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PÉTERFFY ATTILA: 
PÉCS SZEREPE MOST FELÉRTÉKELŐDIK

	Ä A	fideszes	Bánki	Eriket	tanúként	hallgatták	meg	a	Volvo-perben
	Ä Közmeghallgatás:	autók,	buszok,	utak,	parkolók
	Ä Egy	francia	pécsi,	aki	itt	szeretné	leélni	az	életét



Közmeghallgatást tartott a pécsi 
önkormányzat közgyűlése Kert-

városban, az ANK színháztermében 
május 10-én, délután öt órától. A ki-
emelt téma a közlekedés volt.

 l Nimmerfroh Ferenc
Magay Miklós, a városüzemeltetési 
főosztály vezetőjének prezentációjával 
indult a rendezvény. Elmondta, a köz-
lekedési konfliktusok ugyanazok, mint 
korábban, csak súlyosabbak. Felsorol-
ta a speciális pécsi problémákat. Ezek 
szerinte a következők:

 ÄVárosi alközpontok hiánya, magas 
mobilitási szükséglet, 3-4 alköz-
pontra lenne szükség a város mére-
téhez képest.
 ÄNem lehet minden közterületet 
közlekedési területté tenni.
 Ä 37 ezer autó van Pécsett, ami túl 
sok, és kevés a parkolóhely.
 ÄMedencefekvésű város Pécs, emiatt 
nehezebben tisztul a levegője, ezért 
különösen fontos a közlekedésben 
a környezetkímélő megoldások al-
kalmazása.

 ÄVégesek a fejlesztési és működési 
források, ezért átgondolt és célirá-
nyos fejlesztésekre van szükség.
 ÄAlternatív közlekedési megoldáso-
kat kell ajánlani az autósoknak.

A helyi szabályalkotásról elmondta, 
elkészült a Pécsi Építési Szabályzat 
és a város szabályozási terve. Szintén 
megszületett az új parkolási rendelet. 
Előkészítés alatt áll a közterületek fel-
bontásának szabályairól szóló rendelet 
is – tette hozzá.
Próbálják megismerni, felmérni a pé-
csiek közlekedési szokásait, ez alapján 
koncepciót alkotnak majd – jelentette 
ki.
Beszámolt arról, hogy a kormány jó-
váhagyta az M60-as autópálya meg-
hosszabbítását, ami várhatóan 2028-ig 
valósul meg, egyelőre egy autópályává 
bővíthető kétszer kétsávos gyorsfor-
galmi útról szól a döntés. Ezzel végre 
lesz egy valódi elkerülő útja a város-
nak. 
Elhangzott, hogy az önkormányzat 
szeretne egy új 6-os utat, a vasút déli 

oldalán, a jelenlegitől délre, ami teher-
mentesítené a mostani 6-ost és a város 
belső részeit. A cél az, hogy állami be-
ruházásként készüljön el, a mostani 
6-os pedig önkormányzati tulajdonba 
kerüljön.
A kerékpárutakról elmondta, van egy 
alaphálózat, ami a lakótelepeket a bel-
várossal igyekszik összekötni. A közeli 
jövőben megépülnek a településen kí-
vüli, az agglomerációba vezető bicik-
liutak és a családi házas övezeteket is 
összekötnék a belvárossal.
Növelnék a gyalogosközlekedés biz-
tonságát is: 37 új zebrát építenek 2024 
őszéig, tíz százalékkal több gyalogát-
kelőhely lesz, ami érezhető változást 
jelent majd. 25 jelenlegi zebra bizton-
ságát is növelnék – tette hozzá.
Felidézte, 2020-ban álltak szolgálatba 
az első elektromos buszok. A tíz busz 
félmillió kilométert futott az első év-
ben. Mivel 2 kilométerenként 1 liter 
gázolajat fogyasztanak a Volvo buszok, 
ez a fejlesztés egyértelműen hozzájárul 
ahhoz, hogy tisztább legyen a városi 
levegő. Elmondta, további nyolc elek- 
tromos Mercedes busz érkezik év vé-
gén a városba. Így már a járműállo-
mány 15 százaléka elektromos lesz.
Magay Miklós beszélt arról is, hogy 
bővítenék az elektromoskerékpár-köl-
csönzési lehetőséget a városban, és egy 
közösségi elektromosroller-szolgáltató 
is jelentkezett az önkormányzatnál.
Beszámolt a kiépülőben lévő, szen-
zoralapú okosparkolási rendszerről.  
A parkolókereső forgalom 30 száza-
lékkal csökkenhet ennek nyomán a 
belvárosban. 2023 első negyedévére 
kiépül a teljes rendszer.
Elmondta: az Apáczai körtér északi 
oldalán és az Aradi vértanúk útján is 
létrehoznak egy-egy Kiss and go par-
kolót, melyekből jelenleg 12 van a vá-
rosban.
Ezután következtek a lakossági kérdé-
sek, felvetések, javaslatok. A közmeg-
hallgatáson egyébként Péterffy Attila 
polgármesteren kívül részt vett mind-
három alpolgármester (Ruzsa Csaba, 
Nyőgéri Lajos, Zag Gábor), valamint 
a város jegyzője, dr. Lovász István is.
Mindum Károly zöldaktivista a pécsi 
Zöld Bringások nevében szólalt fel. 
Elmondta, a bringások összeírtak né-
hány javaslatot és átadták azt az önkor-
mányzat vezetőinek. Örömteli szerinte 
a bringautak fejlesztése és a zöld busz 
program is, de olyan ütemben nőtt az 
autóforgalom, hogy a légszennyezett-
ség romlott. Mivel a szén-dioxid-kibo-
csátás 20 százalékát adja a közlekedés, 
gyökeres változások kellenek ezen a 
téren. Ezt a gépjárműforgalmat a vá-
ros nem tudja lebonyolítani, nem lehet 
ennyi autónak parkolóhelyet biztosí-

tani – fogalmazott. Szerinte bizonyos 
korlátozó intézkedésekre előbb-utóbb 
szükség lesz.

Két kérdést tett fel:
 ÄKészül-e koncepció arról, milyen 
módon tudják tehermentesíteni a 
környezetszennyező járművektől a 
várost? 
 ÄLesznek-e autómentes területek a 
városban?

Ruzsa Csaba alpolgármester vála-
szában azt mondta: az új 6-os azért 
nagyon fontos, mert akkor a mostani 
6-oson (ami államiból önkormányzati 
kezelésbe kerülne) és környékén meg 
lehet valósítani olyan elképzeléseket, 
amik a felvetett problémákat részben 
megoldhatják. 

Ugyanez mondható el az 
M60-nal megvalósuló 

elkerülőről.

A pandémia alatt nőtt az autók száma, 
tette hozzá, ezért plusz parkolókra van 
szükség a városban, kertvárosra példá-
ul különösen igaz ez. A legnehezebb az 
lesz – tette hozzá –, hogy meggyőzzék 
a pécsieket arról, hogy szálljanak ki 
az autóból. Ez egy komplex folyamat, 
amit egyik napról a másikra nem lehet 
megoldani.
Péterffy Attila Mindum Károly mind-
két kérdésére nemmel válaszolt. Nem 
akarja erőből kitiltani az autókat.  
A pécsi közösségnek kell döntenie ar-
ról, legyenek-e a jövőben autómentes 
városrészek, de jelenleg nincs ilyen terv.
Körömi Attila pedagógus, egykori 
országgyűlési képviselő veszélyesnek 
tartja a kerékpározást Pécsett, inkább a 
gyaloglást favorizálja. Szerinte a gyalo-
gosközlekedés fejlesztése és forgalom-
technikai megoldásokkal való segítése 
is nagyon fontos lenne.
Konkoly-Thege Júlia civil aktivista fel-
vetette, hogy a pécsbányai városrész 
nincs összekötve Meszessel a szer-
pentinnél, fontos lenne itt egy gyalo-
gosútvonal. Megkérdezte, mikor lehet 
valóság az egykori keleti vasút nyom-
vonalára tervezett bicikliútból. Beszélt 
arról is, hogy a légszennyezettségi ér-
tékeket jól látható és könnyen elérhető 
helyen közzé kellene tenni.
Péterffy Attila erre úgy reagált, hogy 
Pécsett sajnos frekventált részeken 
sincs járda, jogosak a kérések, for-
rás kérdése, lehet-e, lesz-e. Bizonyos 
helyeken az önkormányzat nem tud 
járdát építeni, mert egyes utak az ál-
lami Magyar Közút kezelésében van-
nak. Ilyen például a Magyarürögi út, 
amelynek kapcsán próbálnak lobbizni 
azért, hogy végre épüljön ott járda.
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Ruzsa Csaba a kerékpárútra vonatkozó 
kérdésre azt mondta: két és fél év múl-
va lehet leghamarabb bringaút a kele-
ti vasút nyomvonalán. Ehhez Magay 
Miklós hozzátette: 2009-ben készültek 
el a bicikliút tervei, de akkor a MÁV 
túl sok pénzt kért a terület használa-
táért. Szerinte akkor lenne értelme ezt 
megépíteni, ha egészen a Mecsextrém 
Parkig futna. 
Egy régi kertvárosi lakos felvetette: a 
tervezett új 6-os út nagymértékben 
érinti ezt a városrészt, tönkreteszi sok 
ember életét. Reméli, ez az út nem fog 
megvalósulni.
Ruzsa Csaba alpolgármester elmond-
ta, a lakóövezettől távolabb futna az 
út, a lakóövezet mellett közvetlenül 
zöldterület lenne. Nem a régi kertvá-
ros szélén futna az út, sőt, pont az a 
cél, hogy a forgalom egy részét onnan 
elvigye, elterelje – tette hozzá. 

Hangsúlyozta: ez nem 
elkerülő út. 

Magay Miklós pontosította az új 6-os 
nyomvonalát: a Siklósi út – Tüskésréti 
út csomópontból indulna, a meglévő 
üzemek északi részén haladna és az 
Expo Centernél érne ki. 
Ruzsa Csaba beszélt arról is, hogy van 
két gyár, melyek a forgalmat elterelnék 
erről a területről, mert sok a lakossági 
panasz. Hangsúlyozta: nem terveznek 
iparosítást ezen a részen. Az út célja 
a rekreációs célú területek feltárása. 
Próbálják majd tompítani a forgalom 
okozta problémákat – ígérte.
Vida Zoltán az agglomerációs közle-
kedés, elsősorban a Komló–Pécs vi-
szonylat problémáiról beszélt. Jelzései, 
felvetései a következők voltak:

 ÄA csatornafedelek nincsenek szint-
ben a Komlói úton, végig döcög a 
busz. 

 ÄA komlói buszok útvonal-módo-
sítása indokolt lenne, például ha 
nem menne végig minden járat a 
Komlói úton, hanem felkeresne né-
hány belvárosi oktatási intézményt, 
és utána menne le a buszpályaud-
varra. Emiatt sokan inkább autóba 
ülnek, pedig ez nem lenne szükség-
szerű. 
 ÄMiért nem vesz a város félig elekt-
romos, félig trolibuszokat, a dom-
borzati viszonyok miatt ez indokolt 
lenne. 
 ÄMiért nincs orfűi fürdőjárat, ami a 
város nyugati és keleti részét is fel-
tárná?

Péterffy Attila elmondta: az önkor-
mányzati tulajdonban lévő utakon 
figyelnek a csatornafedlapokra, de a 
Komlói út nem ilyen. Tudják, hogy 
meg kell oldani az agglomerációs köz-
lekedés problémáit – tette hozzá.
Ruzsa Csaba arról beszélt, hogy ösz-
sze kell hangolni előbb-utóbb a Volán 

járatait a helyi buszközlekedéssel, van 
egy ilyen irányú tervezés. A troli reali-
tását nem látja, de a jelenleginél kisebb 
méretű buszok mecsekoldali alkalma-
zását igen.
Egy felszólaló jelezte, hétvégi rendez-
vények idején sokan parkolnak a Zsol-
nay-negyed nyugati részén lévő utcák-
ban, a Major utca környékén, holott a 
déli oldalon ott van egy ingyenes, rész-

ben fedett parkoló. Ezt kellene reklá-
moznia valahogy a városnak.
Péterffy Attila megígérte, hogy lépni 
fognak ebben az ügyben.

Mór Eszter a következő 
javaslatokkal érkezett:

 ÄRengeteg buszjárat áthalad a pá-
lyaudvarnál, ehhez képest nincs 
utasbarát infrastruktúra, legalább 
esőbeállókat kellene létesíteni. 
 ÄEgyetlen kijelző mutassa, melyik 
megállóból mikor indul a busz. 
 ÄNincs óra, kellene, hogy legyen. 
 ÄA Tüke applikáció által mutatott ér-
kezési idő nem pontos, késik. 
 ÄA Hullámfürdő megközelítése na-
gyon nehézkes, legyen itt is egy 
buszmegálló.

A városvezetés részéről elhangzott: az 
ilyen és hasonló javaslatokat, igényeket 
összegyűjtik és érdemben foglalkoz-
nak velük a Tüke Busznál. A többórás 
közmeghallgatás utolsó órájában hosz-
szas vita alakult ki helyi lakásgazdál-
kodási problémákról. A téma annyira 
szerteágazó és összetett, hogy erről kü-
lön cikket tervezünk. A közmeghall-
gatást a Pécs TV Youtube-csatornáján 
lehet megtekinteni.
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Péterffy Attila: Pécs szerepe most felértékelődik
Félidejéhez ért az önkormányzati ciklus. Ennek 

apropóján beszélgettünk Péterffy Attila polgár-
mesterrel.

 l Nimmerfroh Ferenc
– Pécs ellenzéki vezetésű önkormányzatként ho-

gyan tudja hatékonyan érvényesíteni az érdekeit 
az újabb kétharmados politikai környezetben?

– Sajnálom, hogy a választás így alakult, de az élet 
megy tovább, a városvezetés stabil, kitartunk. A véle-
ményem változatlan: ha most kezdődne a kampány, 
ismét a demokratikus összefogás mellé állnék. Poli-
tikai értelemben felértékelődik Pécs mint ellenzéki 
önkormányzat, hiszen ezt a fajta gondolkodásmódot 
és értékrendet kevesen képviselik az országban. Vég-
vár lettünk, ugyanolyan stratégiát kell választanunk, 
mint annak idején a végsőkig kitartó végváriaknak. 
Meg kell találnunk a hangot a kormányzattal, hiszen 
a pécsiek érdekét ez szolgálja.
– Az önkormányzati ciklus felénél vagyunk. Miben 

tudott előrelépni a város 2019 októbere óta és mi-
ben nem?

– Pécs 2019 őszére rémes állapotba került gazdasági-
lag, pénzügyileg és morálisan is.
A cégeknél, intézményeknél talált fideszes pénzszi-
vattyúkat rögtön az elején el kellett zárnunk, a tékoz-
lást és pazarlást meg kellett állítani. 9,5 milliárdos 
adósságot örököltünk. Az állami mentőöv nélkül az 
önkormányzat 2017-ben gyakorlatilag csődbe ment 
volna. Hogy a 2013–14-es teljes adósságkonszolidá-
ció után az önkormányzatnak tízmilliárdos állami 
hitelre volt szüksége a túléléshez, az 2019-ben fino-
man szólva szerencsétlen indulási helyzetet eredmé-
nyezett számunkra, hiszen az adósság döntő része 
még visszafizetésre várt.
A morális válság egyértelmű jele volt, hogy bizo-
nyos önkormányzati cégvezetők a fideszes érában a 
közpénzt nem megfelelő gondossággal és alázattal 
kezelték. Mindez az átvilágítás során napvilágra ke-
rült, ahol kellett, ott megtettük a feljelentéseket, más 
kérdés, hogy a hatóságok ezeket hogyan kezelték. 
Mindenesetre ott, ahol megszüntették vagy el sem 
indították a nyomozást, panasszal éltünk, illetve a 

pótmagánvád intézményéhez nyúltunk. Az, hogy ma 
Magyarországon a jogsegélyszolgálat hogyan műkö-
dik, nem az önkormányzat felelőssége, mi annyit tu-
dunk tenni, hogy elmegyünk a végsőkig.
– Mi változott Ön szerint a fideszes időszakhoz ké-

pest?
– 2019-ig nem volt valódi párbeszéd a városvezetés 
és a civil szervezetek, helyi polgárok között. Új ve-
zetési kultúrát kezdtünk kiépíteni. Azt gondolom, 
hogy egy a korábbinál átláthatóbban működő ön-
kormányzati rendszer született. 
Munkánkat hátráltatta, hogy 2020 elején, azaz nem 
sokkal a ciklus kezdete után megérkezett a Co-
vid-járvány, ami az energiáink jelentős részét elvonta 
az építkezéstől, a tervezett rendszerek kiépítésétől.

Igyekeztünk az élet minden területén 
előrelépni, van, ahol nagyobbat, van, 

ahol kisebbet sikerült.

A Biokom például a korábbi ciklusokban is foglalko-
zott a zöldterületek, parkok megújításával, mi annyi 
pluszt tettünk ehhez hozzá, hogy ezt a tevékenységet 
rendszerbe illesztettük. Ezen kívül felmértük a pécsi-
ek igényeit, nem csak a Biokom-menedzsmentre bíz-
tuk, mit és hogyan újítanak fel. Így indult a Pintér Já-
nos Parkmegújítási Program, ami nagyon nagy siker.
A város turisztikai adatait nézve sincs okunk panasz-
ra, hiszen például tavaly augusztusban a vendégéj-
szakák száma elérte az EKF-időszakét, azaz tényleg 
pezseg a város. Ebben az is benne van, hogy a pécsi 
önkormányzat kiemelten kezelte a városmarketing 
ügyét az elmúlt időszakban.
Milliárd forintokban mérhető megtakarítást jelen-
tett, hogy racionalizáltuk a cégek, intézmények, és 
a polgármesteri hivatal működését, gazdálkodását. 
Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy esélyünk legyen az 
adósságcsapdából kikeveredve Pécset a megfelelő 
pályára állítani. Bár idén még nem fogja elérni az 
iparűzésiadó-bevételünk a 2019-es szintet, ez remé-
nyeim szerint a jövőben változni fog, és ez – a takaré-
kossági, költségcsökkentési és hatékonyságnövelési 
erőfeszítéseinkkel együtt – azt fogja eredményezni, 

hogy a ciklus második felében több pénz jut majd 
azokra a területekre, amelyekre eddig nem jutott ele-
gendő forrás. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy kiváló viszonyt si-
került kialakítani a pécsi egyházmegyével, és annak 
vezetőjével Felföldi László püspök úrral. Nemcsak il-
lik, hanem muszáj szorosan együttműködnie az egy-
házmegye lelki vezetőjének és a pécsi önkormányzat 
első emberének, ez nem kérdés. 
Ahhoz, hogy a város még élhetőbb legyen, és a fia-
talok itt maradjanak, továbbra is alapvetően három 
területre kell koncentrálnunk: a város működtetését 
stabilizálni kell, vissza kell fizetni az államnak az 
adósságot, és a fejlesztések folytatása is elengedhetet-
len. Mindhárom területen sikerült is előrelépnünk. 
Számos megkezdett fejlesztést örököltünk előde-
inktől, de ezek jelentős részét tetszhalott állapotban, 
ilyen volt például az egyik legnagyobb projekt, az új 
vásárcsarnok építése. Meggyőződésem, hogy ebből 
nem lett volna semmi, ha csak várunk a pozitív kor-
mányzati döntésre, ami csak nem akart megérkezni, 
és nem húzunk egy merészet, nem kezdjük el saját 
forrásból, a pénzt máshonnan átcsoportosítva az 
építkezést. Miután belevágtunk, érkezett is az állami 
jóváhagyás. Ha csak várunk, mint a helyi fideszes 
városvezetés, elvesztettünk volna egy több milliárd 
forintos forrást, és ezzel a lehetőségét is egy új vásár-
csarnoknak. 
Fontos látni, hogy a megörökölt projekteket is új 
szemlélettel gondoltuk újra, mert ez kellett ahhoz, 
hogy a bukásra ítélt korábbi koncepciók helyett a 
pécsieket szolgáló, fenntartható és élhető projektek 
valósuljanak meg. Erre a legjobb példa a július elején 
nyíló vásárcsarnok. 
– Érkeztek a városvezetést célzó kritikák, amelyek 

arról szóltak, hogy nem vonják be eléggé a civile-
ket bizonyos döntési folyamatokba, elsősorban a 
szociális területen. Mit gondol erről?

– A vezetési kultúra megváltoztatása kiemelt ígére-
tünk volt, reményeim szerint ez már az elmúlt két és 
fél évben is látszott, és a következő két és fél évben 
még hangsúlyosabb lesz. A párbeszéd és a közösség-
építés még fontosabb feladatunk lesz. A Magyarürögi 
vízfolyás rendezésével és a Misina-tető fejlesztésével 
kapcsolatos projektről elindított intenzív lakossági 
egyeztetési folyamat jól példázza, mire gondolok, 
amikor a párbeszéd szükségességéről beszélek. Úgy 
látom, hogy Magyarország abba az irányba mozdul, 
hogy van valaki a fejünk felett, aki megmondja, mer-
re kell menni, és ahhoz kell idomulnia mindenkinek. 
Én nem ebben hiszek, szerintem a pécsieknek kell el-
dönteniük, hogy milyen városban szeretnének élni, 
és a döntéshozóknak – nyilván az edukációs, szem-
léletformáló felelősségük mellett – ezt kötelességük 
képviselni.
A ciklus első felében az önkormányzat, az intézmé-
nyeink és a cégeink működését alakítottuk át egy 
hatékonyabb működési modellre. A ciklus hátralévő 
felében sokkal jobban tudunk a további feladatokra 
koncentrálni. Ennek lesz a leghangsúlyosabb eleme a 
civil szervezetek mind szélesebb körben történő be-
vonása, a valódi pécsi közösségépítés.
– Többen is elhagyták a városvezető koalíciót az el-

múlt két és fél évben. Azt mondták, nem volt elég 
demokratikus és átlátható az önkormányzat és a 
városvezetés működése. Mit gondol erről?

– Óhatatlan, hogyha egyszerre ennyi ember indul el 
egy irányba, mint mi 2019-ben, akkor vannak, akik 

A Pintér János Parkmegújítási Programban tették rendbe Malomvölgyet isA Pintér János Parkmegújítási Programban tették rendbe Malomvölgyet is
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lemaradnak a többiektől. Elsősorban azokra a képvi-
selőkre gondolok, akikkel 2019-ben együtt vágtunk 
neki a város vezetésének, de a parlamenti választások 
előtt, számomra ismeretlen megfontolásból, elhagy-
ták a szövetségünket. Az idő mindig beárazza ezeket 
a döntéseket, a városvezetés stabil, minden külső, ez-
zel ellentétes erőfeszítés ellenére.
– Mi várható a gazdasági és a kulturális szférában? 

A 2021–27-es uniós költségvetési ciklusban meg-
nyíló forrásokat hogyan tervezi felhasználni a 
város?

– Az egyik kiemelt cél, hogy a város sokat hangozta-
tott kulturális decentrum jellege ne csak egy szlogen 
legyen, hanem valóság. Hiszen hangoztathatjuk ezt, 
ha a kormányzattal nem tudjuk elfogadtatni, nem 
sok tartalma lesz. 
A gazdaságfejlesztési főosztály 2019-es létrehozása 
jó döntésnek bizonyult. A befektetők értékelik, hogy 
hozzáértő csapat fogadja őket. Gyorsan reagálunk 
bizonyos igényekre, aminek hozadéka van, a Seiren 
például ennek eredményeként érkezett. A főosztály 
munkája révén már a közeljövőben is további be-
fektetők érkezhetnek a városba, például egy olyan 
külföldi cég, ami az egyik legnagyobb munkáltatóvá 
válhat a városban. 
A 2021–27-es uniós költségvetési ciklusra egy na-
gyon komoly projektrepertoárt állítottunk össze. Az 
már tudható, hogy Pécs a Településfejlesztési Opera-
tív Programból (TOP) 23,5 milliárd forintos fejlesz-
tési kerethez juthat ebben az időszakban, és ez nem 
az egyetlen forrás. A jelenleg az EU által a magyar 
korrupciós kockázatok miatt visszatartott helyreállí-
tási alapból is érkezhetne pénz a városba, más kér-
dés, hogy a kormány ezt majd hogyan osztja szét, 
ha hozzájut. A közvetlenül elérhető uniós fejlesztési 
források is rendelkezésre állnak, itt már két sikeres 
pályázatunk is van, a 100 város projekt, és a zöldfej-
lesztések előkészítését segítő 60 ezer eurós program. 
Visszatérve a TOP-hoz: a 23,5 milliárdos keret több-
szörösét is el tudnánk költeni olyan konkrét projek-
tekre, amelyeknek végső célja a fiatalok itt tartása. Az 
elkészült, és a napokban különböző helyi szereplők-
nek és fórumokon bemutatott városfejlesztési straté-

giában konkrét projektekhez rendeljük majd hozzá 
ezt a 23,5 milliárd forintot. 

Egy fontos részterülete a TOP-os 
forrásoknak a közösségépítést hivatott 

szolgálni.

Szeretnénk, ha minden településrészben elkezde-
nének erősödni, növekedni a civil szervezetek, és itt 
most a tisztán civil alapokon működő helyi közössé-
gekről beszélek, nem a politikához kötődőkről. Nem 
mi akarjuk megmondani, vagy kijelölni, ahogy ez 
korábban gyakorlat volt, hogy melyik civil szervezet 
erősödjön és gyarapodjon, ennek alulról kell szerve-
ződnie. 
– Sokak szerint még a 2008-asnál is durvább világ-

gazdasági válság következik. Készülnek erre?
– Egyelőre a költségvetés nagyon rövid távú stabilizá-
ciójával vagyunk elfoglalva. Ugyan 2020-ra egymil-
liárd forinttal lefaragtuk a működési költségeket, a 
világjárvány, annak hatásai, és az elvonások következ-
tében 2022-re olyan nehéz gazdasági helyzetbe került 
a város, hogy év elején idénre 5,7 milliárd forint költ-

ségvetési mínusszal, bevételhiánnyal kalkuláltunk.  
A kormány csak valamivel több mint 2 milliárd forin-
tot fog kompenzálni ebből, a közvetve elvont iparűzé-
si adó miatt. A fennmaradó többmilliárdos hiányon 
még dolgozunk, azt valahogy meg kell szüntetnünk. 
Közben pedig látjuk, hogy sötét fellegek gyülekeznek, 
száguld az infláció, a háború gazdasági recessziót hoz. 
Amit meg tudunk tenni utóbbi hatásának csökkenté-
se érdekében, az például az, hogy a helyi gazdaságot 
próbáljuk minél több lábra állítani, vannak ugyanis 
olyan szektorok, amelyek egy válságban bedőlnek, és 
vannak, amelyek felemelkednek. 
– Jelentős uniós források érkezhetnek közvetlenül 

az EU-tól a pécsi önkormányzathoz zöldfejleszté-
sek előkészítésére. Mik a konkrét tervek, milyen 
irányokba szeretnének előrelépni zöld vonalon?

– A buszflotta „zöldítése” fontos cél, bár egyelőre 
nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy gaz-
dasági értelemben fenntartható lenne, ha a teljes 
buszflottát elektromosra cserélnénk. Fontos célunk 
nem csak a saját intézményeink energiahatékony-
nyá alakítása, hanem egy olyan program indítása, 
aminek révén lakóépületek, komplett lakótömbök 
újulhatnának meg energetikailag. Itt nem csak pa-
nelszigetelésre gondolok, hanem egy annál sokkal 
komplexebb, akár 80 százalékos energiamegtaka-
rítást eredményező átalakításra. Az elején vagyunk 
még ennek a gondolkodásnak, egyelőre a műszaki 
tartalmát vizsgáljuk az egyébként rendelkezésre álló 
technológiának. Ezen kívül elkezdtünk tárgyalni 
olyan potenciális finanszírozókkal, akik megelőle-
geznék egy-egy ilyen korszerűsítés költségeit. 
További tervünk, hogy a saját intézményeink, cége-
ink energiaköltségeit csökkentjük megújuló energia-
források alkalmazásával, a rendelkezésre álló pályá-
zati forrásokból. 
Persze nem minden zöldmegoldás igényel komoly 
befektetést, vannak pofon egyszerű módszerek, ilyen 
például a zöldfelületek növelése, a faültetés például. 
– Ön elnökségi tagja az ellenzéki városvezetőket tö-

mörítő Magyar Önkormányzatok Szövetségének. 
Merre mozdul a város a „külkapcsolataiban”? 

– Meg kell kötnünk azokat a szövetségeket, amelyek a 
város érdekeinek érvényesítéséhez elengedhetetlenek, 
folyamatosan találkozom városvezetőkkel, akikkel 
próbáljuk segíteni egymás munkáját. Optimista va-
gyok, arra készülök, hogy az új kormány a jelenlegi 
külpolitikai helyzetben a korábbinál nagyobb együtt-
működési hajlandóságot fog mutatni az ellenzéki 
városok irányában. Ehhez valószínűleg nekünk is na-
gyobb együttműködési készséget kell mutatnunk.

„Új vezetési kultúrát kezdtünk kiépíteni”„Új vezetési kultúrát kezdtünk kiépíteni”
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Bánki elismerte, hogy volt Hollandiában Csizivel a Volvo-
beszerzés idején, de azt mondta, koncertre mentek
Meg kajálni. Egészen pontosan: „gasztronómiai 

érdeklődés” következtében ugrottak ki egyet-
len napra Hollandiába, és nem a buszokról tárgyal-
ni. A Volvo-per május 10-i kaposvári tárgyalásán 
megjelent Hadházy Ákos ellenzéki országgyűlési 
képviselő, aki szerint nem életszerű, amit Bánki ál-
lít, ezért feljelentést tesz – írja a Szabad Pécs.

 l Nimmerfroh Ferenc
Bánki Erik fideszes képviselőt, akit sokan a párt ba-
ranyai helytartójának tartanak, is kihallgatta múlt 
kedden a Kaposvári Törvényszék a Volvo-perben. 
Bánki tagadta, hogy köze lenne a korrupciós ügyhöz, 
de éppen a buszbeszerzés időszakában járt Hollandi-
ában a pécsi buszcsereprogram arcával, Csizi Péter 
egykori pécsi fideszes alpolgármesterrel és országy-
gyűlési képviselővel – emlékeztet a lap.
Bánki a bíróságon tagadta, hogy akár ebben az ügy-
ben, akár más pécsi ügybe operatívan belefolyt vol-

na, a buszos beszerzés kapcsán lobbiznia sem kellett 
– állította. 
A Szabad Pécs szerint azt mondta, a per bűnösségét 
elismerő, már elítélt harmadrendű vádlottját ismerte 
korábban, egyrészt a sportéletből, másrészt egy ügy-
letből is: ő szerezte be a politikus egyik autóját, illetve 
egy olyan németországi cégnek is volt az ügyvezető-
je, amiben Bánki résztulajdonos volt. 

A Szabad Pécs emlékeztet: a másik 
tulajdonos Bánki Erik testvére volt.

A tárgyaláson megjelent Hadházy Ákos országgyű-
lési képviselő, a Szabad Pécsnek azt mondta, hogy 
feljelentést tesz Bánki tanúvallomása miatt. Szerin-
te ugyanis Bánkinak, bármit is mondott, mégiscsak 
köze lehet a pécsi buszbeszerzéshez, amint azt állí-
totta is a közelmúltban elhunyt elsőrendű vádlott, 
aki írásos tanúvallomásában beszélt arról, hogy Bán-

kinak és Csizinek igenis volt köze a buszbeszerzés-
hez. A per szeptemberben folytatódik.

Heti fake news-tanulság: Hoppál valósága 
egy másik univerzumban van. És ott sem igaz
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 Fideszes álhírgyár 18. heti sztárja 
vitán felül Hoppál Kábeltépő Péter, 
aki kolosszális interjúban bizonyította, 
hogy milyen messzire elkerüli a való-
ság. Felzárkózott hozzá Kővári János, 
Csizmadia Péter, és egy kicsit Berényi 
Zoltán is.
Vérszegénynek is mondhatnánk Pécs 
és környéke fideszes propagandájának 
múlt heti termését, de szerencsére egy 
jól irányzott Hoppál Péter interjú meg-
mentette a mundér kétes becsületét.
„A maffiamódszerekkel kampányoló 
baloldalból elegük lett az embereknek” 
– ütős cím egy ütős anyagnak. Elolvas-
va azonnal kiderül, hogy miért kezd 
reflexszerű kábelcsupálásba Hoppál 
képviselő, mihelyt, egy az övétől eltérő 
valóság jön szembe. Mert az ő valósá-
gában az ellenzéknek vannak maffia-
módszerei, ott a parlamenti választást 
Pécsett a Fidesz nyerte, amúgy meg a 
polgármesternek üzentek vele. Abban 
a szörnyű valóságban Pécs mai polgár-
mestere Gyurcsánynak akar megfelel-
ni – aki végigélte Páva Zsolt politikai 
kiskorúsítását, most keserűen felnevet. 
Kivéve Hoppál, ő nem nevet.    
Hoppál Péter valóságában „az Or-
bán-kabinet többlettámogatást nyúj-
tott a városnak a pandémia alatt”, de 

nem fejti ki, hogy a kormány által 
elvont gépjárműadóra, a megfelezett 
iparűzési adóra, a járványkezelés máig 
meg nem fizetett költségeire vagy a 
közösségi közlekedés elmaradt hiány-
pótlására gondolt-e. Egyetlen hazug 
mondat, sok-sok, a pécsiek zsebéből 
kiénekelt milliárd. Akkor sem tud iga-
zat mondani, ha kérdez: „…mi magya-
rázza azt, hogy Szeged és Miskolc szé-
pen fejlődnek baloldali polgármester 
vezetése alatt is…”. Nos, talán az, hogy 
ott a 2019 előtti évtizedben is volt tu-
datos gazdaságfejlesztés, volt gazdája a 

városnak, és nem Tiborcz zsebét töm-
ködték.
„Ha én vagyok a képviselő, akkor biz-
tonság és kiszámíthatóság van” – tódí-
totta Hoppál Péter, majd kitépett egy 
marék kábelt, lengetett egy kis piros 
lapot, és politikai hullázott egy jót. 
Majd az egészet megkoronázta egy  
„A hazugság elleni igazságérzet fűtött” 
mondattal.
A valóság ezzel szemben az, hogy 
Hoppál Péter valósága egy másik 
univerzumban van. És ott sem igaz.
Kővári János szerényen kullogott a vá-
lasztáson is jobban teljesítő képviselő 
mögött. Elég gyenge hét volt, mert 
most „csak” a régészeti múzeum felújí-
tását igyekezett kisajátítani magának. 
Igyekezett fennkölt is lenni, miszerint 
„A Haza mindenekelőtt!”, ám ezzel a 
– hibás – idézettel is csak szegény Köl-
cseyt forgatta meg a sírjában.
A valóság a képviselő Facebook-ol-
dalán állítottakkal szemben az, 
hogy

 ÄKővári Jánosnak a régészeti múze-
um időközben megkezdődött fel-
újításához SEM volt semmi érdemi 
köze
 Ä a helyes és pontos idézet pedig úgy 
szól: „A haza minden előtt”.

Berényi Zoltán a Facebookon hisz-
tizett egy akkorát, hogy bármelyik 
mesebeli elkényeztetett tüllszoknyás 
királylánynak becsületére vált volna. 
Nem hívták meg szegényt a felújított 
vasasi füstölőnél tartott egyeztetésre, 
keményen be is szólt azoknak, akiknek 
ez szerinte dolga lett volna.

A valóság ezzel szemben az, hogy 
ha nem is állunk idehaza a legfénye-
sebben, azért az ötvenes évek már 
elmúltak. Így mindenki azt hív meg 
egy fórumra, egyeztetésre, akit sze-
retne.
Csizmadia Péter mentette (volna) a 
helyzetet, szintén az ismert közösségi 
oldalon. Végtelenül arcpirító módon 
próbálta arra csavarni a dolgot, mint-
ha a mostani városvezetés a hirdieket 
büntetné, és akadálya lenne az ottani 
fejlesztéseknek.
A valóság ezzel szemben az, hogy

 ÄPécs demokratikus vezetése min-
den pécsi szavát meghallgatja,
 Ä ezért a hirdiek véleményét kikérve, 
velük egyeztetve, az ő igényeikre 
válaszolva valósítja meg az ottani 
fejlesztést,
 Ä ami fenntartható lesz, és szemben 
az előző, fideszes városvezetés által 
a helyiekre erőltetett, megvalósít-
hatatlan ötlettel.

És ha már Csizmadia és az arcpirulás, 
a képviselőnek a Hír TV riportjában 
sikerült azt állítania a régi/új vásár-
csarnok projektről, hogy a mostani 
városvezetés csúszott ki a határidőből.
A valóság ezzel szemben az, hogy ha 
az előző, fideszes városvezetésen múlt 
volna, akkor az egész vásárcsarnok 
projekt menthetetlenül beleáll a föld-
be, azt a mostani mentette meg a teljes 
kudarctól.
Ezek voltak a 18. hét legkiemelkedőbb 
fideszes csúsztatásai és azok rövid cá-
folatai. Nagyon valószínű, hogy jövő 
héten újra jelentkezünk.

Bánki ErikBánki Erik
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Zöld elismerés baranyai cégeknek
A pécsi Körber Hungária gépgyár és a LAFARGE 

Királyegyházi Cementgyára egyaránt kate-
góriagyőztes lett a Greengage fenntarthatósá-
gi pályázaton. A vállalatok a környezetvédelem 
iránti – tettekben és eredményekben is megnyil-
vánuló – elkötelezettségükért kapták az elisme-
rést.

A két cég létszámából és a termelés volumenéből 
kifolyólag egyaránt Baranya gazdaságának pillérei 
közé tartozik. Emellett nehézipari üzemek lévén 
nagyfogyasztók, jelentős nyersanyag- és energia-
igénnyel. Ezért a jövő szempontjából meghatározó, 
hogyan viszonyulnak a környezetvédelemhez és a 
fenntarthatósághoz.
Mind a Körber, mind a LAFARGE évek óta a ter-
melési folyamataik zöldítésén dolgozik. A több 
milliárd forintnyi, környezetvédelmi célú fejlesz-
téseknek pedig mérhető és érezhető eredményei 
vannak – amit a Greengage zsűrije is értékelt.
A Körber az „Energiatakarékos megoldások” ka-
tegóriát nyerte meg a gyár adatvezérelt energia-
hatékonysági rendszerével. Egyrészről jelentős 
összegből korszerűsítették a technológiájukat: 
lecserélték például LED-ekre a telephely összes, 
több mint 6200 fényforrását (csak ez a lépés 8%-
kal vágta vissza az áramfogyasztást) és kiépítették 
egyes gyártóberendezések hulladékhőjének fűtési 
célú visszaforgatását. Emellett létrejött egy csapat a 
cégen belül, akik valamennyi elektromos fogyasztó 
adatait napi szinten gyűjtik és monitorozzák, ke-
resve a pazarláshoz vezető hibákat.
„Az energiatakarékosság terén tartós eredményt 
szemléletváltással lehet elérni. A módszeres, hét-
köznapi odafigyelés és aprómunka sikere, hogy egy 
év alatt 13,6%-kal csökkentettük az egy produktív 
órára számolt áramigényünket. Erre a szemlélet-
váltásra ösztönözzük a munkatársainkat is: ok-
tatóanyagokat készítünk számukra, beemeltük a 
környezetvédelmet a vállalati bónuszcélok közé és 
átadtuk a régió legnagyobb villanyautó-töltőállo-

mását a parkolónkban” – villantott fel további rész-
leteket a Körber környezetvédelmi erőfeszítéseiből 
Katona Gábor ügyvezető.
A LAFARGE Királyegyházi Cementgyára a Green-
gage pályázat „Karbonlábnyom csökkentése” kate-
góriájának győztese lett. A LAFARGE az elmúlt 
években több mint 4,5 milliárd forint értékben 
valósított meg több környezetvédelmi fejlesztést 
is. Az alternatív tüzelőanyagok felhasználását cél-
zó első beruházást 2014-ben valósították meg a 
Királyegyházi Cementgyárban. Az utóbbi három 
évben pedig bevezették a klór-bypass technológi-
át, bővítették az alternatívtüzelőanyag-csarnokot 
és további, a CO2 kibocsátás csökkentését szolgáló 
beruházásokat hajtottak végre. 
„Büszkék vagyunk arra, hogy a fosszilis tü-
zelőanyagokat mostanra mintegy 80%-ban tud-
juk kiváltani alternatív, azaz együttégetésre szánt 
hulladékkal. Ennek köszönhetően pedig, a gyár 
2011-es indulásához képest mára több mint 25%-
kal csökkentettük az egy tonna cementre jutó nettó 

CO2 kibocsátásunkat. Célunk, hogy Európa zöld 
szíve legyen a Királyegyházi Cementgyár” – szá-
molt be Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója.
A fejlesztések, a zöld jövő felé vezető út itt még nem 
ér véget a vállalatok számára. Mindkét vállalatnak 
van már kitűzött céldátuma a szén-dioxid-sem-
leges működésre: a Körber 2025-re, a LAFARGE 
2050-re tervezi elérni a nettó karbonsemleges 
működést. A Greengage díj fontos szakmai visz-
szajelzés az eddigi erőfeszítésekről és egyben be-
emeli a két cég megoldásait a követésre érdemes jó 
gyakorlatok sorába nemcsak Baranyában, hanem 
országos szinten is. (x)

A képen látható személyek balról jobbra: Kriston Barnabás (LAFARGE), A képen látható személyek balról jobbra: Kriston Barnabás (LAFARGE), 
Mayer Zsanett (LAFARGE), Turbéki Judit (LAFARGE), Hoffmann Tamás Mayer Zsanett (LAFARGE), Turbéki Judit (LAFARGE), Hoffmann Tamás 
(LAFARGE), Zalay Buda (Körber Hungária Gépgyártó Kft.)(LAFARGE), Zalay Buda (Körber Hungária Gépgyártó Kft.)

A PMFC NB II.-es labdarúgócsapa-
tának május 22-i, szezonzáró baj-

nokija előtt a PMSC Öregfiúk együt-
tese a Magyar Öregfiúk Válogatottal 
játszik gálameccset. A névsor alapján 
igazi sztárparádéra készülhetünk.

 l Szakács Miklós
Régi adósságot törlesztenek. Ezzel a 
gondolattal kezdte a május 22-i, PMSC 
Öregfiúk–Magyar Öregfiúk Válogatott 
gálameccset felvezető sajtótájékoztatót 
Mészáros Ferenc. A pécsi klub korábbi 
válogatott támadója, aki később edző-
ként is vezette a Munkást, ezúttal mint 
a PMSC Öregfiúk Egyesület elnöke ült 
az asztalnál. Főszervezőként neki kö-
szönhető, hogy sikerült tető alá hozni 
ezt a régóta várt gálameccset.
– Igazából már közel egy évtizede mo-
toszkál bennem ennek a meccsnek a 
megszervezése – mondta el Mészáros. 
– A PMFC jelenlegi vezetése pedig 

partner volt abban, hogy össze tudjuk 
végre hozni. Nagy öröm számunkra, 
hogy méltó módon tudunk utólag el-
búcsúztatni néhány olyan egykori fut-
ballistát, aki válogatott szinten is öreg-
bítette a klub és Pécs hírnevét.

Kránicz Ákos, a PMFC ügyvezető 
igazgatója arról beszélt, hogy amióta új 
tulajdonosa van a csapatnak, kiemel-
ten fontos céljuk a jövő építése, ehhez 
azonban a múlt ápolása is hozzátar-
tozik, ezért nem is volt kérdés, hogy 
mindenben támogatják a gálameccs 
megszervezését.
Május 22-én, vasárnap a PMFC a Ti-
szakécske ellen zárja az NB II. idei 
szezonját. A bajnoki 17 órakor kez-
dődik, a gálaelőadás lesz majd a tétre 
menő csörte felvezetője, 15 órai kez-
dettel. A stadion kapui délután ket-
tőkor nyitnak. A szurkolók számára 
pedig nem csak az a jó hír, hogy igazi 
sztárokat nézhetnek meg, hanem az is, 
hogy a két mérkőzést egy jegy áráért 
tekinthetik meg a helyszínen. Ami a 
névsort illeti, valóban nem lesz hiány 

az igazi pécsi ikonokból. Ott lesz majd 
a pályán többek között Gera Zoltán, 
Tököli Attila, Fehér Csaba, Bodor Bol-
dizsár és Márton Gábor is, de a régiek 
közül láthatjuk majd Brezniczky Sán-
dort, Mészáros Ferencet, Róth Antalt 
és Tomka Jánost. Tomka is ott volt a 
sajtótájékoztatón, és elmondta, hogy 
nagyon várja már a gálameccset.
– Én alapvetően is sportos életet élek, 
de a focitól kicsit eltávolodtam, szó-
val már elkezdtem készülni a meccs-
re – mondta Tomka. – A klubvezetők 
engedélyével készülök Kovácstelepen, 
bár a napokban valaki bekapcsolhat-
ta a szaunát, megizzadtam rendesen. 
Nagyon várom egyébként a meccset, 
hogy újra pályára léphessek a stadi-
onban, én ugyanis ide mindig haza-
jövök.

Újra pályán a múlt nagyjai

Régi adósságot törlesztenekRégi adósságot törlesztenek
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A felelős mobiltelefon-használatra tanít ez a mesekönyv

Czirják Erika édesanya, feleség, meseterapeuta, fejlesztőpedagógus, író. 
Könyvei minden esetben társadalmi szempontból fontos témákkal (is) 

foglalkoznak: adott már ki adventi kötetet, melyben többek közt a jótékony-
ság kapott hangsúlyt, egy korábban lapunkban bemutatott alkotásában pe-
dig olyan értékekről olvashatunk, mint a bátorság, az engedelmesség, az el-
fogadás, a szorgalom, vagy a felelősség. A napokban megjelent Mobil-mesék 
a szülők között is megosztó, de mindig újra terítékre kerülő tárgykört dolgoz 
fel: a mobiltelefon-használatot.  

 l PécsMa.hu
A gyönyörűen illusztrált könyv izgal-
mas, kissé nem hétköznapi történetet 
mutat be: egy okostelefon pottyan 
csónakázó tulajdonosa zsebéből a 

tengerbe, hogy ott különböző víziál-
latok életének részévé váljon. A polip, 
a garnéla, a teknős és többi barátjuk 
példáján keresztül az olvasó – mind-

egy, hogy felnőtt vagy gyerek – meg-
ismerheti a digitális világ két oldalát: 
jót és rosszat egyaránt. Mindennapi 
szituációkkal mutatja be az író, hogy 
miért nagyon fontos a mobiltelefont, 
vagy bármilyen hasonló kütyüt fele-
lősséggel kezelni. Hiszen nem mind-
egy, mit osztunk meg magunkról, 
mennyire von magába a képre adott 
reakciók bűvköre, vagy éppen hány 
órán keresztül játszunk az eszközön. 
Mindemellett fontos hangsúlyozni, 
hogy a tanmese célja nem az elret-
tentés, sokkal inkább egyfajta „arany 
középutat” céloz meg, amit a család 
kipróbálhat.
Czirják Erika lapunknak elmondta, 
ahogy a többi mesét, mely már meg-
jelent vagy még csak a fejében létezik, 
ezt is fiai inspirálták: tizenévesként 
éppen most vannak életüknek abban 
a szakaszában, mikor az okoseszközök 
fontos részét képezik a mindennapja-
iknak.
– Arra jöttem rá, hogy mikor én voltam 
gyerek, a szüleimnek még nyilván nem 
kellett ezzel a kérdéssel foglalkozniuk, 
hiszen nem is léteztek okostelefonok, 
számítógép is alig akadt a környeze-
temben. Nekem viszont szülőként már 
szembesülnöm kellett vele, hogy a fiúk 
az osztálytársaikhoz hasonlóan egy-
re élénkebben érdeklődtek a digitális 

világ iránt. A szülők felelőssége ilyen-
kor, hogy akár már preventív jelleggel 
felkészítsék a gyerekeket azokra a ve-
szélyekre, melyeket magában rejt. Nem 
a kütyük ellen szól a könyv, hiszen 
rengeteg jó származik belőlük: a távo-
li ismerősökkel való kapcsolattartás 
lehetősége, csodálatos képek és videók 
készíthetők, és a többi. Eddig jó visz-
szajelzéseket kaptam, de azért olyan is 
akadt, aki negatívan állt hozzá. Szerin-
tem utóbbiak pontosan azért nem érté-
kelik a kötetet, mert rávilágít a problé-
máikra, amit nyilván senki nem ismer 
be szívesen – mondta el az író.

Azt is kifejtette, hogy a 
könyvei szereplői nem 

véletlenül sosem emberek. 

Sütemények, karácsonyi fűszerek 
vagy díszek, ez esetben pedig álla-
tok élik át soraiban a tanulságos szi-
tuációkat. Hogy miért? Egyszerű: a 
gyerekeknek könnyebb beszélgetni 
az érzéseikről, amennyiben egy har-
madik félről szólnak a történések.  
A most elkészült alkotást nem csak a 
fiatal generációnak, de szülőknek és 
pedagógusoknak is szánja, hiszen fel-
nőttek számára is fontos üzenetet rejt 
és ez persze rajtuk keresztül eljuthat a 
„végfelhasználóhoz”.

Az alkotó egy közösségi oldalon a következőket írta egy 
bejegyzésben:
A Mobil-mesék felismerést, beszélgetési lehetőséget, megelőzést és meg-
oldást kínál mindazok számára, akiknek fontos gyermekük felelős okoste-
lefon-használata; akiknél fennáll a veszélye, hogy a kütyük uralkodnak az 
otthonukban; akiknél a gyerekeket beszippantotta az online világ; akik sze-
retnének kialakítani egy megfelelő digitáliseszköz-használatot. Egyaránt 
segít gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak: támogatást nyújt az 
egyes életszerű helyzetekben, megmutatja, miként viszonyuljanak a gyer-
mekek mobilhasználatához annak érdekében, hogy megelőzhessék a tele-
fonfüggőség kialakulását; segít megtanítani, mi mindenre jó a telefon az 
online játékokon kívül és miért fontosak a társas kapcsolatok a képernyőn 
kívül. Vagyis éppen abban támogat, hogy megtaláljuk a digitális és a való 
világ közötti egyensúlyt.

Czirják Erika Czirják Erika Nem a kütyük ellen szól a könyvNem a kütyük ellen szól a könyv
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Jehan Paumero: „Pécsett szeretném leélni az életemet”

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. A 7. részben Jehan Paumero, 
a Believe online zenei terjesztő ma-
gyarországi értékesítési vezetője 
osztja meg velünk gondolatait. 

 l PécsMa.hu
Jehan Paumero a franciaországi Cog-
nac településen született, 2003-ban 
szinte véletlenül került Pécsre. Egy 
EU-s ösztöndíj keretében pályázott 
oktatói állásra több – köztük magyar 
– gimnáziumba, de első körben túlje-
lentkezésre hivatkozva elutasították. 
Ezután azt tervezte, hogy inkább Gö-

rögországba utazik az Erasmus-prog-
ram keretében, mikor jött a telefon: a 
pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban 
mégis szívesen fogadnák. Mint azt la-
punknak elárulta, ekkor a szülői ház-
ban még internet sem volt, egy olyan 
Európa-térképen nézte meg, hol is le-
het a városunk, amin csak egy további 
magyar helyszínt jelöltek, Budapestet. 
Körülbelül egy óra alatt aztán eldön-
tötte, hogy 8 hónapra eljön Baranya 
megyébe. Nem bánta meg, a mai napig 
itt él, immáron családjával.
„A szüleim 2004-ben már úton vol-
tak értem autóval, mikor eldöntöttem, 
hogy maradnék még egy évet. Aztán 
még egyet, még egyet, és még egyet 
maradtam. Végül már nem áltattam 
magamat: tudtam, hogy itt akarom le-
élni az életem, vagy legalábbis a jelen-
tős részét”– emlékezett vissza. 

Kezdetben még nem 
zenével foglalkozott, 

három évig tanított helyi 
intézményekben. 

Ekkor kezdett el koncerteket, turnékat 
szervezni francia, majd mindenféle 
nemzetiségű zenekaroknak Magyar-
országra, aztán más európai városokba 
is. Több bandának volt az ügynöke, de 
a Pécsi Egyetemi Napok (PEN) ren-
dezvénysorozatban is közreműködött. 
Dolgozott időközben a „Pécs2010 Eu-
rópa Kulturális Fővárosa” projektben 
és a Zsolnay-negyedben is. Jelenleg 
a Believe online zenei terjesztő hazai 
értékesítési vezetője és a helyi Psycho 
Mutants együttes oszlopos tagja, tan-
góharmonikán és gitáron játszik. Bár 
nem sok szabadideje van, olyankor 

– amellett, hogy nyilván magyar fele-
ségével és közös kisfiúkkal, valamint 
nevelt gyermekeivel tölti az idejét – 
legszívesebben zenél, olvas, sőt, néha 
hobbiból maga is ír.
Néhány személyes tapasztalatot is 
megosztott lapunkkal. Elmondása sze-
rint, habár anno nem a szerelem tar-
totta itt, hiszen párját később ismerte 
meg, Pécs tökéletes otthon a családo-
soknak. Úgy látja, hazánkban nagyon 
odafigyelnek a gyerekekre, például a 
francia településeken nem találni eny-
nyi játszóteret, illetve itthon jellemző, 
hogy sok étteremben és kávézóban is 

akad játszósarok a kicsiknek. Kiemelte 
még, hogy a pécsi zenei szcéna is igen 
változatos, a város méretéhez képest 
nagyon sok együttes működik itt, il-
letve hazánkban. Hozzátette, próbater-
met találni tapasztalatai szerint nem 
könnyű, így ebben még lenne hová 
fejlődni.
– Mikor idejöttem, Pécs nagyon pezs-
gő hely volt, mindig történt valami 
olyan, ami például Franciaországban 
nem fordulhatott volna elő. Akkor 
még jóval kevesebb külföldi volt itt, de 
azonnal befogadtak a helyiek, segítő-
készek és kíváncsiak voltak.
Nem éreztem, hogy hátrányt jelente-
ne a származásom, vagy az akkor még 
viszonylag kezdetleges nyelvtudásom. 
Persze volt olyan is, aki Trianonról szó-
nokolt nekem, de sikerült megegyezni, 
hogy azért én nem felelek. Mára talán 
kevesebb itt a történés, bár ez engem 
nem zavar. Azért azt sajnálom, hogy 
2010 körül több kedvenc vendéglátóhe-
lyem, mint a Kino, a Dante vagy a Zöld 
sorban bezártak, de persze nyílt helyet-
tük sok szintén jó egység. 
Emellett akkoriban sok ismerősöm 
külföldre ment, mert kevesebb mun-
kalehetőség állt rendelkezésre. Sze-
rintem nehéz szívvel tették ezt, kény-
szerből. Ezért nagyon elszomorító 
számomra, hogy sajnos azóta sem 
tértek vissza a magyar gazdasági hely-
zet miatt – véli Jehan Paumero, aki 
magáról úgy nyilatkozik, hogy „pécsi, 
de francia is egyben”. Az interjú során 
kiderült, hogy a Psycho Mutants több-
éves kihagyás után új albumot ad ki a 
nem túl távoli jövőben, aminek nyil-
ván sok rajongó örül.

Mi neki Pécs?
„Olyan régióból származom, ahol 
általában szép az időjárás, de úgy 
vettem észre, hogy sehol nem süt 
ennyit a nap, mint itt. Szerintem ez 
nem is tűnik fel azoknak, akik Pé-
csett születtek. Az égnek olyan szí-
ne van, amit én csak „pécskéknek” 
hívok, a világon egyedülálló véle-
ményem szerint. Mindemellett azt 
szeretem Magyarországon, hogy 
itt az emberek sokat néznek egy-
más szemébe. Ha Franciaország-
ban megyek az utcán, senki sem 
teszi ezt, ha viszont Pécsett, akkor 
rengeteg férfi, nő, gyerek néz rám 
vissza, ami nagyon jól esik.”

„Azonnal befogadtak a helyiek”„Azonnal befogadtak a helyiek”
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2030-ra Pécs még élhetőbb és szerethetőbb lesz
A „100 város misszió” előnyeiről és 

lehetséges fejlesztési irányairól 
tartott sajtótájékoztatót Péterffy 
Attila polgármester és Ruzsa Csaba 
alpolgármester. 

 l Pernecker Dávid
Ahogy azt megírtuk, Pécset is beválasz-
totta a klímasemlegesség elérése érde-
kében indított küldetésébe az Európai 
Bizottság (EB), amelyben 100 európai 
város vesz részt: a települések vállalják, 
hogy 2030-ra átállnak egy „zöld ener-
getikai mixre”. Hogy milyen lépések 
következnek most, illetve miként profi-
tálhat ebből a város, arról Péterffy Attila 
polgármester és Ruzsa Csaba gazdasá-
gért felelős alpolgármester tájékoztat-
ták a sajtót május 9-én. 
Mint a polgármester elmondta: a misz-
szióban megfogalmazott alapelvek 
illeszkednek az önkormányzat egyik 
legfontosabb feladatához, a fiatalok itt 
tartásához, hiszen a projekt által Pécs 
még szerethetőbb és élhetőbb lesz. 

Emellett a program 
klímavédelmi akciói 

mintaként szolgálhatnak 
más települések számára – 

mondta.

További előnyök származhatnak a pro-
jekt többi résztvevőjével való tapaszta-
latcseréből és a hálózatépítés lehető-
ségéből, valamint abból is, hogy ezzel 
Pécs nem csak „felkerül Európa térké-
pére”, de a külföldi befektetők számára 
is vonzóvá válik – hangzott el. Ruzsa 
Csaba hozzátette, hogy már most akad 
olyan cég, akit a 2030-ig vállalt célok 
győztek meg az itteni gyárépítésről. 
Emellett kiemelték, hogy a városveze-
tés máris szorosan együttműködik a 
misszió keretében a Pécsi Tudomány-
egyetemmel, valamint számos helyi 
gazdasági és civil szereplővel.
– Jelenleg annyit tudunk, hogy a teljes 
2021–2023-as keretösszeg 360 millió 
euró, vagyis közel 140 milliárd forint, 
és hogy modellépítéshez, szakmai elő-
készítéshez biztosítanak forrást. Bízunk 
benne, hogy konkrét projektek megva-
lósítására is kapunk majd támogatást 
– fogalmazott az alpolgármester. Hoz-
zátette, nem csak a környezetkímélőbb 
közlekedés kialakítása, de a klímatuda-
tos hulladékgazdálkodás kérdésével is 
foglalkozni kívánnak. Terv szerint nyár 
végére pontokba foglalják majd az ezek-
hez szükséges lépéseket – vélekedett. 
További cél az intelligens közvilágítás 
bevezetése, de a biogázüzem további 
fejlesztése, valamint a szennyvíziszap 
feldolgoztatása is ide sorolandó.

– A választási programom egyik ko-
moly vállalása az volt, hogy nem en-
gedek uránbányát létrehozni Pécsett. 
Emellett a bodai atomtemető létesítése 
ellen is felléptem. Ezekhez a mai napig 
is tartom magam. A felsoroltak azon-
ban mind valami ellen irányuló cse-
lekedetek, de aktív és pozitív lépések 
is bőven történtek részünkről. Nem a 
„100 város misszió” az első EB-pályá-
zat, amin sikert értünk el, korábban 
egy másik pályázaton 60 ezer eurót 

nyertünk. Okos, megújuló, zöldmeg-
oldásokat ígértünk a közlekedésben, 
amiről a május 10-i közmeghallgatá-
son is beszéltünk. De nem csupán ezt 
a szegmenst érinti az a komplex fej-
lesztési stratégia, hanem azt is, hogy 
minden lakó számára még jobb legyen 
itt. Gondoljunk csak a parkmegújítási 
programra vagy a pécsi szennyvíztelep 
modernizációjára, de a biológiai szú-
nyoggyérítést is említhetném – sorolt 
fel néhány példát a polgármester.

Valós veszélyt jelent a klímaváltozás, vagy csak fel-
kapott téma, egyfajta divat erről beszélni? Érdekli-e 
egyáltalán a pécsieket a környezetvédelem? Van-e 
ideje, energiája ezzel bárkinek is igazán foglalkozni? 
Számít, az a kevés, amit teszünk? Léteznek kézzel-
fogható megoldások mindenki számára? Az Öková-
ros-Ökorégió Alapítvány válasza: Igen. Ennek jegyé-
ben telt 2022. május 2-7. között az Ökováros Hét 
az Árkád Bevásárlóközpontban, mely az Alapítvány 
városi zöld programja, immár 10. éve. Különös aktua-
litást adott az idei rendezvénynek, hogy PMJVÖ Kép-
viselő-testülete ősszel elfogadta a város „Települési 
Klímavédelmi Stratégia és Cselekvési Tervét”, mely-
nek megismertetése és a klímaváltozással kapcsola-
tos aktív cselekvésre való lehetőségek bemutatása 
részben az Alapítvány feladata. A rengeteg adatot 
tartalmazó dokumentáció alátámasztja, hogy a klíma-
változási problémakörök közül Pécset számos súlyo-

san érinti, mint a hőhullámok miatt várható jelentős 
halálozási többlet, a villámárvizek okozta veszélyek, 
az aszályok jelentette kihívások, a természetes élőhe-
lyek, erdők és az épített örökség sérülékenysége. A 
problémák egy része intézkedésekkel, beruházások-
kal orvosolható, legalábbis részben, de több tekintet-
ben a változásokhoz való alkalmazkodás jelentheti a 
megoldást. Ambiciózus a stratégia az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése terén, melyből 
egyik, a lakosságot érintő és nélküle nem megvalósít-
ható kitűzött cél: a lakossági eredetű üvegházhatású 
gázok kibocsátásának 2019-hez képest 64,4%-kal 
való csökkentése 2030-ra. Mit tehet a lakosság? A 
konkrét megoldásokat megismerhették az érdeklő-
dők az Ökováros Hét alkalmával: milyen módon va-
lósítható meg a növényi hulladék helyben kezelése, 
azaz a komposztálás beltérben - is. A fiatalabb ge-
neráció játékos formában megismerkedhetett a kom-
posztálás szabályaival és a hulladékok lebomlásának 
folyamatával és az élhető zöld város nélkülözhetetlen 
elemeivel is. Szó volt arról is, mit is jelent és hogyan 
valósítható meg a talajtakarás (mulcsolás), mely 
jelentősen csökkenti a nyári melegben a ta-
lajból elpárolgó és így a pótolni szükséges 
nedvesség mennyiségét. Hogyan alakítha-
tó ki mini mikrozöldség szobai vetemé-
nyeskert, melynek segítségével gyorsan 
termeszthető, ehető növény palántákkal 
könnyen juthatunk vegyszermentes és 
tápanyagban gazdag finomságokhoz 
vagy hogyan oldható meg az otthoni 

környezetbarát szennyvízkezelés. Igazi kuriózumot 
jelentett az öko-épitészet alapanyagait, egy-egy újra 
felfedezett technológiát bemutató stand. A ma egyre 
népszerűbbé váló természetes alapanyagok építke-
zésnél való alkalmazása számos, klímaváltozással, 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos problémára is 
megoldást ad. Szintén újdonságnak számított egy 
négy részből álló interaktív terepasztal-együttes, 
melynek legnagyobb eleme a Pécsett igénybe vehe-
tő környezetbarát megoldásokat mutatta be, kiter-
jesztett valóság segítségével. A terepasztalok a Gre-
en AURA pályázat keretében készültek. A hat napon 
át tartó rendezvényre több, mint 400 gyermek látoga-
tott el és közel 900 aktív érdeklődőt köszönthettek a 
szervezők.

10. Ökováros Hét – Lehetőségek személyre szabva

A városvezetés célja a fiatalok itt tartásaA városvezetés célja a fiatalok itt tartása
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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 
részt venni kívánó partnereket, hogy amennyiben Pécs város településképi 
rendelete újraalkotására és a településképi arculati kézikönyve módosítá-
sára vonatkozóan javaslatokat, észrevételeket vagy véleményt kíván nyilvá-
nítani, úgy azt 2022. május 18-ig lehet megtenni postai úton, elektronikus 
ügyintézéssel vagy e-mailben (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.; e-mail: foepite-
szet@ph.pecs.hu). 

Péterffy Attila polgármester

Hirdetmény

A lakók kérésére lezárták a Gyöngyvirág 
utcai hidat az autósok előtt

A városban autózók számára a 
Gyöngyvirág utcai hídon keresz-

tül volt mindeddig a legkényelme-
sebb megközelíteni az új pécsi labda-
rúgó-akadémiát, így rengeteg jármű 
hajtott át nap mint nap a területen. 
Ez azonban a kovácstelepi közösség 
nagy örömére nemrég megváltozott, 
az ifjú futballistáknak más úton kell 
ezentúl az edzőközpontba jutniuk.

 l PécsMa.hu
Ágoston Andrea, a terület önkor-
mányzati képviselője lapunknak el-
mondta: a forgalom a Gyöngyvirág 

utcában olyan mértékűre növekedett 
– főként az Id. Dárdai Pál Labdarúgó 
Utánpótlás Akadémia épüléséhez és 
működéséhez kapcsolódóan –, hogy a 
kovácstelepiek életminőségét rontotta, 
ezért a lakók több fórumon is kérték, 
sőt, aláírásokat gyűjtöttek, hogy lezár-
ják a hidat a gépjárművek előtt.
A Városfejlesztési és Kommunális Bi-
zottság megvizsgálta az ügyet és eleget 
tett a helyiek kérésének.
Fontos hangsúlyozni, hogy az edző-
központot így is két másik útról meg 
tudják közelíteni az oda tartó buszok 
és autók.

Pécs megyei jogú város önkormányzata nyilvános, elektronikus liciteljárás 
keretén belül eladásra meghirdeti az alábbi ingatlant.
Cím: 7634 Pécs, Rácvárosi út 28.
Helyrajzi szám: 1843/A/1
Terület: 82 m2
Megnevezés: iroda
Tulajdonos: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdoni hányad: 1/1

A kiíró az árverésre kerülő ingatlan adatait – ideértve az ingatlanról ké-
szített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan elérhető pvh.hu, a gov.
pecs.hu, és az ingatlan.com hivatkozási helyeken is közzéteszi.
Közvetlen eléréshez használja a fenti QR-kódot!

Az árverésre kerülő ingatlanra kizárólag elektronikus úton lehetséges ár-
verezni. Az elektronikus árverésre történő regisztráció módja: az online 
aukció meghívásos alapon történik. Az aukcióra történő jelentkezés ese-
tén, valamint az ingatlannal kapcsolatos dokumentációval kapcsán keresse 
a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársát, Englóner Ákost a +36 30/901-
0321-es telefonszámon. Szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatás: 
dr. Réger Jankától a +36 30/299-3643-as telefonszámon vagy e-mailben a 
patonai.eva@pvh.hu címen kérhető.

Kikiáltási ár: 13.500.000 Ft + áfa

A licitlépcső összege: 100.000 Ft + áfa

Az ajánlati biztosíték összege: 1.350 000 Ft 

Az árverés kezdetének időpontja: 2022. május 31.,10 óra

Az árverési biztosíték átutalásának 
határideje: 2022. május 27., 12 óra

Jelentkezési határidő az árverésre: 2022. május 27., 12 óra

Az árverés lezárásának (licitnapló 
lezárásának) időpontja: 2022. május 31., 12 óra

A megtekintés időpontjai: előre egyeztetett időpontban 
(tel:+36 20/566-2165) 

Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap

Az árverésen történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó vételár 10 százalékának meg-
felelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén átutalja Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-
00000330 számú költségvetési elszámolási számlájára. Az utalás közle-
ményébe szükséges az ingatlan helyrajzi számának megjelölése. Az átutalt 
ajánlati biztosítékot a nyertes részére a vételár összegébe beszámítják, 
egyéb esetben visszautalják. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére 
nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivatkozással 
a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötöttség idején ajánlatát visszavonja, 
nem tartja fenn, a szerződést felhívás ellenére nem köti meg.
Az árverésen történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat 
fenn PMJV Önkormányzatával szemben semmilyen jogcímen tartozása, 
valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a jelen felhí-
vásban olvasható elérhetőségek valamelyikére – az ajánlati biztosíték meg-
fizetésének határidejéig – megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál 
nem régebbi igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel 
a köztartozásmentes adózók adatbázisban).
Az ingatlannal kapcsolatban részletes információ a Polgármesteri Hivatal 
7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében, a 72/534-003 
telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail-címen is kérhető. 
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi 
következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Hirdetmény

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

Megközelíthető a 30, 30Y, 130, 103, 109E, 55 járatokkal. Véradóknak in-
gyenes parkolási lehetőséget biztosítanak az intézmény udvarában.

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

További véradási lehetőségek:
– Melinda óvoda (Melinda utca 27.) május 18., 15.00–17.00

– Virágos csütörtök – intézeti akció (Pacsirta utca 3.) május 19., 8.00–
17.00 – Ezen a napon cserepes növénnyel köszönik meg a véradást a Mán-
fai Muskátli Kertészet és a Kaspóvilág jóvoltából.

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

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

Véradás május 16–20. 
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Átadták a tettyei szemétdomb helyén épült Hamerli parkot
Ez nem csak egy új park, hanem egy 

recept, amelyből kiderül, mi kell 
ahhoz, hogy egy elhagyott területből 
új park lehessen – mondta Péterffy 
Attila a város új terének átadóján.

 l Pernecker Dávid
Egy lakossági és önkormányzati össze-
fogás eredményeként elkészült a világ-
hírű pécsi kesztyűgyárosról, Hamerli 
Jánosról elnevezett Hamerli park, a 
Tettye új kis közösségi tere, amelyet 
május 6-án adtak át a pécsieknek.
A zöld terecske születésének története 
kifejezetten kedves – és példás – szto-
ri. Mint ismert, az egykori kesztyű-
gyár irodaépülete mögötti elhanyagolt 
zöldfelületet egy közeli cég munkatár-
sa, Illés Zoltán kezdte el tavaly rendbe 
szedni, szépítgetni. Rengeteg szemetet 
szedett fel az elhanyagolt területről, 
több konténernyi hulladékot pedig 
saját költségén szállíttatott el, ezután 
viszont a szemétszállításban már se-
gítségre szorult: a Vince Patak Regattát 
szervező Pöttyös Macska Egyesületen 
keresztül kereste fel Horváth Tamást, 
a terület önkormányzati képviselőjét, 
aki az ügy mellé állva elintézte, hogy a 
Biokom NKft. munkatársai is beszáll-
janak a takarítási munkába, és hogy 
bevegyék a projektet a Pintér János 

Parkmegújítási Programba. Horváth 
Tamás mindemellett képviselői kereté-
ből támogatta, hogy a kis domboldali 
térre padok, asztalok és szemetesek is 
kerüljenek, Illés Zoltán pedig még vi-
rágmagokat is ültetett.
A park átadóján – a fenti történet 
felidézést követően – Horváth Ta-
más külön kiemelte a Pöttyös Macska 

Egyesület tagjai által készített mére-
tes falfestményt, amelyet a tér mel-
lett lévő, korábban nem túl esztétikus 
szürke betonfalra festettek: az alkotás 
– a szemközti utcakép tükörképeként 
– többek között a színes tettyei házakat 
és háztetőket ábrázolja.
Meixner Barna, a Biokom NKft. ügy-
vezető igazgatója ezután elmond-
ta, hogy a tavaly indult Pintér János  
Parkmegújítási Programban már több 
pécsi parkot, teret, parkerdőt felújítot-
tak, ezt a munkát folytatni fogják.

Mint mondta, a Hamerli 
park a programban sajátos 

helyet kapott, hiszen nem 
egy régóta meglévő parkot 
tettek rendbe, hanem egy 
teljesen újat hoztak létre.

A parképítésben a Biokom teljes csa-
pata részt vett: a karbantartók, az 
asztalosok, a parkerdei és a zöldterü-
let-fenntartási részleg munkatársai 
is kivették a részüket a munkából. Ez 

látszik is: a néhai szemétdomb helyén 
már egy füvesített, virágosított tér áll, 
ahova egy új lépcső vezet.
– Ez nem csak egy új park, nem csak 
egy megzöldített pici része Pécsnek, 
hanem egy modell. Sőt, azt kell mon-
danom, hogy egy recept. Egy olyan 
recept, amelyből kiderül, mi kell ah-
hoz, hogy egy elhagyott területből 
– akár itt, akár Pécs bármely részén 
– park lehessen. Kell ehhez egy olyan 
lelkes vállalkozó, mint Illés Zoltán. 
Szükség van hozzá továbbá egy lakos-
sági kezdeményezésre és egy aktív ci-
vil szervezetre, akik szívükön viselik a 
környék életét. Ilyen szervezet a Pöty-
työs Macska Egyesület. Kell még hoz-
zá egy olyan képviselő, mint Horváth 
Tamás és egy olyan városüzemeltetési 
cég, mint a Biokom. Ez a siker recept-
je. És, hogy mi sült ki ebből? Valami, 
amit én rendszeresen úgy hívok, hogy 
pécsiség. Legyen ez a park annak 
a bizonyítéka, annak a mementója, 
hogy mire képes egy pécsi közösség 
– mondta az átadón Péterffy Attila 
polgármester.

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.

„Ez nem csak egy új park, hanem egy modell”„Ez nem csak egy új park, hanem egy modell”

Egy teljesen új parkot kaptak a pécsiekEgy teljesen új parkot kaptak a pécsiek
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LAKÁS
Eladó ingatlanokat keresünk 

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

www.kosaingatlan.hu

Kertvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, 
műanyag ablakos, erkélyes panellakás 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Belvárosi lakás 2 szoba, 60 nm-es, 
kisebb belvárosi lakásra cserélem. 
Telefon: 06/30/988-0789
Kertvárosi lakást vennék. 
Telefon: 06/70/304-8038

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.

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

INGATLAN
Főúthoz közel, 874 nm 
gyümölcsös eladó, áram van. 
Telefon: 06/20/551-5584
Nagypeterden téglaépület, szoba, 
főzőfülke, pince, villany eladó. Ár: 
1,6 MFt. Telefon: 06/20/459-4996
Pécs és környéki eladó 
ingatlant keresek készpénzért. 
Telefon: 06/30/929-9180

Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház. Ár: 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Eladnám vagy elcserélném 2 szobás 
ingatlanom osztatlan területtel. Ár: 
18,5 MFt. Telefon: 06/20/367-1564

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

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

TOLNAI KERT lakópark

1188 nm gyümölcsös lakható házzal, 
áram, gáz, víz van, busz a közelben. 
Telefon: 06/30/648-5065

ELADÓ GARÁZST KERESEK.
06/70/304-8038

Műszaki főiskolától 200 m-re 
4 szobás, kettő 16 nm-es zöldre 
néző terasszal, 16 nm télikert, 
pince, előtér+boltíves pince, 
füvesített kerttel, Barackvirág u-i 
kijárattal. Telefon: 06/30/268-7814

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

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

Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/70/318-4000

BÉREL-KIAD
Külföldi cég részére kiadó ingatlant 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000

Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
50-es nő házkörüli munkák 
fejében szerény lakhatást keres 
Pécsen. Telefon: 06/70/237-5940

ÁLLÁS
Takarítást vállalok kedd-
szerda-csütörtök délután. 
Telefon: 06/30/891-4088
Fizikai munkára (sátorépítés) 
férfi munkaerőt keresek. 
Diákok jelentkezését is várom. 
Telefon: 06/30/993-6983
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
Társat keresek nem italozó férfi 
személyében, én 60 éves, aranyosan 
kissé erősebb pécsi hölgy vagyok. 
„Őszinte társ” jeligére a Tüke 
irodába, Széchenyi tér 1. sz.

69 éves, pécsi, nem dohányzó 
hölgy hívását várom. Telefon: 
06/30/956-9022
Idős úr megismerkedne egy 
szimpatikus hölggyel. „Nyár” jeligére 
a Tüke irodába (Széchenyi tér 1. sz.).

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

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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Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel 
precíz munka, reális áron. 
Telefon: 06/70/271-4846
Veszélyes fák és minden más 
fák kivágása, gallyazása garantált 
minőségben. Lombhulladék-
elszállítás és fa beszámítás lehetséges. 
Telefon: 06/30/221-9993
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

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

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
Veszélyes fakivágás, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308
Víz-, villanyszerelés, kisebb 
javítások. Telefon: 06/70/774-1140
Teljes körű villanyszerelési és 
karbantartási munkát vállalok. 
Telefon: 06/20/950-7822

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Víz-, gáz-, fűtés. Telefon: 
06/20/418-1128
Lakásszerviz, lakatosmunka, 
karbantartás. Telefon: 06/70/774-1140

Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Tetőszigetelés, fedés, 
bádogos, kőművesmunka. 
Telefon: 06/30/390-4577
Fodrász házhoz megy, Ildi. 
Telefon: 06/70/582-0720
Szobafestés, mázolás 
bútormozgatással, takarással, 
sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
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
Bádogos munkát, csatorna 
felújítását vállalom garanciával. 
Telefon: 06/30/341-3165

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Kőművesmunkát és 
homlokzatfestést garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Üvegezés, pótgittelés. 
Telefon: 06/30/908-0265
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
Villanyszerelés, hibakeresés. 
Telefon: 06/30/340-8824
Térkő, homlokzati szigetelés, 
gipszkarton, hidegburkolat, támfal, 
kerítésépítés, betonozás, teljes körű 
házfelújítás. Telefon: 06/20/211-0010

Redőny, szúnyogháló javítás, 
újak készítése, ajtó-, ablak 

műanyagból, fából 10–30% 
kedvezménnyel.

06/70/352-0752, 
06/30/780-9636 

Hívjon bizalommal!

Kályhás! Vas, cserépkályha, kandalló 
munkák (vízteres is). Telefon: 
06/70/259-7618

Sejtszintű kezelések kristályok, 
ásványok DNA eredménnyel. 
Telefon: 06/20/613-7017
Műszaki ellenőrzés, felelős 
műszaki vezetés középfokú. 
Telefon: 06/20/800-7111
Családi házak homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602
Fűnyírást, bozótirtást, zöld terület 
kezelését, kedvező áron vállalom. 
Telefon: 06/30/171-7762
Favágás alpintechnikával, 
emelőkosárral, fűnyírás, 
bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Gurtni csere, faredőny-javítás. 
Telefon: 06/30/859-8118
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
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
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Napellenző, ponyvacsere, javítás, 
reluxa, roletta, harmonikaajtó 
készítés. Telefon: 06/30/993-3064
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Kocsibejáró, kerítés, támfal, 
térkő, lábazatfugázás, kisebb 
kőművesmunka, parkosítás, kézi 
földmunka, rézsűk, teraszok, kerti 
tó építés, tisztítás, egyéb fizikai 
munka. Telefon: 06/20/488-3959
Operációkra, műtétekre felkészítés 
eredménnyel. Telefon: 06/20/613-7017
Fűkaszálást vállalok. 
Telefon: 06/20/595-1757

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

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/20/595-1757

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 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
Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! 
Háry Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Régiséget, hagyatékot, 
feleslegessé vált tárgyait 
megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos 
János. Telefon: 06/70/309-9706
Lomtalanítást vállalok és 
felvásárolok hagyatékot, 
régiséget, minden érdekel. 
Telefon: 06/20/367-1564
Geometriai mintájú modern 
zománctáblákat, grafikákat, 
kerámiákat keresek a 70-es, 
80-as évekből + hagyaték. 
Telefon: 06/20/341-4616

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Ceragem jádeköves masszázságy 
eladó hőtakaróval. Ár: 200 EFt. 
Telefon: 06/20/586-4833
Kovácsoltvas kerítéselem 8 db 
130x210, műanyag ablak 60x60, új 
18.000 Ft. Telefon: 06/30/648-5065
Rossz automata mosógépet 
keresek (Pécs, Komló). 
Telefon: 06/30/982-8518
Női hajat veszek! Le is vágom. Házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/456-2040
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999

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
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Teljesen megújul a pécsi orvoskar – itt vannak a tervek!
Műszakilag kész a PTE Általános 

Orvostudományi Karának Prekli-
nikai Kutatólaboratóriuma, a nyáron 
várhatóan átköltözik a vadonatúj Fo-
gászati Oktató Központba a Fogásza-
ti és Szájsebészeti Klinika, javában 
zajlik a Szimulációs Oktatási Központ 
bővítése, készül a Janus Pannonius 
Klinikai Tömb és az orvoskar épülete 
közötti parkolóház, és ezzel a sornak 
még nincs vége.

 l PécsMa.hu
A várható fejlesztéseket dr. Nyitrai 
Miklós, a pécsi orvoskar dékánja is-
mertette. Kifejtette: fejlesztési cso-
magokban gondolkodnak, melyek 
kialakításakor figyelembe vették az 
igényeket, hogy a kar munkatársai és 
a hallgatók jobban érezzék magukat 
– olvasható a PTE lapunknak küldött 
közleményében.
Mint írják, a dékán beszámolt arról is, 
hogy a Campus Cooperationis foly-
tatásaként hamarosan megszületik 
a Locus Cooperationis, ami az épí-
tészeti vízió helybéli megvalósulását 
mutatja be. A következő 2-4 év nagy 
fejlesztései között említette a Gádo-
ros-épületet, melynek helyét egy köz-
ponti klinikai gyógyszertár és a hoz-
zá kapcsolódó ipari-biotechnológiai 
egység veszi át, illetve új épületben 

keresnek helyet az Orvosi Genetikai 
Intézetnek.
Egy in vitro diagnosztikai tömb is 
létrejöhet egy új, különálló nagy lé-
tesítményként, ahová a Pathológiai, 
az Igazságügyi Orvostani, a Mikro-
biológiai, a Laboratóriumi Medicina, 
valamint az Immunológiai és Biotech-
nológiai Intézet is beköltözhet. Ezek 
szorosan összekapcsolódó egységek, 
amik egy helyre szervezve a betegek 
hasznára is válhatnak, könnyebben 

megközelíthetik, a különböző terüle-
tek jobban együtt tudnak működni a 
gyógyítás során.
A Honvéd utca 3. szám alatti épületet 
hallgatói szolgáltatóközponttá alakíta-
nák, melyben a főépületben található 
szolgáltatóegységek is helyet kapná-
nak. Az új elméleti tömbbe átköltözött 
intézetek mellé újabb három érkezik, 
így a szabad terek újrahasznosítása is a 
tervek részét képezi. Bővül az orvoska-
ri könyvtár, a Népegészségtani Intézet 

helyén pedig egy több száz négyzetmé-
teres, modern, nyitott iroda lesz – de-
rül ki a közleményből.
Új köntösbe bújnak a régi elméleti 
tömb közösségi terei is, új bútorzatot 
és világítástechnikát kapnak, ahogy a 
vizesblokkok és a légtechnika is újjá-
születik. Az új épületegyüttes mintá-
jára fejlesztik az audiovizuális rend-
szert, újragondolják a Szigeti útra néző 
parkot is, ahol közlekedőfolyosókat és 
térfigyelőkamera-rendszert is kialakí-
tanak.

A park és a könyvtár 
felújítása lesz a soron 

következő két látványos 
beruházás.

Az egyetemi kommüniké szerint a fej-
lesztések révén megoldódik a parkolás 
is: az épülő emeletes parkoló mellett 
a campus visszakapja azt a több mint 
száz helyet is, ami a beruházás miatt 
foglalt volt. További helyeket alakíta-
nak ki az ugyancsak felújításra váró Bi-
okémiai Intézet és a Szigeti út közötti 
területen, meghagyva a fákat, kímélve 
a zöldterületet.
További részletek a jövőbeni fejleszté-
sekről az aok.pte.hu oldalon olvasha-
tók.

Figyelembe vették a hallgatók igényeitFigyelembe vették a hallgatók igényeit
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