közlemény.

Megújul a havihegyi panoráma-sétány, teraszkilátó is épül

Megtisztult a környék, páratlan a kilátás Megtisztult a környék, páratlan a kilátás 

önkormányzati hírek 2021. május 10. pécsi hírek14



LAKÁS
Diósi út közelében, 59 nm-es, 2,5 
szobás, erkélyes, műanyag ablakos, 
jó állapotú panellakás. Ár: 17,2 
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.

Bogádon, 2000-ben épült, 72 nm-es, 
2,5 szobás téglalakás kerttel, gépkocsi 
beállóval. Ár: 16,9 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180
Komlói, felújításra szoruló, 
2 szobás lakás 2,6 MFt-ért eladó. 
Telefon: 06/20/467-5193
Pécs-Gyárvárosban, 35 nm-es, 
1 szobás téglalakás. Ár: 8,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Petőfi utca szomszédságában társasházi, 
felújított garzonlakás+hozzá tartozó új 
barkácsműhely eladó. Iár: 18,9 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968
Szigeti úton 45 nm-es, 1,5 szobás, 
felújított, 4/IV. emeleti lakás 
eladó. Irányár: 20,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Malomvölgyi úton felújított, 4/IV. 
emeleti, gyönyörű panorámás, 67 nm-es, 
teraszos, 3 szobás lakás eladó. 
Iár 20,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Illyés Gy. utcában, 2,5 szobás, 4/IV. lakás 
eladó. Irányár: 18,7 MFt. Telefon: 
06/30/906-7323
Park utcában második emeleti, 
95 nm-es, 3 szobás, étkező-nappalis lakás 
eladó. Irányár: 35,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Egerágon 107 nm-es, 4 szobás, 
felújítandó lakás 3200 nm 
gazdálkodásra, telekkel eladó. Iár: 
13,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Alkotmány utcai, 87 nm-es, 3,5 szobás, II. 
emeleti társasházi lakás, 23 nm-es látvány 
terasszal. Iár: 36,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Király utcánál 45 nm-es, 1,5 szoba+étk. 
konyhás, cirkós földszinti lakás, 30 nm-es 
átrium udvarral, pince+tárolóval. Irányár: 
16,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Varsány utcában, kétszobás, 47 nm-es, 
felújított, VIII. em-i lakás szigetelt házban. 
Ár: 15,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécsett, a Páfrány utcában, II. emeleti, 
1,5 szobás, új műanyag ablakos, új bejárati 
ajtós, jó állapotú, erkélyes téglalakás. 
Ár: 14,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Rákóczi úton eladó egy III. emeleti, 
3 erkélyes, 106 nm-es, felújítandó 
lakás 26 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932

INGATLAN
Pécsett, a Bálicsi úton, 120 nm-es, 
4 szobás családi ház. Ár: 37,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Harkányban, a gyógyfürdő közelében, 
2 szobás, 50 nm-es, teraszos, felújított 
nyaraló, saját kerttel. Ár: 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pogányban 130 nm-es, befejezésre váró 
családi ház nagy telekkel eladó. Iár: 62.000 
Eur/23 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Ispitaalján, újépítésű, 15 nm-es 
barkácsműhely eladó lakással. Iá: 3 MFt 
+ 15,9 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Donátushoz közel, nyugodt helyen, 
130 nm-es, 4 szobás, kétszintes, külön 
bejáratú családi ház, garázzsal eladó. 
Iár: 36 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Gyódon 55 nm-es hétvégi ház, telek 
1805 nm, pincével, teljes felszereléssel 
eladó. Irányár: 16,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás 
lakóház kerttel és 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

Abaliget központi részén, 80 nm-es, 
3 szobás, részben felújított lakóház, 
200 nm-es melléképülettel, 700 
nm kerttel. Irányár: 17,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Eladó egy 12 nm-es üzlet kézmosó/wc-vel 
a Kórház téren, parkolóval 6,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Garázst keresek Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/851-7392
Pécstől délre 25 km-ig parasztházat 
vennék. Telefon: 72/325-040

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

GDN Ingatlaniroda
www.tolnaikert.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Pécs-Újhegyen 5 szobás ház eladó. Ár: 
54,9 MFt. Telefon: 06/20/232-0820
Hársfa úton bolt, 3 szoba, 2 konyha, 
fürdő, 2 tároló, nagy kerttel. Ár: 25 MFt. 
Telefon: 06/50/125-9369
Kertvárosban, részben felújított 
családi ház eladó. Iár: 29,9 MFt. 
Telefon: 06/20/324-8718
Pécsi kis ház eladó, étkező, nappali, 
háló, fürdő, nagy terasz, pince, csendes 
helyen. Nagy kerttel, 4 diófa, kajszi fa, 
szőlő, extrákkal keresi új gazdáját. Ár: 
18,4 MFt. Telefon: 06/70/351-7208
1188 nm gyümölcsös lakható kisházzal, 
áram, víz van, gáz folyamatban. Ár: 
8,5 MFt. Telefon: 06/30/648-5065
Gyümölcsös 939 nm, áram 
van, busz közelben. Ár: 2,2 MFt. 
Telefon: 06/20/551-5584
Velényben 700 n-öl terület, 400 n-öl 
szőlő, 300 n-öl gyümölcsös lakható 
szobával, présházzal, picével, felszereléssel 
eladó. Út, villany van. Telefon: 72/443-618

BÉREL-KIAD
Kiadó lakásokat, családi házakat 
keresek ügyfeleim részére. 
Telefon: 06/70/318-4000
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Fogaras utcában kiadó egy 70 nm-es, 
felújított, bútorozott lakás 150 EFt/
hó+rezsi díjért. Telefon: 06/30/237-5932
Gépkocsi tároló kiadó. 
Telefon: 06/30/893-9826

Uránvárosban extrán felújított, 
gépesítetett, 54 nm-es, 2 szobás, erkélyes 
lakás kiadó. Iár: 120.000 Ft+ kaució. 
Telefon: 06/30/911-5968
Kertvárosban 2 szoba, összkomfort, 
Nevelési Központnál berendezve kiadó, 
reális áron. Telefon: 06/20/463-7383
Albérletbe szép szoba, szép helyen 
kiadó. Telefon: 06/70/261-3405
Pécsen garzon, fatüzelésű, 
dolgozó nőnek kiadó. Telefon: 
06/30/866-0598, 72/214-540

ÁLLÁS
Villanyszerelőket felveszünk. 
Telefon: 06/20/912-4910

3 műszakos, betanított 
munkára keresünk 

munkavállalókat Pécsre! 
Jelentkezés 

ÖNÉLETRAJZZAL: 
jelentkezes@allas-pont.hu, 

Pécs, Liszt Ferenc u. 10.

Nyílászárók beépítésére munkatársat 
keresünk. Telefon: 06/70/638-6402
Pécsi éttermünkbe felszolgálót 
felveszünk. Telefon: 06/20/231-2844

OKTATÁS
Általános iskolások korrepetálását 
vállalom kémiából, és 1-6. osztályig 
matematikából. Telefon: 06/20/590-4901

TÁRS
64 éves hölgy barátot keres. 
Telefon: 06/30/851-7392
Vidám, 55-65 évesig hölgyet keresek 
társnak. Többit megbeszéljük. 
Telefon: 06/20/330-1531
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993

Építésre, földművelésre 
alkalmas telkek 1000–3000 m2. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Május 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu A 
járványhelyzettől függetlenül állunk 
rendelkezésére! Telefon: 06/70/638-6402
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397

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

Redőnyjavítás garanciával. Telefon: 
06/30/503-3431
Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Ezermester! Lakásszerviz, wc-
tartályok, vízcsapok, mosdók, 
munkalapok, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

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

Mostantól szeretettel várom vendégeimet 
gyógymasszázs, illetve svéd frissítő 
masszázs. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06/30/122-5643, 9-19-ig.
Fodrász házhoz megy. 
Telefon: 06/70/582-0720

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Lakatosmunka, nyílászárócsere, 
javítás, bádogozás, szobafestés. 
Telefon: 06/70/774-1140
Villanyszerelés, bojlertisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694
Pécsett takarítást vállalok. 
Telefon: 06/70/329-7630
Redőny, szúnyogháló, új 
megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801

Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/852-4402
Szobafestés, gipszkartonozás, hő- és 
hangszigetelés, burkolás. Teljes körű 
fürdőszoba-felújítás. Péter Norbert 
E.V. Telefon: 06/30/214-4307
Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, 
fűtésszerelés. Telefon: 06/30/361-0449
Teljes körű házfelújítás, betonozás, 
gipszkarton-szerelés, térkő burkolás, 
hideg, meleg burkolás, homlokzati 
szigetelés, támfal, kerítésépítés. 
Telefon: 06/20/211-0010
Időseknek segítség! Fodrászat, 
gyógypedikűr, takarítás, házimunka. 
Igényes. Telefon: 06/30/617-2003
Átalakítást, új házak építését, 
felújítását, hőszigetelését, homlokzati 
hőszigetelését, vizes falak utólagos 
szigetelését, fürdőszobák felújítását 
vállaljuk. Telefon: 06/70/629-6382
Fakivágás, fűnyírás. Telefon: 
06/70/508-3308

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Kézi és gépi földmunka, tereprendezés, 
árufuvarozást, építési törmelék elszállítását 
vállalom, rövid határidővel. Telefon: 
06/20/284-3634
Központifűtés és vízszerelés, radiátorok, 
wc-k, mosdók javítása, kisebb 
lakatosmunkák. Telefon: 06/20/985-0107
Motoros ruha és bőrkabát javítása. 
Telefon: 06/20/467-5193

Szobafestés, mázolás szépen, 
tisztán, bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592
Villanyszerelés családi házak, lakások, 
cégek részére. Telefon: 06/20/912-4910
Konyha, fürdő, wc festés, lapozás. 
Telefon: 06/70/520-9981
Nyugdíjas agrármérnök kertgondozást, 
udvarrendezést, kisebb-belső javításokat 
vállal. Telefon: 06/30/569-5252
Lakások, irodák takarítását vállalom. 
Telefon: 06/70/409-9169

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Kőművesmunkák, támfal, kerítés, 
kocsibejáró, terasz, térkő, betonozás, 
gipszkarton, lábazat, festés, teraszok, 
lépcsőbontás, régi, új épület felújítás, kézi 
földmunka, favágás, parkosítás. Telefon: 
06/20/488-3959
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Építési és bontási munkálatokat vállalunk. 
Udvarok és kertek kialakítását, kerítések 
építését, stb. Munkánkra garancia. 
Kovács Sándor. Telefon: 06/20/419-4879
Bozótirtást és törmelékszállítást vállalok. 
Parkettázást, pince és padlásürítést, 
költöztetést. Telefon: 06/30/175-3818
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Kőműves, burkoló, hőszigetelő munkákat 
vállalok. Telefon: 06/30/625-9588 
Ditrich László kőművesmester.
Családi házak homlokzat hőszigetelése 
és felújítása. Telefon: 06/20/442-7602
Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, térkövezés vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Klímatelepítés, tisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694
Fűnyírást, bozótirtást, favágást, 
telektisztítást hulladékelszállítással, 
ágdarálással vállalok cégeknek 
és magánszemélyeknek. 
Telefon: 06/20/511-7456
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Vízvezeték, villanyszerelés, javítások, 
hibaelhárítás. Telefon: 06/70/774-1140
Felelős műszaki ellenőrzés, műszaki 
ellenőrzés, költségvetés készítés, e-napló 
indítás. Telefon: 06/20/800-7111

Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Tetőjavítás, lapostető-szigetelés, 
szigetelés. Telefon: 06/70/774-1140
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 72/713-
320, 06/30/227-7427
Takarítást, kárpittisztítást, 
udvarrendezést, lom elszállítást 
vállalok. Hívjon bizalommal. 
Telefon: 06/30/409-5150
Bútor összeszerelést vállalok. 
Telefon: 06/30/393-0842
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Idősgondozó szakápoló házi gondozást 
vállal. Telefon: 06/20/402-8205

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

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

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

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Megvásárolnám feleslegessé vált tárgyait 
(festmény, porcelánok, játékok, könyvek, 
szerszámok stb.) ill. teljes hagyatékot, 
pincétől a padlásig, teljes lomtalanítás. 
Ingyenes kiszállás. Név és telefonszám 
leinformálható. Hívjon bizalommal. 
Lasch-Mészáros, Pécs. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Varrodának jó minőségű cérna, több 
színben eladó. Telefon: 72/737-140
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Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivontat, adásvételivel. Hulladék vasakat, 
vezetékeket. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Kétszemélyes, kihúzhatós, 
ágyneműtartós ülőgarnitúra 2 db fotellel 
eladó. Ár: 49 EFt. Telefon: 06/20/562-3465

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

Jó minőségű olcsó bútorok.
Bútorok bizományos átvétele.

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

Rossz automata mosógépet, régi, öreg 
kerékpárt keresek. Telefon: 
06/30/982-8518
Zsolnay, Herendi és egyéb porcelánokat 
vásárolnék. Érméket, ékszereket, arany, 
ezüst, festményt, bútort, agancsot, 
könyvet, hagyatékot. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 06/20/419-4879
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Erzsike. Telefon: 06/30/294-8063

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

Zsolnay és egyéb porcelánokat vásárolok 
magas áron. Bútort, festményt, órákat, 
varrógépet, hagyatékot, stb. Ingyenes 
kiszállás! Azonnali kp. Telefon: 
06/20/294-1372
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Régiségbolt feltöltéséhez vásárolunk 
dísztárgyakat, vitrin tárgyakat, figurális 
porcelánokat, szobrokat, falitányérokat, 
készleteket, retro tárgyakat, Zsolnay, 
Herendi gyűjteményeket, bútorokat, 
néprajzi tárgyakat, népviseleti 
ruhákat, kendőket, szoknyákat, teljes 
hagyatékot. Telefon: 06/30/608-3962

Régi-új arc kerül a pécsi 
közgyűlésbe: Vári Attila 
helyére Hári József ugrik be

A kormányközeli pécsi lapok sorban adták hírül, 
hogy a Fidesz-KDNP-ÖPE közös listán 2019. októ-

ber 13. napján elnyert képviselői mandátumáról Vári 
Attila április 26-án lemondott. Egy sajtóközlemény-
re hivatkozva – mely lapunkhoz nem jutott el – írják: 
helyét a közgyűlésben Hári József korábbi kertvárosi 
önkormányzati képviselő, a Pécsi Tudományegyetem 
Sportirodájának vezetője veszi át.

 l PécsMa.hu
Szintén a rejtélyes közleményre hivatkozva írják, hogy 
Vári Attila, a PSN Zrt. egykori vezetője, kétszeres olim-
piai bajnok, 2019 őszén alulmaradó polgármesterjelölt 
„döntését azzal indokolta, hogy az idei évben megrende-
zésre kerülő tokiói és a soron következő párizsi olimpiai 
játékokon a magyar csapat minél sikeresebb szereplése, 
és az ezt segítő szövetségi munka fokozott feladatot és 
felelősséget követel meg tőle, mint a Magyar Vízilabda 
Szövetség 2020-ban egyhangú döntéssel  újraválasztott 
elnökétől.”

Álláspályázat
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény alapján pályázatot hirdet informa-
tikai vezető munkakör betöltésére.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, a 
vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: 7621 Pécs, Széche-
nyi tér 1.
Pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 
főiskola, vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása, gyakorlott szintű hálózatis-
meret, informatikai rendszerismeret, rend-
szergazdai ismeret, legalább 5 év szakmai 
tapasztalat.
Benyújtandó iratok: önéletrajz, végzett-
séget igazoló dokumentumok, 90 napnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány.
A pályázat benyújtásának határideje május 
14-e, a munkakör legkorábban május 25-
én tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja: 
dr. Kőrösi Zsanett részére 
a korosi.zsanett@ph.pecs.hu címre.
További részletek a gov.pecs.hu oldalon 
olvashatók.

Véradás május 10–16. 
Állandó véradási lehetőség:
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.)     
Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920
Véradási időpont: hétfő, csütörtök: 8.00–17.00; kedd, szerda, pén-
tek: 8.00–15.00 között.
Külső véradási helyszín: Pécs Megyeháza (Széchenyi tér. 9.) május 
10. 12.00–14.00
Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első 
véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilog-
rammot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a 
személyazonosító igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját.
Tudta?  Két véradás között 56 napnak kell eltelnie. Ennyi időre van 
szüksége a szervezetünknek, hogy regenerálódjon.
Véradásokról: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

Vári és HáriVári és Hári
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A Foss dán világcéghez tartozó 
Soft Flow Kft. az élelmiszer- és 

a mezőgazdasági ipar szolgáltató-
jaként olyan, szinte futurisztikusnak 
mondható technológiákkal dolgozik, 
melyek többek között segítenek a 
partnereknek gyors és hatékony, au-
tomatizált elemzést végezni termé-
keikről. A pécsi vállalat munkatársai 
eddig a város különböző területein 
bérelt helyiségekben dolgoztak, idén 
év végére azonban a tervek szerint 
végre elfoglalhatják hipermodern sa-
ját épületüket a Pellérdi úton. Ezzel 
kapcsolatban dr. Armbruszt Simon 
ügyvezetőt kérdeztük. 

 lMatoricz Tekla

Mi a Soft Flow?
A dán anyacég élelmiszer- és takar-
mányanalitikai műszereket fejleszt és 
gyárt, valamint ezekhez kapcsolódó 
egyéb szolgáltatásokat nyújt.  A pécsi 
részleg tevékenységi köre pedig meg-
lehetősen komplex: molekuláris- és 
mikrobiológia, szerves- és analitikai 
kémia tartozik hozzájuk, és eredetileg 
az anyavállalat élelmiszerbiztonsági 
megoldásaihoz szükséges biotechno-
lógiai kutatásfejlesztés lett volna a fel-
adatuk,

de rohamos fejlődésüknek 
és szép eredményeiknek 

köszönhetően mára már a 
dániai kutatásfejlesztésnek 

majdnem minden része 
megvan Pécsett is.

Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók 
körülbelül fele az eredeti feladatkörben 
mozog, míg több mérnökük szoftver- 
és műszerfejlesztéssel is foglalatosko-
dik. Az alkalmazotti bázis nagy része 

a céggel szoros kapcsolatban álló Pécsi 
Tudományegyetemről (PTE) kikerülő 
szakemberekből áll, akik közül sokan 
– ebben Magyarországon egyedülálló 
a cég – doktori (PhD) fokozattal ren-
delkeznek. A vonzó portfólió miatt 
azonban sok más egyetemi városból is 
érkeztek ide dolgozók, a toborzás pe-
dig folyamatos.
A pécsi leányvállalat egyik fő terméke 
egy mikotoxin analitikai eljárás, mely 
március óta elérhető a globális piacon. 
A  mikotoxinok  egyes penészgombák 
által termelt erős biológiai hatású 
anyagok, melyek például gabonafélé-
ken és egyéb élelmiszereken jelentkez-
nek, többek között tárolásuk során. Ha 
ezek elszaporodnak, emberre és állatra 
is veszélyes lehet az adott étel vagy ta-
karmány. Hogy ez ne következhessen 
be, az élelmiszer- és a mezőgazdasági 
ipari szereplők folyamatosan méré-

seket végeznek, mely folyamatokat a 
világon egyedülálló  analitikai eljárás 
nagyban megkönnyít és felgyorsít. A 
műszer hardverrészét dán kollégák 
fejlesztették, míg a benne működő bi-
okémiai eljárás és részben a szoftver is 
a pécsiek munkáját dicséri. Emellett 
persze más élelmiszerbiztonsági pro-
jektek is folyamatban vannak a cégnél.

A jövőképről dióhéjban
Mint azt az ügyvezetőtől megtudtuk, 
a 2016-os akvizíció idején még csak 
22-en dolgoztak náluk, jelenleg már 
90 munkatársa van a pécsi cégnek, év 
végére pedig szeretnének 100 fölötti 
létszámmal rendelkezni, az új épü-
let 120 fős munkaerő befogadására is 
képes lesz, sőt későbbi bővüléshez is 
megvannak a feltételek.
Úgy fogalmazott: „azt lehet mondani, 
hogy a cégcsoporton belül most min-
den negyedik kutató Pécsett dolgozik, 
de a toborzás befejeztével már minden 
harmadik lesz pécsi.”
– Az első tervek alapján 2020-ban köl-
töztünk volna az új épületbe, ez a dá-
tum azonban csúszott a beruházásin-
dítás eltolódása miatt. Pécsett jelenleg 
kicsit szét vagyunk szórva, három bér-
leményünk van: egyben logisztikai, egy 
másikban szoftverfejlesztési, a harma-
dikban pedig a biotechnológiai kuta-
tásfejlesztési munka zajlik, ezek mellett 
dolgozik nálunk még négy hardver-
fejlesztő is. Az irodákat és laborokat 
folyamatosan fejlesztettük, de a végcél 
nyilvánvalóan a saját épület, hiszen már 
most kezdjük kinőni a helyet és továb-
bi bővülést is tervezünk. Tavaly nyáron 
indult el a kivitelezési munka, idén ok-

tóberben elkészülhet az épület, bízom 
benne, hogy még 2021-ben beköltözhe-
tünk. Ez egy duplatelken álló kétszintes 
épület lesz, az alsó szinten körülbelül 
600 négyzetméteres laborral, a felső 
szinten pedig irodákkal – fejtette ki 
Armbruszt Simon.
Elárulta: a cél az, hogy Pécsett a jövő-
ben kvázi teljesen önálló ága legyen a 
Foss kutatásfejlesztésnek, vagyis idővel 
saját műszereket is létrehozzanak.
Mint mondta, most egyelőre a biológi-
ai kutatásfejlesztés területén függetle-
nek, itt azonban olyan kompetenciák-
kal is rendelkeznek, melyek Dániában 
sincsenek meg.

Zavaró, veszélyes lehet-e 
a cég jelenléte a lakosság 
számára? 
Mint az ügyvezető hangsúlyozta, fon-
tos tudni, hogy a logisztikai tevékeny-
ség külön raktárban zajlik most, és fog 
zajlani a jövőben is. Vagyis teherforga-
lomnövekedésre nem kell számítania a 
költözés után sem a patacsiaknak.
Emellett lényeges tudni, hogy a cég 
biológiai és kémiai labortevékenysége 
nem veszélyes sem a munkatársakra, 
sem pedig a közelben lakókra néz-
ve: teljesen biztonságos és zárt rend-
szerben kezelik, szabályozott keretek 
között a keletkezett hulladékot, sőt, 
állandóan mérik a károsanyag-kibo-
csátást is.

Mit hoz a pécsieknek 
a beruházás? 
A munkahelyteremtésen kívül is profi-
tálhat majd hosszú távon a cég költö-
zéséből a városi lakosság. Mint meg-
tudtuk, Dániai mintára az új épület 
körül parkot alakítanak majd ki, me-
lyet nem terveznek kerítéssel lezárni, 
vagyis nem csak a cég munkatársai, de 
a helyi lakosság is használhatja majd.
Kiemelte, a cég politikájához hozzátar-
tozik a társadalmi felelősségvállalás, 
ezért is fontos számukra a nyitott park, 
de önkéntes munkatársai részt vettek 
már óvodai felújításban is.
Ágoston Andrea, a terület önkor-
mányzati képviselője lapunknak a kö-
vetkezőket mondta a park kialakítása 
kapcsán:
– Nagyon örülünk annak, hogy a cég 
munkatársai gondolnak a lakosságra. 
Nem jellemző ugyanis hazánkban, 
hogy amit építenek, azt nem választják 
el kerítéssel, ezt a fajta európai gon-
dolkodásmódot a dán anyavállalattól 
hozhatták magukkal a pécsiek is. Jó 
lenne, ha sok hasonló vállalat választa-
ná Pécset, akiknek fontos a társadalmi 
felelősségvállalás – fogalmazott a kép-
viselő.

A világon egyedülálló fejlesztéseken dolgozik 
a Soft Flow, hamarosan új irodában!

Armbruszt SimonArmbruszt Simon

Kezdik kinőni a helyet, bővítést is terveznekKezdik kinőni a helyet, bővítést is terveznek
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Valamennyi állomás megújul a 
Mandulás erdei tornapályáján és 

újranyit a felújított Sós-hegyi kilátó. 
A munkák május 10-én kezdődnek a 
Pintér János Parkmegújítási Prog-
ram keretében – tájékoztatta lapun-
kat a pécsi önkormányzat.

 l PécsMa.hu
A Mandulás tornapálya pontjait 2020-
ban mérte fel először a Biokom NKft., 
a szakemberek összegezték a hiá-
nyosságokat és a nagyobb javításokat, 
majd év végén néhány kisebb felújítást 

hajtottak végre. Akkor kerültek ki új 
padok és pollerek  (parkolásgátló osz-
lopok) a kirándulók nagy örömére a 
Mandulás játszótérre – derül ki a vá-
rosházi közleményből.

A tornapálya 15 
állomáshelyére kiterjedő 

felújítás május 10-én 
kezdődik.

A teljes rekonstrukció ideje alatt az 
eszközöket nem lehet használni, de a 

nyár közepére biztonságosan és meg-
szépülve várják majd a látogatókat.
Topán László, a terület önkormányzati 
képviselője, aki saját képviselői kere-
téből támogatta a felújítást, elmond-
ta, az a cél, hogy a mozogni vágyók 
az erdőben, a friss levegőn változatos 
és korszerű eszközökön edzhessenek. 
Hozzátette, maga is gyakran sportol a 
Mecsekben, ezért örül annak, hogy az 
elmúlt években egyre rosszabb állapot-
ba került tornaszereket végre fel tudják 
újítani.
„Az információs táblák is megújul-
nak, részletes, közérthető piktogra-
mokkal és leírásokkal segítik majd a 
használatot. A ciklus végére, 2024-re 
a nagy tornapálya fordulóját is sze-
retném rendezetté tenni és itt egy 
pihenőhelyet kialakítani padokkal, 
beülőkkel, hogy  valódi erdei közös-
ségi térré váljon a környék” – közölte 
a képviselő.
A tornapálya felújítását a Biokom er-
dőgazdálkodási részlege végzi. A teljes 
felújítás előreláthatólag két hónapig 
tart, teljes költsége megközelíti a 7,5 
millió forintot.  A beruházást Topán 
László mellett Siposné Bikali Éva kép-
viselő is saját keretéből támogatja.
Meixner Barna, a Biokom NKft. ügy-
vezető igazgatója a nagyszabású mun-
kák kapcsán azt is megosztotta, nem 
messze a Mandulástól, a kőből épített 
Sós-hegyi kilátó is megújul, mely saj-
nos már évekkel ezelőtt balesetveszé-
lyessé vált, le kellett zárni. Megsemmi-
sült a villámhárító, a tető beázott, nagy 

gondot jelentettek a tetőről lehulló 
cserépdarabok.
„Az épületet teljes egészében felújít-
juk, így év végétől már egy megújult 
kilátót használhatnak majd a mecseki 
kirándulók, akiknek páratlan látvány-
ban lehet részük, ha fellátogatnak a ki-
látó legfelső szintjére” – foglalta össze 
Meixner Barna.
A Sós-hegyi kilátó rekonstrukciója 2,5 
millió forintba kerül, a felújítást Csaba 
István támogatja képviselői keretéből.

8 darab új térfigyelő kamerát te-
lepítettek az elmúlt hetekben 

Pécsett a keleti városrészben. Ezzel 
130 fölé nőtt a bűnmegelőzésben és 
a szabálysértések gyors felderítésé-
ben segítséget nyújtó térfigyelő ka-
merák száma a városban – közölte az 
önkormányzat.

 l PécsMa.hu
A pécsi önkormányzat nemrég kiadott 
közleménye felidézi, hogy az elmúlt tíz 

évben több lépcsőben fejlesztette térfi-
gyelőkamera-rendszerét: mint írják, 
legutóbb 2019-ben bővült a hálózat, 
akkor a keleti városrészbe 21 darab 
kamerát helyeztek ki. A személy elleni 
erőszakos cselekmények, a bűnelkö-
vetések és a jogsértések magas száma 
miatt viszont a jelenlegi városvezetés 
– a rendőrséggel és a közterület-fel-
ügyelettel egyeztetett álláspont alapján 
– indokoltnak találta további kamerák 
telepítését is a városrészben – írják.

A kamerák az eddigi tapasztalatok 
alapján visszatartó erővel bírnak, a 
szabálysértések elkövetőinek felku-
tatását és felelősségre vonását pedig 
elősegítik.
– Mintegy 10 millió forintos beru-
házásból 8 darab új kamera került a 
városrészbe. Olyan helyekre telepít-
tettük őket, ahol az elmúlt időszakban 
megszaporodtak a szabálysértések. 
Így például a Pákolitz István utcába, 
vagy a Komlói út elején, a pénzintézet 
környékére is kerültek ki ilyen eszkö-
zök. A kamerák nemcsak az erőszakos 
bűntények megelőzésében, illetve a 
nyomozásban segíthetnek, hanem az 
illegális hulladéklerakás visszaszorítá-
sában is. Éppen ezért azt szeretném, 
ha a 2024-ig tartó ciklusban további 
kamerák kerülnének a keleti város-
részbe, mert a rendszer bővítésével, 
esetleg néhány kamera áthelyezésével 
érezhetően javulhatna a közbiztonság, 
és ezzel az itt lakók életminősége – idé-
zi a közlemény Hencsei Zsoltot, a terü-
let önkormányzati képviselőjét.

Az új kamerák április közepe óta mű-
ködnek a városrészben.
A közleményben kiemelik, hogy a fen-
tieken kívül a Centrum parkolóban 
és a Balokány-ligetben is felszereltek 
néhányat, így a teljes pécsi rendszer je-
lenleg 131 darab térfigyelő kamerával 
működik. Ezek képeit a Baranya Me-
gyei Rendőr-főkapitányság épületé-
ben kialakított térfigyelő központban 
a közterület-felügylet munkatársai 
24 órában figyelik, és ha törvényte-
lenséget észlelnek, azonnal riasztják a 
járőröket.

Újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a keleti városrészben

Igazi erdei közösségi térré változik a Mandulás

A Pintér János 
Parkmegújítási Programról
A Biokom Nkft. célul tűzte ki Pécs 
zöldterületeinek újraélesztését. A 
Tettyén örökzöld növényekből ar-
borétumot létrehozó, botanikai ér-
deklődésű pécsi banktisztviselőről, 
Pintér Jánosról elnevezett prog-
ram részeként minden évben több 
zöldterület, park, kirándulóhely 
újul majd meg. A vállalat a parkok 
megszépítését részben saját erő-
forrásból, részben az önkormány-
zati képviselők támogatásából va-
lósítja meg. A program keretében 
a Biokom idén a Niké-szobor kör-
nyezetének rendezését, a  tettyei 
panoráma-sétány  megújítását, a 
Mandulás tornapálya és a Sós-he-
gyi kilátó felújítását, a Malomvöl-
gyi parkerdő, a Puskin tér és a Já-
nosi Engel Adolf tér (Árkád park) 
megújítását végezné el.

A pécsi rendszer már 131 kamerával működikA pécsi rendszer már 131 kamerával működik

A rekonstrukció alatt az eszközöket nem lehet használniA rekonstrukció alatt az eszközöket nem lehet használni
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