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Megkezdődött a Régészeti Múzeum felújítása

VISZLÁT, SZÉGYENFOLT!

	Ä E-buszok	beszerzésének	előkészítésére	nyert	uniós	pénzt	Pécs
	Ä Május	14-én	temetik	Jandó	Lászlót,	a	Kórház	téri	virágárust
	Ä Szavazás:	a	pécsiek	dönthetnek	a	város	új	szlogenjéről



Városfejlesztési stratégia: civilekkel és gazdasági szereplőkkel egyeztet a város

Két workshopot is szervezett a városvezetés an-
nak érdekében, hogy a pécsi civil szervezetek 

és Pécs gazdasági életének meghatározó szerep-
lői megismerhessék és véleményezhessék a ké-
szülő fenntartható városfejlesztési stratégiát. 

 l Pernecker Dávid
Annak, hogy a városok hozzáférjenek a 2021–2027-
es Európai Uniós ciklus támogatási forrásaihoz, 
alapfeltétele az, hogy elkészítsék az úgynevezett 
fenntartható városfejlesztési stratégiát. Ennek a stra-
tégiának a kidolgozása Pécs esetében is megalapoz-
za a jövőbeni fejlesztéseket. A városvezetés legfőbb 
célja a stratégia kidolgozása során, hogy a pécsiek 
részt vegyenek ebben a folyamatban és segítsék ja-
vaslataikkal a város közös tervezését. Ennek érdeké-
ben több olyan workshopot is szerveztek, amelyeken 
gazdasági vagy épp civil szervezetek és szereplők 
oszthatták meg javaslataikat a városvezetéssel. 

A végleges stratégia tartalmazni fogja 
ezeket a véleményeket.

A stratégiát a pécsi gazdasági élet meghatározó sze-
replőinek május 5-én mutatta be a városvezetés egy 

workshop keretében a Corso Hotelben. A meghívot-
takat Ruzsa Csaba gazdaságért felelős alpolgármester 
köszöntötte, aki lapunknak elmondta, hogy a város-
vezetés még júniusban szeretné közgyűlés elé vinni és 
elfogadtatni a stratégiát, aminek a gazdaságfejlesztési 
részét ismerhették meg a Corso Hotelbe ellátogatók. 
A május 6-ai civil workshopon a város civil szerveze-

tei számára mutatták be a kidolgozás alatt álló stra-
tégia civil szférát érintő aspektusait. A workshopon 
Nyőgéri Lajos szociális ügyekért felelős alpolgármes-
ter köszöntötte az érdeklődőket. Mint mondta, az 
egyeztetésen is várták a civilek észrevételeit, ugyanak-
kor számukra megadtak egy email-címet, amelyre a 
későbbiekben is elküldhetik javaslataikat.

Lakossági fórumot szervezett a városvezetés 
Hirden, ahol a téma az új közösségi ház kérdése 

volt. 

 l Pernecker Dávid
A hirdi közösségi ház fejlesztéséről tartott lakossági 
fórumot Péterffy Attila polgármester és Csúcs Zol-
tán, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigaz-
gatója május 4-én. A régóta üresen és elhanyagoltan 
álló Kenderfonóban rendezett esemény kezdetén a 
polgármester felidézte, hogy a hirdiek többsége rég-
óta azt szeretné, ha a romos épületet alakítanák át 
közösségi házzá, szemben egy korábbi elképzeléssel. 
A városvezetés ezért megvizsgálta, hogy miként le-
hetne eleget tenni kérésüknek.

A fórumon a régi tervek mellett már 
a közösségi ház új alternatíváit is 

bemutatták. 

Ezt követően Csúcs Zoltán ismertette részletesen a 
két épülettervet. A korábbi terv szerint 95 milliós 

pályázati forrásból építettek volna egy száz négy-
zetméteres közösségi térrel rendelkező házat, míg a 
Kenderfonó felújításával egy kétszáz négyzetméteres 
közösségi terű épületet kapnának a hirdiek, amely 
ráadásul kétszintes, így az emeleten kiadható iroda-
helyiségeket is ki tudnak alakítani. Ez tehát a koráb-
binál kétszer nagyobb közösségi ház lenne, amelyben 
olyan funkciók is helyet kaphatnak, amelyek a régi 
verzióba nem fértek volna be (kertkapcsolat a hátsó 
udvarban, teakonyha, ruhatár, szertár, öltözők).
Csúcs Zoltán hangsúlyozta, hogy a korábbi terv 95 
milliós költsége a jelenlegi, elszállt építőipari árakkal 
számolva bruttó 210 millió forintra nőtt volna, az új 
tervre viszont egy zöldprojekt keretében nyújtaná-
nak be pályázatot bruttó 500 millió forint értékben 
(ami 100 százalékban uniós forrás, plusz önerőigény 
nélkül). Ebből az összegből nem csak a Kenderfonó 
születhetne tejesen újjá, hanem a korábbi terv hely-
színén kialakítanának egy új játszóteret is.
A látványtervek bemutatása után jöttek a kérdések, 
elsőként Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP), a terület ön-
kormányzati képviselője kért szót. A projektet fontos 

előrelépésnek nevezte és egyetértett abban, hogy a 
régi tervek nem elégítették volna ki a helyiek igénye-
it. Kérdésére a polgármester elmondta, hogy a pro-
jekt a 2014–2020-as ciklus uniós forrásaiból valósul-
hat meg. Hozzátette: a pályázatot „villámgyorsan” be 
kell adniuk, de a pénzügyminisztériumban kaptak 
arra ígéretet, hogy be fogják fogadni a tervet.
Berényi Zoltán felvetette, hogy a projekt sike-
re érdekében szívesen közbenjárna Hoppál Péter  
országgyűlési képviselőnél is. Péterffy Attila erre az 
alábbi választ adta:
„Nagyon köszönöm, de megkérlek, hogy ne kérd meg 
Hoppál Pétert arra, hogy lobbizzon, mert egyelőre sí-
nen van a történet és szeretném, ha sínen is maradna.”
A polgármester szavait a résztvevők megtapsolták.
Érkezett kérdés arra vonatkozóan is, hogy várhatóan 
mikor készül el az épület. Csúcs Zoltán elmondta, 
hogy a munka előre láthatóan 2023 tavaszán indul-
hat meg, Hird új közösségi háza a pedig a becslések 
szerint jövő szeptemberre készülhet el.
A fórum végén a hirdiek megszavazták a Kenderfo-
nó közösségi házzá alakítását.

Döntöttek a hirdiek: új közösségi ház lesz a romos Kenderfonóból

Már júniusban elfogadtatnák a stratégiátMár júniusban elfogadtatnák a stratégiát

Ráfér a megújulás az épületre  Ráfér a megújulás az épületre  Péterffy Attila a fórumon Péterffy Attila a fórumon 
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A pécsi Fidesz potentátjai és tollnokai a múlt meggörbítésében jeleskedtek
Ahogy ígérte a városvezető frakci-

ószövetség, hetente összegyűj-
tik, hogy miről nem mondtak igazat 
a helyi fideszes politikusok és médiu-
mok. A Pécs Jövője Frakciószövetség 
legújabb közleményét változtatások 
nélkül közöljük.

 l PécsMa.hu

A múlt meggörbítése
A Fidesz helyi potentátjai és tollno-
kai a héten főleg a múltba révedésben 
jeleskedtek. Általában kevesebb, mint 
több sikerrel.
A 17. héten sem kellett unatkoznia 
azoknak, akik a hitelesség helyett az 
öröm és a felhőtlen szórakozás forrá-
saként tekintenek a Fidesz politikusa-
ira és kiadványaira.
Kezdjük egy igazi mesterművel! Az 
egymást kötelékben szemléző kormá-
nyoldali lapok kolosszális interjúban 
tárták a nagyérdemű elé a városvezető 
közösséget éppen a parlamenti válasz-
tások előtt elhagyó Hencsei Zsolt gon-
dolatait. A terjedelmes anyag számos 
izgalmas kérdésre választ ad. Mondjuk 
egy rátermett zsurnaliszta még bizto-
san tudott volna okosakat kérdezni 
a képviselőtől függetlenedése időzí-
téséről, körülményeiről, a választási 
kampánya finanszírozásáról, de talán 
majd a következő gigainterjú ezekre is 
választ ad.
„Újabb ügyben szűnt meg a nyomo-
zás” címmel kajánkodik a baranyai 
KESMA-csoda azon, hogy a nyomo-
zóhatóság szerint semmi látnivaló 
nincs abban, hogy a pécsi közösségi 
közlekedési cég évekig az egyik vezető 
munkavállaló családi érdekeltségétől 
vett és bérelt abroncsokat, a beszerzési 
szabályokra fittyet hányva.
Egy másik cikkben pedig már egye-
nesen úgy emlékeznek, hogy a koráb-
bi, szocialista városvezetés áll a volt 

kispiac roppant gyanús telekügylete 
mögött.

A valóság a fentiekkel 
szemben két cikkben is 
olvashatók:

 ÄGumiabroncsok a családi cégtől 
 Ä 13 év után félmilliárd forintos in-
gatlanvagyont szerez vissza a város 

Azaz, a gumimutyi ügyében és a volt 
kispiac ügyében is feljelentés született, 
utóbbiban az előző, Fideszes városve-
zetés idején nem sikerült 10 évig egy 
félmilliárdos követelést érvényesíteni. 
Érdekes módon a mostani városveze-
tés alatt sikerült a mutatvány, és egy 
évtized sem kellett hozzá.
Azért pedig, hogy a nyomozóható-
ság egymás után szünteti meg a vizs-
gálódást a gyengén látók számára is 

roppant gyanús ügyekben, aligha az 
elszámoltatásban élen járó pécsi város-
vezetésnek kell szégyenkeznie. Hanem 
egyszer majd valaki másnak.
Kővári János emlékezőtehetségét is 
megtréfálták a memóriamanók. Nem 
először, hiszen már eddig is problé-
mákkal küzdött ezen a téren. Hol a 
Fideszhez fűződő viszonyára emlék-
szik hibásan sehogy, máskor pedig a 
mostani városvezetés sikereire em-
lékszik a sajátjaként. Nem volt kérdés, 
hogy miután Pécs sikeresen szerepelt 
egy uniós zöldpályázaton, Kővári elő-
ugrik, és úgy örül, mintha ő csinálta 
volna.

A valóság ezzel szemben az, hogy
 Ä az előző városvezetés többször, si-
kertelenül pályázott egy másik uni-
ós zöld projektre;

 Ä az előző városvezetés és Kővári Já-
nos eközben semmilyen érdemi 
lépést nem tett azért, hogy a város 
alá/közelébe tervezett atomtemető 
és uránbánya ügyébe legalább bele-
szólása legyen a pécsieknek;
 ÄKővári János a mostani pályázat si-
keréért semmit nem tett, csak sze-
retné levillogni, ezt is.

És ha már Kővári: egy másik Face-
book-posztjában, amit a már idézett 
KESMA-kiadvány olvasói levélben 
is feldolgozott, inkább parkolót látna 
szívesen a régi vásárcsarnok helyén.  
A valóság ezzel szemben az, hogy a 
volt vásárcsarnok helyén az előző vá-
rosvezetés, beleértve Kővárit, szintén 
nem parkolót létesített volna.
Attól tartunk, hogy a jövő héten, kény-
telen-kelletlen, de újra jelentkezünk.

Mi legyen a város szlogenje? Döntsük el!
Online szavazás indul ismét Pécs 

szlogenjéről: az itt élők javaslatai 
közül szakmai zsűri választotta ki a 
legjobb hármat, és ezek közül most 
maguk a pécsiek hirdethetnek győz-
test! A város honlapján május 18-ig 
lehet szavazni.

 l PécsMa.hu
A pécsi önkormányzat még február-
ban hirdetett szlogenpályázatot, olyan 
javaslatokat vártak, amelyek egyedi 
módon tükrözik Pécs különleges érté-
keit, legyen szó természeti kincsekről, 
épített környezetről, kulturális örök-
ségről, vagy éppen a hangulatról – de-
rül ki a városháza lapunkhoz eljutta-
tott közleményéből.

Mint írták, a felhívás megmozgatta a 
helyieket, egy hónap alatt 58 szlogenja-
vaslat érkezett be. A legtöbb javaslat a 
lakosokat és a turistákat célozta meg, de 
akadt olyan pályázó is, aki inkább a be-
fektetőkre fókuszált ötletével. Ezek közül 
szakmai zsűri választotta ki azt a hármat, 
amelyek megfeleltek a kiírásnak, és a leg-
inkább tükrözik Pécs értékeit.

Íme a nyertes szlogenek:
 ÄPécs – A megnyerő város
 ÄPécs – Évezredek pezsgése
 ÄPécs – Mediterrán szerelem

Azért, hogy a leendő jelmondat a lehető 
legszélesebb körű támogatással rendel-
kezzen, az önkormányzat újra a pécsi-

ekhez fordul, hogy kikérje véleményüket 
a témában. Május 4-től online szavazást 
indított, melyen a pécsiek a három nyer-
tes szlogen közül jelölhetik meg a város-
hoz szerintük legjobban illőt.

Így az itt élők dönthetik el, 
hogy miként hangozzon 

szeretett városunk új 
jelmondata.

Az anonim szavazást a pecs.hu olda-
lon érhetik el az érdeklődők. Fontos, 
hogy csak a pécsiek voksolhatnak, és 
mindenki csak egy szavazatot adhat 
le. Az online szavazás május 18-án 12 
óráig tart.

A városvezetés minden héten összegyűjti a fideszes kamuhíreket A városvezetés minden héten összegyűjti a fideszes kamuhíreket 

58 szlogenjavaslat érkezett58 szlogenjavaslat érkezett
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Viszlát, belvárosi szégyenfolt: megkezdődött a Régészeti Múzeum felújítása
A legkorábban előreláthatóan jövő 

nyár–ősz tájékán fogadhat újra 
látogatókat a Széchenyi téri múzeum.

 l Pernecker Dávid
Május 2-án a munkaterület átadás-át-
vételi eljárásával megindult a Régésze-
ti Múzeum Széchenyi téri épületének 
egy évtizede várt rekonstrukciója – je-
lentette be a múzeum előtt Ruzsa Csa-
ba alpolgármester.
– Ez az épület jelenleg Pécs egyik 
legnagyobb szégyenfoltja. Ebben az 
elhagyott, leromlott állapotban áll 13 
éve, azt pedig egy pécsinek sem kell 
elmondani, hogy mennyire csúfítja el 
a belváros, a főtér képét – mondta az 
alpolgármester.
Ruzsa Csaba felidézte, hogy a felújí-
tásra korábban – az előző városvezetés 
idején – a megye, majd a város nyert 
pályázati forrást, de a kivitelezésre ki-
írt korábbi közbeszerzésre a rendelke-
zésre álló összegnél magasabb áraján-
latok érkeztek be, ezért akkor nem 
indult meg a felújítás.
Kiemelte, hogy 2020-ban, a sajtótájé-
koztatón is jelenlévő Csúcs Zoltán ve-
zette Pécsi Városfejlesztési Nonprofit 
Zrt.-vel közösen kezdték el megvizs-
gálni, hogy mit is lehetne tenni az el 
sem indult pályázati projekttel. Elindult 
egy hosszú szakmai munka – folytatta 
–, amely 2021 tavaszára eljutott odáig, 
hogy a frissített műszaki tervdoku-
mentáció alapján megállapították: fel-
újítható, megépíthető az épület, noha 
az építészeti- és építőanyagárak alaku-
lása, valamint a régészeti szempontok-
nak történő megfelelés miatt nem úgy, 
ahogy több mint 10 éve tervezték.
Gyakorlatilag egy teljesen új projektet 
dolgoztak ki az elmúlt év során, ame-
lyet néhány hónappal ezelőtt fogadtak 
el, mondta az alpolgármester, majd 
hozzátette, hogy a nyílt kiviteli köz-
beszerzési eljáráson nyertes Strabag 
Építő Kft. munkatársai május első he-
tében már fel is vonultak a hivatalosan 
átadott munkaterületre.

A projekt bruttó 1,3 milliárd forintból 
valósul meg (de van egy tartalékkerete 
is, például az esetlegesen megemelke-
dő építőipari árak fedezésére), ebből 
renoválják az épületet és alakítják ki 
a kávézós kerthelyiségét. Ruzsa Csaba 
kitért arra, hogy a múzeum a Magyar 
Géniusz Programban nemrég 100 mil-
lió forintos forrást nyert el az épület-
ben megrendezendő új állandó kiállí-
tásra, tehát ebből a keretből rendezik 
majd be az intézményt.

A legfontosabb kérdés 
nyilván az, hogy „mikor lesz 

kész”. 

Az alpolgármester elmondta, hogy a 
munkára 12 hónap áll rendelkezésre, 
tehát a különböző engedélyezési folya-

matokat is beszámítva nagyjából jövő 
nyárra el fog tűnni a város egyik leg-
szembetűnőbb szégyenfoltja. Ezután 
kezdődik csak meg a múzeum beren-
dezése. A tényleges megnyitással kap-
csolatban Ruzsa Csaba óvatosan fogal-
mazott: mint mondta, boldog lesz, ha 
jövő szeptemberre látogatható lesz az 
intézmény.
Újságírói kérdésre az alpolgármester 
elmondta, hogy az építkezés miatt 
leginkább a gyalogosforgalmat érintő 
lezárásokra kell számítani, az autó- 
forgalmat előre láthatóan csak rövid 
ideig, ideiglenesen fogja érinteni a 
munka.
– Alpolgármesterségem egyik legna-
gyobb vágya volt, hogy végre felújít-
suk az épületet. Személy szerint én azt 
mondom, hogy ha ez megvalósul, ak-
kor már volt értelme ennek az egész-
nek – mondta Ruzsa Csaba.

Egy teljesen új múzeum 
születik
Az önkormányzat a sajtótájékoztató 
után küldött közleményében ismertet-
te a projekt részletes tervét. Ebből ki-
derül többek között, hogy az épületet 
kívül-belül renoválják és restaurálják, 
akadálymentessé teszik, új tetőt is kap, 
megtörténik továbbá a teljes energeti-
kai felújítása, és kialakítják a már em-
lített, közösségi térként is funkcionáló 
kávézós kerthelyiséget is (ahová akkor 
is kiülhetünk, ha épp nem múzeumo-
zunk).
Az intézmény megközelítése válto-
zatlanul a Széchenyi téri főbejáraton 

keresztül lesz lehetséges. A kapualjból 
keleti irányból jutunk az előtérbe, in-
nen indul az emeleti kiállítóterekhez 
vezető fő vendéglépcső, továbbá in-
nen keletre lesznek megtalálhatók a 
vendégek kiszolgálását célzó szociális 
helyiségek (a ruhatár, a lift, egy moz-
gáskorlátozottak számára kialakított 
illemhely, férfi és női mosdók). 
A nyugati épületszárny északi sarkán 
szintén szociális helyiségeket alakíta-
nak ki.

Az állandó kiállítás, 
valamint a beléptetés az első 

emeleten kap majd helyet.

A meglévő emeleti tereket teljesen 
felújítják, és azokat úgy alakítják ki, 
hogy a kiállítóterek jól körbejárhatók 
legyenek.
Az emeleten emellett egy múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokhoz és tudomá-
nyos kutatómunkákhoz is megfelelő 
teret hoznak még létre. Kiemelik, hogy 
a Janus Pannonius Múzeum szakem-
bereinek javaslata szerint az emeleti 
kiállítótér számos interaktív kiállítási 
elemet is tartalmaz majd.
A tervek alapján egy olyan raktáregy-
séget is létrehoznak, amelyben a folya-
matosan gyarapodó leletanyagot meg-
felelően lehet tárolni.
A felújított intézményben a tervek sze-
rint egy integrált kiállítótér is készül: 
a múzeum folyamatosan bővülő régé-
szeti leletanyaga mellett a helytörténeti 
és a néprajzi kiállítás egy-egy darabja 
is helyet kap majd itt.

Várhatóan jövő szeptemberre látogatható lesz a felújított intézményVárhatóan jövő szeptemberre látogatható lesz a felújított intézmény

Kívül-belül renoválják és restauráljákKívül-belül renoválják és restaurálják
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Tovább zöldülhet 
a közösségi közlekedés
60 ezer euró közvetlen uniós tá-

mogatást nyert el a pécsi önkor-
mányzat egy zöldbuszos fejlesztés 
előkészítésére. Ez már a második 
olyan nyertes pályázat, melynek ré-
vén nem a magyar kormányon ke-
resztül érkezhet jelentős fejlesztési 
forrás a városba.

 l Nimmerfroh Ferenc
Pécs élen jár a közösségi közlekedés 
„zöldítésében”. 2020-ban érkezett a 
városba tíz BYD elektromos busz, idén 
ősszel pedig nyolc Mercedes áll forga-
lomba a helyi közlekedési cégnél. Az 
önkormányzat és cége, a Tüke Busz 
Zrt. azonban nem áll 
meg itt, folytatni kíván-
ja a közösségi közleke-
dés alternatív energia 
alapúvá tételét, azaz a 
zöld busz programot.
– Ennek első lépcső-
je lehet a most elnyert 
uniós forrás, amiből a 
város előkészíthet egy 
újabb hasonló beruhá-
zást. A 60 ezer euró fel-
használásáról szóló, az 
Európai Bizottság által 

megküldött támogatási szerződést már 
alá is írta Péterffy Attila polgármester 
– tájékoztatta lapunkat Ruzsa Csaba 
alpolgármester.
Ennek a nyertes pályázatnak nincs 
köze ahhoz az összesen 360 millió 
eurós programhoz, amibe Magyaror-
szágról csak Budapest, Miskolc és Pécs 
került be, és aminek révén helyi zöld-
fejlesztésekre juthat közvetlenül, tehát 
nem a magyar kormányon keresztül 
uniós forrásokhoz a város. A 360 mil-
lió euró egyébként csak a 2021–23 
közötti időszakra vonatkozik, a ké-
sőbbiekben további pályázati keretek 
nyílnak meg.

Közös gondolkodásra hívta a városvezetés az innovációs cégeket
Ruzsa Csaba alpolgármester a 

harmadik InnoPécs kiállításon 
együttműködésre kérte a helyi inno-
vációs, gazdasági és városi szereplő-
ket Pécs megújulása, klímasemleges 
és okos várossá válása érdekében.

 l Pernecker Dávid
Az InnoPécs konferencia és kiállí-
tás az elmúlt három év során a város 
legjelentősebb innovációs témájú ese-
ményévé nőtte ki magát: a rendezvény 
célja, hogy egy helyre koncentrálja az 
innovációs megoldásokat, ötleteket, 
cégeket. Az INPUT Program, a Pécsi 
Tudományegyetem, az önkormányzat 
és helyi aktivisták szervezte harmadik 
InnoPécs látogatóit a PTE Műszaki és 
Informatikai Kar aulájában kiállítással, 
a szekciótermekben pedig beszélgeté-
sekkel várták május 5-én.

Szó volt sikeres magyar 
startupokról, klasszikus 
és újító pécsi cégekről és 
többek között az egyetem 

innovációs eredményeiről 
is.

A rendezvényt Kuczkó Anikó, az IN-
PUT Program pécsi startup koordi-
nátora, valamint Ruzsa Csaba gazda-

ságért felelős alpolgármester nyitotta 
meg. Ruzsa Csaba elmondta, hogy a 
városvezetés fontos célkitűzése, hogy a 
pécsi cégeket támogassák, és hogy egy 
vállalkozásösztönző környezetet hoz-
zanak létre Pécsen, amelyben egyaránt 
fókuszálnak az innovációra és a közös-
ségépítésre, a helyi gazdasági, városi és 
civil szereplők összekapcsolására.
Az alpolgármester felidézte, hogy az 
Európai Bizottság Pécset is beválasztot-
ta a klímasemlegesség elérése érdeké-
ben indított küldetésébe, amelyben 100 
európai város vesz részt. A kiválasztott 
városokat – így tehát Pécset is – olyan 

kísérleti és innovációs központokká 
tennék, amelyek példáit és jó gyakorla-
tait valamennyi európai város átveheti 
és adaptálhatja 2050-ig, a klímasemle-
gesség megvalósításának nemzetközi 
határidejéig. Emlékeztetett: a 360 mil-
lió euróból megvalósuló (ez az összeg 
a 2021–2023-as időszakra vonatkozik) 
misszióban a városok közvetlen anyagi 
és egyéb támogatást kapnak a projekt-
hez kapcsolódó kezdeményezéseik ki-
dolgozására és tesztelésére, emellett az 
európai zöldmegállapodás részeként a 
klímasemlegességre való átállás inno-
vációs élvonalába kerülhetnek.

Kiemelte, hogy a projekt sikerességé-
hez kell az egyetem, a városi cégek és 
a gazdasági-innovációs, valamint a ci-
vil szereplők közreműködése és együtt 
gondolkodása is, amely az IT HUB 
létrehozásakor egy szinten már meg 
is kezdődött. Az alpolgármester arra 
kérte a jelenlévőket, hogy ha nyáron 
megindul az uniós zöldprojekt, abban 
lehetőleg vegyenek részt és segítsék 
ötleteikkel, véleményükkel, fejleszté-
seikkel a klímasemlegességre történő 
átállást.
– Minden olyan innovációs kezdemé-
nyezést, amelyet az InnoPécs bemutat, 
a jövőben fel szeretnénk használni, 
szeretnénk tanulni belőlük, hiszen 
azoknak kellene az elkövetkező gene-
rációk számára megújítani és fejleszte-
ni a várost, akik most itt vannak. Ebbe 
a közös gondolkodási folyamatba sze-
retnénk meghívni mindenkit – mond-
ta Ruzsa Csaba.
Végezetül kitért arra is, hogy az ön-
kormányzat idén társszervezőként és 
kiállítóként is részt vett az eseményen: 
a meghívott vendégek között szerepelt 
a BAT Hungary, a Zsolnay Porcelán-
manufaktúra Zrt., a Pécsi Sörfőzde, a 
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (a K20 
Kirakat projekttel), a Biokom NKft. és 
a Vodafone Business (az okosparkolási 
projekttel).

Pécsi cégek mutatták meg magukat Pécsi cégek mutatták meg magukat 

60 ezer eurós támogatást nyertek el60 ezer eurós támogatást nyertek el
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Ügyeleti ellátás Pécsen

Baleseti ügyelet – PTE Klinikai Központ

+36 72/536-000 • 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 

Felnőtt háziorvosi ügyelet – PTE Klinikai Központ

+36 72/515-104 • 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.  
hétköznap 15.00–07.00; szombat, vasárnap és ünnepnapokon 0–24 óráig 

Gyermek háziorvosi ügyelet – Gyermekklinika

+36 72/515-104 • 7621 Pécs, József Attila utca 7. 
hétköznap 15.00–07.00; szombat, vasárnap és ünnepnapokon egész nap 

Fogászati ügyelet

+36 72/535-901 • 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5. 
szombat, vasárnap és ünnepnapokon 07.00–17.00

Állatorvosi ügyelet

Pécsi Járási ügyelet és megyei kijáró állatorvosi ügyelet. Az ügyeleti szolgá-
latot sürgős, életveszélyes esetek ellátására tartják fent. Az ügyeleti ellátás 

felárral történik.
A Pécsi Járási ügyelet és a megyei kijáró állatorvosi ügyelet elérhetősége: 

+36 30/970-5419 • szombat–vasárnap 08.00–20.00
A Hársfa úti állatorvosi rendelő elérhetősége: 

+36 30/202-6492 • 7627 Pécs, Hársfa út 27. • szerdánként 18.00–22.00 

Gyógyszertári ügyeletek

Pécsen tíz gyógyszertár látja el heti váltásban, hétfő zárástól a következő 
hétfő nyitásig az ügyeletet. Emellett hétvégén és hétközi ünnepnapokon 

további gyógyszertárak is ügyeletet tartanak.
További részletek a patikavilag.hu és a pecs.hu oldalon olvashatók.

Búcsúzik a város kedvenc virágosától

Május 14-én, szombaton 10 órakor lesz a pécsi köztemető dísztermé-
ben Jandó László búcsúztatója. 

A család szeretettel vár mindenkit, aki elkísérné a virágárust utolsó útjára.
Április 26-án, 59 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el Jandó Lász-
ló, vagy ahogy sokan ismerték, Bukta, aki 30 évig árulta szép virágait a 
Kórház téren. Az önkormányzat gyűjtést szervez, hogy méltó emléket állít-
hasson ott a kedves árus tiszteletére.

Idén már negyedik alkalommal 
szervezi meg a Pécsi Közösségi 

Alapítvány az „Élő Adás” nevű ado-
mánygyűjtést. Az eseményre május 
18-án este 18 órakor kerül sor, a Reg-
geliben. Hogy mely helyi projekteket 
támogathatják majd a résztvevők, 
arról a következőkben írunk. 

 l PécsMa.hu

Anyautam
„Szülésfelkészítés, babaruhák és búto-
rok, kismamatorna, könyvek olvasása. 
Semmi nem tud felkészíteni arra, ha a 
gyerekvárás nem »sima ügy«. Ha hosz-
szú ideig kell várakozni, ha veszteség 
ér az úton, ha meddőnek nyilváníta-
nak, ha traumatikus szülésélményed 
lesz, ha elveszettnek és kontrollvesz-
tettnek érzed magad, ha nincs vagy 
éppen túl sok segítséged van, ha nem 
értenek meg, mert magad sem tudod, 
hogy mire van szükséged.
A weblap ötlete személyes indíttatású, 
hiszen amíg nem élte át saját maga, a 
megálmodó is úgy gondolta: »a szülés 
utáni depresszió csak úri huncutság, 
ez vele soha nem történhet meg«. 
Később rájött, hogy a nők nem kezel-
hetik a szülést megelőző és az azutáni 
érzelmi hullámvölgyeket tabuként. 
Szükségük van a családra, és esetleg 
egy szakértő csapatra, akik támogatást 
nyújthatnak. A szakembereknek, az 

anyáknak, apáknak és nagyszülőknek 
hiteles információkra van szükségük.” 

Jó Szatyor
„A Jó Szatyor – ami alapvetően egy Fa-
cebook-közösség – 2020 áprilisában, a 
pandémia első hullámában alakult Ár-
kovits Amaryl és Rádóczy Bálint kez-
deményezésére. 
Nem pénzt gyűjtöttek, hanem szaty-
rokat, tele tisztálkodási- és tisztító-
szerekkel, hogy az adományozó a 
bevásárlás, a beszerzés során legalább 
gondolatban kapcsolatba kerüljön 
azokkal, akiknek küldi a csomagot. 
Kezdetben barátaikat és az ismerősei-
ket mozgósították, azonban a csoport 
hamar kinőtte magát, rögtön az első 
alkalommal több mint száz tömött 
szatyor vándorolt az Élmény Tár Tano-

dába, akiknek a segítségével eljutottak 
a rászorulókhoz.
A csoport jelenleg több mint 350 fő-
ből áll. Rokoni, baráti szálak fűzik a 
tagokat össze, egyre több munkahelyi 
közösség is csatlakozik a kezdeménye-
zéshez. Az orosz–ukrán háborúra rea-
gálva a csoport tagjai 407 minipakkot 
(kicsi higiénés csomagokat) állítottak 
össze a menekülők számára, ami-
ket budapesti szállásra és civil segítő 
szervezethez juttattak. Legszívmelen-
getőbb epizódja az akciónak, amikor 
azok a gyerekek segítettek csomagolni, 
akik korábban maguk is kedvezmé-
nyezettek voltak.”

A Jó Szatyor 2022-ben 
Emberség Díjat kapott.

Élmény Tár
„Az Élmény Tárban azért dolgozunk, 
hogy a mélyszegénységben élő gye-
rekek egyenlő esélyeket kapjanak az 
iskolában és az életben egyaránt. Küz-
dünk a szegénység felszámolásáért és 
azért, hogy a hozzánk járó, szegény 
sorsú családok gyermekei is minőségi 
oktatást kaphassanak. 
A cél megvalósítása szerteágazó, 
összetett munkát kíván csapatunk 
részéről, amelyben a gyerekek napi 
szintű, személyes mentorálása, az 
intézményrendszerekkel való együtt-
működés, módszereink terjesztése, a 
tudásbővítés és a kommunikáció is 
beletartozik. 
Mivel független civil szervezetként 
működünk nincsenek állandón támo-
gatási forrásaink, ezért fennmaradá-
sunk kreatív megoldásokat igényel. Az 
Élő Adáson a fenntartásunkért fogunk 
pénzt gyűjteni. Ha sikerül megszerez-
nünk a kitűzött összeget, egy meglévő 
programunkat bővítjük: a gyermek-
védelemmel együttműködve kamasz 
lányok számára indítanánk csoportot, 
amely segíthet feldolgozni traumái-
kat.”
Az Élmény Tár vezetője, Tasnádi 
Zsófia kapta az első Lénárd Kata-díjat.

Őket támogathatjuk az Élő Adáson

Negyedik alkalommal szervezik meg az adománygyűjtést Negyedik alkalommal szervezik meg az adománygyűjtést 

Jandó LászlóJandó László
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A családokra is gondoltak a pécsi nyári napközi szervezésekor
A Pécsi Kulturális Központ idén 

nyáron is megszervezi a nyári 
szaknapköziket, valamint a hagyo-
mányos városi napközit is, amely 
hat héten keresztül várja megannyi 
izgalmas programmal az általános 
iskolásokat.

 l Pernecker Dávid

Programáradat 
a hagyományos 
nyári napköziben
A Pécsi Kulturális Központ a város 
„táborfelelőse”, hiszen hosszú évek óta 
szervezik meg a pécsi „Nyári Napkö-
ziket”. Az önkormányzati intézmény 
idén június 20-tól július 29-ig, hat hé-
ten át várja érdekes és tartalmas prog-
ramokkal az általános iskolás gyer-
mekeket a hagyományos napközibe, 
reggel 6 órától délután 5 óráig. A tábor 
helyszíne a Pécsi Kulturális Központ 
Apáczai Művelődési Háza lesz (Apá-
czai Csere János körtér 1.).
A diákcsoportokat szakemberek, peda-
gógusok vezetik majd a napközi során, 
a programok pedig mozgalmas és élmé-
nyekben gazdag kikapcsolódást ígérnek: 
a hat hét során többek között origa-
mi-foglalkozásokra, kézműves prog- 
ramokra hívják a kisiskolásokat, de a 
Pécs Plazában található Buborék Ját-
szóházba is kilátogathatnak, ahogy az 
Anatolij Petrov Uszodába is. Emellett 
– továbbra is a teljesség igénye nélkül – 
terveznek számukra lovagi bemutatót, 
ellátogathatnak a Zsolnay-negyedben 
található Planetáriumba és az Inter-
aktív Varázstérbe, a KRESZ-parkba, a 
tekepályára, az állatkertbe, a mandu-
lásba, felpattanhatnak a Mecseki Kis-
vasútra, kiruccanhatnak a Rácz Tanya 
kalandparkjába, valamint Orfűre is, 
egy érdekes múzeumpedagógiai fog-
lalkozás során pedig a felújított Jako-
váli Hasszán pasa dzsámiját is bejár-
hatják.
Nincs ám vége: állatbemutatóval ér-
kezik a Mancs Ranch, Richard David-
son bűvészműsorával kápráztatja el  
a napköziseket és koncertet ad a Holló 
együttes. Sőt, a nyaraló kissrácokhoz 
mohácsi busók is érkeznek, akik be-
mutatják majd viseletüket, álarcukat, 
felszerelésüket és tamburán is játsza-
nak nekik. A Zöld-Híd Alapítvány 
öko-játszóházzal szórakoztatja és ta-
nítja a gyerekeket, de nem feledkeznek 
meg a hagyományok ápolásáról sem: 
számítani lehet egy izgalmas honfog-
lalás kori foglalkozásra is. 

A napközi 
programcunamijába 

mindemellett befér még 
jó pár vetélkedő, sokac-

táncházak, és diszkózás is.

 ÄRészvételi díj: 600 forint/fő/nap, 
ami a kulturális programok díja.
 ÄA napi háromszori étkezés költsége 
attól függően változó, hogy pécsi 
vagy városon kívüli iskolába jár-e 
a gyermek.
 ÄA rászorulók számára 50 százalé-
kos árkedvezményt biztosítanak.
 ÄBefizetésre mindig a turnust meg-
előző héten van lehetőség: hétfőn 
és kedden reggel és délután, szer-
dán pedig reggel 7 órától 9 óráig az 
Apáczai Művelődési Ház földszinti 
információs pultjánál.

Szaknapközik
A városi napközin kívül a szervezők 
szaknapközikbe is várják a pécsi gye-
rekeket. Mutatjuk a felhozatalt:

 Ä június 20–24.: Az Egyszülős Klub 
balatoni tábora és a Csak Csajok ifi 
tábor.
 Ä június 27. – július 1.: Drámajáték 
és Élményszínház Napközi, Kreá-
tor-napközi, valamint Kisvasutas 
Tábor.
 Ä július 4–8.: A Túrázók Hete.
 Ä július 11–15.: A Kreátor-napközi és 
a Kisvasutas Tábor második turnusa.
 Ä augusztus 1–5.: Csak Csajok Nap-
közi.
 Ä augusztus 8–12.: Vasútmodellező 
Napközi és Kisvasutas Tábor har-
madik turnusa.

A fent felsorolt napközikről – és más 
helyi táborokról, napközikről, nyári 
programokról – részletesebb infor-
mációkat a kulturális központ Pécsi 
Vakáció 2022 című több mint 10 éve 
megjelenő táborajánló kiadványában 
olvashatnak (amit Pécs valamennyi ál-
talános iskolájába, kulturális- és spor-
tintézményébe eljuttattak, de elérhető 
a Pécsi Kulturális Központ honlapján 
és Facebook-oldalán is).

Gondoltak a családokra
A nyári napközi szervezését is be-
folyásolta a koronavírus: Zag Gábor 
alpolgármester lapunknak elmond-
ta, hogy a szervezés során a város-
vezetés igyekezett gondolni azokra 
a családokra, ahol a Covid miatt 
már szűkösen vannak a szülők a 
szabadnapokkal. A Pécsi Kulturális 
Központ ezért úgy szervezte a sa-

ját táborait, hogy akár a teljes nyá-
ri szünet idején ott tudjanak lenni 
a gyermekek. Emellett a táborokat 
összegző kiadványban ezúttal is sze-
repel a nem önkormányzati szerve-
zésű táborok nagy része, így a pécsi 
családok a lehetőségeikhez mérten 
tudnak választani ezeknek a tábo-
roknak a programjaiból is – mondta 
az alpolgármester.

A KRESZ-parkba is ellátogathatnak a gyerekek A KRESZ-parkba is ellátogathatnak a gyerekek 
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Elindult a szezon! Ezer motor vonzotta Pécsre a napsütést
Hazánkban hivatalosan május 1-én 

nyílott meg a turisztikai szezon, 
Pécs azonban még e tekintetben is 
mindenki más előtt jár: a hagyomá-
nyos tavaszi motoros felvonulást 
április 30-ára tették a szervezők az 
önkormányzat kérésére, így már ko-
rábban tele volt látogatókkal a bel-
város. Közel ezer motort csodálhat-
tak meg az arra járók a főtéren. 

 l PécsMa.hu
Délelőtt 10 órakor kezdődött a XI. Sze-
zonnyitó Motoros Gurulás és Családi 
nap, melyhez koncert, rúdtáncbemuta-
tó, színpadi beszélgetés és kitelepülők 
is tartoztak. Az esemény fénypontja, a 
felvonulás pedig 14 órakor kezdődött, 
és természetesen lapunk munkatársai 
is ott voltak a helyszínen. A szerve-
ző Dél-Dunántúli Motoros Egyesület 
(DDME) elnöke, Tóth András lapunk-
nak azt nyilatkozta, körülbelül 800-
1000 motor gyűlt össze az idei sze-
zonnyitó rendezvényen. A szép idő és 
a Mecsek még Győrből és Miskolcról 
is ide vonzotta a vasparipák imádóit, 
de nyilván pécsi és környékbeli részt-
vevőből volt a legtöbb – tette hozzá. 
Mint mondta, a program szerencsére 
mindig nagyon népszerű, a szervezők 
pedig ilyenkor mindig kihasználják az 
alkalmat, és nagy hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy a biztonságos közlekedés és 
a balesetmegelőzés fókuszba kerüljön, 
például a rendőrség is kitelepült egy 

sátorral a Széchenyi térre. Egy rend-
kívül pozitív eredményt is kiemelt, 
ami szerinte nagyban köszönhető az 
egyesület figyelemfelkeltő kezdemé-
nyezéseinek: 2021-ben nem történt a 
környéken halálos kimenetelű moto-
ros baleset, amire rég nem volt példa. 
Sajnos ez 2022-re már nem igaz. A 
rendezvény a pécsi vendéglátósoknak 
és szállásadóknak is kedvezett, hiszen 
a messziről jött felvonulók közül sokan 
itt töltötték a hétvégét, vagy legalább is 
a szombat estét. Ez kifejezett kérés is 
volt a rendezők felé, mint Ruzsa Csaba 
alpolgármestertől megtudtuk.
– Már tavaly megállapodást kötöttünk 
a DDME-vel arról, hogy a rendez-
vényüket ezúttal a város centrumá-
ban tarthatják meg, ezzel szerintem a 
szokásosnál is nagyobb durranás lett 
belőle. Több célunk is volt ezzel: egy-
részt így Pécsett már ezen a hétvégén 
sor kerülhetett a turisztikai évadnyitó-
ra, másrészt a motorosok figyelmét a 
szezon többi programjára is fel tudtuk 
hívni ebből az alkalomból, mindemel-

lett kértük a szervezőket, hogy ajánlják 
az ide érkezőknek a helyi attrakciókat, 
vendéglátóegységeket és szálláshelye-
ket – foglalta össze Rucsa Csaba.
A 2022-es tavaszi hétvégéken Pécs 
előkelő helyeken szerepelt szállásfog-
lalások terén. 2021 augusztusában 
csúcsot döntött a vendégéjszakák szá-
ma nálunk. Ezt szeretné továbbvinni a 
városvezetés az alpolgármester szerint: 

az önkormányzat turizmust élénkítő 
kampánya, a „Pécs NYITVA!” 2022-
ben a Zsolnay Piknikkel startol, de a 
zöldfejlesztésekkel is össze szeretnék 
kapcsolni az idegenforgalmi szektort.
Beszéltünk Kincses Márkkal, a pécsi 
önkormányzat turizmusfejlesztési osz-
tályvezetőjével is, aki elmondta: ahogy 
Pécsett a mandulafák virágzásával a ta-
vasz is hamarabb kezdődik, úgy a sze-
zon is előbb indult. Hozzátette, május 
1-ével indul a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség (MTÜ) kampánya, mely segíti 
majd a régiót abban, hogy minden po-
tenciális látogató felé vonzó ajánlatot 
tudjanak kommunikálni a helyi sze-
replők. Hangsúlyozta: a szektor itteni 
szakemberei gyümölcsöző együttmű-
ködésben állnak például a villányiak-
kal, harkányiakkal, orfűiekkel is.

Áprilisban ismét számba vette a vetési varjak 
baranyai fészkelő állományát a Magyar Ma-

dártani és Természetvédelmi Egyesület megyei 
csoportja. Megdöbbentő eredményekről számol-
tak be, mely a madárbarátoknak biztosan jó hír, de 
nem mindenki van ezzel így.

 l PécsMa.hu
Mint írja az MME, a felmérés során 9 településen 60 
fészektelepet találtak. A varjak fészkelése tavaly óta 
11 helyen szűnt meg, viszont 21 helyen alakultak ki 
új kolóniák. A költő párok számát az előző évi 1605 
párral szemben idén 1922 párra becsülték a szakem-
berek, ami csaknem 20 (19,8) százalékos gyarapo-
dást jelent. Az 1980-ban történt számlálás eredmé-
nyével összevetve pedig az derül ki, hogy a korábbi 
állománynak (közel 19 ezer pár) csak a töredéke, 
mindössze 9 százaléka él a megyében.

A problémát az okozza, hogy a varjak 
jelenleg kizárólag lakott területeken 

költenek.

Áprilisban 6 helyen regisztráltak 100 párnál na-
gyobb kolóniát. Ezek közül négy Pécsen (a Siklósi 
udvar környéke, az egykori Honvéd Kórház udvara, 
Nagy Imre út, vásártér), egy Szigetváron, egy pedig 
Szabadszentkirályon található. A két legnagyobb te-

lepen, a szabadszentkirályi focipálya mellett és a pé-
csi vásártéren csaknem ugyanannyi varjú költ (218, 
illetve 215 pár).
Pécsen a folytatódó fészekleverések – melyekről 
madárbarátként mi is nehéz szívvel számoltunk be 
– és a városképet romboló facsonkolások ellenére 
is tovább nőtt a fészkelők száma az MME szerint.  
A megyeszékhely állománya 14 százalékos gyarapo-
dást mutat, a költő párok száma 894-re tehető.
A beavatkozásokkal csupán azt sikerült elérni – írják 
a természetvédők kemény szavú közleményükben –, 
hogy a varjak még nagyobb területen szóródtak szét. 
Megszűnt ugyan 8 kisebb kolónia, de Kertvárosban 
és Uránvárosban 18 új telep alakult ki. Ezek még 
nem nagyok 1-12 pár költ ott, de a madarak jelenlé-
tét a lakosság egy része „már most is nehezen viseli”.

Az MME szerint „a fészekleverésekre fordított milliók 
tehát ablakon kidobott pénznek számítanak, amit jól 
tükröz a Nagy Imre úti kolónia sorsa”. A 36-132. ház-
számok melletti parkolókat kísérő platánsoron, illetve 
az út keleti oldalának fáin tavaly 142 pár fészkelt. Itt 
februártól kezdve az összes varjúvárat leverték, és az 
épülő kis tanyákat is folyamatosan eltávolították.
A varjak ennek ellenére sem hagyták magukat, a 
számlálás napján már 169 pár költött az ismét meg-
rakott fészkekben. A leverések tehát ezúttal sem hoz-
ta meg a városüzemeltetés által kívánt eredményt, az 
állomány nemhogy csökkent volna, hanem tovább 
nőtt – foglalta össze a madártani intézet. A pécsi 
varjak elsősorban a városi hulladékon élnek, bár 
rendszeresen kijárnak táplálkozni a környező mező-
gazdasági területekre is. A lakosság a saját szemetelé-
sével, a konténerek fedelének nyitva hagyásával csak 
még több lehetőséget ad nekik. A madarak nagyon 
intelligensek (erről egy korábbi cikkünkben meg is 
emlékeztünk), kiváló alkalmazkodó képességüknek 
köszönhetően ugyanis ezt a táplálékbázist teljes egé-
szében kihasználják. A természetvédők szerint amíg 
a zárt rendszerű hulladékgyűjtés nem lesz megoldva 
az érintett városrészeken, és amíg a lakosság köztisz-
taság iránti fegyelme nem javul, addig a varjak száma 
aligha fog csökkenni.
A kialakult helyzetről tehát összességében a legke-
vésbé a varjak tehetnek.

A PécsNYITVA kampányról
A #Pécs NYITVA logója a város jelképeivel díszített lakat, utalás egyebek 
mellett a város egyik szimbólumává vált lakatfalra, illetve jelképezi a város 
nyitottságát is. A #PécsNYITVA egy ernyő, amelyet a város tart a szolgál-
tatók fölé. Egy valóban széles körű szakmai összefogás eredménye, amely-
ben a kulturális intézmények éppúgy megtalálják a helyüket, mint a kivá-
ló pécsi szállásadók és vendéglátóhelyek. A kampány megújult formában 
tér vissza idén, a Pécsi Sörfőzde pedig egy exkluzív újdonsággal is készül: 
egyedi, limitált kiadású Pécsi Sör készül a nyári szezonra, a négy darabból
álló válogatás dobozain egy-egy ikonikus pécsi helyszín szerepel majd. Az 
aktuális programokról és a kampányról folyamatosan frissülő tartalmat 
találunk az alábbi felületeken: pecsnyitva.hu; turizmus@ph.pecs.hu; Face-
book, Instagram: @pecsnyitva.

Visszafoglalták a varjak a várost

18 új varjútelep alakult ki18 új varjútelep alakult ki
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján két pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda – Enyezd Utcai Tagóvo-
dája óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2025. május 
21-ig; illetve 2025. június 22-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Enyezd utca 3.

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

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, felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
felelős cselekvőképesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: tapasztalattal rendelkezők előny-
ben (legalább 1–3 év szakmai tapasztalat).

Előnyt jelentő kompetenciák: magas fokú kommunikációs és együttmű-
ködési készség, szakmai elhivatottság, konfliktuskezelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20., illetve május 25.

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

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Weizer Józsefné 
intézményvezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com e-ma-
il-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 25.

A pályázat kiírója fenntartója a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

Álláspályázat

Új burkolatot kap, 
ezért ismét lezárják 
a kertvárosi körforgalmat
A Keszüi út, a Megyeri út és a Nagy Imre út találkozásánál található kert-

városi körforgalom egy részét május 9-től várhatóan két hétre lezárják, 
a korábbi vízhálózati csomópont átépítése után most fog új burkolatot kapni 
az úttest.

 l Szakács Miklós
A Tettye Forrásház Zrt. az év elején cserélte ki a többször meghibásodott vezeté-
ket, a városrészt ellátó fővezeték így már kikerüli a körforgalmat. Annak érdeké-
ben, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozza a közlekedésben, a szolgálta-
tó – az aszfaltüzemek újraindulásával – a húsvéti ünnepek, a ballagási és érettségi 
időszak utánra időzítette az út végleges helyreállítási munkálatait – derül ki a 
Tettye Forrásház közleményéből.
A helyreállítás során nemcsak aszfaltoznak majd, hanem újraépítik a korábbi 
meghibásodással érintett útpályát, valamint rendezik a szegélyeket is. A szüksé-
ges lezárást kihasználva a szakemberek tervezetten továbbhaladnak a kapcsolódó 
vezeték felújításával, és egy másik csomópontot is kiváltanak a keleti (Keszüi úti 
ágak) közelében, hogy növeljék a szolgáltatás biztonságát – ez azonban nem be-
folyásolja a lezárás időtartamát.
A kommüniké szerint a helyreállítási munkákhoz május 9-én 8 órától lezárják a 
körforgalom Keszüi úti behajtóját és Megyeri úti kihajtóját. 

Az eredeti forgalmi rend a tervek szerint május 22-én, 
vasárnap reggel áll vissza a kereszteződésben.

Arra kérnek mindenkit, hogy az arra haladók fokozott körültekintéssel és türe-
lemmel közlekedjenek, figyeljék a jelzőtáblákat és tartsák be a közeli lakó-pihenő 
övezetre vonatkozó KRESZ-szabályokat!
A terelőútvonalak a következők lesznek: 

 ÄNagy Imre út – Keszüi út – Táncsics Mihály út – Móra Ferenc utca – Megyeri út
 ÄMaléter Pál út – 57-es út – Vásártér utca – Megyeri út

Május 9–22. között érdemes lesz odafigyelnie az arra közlekedőknek, ugyaneb-
ben a két hétben ideiglenes forgalmirend-változás lép majd életbe több környező 
utcában is.
A lakó-pihenő övezetbe tartozó Lőtér, Bogár és Berzsenyi Dániel utcákba a mun-
kálatok alatt déli irányból, a Keszüi útról tilos lesz a behajtás. A lezárás idején a 
Pécs Plaza csomópontjában a megnövekedett kelet–nyugati, illetve nyugat–keleti 
irányú forgalom elősegítése érdekében módosított jelzőlámpaprogram üzemel. 
Szintén a munkálatokkal összefüggésben a 3-as, 103-as és 973-as jelzésű járatok 
Kertváros irányú, Bogár utca elnevezésű megállóját keleti irányba 60 méterrel 
áthelyezték. A közösségi közlekedést érintő további változások a Tüke Busz Zrt. 
honlapján érhetők el – zárul a Tettye Forrásház közleménye.

Újraépítik a hibás útpályátÚjraépítik a hibás útpályát
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A pécsi borbély is segített a versenyre készülő hazai tehetségeknek
Szabó Zsolt, a fiatal pécsi borbély 

igazi hajszobrász, képességeit 
már több rangos versenyen is bizo-
nyította korábban, és az utóbbi idő-
ben rendre kap meghívásokat olyan 
eseményekre is, ahol a szakma te-
hetségeinek tart bemutatókat.

 l Szakács Miklós
A közelmúltban Budapesten rendeztek 
egy ilyen eseményt, amelyen olyan fia-
tal borbélyok munkáját igyekeztek se-
gíteni, akik azon gondolkoznak, hogy 
versenyeken is megmutassák magukat. 
A rendezvényt a Bwnet által minden 
évben megszervezett hazai megmé-
rettetés egyik állandó résztvevője hoz-
ta tető alá, és az ország nyolc legjobb 
borbélyát, köztük a pécsi Szabó Zsoltot 
kérte meg, hogy lépjen fel.
– Fontos tudni, hogy a Bwnet verse-
nyére egy frizura megalkotásával, azt 
fotókkal dokumentálva lehet jelentkez-
ni – mondta el lapunknak Szabó. – A 
mostani budapesti esemény lényege az 

volt, hogy segítsünk azoknak a tehetsé-
ges borbélyoknak, akik gondolkoznak, 
hogy benevezzenek a versenyre, de 
nincs még tapasztalatuk. Megmutattuk 
az aktuális trendeket, közben részlete-
sen elmagyarázva mutattuk meg ne-
kik egy frizura elkészítését. Inspirálni 
akartuk őket és olyan hasznos tippekkel 
igyekeztünk segíteni, hogy például ho-
gyan érdemes elkészíteni azokat a fotó-
kat, amelyeket majd a jelentkezésükhöz 
kell csatolniuk.

Szabó Zsolt szerint nem csak 
a közönségnek, de neki is 

inspiráló volt ez az alkalom. 

Egészen más ugyanis szimplán csak 
elkészíteni egy hajkölteményt, mint 
ugyanezt úgy, hogy közben egy élő kö-
zönség előtt áll az ember, és folyamato-
san magyarázza is, hogy mit csinál, és 
annak mi az oka.
– Ez egy más műfaj – árulta el a PécsMa.
hu-nak a pécsi borbély. – Közönség előtt 

dolgozni nem egyszerű, a legnehezebb, 
hogy beszélni kell közben, méghozzá 
folyamatosan. Az első pár ilyen alkalom 
furcsa és nehéz is volt, most viszont ki-
fejezetten élvezem az ilyen szerepléseket. 
A napi munka mellett a közeljövőben is 

lesz hasonló „fellépése” Szabónak, júni-
us elején ugyanis Siófokon rendezik meg 
a Barber Road Show-t. Hogy idén elin-
dul-e a Bwnet országos versenyén, még 
nem tudja, lehet, hogy másban akarja 
magát kipróbálni.

Kibújtattuk pótmamája erszényéből az állatkert bébikenguruját

Django egy körülbelül hat hóna-
pos Bennett-kenguru, nagyjából 

egy kilót nyom és imádja a hasát, az 
ugrálás művészetét még csak most 
tanulja. Ugyan az élete veszélybe 
került, mikor márciusban kipottyant 
vér szerinti anyja erszényéből, de az 
állatkert gondozóinak hála megme-
nekült és szép ütemben fejlődik. Pót-
mamája batyut köt magára minden 
nap, ebben pedig szinte mindenhová 
magával viszi kis kedvencét. 

 lMatoricz Tekla
Csongor Andrea idestova 6 éve dolgo-
zik a pécsi zooban állatgondozóként, 
imádja a sokak által talán irigylésre 
méltónak vélt munkáját, a fókák, a 
szurikáták, a csimpánzok, törpe ken-
guruk, vörös pandák, hangyászok, 

nanduk ellátása tartozik feladatai közé 
többek közt.
A pécsi zooban kétféle kenguru talál-
ható tehát meg, közülük eddig a másik 
fajtával volt dolga a fiatal nőnek, egy 
véletlennek köszönheti, hogy éppen 
ő fogadhatta be a kicsit, de egyáltalán 
nem bánja, sőt, életre szóló élménynek 
tartja a kölyök felnevelését, ami nem 
mindenkivel fordulhat elő.
Mint lapunknak elmondta, vele együtt 
párja is az állatkerti munkatársak csa-
patát erősíti, azonnal egyetértettek 
benne, mikor az elhelyezés volt a téma, 
hogy magukhoz veszik a kis kengurut, 
azóta már a Balatonon is járt velük. 
Természetesen nagyon odafigyelnek 
rá, a fajtára ugyanis sokféle betegség és 
a stressz is veszélyes lehet, az ilyen pici 
egyedek immunrendszere pedig nem 
elég fejlett, így anyjuk erszényén kívül 
védtelenek.
Hogy a kisállat körülbelül féléves, azt 
ausztrál internetes források alapján 
következtette ki a pótmama: a kölyök 
metszőfogának és szőrének méretéből, 
valamint súlyából. Elmondta, a fajtára 
jellemző, hogy az anyaállat közel egy 
évig szoptat, kicsinye 7-8 hónapos ko-
ráig az erszényben bújik meg, aztán 
kezdi megismerni a kinti világot. Meg-
tudtuk azt is, hogy Django egy hónap 
alatt sokat fejlődött, most körülbelül 
egy kilogrammot nyom.
Kérdésünkre azt is elárulta, mióta ő 
ott dolgozik, még nem fordult elő az 
állatkertben olyan eset, hogy egy kicsi 
kenguru kiesett volna a biztonságos 
erszényből, pedig már rengeteg kölyök 
született. Arra nem derült fény, most 

mi történhetett, de egy biztos volt: 
mivel a kis jószág magától nem tudott 
volna visszamászni anyukája batyu-
jába, és a szülők ebben nem szoktak 
segíteni az ivadékaiknak, szükség volt 
a gondozók közbenjárására.

A céljuk nyilván az, hogy 
idővel visszaszoktassák a 
zooban élő fajtársai közé.

Nem egyszerű feladat...
Az édes kölyköt látva valószínűleg 
mindenkinek eszébe jut, hogy neki is 
azonnal be kell szereznie egyet. Hoz-
zátesszük, nem olyan könnyű felnevel-
ni, mint hinnénk: eleinte napi nyolc 
alkalommal tápszerezték, most éppen 

hatszor eszik egy nap – némi szilárd 
ételt, almát és leveleket is magához vesz 
már. A kicsi állat nem tudja tartani a 
testhőmérsékletét, de folyamatosan 
melegben kell lennie, ebből pedig nem 
csak az következik, hogy állandóan er- 
szényben – esetünkben táskában – tart-
ják, de az is, hogy míg szőrzete nem 
elég sűrű, könnyen kiszárad a bőre.
Hogy ez ne következzen be, sokáig ba-
baolajjal kenegették pótszülei.
Munka mellett tehát nem egyszerű 
összeegyeztetni az állatbébivel kap-
csolatos teendőket. Mindemellett 
egyébként hazánkban nem tilos a 
Bennett-kenguru, avagy vörösnyakú 
wallaby tartása, sőt, egyre népszerűbb 
házi kedvenc, hisz engedély sem szük-
séges hozzá.

Szabó Zsolt, az ország egyik legjobb borbélya Szabó Zsolt, az ország egyik legjobb borbélya 

Csongor AndreaCsongor Andrea
Django egy hónap alatt sokat fejlődöttDjango egy hónap alatt sokat fejlődött
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Tájékoztatom az egyeztetési eljárásban részt venni kívánó partnereket, 
hogy Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális 
Bizottsága 55/2022. (V.3.) számú határozatában döntött arról, hogy elin-
dítja a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rend-
jéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt eljárásrendnek megfelelően 
Pécs Településképi Arculati Kézikönyvének módosítását és Pécs város tele-
pülésképi rendeletének újraalkotását.

A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetésről szóló 13/2017. (III.27.) önkormányzati rendelet előírásai és 
a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. 
törvény 157. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom az egyeztetési eljárásban 
rész venni kívánó partnereket, hogy amennyiben Pécs város településképi 
rendelete újraalkotására és a településképi arculati kézikönyve módosításá-
ra vonatkozóan javaslatokat, észrevételeket vagy véleményt kíván nyilvání-
tani, úgy azt május 18-ig lehet megtenni postai úton, elektronikus ügyin-
tézéssel vagy e-mailben (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.; e-mail: foepiteszet@
ph.pecs.hu).  Péterffy Attila polgármester

Kulturális szervezőt keres a Pécsi Kulturális Központ.
A munkavégzés helye: 7632 Pécs Apáczai Csere János Körtér 1/D
Feladatai: 
• programszervezés a Pécsi Kulturális Központ telephelyein, valamint
• munkatársaival együtt tervezi, szervezi a Pécsi Kulturális Központ 

nagyrendezvényeit,
• meglévő és leendő klubokat, közösségeket mentorál, új közösségek 

létrejöttét támogatja,
• napközis táborok idején programokat szervez a részt vevő gyermekek 

számára,
• közreműködik az intézmény marketingtevékenységében,
• aktívan részt vesz az ügyeleti feladatok ellátásában,
• saját működési területén pályázatokat keres, ír és megvalósít.
Elvárások: kulturális szervezői végzettség, magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet, felelős cselekvőképesség, foglalkozás-egészségügyi alkal-
masság, önálló munkavégzés, minimum 3 éves közművelődési gyakorlat, 
előnyt jelent: pályázati végzettség.
Amit kínálnak: határozatlan idejű munkaviszony, teljes munkaidő – heti 
40 óra; bér a Mt. alapján.
A jelentkezés módja: az igazgato@pecsikult.hu e-mail-címre önéletrajz, 
bizonyítványmásolatok és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
csatolásával 2022. május 13-ig.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 17.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. május 20. napjától.
Egyéb információ: a pályázati kiírással kapcsolatban további információt 
Jakab Bernadette intézményvezető helyettes nyújt a +36 30/816 1406-os 
telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

Hirdetmény

Álláspályázat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda Anikó Utcai Tagóvodája 
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

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

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Anikó utca 3.

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

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, felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
felelős cselekvőképesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: tapasztalattal rendelkezők előny-
ben (legalább 1–3 év szakmai tapasztalat).

Előnyt jelentő kompetenciák: magas fokú kommunikációs és együttmű-
ködési készség, szakmai elhivatottság, konfliktuskezelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20.

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

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Weizer Józsefné 
intézményvezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com e-ma-
il-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 25.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

Álláspályázat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése május 17-én (kedd) 9 
órai kezdettel ülést tart a Városháza nagytermében, a Széchenyi tér 1. szám 
alatt. A közgyűlés nyilvános, azon bármely állampolgár jelen lehet.

Közgyűlés

Állandó véradási lehető-
ség: Pécsi Regionális Vé-
rellátó Központ (Pacsirta u. 
3.) • Telefon: +36 72/215-
634 vagy +36 72/211-920

Megközelíthető a 30, 30Y, 
130, 103, 109E, 55 járatok-
kal. Véradóknak ingyenes 
parkolási lehetőséget bizto-
sítanak az intézmény udva-
rában.

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

Külső véradási alkalmak

Pécs Megyeháza, Széchenyi tér 9. – május 11., 13.00–15.00

HaemaPlasma Plazma Központ, Rókus u. 1. – május 13., 14.00–17.00

Véradás május 9–13.
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A bérbeadásra meghirdetett, önkormányzati tu-
lajdonban lévő garázshelyiségek 2022. májusi 

listáján az alábbi helyiségek szerepelnek:

Athinay út 2. 53. sz. (hrsz. 69/10/A/53) 17,50 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét: 72.000,- Ft

Athinay út 4. 55. sz. (hrsz. 69/9/A/55)  18 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét: 72.000,- Ft

Budai Nagy Antal u. 10. 17. sz. 
(hrsz. 3220/11/A/17) motorgarázs  10 m2 
induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét:  60.000,- Ft

Endresz Gy. u. 7. 52. sz. 
(hrsz. 524/10/A/52) motorgarázs  10 m2 
induló havi bérleti díj:   10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét:  60.000,- Ft

Enyezd u. 15–17. al. 35. 
(hrsz. 20912/8/A/35)  18 m2 
induló havi bérleti díj:   12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Feketegyémánt tér 15. sz. 
(hrsz. 36268/17/A/27)  15 m2 
induló havi bérleti díj:   6.000,- Ft + 1.620,- Ft áfa 
biztonsági letét:  36.000,- Ft
Feketegyémánt tér 93. sz. 
(hrsz. 36268/17/A/13)  15 m2 
induló havi bérleti díj:   6.000,- Ft + 1.620,- Ft áfa 
biztonsági letét:  36.000,- Ft
Hargita u. 8. 3. sz. (hrsz. 4252/2/A/3)   24 m2 
induló havi bérleti díj:   15.000,- Ft + 4.050,- Ft áfa 
biztonsági letét:  90.000,- Ft
József Attila út 32. 10. sz. 
(hrsz. 4284/4/A/10)  13 m2 
induló havi bérleti díj:   12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
József Attila út 32. 19. sz. 
(hrsz. 4284/4/A/19)  13 m2 
induló havi bérleti díj:   12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
Páfrány u. 5. 7. sz. (hrsz. 536/6/A/7) 15 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
Szántó K. J. u. 8. 18. sz. 
(hrsz. 619/13/A/18)   14 m2 
induló havi bérleti díj:   12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét: 72.000,- Ft
Szántó K. J. u. 8. 3. sz. (hrsz. 619/13/A/3)   14 m2 
induló havi bérleti díj:   12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét: 72.000,- Ft
Szilva u. 3. 2. sz. (hrsz. 19573/5/A/B/2)   15 m2 
induló havi bérleti díj:  10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét:  60.000,- Ft
Vadász u. 2. (hrsz. 40183)   15 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
Vadász u. 3. (hrsz. 40183)   15 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
Vadász u. 6. (hrsz. 40183) 14 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft
Vargha Damján u. 1/A 37. 
(hrsz. 40183)  19 m2 
induló havi bérleti díj:  15.000,- Ft + 4.050,- Ft áfa 
biztonsági letét:  90.000,- Ft

Váczi Mihály u. 4. 50. sz. 
(hrsz. 3265/15/A/50) motorgarázs  10 m2

induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Veres P. u. 2. 46. sz. 
(hrsz. 3265/4/A/46) motorgarázs 10 m2 
induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét: 60.000,- Ft

Kőhíd tér 1–6. sz. alatti mélygarázs 
36 db férőhelye (hrsz. 23891/104)  
induló havi bérleti díj 
beállóhelyenként:  10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa  
biztonsági letét: 60.000,- Ft 

A helyiségek bérletét pályázat útján, liciteljárás kere-
tében lehet elnyerni.

A pályázatokat – a pályázó kérelmét, melyben meg-
jelöli személyes adatait, lakcímét, telefonszámát, és 
az általa bérbe venni kívánt garázst, valamint a tulaj-
donában lévő gépjármű forgalmi engedélyének má-
solatát – a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási 
Csoportjánál (7621 Pécs, Kossuth tér 1–3.) szemé-
lyesen benyújtani ügyfélfogadási időben, vagy levél-
postai küldeményként feladva a fenti címre, és ebben 
az esetben elektronikus levélként is (a kérelem és a 
forgalmi engedély szkennelt változatát mellékletként 
csatolva) a lakas@ph.pecs.hu e-mail-címre elküldve 
2022. május 17-ig lehet.

A liciteljárásra 2022. május 24-én 9 órától kerül 
sor a Lakásgazdálkodási Csoport hivatalos helyi-
ségében (Pécs, Kossuth tér 3. II. em. 62.). 

A liciten az vehet részt, aki személyazonosságát, jogi 
személy esetén nyilvántartásba vételét hitelt érdem-
lően igazolta, gazdasági társaság esetén harminc 
napnál nem régebbi cégkivonatát bemutatta, és a hir-
detményben szereplő határidőig részvételi szándékát 
írásban bejelentette. 

A liciten személyesen, vagy közokiratba, illetve teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalma-
zással lehet részt venni. 

A nyertes pályázóval a Lakásgazdálkodási Csoport 
meghatározott időtartamra, maximum 10 évre 
bérleti szerződést köt, miután – az Önkormányzat 
11/2012. (II.24.) rendelete értelmében – a biztonsági 
letét (a havi bérleti díj hatszoros összege) befizetésre 
került.

A liciteljárás lebonyolításával kapcsolatban a +36 
72/534-048-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Garázspályázat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése május 
10-én (kedd) 17.00–19.00 között közmeghallgatást tart a Pécsi 
Kulturális Központ Apáczai Művelődési Ház Színháztermé-
ben (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/D).

A közmeghallgatás témája:
• A közlekedés aktuális kérdései Pécsett.
• A polgárok és helyi civil szervezetek képviselői által felve-

tett egyéb közérdekű bejelentések, kérdések, javaslatok.

A közmeghallgatás nyilvános, azon bármely állampolgár jelen 
lehet.

Közmeghallgatás
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a kiemelkedő tanulmányi, kutatási eredmé-
nyeket elérő, szakmájuk területén kimagasló sikereket felmutató, valamint a nemze-
tiségi értékek átörökítésében elkötelezett tevékenységet folytató tanulók és hallgatók 
iránti elismerés céljából pályázatot hirdet a Pécs Város Tanulói és Hallgatói Díjainak 
elnyerésére.

A pályázat részletes feltételei megismerhetők a pecsma.hu, a gov.pecs.hu, valamint a 
pecs.hu honlapokon. A pályázatok benyújtásának határideje június 15-e. A pályázati 
űrlap a megjelölt honlapokról tölthető le. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Tünde Kármen közneve-
lési ügyintéző nyújt a +36 72/533-857-es telefonszámon.

Pályázat
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LAKÁS

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.

Endresz Gy. utcában, 
47 nm-es, X. emeleti lakás eladó. 
Telefon: 06/70/318-4000
Egyetemvárosban lakást vennék. 
Telefon: 06/70/318-4000

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

Hívja Kósa Katit! Most! 06/20/964-5482
www.kosaingatlan.hu

Kertvárosi lakást vennék. 
Telefon: 06/70/304-8038
Árkádnál csendes, belső udvari lakás 
eladó. A felújítást megkezdték, akár 
2 garzon kialakítható. Kb. 50 nm. 
Iár: 21,9 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Petőfi utcában 46 nm-es, 
2 szobás, felújított, földszinti, 
akadálymentesített lakás 
eladó. Irányár: 34,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Őz utcai, 42 nm, 1,5 szobás, II. 
emeleti, erkélyes lakás eladó. Irányár: 
29,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Kertvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, 
műanyag ablakos, erkélyes panellakás 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Belvárosi lakás, 2 szobás, 
60 nm-es, kisebb, belvárosi lakásra 
cserélem. Telefon: 06/30/988-0789

INGATLAN
Pécs közelében Romonyán, 
130 nm-es, amerikai konyha, 
nappalis+3 szobás új építésű lakóház, 
1300 nm területtel, 65-70%-os 
készültséggel. Iár: 32,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Harkány központjában 78 nm-es, 
3 szobás, teljes közműves, felújítandó 
lakóház, melléképületekkel. Irányár: 
12,3 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

GDN Ingatlaniroda
Király u. 75.  |  30-947-8323

www.pecs.gdn-ingatlan.hu
www.tolnaikert.hu

TOLNAI KERT lakópark

Egyetem közeli, 120 nm-es lakóház, 
megkezdett 3 lakásos átépítéssel, 
díszkerttel, látvány pincével. Ár: 64 
MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Orfűn, Pécsi-tó közelében, 50 nm-es, 
nappali+2 hálós, jó állapotú, 
összközműves, lakható hétvégi ház 
400 nm területtel, pincével. Irányár: 
24,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján, 3 lakásos lakóház, 
kerttel, garázzsal és melléképülettel 
/38 nm, 47 nm, 110 nm/. Irányár: 
55 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: 19,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Tétény utcai, 63 nm-es, 3 szobás 
családi ház 200 nm udvarral, 
12 nm műhellyel eladó. Irányár: 
23,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, 
kiváló állapotú lakóház kerttel 
és garázzsal. Irányár: 31,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Szalántán, 3 szobás, 90 nm-es 
lakóház, dupla garázzsal és 
melléképülettel, alagsorral, 4000 nm 
területtel. Irányár: 29,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Pécs-belváros, újszerű, 3 szintes, 
300 nm-es, 7 szobás exkluzív 
lakóház, 30 nm-es terasszal, 
tároló+garázsokkal. Irányár: 95 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján 2 lakásos felújítandó 
lakóház eladó 54,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932

Pécsett, a Bródy Sándor 
utcában 4 szobás, 150 nm-es, 

duplagarázsos családi ház. 
Ár: 37 MFt. 06/30/929-9180

Pécs-Ürög, Sirály utcában 168 nm 
családi ház, 907 nm telken 
eladó, akár lakás beszámítással. 
Telefon: 06/30/617-2003

Forrás üzletházban 44 nm-es, 
földszinti üzlet eladó 25 MFt-os 
irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Kertvárosban 80 nm-es családi 
ház, 75 nm, befejezetlen tetőtérrel, 
különálló 37 nm lakrésszel, 750 nm 
telekkel eladó. Iár: 59,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

ELADÓ GARÁZST KERESEK.
06/70/304-8038

Pellérdi úton 2x136 nm, felújított 
ikerház eladó, parkosított udvarral. 
Iár: 121 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Könyök utcai, 73 nm, galériázott, 
fiatalos ingatlan eladó. Irányár: 
22,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Pécsudvardon 950 nm építési 
telek eladó. Irányár: 4,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pécs és környéki eladó 
ingatlant keresek készpénzért. 
Telefon: 06/30/929-9180
Eladnám vagy elcserélném 2 szobás 
ingatlanom osztatlan területtel. Ár: 
18,5 MFt. Telefon: 06/20/367-1564

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 • szer-
kesztőség: 7621 Pécs, Király u. 27. • e-mail: info@pecsma.hu • 
nyomdai munkálatok: Mediaworks Hungary Zrt., • Nyomda címe:  
1225 Budapest, Campona utca 1. • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda 
igazgató. • Megjelenik 68 000 példányban.

HIRDETÉS • újsághirdetés vagy pr-cikk esetén ajánlatkérés a hirdetes@pecsma.hu e-ma-
il-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: hir-
detes@pecsma.hu

HIRDETÉSFELVÉTELI PONTOK • MELITTA – 7621 Pécs, Citrom u. 2. I. em. – 
06 72 214 066, 06 70 318 4000 • Foryou divat – 7632 Pécs, Éva u. 3. – 
06 30 883 8425 – nyitvatartás: H–P: 9.00–17.00, Szo: 8.00–12.00 • Csontváry Tüke iroda 
– 7632 Pécs, Csontváry u. 10. – nyitvatartás: H: 8.00–16.00
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Nyugati-Kőhíd dűlőben építési 
telkek eladók, 1096 nm - 12,9 MFt, 
2033 nm - 17,9MFt-os irányáron. 
Közművesítés folyamatban, az benne 
van az árban. Telefon: 06/30/237-5932
Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház. Ár: 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Külföldi cég részére kiadó ingatlant 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000

Háromszobás, felújított, 
berendezett, 60 nm-es (1 nagy, 

2 félszoba), összkomfortos, 
gázfűtéses lakás, Pécs, 
Felsővámház u. kiadó.

Ár: 100 EFt/hó, kéthavi kaució. 
06/30/426-6025

Fehérhegyi úton 2 szobás, bútorozott 
lakás nem dohányzó párnak 
kiadó. Telefon: 06/20/478-0344
Pécsi, összkomfortos, gázfűtéses 
garzon kiadó. Iár: 60 EFt/hó. 
Telefon: 06/70/781-7657

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő 12-24 órás 
ápolást vállal megbeszélés szerint, 
Pécsen. Telefon: 06/30/719-1603
Fizikai munkára (sátorépítés) 
férfi munkaerőt keresek. 
Diákok jelentkezését is várom. 
Telefon: 06/30/993-6983
Bejárónői állást vállalok. 
Telefon: 06/20/458-5772
Pécsi étterembe felszolgálót, 
konyhai kisegítőt felveszünk. 
Telefon: 06/20/231-2844

Építőiparban járatos segédmunkást 
keresek pécsi munkára. 
Telefon: 06/30/390-4577
Plázába keresünk pultost, 
diszpécsert, konyhai kisegítőt, 
szakácsot. Telefon: 06/30/456-4347 

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
50% Vénusz társközvetítő. 
Pécs, Citrom u. 2-6. I. em. 5. 
Telefon: 06/20/287-0135
62 éves hölgy nemdohányzó, 
ápolt, tisztességes, intelligens, 
pécsi úr hívását várja 66 éves 
korig. Telefon: 72/450-002, este.

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel 
precíz munka, reális áron. 
Telefon: 06/70/271-4846
Veszélyes fakivágás, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, 
bozótirtás, elhanyagolt telkek, 
kertek teljes körű rendbetétele. 
Telefon: 06/70/500-7033
Veszélyes fák szakszerű kivágása 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítása, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033
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

Gyógytorna, gyógymasszázs, 
nyirokmasszázs a saját otthonában. 

Németh Helga 06/30/4999-029

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
Tetőszigetelés, fedés, 
bádogos, kőművesmunka. 
Telefon: 06/30/390-4577

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. Május 31-ig, akár 20% 
kedvezmény! Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
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
Lakásszerviz, WC-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, zárak javítása, 
cseréje. Telefon: 72/310-671, 
06/30/562-7756
Támfalak, térkő, kerítésépítés, 
javítás. Kocsibejárók, teraszok, 
kisebb kőművesmunka, bontás, 
kézi földmunka, favágás, kertitó 
építés, tisztítás, egyéb fizikai 
munka. Telefon: 06/20/948-3959
Szobafestés, mázolás 
bútormozgatással, takarással, 
sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906

Fodrász házhoz megy, Ildi. Telefon: 
06/70/582-0720
Kisebb kőművesmunkákat, 
betonozást, vizes, penészes falak 
vakolását (szárító vakolás), 
csempézést és lapozást vállalok. 
Telefon: 06/20/520-8421
Festést-mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 
Telefon: 06/30/134-9187
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Üvegezés, pótgittelés. 
Telefon: 06/30/908-0265
Lakásszerviz, lakatosmunka, 
karbantartás. Telefon: 06/70/774-1140

Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, wc-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Lakásfelújítás, festés, 
gipszkartonozás, komplett fürdőszoba 
felújítás, teljes körű ügyintézéssel. 
NORBITECH Kft. 
Telefon: 06/30/214-4307
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/20/298-4206
Csőtörés-, dugulás elhárítás, 
vízvezeték-szerelés. Telefon: 
06/70/215-9583
Villanyszerelés, hibakeresés. 
Telefon: 06/30/340-8824
Térkő, homlokzati szigetelés, 
gipszkarton, hidegburkolat, támfal, 
kerítésépítés, betonozás, teljes körű 
házfelújítás. Telefon: 06/20/211-0010
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Gyógypedikűr. 
Telefon: 06/70/321-5090
Sejtszintű kezelések kristályok, 
ásványok DNA eredménnyel. 
Telefon: 06/20/613-7017
Fűnyírást, bozótirtást, zöld terület 
kezelését, kedvező áron vállalom. 
Telefon: 06/30/171-7762
Családi házak homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602
Műszaki ellenőrzés, felelős 
műszaki vezetés középfokú. 
Telefon: 06/20/800-7111
Bőrkabát készítés, javítás, 
motorosruha javítás. Telefon: 
06/20/467-5193
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
Gurtni csere, faredőny-javítás. 
Telefon: 06/30/859-8118
Favágás alpintechnikával, 
emelőkosárral, fűnyírás, 
bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019

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

GYÁSZHÍREK
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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

Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. 
Telefon: 06/30/227-7427
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Víz-, villanyszerelés, kisebb 
javítások. Telefon: 06/70/774-1140
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Víz-, gáz-, fűtés. Telefon: 
06/20/418-1128
Lomtalanítást vállalok, teljes házak 
kipakolása, szemét elhordása. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06/30/099-4254
Munkát vállalok, akár 10 fős 
csapatommal, bármilyen munka, 
házkörüli pl.: bontás, tereprendezés, 
lomtalanítás, teljes házak kipakolása, 
stb. Hívjon bizalommal, ingyenes 
felméréssel. Telefon: 06/30/099-4254

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. Telefon: 
06/30/519-0885
Teljes körű villanyszerelési és 
karbantartási munkát vállalok. 
Telefon: 06/20/950-7822

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, 
csempe felújítása. Telefon: 
06/30/294-0144
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Kőműves, burkoló és festő mesterek 
felújítási munkákat vállalnak. 
Telefon: 06/30/125-4155

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

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Lomtalanítást vállalok és 
felvásárolok hagyatékot, 
régiséget, minden érdekel. 
Telefon: 06/20/367-1564

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
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Marika. Telefon: 06/30/851-5421
Hagyaték eladó. Telefon: 
06/70/508-0383
Régiséget, hagyatékot, 
feleslegessé vált tárgyait 
megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos 
János. Telefon: 06/70/309-9706
Tiszta, kiváló állapotú, 15x30-as, 
bontott tégla, sok benne 
monogramos (1000 db) eladó. 
Telefon: 06/20/948-3959
Eladó használt nagylábas, fazék, 
kukta, gyümölcs turmixoló. 
Telefon: 06/20/462-6341

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

Eladó „Business and Management” 
I-II. év angol nyelvű egyetemi 
tankönyvek, 18 kötet. Telefon: 
06/20/462-6341
Geometriai mintájú modern 
zománctáblákat, grafikákat, 
kerámiákat keresek a 70-es, 
80-as évekből + hagyaték. 
Telefon: 06/20/341-4616
Női hajat veszek! Le is vágom. Házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/456-2040
Rossz automata mosógépet 
keresek (Pécs, Komló). 
Telefon: 06/30/982-8518
Roncsautót veszek hibás, törött, 
műszaki nélkülit típustól függetlenül 
adásvételivel, szerződéssel. 
Telefon: 06/30/099-4254
Barna hálószobabútor 
és kerti garnitúra eladó. 
Telefon: 06/20/579-4010

Könnyen lehet, hogy nem 
maradhat Csirke Ferenc a 
PEAC edzője
A szakember nyáron lejáró szerződését információink szerint nem hosz-

szabbítja meg az NKA Universitas PEAC, igaz, a klub egyelőre nem erő-
sítette meg a hírt – bár nem is cáfolta azt.

 l Szakács Miklós
Még a legmegrögzöttebb sportfogadók sem mertek volna komolyabb pénzt 
tenni arra, hogy nem Csirke Ferenc lesz az NKA Universitas PEAC női ko-
sárcsapatának vezetőedzője a következő szezonban. Azok után ugyanis, hogy 
az elmúlt két évben remek munkát végezve idén bajnoki elődöntőbe vezette 
a csapatot, nem csak a szakma, de a szurkolók szimpátiáját is elnyerte. Nem 
mintha utóbbiért olyan nagyon kellett volna küzdenie, hiszen Csirkét Pé-
csett amúgy is a tenyerükön hordozzák a kosárrajongók. És a tényszerűség 
kedvéért érdemes azt is megjegyezni, hogy a bajnoki negyedik hely a PEAC 
számára az utóbbi 7 év legjobb eredménye, arról nem is beszélve, hogy a sze-
zon utolsó meccseire ismét visszaköltözött a Lauber Dezső Sportcsarnokba 
az egykorvolt euroliga-hangulat.
Mindezek fényében az utóbbi napokban elég váratlanul ért minket az a több 
felől is érkező hír, hogy jövőre könnyen lehet, hogy már nem Csirke lesz a 
csapat edzője. 

A hírek szerint azért, mert épp a klub nem akarja 
meghosszabbítani a szakember most lejártó szerződését. 

Szerettük volna megszólaltatni magát a főszereplőt, Csirke Ferencet, aki 
azonban egyelőre nem szeretett volna nyilatkozni.
Az NKA Universitas PEAC ügyvezető igazgatóját is elértük. Kond Árpád 
sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta a Csirke távozásáról szóló infor-
mációt. A klubvezető lapunknak a következőképpen fogalmazott:
– Jelenleg még az előző szezon lezárása van soron nálunk, és még nem tar-
tunk ott, hogy a következő év szakmai stábjának összetételéről beszéljünk.  
E tekintetben még nagyon képlékeny a jövő, ezért nem időszerű ez a kérdés.
Mindezek után érdeklődéssel várjuk a fejleményeket.
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