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EZ AZ OPTIMIZMUS és 
az előadódó helyzetek-
re adott pozitív válasz 
jellemzi Melegh Andrea 
pécsi selyemfestőt, aki 
amellett, hogy egyedi 
hangulatú faliképeket, 
selyemsálakat, elegáns 
női táskákat és kiegé-
szítőket készít, élmény-
műhely-foglalkozásain 
az alkotás rejtelmeibe 
avatja be az érdeklő-
dőket. Ugyan a tavalyi 
karantén alatt szüne-
teltek a közös festések, 
de néhány hónapja 
a szigorú előírások 
betartásával megnyílt 
a lehetőség az egymás-
hoz közel állók vagy a 
vakcinával beoltottak 
számára az együtt 
munkálkodáshoz. 

Andrea már készül a 
tavaly debütált Selyem-
festőkert megnyitására 
is. Amint a korlátozások 
engedik, újra lehet az 
egyedi atmoszférájú 
csodálatos természeti 
környezetben alkotni. 
„A világjárvány kez-
detétől azt gondolom, 
hogy valahogy túl kell 
élni ezt a helyzetet és 
keresni kell a talpon 
maradás mikéntjét. 
Ezért is kezdtem el se-
lyemmaszkokat festeni” 
– mondja Melegh And-
rea. „Idén januárban 
többen megkerestek, 
hogy nehezen bírják 
a telet és a bezártsá-
got, szeretnének újra 
jönni, mert az alkotás 
kikapcsolja a félelmet 

és feltölti őket”. 
Melegh Andrea 

maga is kisvállalkozó, 
az elsők között csatla-
kozott a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Ipar-
kamara #Heti1Helyi 
kampányához, hiszen 
mint mondja, a jelenle-
gi helyzetben az jelenti 
a túlélést a kisebb vál-
lalkozások számára, ha 

tőlük vásárolunk. Ha 
most nem támogatjuk 
a kedvenc éttermünket, 
kisboltunkat, kézmű-
vesünket, félő, hogy a 
járvány elmúltával már 
csak lehúzott redő-
nyökkel szembesülünk.

Covid-19?  
A válasz: selyemmaszk

Több mint 65%-os készültségen a 
szennyvíztisztító telep korszerúsítése

2019 tavasza óta zajlik Pécs egyik gigaprojektje, a városi 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése, amelyre az önkor-
mányzat rendkívüli, MInTEGY 7,2 MILLIÁRD Ft EURÓPAI UNIÓS 
TÁMOGATÁST NYERT a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program (KEHOP-2.2.2-15-2016-00056) keretében. 

A STRABAG ÉPÍTŐIPARI ZRT. kivitelezésében zajló 
fejlesztések a jelenlegi mechanikai és biológiai 
tisztítás mellett többek között lehetővé tesznek egy 
újabb, harmadik tisztítási fázist is. A tisztítási folya-
mat végén így közel 100%-os lesz a Duna vízgyűjtő 
területére engedhető víz tisztasága. Január óta már 
átmeneti, próbaüzemeltetéssel (és jó eredményekkel) 
működik az újonnan épült 9000m3 reaktortérfo-
gatú biológiai medence, illetve az egyik utóülepítő 
medence is teljes szerkezeti, gépészeti felújításon 
esett át. Jelenleg is zajlik az egyik 9000m3 térfogatú 
régi biológiai medence átépítése. A szennyvíztisztító 
telep Pécset és tizenkét környező települést szolgál 
ki, ez mintegy százhatvanezer embert jelent. Évente 

mintegy tízmillió köbméter szennyvizet fogadnak 
be és kezelnek, éppen ezért fontos kiemelni, hogy 
az építési, átalakítási munkálatok a régi tisztítómű 
folyamatos üzemeltetése mellett zajlanak.

A beruházást követően a telep megnövekedett 
kapacitással akár kétszáztízezer ember szenny- 
vizét fogadhatja és a mostaninál is tisztább 
formában tudja majd a használt vizet visszaen-
gedni a természetbe. A telep tervezett tisztítási 
kapacitása 55000 m3/nap. Ezzel 
a hatalmas fejlesztéssel egy 
újabb lépést tesz a Tettye 
Forrásház a város tisz-
tább jövője felé.
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