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Pécsi	akvapark:	múlt,	jelen	és	jövő
A pécsi akvapark előkészítésével 

kapcsolatos aktualitásokról tar-
tott sajtótájékoztatót a városveze-
tés május 31-én, a fürdőkomplexum 
tervpályázatáról szóló rendkívüli 
közgyűlés előtt. A részletes tájékoz-
tató témája a projekt múltja, jelene 
és jövője volt.

 l Pernecker Dávid
Ahogy azt nemrég megírtuk, a te- 
lekelőkészítés és a talajtani vizsgá-
latok után újabb fontos szakaszához 
érkezett a Modern Városok Program 
keretében már 2015-ben megígért ak-
vapark előkészítése: tervpályázatot ír 
ki a város, amelynek nyertese készít-
heti el a komplexum építési és kivi-
telezési tervét. A pályázat kiírásához 
és az akvapark megépítéséhez kötődő 
aktualitásokat május 31-én rendkívü-
li közgyűlésen tárgyalták, azt meg-
előzően pedig Péterffy Attila polgár-
mester, Ruzsa Csaba alpolgármester 
és Török Ottó sportberuházásokért 
felelős polgármesteri biztos tartott 
sajtótájékoztatót a projekt jelenlegi 
állásáról és az azzal kapcsolatos jövő-
beni lépésekről.

A	múlt
Ruzsa Csaba a tájékoztató elején is-
mertette, hogy mi történt eddig az 
akvapark előkészítése során. Felidéz-
te, hogy az előző városvezetés a volt 
Bőrgyár területén végeztetett többek 
között vízvizsgálatokat, geodéziai fel-
méréseket, közlekedési és környezet-
védelmi hatástanulmányokat készítte-
tett. A Füzes dűlőbe tervezett korábbi 
komplexum helyszínének egy része 
– folytatta – magántulajdonban van, 
amit a városnak meg kellett volna vá-
sárolnia (2017-ben a telkek értéke 1,8 
milliárd forint volt), ami növelte vol-
na a projekt költségét. Mint mondta, 
az előző városvezetés koncepciójának 
megvalósítását ezen felül korlátozta 
volna még az is, hogy túlzsúfoltságot 
és közlekedési gondokat okozott vol-
na a környéken, a bővítési lehetőségei 

pedig jelentősen behatároltak lettek 
volna.
Ruzsa Csaba kiemelte: a korábbi fi-
deszes vezetés mindennel együtt ösz-
szesen több mint 350 millió forintot 
költött el a projekt előkészítésére a 
Modern Városok Programban erre 
megítélt 500 millió forintból, miköz-
ben a folyamat alig haladt előre.

A	jelen
Péterffy Attila ezt követően részletezte 
mindazt, amit a jelenlegi városvezetés 
tett és tesz a létesítmény előkészítése 
érdekében. Felülvizsgálták és újrater-
vezték az egész projektet, annak érde-
kében, hogy az akvapark fenntartható 
lehessen: az előkészítésre szánt keret 
maradék 150 millió forintjának átcso-
portosítását és a támogatási szerző-
dés határidejének meghosszabbítását 
kérték a kormánytól, új vízszerzési 
lehetőségeket vizsgáltak meg (például 
Nagykozárban, a bólyi medencében), 
és kiválasztottak egy megfelelőbb hely-
színt, Tüskésrétet. A kormány mindezt 
2020 decemberében jóvá is hagyta – 
mondta a polgármester.
Péterffy Attila kitért arra is, hogy a 
projekt átvételével annak céljait is új-
ragondolták: egy olyan színvonalas 
városi fürdőt építenének a pécsieknek, 

amely egész évben növelné a sporto-
lók, az úszók lehetőségeit is, és amely 
a helyi turizmus fejlesztésében is ha-
talmas szerepet játszana. A legfon-
tosabb azonban a már említett fenn-
tarthatóság: a cél az, hogy az akvapark  
élményelmei, professzionális verse-
nyuszodája, valamint a fürdőhöz kap-
csolódó 200 szobás, 4 csillagos szál-
loda egész évben támogatás nélkül, 
gazdaságosan működhessen.

A polgármester kitért 
a költségekre is. 

Mint mondta, 2020-ban előzetes költ-
ségbecslést készíttettek, amely szerint 
a projekt teljes költsége nettó 51 mil-
liárd forint lenne. A terv az, hogy az 
akvapark és a versenyuszoda műkö-
dési költségeit a szálloda nyereségéből 
finanszírozzák, így a létesítmény nem 
igényel majd jelentős támogatást. Itt 
jegyezte meg, hogy a fenti, 2020-as 
költségbecslés eredménye változni 
fog, a jelenlegi, elszabadult építőipa-
ri- és energiaárak okán viszont nem 
lehet évekre előre megmondani, hogy 
mennyibe fog kerülni a projekt.
Péterffy Attila elmondta, hogy a tüs-
késréti projekt előkészítésére eddig 
(2020 és 2022 között) a városvezetés 
közel 71 millió forintot költött (elő-
zetes földtani- és vízvizsgálatok, meg-
valósíthatósági tanulmány, tervezési 
program készítése, geodéziai és egyéb 
vizsgálatok). Úgy fogalmazott, hogy 

az előző városvezetéshez képest költ-
séghatékonyabban és gyorsabban ké-
szítették elő a pécsiek igényeit jobban 
szolgáló, fenntartható projektet.

A	jövő
Török Ottó az akvaparkot érintő kö-
vetkező lépések kapcsán elmondta, 
hogy a közeljövőben meghirdetendő 
tervpályázat (amire 80 millió forintot 
már elkülönítettek a Magyar Városok 
Programból) felételeit a városvezetés 
teljesítette, és kiemelte, hogy a beér-
kező pályaművek számától függően 
tervezetten év végén hirdethetik ki a 
győztes tervezőt. A pályaterveket egy 
9 fős szakmai bizottság bírálja majd el. 
A pályázat után indulhat meg az enge-
délyes és kiviteli tervek készítése, vala-
mint a beruházás várható költségeiről 
is csak a pályázat eredménye után kap-
nak reális képet.
Péterffy Attila zárszavában kiemelte, 
hogy a tervpályázat eredményes lebo-
nyolításával Pécs végez a Modern Vá-
rosok Programban vállalt előkészítési 
feladataival. Ezt követően a projekt a 
tervezéssel folytatódhat tovább, ami-
kor a kormány erre biztosítja a forrást. 
Az „első kapavágás” a közbeszerzé-
si szabályok és eljárások, valamint a 
minimum egyéves tervezési szakasz 
miatt a jelenlegi önkormányzati cik-
lusban még nem fog megtörténni – 
mondta a polgármester. 
További részletek a PécsMa.hu oldalon 
olvashatók. 

A helyi Fidesz nyilván nem tudta szó nélkül hagyni a fentieket, a sajtótá-
jékoztatóval szinte egyidőben kiadtak egy közleményt, amelyben többek 
között azt írják, hogy a városvezetés „színes látványtervekkel ámítaná a pé-
csieket. Szerintük az előző városvezetés „megspórolta” a Magyar Városok 
Programból maradt 150 millió forintot, amelynek a jelenlegi városvezetés 
„egy jó részét már eltapsolta”. Ezért felszólítják Péterffy Attilát, hogy „hagy-
jon fel az indokolatlan és drága látszatintézkedésekkel, ne nézze hülyének 
a pécsieket”.

A legfontosabb cél, hogy a komplexum fenntartható legyenA legfontosabb cél, hogy a komplexum fenntartható legyen

Színvonalas városi fürdőt építenénekSzínvonalas városi fürdőt építenének
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Döntöttek,	kiírják	a	tervpályázatot	az	élményfürdőre
Két napirendi pontja volt a május 

31-i rendkívüli közgyűlésnek. Az 
egyik az akvapark tervpályázatának 
kiírása, a másik pedig a sportfejlesz-
tésekért felelős önkormányzati biz-
tos, Török Ottó beszámolója.

 l Nimmerfroh Ferenc
A fideszes Bognár László az ülés elején 
bejelentette, hogy személyes okból le-
mond képviselői mandátumáról júni-
us 10-ével. Az első napirendi pont az 
Orbán Viktor által hét évvel ezelőtt, 
2015-ben megígért akvapark ügye 
volt, ami a Modern Városok Program 
keretében valósult volna meg. Eddig 
annyi történt, hogy az önkormányzat 
sportcége, a PSN Zrt. még a fideszes 
városvezetés idején kapott 500 millió 
forintot a projekt előkészítésére. Most 
tervpályázatot ír ki a város, amelynek 
nyertese készítheti majd el az építési és 
kivitelezési tervet. Erre 80 millió forin-
tot különítenek el.
Péterffy Attila összefoglalta az előter-
jesztés tartalmát. Elmondta: a terv-
pályázat lebonyolításával a Pécsi Vá-
rosfejlesztési Zrt.-t (PVF) bízza meg 
a közgyűlés. Olyan komplexumot 
szeretnének létrehozni, ami minden 
pécsi igényeit képes kiszolgálni – fo-
galmazott.
Török Ottó sportfejlesztésekért fele-
lős önkormányzati biztos prezentá-
ciójában többek között elhangzott: 
Tüskésrét északi részén építenék meg 
az egész évben nyitva tartó komplexu-
mot, amiben kétszáz szobás szálloda és 
versenyuszoda is helyet kapna. Török 
Ottó szerint az eredetileg a tervekben 
szereplő multifunkcionális sportcsar-
nok működtetése önfenntartó módon 
nem oldható meg, de az uszoda-akva-
park-szálloda hármas nyereséges lehet 
öt évvel az átadást követően.
Mint mondta, a tervezési fázis azért 
fontos, hogy tiszta, átlátható koncep-
cióval tudjanak a kormányzat elé állni.
Csizmadia Péter frakcióvezető (Fi-
desz) azt mondta: abban nincs vitájuk 
a városvezetéssel, hogy Pécsnek szük-
sége van egy fürdőre. Szerinte viszont 
ez az előterjesztés nem a fürdőberu-
házásról szól, hanem 80 millió forint 
elköltéséről, ami pénzszórás. Erre a 
legalább 50-60 milliárdba kerülő be-
ruházásra sem a magyar kormány, sem 
az EU nem biztosított még forrást, en-
nek ellenére a város el akar költeni 80 
milliót a tervpályázatra – mondta. Két 
módosító javaslattal élt. Egyrészt, hogy 
a városvezetés év végéig tárgyalja le a 
kormánnyal vagy „Brüsszellel”, mi az, 
ami megvalósítható ebből a tervből, és 
mi az, ami nem. Másrészt, hogy érjék 
el: a 80 millió forint felhasználási ha-
táridejét tolja el a kormány egy évvel. 
Szerinte nem kell siettetni a projektet, 

hiszen ebben a ciklusban úgysem in-
dul el az építkezés.
Péterffy Attila minderre úgy reagált: a 
Modern Városok Program beruházá-
sait a magyar kormány finanszírozza 
és nem az EU. A fideszes politikusok-
nak tudniuk kell – mondta –, hogy 
Orbán és „szűk döntéshozói köre” ak-
kor hoz döntést, ha világosan látja, mit 
akar az önkormányzat megvalósítani. 

Ezt a tervpályázatot éppen 
ezért írják ki.

Ruzsa Csaba alpolgármester hozzátet-
te ehhez, hogy a tervpályázat kiírása 
15 éve előírás, az új vásárcsarnoknál 
is volt.
Csizmadia Péter szerint az a nagy kü-
lönbség, hogy a vásárcsarnokra meg-
volt a forrásról a döntés, és csak utána 
következett a tervezés, viszont nem 
emlékszik, hogy lenne kormánydöntés 
erről a 60 milliárdról.
Péterffy Attila ezt követően arról be-
szélt, hogy mivel tízből nyolc pécsi 
szeretné az akvaparkot, előre akarnak 
menni az ügyben, lépni szeretnének 
a tervpályázattal, „megmozgatnák az 
építésztársadalmat”.
Ruzsa Csaba szerint minél előrébb tart 
egy projekt a tervezésben, annál na-

gyobb esélye van a támogatásra. Egy 
tervezői költségbecslés pedig alapvető 
feltétele a projekt előrehaladásának. 
Enélkül nem tudnak továbblépni. Hét 
év után, 2022 végére Pécs végre fel tud 
majd mutatni egy tervezőt – mondta.
Kóbor József (LMP) szerint az MVP 
program során más nagyvárosokban 
sokkal több fejlesztés valósult meg, 
itt viszont az egyetem kapta a meg-
címkézett pénzeket. A város nem tu-
dott a Páva-időszakban mit kezdeni a 
pénzzel, mert nem voltak előkészített 
projektek, és ebből az egyetem húzott 
hasznot – fejtegette.
Sajgó György (Momentum) azt mond-
ta, hogy miközben értelmetlen pénz-
költésről beszél a Fidesz, tény, hogy 
2016 óta 350 millió ment el a semmire 
az akvapark kapcsán, mert semmivel 
nem jutott előbbre a projekt. Most 80 
milliót arra költenének, hogy oda tud-
janak menni valamivel a kormányhoz. 
A kormányzati szándékra amúgy nem 
lehet alapozni, a pécsi stadion megépí-
tésére például megvolt a szándék, amit 
aztán visszavontak – emlékeztetett.
Egy technikai szünet után Péterffy Attila 
bejelentette: Csizmadia Péter első mó-
dosító indítványára nemmel, a másikra 
igennel fog szavazni a városvezető Pécs 
Jövője frakciószövetség, ez így is történt.

Az előterjesztést és a 
határozati javaslatot is 
elfogadta a közgyűlés.

Török Ottó sportfejlesztésekért felelős 
önkormányzati biztos beszámolója 
kapcsán Hári József (Fidesz) elmond-
ta: szerinte kevés pénzt fordít a város 
sportra, Török Ottónak lobbiznia kel-
lene azért, hogy több pénz érkezzen 
erre a célra. Megkérdezte: mi tudható 
a városi sportcsarnok felújításáról.
Péterffy Attila válaszában elmondta: 
egy épületenergetikai felújításról van 
szó, idén nyáron lehet elkezdeni a 
kivitelezést, de ennél pontosabb idő-
pont nincs, mert a PSN vezetése most 
egyeztet a csarnokot használó sport- 
egyesületekkel. 
A beszámolót elfogadták. A nyári szü-
net előtti utolsó rendes ülés június 14-
én lesz.
Péterffy Attila a közgyűlést követő-
en közleményt adott ki, amelyben 
azt írta: „A célom változatlan, legyen 
végre Pécsnek akvaparkja! Ugyanak-
kor továbbra is csak olyan létesítmény 
megépítését tudom támogatni, amely 
a pécsiek igényeit maximálisan kiszol-
gálja, és környezeti, illetve gazdasági 
szempontból is fenntartható.”

Mindössze két napirendi pontot tárgyalt a közgyűlés Mindössze két napirendi pontot tárgyalt a közgyűlés 
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Százezer	 látogatóra	 számítanak	 az	 idei	 Zsolnay	 Fényfesztiválon

Július 7–10. között, négy napra is-
mét a fény fővárosává válik Pécs, 

ekkor rendezik meg ugyanis a VI. 
Zsolnay Fényfesztivált. A szervezők 
120 programmal várják az érdeklő-
dőket a rendezvényen, amelyen több 
új helyszín is bemutatkozik, emellett 
a legnagyobb attrakciónak számító 
Zsolnay Light Art fényfestőverseny 
is megújul.

 l Szakács Miklós
A világjárvány két éve, azaz 2019 után 
ismét egy igazi nyári fesztiválra készül-
het Pécs, ősz helyett ugyanis ismét a 
legmelegebb évszakban rendezik meg, 
immár hatodik alkalommal a Zsolnay 
Fényfesztivált, amely július 7–10. kö-
zött lesz idén. Az eseményt felvezető 
sajtótájékoztatón Zag Gábor, Pécs 
kulturális ügyekért felelős alpolgár-
mestere arról beszélt, hogy a fényfeszt 
igazi pécsi büszkeséggé nemesedett az 
elmúlt években.
– Nem csak országos, de ma már nem-
zetközi szinten is büszkék lehetünk 
rá – jelentette ki Zag Gábor. – Az már 
önmagában is ünnepi jelentőséget köl-
csönöz a fényfesztiválnak, hogy renge-
teg országból érkeznek ide nemzetközi 
szinten ismert és elismert művészek. 
Hogy csak néhányat említsek, Thai-
földről, Argentínából, Chiléből, Svájc-
ból, Franciaországból, Németország-
ból, Spanyolországból, Olaszországból 
és Lengyelországból is.
Ez utóbbi nemzet azért is különleges, 
mert idén épp Lengyelországot hív-
ták meg a szervezők, hogy legyenek 
fénynagykövetek. Ennek apropójából 
lengyel fényalkotás és audiovizuális 
koncert is gazdagítani fogja majd a 
programok sorát, emellett pedig len-
gyel fényművészekkel szerveznek ke-
rekasztal-beszélgetéseket és szakmai 

programokat. Az alpolgármester azt is 
kiemelte, hogy már nem csupán presz-
tízsértékű a fesztivál, hanem gazdasági 
szempontból is igen jelentős a város 
számára, hiszen ezeken a napokon 
megtelnek a pécsi és Pécs környéki 
vendéglátóegységek és szálláshelyek is.
– A korábbi években hozzávetőleg 
70-80 ezer látogatója volt a fényfeszti-
válnak – tette hozzá Zag. – Idén e te-
kintetben csúcsot várunk, a szervezők 
ugyanis 100 ezer vendégre számítanak.
A Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügy-
vezetője, Bleszity Péter szerint a fesz-
tivál első öt éve után most már egyre 
kiforrottabb a rendezvény.
– Tavaly, az ötödik fényfeszt után úgy 
éreztük, hogy elértük egy korszak vé-
gét – mondta Bleszity. – Az első öt 
évünk a fejlődésről szólt, kerestük még 
a helyünket a fesztiválok között. Mos-
tanra azonban elérkeztünk egy pontra, 
ahol egy új szakasz indul. Most már 
nagykorúvá váltunk, egy igazán érett 
fesztiválként tekinthetünk magunkra.
A ZSÖK ügyvezetője elmondta, hogy 
idén új struktúrát alakítottak ki. To-
vábbra is megmarad fókuszpontként, 
hogy ez a négy nap a szórakoztatásról 
szól, és akárcsak eddig, ez után is igye-
keznek minden korosztály igényeinek 
megfelelni. Azonban több változás is 
lesz a korábbiakhoz képest. A Fény 
Útja idén például valamivel kevesebb 
(összesen 19) helyszínen, de nagyobb 
területen elhelyezkedve várja majd az 
érdeklődőket, sőt, még új helyszínnel is 
bővül, hiszen a július elején nyitó vásár-
csarnok is bekerül az útvonalba. A terü-
leti „terjeszkedésre” azért van szükség, 
mert a korábbiaknál több vendéget vár-
nak, így a kényelemre és a biztonságra 
is gondolni kellett a szervezés során.
Épp emiatt a Sétatéren például a ko-
rábbiaknál jóval kevesebb vendéglá-

tóegység lesz majd, hogy a fényfeszti-
vál legnagyobb attrakciójának számító 
fényfestőverseny idején ne legyen 
akkora a tumultus. A bódék azonban 
nem tűnnek el, a Barbakánnál és a 
Káptalan utcában is állnak majd ven-
déglátóegységek. A nagy érdeklődés 
miatt a parkolóhelyek számát is meg-
növelik a Zsolnay Fényfesztivál idejé-
re, a négy nap során az Árkád tetőpar-
kolóját is használhatják a kilátogatók.
A Janus Pannonius utcában, a szoká-
sos fényszőnyeg ezúttal Victor Vasa-
rely előtt tiszteleg, hiszen a híres pécsi 
festő munkái tükröződnek majd visz-
sza az aszfaltról. Lesz több különle-
ges újdonság is a fényfeszt ideje alatt.  
A Barbakán-árokban például egy kü-
lönleges teniszpályát próbálhat ki bár-
ki, ahol fénytechnika segítségével lehet 
különleges teniszmeccseket játszani.  
A Kossuth téren egy speciális, 8 mé-
teres LED-falon, víz segítségével lehet 
majd fénygraffitit készíteni, míg a Fény 
Útja Extra keretében pedig – amit egy 
1500 forintos karszalag megvásárlá-
sával lehet igénybe venni – a Tundra 
nevű nemzetközi fényművész-kollek-

tíva Row című kiállítását lehet meg-
csodálni a Pécsi Galériában. Itt egy ho-
lografikus, audiovizuális élmény során 
mellettünk cikázó fényobjektumokat 
figyelhetünk meg.

Szintén különleges újdonság 
lesz a Széchenyi térre 

tervezett, 360 fokban forgó 
mozi, amelyben bárki 

főszereplő lehet néhány 
percre.

Idén is lesz Zsolnay Light Art fény-
festőverseny, amely a fesztivál talán 
leglátványosabb programja. A verseny 
egyik szervezője, Zádor András elárul-
ta, hogy idén újítottak a versenyen.  
A korábban megszokott 10 döntős mű 
helyett ugyanis ezúttal csak 5 alkotást 
választottak ki, amelyet megmutatnak 
a pécsi közönségnek. Már a verseny ki-
írásakor is így tervezték, azt remélték 
ettől, hogy még komolyabb pályázatok 
érkeznek – és nem is csalódtak.
– Idén 17 országból, Afrikán és az An-
tarktiszon kívül minden kontinensről 
érkeztek pályázatok – árulta el Zádor. 
– Nagyon komoly, szakmailag magas 
színvonalú alkotások érkeztek. Végül 
egy spanyol, egy francia, egy német, 
egy thaiföldi és egy hazai alkotás ke-
rült a döntőbe. Az idei téma az „egyen-
súly” volt, nagyon érdekes lesz látni, 
hogy mennyire mást jelent ez a szó a 
művészeknek. Az idei alkotások vala-
mivel hosszabbak lesznek, de nagyon 
kiforrottak.
A sajtótájékoztatón Bleszity Péter ar-
ról is beszámolt, hogy a VI. Zsolnay 
Fényfesztivál nem csak sötétedés után 
hívja az érdeklődőket, számos nappa-
li programmal is várnak mindenkit, 
erőteljes utcazenész és utcaszínházi 
programokat szerveztek. Chiléből ér-
kezik majd utcai bohóc, Argentínából 
légtornászok, akrobaták, zsonglőrök, 
Olaszországból buborékcikrusz, Fran-
ciaországból egy új cirkuszi előadás és 
persze sok-sok magyar előadó is fel fog 
lépni.

Idén is lesz Zsolnay Light Art fényfestőversenyIdén is lesz Zsolnay Light Art fényfestőverseny
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Az	év	kiállítása:	megnyílt	Az	űr	–	alternatív	kozmoszok	című	tárlat
A kiállítás a pécsi Zsolnay-negyed 

m21 Galériájában nyílt meg a na-
pokban, amely több mint 1200 négy-
zetméteren 65 művész mintegy 250 
műalkotásán keresztül mutatja be az 
emberiség világűrhöz fűződő viszo-
nyát. A látogatók augusztus 28-ig le-
hetnek részesei a minden érzékükre 
ható, fotókból, videókból, tér- hang- 
és fényinstallációkból álló interaktív 
élménynek.

 l PécsMa.hu
Az ŰR – alternatív kozmoszok című 
tárlatot két korábbi kiállítás inspirál-
ta: az egyik a Magyar Nemzeti Galéria 

Világmodellek című tárlata (2012), a 
másik pedig a Vasarely Múzeum meg-
emlékezése a holdraszállásról (Hold-
múzeum 1969, 2019). A két korábbi 
kiállításhoz képest a jelenlegi tárlathoz 
kifejezetten magyar alkotók munkái-
ból válogattak: a második világhábo-
rú utáni időszaktól a jelenig, kimon-
dottan a mostani kiállításra készült 
munkákig, középpontba helyezve az 
alternatív kozmoszok és valóságértel-
mezések tematikáját.
A kiállításról a megnyitót követően 
Százados László, a kiállítás főkurátora 
adott áttekintést: „a közgyűjteményi 
anyag a csillagászathoz, az űrkutatás-

hoz és általában a kozmoszhoz, a vi-
lágűrhöz kötődő történelmi és kultu-
rális, politikai és tudományos közegről 
is vall. Ezt a történeti magot új néző-
pontok, megközelítésmódok veszik 
körül, amelyekhez a dokkolás után 
zsilipeken keresztül vezet az út a lát-
hatatlan bolygók, ismeretlen naprend-
szerek felé vagy éppen a csillagképek 
irányába. A tudomány és a művészet 
határterületeiről éppúgy válogattunk 
munkákat, mint olyan hétköznapi 
tárgyak felhasználásával létrehozott 
művekből, amelyek egyszerre idéznek 
meg kozmikus struktúrákat és emberi 
viszonyrendszereket.”
Fekete Valéria, a Pécsi Galériák művé-
szeti vezetője minden korosztály szá-
mára ajánlja a kiállítást.

De különösen azoknak, 
akik szeretnek játszani, 

akik szívesen kalandoznak 
a valóság és fikció, a 

tudomány és művészet 
határán. 

Azoknak is, akik szívesen kipróbálnák, 
milyen érzés a negatív súlytalanság 
vagy küldenének magukról egy fény-
képet az űrből. Aki pedig további iz-
galmakra vágyik, az a látogatóközpont 
VR-univerzum virtuális terében vagy 
a planetáriumban teheti teljessé a sci-fi 
élményt. 
A kiállításról további részletek a Pécs-
Ma.hu oldalon olvashatók, sok-sok kép 
kíséretében.

Magyar alkotók munkáiból válogattakMagyar alkotók munkáiból válogattak

65 művész mintegy 250 műalkotását láthatjuk 65 művész mintegy 250 műalkotását láthatjuk 
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Sok újítás már megvalósult, de a terület fejlesz-
tése még nem ért véget. Új padok, esőbeállók 

fogadják a látogatókat, akik hamarosan az újra 
megnyíló büfében is falatozhatnak egy jót – szá-
molt be róla a Biokom NKft.

 l PécsMa.hu
A pécsiek egyik kedvenc kirándulóhelyén, vagyis a 
malomvölgyi parkerdőben tavaly óta folyamatosak 
a fejlesztések, a kezelő Biokom NKft. a Pintér Já-
nos Parkmegújítási Program keretében kezdte meg 
a csodálatos terület „felfrissítését”, a munkálatokat 
Csaba István, Fürj Csaba és Pokorádi Gábor önkor-
mányzati képviselők is támogatták képviselői kere-
tükből. Mint írja a társaság, a szakemberek a tavakat 
körülvevő sétautak felújítása után nekikezdtek egy 

homokos plázs és egy új játszótér kialakításának. 
Megújították a gáttól északra elhelyezkedő parko-
lót, új asztal-pad garnitúrákat helyeztek ki, további 
tűzrakóhelyeket készítettek, őszre pedig elkészültek 
a Zsírosdombi kilátó felújításával is.

Mindezzel nem értek véget a parkerdőt 
érintő újítások!

Lakossági kérésre a városüzemeltetési vállalat a Ma-
lomvölgyi úttal párhuzamosan lévő gyalogos-kerék-
páros út mentén padokat helyezett ki, amelyeket ha-
marosan újabbak követnek a tó körüli sétány mellett. 

A tavak körül négy ponton új illemhelyeket telepíte-
nek. A közlemény szerint emellett a Málom-félszige-
ten kialakított játszótér ismét új játékelemmel bővül, 
de tervezik a Kökényi-tónál található híd felújítását 
is. A terület szépítésében a Biokom segítséget is kap, 
a Pécsi Horgász Egyesület ugyanis nemrég két esőbe-
állót is felújított a tavak mentén.
A természetben töltött nap után bizonyára sokaknak 
jól esne pár finom falat a megújult zöldkörnyezet-
ben: erre sem kell sokat várni, hiszen a tervek szerint 
nyáron a II-es tó északi végében található büfé ismét 
kinyit, és megszépülten várja majd az éhes kirándu-
lókat.

Beindul	az	igazi	nyár,	
megnyitott	a	Hullámfürdő!
Elkészült a röplabdapálya, érkeztek új napágyak és napozószékek is, 

a strand pedig bővülni is fog, szóval indulhat a nyár a Hullámban!

 l PécsMa.hu
Június 3-án, pénteken megnyitott a pécsi Hullámfürdő strandja, amely a 
szokott időintervallumban, 9–19 óráig lesz nyitva minden nap.
De Blasio Domenico, a Hullámfürdő létesítményvezetője elmondta, hogy 
a nyitásra elkészült a röplabdapálya, valamint érkeztek új napágyak és na-
pozószékek is, amelyeket a vendégek az alábbi árakon tudnak kibérelni:

 ÄNapágy: 1000 forint/nap
 ÄNapozószék: 500 forint/nap

A strandhoz a későbbiekben hozzácsatolják a volt biliárdszalon területét is, 
így nagyobb felületet biztosítva a vendégeknek a napozáshoz, időtöltéshez.
A strand a tavalyi árakon látogatható (az árak a PSN Zrt. honlapján talál-
hatók).

Trianonra	 emlékezett	 a	 pécsi	 városvezetés

Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának 102. évfordulóján két 
megemlékezést is tartottak a városban egy nappal korábban, június 

3-án. 

 l PécsMa.hu
2010 óta június 4-e a 
nemzeti összetartozás 
napja, törvénybe foglalt 
emléknapunk. Ez al-
kalomból Pécsett múlt 
péntek délelőtt Péterffy 
Attila polgármester, va-
lamint Zag Gábor alpol-
gármester és Fürj Csaba 
önkormányzati képvi-
selő koszorúzta meg a 
Kálvária-domb alatti 
Trianon keresztet.
Később a városvezetők 
a Zsolnay-negyedben 

található hét kopjafánál emlékeztek, melyek azt a hét területet szimbolizál-
ják, ahová elszakított magyarok kerültek. Ezért is ez a helyszíne már soka-
dik éve a nemzeti összetartozás napján rendezett eseményeknek, melyen 
ezúttal többek közt Péterffy Attila, Zag Gábor, és Hoppál Péter országgyű-
lési képviselő, kulturális államtitkár vett részt.
A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta, és 1921. július 
26-án hirdette ki a trianoni szerződést, amely kimondta, hogy az Osztrák–
Magyar Monarchia felbomlott, ennek következményeként Magyarország 
területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 
7,6 millióra csökkentették. 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került 
az új határokon túlra.

Tovább	szépül	a	Malomvölgy!

A Biokom folyamatosan fejleszti a parkotA Biokom folyamatosan fejleszti a parkot A Kökényi-tónál található hidat is felújítjákA Kökényi-tónál található hidat is felújítják

Péterffy Attila és Zag GáborPéterffy Attila és Zag Gábor
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Megújuló	villamos-	és	távhőtermelés	biomasszából:	
bálázott	tüzelőanyagot	vásárol	a	pécsi	erőmű
Ismét elindítja lágyszárú-tüzelő- 

anyag felvásárló kampányát a 
Veolia Energia Magyarország cso-
porthoz tartozó Pannon-Biomassza 
Kft., amely az idei évben is közel 200 
ezer tonna gabona-, és egyéb szalma 
megvásárlására készül magyaror-
szági agrárvállalkozóktól. A beérkező 
szalma tüzelőanyagként hasznosul, 
ugyanis a Pannon Hőerőmű Zrt. egy 
speciálisan erre a célra kialakított 
kazánjában égetik el azt. A felvásár-
lási kampány célja többek között az 
energetikai és az agrárszektor közötti 
együttműködés évről évre történő fo-
lyamatos erősítése, a mezőgazdasági 
melléktermékek energetikai haszno-
sítása érdekében.

A Pannon-Biomassza Kft. a gabona-
szalmán túl minden más lágyszárú 
terméket is örömmel fogad a beszállí-
tóktól, amely tüzelőanyagként felhasz-
nálható. Így a búza, a rozs, az árpa, a 
triticale, a kukoricaszár, valamint az 
energianád és a szója maradványai is 
megfelelőek, ahogy a rétekről, mezők-
ről, kaszálókról származó fűkaszálék 
bálák is egyaránt értékesíthetők a vál-
lalat számára. Elsősorban nagy kocka 
bálákat (250 x 90 x 120 cm) vásárolnak 
fel, de könnyebbség, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan, kisebb mennyi-
ségben idén is bármilyen megformálá-
sú és méretű bálát lehet vinni eladásra. 
Ami azonban fontos szempont, az az 
alapanyag nedvességtartalma. Alapve-
tően a 12 százalék nedvességtartalmat 
nem meghaladó bálákat veszi át a tár-
saság, de kisebb mennyiségben fogad 
magasabb nedvességtartalmú kötege-
ket is, így csökkenhet a kazalban táro-
lásból származó veszteség.  
„A felvásárlási kampánnyal célunk 
a zöld energiatermelés erősítésén túl, 
hogy egy kölcsönösen előnyös együtt-
működést alakítsunk ki az agrárszek-
torban dolgozó vállalkozásokkal. Ez a 

fajta kooperáció úgy segíti a fenntart-
hatóság növelését és a hatékonyság javí-
tását az energiatermelésben, hogy köz-
ben pótlólagos, kiszámítható bevételt 
nyújt a régió gazdálkodóinak” – mond-
ta Lenti Ákos, a Pannon-Biomassza 
Kft. kereskedelmi vezetője.
Az anyagi hasznon felül a beszállítók 
további előnyökkel is számolhatnak. 
Az erőmű kazánjaiban visszamaradó 
hamutermék olyan minősítéssel ren-
delkezik, amely lehetővé teszi, hogy a 
gazdákhoz visszajutva hasznosítható-
vá váljon az égetés végterméke a ter-
mőterületen. A hamu pH-értéke lúgos, 
ami a Magyarországon túlnyomórészt 
jellemző savanyú termőtalajokon segí-
ti a növények jobb tápanyag hasznosí-
tását. A savanyú talajok pH-értékének 
javítása mellett a termőterületekre 
kiszórt hamu foszfort, káliumot, és 
egyéb olyan mikroelemeket tartalmaz, 
ami elősegíti a növények tápanyagellá-
tását. A mai, egyre dráguló műtrágya 
árak mellett ez nagy könnyebbséget 
jelenthet a gazdák részére. 
„A biohamu visszaforgatásával az 
erőmű és a gazdák is példát mutatnak 
a körforgásos gazdasági modell meg-
valósítására” – tette hozzá Lenti Ákos.

Hazánkban Pécs az első megyeszék-
hely, amely energiaellátásának egészét 
megújuló alapokra helyezte. Az erőmű 
biomassza alapú tüzelőanyag felhasz-
nálásával évente mintegy 31,5 ezer 
lakás és 460 közintézmény hőigényét 
elégíti ki. A létesítmény kogenerációs 

technológiával működik, vagyis egy-
szerre képes villamos- és hőenergia 
előállítására. Ez évente mintegy 220 
gigawattóra villamosenergiát jelent, 
ami nem csak Magyarországon, de Eu-
rópában is egyedülállóvá teszi a pécsi 
erőművet. (x)

A	szalma	energetikai	felhasználása
Magyarországon évente megközelítőleg 5 millió tonna szalma képződik, 
melyből a pécsi Pannon Hőerőmű Zrt. mindössze 4 százalékot használ fel, 
vagyis a szalmatüzelésű blokk tüzelőanyag-ellátása biztonságosan megold-
ható hosszú távon. A szalma energetikai felhasználása nem veszélyezteti 
sem az állattartás, sem a feldolgozóipar melléktermék igényének a kielé-
gítését. A biomassza alapú tüzelés környezetkímélő, szén-dioxid-semleges 
technológia, hiszen a lágyszárú biomassza elégetése során nem kerül több-
let-szén-dioxid a légkörbe, csak annyi, amennyit a növények a fotoszintézis 
során felhasználnak. A szalmatüzelésű erőmű évente több mint 150 ezer 
tonna szén-dioxid kibocsátását váltja ki, ezzel hozzájárulva az országos 
klímavédelmi célkitűzések megvalósításához. Tudjon meg többet a pécsi 
erőmű különleges tüzelőanyagairól a biomassza.veolia.hu oldalon!
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Új	lakáskoncepció:	„Tartozást	nem	engedünk	el”
Hatalmas lakbér-kintlévőséget 

vonszol magával hosszú-hosszú 
évek óta az önkormányzat, a lakás- 
állomány jelentős része ráadásul 
erősen lepusztult. Egy ilyen hely-
zetben készült el az önkormányzat 
lakásgazdálkodási koncepciója, ami 
június 14-én kerül a közgyűlés elé. 
Nyőgéri Lajos alpolgármestert, és 
Fogarasi Gábort, a Népjóléti és Sport 
Bizottság elnökét kérdeztük.

 l Nimmerfroh Ferenc
– A ciklus elejétől téma volt a lakás-

gazdálkodás átalakításának szük-
ségessége. Amikor 2019 végén át-
vették az önkormányzat vezetését, 
mi volt a helyzet ezen a téren?

Fogarasi Gábor: – Ez a terület telje-
sen elhanyagolt volt. Az akkori helyzet 
bemutatásához talán elég annyit fel-
villantani, hogy alapvető információk 
hiányoztak, nem lehetett pontosan 
tudni, hány önkormányzati lakás van 
és azok milyen állapotban vannak. 
Mi egy egészen más úton indultunk 
tovább, és elértünk figyelemre méltó 
részsikereket. Miután átvettük a vá-
ros vezetését, már az első évben közel 
35 millióval több bevétel folyt be a 
bérlőktől, mint az előző városvezetés 
idején. Nem emeltünk bérleti díjat, 
hanem gondos gazdaként kezdtünk el 
gazdálkodni a közvagyonnal. 
– Ennek a koncepciónak az a célja, 

hogy egy új lakásrendelet nőjön 
majd ki belőle valamikor a közeljö-
vőben. Mikor várható ez?

Nyőgéri Lajos: – A lakásrendelet mó-
dosítása terveink szerint valamikor 
szeptember-októberben kerülhet a 
közgyűlés elé. Az egyik fő célunk az, 
hogy a bérleti díjakból befolyó pén-
zeket teljes egészében a lakásállomány 

fejlesztésére lehessen fordítani, ami 
2019 előtt nem így volt. 
– Milyen fő problémákat látnak ezen 

a területen?
Fogarasi Gábor: – A lakásállomány 
egyre rosszabb állapotban van, a 3554 
lakás nagy részének állaga pocsék. 1,2 
milliárd forint a lakbérhátralék, ami-
hez hozzájön még 600 millió forint 
közüzemi tartozás. Hatalmas gond to-
vábbá a mobilitás hiánya. Az, hogy ha 
valaki kap egy lakást, akkor úgy gon-
dolja, hogy az élete végéig jár neki, és 
még az unokája is örökölni fogja.

Pedig ez a bérlőnek sem 
mindig jó. 

Ott van például az a hölgy, aki felne-
velt három gyermeket, a férje elhunyt, 
ő pedig ott rekedt egyedül egy 3 szo-
bás lakásban. Neki is érdeke lenne egy 
olcsóbban fenntartható kisebb lakásba 
költöznie, és egy többgyermekes pécsi 
család is jól járna, ha a helyére költöz-
hetne. A célunk, hogy ezt a rugalmas-

ságot, ezt a mobilitást megteremtsük. 
Az új koncepció erre is megoldást kí-
nál majd.
– Mik a megoldási javaslataik?
Nyőgéri Lajos: – Kulcsfontossá-
gú a különböző szereplők és szintek  
koordinációja. A június 14-ei közgyű-
lés után létrehozunk egy Lakhatási 
Kerekasztalt, amelynek a munkájába 
az önkormányzati szakembereken, 
szakpolitikusokon, és civil szerveze-
teken túl bevonnánk helyi szociális 
intézményeket, közműszolgáltatókat, 
és másokat is. A Lakhatási Kerekasztal 
munkacsoportjainak javaslatai alapján 
alkotjuk majd meg az új lakásrende-
letet. Közelítenénk a rendszert az ön-
fenntartáshoz. Így a bérleti díjakból 
lakásokat tudnánk felújítani, ami még 
több pécsi számára jelenthetné a lak-
hatási problémáinak a megoldását.
– Mi lesz a lakbérrendszerrel, átala-

kítják?
Nyőgéri Lajos: – Most egy bonyo-
lult képletre épülő, de egyértelműen 
szociális alapú rendszer működik. A 
két szociális kategóriába tartozók havi 
néhány ezer forint lakbért fizetnek, a 
költségelvű kategóriában lévők valami-
vel többet, a legdrágább, „piaci alapú” 
önkormányzati bérlakásért is mindösz-
sze 40-45 ezer forintot fizetnek a bérlők 
havonta. Utóbbi 2012-ben, tíz éve még 
nagyjából egy piaci szint közeli állapo-
tot tükrözött, de ma már nem. A mo-
bilitás felpörgetése nagyon fontos, mert 
ha a felső kategóriákból tovább tudnak 
lépni a bérlők, akkor egy olyan folya-
mat indulhat el, ami az egész rendszerre 
jótékony hatással lehet. 
Fogarasi Gábor: – Megtartanánk a 
szociális alapú lakásokat, ezen belül 
három alkategória lenne. Létrehoz-
nánk egy piaci ár alatti kategóriát, 
amivel akár a közösségért sokat tevő 
pécsieket tudnánk segíteni, és rendes 
piaci áron is adnánk bérbe lakásokat. 
Így fenntarthatóvá válhat a rendszer, 
és felújítások indulhatnak, de akár vá-
sárolhatnánk is lakásokat. 

Hosszú távon 
lakások építésében is 

gondolkodhatunk.

Nyőgéri Lajos: – Tovább akarunk lép-
ni végre arról a pontról, ahonnan az 
előző ciklusokban nem sikerült
– Ha jól értem, itt két csoporttal van 

nagy probléma, az önkényes lakás-
foglalókkal és a jogcím nélküli la-
kókkal. Hogyan változik az önkor-
mányzat hozzáállása ehhez a két 
csoporthoz?

Fogarasi Gábor: – Az előző város-
vezetés idején az önkényes lakásfog-
lalókkal először lakáshasználati szer-
ződést, később lakásbérleti szerződést 
kötöttek, lakcímkártyájuk lett. Ezt 
a gyakorlatot mi azonnal elkezdtük 
megszüntetni. 
Nyőgéri Lajos: – Jogcím nélküli lakó 
úgy lesz valaki, hogy felhalmozódott a 
lakbértartozása, lejárt a szerződése, és 
a hátralék miatt nem tudott új szerző-
dést kötni. A bérlőink több mint har-
mada jogcím nélküli. Ebben lépéseket 
kell tennünk, hiszen az a célunk, hogy 
bérleti szerződéssel rendelkező, fizető 
bérlőink legyenek.
Fogarasi Gábor: – Az elmúlt két és 
fél évben az a gyakorlat alakult ki, 
hogy egyedileg vizsgáltuk meg, miért 
vált valaki jogcím nélkülivé. Máshogy 
kezeljük azt, aki korábban rendesen 
fizetett, de történt valami az életében, 
és néhány hónapig nem tudott fizetni. 
Az ilyen esetekre az érintettel együtt 
keresünk megoldást, hiszen ez telje-
sen más, mint ha valaki huzamosabb 
ideig, szándékosan szabotálja a fize-
tést. 
Nyőgéri Lajos: – Tartozást nem en-
gedünk el. Hiszen ez méltánytalan 
azzal szemben, aki rendesen fizet. Az 
együttműködésre kész tartozóknak 
családsegítő mentorok, tanácsadók 
közreműködésével egy olyan ajánla-
tot adunk, ami mindkét fél, a lakó és 
az önkormányzat számára is előnyös 
hosszabb távon is.

Nyőgéri Lajos és Fogarasi GáborNyőgéri Lajos és Fogarasi Gábor
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Az ökovezetésnek megannyi előnye 
van. Nem csak környezetbarát, 

hanem gazdaságos is. Épp ezért a 
következőkben a HungAIRy Life integ-
rált projekt keretén belül bemutatjuk, 
hogy miért és hogyan érdemes átállni 
erre a vezetési módra.

 l PécsMa.hu
Az ökovezetés egy több mint 10 éve 
egyre népszerűbb környezetbarát, gaz-
daságos autóvezetési technika, amely-
lyel nem csak az üzemanyag-fogyasz-
tás, de a szennyezőanyag-kibocsátás és 
a zajszennyezés is csökken. 

Milyen	előnyei	vannak	
a	környezetbarát	
vezetésnek?

 ÄCsökken az autó kibocsátása, így ke-
vésbé szennyezi a levegőt.
 ÄPénztárcabarát: csökken az üzem-
anyag-fogyasztás.
 ÄTovább megőrizhető a kocsi jó  
állapota.
 ÄNem igényel anyagi befektetést, se 
nagyobb erőfeszítést.
 ÄBárki számára könnyen elsajátítható.
 ÄBármilyen korú, méretű és típusú 
autó vezetése esetén alkalmazható.

Tanácsok a környezetbarát vezetéshez.
Rendszeres karbantartás: A megfe-
lelően karbantartott motor működése 
hatékonyabb, ezáltal az üzemanyag 

felhasználása és a károsanyag-kibocsá-
tása is alacsonyabb. 
Folyamatos haladás a forgalomban: 
Megfelelő követési távolság tartásával, 
a közlekedési viszonyok figyelésével 
egyenletes átlagsebesség tartható fenn, 
így a jármű fogyasztása csökkenthető.
A guminyomás rendszeres ellenőrzé-
se: A nem megfelelő keménységre fújt 
gumiabroncsok akár 4 százalékkal ma-
gasabb fogyasztást eredményezhetnek.
Felesleges súly szállításának kerülé-
se: Minél nehezebb a kocsi, a motornak 
annál nagyobb tömeget kell megmoz-
dítania, így megnő a fogyasztása is. A 
jármű kihasználtságának növelése: 
Az autó befogadóképességének kihasz-
nálásával – például telekocsival törté-
nő munkába járással – csökkenthető a 
személyek összes üzemanyag-felhasz-

nálása. Megfelelő sebességfokozat 
és fordulatszám: A fogyasztás szem-
pontjából a legkedvezőbb, ha a lehető 
legnagyobb sebességfokozatot használ-
juk azon a legalacsonyabb sebességen 
és fordulaton, ahol a motor még nem 
erőlködik. Ha nem használjuk, szed-
jük le a tetőcsomagtartót: Az autóra 
felszerelt külön alkatrészek növelik a 
jármű légellenállását, így pedig nő az 
üzemanyagfelhasználás is. Ha semmit 
nem pakolunk a tetőcsomagtartóra, az 
akkor is 15 százalékkal növelheti a fo-
gyasztást, de például egy autó tetején 
szállított kerékpár ezt a számot 30 szá-
zalékra növelheti. Fedélzeti rendsze-
rek használata: A tempomatot hasz-
nálva autópályán, sík úton, egyenletes 
haladáskor akár 10 százalékkal csök-
kenthető a fogyasztás.

Maradjunk lendületben: A legtöbb 
energiát a gyorsítás igényli, próbáljuk 
a lehető leghatékonyabban elkerülni.
Vegyük fel a tempót: A felesleges – és 
nem hatékony – fékezések és gyorsítá-
sok elkerülése érdekében figyeljük a 
zöldhullámot.
Amikor viszont csak tehetjük, akkor 
válasszunk környezetbarát közlekedési 
módokat (bringázás, sétálás, elektro-
mos közlekedési eszközök, tömegköz-
lekedés) és hagyjuk otthon az autót. 
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg.

Vezessünk	környezettudatosan!

Nagyon sok kiváló élelmiszert, kézműves ter-
méket előállító családi-, és kisvállalkozás 

küzd azzal a nehézséggel, hogy nem talál utat 
a fogyasztókhoz. A SPAR helyi termelőknek indí-
tott beszállítói rendszere nekik kínál lehetőséget 
azzal, hogy az üzletlánc polcaira is felkerülhet-
nek termékeik. 

A Régiók Kincsei program közvetlen támogatást 
nyújt a hazai agrárágazatban tevékenykedő kister-
melőknek, miközben termékeik révén az egészséges 
életmódot támogató, jó minőségű, magyar élelmi-
szerekhez juttatja a vásárlóit. Egy csokorba gyűjtik a 
helyi kistermelők legjavát, a polcokon pedig a piros 
almás logóval ellátott termékek egyértelműen jelzik 
a vevők felé, hogy az ilyen áru megvásárlásával nem 
csak jó minőségű élelmiszerhez jutnak, de közvetle-
nül is támogatják a hazai kistermelőket és munka-
helyek teremtéséhez járulnak hozzá. 
A SPAR 2022 őszéig hat regionális központot alakít 
ki az országban Nyíregyházán, Pécsett, Győrben, 
Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Hódmező-
vásárhelyen. Ezek egyfajta logisztikai központként 
juttatják majd el az almás védjeggyel ellátott hazai 
termékeket a térségükben lévő SPAR áruházak 
polcaira, hangsúlyt fektetve a környezetvédelmi 
szempontokra, vagyis arra, hogy a szállítási költsé-
gek a lehető legkisebbek legyenek. 
Most olyan kistermelőket, vállalkozásokat keres 
a SPAR, akik termékeikkel értéket képviselnek, 

„helyi hősökként” a közösségük elismert tagjai, és 
termelésük helyszíne a pécsi régióközpont 50 km-
es sugarú körzetében található. A vállalat számára 
eddig is elsődleges cél volt a magyarországi terme-
lők és vállalkozások támogatása, a forgalmazott 
élelmiszeráruk több mint 90 százaléka már most 
is hazai forrásból származik. Az 1,7 milliárd forint 
értékű „Régiók Kincsei” program pedig tovább 

növeli a magyar kistermelő beszállítók értékesíté-
si lehetőségeit. A SPAR számára fontos szempont, 
hogy miközben a tervek szerint 2022-re legalább 
száz kistermelő válik beszállítói partnerré, egyúttal 
bővül az árukínálat is. A helyi lakosok által ismert 
gazdák „piros almás” termékei tovább színesítik a 
vásárlói élményt, és még közvetlenebbé teszik az 
áruházak és a fogyasztók kapcsolatát. 
A „Régiók Kincsei” programba a következő 
online felületen lehet jelentkezni: 
https://beszport.spar.hu/hu/regiok-kincsei

Új	beszállítókat	vár	a	SPAR	Pécs	körzetéből	
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A	pécsi	püspök	szerint	a	közösséghez	tartozás	a	legfontosabb
A Pécsi Egyházmegye vezetőjével, Felföldi Lász-

ló megyéspüspökkel beszélgettünk pünkösd 
előtt. Az ünnep mellett szóba került, hogy milyen 
kihívások várnak a papi közösségre, de az is kide-
rült, hogy mikor nyílik meg a Rózsakert a nagykö-
zönség számára.

 l Szakács Miklós
– Bő fél évvel ezelőtt készítettünk önnel interjút leg-

utóbb, akkor egy éve volt az egyházmegye élén, és 
azt mondta, már szinte otthon érzi magát a vá-
rosban. Mostanra igazi pécsivé vált?

– Egyre inkább pécsivé válok – mondta mosolyog-
va Felföldi László. – De ez egy folyamat. Először 
tájékozódni kellett, hogy kiismerjem magam, aztán 
megismerkedtem az emberekkel, a közösségekkel. 
Most már az embereken keresztül, ahogyan rám 
köszönnek a városban, ahogyan beszélnek velem, 
ahogy egyre természetesebben lépnek be hozzám, 
érzem azt, hogy egyre inkább ide tartozom. Hatal-
mas segítség nekem, hogy egészen kiváló munkatársi 
csapatom van. A civil világban is nagyon jó emberek 
segítik a munkámat, akárcsak itt bent, az irodában, 
különösképpen pedig a papságban.
– Mennyire más az itteni élete, mint ezt megelőző-

en Nyíregyházán és Debrecenben?
– A vidéki élet nagyjából mindenhol ugyanaz. Azon-
ban Pécsett ehhez hozzájön egy egészen különleges 
mediterrán hangulat, mely egy másfajta életritmus-
sal jár együtt.

– Amikor megérkezett ide, és sikerült kicsit megis-
merni az egyházmegyét, milyen célkitűzések fo-
galmazódtak meg önben?

– Elsősorban az volt a célom, hogy minél hamarabb 
megismerjem a közösségeket. Hogy ne csak papíron 
lássam őket, hanem szemtől szemben. Menni kell, 
jelen kell lenni folyamatosan, és megismerni az em-
bereket. 

Másfél év távlatából nyugodt 
szívvel mondhatom, hogy remek 

közösségekkel találkoztam.

– És mi a helyzet az infrastruktúrával?
– Ebben a kérdésben mindig előre kell menni. Két 
különleges fejlesztésünk zajlik jelenleg, Pakson és 
Tamásiban, ahol iskolákat építünk. Ezek nagy előre-
lépések, igazi ajándék, hogy meg tudjuk valósítani. 
Persze emellett plébániák, templomok felújítása je-
lenleg is folyamatban van az egyházmegyében mint-
egy harminc helyszínen.
– A pécsieket két dolog foglalkoztatja leginkább. 

A székesegyház és a Rózsakert. Előbbi esetében 
hosszú évek óta szinte mindig volt valamilyen re-
konstrukció, átépítés, míg utóbbiról úgy tudjuk, 
hogy már elkészült, viszont még nem nyílt meg.

– Azt az örömhírt tudom megosztani mindenkivel, 
hogy a székesegyház felújítása befejeződött. Ez egy 
hatalmas templom, így hétköznapi jelentőségű, ap-
róbb munkák folyamatosan akadhatnak, de most 

azt tudom mondani, hogy hosszú évek után rend-
ben van a székesegyház. A Rózsakert úgynevezett 
technikai átadása már megtörtént, de a funkciójára 
valójában még nincs felkészítve. Olyan ez, mint ami-
kor átadunk egy lakást, de nincs berendezve: szép, 
nagyon takaros, de lakni még nem lehet benne. Ez 
a felkészítés folyamatban van, és jelen állás szerint 
augusztus 20-án tudjuk majd hivatalosan is átadni, 
megnyitni.
– Pünkösd apropójából ültünk most le beszélgetni. 

Bár ez is egy nagy ünnep, mégis nem gondolja 
úgy, mintha karácsony és húsvét árnyékában lé-
tezne csupán?

– Valóban így van. A pünkösd leginkább lelki tör-
ténés. Tulajdonképpen látható, fizikai történések 
alig veszik körül, nem úgy, mint a karácsonyt vagy 
a húsvétot. Az első pünkösd is belső történet volt.  
A tanítványok együtt voltak, egy helyen, és érezték, 
hogy megváltozott a világ. Az igazi változás azon-
ban mindig, mindenki életében a belső változás. 
Ezért nagyon fontos, hogy a mostani pünkösdöt jól 
éljük meg, és segítsünk a híveknek is jól megélni. 
Fontos, hogy megtaláljuk, a Szentélek itt és most 
milyen úton akar vezetni minket. Nagyon külön-
leges Isten vezetése. A lélek által világosan beszél 
mindenki életében, de ez egy belső hang. Erre fi-
gyelni kell. Valaki azt mondja, hallgass a szívedre, 
más azt, hallgass a józan eszedre vagy épp hallgass 
önmagadra. Az embernek meg kell találnia ezt a 
tiszta hangot. Vigyázni kell azonban, és figyelni az 
apró megkülönböztetésekre, mert az emberi buta-
ság is belülről jön.
– És hogyan tudja az ember észrevenni, hogy mikor 

szól hozzá Isten?
– Sokszor várni kell erre, nem jön magától, pláne 
nem azonnal. Nem véletlenül szoktuk mondani, 
hogy „aludj rá egyet”. Figyelni kell. Hallgatni. Ez 
nem valami misztikus dolog, nem egy elvont, csak 
a katolikusoknak, csak a szenteknek kijáró mozza-
nat, hanem minden ember, minden család, minden 
közösség életében jelen van. A papi szolgálat legna-
gyobb küldetése, hogy segítsük az embereket a sze-
mélyes istenkapcsolatukban, és segítsük az embere-
ket a közösségi kapcsolataikban. Nagyon sok ember 
boldogtalanságának az az oka, hogy nem tartozik 
semmilyen közösséghez, nincsenek szép, emberi 
kapcsolatai. 

A közösség nem egy elvont fogalom. 

Ott van például a család. Nem kell, hogy tökéletes 
legyen, csak legyen. Az egyháznak most újra meg 
kell találnia annak az útját, hogy ebben segítse az 
embereket. Hiszen a világ megváltozott, és épp ezek 
a közösségi élmények tűnnek el.
– A sokat hangoztatott paphiány mellett el tudják 

végezni ezt a segítő munkát?
– A paphiánynak két oldala van. A hívek létszám- 
arányának megfelelő a papok száma. A problémát az 
jelenti, hogy óriási területen oszlik el mindez. Éppen 
ezért kell alkalmazkodnunk a kor sajátosságaihoz. 
Ötven évvel ezelőtt például élő és aktív közösségek 
voltak, közösségszervezéssel és építéssel egy pap-
nak alig-alig kellett foglalkoznia. Ma viszont épp ez 
a legnagyobb feladat, egyben a legnagyobb kihívás 
is, hiszen egy-egy papnak több helyszínen kell mik-
roközösségeket menedzselnie, megtalálni azokat az 
embereket, akik a közösségek építésében aktív szere-
pet tudnak vállani.

„Egyre inkább pécsivé válok”„Egyre inkább pécsivé válok”
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Június 7-től módosul a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szemé-
szeti Klinika betegellátása. A részletekről a PTE tájékoztat.

• Június 7-én csak ügyeleti ellátás lesz.
• A klinika ambulanciája június 8-tól a Rákóczi út 2. szám alatti telephe-

lyen működik, a járóbeteg-szakrendelések a Garay utca felől érhetők el.
• A fekvőbetegosztály (műtétek) és a Makula szakambulancia továbbra is 

az Akác u. 1. szám alatti telephelyen üzemel.
• A szemészeti ügyeleti ellátás az Akác utcai telephelyen folyamatosan 

biztosított.

Az egyetem arra is felhívja a figyelmet, hogy a szájmaszk viselése továbbra 
is kötelező a PTE Klinikai Központ betegellátó egységeiben.

Változik	a	betegellátás	
a	szemészeti	klinikán

Baranyában	szülne?	
Fontos	hírünk	van
A mohácsi kórház honlapján jelent meg az a lakossági tájékoztató, 

mely szerint az intézmény területi ellátási kötelezettségébe tartozó 
szülészeti eseteket a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinika vette át június 1-től.

 l PécsMa.hu
Mindeközben a pécsi klinikán zajlik a munka, költözésekre, és átszerve-
zésekre is sor kerül a családbarát szülészet és reprodukciós kutatóközpont 
kialakítása miatt.
Korábban is cikkeztünk róla, hogy átmenetileg bezárt – akkor koronaví-
rus-megbetegedések miatti humánerőforrás-hiányra hivatkoztak – a mo-
hácsi Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, akkor is Pécsre került át az el-
látás.
Lapunk érdeklődött a PTE-nél, mi indokolta a mostani döntést, illetve 
kell-e számítania a korábban Mohácsot preferáló várandósoknak a pécsi 
osztály esetleges túlterheltségére. A következő választ kaptuk a PTE kap-
csolati igazgatójától, Győrffy Zoltántól: „A Pécsi Tudományegyetem Klini-
kai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika az állapotnak megfelelő, 
legmagasabb szintű szakmai ellátást nyújt valamennyi ideérkező beteg szá-
mára.”

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  
ingyenes parkolási lehetőséget biztosítanak az intézmény udvarában.

Véradási	időpont:
• kedd, szerda, péntek: 8.00–15.00
• csütörtök: 8.00–17.30 – ezen az akciós alkalmon a véradást az Apolló 

moziba felhasználható mozijeggyel és könyvvel köszönik meg!
A véradók adománya a betegek számára a gyógyulást, gyakran a túlélést, az 
életben maradást jelenti. A vérkészlet egyensúlyát egyre nehezebb fenntar-
tani, a megbetegedések miatt a kiszállásos véradások lemondása egyre nő, 
ugyanakkor a kórházi felhasználási igények is folyamatosan emelkednek. 
Aki teheti, adjon vért! Az intézetek nyitva vannak, a véradások helyszínei 
biztonságosak, ügyelnek a véradók és a munkatársak egészségére.

Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és 
tb-kártyáját. További részletek: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

Véradás	június	7–10.

A pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati KlinikaA pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
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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
További elérhetőségek a megye állatorvosi ügyeleteihez: baranyaugyelet.hu

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.
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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.

Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/70/318-4000
Perczel u. 43 nm lakás eladó. 
Telefon: 06/70/318-4000
Kertvárosi eladó lakást keresek. 
Telefon: 06/70/304-8038
Belvárosi, 40 nm-es lakás eladó. Ár: 
20 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Pécs-Belvárosában, 54 nm-es, 
2 szobás, jó állapotú, erkélyes 
téglalakás kerthasználattal. Ár: 
34,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

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

Harkányban, a fürdő közelében, 
30 nm-es, felújított, műanyag 
ablakos, földszinti apartman lakás, 
ingyenes gépkocsi parkolóval. Ár: 
14,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Mecsek áruháznál, 35 nm-es, 
II. emeleti, 1 szobás, felújított, 
műanyag ablakos téglalakás. Ár: 
23,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Belvárosban felújítandó belső 
udvari lakás 2 garzon kialakítási 
lehetőséggel eladó 21,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Irgalmasok utcai, földszinti lakások 
parkolóval: 2 szobás: 50 nm+ 
24 nm galéria, 37 MFt; 2 szobás: 
36 nm+12 nm galéria, 27 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

Petőfi utcában 46 nm-es, 2 szobás, 
felújított, földszinti akadálymentesített 
lakás eladó. Irányár: 30,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Kertvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, 
műanyag ablakos, erkélyes panellakás. 
Ár: 24,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

INGATLAN
Értékbecslés. Telefon: 
06/70/318-4000
Pécs és környéki eladó 
ingatlant keresek készpénzért. 
Telefon: 06/30/929-9180

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

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

TOLNAI KERT lakópark

Pécs-Vasason 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház. Ár: 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécstől 10 km-re, Harkány felé 
javításra szoruló családi ház 
eladó. Telefon: 06/20/580-9287
Kodály Központnál, 2 lakásos 
lakóház, 2x85 nm, garázs+udvarral, 
esetleg külön is. Ár: 45 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Abaliget központi részén 80 nm-es, 
részben felújított lakóház, 200 nm-es 
melléképülettel, 700 nm 
kerttel. Irányár: 19,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás 
lakóház kerttel és garázzsal. Iár: 
31,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Eladó garázst, tárolót, pincét 
keresek. 06/70/304-8038

Szalántán 3 szobás, 90 nm-es 
lakóház, dupla garázzsal és 
melléképülettel, alagsorral, 4000 nm 
területtel. Irányár: 29,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Romonyán 130 nm-es, amerikai 
konyha, nappalis+3 szobás új építésű 
lakóház, 1300 nm területtel, 
65-70%-os készültséggel. Iár: 
34,5 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
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
Kertvárosban 80 nm-es családi ház, 
75 nm befejezetlen tetőtérrel, plusz 
különálló 37 nm lakrésszel, 750 nm 
telekkel eladó. Iár: 64,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pécs, Abaligeti úton 45 nm-es, belső 
felújításon átesett, bővítési engedéllyel, 
950 nm-es összközműves telken 
családi ház eladó. Iár: 18,9 MFt. 
Telefon: 06/70/673-8578
Ispitaalján 35 nm-es, mélyföldszinti 
garzon eladó 18,5 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Vasason eladó bontatlan 
házrész (65 nm). Iár: 18,5 MFt. 
Telefon: 06/20/367-1564
Pellérdi úton 2x136 nm felújított 
ikerház eladó. Lakásonként 
1 nappalival, 3 szobával, 2 fürdővel, 
parkosított udvarral. Ár: 121 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Pécsudvardon 950 nm építési 
telek eladó. Irányár: 4,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Tétény utcai, 63 nm-es, 3 szobás, 
szigetelt, műanyag nyílászárós 
családi ház, 200 nm udvarral, 12 nm 
műhellyel eladó. Iár: 22,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Szalántán 40 nm önálló üzlet 
eladó. Irányár: 20,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Ispitaalján 2 lakásos, felújítandó 
lakóház eladó 54,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Nyugati-Kőhíd dűlőben építési 
telkek eladók, 1096 nm-12,9 MFt, 
2033 nm-17,9 MFt-os irányáron. 
Közművesítés folyamatban, az benne 
van az árban. Telefon: 06/30/237-5932
Forrás üzletházban 44 nm-es, 
földszinti üzlet eladó 25 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Pécsi, összkomfortos, gázfűtéses 
garzon kiadó. Iár: 60 EFt/hó. 
Telefon: 06/70/781-7657

ÁLLÁS
Munkatársat keres a Pécsi 
Hosszú Cég Duguláselhárítás és 
Útközműtechnika Kft. Alapelvárás:- 
B. kategóriás jogosítvány. Előnyt 
jelent: - Hegesztő szaktudás,- C. 
kategóriás jogosítvány, - Vízvezeték 
szerelésben szerzett tapasztalat. 
Jelentkezés: hciroda82@gmail.com
Szakképzett ápolónő éjszakás 
műszakot vállal heti 3-4 alkalommal 
10 órát, Belváros, Mecsek. 
Telefon: 06/30/719-1603

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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Szorgalmas női vagy férfi 
munkatársat keres az Egerági 
Kertészet, könnyű fizikai munkára, 
betanítással, hosszú távra. 
Versenyképes jövedelem, utazási 
támogatás. Telefon: 06/20/209-4209

TÁRS
70 éves, 165 cm magas özvegy férfi 
vagyok, minden káros szenvedélytől 
mentes, lakásom van, szerető társam 
keresem. Telefon: 72/318-554
Pécsi özv. asszony szeretne 
megismerkedni pécsi, nemdohányzó, 
független férfival, 79-81 évesig. 
Telefon: 72/746-648

SZOLGÁLTATÁS
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. Június 30-ig, akár 20% 
kedvezmény! Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Fűnyírást, bozótirtást, zöld terület 
kezelését, kedvező áron vállalom. 
Telefon: 06/30/171-7762
Redőny/szúnyogháló akció! 
20-40% kedvezménnyel! 
Hőszigetelt/elektromos redőny, 
reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó 
gyártása/szerelése/javítása. 
Nyugdíjasoknak kedvezmények! 
Telefon: 06/30/503-3431

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431
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
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

Mosógépek, hűtőgépek 
javítása garanciával. 

06/20/944-4233

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
Festést-mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 
Telefon: 06/30/134-9187

Lakásfelújítás, kőműves munkák,
hidegburkolást, szobafestést 

vállalunk. 06/30/900-3250

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel 
precíz munka, reális áron. 
Telefon: 06/70/271-4846
Víz-, villanyszerelés, kisebb 
javítások. Telefon: 06/70/774-1140
Belső kőművesmunkák. 
Telefon: 06/70/520-9981
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Fodrász házhoz megy, Ildi. 
Telefon: 06/70/582-0720
Fűnyírás, bozótirtás, telektisztítás, 
veszélyes fakivágás hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/20/511-7456
Gyógypedikűr. Telefon: 
06/30/617-2003
Csőtörés, dugulás elhárítás, 
vízvezetés-szerelés. Telefon: 
06/20/298-4206
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/70/215-9583
Fűkaszálást vállalok. 
Telefon: 06/20/595-1757
Kőműves és bádogos munkát 
forrasztással, garanciával vállalok. 
Telefon: 06/30/341-3165
Lakásszerviz, lakatosmunka, 
karbantartás. Telefon: 06/70/774-1140

Napellenző, ponyvacsere, javítás, 
reluxa, roletta, harmonikaajtó 
készítés. Telefon: 06/30/993-3064
Szobafestés, mázolás 
bútormozgatással, takarással, 
sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906

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

műanyagból, fából 10–30% 
kedvezménnyel.

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

Hívjon bizalommal!

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
Favágás alpintechnikával, 
emelőkosárral, fűnyírás, 
bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Villanyszerelés, hibakeresés. 
Telefon: 06/30/340-8824

Klímatelepítés-karbantartás.
Mercz Klíma • 06/30/553-7206

Gyógypedikűr. Telefon: 
06/70/321-5090
Sejtszintű kezelések kristályok, 
ásványok DNA eredménnyel. 
Telefon: 06/20/613-7017
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Lakásfelújítás, festés, 
gipszkartonozás, komplett fürdőszoba 
felújítás, teljes körű ügyintézéssel. 
NORBITECH Kft. 
Telefon: 06/30/214-4307

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

Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Tetőszigetelés, fedés, kőműves, 
lakatosmunka. Rövid határidő. 
Telefon: 06/30/390-4577
Tetőjavítások, komplett tető, 
szerkezet építés, bádogos munka, 
tetőablak beépítés. Telefon: 
06/20/912-7881, 06/30/615-2529

Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Térkövezés, burkolás, parkettázás, 
támfalépítés, azonnali kezdés. Telefon: 
06/30/615-2529, 06/20/912-7881
Kőművesmunkák, hőszigetelés, 
burkolás, festés, földmunka, 
parkettázás, azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/30/615-2529, 
06/20/912-7881

Operációkra, műtétekre felkészítés 
eredménnyel. 06/20/613-7017

Építkezők figyelem! Átalakítást, 
bővítést, hideg, meleg burkolást, 
homlokzat és lapostetők, hő, 
vízszigetelést utólagos falszigetelést 
vállalok. Tetők, kémények újra 
építését, bontását vállaljuk. 
Referenciákkal, garanciával, számlával 
vagy az nélkül, egyedülállónak, 
nyugdíjasoknak némi kedvezménnyel. 
Telefon: 06/70/679-1927

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, 
csempe felújítása. Telefon: 
06/30/294-0144

Pécs, Apáczai Műv. Ház aula 
(volt Nev. Központ) 

Apáczai Cs. J. körtér 1. 

Június 18., szombat 11-18 h 
Június 19., vasárnap 9-17 h

Több, mint 300 db festményből 
vásárolhat, akár részletre is! 
Kp. fizetésnél kedvezmény!

A + B Galéria Pécs 70/614-2041

Weboldalunkon 500 db  
festményből választhat: 
www.apluszbgaleria.hu

FESTMÉNYVÁSÁR

Eltartási szerződést kötnénk idős 
személlyel. Telefon: 06/30/972-0596

ADÁS-VÉTEL
Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 

festmény, hagyaték vétele kp-ért. 
Műtárgy Galéria, Citrom u. 7.

Tel.: 72/232-244,
e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

GYÁSZHÍREK
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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 hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. Név 
és telefon leinformálható. Hívjon 
bizalommal! Lasch-Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Bioptron lámpa, talpas eladó. 
Telefon: 06/30/505-7533

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

Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Háztartási gépeket ingyen elszállítok, 
vasat, fémhulladékot megvásárolok. 
Telefon: 06/30/171-7762
Lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/20/595-1757

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Régiséget, hagyatékot, 
feleslegessé vált tárgyait 
megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos 
János. Telefon: 06/70/309-9706
Női hajat veszek! Le is vágom. Házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/456-2040
Lábmasszírozó infra sugárral 
is működő. Gőzölős kárpit- és 
padlótisztító, új gyapjútakaró 
130x180 cm eladó. 
Telefon: 72/442-588
Eladó emeletes fa gyerekágy, 
íróasztal, plüss kanapé – 
kihúzható, férfi bicikli, centrifuga. 
Telefon: 06/30/316-8758
Lomtalanítást vállalok, régiségeket 
vásárolok. Telefon: 06/20/367-1564

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

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

Elköszönt	Csirkétől	a	PEAC	
–	Pakson	folytatja	a	pécsi	szakember
Amit lapunk már hetekkel ezelőtt megírt, az a na-

pokban hivatalos lett: az NKA Universitas PEAC női 
kosárlabdacsapata nem hosszabbította meg a vezető-
edző, Csirke Ferenc most lejáró szerződését.

 l Szakács Miklós
A zuhanyhíradóban már a bajnoki szezon lezárása előtt 
nyílt titokként lehetett kezelni a hírt, hogy hiába az utób-
bi hét esztendő legjobb eredménye, így sem maradhat 
Csirke Ferenc a PEAC együttesének vezetőedzője. A klub 
ugyan pár hete még lapunknak is azt nyilatkozta, hogy 
egyelőre nem időszerű a szakmai stáb jövőjéről beszélni, 
de a PécsMa.hu-n már akkor is jeleztük, hogy minden bi-
zonnyal elköszönnek a pécsi szakembertől.

Május 30-án az NKA Universitas PEAC 
mindezt hivatalosan is bejelentette. 

Közleményükben az áll, hogy az új szezonnak új szerve-
zeti működés mellett új szakvezetéssel és komoly célok-
kal vágnak neki. Ennek egyenes következményeként pe-
dig Csirke Ferenccel és segítőjével, Szentendrei Áronnal 
nem hosszabbítják meg most lejáró szerződésüket. Hogy 
ki lesz Csirke utódja a kispadon, egyelőre nem jelentette 
be a klub, de azt már jelezte, hogy hamarosan részletesen 
fogják tájékoztatni a szurkolókat az új stáb személyi ösz-
szetételéről.

Közben az is hivatalossá vált, hogy az Atomerőmű SE ve-
zetőedzőjeként folytatja a következő szezonban Csirke, 
ezt a paksi férficsapat szintén aznap jelentette be sajtó-
tájékoztatón.

Pécs	lesz	a	kosárlabda	fővárosa:	NBA-bajnok	
edző	érkezik	a	nemzetközi	konferenciára
Ismét megrendezik a Nemzetközi Kosárlabda Konferen-

ciát Pécsen, a július 23–24-én zajló eseményen világhírű 
előadók vesznek részt, az egyik sztárvendég a Toronto 
Raptors csapatát 2019-ben bajnoki címig repítő Nick Nur-
se lesz.

 l PécsMa.hu
Még alig fejeződött be az első, óriási hazai és nemzetközi 
visszhangot kapó I. Nemzetközi Kosárlabda Konferencia, 
máris elkezdődött a következő, júliusi rendezvény szervezé-
se – írja honlapján a Rátgéber Akadémia.

A januárihoz hasonlóan a nyári konferencián 
is elismert, híres szakemberek előadásait 

hallgathatják meg az érdeklődők.

Személyesen látogat el Pécsre, és öt előadást fog tartani az 
NBA-ben az év edzőjének megválasztott Nick Nurse, aki 
2019-ben vezetőedzőként bajnoki címig vezette a Toronto 
Raptorst. Itt lesz Stephen Curry felfedezője és edzője, Robert 
McKillop, valamint a FIBA Europe Játékvezetői Bizottságá-
nak vezetője, Davorin Nakic. Előadást tart továbbá Török 
Zoltán, az Euroliga-győztes Sopron ügyvezető igazgatója; 
az NBA-bajnok Serge Ibaka személyes teljesítménytudósa, 
a Baszkföldi Egyetem elnöke, Julio Calleja-Gonzalez; a tel-
jesítmény-hatékonyság növelésének szakértője, Igor Jukic.
A görög kosárlabdázás aranykorában hét évig az Arisz, há-
rom évig a PAOK segédedzőjeként dolgozó Ernest Radjen 
is Pécsre látogat, ő világszínvonalú edzőtovábbképzőkön 
tartott előadásokat, és a Rátgéber Kosárlabda Akadémia 
mentoredzője.

Az egybegyűlteknek beszél majd Németh László, aki három 
nemzet válogatottját is irányította, és négy különböző or-
szágban nyert bajnoki címet, valamint a Szpartak Moszkvá-
val Euroliga-győztes, Európában az év edzőjének választott 
Rátgéber László, a konferenciának otthont adó akadémia 
szakmai és stratégiai igazgatója.
A júliusi eseményen újdonság lesz, hogy a kosárrajongók 
ezúttal nem csak elméleti előadásokat, hanem gyakorlati 
bemutatókat is láthatnak a világ legjobb szakembereinek 
prezentálásban.

Íme	a	legfontosabb	információk	a	II.	
Nemzetközi	Kosárlabda	Konferenciáról:

 Ä Időpont: július 23–24.
 ÄHelyszín: Rátgéber Kosárlabda Akadémia (Megyeri út 
74/1).
 ÄA konferencia angol és magyar nyelven zajlik.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről később 
adnak tájékoztatást a szervezők.

Csirke FerencCsirke Ferenc
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