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Nyolc új elektromos busz állhat munkába Pécsett 
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Eredményesen zárult a Tüke Busz 
Zrt. elektromos buszok beszer-

zésére kiírt közbeszerzési eljárása, 
így akár már ősszel nyolc új e-busz 
állhat munkába Pécsett – közölte a 
Szabad Pécs a Magyar Busz Infó cik-
ke alapján.

 l PécsMa.hu
Nyolc új, alacsonypadlós, kizáró-
lag elektromos hajtással rendelkező 
városi szóló autóbusz és a hozzájuk 
tartozó töltési infrastruktúra beszer-
zésére írt ki közbeszerzési eljárást a 
pécsi Tüke Busz – számolt be róla a 
Szabad Pécs.
Mint írják, a környezetbarát flotta le-
szállítására négyen is pályáztak, a ten-
dert végül a Daimler Truck AG busz-
gyártó divíziójának hazai képviselete, 
az Omnibus Hungária nyerte, akik 
Mercedes-Benz eCitaro típusú buszo-
kat ajánlottak.

A vállalat nettó 1 milliárd 
519 millió forintért 

szállítja le a nyolc e-buszt 
és a töltőberendezéseket, 

darabonkénti vételáruk 
nettó 190 millió forint.

A lap szerint a tender eredménye még 
nem jogerős, húsvét után, április 20-
ától lehet szerződni, és a gyártónak 
az aláírástól számítva 250 napon belül 
kell teljesítenie az összes jármű és töl-
tőberendezés leszállítását.
A Szabad Pécs értesülései szerint a 
pécsi önkormányzat a szükséges 25 
százalékos önerőt már elkülönítette, 
így a forrás biztosított, a járművek és 
a kapcsolódó infrastruktúra beszer-
zését az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium 70 százalékos intenzi-
tással, 1 milliárd 170 millió forinttal 
támogatja a Zöld Busz Program kere-
tében.

Indul az e-eledeljárat, környezetkímélő 
úton kerülnek finom falatok a zooba

A pécsi állatkert régóta együttműködik különböző helyi szereplőkkel, 
így például iskolákkal és szupermarketekkel, amik az emberi fo-

gyasztásra alkalmatlan, de a zoo lakói számára még ínycsiklandó fala-
tokat jelentő zöldséggel és gyümölccsel járulnak hozzá a takarmányo-
záshoz. Most megoldódott, hogy a szállítás is minél kisebb környezeti 
kárt okozzon: e-autót vásároltak, ökotudatosan zajlik ezután a folyamat. 

 l PécsMa.hu
Április 12-én mutatták be 
azt az elektromos autót, 
amit a 2RegionsZOO-
Sustain, horvát partner-
rel közös pályázat kereté-
ben sikerült beszereznie 
a pécsi zoonak. A projekt 
lényege a környezet- és 
ökotudatos gazdálkodás, 
melynek alapmodellje 
egy nulla karbonterhelé-
sű, zárt, körkörös gazdál-
kodási rendszer.
– Ez arról szól, hogy elektromos autóval hozzuk a zooba azokat az egyéb-
ként hulladéknak megmaradó zöldségeket, gyümölcsöket, amiket Pécsett 
felajánlanak a számunkra. Ezeket feldolgozzák a kollégák: ami takarmá-
nyozásra alkalmas, azt eletetjük, ami pedig nem, azt komposztáljuk és ké-
sőbb egyéb módon használjuk fel – foglalta össze lapunknak Varga Tamás 
gyűjteményi és nevelési vezető.
Az e-autó bemutatójához kapcsolódó sajtótájékoztatón az állatkert ügy-
vezetője, Andricz Bertold és Pécs kultúráért felelős alpolgármestere, Zag 
Gábor vettek részt.

A Mercedes e-busz hatótávolsága 
folyamatos üzem mellett megha-
ladja a felhívásban meghatározott 
legalább 250 kilométeres értéket, 
egyetlen feltöltéssel akár 315 ki-
lométert is képes megtenni. A jár-
művekre és a töltőberendezésekre 
együttesen 42 hónapos teljes körű 
jótállást, a kocsiszekrény szerkeze-
tére 120 hónapos garanciát bizto-
sít a gyártó. Az eCitarók 12 méter 
hosszúak, 2-2-2 ajtókiosztásúak és 
egyidejűleg 74 utast tudnak szállí-
tani.

Új elektromos Mercedes-buszok érkezhetnek Pécsre

Már ősszel munkába állhatnakMár ősszel munkába állhatnak
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Közeledik a nyitás: szinte teljesen kész az új vásárcsarnok

Bízom benne, hogy a pécsiek meg 
lesznek elégedve az épülettel, 

hiszen az ő akaratuk nyomán, nekik 
készült – mondta Péterffy Attila pol-
gármester a nemsokára elkészülő új 
vásárcsarnokban szervezett április 
9-ei lakossági bejáráson, amelyen az 
érdeklődők egy kicsit jobban megis-
merhették az árusok elrendezését és 
az új szolgáltatásokat.

 l Pernecker Dávid
Az elmúlt néhány hónapban a kivite-
lezők feszített munkát végeztek, az új 
vásárcsarnok épülete lassan felveszi 
végső formáját, miközben nemrég 
megkezdődött az épület és a mellette 
lévő Ipar utcai körforgalom, valamint 
az új buszmegálló és a 47 férőhelyes 
parkoló műszaki átadás-átvételi folya-
mata is. Előreláthatóan április köze-

pén megindulnak a használatbavételi 
és forgalomba helyezési eljárások, a 
szükséges engedélyek kiadása után pe-
dig már költözhetnek is be a bérlők az 
új csarnokba. Ahogy azt már többször 
megírtuk: a régi árusok döntő többsé-
gét megtalálhatjuk majd az új csarnok-
ban, hozzájuk viszont további őster-
melők és kistermelők is csatlakoznak, 
a kínálat tehát a jelenleginél bővebb és 
színesebb lesz.
Az ütemtervet tartják, a nyári nyitás 
egyre közeleg, ebből az alkalomból az 
önkormányzat április 9-én újabb nyílt 
napot szervezett (legutóbb tavaly jú-
liusban tartottak hasonlót), amelyen 
a pécsieknek lehetősége nyílt arra, 
hogy ne csak kívülről, hanem belülről 
is szemügyre vegyék az új vásárcsar-
nokot. A több „turnusból” álló nyílt 
napon az érdeklődők megismerhették, 

hogy a jól megszokott szolgáltatásokat 
és a különböző árusok asztalait az új 
épületnek melyik részén kell majd ke-
resniük. 

Kiderült továbbá, hogy 
milyen egyéb funkciókat kap 

a csarnok.

A „vezetett túrán” – amelyen Péterffy 
Attila polgármester is részt vett – el-
hangzottak méretes számadatok, építé-
szeti szakkifejezések, ismertették a már 
most ikonikus belső boltívek felhúzásá-
nak menetét, ahogy a hátralévő mun-
kákat is. A pavilonok között „kígyózó” 
folyosókat ugyan még nem lehetett be-
járni, de kiderült, hogy a csarnokot úgy 
tervezték, hogy a klímája nyáron hűvös, 
télen pedig meleg legyen (de természe-
tesen működik majd az épületben hűtés 

és fűtés is). A turnus tagjai mindemel-
lett többek között láthatták a készülő 
közpark – és a leendő szökőkút – he-
lyét is, ahogy a hentesek és vendéglátók 
helyeinél kialakított tágas „ételudvart” 
is megtekinthették (itt lesznek szagel-
szívók is).
– Láttam már korábbi szakaszaiban 
is az épületet, és minél hamarabb lát-
ni akartam a jelenlegi állapotokat is, 
hiszen most már a belső tér gyakorla-
tilag készen van. Elakadt a szavam, le 
vagyok nyűgözve. Nyilván az árusok-
kal és a vásárlókkal még élőbb lesz, de 
már most is nagyon tetszik. A pécsi-
ek és a városhoz közel élők biztosan 
rendszeresen fognak majd ide járni, 
de úgy gondolom, hogy fel kell készül-
nünk a vásárlóturizmusra is, hiszen 
minden bizonnyal sokan fognak a vá-
rosba látogatni azért, hogy megnézzék 
az új csarnokot, hogy vásároljanak és 
fogyasszanak ebben az országos szin-
ten is egyedülálló épületben. Itt volt az 
ideje, hogy Pécsnek legyen egy korsze-
rű, európai szintű, közösségi térként is 
használható, minden igényt kielégítő 
vásárcsarnoka. Rengeteg munka és 
szervezés van ebben, és bízom benne, 
hogy a pécsiek meg lesznek elégedve 
az épülettel, hiszen az ő akaratuk nyo-
mán, nekik készült – mondta lapunk-
nak a bejárást követően Péterffy Attila.
Meg kell említeni, hogy a lakossági 
bejárást megelőzően a városvezetés az 
árusok számára is szervezett egy külön 
bejárást.

Rengeteg még a munka, de már így is nagyon szépRengeteg még a munka, de már így is nagyon szép

Bárki körbenézhetett április 9-énBárki körbenézhetett április 9-én  Az elrendezést is megismerhették Az elrendezést is megismerhették

Péterffy Attila is ott voltPéterffy Attila is ott volt
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Folytatódik az okosparkolási rendszer kiépítése, elindult a tesztüzem is
A következő hetekben befejeződik 

a rendszer telepítése, a korábban 
beüzemelt érzékelőket pedig már 
egy alkalmazással ki is próbálhatjuk.

 l Pernecker Dávid
Ahogy azt nemrég megírtuk, március 
közepén kezdődött a pécsi okospar-
kolási rendszer kiépítése, a speciális 
szenzorokat először a Centrum parko-
lóba és a Czinderi utcába telepítették a 
szakemberek. A munka nem áll meg, a 
következő hetekben a tervek szerint az 
összes projektbe bevont parkolóhely-
hez beépítik a speciális érzékelőket.
Összesen több mint 700 belvárosi par-
kolóhely kap így olyan szenzort, ame-
lyek érzékelni fogják, hogy az adott 
helyen áll-e autó vagy sem.
A Biokom hangsúlyozza, hogy mivel 
a szenzorok beépítését a parkoló au-
tók megakadályoznák, fontos, hogy az 
érintett helyek üresek legyenek. Ennek 
érdekében a munkálatok idejére meg-

állási tilalom lesz érvényben a konkrét 
parkolóhelyek esetében. A megállási 
tilalom azonban az adott szakaszo-
kon nem egész napra szól, a helyeket a 
munkálatok előrehaladtával folyama-
tosan megnyitják az autósok számára. 
A megállási tilalomra táblák is figyel-
meztetnek majd az érintett helyszíne-
ken már a telepítés megkezdése előtti 
napokban.

Indul a teszt
Eközben elindult az I. ütem tesztidő-
szaka, amelynek köszönhetően a pé-
csiek már egy applikáción keresztül 
követhetik, melyik parkolóhely sza-
bad éppen a Centrum parkolóban és 
a Czinderi utcában, ezeken a helyeken 
ugyanis már működik a korábban te-
lepített 250 szenzor – közölte a napok-
ban a Biokom. A Parker (Smart Lynx) 
alkalmazásban zöld pontok mutatják 
a szabad, pirosak pedig a foglalt par-
kolóhelyeket – ez segíti az autósokat 

abban, hogy megtaláljanak, és célirá-
nyosan megközelítsenek egy üres par-
kolóhelyet, ezzel időt és feleslegesen 
megtett kilométereket spórolva.

Mindez végső soron 
a belvárosi forgalom 
csökkenéséhez, és a 

levegőminőség javulásához 
vezet.

Mint írják, az applikáció azon túl, hogy 
a felhasználókat mindig aktuális in-
formációkkal látja el a parkolóhelyek 
foglaltságát illetően, a beállításoktól 
függően mutatja a parkolási zónákat, 

a mozgáskorlátozott parkolóhelyeket, 
rakodóhelyeket vagy az elektromos 
töltőállomásokat. Emellett navigáció-
val segít a parkoló megközelítésében, 
illetve az applikációból a díjfizetést is 
egyszerűen kezdeményezhetjük. 
A Parker Android és iOS mobil operá-
ciós rendszerrel működő okostelefon-
ra is ingyenesen letölthető. Az alkal-
mazásban egyelőre tehát a Centrum 
parkoló és a Czinderi utca parkolóhe-
lyei szerepelnek, a további helyszínek 
a telepítést követő kalibráció után je-
lennek meg a térképen. Mivel a rend-
szer jelenleg a tesztidőszakban tart, a 
Biokom szakemberei várják a pécsiek 
visszajelzéseit ezzel kapcsolatban.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával va-
lósul meg.

Végeredmény: simán nyert Mellár és Hoppál
A két pécsi választókerületben (Ba-

ranya 1, Baranya 2) is összeszá-
molták a külföldön, és belföldön má-
sutt élő, itteni lakcímmel rendelkező 
polgárok által leadott szavazatokat. 

 l Nimmerfroh Ferenc
Ennek eredményeként Mellár Tamás 
simán verte a fideszes Kővári Jánost a 
Baranya 1-es körzetben, Hoppál Péter 
pedig Szakács Lászlót a 2-esben, bár 
utóbbiak közti különbség csökkent.
Mellár Tamás – 22.710 szavazat
Kővári János – 21.557 szavazat

Hoppál Péter – 22.898 szavazat
Szakács László – 21.226 szavazat

Mellár Tamás már eddig is vezetett Kő-
vári előtt, de csak 255 szavazattal, végül 
azonban nagyon simán, 1153 vokssal 
nyert. Hoppál Péter is behúzta a másik 
választókerületet, igaz, eddig mintegy 
2200 szavazattal vezetett, végül Szakács 
László „közelebb jött”, 1672 szavazat 
különbséggel maradt alul.
Bár Mellár Tamás több mint 700 sza-
vazattal többet gyűjtött be, mint a 

legutóbbi választáson, amikor Csizi 
Pétert verte, a mostani választásra 
egységbe tömörült ellenzéki pártok 
mindkét választókörzetben több ezer 
szavazattal kevesebbet kaptak most, 
mint négy évvel ezelőtt, míg a Fidesz 
mindkét körzetben növelte támo-
gatottságát 2018-hoz képest. Kővári 
mintegy 700 vokssal többet szerzett, 
mint Csizi négy éve, Hoppál pedig kö-
zel 1500 szavazatot vert rá négy évvel 
ezelőtti önmagára.

Megnéztük, hány szavazatot 
szereztek az egyesült 

ellenzék és a Fidesz jelöltjei 
kizárólag a baranyai 

megyeszékhelyen. 

(Sem a Baranya 1-es, sem a Baranya 
2-es nem tisztán pécsi választókerü-
let, bár előbbi majdnem, csak néhány 
környékbeli település tartozik hozzá, 
míg utóbbiban benne van Pécsen kívül 
Komló, Kozármisleny és számos bara-
nyai település.) Az adatokból világos, 
hogy Hoppál Péter viszonylag fölényes 

győzelmét (plusz 1600 szavazat) nem 
Pécsnek köszönheti. Itt ugyanis mind-
össze 128-cal kapott több voksot, mint 
Szakács László. A fideszes jelölt egyéb-
ként Pécsen belül a keleti városrész sza-
vazóköreiben szerepelt kiemelkedően.

Pécsi szavazatok:
Hoppál Péter – 13.075 szavazat
Szakács László – 12.947 szavazat
Mellár Tamás a külföldön és belföl-
dön máshol leadott szavazatok nélkül 
is verte volna Kővári Jánost, hiába 
írta utóbbi Facebook-oldalán, hogy 
a külföldön, illetve Pécstől távol élők 
döntötték el a választást a körzetben, 
ez nem igaz, az ellenzék jelöltje előtte 

is vezetett. A két jelöltre leadott pécsi 
szavazatok a beérkezettekkel együtt 
így néznek ki:
Mellár Tamás – 21.676 szavazat
Kővári János – 20.273 szavazat

Összesen a két ellenzéki jelölt Pécsett 
1275 szavazattal többet szerzett, mint 
a két fideszes jelölt együtt. Az ellenzék 
listán is több szavazatot szerzett Pécsett, 
mint a Fidesz, mégpedig 2190-nel. 
Ellenzék – 35.635
Fidesz-KDNP – 33.445
Ha a két választókerület teljes egészét 
nézzük, akkor is az ellenzék kapott 
több voksot listán a két körzetben 
együttvéve, de a különbség jóval ki-
sebb, bő 600 szavazat, és a Baranya 
2-ben a Fidesz szerzett több szavaza-
tot. Mindez persze sovány vigasz az 
ellenzéknek, ami 2018-hoz képest Pé-
csett is sok ezer szavazatot veszített, 
ahogy országosan, valószínűleg itt is 
jórészt a máshová vagy nem szavazó 
egykori jobbikos szavazók miatt. A Fi-
desz viszont itt is erősödni tudott, bár 
messze nem annyira, mint az ország 
más részein. 

A napokban további 466 szenzort építenek be a szakemberek a projektbe 
bevont parkolóhelyekre. A munkát két ütemben fogják végezni, a tervek 
szerint az alábbi időpontokban és helyszíneken (kedvezőtlen időjárás ese-
tén az időpontok változhatnak):

Időpont Helyszín

április 20. Tímár utca, Fürdő utca, Goldmark utca, Gábor utca, 
Toldi Miklós utca, Perczel Miklós utca

április 21. Lyceum utca, Király utca, Felsővámház utca, Rákóczi 
út, Aradi vértanúk útja
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Szeptemberben jön a második Pécsi Tangó Ünnep
A 2021-ben életre hívott rendezvény úgy fest, hagyományt teremtett, ősz 

elején ugyanis második alkalommal is megrendezik Pécsett a tangóün-
nepet.

 l Szakács Miklós

Ráadásul, ahogyan azt a rendezvény 
szervezőjétől, Práczki Pétertől meg-
tudtuk, most már nagyobb távlatokban 
gondolkoznak, mint egy évvel ezelőtt. 
Ezúttal ugyanis már kétnaposra terve-
zik a Pécsi Tangó Ünnepet, amelynek 
köszönhetően szeptember 9–10-én 
fog minden az argentin táncról szólni 
a városban.
– A tangóról azt tartják, hogy ez az 
„ölelés művészete” – mondta el la-
punknak Práczki. – A magam részéről 
azt gondolom, hogy egy ilyen nehéz 
időszakban, amikor az emberiségnek 
pandémiával és háborúval kell szem-
benéznie, az ölelés jelentősen felérté-
kelődik.
Az első tangóünnepen még nem volt 
akkora tolongás a belvárosi „táncpar-
ketten”, ami persze abból is adódott, 
hogy sokan nem ismerik a tangót, 
vagy ha igen, nem feltétlenül merték 
használni az egyébként ismert lépé-
seket. Idén szeptemberben azonban 

már sokkal több tangózót várnak a 
szervezők. Mint megtudtuk, a tavalyi 
esemény után, a Club Cubano támo-
gatásával létrejött Pécsett is egy tangós 
közösség, amelynek tánctudása azóta 
is szépen fejlődik.
– Az argentin tangó egy igen veszélyes 
tánc – vetette fel Práczki. – De nem 
azért, ami miatt 100 évvel ezelőtt be-
tiltotta az akkori pécsi városvezetés, 
hanem azért, mert ha valaki egyszer 
beleszerelmesedik, akkor az élete vé-
géig elkíséri, és képtelen lesz megsza-
badulni tőle.
A második alkalommal jelentkező 
Pécsi Tangó Ünnep idejére a szerve-
zők sok off programmal is készülnek, 
szeptember 9–10. pontos menetrendje 
is hamarosan elkészül. Addig is, aki 
kedvet kapott ahhoz, hogy elkezdjen 
tangózni, az az info@clubcubano.hu 
e-mail-címen felveheti a kapcsolatot 
az argentin táncért rajongó pécsi kö-
zösséggel is.

K20: házi finomságokért is beugorhatunk a belvárosi üzletbe
Két nyertest is hirdetett a Pécsi Va-

gyonhasznosító Zrt. és a pécsi ön-
kormányzat „K20 Kirakat” vállalko-
zásfejlesztési mentorprogramjának 
zsűrije. A nyerteseket – a Tejhelyet 
és a Palkonyha Speizt – április 13-án 
mutatták be a Király utcai üzletnél. 

 l Pernecker Dávid
Ahogy arról már többször beszámol-
tunk, az önkormányzat és a Pécsi Va-
gyonhasznosító Zrt. tavaly „K20 Ki-
rakat” néven vállalkozásösztönző nyílt 
pályázatot indított. A projekt lényege 
röviden az, hogy a sikeres pályázók 
a Király utca 20. szám alatt álló üzlet- 
helyiséget kedvezményes bérlet-
idíj-konstrukcióval vehetik ki 4 hónap-
ra (de a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 
további bérletidíj-kedvezményt biztosít 
azoknak, akik később egy kezelésük-
ben lévő ingatlanjukba költöznének). 
Emellett az üzletet bérbe vevő induló 
vállalkozások népszerűsítésében, ter-
mékeik-szolgáltatásaik piacra történő 
bevezetésében az önkormányzat továb-
bi segítséget is tud nyújtani. A kétszin-
tes üzletet kibérlő start-up cégek így 
tehát időt és teret kapnak vállalkozásuk, 
ötletük, elképzelésük tesztelésére. A pá-
lyázat további célja, hogy a helyi vállal-
kozások új célközönséget, változatossá-
got hozzanak a belvárosba, színesítsék a 
Király utca kínálatát. 
Az első nyertes, a Coloris Íriszfotózás 
csapata tavaly augusztusban költözhe-
tett a belvárosi üzlethelyiségbe, a Pécsi 
Vagyonhasznosító Zrt. pedig április 
8-án jelentette be, hogy a projekt ke-
retén belül kik fogják őket váltani. Így, 

többes számban, merthogy a legmeg-
felelőbb pályázókat kiválasztó szakmai 
zsűri a „K20 Kirakat” második köré-
ben két nyertest hirdetett. 

Az üzletbe most a 
Tejhely és a Palkonya 
Speiz érkezik, akiket 

április 13-án mutatott 
be az üzlet előtt Varga 

Péter, az önkormányzat 
gazdaságfejlesztési 

osztályának vezetője.

Mint mondta, mindkét vállalkozás 
működésében közös a minőségi kéz-
műves termékek előállítása fenntart-
hatósági szempontok szerint, a falusi 
értékek és a helyi gasztronómia elkö-
telezett támogatása és népszerűsítése, 
mindez pedig összhangban van a vá-

rosi projekt céljaival is. Nem véletlen 
tehát, hogy ők nyertek: közös megjele-
nésük a főutcán rengeteg előnnyel jár 
számukra és persze a pécsiek és a tu-
risták számára is – mondta Varga Pé-
ter. Hozzátette: a két cég július végéig 
lesz megtalálható a Király utcában, hol 
nemcsak a termékeiket mutatják be, 
hanem számos eseményt is szerveznek 
majd (aki ezekről első kézből szeretne 
értesülni, annak érdemes követni a 
K20 Kirakat Facebook-oldalát).
Ratting Diána, a Tejhely képviselője a 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy vál-
lalkozásuk egy többgenerációs családi 
gazdálkodás, széles tejtermékkínálat-
tal rendelkeznek, készítenek többek 
között friss és érlelt sajtokat, joghurtot, 
kefirt, vajat és túrót. 
– Eddig elsősorban vendéglátósoknak 
értékesítettünk, de a Király utcában 
nyíló üzlettel szeretnénk nyitni a pé-
csiek, a Pécsre látogatók felé is. Úgy 

gondoljuk, hogy ennek a lehetőségnek 
köszönhetően szorosabb kapcsolatot 
tudunk kiépíteni a meglévő vásár-
lóinkkal és új vásárlókat is el tudunk 
majd érni. Emellett szeretnénk helyi 
termelők jó minőségű termékeit is be-
mutatni. A célunk, hogy ez az üzlet egy 
találkozási pont legyen a termelők és 
a fogyasztók között – fogalmazott Rat-
ting Diána.   
Pauli Zoltán, a palkonyai Palkonyha 
tulajdonosa elmondta, hogy a Pal-
konyha Speiz falusi, házi készítésű 
kovászos kispékségi termékeivel és 
delikatesz jellegű áruival lesz jelen az 
üzletben.
– A palkonyai kis pékműhelyünkben 
naponta 100-200 kenyeret tudunk 
kézműves keretek között megsütni, 
és már régóta terveztem Pécsre jön-
ni, hogy a kovászos kenyereink minél 
több emberhez eljussanak – mondta 
Pauli Zoltán.

A tavalyi „táncparkett”A tavalyi „táncparkett”

A nyertesek, a Tejhely és a Palkonyha Speiz képviselőiA nyertesek, a Tejhely és a Palkonyha Speiz képviselői
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75 éves a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar
Olyan közösség az övék, amely 

minden pécsi előtt méltán lehet 
példa. Elkötelezettségük, alázatuk 
és szorgalmuk révén művészetükkel 
sokak tiszteletét kivívták – mondta 
Péterffy Attila polgármester a Pécsi 
Vasutas Koncertfúvós Zenekar 75. 
jubileumi koncertje előtt a Kodály 
Központban.

 l Pernecker Dávid
A Pécsi Vasutas Koncertfúvós Ze-
nekar április 9-én ünnepelte fenn-
állásának 75. évfordulóját a Kodály 
Központban. Az ország egyik leg-
ismertebb amatőr fúvószenekará-
nak jubileumi koncertjén klasz-
szikusok, valamint mai népszerű 
dallamok szólaltak meg, termé-
szetesen fúvószenei átiratban.  
A koncerten Bókai Zoltán vezényelt, 
a műsort pedig olyan vendégművé-
szek színesítették, mint Stubendek 
Katalin és Takaró Kristóf, a Pécsi 
Nemzeti Színház színművészei, vala-
mint a Vivat Bacchus Énekegyüttes és 
Kéméndi Tamás harmonikaművész.
Az előadás előtt Péterffy Attila pol-
gármester köszöntötte a nézőket és a 
zenekart. Mint mondta, a zenekar 75. 
évfordulója valójában 2020-ban volt, 

készültek is rá akkor, azonban közbe-
szólt a járvány.
– Háromnegyed évszázad nagyon 
hosszú idő, ekkora távlatban minden-
nél nagyobb szükség van a szakmai 
fejlődésre, a megújulásra. Ebben pedig 

a zenekar véleményem szerint igazán 
erős volt az évtizedek során. Talán ép-
pen az ehhez szükséges alázat az egyik 
legnagyobb titka az együttesnek. Az el-
kötelezettség, ami a tagokat a munka, a 
tanulás után még zenélésre ösztönözi 

nap mint nap. Mert ezt jelenti amatőr 
zenésznek lenni, nekik így kell valódi 
értéket teremteniük, ők így öregbítik 
Pécs hírnevét művészetükkel. Éppen 
ezért olyan kitartó támogatója immár 
évtizedek óta a pécsi önkormányzat 
a zenekarnak, amely Európa 2010-es 
Kulturális Fővárosának nagykövete-
ként zajos sikerekkel képviseli váro-
sunkat a nemzetközi zenei találkozó-
kon – mondta a polgármester.

Péterffy Attila ezután 
kiemelte, hogy a Pécsi 
Vasutas Koncertfúvós 

Zenekar sikerének a titka a 
közösségben rejlik.

– A közösség erejét mutatja, hogy 
családok több generációja zenélt már 
az együttesben. A hangszerek olykor 
apáról fiúra, anyáról lányra öröklőd-
tek. Nagy ereje a zenekarnak a sok fia-
tal tehetség is, akik jelenleg is erősítik 
a csapatot. Olyan közösség az övék, 
amely minden pécsi előtt méltán lehet 
példa. Elkötelezettségük, alázatuk és 
szorgalmuk révén művészetükkel so-
kak tiszteletét kivívták – fogalmazott a 
városvezető.

Gyomirtás lesz Pécsen

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy a MÁV Zrt. május 2-án Pécs vona-
tállomáson, Pécs-külváros–Pécsvárad vasútvonalon,  Pécsbányaren-

dező állomáson és Pécsbányarendező-Hőerőmű vonalszakaszon vegy-
szeres gyomirtást végez.

Időjárási vagy forgalmi okokból a vegyszerezés időpontja 
módosulhat.

Felhasznált vegyszerek: Amega UP, Clinic, UP, Gladiator Forte, Mars 480 
SL, Mezzo 75 DF, Successor TX,  Dropmax, Colombus EC, Magellán, 
Dezormon, Pledge 50 WP, Chikara 25 WP/ Katana, Agil 100 EC.
A vegyszerek méhekre nem veszélyesek, vízi szervezetekre közepesen, il-
letve kifejezetten veszélyesek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, illetve onnan szár-
mazó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos.

Helyreállt a közvilágítás a Csontváry térnél

A Biokom NKft. alvállalkozó bevonásával csaknem 30 lámpatest javí-
tását végezte el. Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Köz-

pontnál már korábban elhárították a közvilágítási problémát, így a kör-
nyék ismét teljes megvilágítást kap esténként.

 l PécsMa.hu
A Csontváry térnél is felgyúltak a fények, az elmúlt hetekben 28 lámpát 
helyeztek újra üzembe. Korábban az Apáczai Nevelési és Művelődési Köz-
pontnál – az Agora térnél – két ütemben, összesen 36 lámpa javítását vé-
gezték el – számolt be róla a Biokom.

A közvilágítás ezeken a területeken tavaly év végén 
hibásodott meg. 

A hibák főként rongálásból adódtak, mely miatt beáztak és megsérültek a 
föld alatti kábelek – ezeket kellett kicserélni. Az Agora térnél a Biokom a 
munkálatokat decemberben kezdte meg, és karácsonyig 20 lámpát üzembe 
is helyeztek, majd további 16 darabot kapcsoltak be. Ezek után, január vé-
gén indult a Csontváry térnél található 28 közvilágítási lámpa javítása. Ösz-
szesen tehát több mint 50 lámpát helyezett ismét üzembe a társaság, hogy 
a környék ismét teljes megvilágítást kapjon esténként.

„Alázat, elkötelezettség, közösség”„Alázat, elkötelezettség, közösség”
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Auschwitzban megölt pécsiekre emlékeztet három új belvárosi botlatókő 

A Fürdő utcában kap helyet az a három új bot-
latókő, amelyek – mint mindegyik ilyen bronz-

táblás kőkocka a városban – a holokauszt áldo-
zatainak tragikus sorsára hívják fel a járókelők 
figyelmét.  

 l Pernecker Dávid
Újabb három pécsi botlatókő kihelyezéséről dönt az 
április 19-ei közgyűlés. A kövek a Fürdő utca 1. szám 
alatt található épület bejárata előtti járdán kapnak 
majd helyet és emlékeztetnek a városból 1944-ben 
deportált, majd Auschwitzban megölt pécsiekre, 
név szerint a 3 éves Wallenstein Évikére, Wallenstein 
Ivánra és Weiszenstein Lázárnéra. 
Horváth Tamás, a pécsi önkormányzat Kulturális 
Bizottságának elnöke lapunknak elmondta, hogy a 
botlatókövek kihelyezését a holokauszt áldozatainak 
leszármazottai, valamint a Magyar Zsidó Kulturális 
Egyesület kezdeményezte.

Az önkormányzat pedig természetesen 
az ügy mellé állt. 

Mint mondta, a Gunter Demnig német szobrászmű-
vész által elindított művészeti projekt 10x10x10 cen-
timéteres, bronztáblás betonkockái szerte a világon 
állítanak egységes emléket a munka- és haláltáborok-
ba elhurcoltaknak. Hozzátette: a botlatóköveket az 
áldozatok utolsó lakhelye előtt, a járdába süllyesztve 
kell elhelyezni, a bejárattól általában egy-másfél mé-
terre. A kövek feliratainak elkészítéséhez – folytatta 
– szükség van az áldozatok pontos, hiteles adataira, 
valamint többek között a deportálás időpontjára, a 

halál helyére és időpontjára is (ezek begyűjtésében 
általában helytörténeti és holokausztkutató intézetek 
vesznek részt). Mivel a járdák közterületnek számí-
tanak, a botlatókövek letételéhez az önkormányzat 
előzetes engedélye szükséges, amit a három új kő 
elhelyezéséhez meg is adnak – mondta. 
Horváth Tamás megjegyezte, hogy nevükkel ellentét-
ben a botlatókövek csak szimbolikusan akasztják meg 
a járókelőket: a személyes sorsok rövid, lényegre törő 

bemutatásával a mindennapokban teszik ugyanis 
láthatóvá és kézzelfoghatóvá a történelem egyik leg-
szomorúbb, legtragikusabb időszakának emlékét és 
késztetik elgondolkodásra azokat, akik úgymond vé-
letlenül botlanak bele ezekbe az emlékkövekbe. 
Pécsett egyébként több botlatókő is található, többek 
között az Anna utcában, a Papnövelde utcában, a 
Munkácsy utcában, a Lánc utcában, és a Szigeti úton 
is találhatunk ilyen emlékkockákat. 

Több száz javaslattal készült el a város új építési szabályzata
Április 19-én, kedden szavaz a 

pécsi közgyűlés Pécs Építési 
Szabályzatának módosításáról. Az 
előkészítő munka hosszú ideig tar-
tott, és közel 400 lakossági javas-
lat, észrevétel érkezett be, amelyek 
többségét sikerült is beépíteni az új 
szabályozásba.

 l Szakács Miklós
Ruzsa Csabától, Pécs alpolgármesteré-
től tudtuk meg, hogy a módosítás egy 

jogszabályi kötelezettségi kör része-
ként kellet, hogy megvalósuljon, ami 
ráadásul már nagyon hosszú ideje hú-
zódott. A lassú víz azonban ezúttal úgy 
tűnik, tényleg partot mosott, ugyanis 
egy széles körű társadalmi egyeztetés 
eredményeként beérkező közel 400 
javaslat nagy részét sikerült figyelem-
be venni az új szabályzat megalkotása 
során.
– Már 2003 óta húzódott ez az ügy, az 
utóbbi 2-3 évben szélesítettük ki az 
erről szóló párbeszédet – mondta el 
Ruzsa Csaba. – A módosítás egyik fő 
iránya az volt, hogy megóvjuk a város 
zöldfelületeit. Nem engedünk át a jö-
vőben zöldterületeket lakóparkok épí-
tésére, ez illeszkedik a zöld város kon-
cepcióba is. Vannak egyszerűsítések is, 
amelyek a város lakóinak igényeihez 
igazodnak. Például ha eddig valaki 
építhetett a telkén egy földszintet, arra 
pedig egy tetőteret, az ezen túl építhet 
a földszint fölé egy normál emeletet is, 
nem kell a tetőtérrel küzdeni.

Több ilyen apróbb 
módosítás lesz az új PÉSZ-

ben. 

Az új szabályozás arra is törekedik, 
hogy ha valaki a saját telkén már meg-
lévő háza mellé szeretne építeni még 

valamit, az ezt legálisan, és egyszerűb-
ben tudja megtenni, mint korábban.
– Az azért örömteli, hogy a beérkezett 
vélemények, javaslatok közül közel 
300-at be tudtunk építeni az új szabá-
lyozásba – jelentette ki Ruzsa. – Persze 
sokat mond a munka összetettségéről, 
hogy például a városképi rendelet kap-
csán is rengeteget kellett egyeztetni. Itt 
valóban sok egyedi kérés, kérdés me-
rült fel. Az egyik legvitatottabb dolog, 
hogy a belvárosban lehet-e napelemet 
telepíteni a házak tetejére. Jól látjuk, 
hogy sokan ezt szeretnék. Az építészek 
viszont azt mondják, hogy nem lehet, 
ezzel ugyanis a városkép teljesen más 
hangulatot kapna, elszakadna az év-
ezredes hagyományoktól. De például 
a városban lévő teraszok megjelenése 
is idesorolható, szóval jól látszik az, 
hogy ez egy sokrétegű jogszabályi cso-

mag, jelentős munka van benne mind 
a főépítészet, mind a kormányhivatal, 
mind pedig az összes többi szereplő 
részéről.
Ruzsa Csaba azt is hozzátette még, 
hogy az új PÉSZ próbál több straté-
giai jelentőségű projektet is segíteni.  
A fentebb már említett zöld város kon-
cepció mellett a lakhatási koncepció 
támogatását is szolgálja, illetve segíteni 
fogja a helyi cégek megjelenését a Déli 
Ipari Parkban is.
– Szerintem egy nagyon sikeres 
PÉSZ-módosításon vagyunk túl – nyi-
latkozta lapunknak az alpolgármester. 
– Azt is látjuk azonban, hogy máris 
vannak bent nálunk új igények, így 
minden bizonnyal még idén lesznek 
újabb apró módosítások, már az új 
formájában élő Pécsi Építési Szabály-
zatban.

Zag Gábor alpolgármester és Lovász István jegyző Zag Gábor alpolgármester és Lovász István jegyző 
az emlékezés köveit helyezi el a Munkácsy utcábanaz emlékezés köveit helyezi el a Munkácsy utcában
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Ahogy az egyetem is régóta hir-
deti: mindenki pécsi akar lenni. 

Mi mélységesen egyetértünk ezzel 
a szlogennel. Hogy miért olyan jó itt 
élni, mi okból lehetnek büszkék váro-
sukra a helyi lakosok, mely momen-
tumok, emberek, vagy éppen helyszí-
nek adják azt a bizonyos „pécsiség” 
érzést, arra „Pécsinek lenni jó!” című 
cikksorozatunkban keressük a vá-
laszt. Az ötödik részben egy házas-
pár: az itt született Zengő Ágnes és 
olasz férje, Alessandro Reali mondják 
el véleményüket.

 lMatoricz Tekla
Az országos sajtót is bejárta a pár ro-
mantikus, idilli, bár akadályokkal is 
teli története: a Pécsett született és 
gyermekkorát a Tettyén töltő Zen-
gő Ágnes – akit egyébként a Bóbita 
Bábszínházból is ismerhetünk, hiszen 
több mint 10 évig ott dolgozott bábszí-
nészként – egy jó barátnőjével utazott 
2000-ben az Isztriára. Véletlenül Ales-
sandro Reali is ott nyaralt, és egy na-
pon az út mellett stoppoló két nőt fel-
vette. A többi már történelem, Ági és 
Sandro ott, akkor egymásba szerettek, 
és azóta is együtt vannak, annak elle-
nére, hogy kezdetben nyelvi korlátokat 
és a távkapcsolat minden problémáját 
le kellett küzdeniük. Lapunknak erről 
is meséltek.
– Nagyon szeretem Pécset. Ha csak pár 
napra utaztam is el, hazatérve mindig 
bejöttem a belvárosba és sétáltam az 
akkori Kossuth Lajos, mostani nevén 
Király utcán, felmentem a Tettyére 
magamba szívni az ottani levegőt. A 
megismerkedésünk után levelezni 
kezdtünk Sandróval, majd meghívtam 
magamhoz karácsonyra. Azóta is em-
legeti, hogy Pécsett esett a hó és ez a 
mediterrán, de fehér táj azonnal meg-
ragadta a szívét.
Elmentünk a Havihegyre is, ami szin-
tén lenyűgözte, de nem csak a várost, 
a környezetet is megmutattam neki: 
Villányt és Harkányt, kirándultunk 
a környéken. Két évet utazgattunk 
oda-vissza, majd kiköltöztem hozzá 
Olaszországba, ahol összeházasodtunk 
és megszületett első gyermekünk. Ké-
sőbb kerültünk a pápa nyári rezidenci-
ájára, Castel Gandolfóba, ahol 24 évig 
kertészként dolgozott, majd több évig 
vezette az udvart. A lányunk már ott 
született. Én az a „szerencsétlen” ma-
gyar voltam, aki az országból nem so-
kat látott, hisz a férjem a munkájával 
volt elfoglalva, én pedig a gyerekneve-
léssel, de persze nem bánom.

Amint volt egy kis téli vagy 
nyári szünet, azonnal 

jöttünk Pécsre. A család 
egyszerűen jobban szeretett 

itt lenni.

Mivel úgy ítéltük meg, hogy a tehetség-
gondozás jobb, mint az olaszoknál, én 
és a gyerekek hazaköltöztünk. Ez nem 
volt könnyű időszak, öt évig külön 
éltünk az apjuktól, szünidőkben talál-
koztunk csak. Két éve, gyakorlatilag 
a koronavírus kitörésével egyidőben 
aztán végre ő is csatlakozott hozzánk. 
A korlátozások pedig meghatároz-
ták a további sorsunkat, nyilván itt is 
kertekkel kezdett el foglalkozni, mivel 
erre volt lehetőség – mesélt életük ala-
kulásáról a feleség.
A páros férfi tagja még csak kicsit 
beszél magyarul és angolul, de fele-
sége segítségével az ő véleményét is 
megtudtuk. A nő a következőket tol-

mácsolta kérdésünkre, miért is szeret 
Pécsett élni a volt vatikáni kertész:
– Nagyon tetszik nekem a város, mind-
egy, hogy a Tettyéről nézek lefelé, vagy 
Kertvárosból tekintek a másik irányba. 
Szakmai szemmel nézve jó, hogy ren-
dezettek a parkok, szép és gondozott 
zöldterületeket alakítottak ki. Mikor 
régebben rövid időre jöttem Pécsre, 

már napokkal az utazás előtt rossz ér-
zés fogott el amiatt, hogy majd vissza 
kellett mennem, a családomat hát-
rahagyom. Emellett az élet itt sokkal 
nyugodtabb, kiszámíthatóbb. Rómá-
ban például kaotikus minden, nehéz 
az a hétköznapi pörgés. Ami hiányzik 
Olaszországból, az a tenger. Megszok-
tam, hogy ott a Nap a nagy kékségbe 
bukik alá. Viszont a Hold gyönyörű itt, 
engem pedig nagyon érdekel az aszt-
ronómia. A magyarok mentalitását 
már kezdem megismerni, sőt, sokban 
hasonlít az olaszokéra.
Talán nem is tudják magukról, de 
nagyon jó humorérzékük van az itte-
nieknek, mondhatni komikusoknak 
születtek – árulta el lapunknak Ales-
sandro Reali.
Jövőbeli terveikről is beszéltek. Mint 
elhangzott, egyelőre keresik az útju-
kat, hiszen több projekt közül kellene 
választaniuk: az olasz konyhát szerető 
magyarok számára szívesen szervez-
nének főzőtanfolyamokat, de nem 
szeretnék elhagyni a kertészkedést 
sem, főként vegyszermentes biogaz-
dálkodással foglalkoznának.

Mi nekik Pécs?
A házaspár válasza: „Teljesen nem szakadtunk el Olaszországtól, hiszen Pé-
csett, vagyis Sopianae városában is sok a római kori emlék. Emellett imádjuk 
a gyönyörű Mecseket, Orfűt, a természet közelségét, de az épített környezet 
is csodálatos. Innen nem hiányzik semmi, minden megtalálható, amit az em-
ber csak kíván.”

Alessandro Reali és Zengő Ágnes: 
„Pécs csodálatos, nem hiányzik innen semmi”

Első látásra szerelembe estek, ennek már 22 éveElső látásra szerelembe estek, ennek már 22 éve

Minden év- és napszakban imádják PécsetMinden év- és napszakban imádják Pécset
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Szlovákiából Magyarországra járnak át tankolni, míg 
a déli országrészben élő magyarok Horvátországba 

mennek bevásárolni, ahol egy nagyobb bevásárlásnál 
több tízezer forintot is spórolhatnak – írja az ATV.

 l PécsMa.hu
Az ATV riportja szerint Szlovákiából sokan járnak át tan-
kolni Magyarországra, mivel ott 1,73 euró, azaz 654 forint 
a benzin litere. A magyarországi tankolással literenként 
174 forintot spórolhatnak és – áll a cikkben – az sem za-
varja a szlovák benzinturistákat, hogy egyes kutaknál csak 
30 litert lehet tankolni: egyik kútról átmennek egy másik 
kútra (mindez csak a személyautókra igaz).
Mint írják, ezzel párhuzamosan Magyarország déli me-
gyéiből pedig a magyarok járnak át vásárolni Horvátor-
szágba, hiszen az alapvető élelmiszerekhez jóval olcsób-
ban jutnak hozzá, mint itthon.

Az ATV stábja 
tesztvásárlást végzett. 

A legdurvább különbséget a virslinél tapasztalták: a 91 
százalékos hústartalmú virsli itthon átszámítva 77 kunába 
került, miközben ugyanez a termék egy horvát üzletben 
csak 13 kuna. A zöldségek is sokkal olcsóbbak Horvátor-
szágban: az uborka, a hagyma és a paradicsom esetében 
a hazai árakhoz képest nagyjából a felét fizették a határ 
túloldalán.
A cikk szerint ha Pécsről, Siklósról vagy Harkányból át-
megyünk Horvátországba elintézni a nagybevásárlást, 
akkor nagyjából 15-20 ezer forintot is megspórolhatunk, 
még akkor is, ha ehhez hozzászámoljuk a benzinköltséget.

Hiánypótló fejlesztőkönyvet adtak ki pécsi szakemberek
A Pécsi Korai Fejlesztő három mun-

katársa – Kemény Hargita gyó-
gypedagógus, Kiss Bernadett kon-
duktor és Vértes Gabriella logopédus 
– állított össze játékos feladatgyűj-
teményt, melynek különlegessége, 
hogy nem csupán egy, hanem mind-
járt négy elengedhetetlenül fontos 
területen támogathatja ezen ke-
resztül gyermeke képességfejlődé-
sét a szülő: a könyvcsomagnak hála 
a nagymozgás, a finommotorika, a 
gondolkodási műveletek és a beszéd, 
illetve kommunikáció megsegítését 
érhetik el otthon a családok. 

 l PécsMa.hu
A „PanDani kalandjai” olyan kivételes 
mesekönyvsorozat, melyben minden 
történethez fejlesztő feladatgyűjte-
mény, sok mozgással kísért mondóka 
és játék is tartozik. Több mint 20 éves 
tapasztalattal rendelkező szakemberek 
állították össze, 2-6 éves korú gyerme-
kek számára, nemrég jött ki frissen a 
nyomdából.
Kemény Hargita, a kötet egyik alko-
tója lapunknak elmondta: a napokban 
megjelent könyvcsomag azért óriási 
segítség a szülőknek, mert ugyan nagy 
kínálat van a külön, az egyes területek 
fejlesztésére fókuszáló munkafüzetek-

ből, azonban tudomása szerint mind-
eddig nem létezett ilyen komplex, a 
négy fő fejlődési területet feldolgozó 
anyag. 

Emellett biztonságot 
jelenthet a családok 

számára, hogy a feladatokat 
olyan szakemberek 
állították össze, akik 

mindennapjaikban is 
az adott korosztállyal 

foglalkoznak.

– Gyakran előfordul, hogy a négy te-
rületből egy vagy több nem a gyermek 
életkorának megfelelő szintű fejlett-
séget mutat. Ennek oka az esetek egy 
részében csupán annyi, hogy a kicsi 
bizonyos jellegű feladatokat nem végez: 
nem kap lehetőséget vagy nem motivál-
ják azok gyakorlására. Mindenki, így a 
legkisebbek is hajlamosak rá, hogy az 
általuk kedvelt tevékenységeket része-
sítsék előnyben, a szülők viszont sze-
rencsésebb, ha a nem annyira szívesen 
végzett cselekvéseket is ösztönzik, hi-
szen ennek elmaradása bizonyos ideg-
pálya-kapcsolatok kialakulásának hiá-
nyához vezethet. A gyűjteményünkben 

található játékokkal ez közös, minőségi 
időtöltéssel egybekötve elkerülhető. 
Emellett szem előtt tartottuk, hogy 
frissítsük a magyar mondókatárunkat, 
mert ezek anyanyelvünk szépségének 
ékes bizonyítékai. A verseket mozgással 
kísérik, egyszerre fejlesztve mindenfé-
le készséget. Hogy ez miképpen zajlik, 

abba a közösségi oldalunkon közzétett 
rövid videókon keresztül belekóstol-
hatnak az érdeklődők – fejtette ki a 
gyógypedagógus.
Pécsett a Csorba Győző Könyvtár 
Apáczai Csere János Fiókkönyvtárá-
ban mutatták be elsőként a már ren-
delhető könyvet.

Megérheti átugrani Horvátországba egy nagybevásárlásra

15-20 ezer forintot is megspórolhatunk15-20 ezer forintot is megspórolhatunk

Már lehet rendelni!Már lehet rendelni!
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Jakab Ferenc: ezért érdemes még várni a negyedik oltással
Az adatok alapján leszálló ágban van a korona-

vírus-járvány, ám ez nem meglepő: a kórokozó-
nak ugyanis az őszi–téli időjárás kedvez, és ezért 
a negyedik oltás beadásával is érdemes várni a 
pécsi virológus szerint.

 l PécsMa.hu
A professzor az InfoRádiónak nyilatkozva azt közöl-
te, a kórházban ápoltak és a regisztrált fertőzöttek 
száma egyértelműen csökkenő tendenciát mutat. 
Mint mondta, ez egyáltalán nem váratlan, mivel a 
koronavírus-járvány szezonális, ősszel és télen do-
minál, míg tavasszal és a nyári hónapokban lassabb 
terjedést mutat.

A Covid beépült a felső légúti 
vírusfertőzések palettájába.

A szakember kifejtette, az újabb hullámokról nem 
lehet még beszélni – illetve a szezonalitás miatt nincs 
is értelme már ezekről szólni –, de szerinte virológi-
ai szempontból a realitása megvan annak, hogy az 
őszi–téli időszakban újabb járvány fog kibontakozni.
Jakab Ferenc azt is hangsúlyozta: nem tudni, hogy 

a vírus milyen súlyos fertőzést okozhat, mert az na-
gyon sok mindentől függhet, a lakosság átoltottságá-
tól a védettségi szint meglétén át a variánsig.
A negyedik oltás beadását viszont jelenleg két okból 
nem javasolja:

 Änincs elég tudományos információ még arról, 
hogy mennyire hatékony, hatásos,
 Ä a mostani csökkenő tendencia miatt érdemes vár-
ni vele az őszi–téli időszakig.

A virológus kiemelte a lapnak, hogy nem ellenzi a 
negyedik oltást, sőt, nagyon jónak ítéli, főként az 
idősebb korosztálynál, az egészségügyi dolgozóknál, 
a fertőzésnek jobban kitett embereknél, és azoknál, 
akik már régebben vették fel a harmadik dózist.
„De ne most, hanem majd ősszel, télen, a követke-
ző járvány berobbanása előtt, hogy friss legyen az 
immunválaszunk, hogy meglegyen a magas szintű 
védettségünk” – zárta gondolatait Jakab Ferenc hoz-
zátéve, mivel nem tudni, mit vált ki a szervezetből, 
alapból nem híve annak, hogy néhány havonta ol-
tassuk magunkat, de az elképzelhető, hogy évente 
egyszer szükség lesz a hideg szezon előtt az ismét-
lőadagra.

125 milliós támogatást nyert el a pécsi múzeum
Három különböző pályázaton ösz-

szesen 125 millió forint támo-
gatást kapott a Janus Pannonius 
Múzeum. Az elnyert forrásokból egy 
nagyszabású állandó és egy idősza-
ki tárlat, valamint egy tudományos 
program valósul meg a jövőben – tá-
jékoztatta lapunkat a pécsi múzeum.

 l PécsMa.hu

Új állandó kiállítás 
a Széchenyi téri épületben
A Magyar Géniusz Program az elnyer-
hető maximális támogatást, 100 millió 
forintos forrást biztosít a Széchenyi tér 
12. szám alatti (korábban a Régészeti 
Múzeumnak otthont adó) épületben 
megrendezendő új állandó kiállításra 
– közölte a pécsi múzeum.
Ezáltal Pécs központjában olyan kor-
szerű tárlat létesül, amely három mú-
zeumi gyűjtemény tematikáját öleli fel, 

és a Janus Pannonius Múzeum hiány-
zó (régészeti) vagy elavult (történeti és 
néprajzi) állandó kiállításainak helyé-
be lép. A korszerű infrastruktúra olyan 
szolgáltatásokkal egészül ki, amellyel a 
JPM eddig nem rendelkezett: az épü-
letbe érkező látogatót központi infor-
mációs és jegyeladási központ fogadja 
majd ruhatárral, illetve múzeumi bolt-
tal.
Az új állandó kiállítás tematikus egy-
ségeit olyan pécsi, baranyai helyszínek 
adják – mint írják –, amelyek megyei 
vagy országos események központjai 
voltak. A konkrét helyszínek, esemé-
nyek középpontjában pedig jelentős 
személyiségek állnak, akiknek hatása 
túlmutat Pécsen és Baranyán – Janus 
Pannonius, Zrínyi Miklós, Verancsics 
Antal. Emellett górcső alá vesz olyan 
intézményeket, helyszíneket (például 
a pécsi püspökséget, az Ormánságot, 
vagy a máriagyűdi búcsút), termékeket 

(a Zsolnay porcelánt, pécsi kesztyűt), 
amelyek közismertek az országban, 
vagy részei hazánk kulturális öröksé-
gének. A kiállítás erősítheti a térség 
vonzerejét, a turistákat új helyszínek-
kel, a vidékhez köthető hagyományok-
kal, látnivalókkal ismerteti meg. 

A tárlatot Pécs város napján, 
2023. szeptember 1-jén 
nyitnák meg a látogatók 

előtt. 

Petőfi 200 kiállítás
A JPM Petőfi 200 programra benyújtott 
pályázata 20 millió forint támogatásban 
részesült. A közlemény szerint ebből a 
Petőfi-emlékévhez kapcsolódó időszaki 
kiállítás valósul meg a történeti, népraj-
zi, valamint a képző- és iparművészeti 
osztály gyűjteményéből válogatott jeles 
műtárgyak felvonultatásával.
Újfajta megközelítések, a közönség felé 
való nyitottság jellemzi a múzeumi ter-
vet: „Tekints rá másként! Ismerd meg, 
ami rejtve volt! Őrizd és vidd tovább!” 
Célja a fiatal generáció, többek között 
az iskolás korosztályok megszólítása, 
az informális oktatás elősegítése, a 
tudományos eredmények bemutatá-
sa, illetve a gyűjteményeikben őrzött 
kulturális javaknak a nagyközönséggel 
való megosztása.
A kiállítás a helyi jellegzetességek 
megismertetését állítja középpontba, 
kiállításban még fel nem dolgozott 
forrásokat is bemutat majd, témájában 
felöleli a reformkor, az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc időszakát, 
valamint ’48-as jelképeink jelenkorig 

ható történetébe is bepillantást enged 
majd – emelik ki a tájékoztatóban.
A különleges tárlat a leendő látogatók-
kal együtt készül, ugyanis a záró témát 
– amely a szabadságharchoz kötődő 
nemzeti emlékezet továbbéléséről szól, 
és egy digitális könyv lapjain lesz lát-
ható – diákok pályamunkáiból állítják 
össze. A JPM ősszel hirdetné meg a 
pécsi, Baranya megyei iskolák számá-
ra a pályázatot, amelynek keretében 
az irodalmi, képzőművészeti műfajok 
mellett szeretnének teret adni a nem 
hagyományos műfajokban születendő 
műveknek is. 
Az érdeklődők véleményt is nyilvánít-
hatnak majd, a kiállításban bemutatott 
reformkori eseményekhez kapcsolódó 
és kiemelt közéleti ügyekből letehetik 
a voksukat. Az egyéves időszakra ter-
vezett tárlathoz múzeumpedagógiai 
foglalkozások kapcsolódnak és számos 
érdekes program megvalósítását is ter-
vezi a múzeum.

Kiadványok 
a vadnövényhasználatról 
5 millió forinttal támogatta a Magyar 
Géniusz Program „A vadnövények 
etnobotanikája – népi növényhasz-
nálati örökségünk” című tudományos 
program megvalósítását. Ennek célja 
a magyar kulturális örökség részét ké-
pező régi növényhasználat adatainak 
összegyűjtése, tematikus rendezése, 
közzététele. Az összegyűjtött adatokat 
egy hiánypótló, színvonalas könyvben, 
magyar és angol nyelvű publikációk-
ban, valamint több tudományos-is-
merterjesztő anyagban publikálják 
– zárul a közlemény.
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Ülésezett a Közbiztonsági Tanács: kevesebb a tűzeset és a bűncselekmény
A napokban tartott egyeztetésen a pécsi rendőrség, a katasztrófavédelem, 

valamint a polgárőrség képviselői számoltak be előző évi munkájukról.

 l PécsMa.hu
Április 7-én ülésezett az önkormány-
zat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Tanácsa. Az ülésen – amelyet Péterffy 

Attila polgármester és Fürj Csaba, a ta-
nács társelnöke vezetett – a rendőrség, 
a katasztrófavédelem, valamint a pol-

gárőrség képviselői számoltak be előző 
évi munkájukról.
Az ülésen elhangzottakkal kapcsolat-
ban a polgármester Facebook-bejegy-
zésében kiemeli, hogy mind a közleke-
dési balesetek, mind a tűzesetek, mind 
a vagyon elleni, mind pedig az erősza-
kos bűncselekmények terén javulás 
történt a korábbi eredményekhez ké-
pest, és hozzáteszi, hogy ezt reményei 
szerint nem csak a statisztikák, de a 
pécsiek biztonságérzete is tükrözi.

„Kiváló munkájukért 
Pécs közössége nevében 

mindegyik szervezet, 
és azok teljes személyi 

állománya felé kifejeztem 
köszönetemet” – írja Péterffy 

Attila.

Az ülésen Mácsai Antal, a Baranya Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vezetője elmondta, hogy zajlik mind 
az Engel János úti, mind a kertvárosi 
tűzoltólaktanya kialakítása is, utób-
bi pedig azért fontos fejlesztés – áll a 
városvezető posztjában –, mert így a 
töredékére csökken majd a katasztró-
favédők vonulási ideje Kertvárosban.
Pécs rendőrkapitánya, Korontos Zoltán 
az egyeztetésen méltatta a Pécs-keleti 
Közbiztonsági Centrum működését, 
hatékonynak találta azt. Ezzel kapcsolat-
ban az ülésen szóba került, hogy szükség 
lehet-e hasonló központok kialakítására 
más városrészekben is, azonban a ren-
dőrkapitány szerint Pécs többi területein 
a rendőrőrsök maradéktalanul ellátják 
feladatukat. A polgárőröknek pedig az 
ANK mellett van irodájuk, így Kertvá-
rosnak ez a része sem marad egyenruhá-
sok nélkül – tette hozzá.

Öt helyszínen segédkezhettek a természetbarátok, 
civilek és rendőrök április 8-án, hogy együtt tisz-

títsák meg erdeinket a rengeteg szeméttől. Bizony, 
sajnos nagy szükség volt már erre!

 l PécsMa.hu
Az elmúlt két évben a járványnak köszönhetően egyre 
többen látogatnak ki az erdőbe, a növekvő tendencia a 
mecseki és zselici erdőkre is igaz – számolt be a jó hír-
ről a Mecsekerdő Zrt. Ám – mint írják – ezzel párhu-
zamosan sajnos a keletkezett hulladék mennyisége is 
nőtt. Az Erdők Nemzetközi Napján (március 21.) indult 
„Tavaszi nagytakarítás – Takarítsuk ki együtt a termé-
szetet” elnevezésű szemléletformáló kampány üzenete, 
hogy semmilyen hulladéknak nincs helye az erdőkben. 
A nagytakarítás célja a figyelemfelhívás volt: közösen 
cselekedve, együtt mentesítsük természeti területeinket 
a felgyűlt hulladéktól.

Civilek és rendőrök együtt 
segédkeztek
A tavaszi kampány egyik fontos eseményeként a Mecse-
kerdő április 8-án összesen öt helyszínen végzett nagy-
takarítást. A kijelölt útvonalakon több mint hatvan civil 
és rendőr önkéntes vett részt az akcióban. 

Döbbenetes mennyiséget szedtek össze: a 
szemét öt terepjáróplatót töltött meg.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság tavaly fo-
gadta örökbe a Tripammer-fa környékét – a rendőrség 
önkéntesei most megtisztították a területet, valamint a 
pihenőhely padjait és elhasználódott tűzrakóhelyét is 
megújították. Az eseményen dr. Gulyás Zsolt rendőr 
dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány is részt vett.

Folytatódik a nagytakarítás
Az eseményhez csatlakozó erdőgazdaságok és civil szer-
vezetek által rendezett túrákon túl a kampány minden 
erdőjárót arra buzdít, hogy az akció végéig, április 22-ig, 
azaz a Föld napjáig zacskóval induljanak útnak, amelyet 
kirándulásaik során – sajnos jó eséllyel – tele fognak 
szedni.

Mecseki nagytakarítás: öt terepjáróplatót töltött meg a sok szemét

 A rendőrség, a polgárőrség  A rendőrség, a polgárőrség 
és a katasztrófavédelem képviselői tartottak beszámolótés a katasztrófavédelem képviselői tartottak beszámolót

Hatvan civil, rendőr és önkéntes vett részt az akcióban Hatvan civil, rendőr és önkéntes vett részt az akcióban 

Megújult a Tripammer-fa melletti pihenőhely Megújult a Tripammer-fa melletti pihenőhely 
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda óvodapedagógus mun-
kakör betöltésére.

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

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Bornemissza Gergely 
utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: óvodai nevelés.

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

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a végzettséget 
igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Város-
központi Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy 
Antal utca 5. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: I./273-1/2022, valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 15.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda óvodapedagógus mun-
kakör betöltésére.

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

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Bornemissza Gergely 
utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: óvodai nevelés.

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

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a végzettséget 
igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. június 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Város-
központi Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy 
Antal utca 5.). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: I./272-1/2022, valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 15.

Álláspályázat Álláspályázat

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

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

Komlói Kórház Transzfúziós Osztály (Majális 
tér 1.) – kedd, péntek: 7.00–12.00  

Mohácsi Kórház Transzfúziós Osztály (Véradó 
u. 4.) – kedd: 8.00–15.00; szerda: 8.00–12.00

További pécsi és baranyai véradási alkalmak:

Pécsvárad, Művelődési Ház (Kossuth u. 31.) – áp-
rilis 20. 9.00–13.00

Kárász, Faluház (Fürdő u. 10.) – április 21. 10.00–
12.00

Szederkény, Művelődési Ház (Rákóczi u.12.) – 
április 21. 11.00–15.30

Szigetvár, Sportcsarnok (Olay Lajos u. 2.) – ápri-
lis 22. 14.00–17.00

Pécs Plaza (Megyeri út 76.) – április 24. 10.00–
13.00

A véradók adománya a betegek számára a gyó-
gyulást, gyakran a túlélést, az életben maradást 
jelenti. A vérkészlet egyensúlyát egyre nehezebb 
fenntartani, a megbetegedések miatt a kiszállá-
sos véradások lemondása egyre nő, ugyanakkor 
a kórházi felhasználási igények is folyamatosan 
emelkednek. Aki teheti, segítsen! Az intézetek 
nyitva vannak, a véradások helyszínei biztonsá-
gosak, ügyelnek mindenki egészségére.

Véradáshoz hozza magával a személyazonosító 
igazolványt, lakcím- és tb-kártyát. 

További részletek: ovsz.hu; voroskereszt.hu; 
veradas.hu

Véradás április 19–24. 
A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. pályá-
zatot hirdet a pécsi civil szervezeteknek a pécsi 
Kodály Központ termeinek használatára. A pá-
lyázat elbírálásánál előnyt élveznek azon szer-
vezetek, amelyek az elmúlt években még nem 
nyújtottak be nyertes pályázatot.

A pályázatokat május 16-ig kell benyújtani (a 
2022. szeptember 2-tól 2023. június 20-ig tartó 
időszakra vonatkozóan) elektronikus formá-
ban a kodalypalyazat@zsn.hu e-mail-címen, 
illetve a Kodály Központot üzemeltető Zsolnay 
Örökségkezelő Nonprofit Kft. számára postai 
úton is: Pécs, H-7603 Pécs, Pf.: 27. 

A pályázati adatlap és mellékletei letölthetők 
a gov.pecs.hu (közérdekű adatok / II. / 11.), 
weboldalról. A pályázattal kapcsolatos bővebb 
információkkal Pécs Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala áll rendelkezésre ezeken 
az elérhetőségeken: e-mail: szabop@ph.pecs.hu, 
telefon: 72/533-940.

Pályázati felhívás
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LAKÁS
Eladó ingatlanokat keresünk 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 06/20/964-5482

www.kosaingatlan.hu

Belváros peremén felújított, 70 nm lakás 
eladó/kiadó. Telefon: 06/20/315-0509
Értékbecslés. Telefon: 72/214-066
Mecseken 80 nm lakás terasszal 
eladó. Telefon: 06/70/318-4000
Eladó lakást keresek Kertvárosban. 
Telefon: 72/214-066
Eladó lakást keresek egyetem 
mellett. Telefon: 72/214-066

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.

Történelmi belvárosban minimum 
100 nm-es polgári lakást keresek 
garázslehetőséggel I. emeletig. 
Telefon: 06/30/723-1411
Eladó Ürögi út elején, 140 nm-es, jó 
állapotú, szép panorámás lakás garázzsal. 
Ár: 68 MFt. Telefon: 06/20/437-3066

INGATLAN
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
Pécs és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Bálicsi út fölött 114 nm-es, 
2 szintes, örökpanorámás, 
összközműves családi ház. 

Ár: 49,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Elcserélném 2 szobás házrészemet 
kisebb lakásra vagy eladnám. Iár: 
16,5 MFt. Telefon: 06/20/367-1564

Bálicsban Golden Corner fölött, 
kétlakásos sorházi lakás, felújított 
130 (150) és új 42 nm-es, 70 nm-es 
tárolóval, 43 nm-es terasszal, garázzsal, 
beállóval 110 MFt-ért tulajdonostól 
eladó. Telefon: 06/30/494-2021
Hostel eladó. olivehostel.fw.hu

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Pécsen, a Bródy Sándor utcában 
négyszobás, 130 nm-es, duplagarázsos 
családi ház. Ár: 37 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek. Telefon: 72/214-066

ÁLLÁS
Fogorvosi szakasszisztenst keresek pécsi 
rendelőbe. Telefon: 06/20/965-4335

OKTATÁS
Szakács, Cukrász, Bolti eladó, Boltvezető, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Aranykalászos gazda 
OKJ tanfolyam (UTOLSÓ OKJ-S 
TANFOLYAMOK). 
Telefon: 06/70/420-7001 
www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

TÁRS
Miklós, kérem a 03.31-i hívását ismételje 
meg: „Marcsi”. Telefon: 06/30/345-9979
Jól szituált, 170 cm, 40-es férfi keresi 
párját, 30-40 év közötti intelligens hölgyet. 
Fényképes választ várva. „Természetesség” 
jeligére a hirdetőben, Széchenyi tér 1. sz.

SZOLGÁLTATÁS
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416

Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
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

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Sövénynyírás, bozótirtás, telektisztítás. 
Telefon: 06/20/339-3645
Veszélyes és bármilyen fa 
kivágása, gallyazása garanciával. 
Fiatalítás, fagondozás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645
Redőny akció! 30-50% kedvezménnyel. 
Új műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motoririzálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555

Veszélyes fák és minden más fák kivágása, 
gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Április 
30-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
Veszélyes fakivágás, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308
Bőrkabátkészítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193
Favágás alpintechnikával, emelőkosárral, 
fűnyírás, bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Térkövezés, kerítés, támfal, burkolás, 
betonozás. Telefon: 06/30/430-0122
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komplett fürdőszoba felújítás, teljes körű 
ügyintézéssel. NORBITECH Kft. 
Telefon: 06/30/214-4307
Fák kivágása, metszése, udvar 
rendbetétele és takarítása. 
Telefon: 06/30/553-5036
Kaputelefonok, csengők javítása. 
Telefon: 06/70/244-0400
Tetőszigetelés-, fedés, bádogos, 
lakatosmunka. Telefon: 06/30/390-4577
Törmelék és szemét szállítását 
vállaljuk, házürítést, tereprendezést, 
bozótirtást, bontást, parkettázást. 
Telefon: 06/30/175-3818
Lomtalanítást vállalnék vagy 
hagyatékot közös megegyezésre. 
Telefon: 06/20/367-1564

Patakparti telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu

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

HIRDETÉS  • újsághirdetés vagy pr-cikk esetén ajánlatkérés a hirdetes@pecsma.hu 
e-mail-címen. APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL • cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tüke 
Iroda • nyitvatartás: H–Cs: 8.00–16.30, P: 8.00–14.00 • telefon: 06 30 916 8019 • e-mail: 
hirdetes@pecsma.hu
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– 7632 Pécs, Csontváry u. 10. – nyitvatartás: H: 8.00–16.00

apró2022. április 18.pécsi hírek 13



Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Építési és bontási munkálatokat vállalok 
csapatommal: falazás, vakolás, térkövezés, 
betonozás, stb. Garanciás, precíz munka. 
Hívjon bizalommal! Kovács Sándor. 
Telefon: 06/20/419-4879
Gurtni csere, faredőny-javítás. 
Telefon: 06/30/859-8118
Festést-mázolást vállalok rövid határidőn 
belül. Telefon: 06/30/134-9187

SZŐLŐ, GYÜMÖLCSFÁK 
metszését vállalom. 06/20/378-2260

Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435

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

Fuvarozást és lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041
Masszázs változatosan. 
Telefon: 06/30/576-0057
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476

Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Víz-, gáz-, villany, fűtésszerelés, 
kőművesmunkákat vállalok, 
gipszkartonozás, festés, teljes körű 
lakásfelújítás, klímaszerelés, kisebb 
kőművesmunkákat is vállalok 
számlaképesen. Angyó Gábor Telefon: 
06/30/178-8313, 06/30/103-1790
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628

NYIROKMASSZÁZS 
EREDMÉNNYEL! 06/20/613-7017

Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, fűtés 
szelése, gázkészülékek javítása. Telefon: 
06/30/361-0449
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Hagyatékot, kályhákat, kovácsolt tárgyat 
veszek. Telefon: 06/20/805-5041

Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. Név 
és telefon leinformálható. Hívjon 
bizalommal! Lasch-Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Régiségboltunk árukészletéhez keresünk 
megvételre: Zsolnay, Herendi és egyéb 
porcelánokat, kerámiákat, festményeket, 
bútorokat. Telefon: 06/30/608-3962
Néptánccsoport és népdalkör részére 
vásárolunk: szoknyákat, kendőket, 
felsőket, viseleteket, méteranyagot, 
kiegészítőket. Telefon: 06/30/608-3962

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

Roncsautót, színesfémet, ócskavasat 
veszek. Telefon: 06/30/430-0122
Zsolnay, Herendi és egyéb porcelánokat 
vásárolok magas áron. Aranyat, ezüstöt, 
érméket, festményt, kitüntetést, 
bútort, hagyatékot, agancsot, bizsukat. 
Díjmentes kiszállás, azonnali kp. 
Telefon: 06/20/419-4879

Színesfémet és ócskavasat veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
Régiséget, hagyatékot, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos János. 
Telefon: 06/70/309-9706

NŐI HAJAT VESZEK! 
Le is vágom. Házhoz megyek. 

06/20/456-2040

Hagyatékot, régiséget felvásárolok, 
lomtalanítás pincétől a padlásig, ingyenes. 
Telefon: 06/30/341-3165
Használt, de jó állapotú mikrót és 
kutyaszállító kosarat veszek, jutányos 
áron. Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756

VEGYES
Eltartási szerződést kötne pécsi család 
életjáradékkal. Telefon: 06/70/948-9623
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, csempe 
felújítása. Telefon: 06/30/294-0144

Vásárolok mindenféle 
papír régiséget, gyűjte-
ményt, kártyanaptárt, 
képeslapot, plakátot, 

képregényt, italos, üdí-
tős és egyéb címkéket, 

tárgyakat, retro játékokat, 
kártyát, vasút modelleket.

06/30/263-9677

Ünnepeljük együtt csodás élőhelyünket, a Földet!
A Föld napján, vagyis április 22-én különféle 

eseményeket rendeznek világszerte, me-
lyekkel felhívják a figyelmet bolygónk természe-
ti környezetének megóvására. A jeles alkalomból 
Pécsett is lesznek tematikus programok, melye-
ket cikkünkben egy csokorba szedtünk össze. 

 l PécsMa.hu
A napot hazánkban 1990 óta rendezik meg, a nem-
zetközi mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, 
hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” Ez ter-
mészetesen arra utal, hogy ha szemet hunyunk és 
nem teszünk semmit a környezetünk védelmében, 
akkor nyilvánvalóan nem állíthatjuk meg a lassan 
visszafordíthatatlanná váló káros folyamatokat. 

Amennyiben viszont odafigyelünk 
akár a leghétköznapibb dolgokra, 

máris javítottunk kicsit a helyzeten.

Lássuk, Pécsett mely programok kapcsolódnak 
2022-ben a Föld napjához!

Irány a Föld körüli 
„zűrprogram” a Pécsi Állatkerttel!
Április 23-án, szombaton tartják a jeles naphoz 
kapcsolt rendezvényt, nyilván, hogy minél több 
látogató részt tudjon venni rajta. Délelőtt 10-től 
egészen 16 óráig várják azokat a családokat, akik 
a nézelődés mellett még több élménnyel térnének 

haza a zooból. Lesznek látványetetések, arcfestés, 
kvíz, ökojátszóház, sőt, szabadulószoba is!

Táncoljuk körbe együtt a ligetet!
Akad otthon egy zöld ruhadarab? Megvan a boly-
gó szeretete? Esetleg némi jókedv? Ha mindegyik 
kérdésre igen volt a válasz, akkor április 22-én 
munka után irány a Balokány-liget, ugyanis a pé-
csi szenior örömtáncosok közös programra invi-
tálnak 17 órától.

Vásároljunk be tudatosan 
otthonunk, a Föld napján!
Az ASzPIK csapata a Tettyén szervez kézműves 
és termelői vásárt április 23-án, 10 órától. A 
környezetbarát életmód egyik alappillére a tu-
datos vásárlás, melynek első lépése, hogy meg-
próbáljuk előre megtervezni, milyen termékek 
is kerülhetnek a kosarunkba. Így csak olyasmit 
viszünk haza, amire valóban szükségünk van, 
és kevesebb hulladékot termelünk. További 
fontos szempont: a helyben készült, szezonális 
dolgokat részesítsük előnyben! Ha már rutino-
sak vagyunk, vagy csak érdeklődünk a téma 
iránt, mindenképp vegyünk részt a szombati 
programon!
Részletes programok a PécsMa.hu oldalon. 
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Nemrég írtunk róla, hogy magas 
értéket mértek Pécsett a lég-

szennyezettséget, azaz a szálló-
por-koncentrációt illetően. Kiderült: 
ez rendkívül összetett dolog, hiszen 
a pillanatnyi értéket sok faktor befo-
lyásolhatja. Hogy akkor miért is ez a 
cím? A következő interjúból kiderül. 

 l PécsMa.hu
Mindum Károly sokszoros pécsi va-
sember, környezetvédelmi aktivista, 
végzettségét tekintve pedig környezet-
mérnök. Lapunknak ezúttal olyan do-
logról beszélt, melyet még magának sem 
könnyen vall be az ember: hogy igazá-
ból a légszennyezettség sokkal égetőbb 
probléma, mint amennyire figyelmet 
kap általában a médiában. Szerencsére 
azonban adott néhány tippet is, hogyan 
lehetne tenni ellene. Lássuk is…

Nem tudunk eleget 
a szmogról?
Bizony, Mindum Károly szerint a legna-
gyobb gond a tájékozatlanság, melyről 
azonban nem feltétlenül az egyén tehet. 
Nehéz ugyanis pontos képet kapni egy-
egy adott hely levegőminőségét illetően. 
Pécsett például csupán 3 helyen követik 
konzekvensen az alakulását: a Nevelési 
Központnál, a Boszorkány úton, vala-
mint a Szabadság úton. Ezek az adott 
helyre vonatkozó adatok, nehéz belőlük 
következtetni a lakóhelyünkre, ugyanis 
állomásonként eltérő terhelést mutat-
nak a honlapon közzétett adatok – tette 
hozzá a szakember.
– Sajnos nem vagyunk tájékozottak, 
nem tudjuk, milyen a levegőminőség 
Pécsett. Azért hoztam létre a témának 
szentelt Facebook-oldalt, mert a város-
ban nincs köztéri kijelző, az automata 
mérőhálózat adatainak megismerése 
körülményes, a meteorológiai portálo-
kon is csak nehezen követhetőek a kü-
lönben is behatárolt számok. Bevallom, 
nem frissül elég gyakran az én oldalam 
sem. Azt mondhatom, az átlagpolgár 
számára szinte lehetetlen feladat meg-
ismerni, milyen légszennyezésnek van 
kitéve a lakókörnyezetében. A Zöld 
Fiatalok Pécs (ZÖFI) és a Greenpeace 
Magyarország Egyesület két éve nitro-
gén-dioxid-méréseket végzett a város 

több pontján és a havi átlag több helyen 
magasabb volt a mérőállomások ada-
tainál. A nitrogén-oxidok és a finom 
por (Pm 2.5) okozza leginkább a leve-
gő romlását, a közlekedés az ezt kivál-
tó elsődleges faktor. Kiugrók voltak a 
számok például a Rákóczi út és a Baj-
csy-Zsilinszky utca kereszteződésénél. 
Hozzá kell tennem, a meteorológiai 
viszonyok és a város fekvése, főleg az 
őszi–téli időszakban sem kedvez a lég-
körnek – mondta el lapunknak a kör-
nyezetmérnök.

Hogy lehetne és miért 
kellene megbízható 
adatokhoz jutni?
– Szerintem az lenne normális, ha ezek 
az információk folyamatosan szem 
előtt lennének, mint mondjuk a napi 
időjárás-előrejelzés. Tudnunk kell, 
milyen kockázatnak vagyunk kitéve 
ott, ahol élünk. Az országos mérőhá-
lózat fejlesztése nyilvánvalóan óriási 
költség, így erre nem sok esélyt látok. 
Viszont intézményeknek, cégeknek, de 
akár magánszemélyeknek is lehetősé-
ge van a speciális eszközök kibérlésére, 
melyekkel a saját közvetlen környeze-
tükben tapasztalható légszennyezett-
ség alakulását figyelemmel kísérhetik. 
Persze ezek tájékoztató jellegű, nem 
validált adatok, de adnak egyfajta tám-
pontot – vélekedett a szakember.
Hozzátette, ha az embernek van fogal-
ma róla, hogy egy városban például 
mely helyeken és milyen időszakok-
ban a leginkább szennyezett a levegő, 
esélye van úgy alakítani a napját, hogy 
minél kevesebb szmogot lélegezzen be, 
ezáltal elkerülve az egészségkároso-
dást. Ha például költözés előtt állunk, 
törekedhetünk rá, hogy minél alacso-
nyabb legyen az új helyen a légterhelés. 
Vagy a legkedvezőbb órákban indulha-
tunk babakocsis sétára gyermekünk-
kel. De felhozhatnánk példának azt is, 
hogy az iskolai kinti tornaóra lehetne 
olyan napszakban, mikor a környéken 
kisebb a járműforgalom.

Tényleg nagy a baj?
Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) rendszeresen meghatározza 
az EU-tagországokra vonatkozóan a 

levegőterheltségi szint egészségügyi 
határértékeit. Ezek a levegőminőségi 
irányelvek legutóbb 2021 őszén változ-
tak, mert az ezzel foglalkozó tudósok 
nemzetközi szinten úgy vélték, hogy 
ez a koncentráció fölött már egész-
ségkárosító hatása van a kibocsátott 
anyagoknak. A nitrogén-dioxid-ki-
bocsátásra vonatkozóan a korábbi 40 
µg/m³-es értéket például 10 µg/m³-re 
csökkentették.

Pécsett tavaly gyakorlatilag 
minden nap 10 feletti 

volt a mért napi 
átlagkoncentráció.

A szállópor-kibocsátás 24 órás határ-
értékét 25-ről vitték le 15-re, nálunk 
ennek ez értéke sem túl jó. A levegő mi-
nősége itt nem felelt meg az EU-s elő-
írásoknak – mondta Mindum Károly.
Az interjú során továbbá elhangzott, 
hogy a városban a szálló por, azon 
belül is a finom por jelenti a legkomo-
lyabb veszélyt. Ez a közlekedés során 
és fűtéssel is keletkezik. Azt is megtud-
tuk, hogy Kertvárosban az ózonkon-
centráció szokott magasabb lenni egy 
fotokémiai folyamat miatt: a belvárosi 
csúcsforgalomban létrejövő nitro-
gén-oxidok alakulnak át és a Mecsek 
felől fújó szél viszi őket tovább.
„Évente 14-15 ezerre becsülik a lég-
szennyezés miatti haláleseteket ha-
zánkban. Ez duplaannyi, mint a közle-
kedési balesetben elhunytak száma. Ez 
láthatatlan méreg, amit folyamatosan 
belélegzünk” – vélekedett a környezet-
mérnök.

Mit tehetünk 
egészségünkért, 
környezetünkért?
Újfent hangsúlyozzuk: kiemelten fon-
tos a tájékozódás, és ehhez mérten az 
alkalmazkodás. Próbáljuk meg kerülni 
a szennyezett levegőt, amennyire tud-
juk! Lehetőség szerint pedig válasz-
szunk olyan közlekedési alternatívát, 
mellyel hozzájárulunk az egészség-
megőrzéshez: séta, busz, bicikli, roller, 
elektromos járművek, ma már renge-
teg verzió létezik.

– Az egyéni felelősség mellett az 
önkormányzatok szerepvállalása is 
kulcsfontosságú. Be kell ismerni, ha 
a közlekedés miatt rossz a levegő és 
változásokat eszközölni. Nyilván ezek 
a szabályozások nem egyik napról a 
másikra történnek, de ahogy a legtöbb 
nagyvárosban, Pécsett is korlátozni 
lehetne például a legnagyobb káro-
sanyag-kibocsátású dízelautók forgal-
mát a belvárosban.
Mindezt tervezetten, előre meghatá-
rozott ütemben, és persze a lakókat 
előbb tájékoztatni kellene a helyzet 
súlyosságáról, a várható korlátozás 
okáról. 2017 és 2021 között 400 ezer-
rel nőtt hazánkban a személygépjár-
művek száma, ráadásul rengeteg közte 
a használt és régi gépjármű, melyek 
környezetszennyezőbbek a modern 
típusoknál. Emellett jó lenne, ha a te-
lepüléseken kevesebb felületet burkol-
nának le, több lenne a zöld és a növény 
– vélekedett a környezetmérnök.

Azért a pécsi önkormányzat 
nem tétlenkedik...
A 2019–2026-os időszakban a vá-
rosvezetés egyik kiemelt projektje 
a levegőminőség javítása. Ezért 
olyan akciókat valósít meg, mint: 
az okosparkolási rendszer kiépíté-
se, a települési zöldfelületi katasz-
ter felállítása, illetve egy, az épüle-
tek belső levegőminőség-javítását 
célzó beavatkozásokat tartalmazó 
útmutató létrehozása.

Valljuk be: a pécsi levegő minősége nem túl jó…

Mindum KárolyMindum Károly
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