
10 MADE IN PÉCS æ Készült           szabvány szerint a pécsi Duplex Rota nyomdában.

Uniós beruházásból  
újul meg  
Pécs szennyvíztisztító telepe
GIGAPROJEKT ZAJLIK 
Pécs határában: több éves 
előkészítő munka ered-
ményeként fejlesztik a 
város szennyvíztisztító 
telepét. A beruházásra az 
önkormányzat rendkívüli, 
mintegy 7,2 milliárd forint 
vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert a Környe-
zeti és Energiahatékony-
sági Operatív Program 
(KEHOP-2.2.2-15-2016- 
00056) keretében.

A már javában zajló 
fejlesztések többek közt 
lehetővé tesznek egy har-
madik tisztítási fázist is a 

jelenlegi mechanikai és 
biológiai tisztítás mellett. 
A technológiai korszerű-
sítésre nagy szükség 
volt az 1980-as években 
tervezett telepen, ugyan-
is az évek során változ-
tak a vízfelhasználási 
szokásaink (ezzel együtt 
a szennyvíz összetétele, 
minősége, mennyisége 
is), másrészt a csatorna-
hálózat is folyamatosan 
bővül, mindemellett 
szigorodnak a hazai és 
nemzetközi előírások. 

A TETTYE FORRÁS-
HÁZ Zrt. által működ-

tetett szennyvíztisztító 
telep jelenleg százhatvan-
ezer embert szolgál ki, 
egész Pécset és tizenkét 
környező települést. 
Évente mintegy tízmillió 
köbméter szennyvizet 
fogadnak be és kezelnek 
itt, éppen ezért fontos 
kiemelni, hogy az építési, 
átalakítási munkálatok a 
régi tisztítómű folyama-
tos üzemeltetése mellett 
zajlanak. 

A beruházást követően 
a telep megnövekedett 
kapacitással akár két-
száztízezer ember szeny-

nyvizét fogadhatja, és a 
mostaninál is tisztább 
formában tudja majd a 
megtisztított használt 
vizet visszaengedni a 
természetbe, a Duna 
vízgyűjtő területére.  
A szennyvíztisztító telep 
tervezett tisztítási kapaci-
tása: 55 000 m3/nap.
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MINDENKI PÉCSI
AKAR LENNI...
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A PTE-N SZERZETT DIPLOMA PIACKÉPES!

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN TANULNAK
HALLGATÓINK EGY CSODÁS VÁROSBAN
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KIEMELKEDŐ KOLLÉGIUMI ÉS
ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK
VÁRJÁK AZ EGYETEMISTÁKAT

AZ EDUC SZÖVETSÉG TAGJAKÉNT HAT
EGYETEM VIRTUÁLIS KAMPUSZÁRA
VAN BEJÁRÁSUNK

VILÁGSZÍNVONALÚ A PÉCSI OKTATÁS
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Magyarország elso egyeteme

A nemzetköziesedés nem áll meg
A PTE közel megduplázta a Pécsett tanuló külföldi diákok számát, aminek komoly pozitív ha-
tása van a helyi gazdaságra és kultúrára is. Erről, és a járvány hatásairól is beszélgettünk  
Dr. Tarrósy Istvánnal, az egyetem nemzetközi igazgatójával.

Az elmúlt években egy-
re több külföldi diákot 
látni Pécsett. Hogyan 
változott a számuk?
2015-ben, amikor straté-
giai fontosságúvá emeltük 
ezt az ügyet, nagyjából 
2400 külföldi diákunk 
volt, akik többségében 
az orvosi képzéseken 
tanultak. Ma már közel 
ötezer külföldi hallgató 

jár a PTE-re, ráadásul a 
két szám közti különbség 
szinte kizárólag a nem-or-
vosi szakokon tanul. 
Szembeötlő a külföldi-
ek jelenléte az étter-
mek, bárok teraszain. 
Mit lehet tudni a 
hallgatók gazdasági 
hatásáról? 
A külföldi hallgatók 
most már ugyanakko-

ra bevételt jelentenek 
az egyetemnek, mint a 
magyarok, és a gazdasági 
hatásuk nem áll meg itt. 
Éves szinten, a megyei 
GDP 1%-át az ő költé-
seiknek köszönhetjük. 
Ráadásul nem csak a 
meglévő szolgáltatásokat 
veszik igénybe, hanem 
motiválják is a helyi 
gazdaságot arra, hogy az 
ő igényeiknek megfelelő 
minőségű és fajtájú szol-
gáltatásokat és terméke-
ket fejlesszenek.
Hogyan hatott erre a 
koronavírus, és ennek 
tükrében milyen fejlő-

dési lehetőséget lát az 
egyetem?
Röviden: töretlent. 2019 
óta veszünk részt az EU 
egyik kiemelt projektjé-
ben, az EDUC – Europe-
an Digital UniverCity 
szövetségben, ahol 5 
európai partnerünkkel 
együttműködve kö-
zös virtuális kampuszt 
„építünk”.  Emellett 
pedig zajlik a következő 
időszakra vonatkozó 
nemzetköziesítési straté-
gia előkészítése, aminek 
a két szervezőelve a 
minőség és a fenntartha-
tóság lesz.

LOKÁL hirdetés


