AKADÁLYMENTES PÉCS

P ÉC S M I N D E N K I N E K N Y I T VA

Kedves városlakó!
Kedves városunkba látogató!
Megterveznéd akadálymentes sétádat, ügyintézésedet, vásárlásodat, szórakozásodat,
kirándulásodat Pécsett? Turistaként is meglátogatnál minket, és tudni szeretnéd hol tudsz
akadálymentesen közlekedni? Segítünk, ha fogyatékossággal élő vagy, idősebb,
babakocsis, vagy csak kényelmesebb így Neked!
Egyesületünk szakértő tagjai folyamatosan feltárják Pécs és környéke valóban akadálymentes helyszíneit. Értékelésünket, rövid leírásunkat találod most ebben a füzetben, kategóriák szerint. Külön köszönettel tartozunk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Turizmusfejlesztési osztályának, hogy kiadványunk megjelenítették és így most kezedben tarthatod!
Az akadálymentes helyszíneket folyamatosan aktualizáljuk, sok fotóval látjuk el, ezért
kövesd online az Akadálymentes Pécs adatbázisban is: peoplefirst.hu
Szolgáltatásunkkal szeretnénk Pécset példaértékűvé tenni és még inkább büszkék lenni
városunkra!
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Capri cukrászda
capricukraszda.hu/hu
7621 Pécs, Citrom u. 7.

Aranygaluska Étterem

Cafe Frei

egy békés kávézó finom reggelikkel, délben

cafefrei.hu
7621 Pécs, Király u. 7.

nyüzsgő önkiszolgáló étterem, este söröző,
vidám baráti társaságokkal. Az emeleten

Népszerű, kávékülönlegességeket kínáló ká-

rendezvényterem van, ez nem elérhető aka-

vézó. A bejáratnál kisebb küszöb található,

dálymentesen. A bejárat az alsó szinten tel-

ami kerekesszékkel könnyedén teljesíthető.

jesen akadálymentes, az akadálymentes WC

A benti térben jól el lehet férni, az utcafronton

megfelel az igényeknek.

Kedvelt cukrászda, nagyon kellemes teras�-

található terasz használható. A WC nem aka-

Megközelítés: busszal 30, 130, 103-as bu-

szal és remek fagylalttal. A Capri főbejárata

dálymentes. Látássérültek számára Braille

szokkal az Ifjúság útja megállóig, ezzel rög-

a Főposta felől közelíthető meg akadálymen-

étlap található, nagybetűkkel.

tön szemben található az étterem. Vagy

tesen, a várfal oldalában lévő járdán keresz-

Megközelítés: busszal az Árkádhoz érkező

2, 2A, 26, 28Y buszokkal a Plazmaközpont

tül. A járdával vigyázzunk, mert a közepén

busz mindegyikével, gyalog az Árkádtól 8

buszmegállóig, innen 6-10 perc gyalog de ki-

mélyedés fut. Több bejárata van a cukrász-

perc az Irgalmasok utcáján keresztül, aka-

sebb emelkedőn van. Autóval az Ifjúság útján

dának, az egyiken egy kerekesszékkel is elér-

dálymentesen. Vezetősáv segíti a látássérül-

tovább haladva a 400-ágyas klinika bejárata

hető 2cm-es küszöb található. Az oldalsó be-

teket is a Király utcáig. Autóval mozgássérült

előtt található 5 mozgáskorlátozott parkoló

szívében, a Konzum Irodaház az alagsorá-

járat azonban egy síkban van az utcafronttal,

parkolók a belvárosban: a Dzsámi mellett 2 db

kb. 350 méterre.

ban, mégis teljesen akadálymentes. Az alag-

ezt a bejáratot javasoljuk. Bent elég tér van

a Mária utca elején, a Dzsámitól nyugatra

aranygaluska.hu
7621 Pécs, Irgalmasok utcája 5.

Népszerű ebédelő gyorsétterem a belváros

sori étterem lépcsőlifttel megközelíthető.

kerekesszékkel. A WC nem akadálymentes.

a Janus Pannonius utca elején 3 db, a Perczel

Lent akadálymentes WC található.

Megközelítés: busszal a Zsolnay szobor

Miklós utcában 2 db a Városháza tövében.

Megközelítés: busszal az Árkád vagy Kon-

megállóban kell leszállni a 2, 2A, 3, 6, 7 bu-

Ez utóbbi van a kávézóhoz a legközelebb.

zum Áruház buszmegállókból 1 perc, a jár-

szokról, a buszmegállóból 5 perc a cukrászda.

dák, zebrák akadálymentesek. Autóval: a

Az Árkád felől is 4-5 perc gyalogosan. Ebből

legközelebbi akadálymentes parkolási le-

az irányból még több busszal lehet érkezni:

hetőség a Kossuth téren a mélygarázsban,

2, 2A, 4, 4Y, 14, 15, 3, 6, 7, 24. Autóval aka-

a Rákóczi utca felől a Hal térre kanyarod-

dálymentes parkoló a Főposta oldalában van.

va lehet bejutni. 8 db mozgáskorlátozott
parkolóhely található.
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Cafe Paulus

pauluscafe.hu
7624 Pécs, Ifjúság útja 4.

4

Degesz

degesz.hu
7633 Pécs, Ybl Miklós u. 2.

5

Uránváros városrész népszerű éttereme.

A bejáratnál rámpa található, a helyiségben
kerekesszékkel kényelmesen el lehet férni.

Az egyetemi fiatalság egyik kedvence helye

Akadálymentes WC nincsen.

a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti épülete

Megközelítés: busszal 4,23,24-es buszokkal

előtt található. A tulajdonosok egykori egye-

a Mecsek Áruház, illetve Nendtvich A. út, Ybl

temi hallgatóként hozták létre ezt az állan-

Miklós út megállókig. Autóval a 6-os úton. Nincs

dóan változó hangulatú remek helyet: reggel

akadálymentes parkolási lehetőség a közelben.
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Diana Vendéglő

dianavendeglo.hu
7632 Pécs, Diána tér 10.

6

A Diana Vendéglő Pécs „Kertváros” városrészének központjában található, népszerű
étterem az ott lakók körében. Nem kimon-

Európa Pékség

7

Főtér

foterbar.hu
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

8

9

dottan akadálymentes, de megközelíthető.

7621 Pécs, Irgalmasok u. 3.

A bejárati ajtó előtt kényelmes rámpa van.

A pécsi Európa pékségek közül ez az egyet-

terem és borbár. A bejárat akadálymentes ke-

Az ajtó kifelé nyílik, ezért segítséggel lehet

len akadálymentes. Frekventált helyen van

rekesszékes szempontból, a rámpa stabil, kb.

facebook.com/I-love-Pecs-Cafe
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

bejutni. A főbejárattól 30 méterre van a kert-

a belvárosban. Két bejárata közül az egyik

másfél méter széles. A bejárati ajtó önműkö-

Az egyik legjobb kávézó Pécsett a belváros szí-

helyiség bejárata, ez a nyári szezonban min-

az akadálymentes, a másik nem. Az üzlet

dő. A belső tér tágas, a személyzet segítőkész,

vében, speciality kávékkal, szakértő kiszol-

dig nyitva van, így elérhető. A belső terekben

belül tágas, jól el lehet férni kerekesszékkel,

udvarias. Terasza a Király utcára és a Széche-

gálással példaértékűen akadálymentesítve.

Pécs központjában lévő népszerű kávézó, ét-

I Love Pécs Café

el lehet férni kerekesszékkel. Siketek és lá-

babakocsival. Látássérülteknek nem aka-

nyi térre nyílik, a kerekesszék könnyen elfér.

Akadálymentes bejárat, bent kényelmesen

tássérültek számára nem akadálymentes, ám

dálymentes bent, nincs vezetősáv és Braille

Látássérültek számára nincsen Braille étlap,

elférni, a toalett kiválóan akadálymentes,

a személyzet segítőkész. Akadálymentes WC

feliratok sem. A választékra rálátni, az üveg-

és hallássérülteket segítő készülék sem. A ga-

a látássérültekre is gondoltak (Braille felira-

jelenleg a közelben a Krisztina téren a Kerek

vitrin ülő magasságban van, a fizetés is meg-

lériára nem lehet feljutni, mert lépcső vezet

tok). A személyzet hozzáállása kiválóan aka-

Világ Alapítványnál van.

oldott ebből a szempontból. Az ott fogyasz-

föl, és ott található a WC is.

dálymentes.

Megközelítés: busszal a belvárosból a 3, 103-

tás azonban kerekesszékből nem lehetséges,

Megközelítés: Gyalog az Árkádtól 5 perc az

Megközelítés: Gyalog az Árkádnál érde-

as buszokkal, leszállás a Berzsenyi u. megál-

mert csak álló bárpult van.

Irgalmasok utcáján keresztül, látássérültek-

mes leszállni a buszról és az Irgalmasok ut-

lóban, ami nem akadálymentes! 6-os bus�-

Megközelítés: busszal az Árkád megállónál

nek vezető sáv segít egészen a Széchényi térig.

cáján feljönni a Széchenyi térre. Az útvonal

szal a Krisztina tér megállóban kell leszállni,

kell leszállni és akadálymentesen lehet eljut-

Autóval a Dzsámi mellett 2 mozgássérült par-

akadálymentes, kis emelkedővel. A kávézó

akadálymentes, innen 10 perc séta enyhén

ni 5 perc alatt a pékségig. Vezetősáv az Irgal-

koló a Mária utca elején, a Dzsámitól nyugat-

a Városháza aljában található a Tourinform

lejtős aszfalton a Krisztina téren át, a jár-

masok utcáján található. Autóval parkolni

ra a Janus Pannonius utca elején is 3 parkoló,

irodával egy légtérben. Autóval legközelebbi

dák akadálymentesek. Autóval 100 méterre

a Kossuth téri mélygarázsban vagy az Árkád

illetve a Perczel Miklós utcában is 2 mozgás-

akadálymentes parkoló a Perczel Mór utcá-

a Diana bejáratától 2 db akadálymentes par-

tetőparkolójában lehet, illetve a Perczel ut-

sérült parkoló a Városháza tövében. Ez utóbbi

ban, az utca elején egy darab mozgáskorláto-

koló található a Diana téri piac tövében.

cában található két akadálymentes parkoló.

van a kávézóhoz legközelebb.

zott parkoló van.

3

4

				

2 cm magasságú szintkülönbségek vannak.

Nyáron hangulatos terasza van. Akadálymen-

Megközelítés: 30-as, illetve 130-as busszal

tes WC nincsen.

az Árkád bevásárlóközponttól, a Csalogány

Megközelítés: Autóval védett övezet, leg-

presszónál kell leszállni a Kodály Zoltán

közelebbi parkolási lehetőség a Váradi Antal

utcai megállóban. Itt át kell menni a körfor-

utca, illetve Jókai utca. A Jókai utcában 1 db

galom 2 süllyesztett zebráján, és kb. 50 méter

mozgáskorlátozott parkoló található a Nagy-

a járdán a sorompóig. A sorompón gyalogo-

posta előtt. Busszal az Árkádhoz érkező bu-

10

san át lehet menni, van elég hely. Gyalogosan

szokkal, majd az Irgalmasok utcája, Jókai tér,

a Sétatéren keresztül lehet eljutni a Magtárig.

Ferencesek utcája útvonalon akadálymen-

A Székesegyház előtti tér akadálymentes

tesen elérhető.

kövezett út. Parkolás: a püspökség magán-

Magtár Kávézó
pecsiegyhazmegye.hu

/puspoki-magtar-kavezo

parkolója a Magtár bejáratától 20 méterre
található és kb. 30 autónak van hely, viszont

felfestett mozgássérült parkoló nincs.

7621 Pécs, Dóm tér 6.
Kellemes kávézó és közösségi tér, igazi turista csemege! A Magtárba akadálymentesen a déli oldalon, a lenti kapun lehet bejutni.
A kapun csengetni kell, mellette egy felirat
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Nappali

található telefonszámmal, amely a recepción

Nana

szól bent. A kapunál jutottunk be kerekes-

facebook.com/nanapecs

7621 Pécs, Király u. 23-25.

7621 Pécs, Király u. 2.

Az egyik legpopulárisabb találkozóhely, pub,

Különleges étterem és rendezvényhelyszín

koncerthelyszín a belváros szívében. A bejá-

székkel, a kiállítótérrel rendelkező pincén
keresztül. A lépcsőlift akadálymentes lifttel
van összekötve. A lift Braille írással, hangos
alámondással van ellátva, így teljeskörűen
akadálymentes látássérültek számára is. Fent
tágas a tér, akadálymentes WC-vel. Van egy
plusz emelet is, ahol az előadásokra, koncertekre fenntartott nagyterem kapott helyet,

11

Mátyás Király Vendéglő

facebook.com/nappali.bar

a Városháza alatt, a belváros szívében. Aka-

rat csak rámpával megközelíthető, a bejárat

dálymentes bejárat állandó rámpával, bent

mellett csengő található, kérésre a pincérek

kényelmesen el lehet férni. Akadálymentes

készségesen segítenek. Bent jól el lehet férni,

WC-vel rendelkezik.

akadálymentes WC nincsen.

Megközelítés: Autóval a legközelebbi moz-

Megközelítés: Autóval parkolás: belvárosi

gáskorlátozott parkolóhelyek a Dzsámi mel-

vé-dett övezet, parkolás behajtási engedéllyel

oda is fel lehet jutni. A kávézó belső, fedett

matyasvendeglo.hu

lett a bíróság épülete előtt 1 db, a Mária utca

vagy mozgáskorlátozott kártyával a környező

részét is meg lehet közelíteni. A kávézó ké-

7621 Pécs, Ferencesek utcája 9.

elején 2db, a Nagy Lajos Gimnázium mellett

kis utcákban. Mozgáskorlátozottak részére

nyelmes, asztalai között folyosók vannak,

Déli menüző hely és tradicionális étterem

a Janus Pannonius utca elején 1 db. Busszal

kialakított parkoló a környéken nincs. Bus�-

így bőven elfér a kerekesszék. A terasz nem

Pécs második sétálóutcájában, a hangulatos

az Árkádnál érdemes leszállni és akadály-

szal az Árkádnál érdemes leszállni és aka-

100%-ban akadálymentes, ide csak némi

Ferencesek utcájában. Akadálymentes bejá-

mentesen el lehet ide jutni az Irgalmasok

dálymentesen el lehet ide jutni az Irgalmasok

segítséggel lehet kijutni, mivel a sétányon

rat állandó rámpával, bent jól el lehet férni.

utcája, Széchenyi tér, Király utca útvonalon.

utcája, Széchenyi tér, Király utca útvonalon.
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Reggeli

14

15

reggelipecs.business.site
7621 Pécs, Király u. 23-25.

Nagyon népszerű, különleges reggelizőhely
15 óráig, ezt követően délutánonként közösségi tér, gyakran rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. Komolyan elkötelezettek

Room Bisztro

a társadalmi felelősségvállalás iránt. Régi

roombistro.com

17
16
Tettye Vendéglő
tettye.hu

Szabadkikötő

7625 Pécs, Tettye tér 4.

A Tettye Pécs egyik legérdekesebb városré-

facebook.com/SzabadKikotoPecs

sze, sokat mesél az egykori városról. A gyö-

7626 Pécs, Király u. 64.

nyörű, hangulatos téren a Tettye Vendéglő

Ismert és kedvelt laza stílusú pub, étterem,

hosszú évek óta fontos szerepet játszik, az

napközben családi találkozóhely, kávézó, ebé-

egykori nagy városi majálisok és városi

delő hely, este rendezvény és koncerthelyszín.

kirándulók, sétálók közkedvelt helyszíne.

Érdemes ellátogatni a Király utca végére, mert

A vendéglő fő attrakciója most is a csodá-

délben különleges vegán menü ételek kapha-

latos kerthelyisége, ahol sokan tartják szí-

tóak, és a gyerekeknek kialakított belső ját-

vesen esküvőjüket. Az étlapon tradicionális

belvárosi épület. A bejárat mellé kérésünkre

7626 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.

szótér is egészen egyedi.

és sváb ételeket is találunk. A terasz akadály-

csengőt helyeztek ki, ezt megnyomva a sze-

Népszerű gyorsétterem, a Hungarikum Zsolnay

A Szabadkikötő 2021. nyarán teljesen megú-

mentes, a bejáratnál azonban lépcsők talál-

mélyzet rámpát helyez a lépcsőkre. Ez még

Negyedhez tartozik, különleges helyszínen,

jult, kétszer akkora lett, a belső tereket átala-

hatóak. A pincérek készségesen hoznak jól

így is kicsit meredek, de többször próbáltuk,

Pécs Budapest felől bevezető autóútja fölött az

kították, megszépítették, galériát építettek és

használható, de elég meredek rámpát. Bent

jól működik. Akadálymentes WC-vel nem

impozáns hídon található. Fotótémának sem

akadálymentesítettek. Akadálymentes a be-

kényelmesen el lehet férni.

rendelkeznek. A belső tér kényelmes.

utolsó itt körülnézni. Igen színvonalas minő-

járat egy kis küszöbbel, a benti térben kényel-

Megközelítés: busszal 31 és 33-as buszok-

Megközelítés: Autóval parkolás: belvárosi

ségű ételeket lehet kapni, akár glutén, laktóz és

mesen el lehet férni, a pult kicsit magas, de

kal, a Tettye téren kell leszállni, közvetlen az

védett övezet, parkolás behajtási engedéllyel

egyéb mentesen is. A két bejárat közül az egyik

a személyzet segítőkész. A hátsó új traktus-

étterem előtt. A járda nem akadálymentes.

vagy mozgáskorlátozott kártyával a környe-

teljesen padkamentes.

ba kényelmes széles rámpa vezet, és az aka-

Autóval a Magaslati úton érhető el, a ven-

ző kis utcákban. Mozgáskorlátozottak részé-

Megközelítés: busszal 20,121, 4,4Y, 13,60A,

dálymentes WC is minden igényt kiszolgál.

déglő előtt érdemes parkolni, bár nincs aka-

re kialakított parkoló a környéken nincs. Busz-

26,27,40 buszokkal a Zsolnay Negyed meg-

Megközelítés:busszal2,2/a,4,4/a,14járatokkal

dálymentes parkoló. Akadálymentes parko-

szal az Árkádnál érdemes leszállni és aka-

állónál kell leszállni és 2 perc alatt a Balo-

a 48-as tér megállótól, a 25,29,33,40-es buszok-

ló legközelebb a Tettye tér aljában, a Böck J.

dálymentesen el lehet ide jutni az Irgalmasok

kány-liget felé akadálymentesen megközelít-

kal a Búza tér megállótól. Autóval egyetlen aka-

utcában található, innen elég meredek föl-

utcája, Széchenyi tér, Király utca útvonalon.

hető. Lifttel lehet feljutni a hídra a művészeti

dálymentes parkolóról tudunk, a Búza téren.”

mászni a vendéglőhöz.

7
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Virág Cukrászda
facebook.com/virag.cukraszda.pecs
7621 Pécs, Széchenyi tér 7.
Pécs szívében, a Széchenyi téren található cukrászda. A Fő térre helyezett teraszán kelleme-

ÜZLETEK
/ VÁSÁRLÁS

sen elüldögélve lehet szemlélni a jövő-menő

18

embereket, a lüktető várost. Bejárata akadály-

19

Megközelítés: busszal a város közlekedési

mentes, bent el lehet férni. Akadálymentes

csomópontja, szinte minden busz megáll

WC nincs.

itt, a buszmegálló neve is Árkád. Autóval

Megközelítés: busszal az Árkádtól az Irgal-

az Árkád tetőgarázsán lehet kényelmesen

masok utcán át akadálymentesen, kis emel-

parkolni. A felhajtás után balra kanyarod-

kedővel. Autóval a legközelebbi mozgás-

va a két hátul található bejáratnál 8-10 aka-

sérült parkoló a Perczel utcában található,

dálymentes parkoló található bejáratonként.

onnan 2 perc séta, akadálymentesen.

ÁRKÁD
arkadpecs.hu

7621 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1.

Némelyik jelzése erősen lekopott. A parkolóiroda tájékoztatása szerint fogyatékossággal

élőknek nem kell fizetni a parkolásért, ezt
a tetőn található irodában kell jelezniük!

Alapvetően akadálymentes, bizonyos részei
nem teljesen. Akadálymentes: minden emelet, folyosó, bolt megközelíthető kerekes�székkel, jól bejárható, tágas épület, nincsenek
nagy emelkedők, lépcsők. A látássérülteket
segíti a több helyen más színnel jelzett burkolat. Lift, akadálymentes mozgólépcső, információs kijelzők a mozgólépcsőnél, akadálymentes WC. Nem akadálymentes: lift/WC
elérhetőségének kitáblázása, akadálymentes próbafülke csak néhány boltban található,
nincsenek taktilis jelek (vezetősávok) a látássérültek számára, a liftben nincs hangjelzés,
Braille írás. A legnagyobb problémát a bejára-

9
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Csoko-Láda csokibolt
csokolada.hu

Zsolnay Kulturális Negyed,
7626 Pécs, Felsővámház u. 52-56.

ti ajtók jelentik, mivel egyik sem fotocellás,

Különleges csokik különleges helyszínen!

így ezek nyitása komoly kihívás a fogyaté-

A Hungarikumok gyűjteményében szereplő

kossággal élőknek, időseknek, babakocsisok-

Zsolnay Kulturális Negyed “Boltok utcájában”

nak, táskákkal érkezőknek.

található. A boltba rámpán és széles ajtón le
10

het bejutni, a bolt belső tere tágas, a polcok
kerekesszékből is könnyen elérhetőek. Hallássérültek számára minden terméken részletes szöveges ismertető található. Látássérülteknek taktilis vezetősáv az üzlettérben

Decathlon Pécs
Sportáruház

kenyítő tréninget minden kollégájuk kapott.

megforduláshoz hely, a kasszánál is széles

Megközelítés: a város szélén található áru-

hely található. A bevásárlókocsikon nagyí-

decathlon.hu

házat elsősorban autóval érdemes megköze-

tó található, ami nagy segítség látássérül-

7634 Pécs, Makay István út 7.
A Decathlon Pécs sportáruház nemcsak fizi-

líteni a 6-os úton Szigetvár irányába. A bejá-

teknek és időseknek az apróbb betűs szöve-

rat előtt két mozgássérült parkoló található,

gek olvasásában.

nincsen. A tulajdonos és az eladók rendkívül

kailag példásan akadálymentes, de a francia

a bejárat teljesen akadálymentes, az ajtók

Megközelítés: autóval az üzletet 30 mé-

segítőkészek. Akadálymentes WC a Zsolnay

érdekeltségű multinacionális áruházlánc

fotocellásak. Busszal a 26, 27-es buszokkal

terre meg lehet közelíteni. Parkolás a 2 db

Negyed számos épületében található.

szemléletmódját is példaértékű. Az áruház-

a Bolgár köz megállóban kell leszállni és egy

mozgássérült parkolóhelyen bolttal szem-

Megközelítés: a Boltok utcája elektromos

ban minden hozzáférhető, a sorok között

kis utcán legurulni, majd akadálymentesen

ben lévő Szilárd Leo parkban. Tömegköz-

kerekesszékkel jól megközelíthető, de me-

extra széles távolságokat hagytak, a termé-

átkelni 3 zebrán és szintén akadálymentes

lekedéssel: az Árkád irányából, a belváros

redek lejtők vezetnek oda, mechanikus ke-

kismertető cédulákat középmagasságban he-

járdákon meg lehet közelíteni az áruházat.

felől 12-15 perc alatt a 2, 2A, 23, 23Y, 24 bu-

rekesszékeseknek érdemes segítővel érkezni.

lyezték el, hogy kerekesszékből is olvasható-

Ez mintegy 5-7 percet vesz igénybe. Látás-

szokkal, az autóbusz pályaudvar és a Vásár-

A Negyed területén a látássérülteket több

ak legyenek, az ár és termék lekérdező kon-

sérülteknek vezetősávok is találhatóak az

csarnok felől 12 perc alatt a 4, 4Y buszokkal.

helyen, (de sajnos nem mindenhol) vezető-

zolok hasonló okból szintén ebben a magas-

áruház körül. Lehet a 21, 121, 4, 4Y buszok-

A Mecsek Áruház megállókban kell leszáll-

sávok segítik. Busszal a 2, 2/A, 60, 4, 104, 13,

ságban találhatóak. Külön kerekesszékesek

kal is érkezni, ekkor azonban az Uránvárosi

ni. A buszmegállók és a járdák akadálymen-

15, 14, 102, 20, 21, 120,30Y, 60-as járatokkal

számára alkalmas bevásárlókocsijuk is van,

buszpályaudvaron kell leszállni, ahonnan

tesek. A buszmegállókból 2 fehér, egymás-

a Zsolnay Negyed megállónál kell leszállni

igaz jelenleg csak 1db. Akadálymentes pró-

szintén akadálymentes zebrákon és járdán

tól 50 cm re párhuzamosan futó vezetősáv

és a Major utcai bejáratnál érdemes bemenni.

bafülke található itt. A tökéletes kialakítású

lehet elérni az áruházat. Ez kicsit hosszabb

indul, így látássérültek számára is egysze-

A buszok többsége alacsonypadlós, a busz-

akadálymentes WC a női toalettben kapott

út, 10-12 percbe telhet.

rűbb a tájékozódás.

megálló és a zebra is akadálymentes, azon-

helyet, de tervezik ezt külön költöztetni.

ban a jelzőlámpát nem látták el látássérülte-

Vezetősávok látássérülteknek nincsenek az

ket segítő hangjelzéssel. Autóval a 6-os úton

áruházban, de 2021. márciustól előzetes

érkezve vagy a híd másik oldalán a parko-

bejelentkezéssel bevezették minden áruhá-

lóházban vagy a Negyedben lehet akadály-

zukban a látássérült vendégek vásárlásának

mentes parkolókat használni.

segítését a bejárattól egészen a pénztárig.
Hallássérülteknek minden olvasható a részletes termékismertetőkön, lekérdezhető a kon-
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zolon, a kasszáknál egyértelmű számok jel-

Drogerie Markt

zik piros és zöld színnel melyik működik.

dm.hu

Az 1-es számú kasszánál pedig nagy tábla jel-

7633 Pécs, Ybl Miklós u. 12.

zi, hogy ide elsősorban a kerekesszékkel és

Az Uránváros városrész központjában a vá-

Konzum Áruház

babakocsival érkező vásárlóikat várják, így

rosrész főterén található dm akadálymentes.

konzumaruhaz.hu

is van kialakítva a kasszapult. „Csendes nyit-

Az ajtó önműködő, bent a polcok fejmagas-

7621 Pécs, Kossuth tér 5.

vatartás” minden hónap első hétfőjén 16-18

ságban elérhetőek, le lehet venni a terméke-

A Konzum Áruházat 2021. tavaszán teljesen fel-

óra között az autista vásárlók számára. Érzé-

ket a kerekesszékből. A sorok között is van

újították. A modernizálás kiterjedt egy újabb
12

bejárat létesítésére a Rákóczi út felől. A jelen-

Braille írás található, hangos bemondás nem.

parkolni a mozihoz közeli bejáratnál kényel-

legi három bejárat közül kettő akadálymen-

Megközelítés: busszal szinte az összes váro-

mesen lehet, a többi bejáratnál nincsenek túl

tes: az említett új Rákóczi úti, ahol azonban

si buszjárat megáll itt, a Konzum Áruház vagy

jó helyen a mozgássérült parkolók. Érdeklődni

a buszmegálló közelsége miatt nem automa-

Árkád megállókban kell leszállni. A buszok

a call centerben lehet: 06 80 800 800		

ta az külső bejárat. A Kossuth tér felőli bejárat

legtöbbje Pécsett akadálymentes. A járdák,

teljesen akadálymentes, automata ajtókkal.

zebrák akadálymentesek. Autóval akadály-

A Konzum Irodaház felőli bejárat lépcsőkön

mentes parkolási lehetőség 8 db a Kossuth

megközelíthető, nem akadálymentes. A föld-

téren a mélygarázsban. 		
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szinten a Coop élelmiszer áruház található,
kellemesen széles távolságokkal a polcok
között. A bejárat furcsa megoldással egy
körforgón át megközelíthető, ami sem kerekesszékkel, sem babakocsival, sem idősként
nem akadálymentes. Kérésünkre tábla kerül ki rövidesen jól látható módon, hogy e
célcsoportok a kasszáknál tudnak bejutni
akadály nélkül. Az emeletekre a Rákóczi út
felőli bejárattól akadálymentes lifttel lehet
feljutni. A lift bár új, benne Braille írás és han-

24 25

			

Waczak Nyomda

waczak-nyomda9.webnode.hu
7634 Pécs, Pellérdi út 37.

A nyomda „nagyon gyors nyomdaként” hir-

Pécs Plaza

deti magát, a tulajdonos kedvezményt ad
minden fogyatékossággal élő betérő vendégnek, aki felmutatja a sérültséget igazoló dokumentumát.

gos bemondás nincs. A régi lift a Kossuth tér

pecsplaza.hu

Megközelítés: busszal a belvárosból a 26, 27,

felőli bejáratnál szintén használatban ma-

7632 Pécs, Megyeri út 76.

28 as buszokkal A buszok akadálymentesek és

radt, részben akadálymentes (Braille írás itt

A Pécs Plazaban minden akadálymentes:

van a gombokon, viszont hangos bemondás

a hozzáállás, a bejáratok, akadálymentes WC,

nincs). Az emeleteken az áruházi részben ké-

minden ki is van táblázva. Minden bolt aka-

7632 Pécs, Lahti u. 2/1.

nyelmesen lehet közlekedni, a pultok között

dálymentes. A mozi lépcsőlifttel megközelít-

A Sparban általában bízhatunk, a bolt akadály-

ra, mivel zebra nincs és a forgalom elég nagy.

Spar

spar.hu

közvetlen a Waczak Nyomda előtt állnak meg.

A Pellérdi úti megállóból csak az úttesten, és
kellő körültekintéssel lehet átjutni a túloldal-

széles távolságok találhatóak, az eladók kérés

hető. A mozitermekben lehetséges kerekes�-

mentes a bejárattól kezdve a pénztárig. Kere-

A nyomda bejárata egy szintben van az úttal, így

nélkül, azonnal segítenek. A kasszák elérhe-

székkel elhelyezkedni. Mozgáskorlátozottak

kesszékkel a legtöbb polcról elérhetőek a ter-

kerekesszékkel simán be lehet gurulni a boltba.

tőek kerekesszékből is. Akadálymentes pró-

részére mindhárom bejáratnál van parkoló,

mékek. A látássérültek is segítségre számíthat-

Látássérültek kísérettel tudnak a nyomdához

bafülke nincs, de az első emeleti ruhaosz-

így a mozi hoz közelebb esőben is.

nak a bolt dolgozóitól.

eljutni és az üzletben közlekedni. Nincs

tályon a két leghátsó fülke szélesebb, mint

Megközelítés: busszal: 1. 130. M55-ös bu-

Megközelítés: autóval a boltnál 2 mozgás-

sehol az úttesten, járdán, padkán vezetősáv.

a többi (137x49 cm). Az épületben nincs látás-

szokkal, a Vásártér megállónál kell leszállni.

sérült parkoló van. Busszal a belváros felől

Autóval a nyomda bejárata előtt, mellett au-

sérültek számára vezetősáv. Akadálymentes

A megálló és a zebrák akadálymentesek. Kü-

érkező 6, 8, 3, 103-as járatokkal lehet odajutni.

tóval meg lehet állni kényelmesen, de nincs

WC a Kossuth téri mélygarázsban érhető el,

lön éjszakai járat teremt kapcsolatot a Plaza és

A Lahti utca megállóban leszállva kb. 200 mé-

kerekesszékes piktogram felfestve. Két autó
jól elfér.

a Kossuth téren közvetlen az épület előtt kö-

a különböző városrészek között. Autóval a Pla-

ter sétával, egy MOL benzinkút mögött megta-

zelíthető meg. Lifttel le lehet jutni, melyben

za ingyenes parkolójában. Akadálymentesen

láljuk az üzletet.

13
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háza megállójában kell leszállni a Hunyadi
úton, pont a hotel bejárata előtt. Autóval
a hotel előtt lehet megállni, vagy 80 méterre
a Széchenyi tér és Mária utca sarkán 4 darab
akadálymentes parkolóban. A hotel belső udvarában szintén lehetőség van akadálymen-

Hotel Árkádia

tesen parkolni, itt egy felfestett hely található. További 6-7 autó fér még el. És ismét egy

dálymentes a járda, az épület sarkánál van
a járda lekerekítve. A hotel jobb oldalán talál-

azonban segítséget nyújtanak.

ható fizetős parkoló, illetve mozgáskorlátozott

Megközelítés: busszal az Árkád és Konzum

kártyával ingyenesen lehet parkolni.

29

Segítség az egyes kereszteződések padkáihoz
szükséges. Autóval a Rákóczi úton, a hotel előtt

mozgáskorlátozott jelzéssel ellátott, felfestett
parkoló van. További parkolási lehetőség a

Rákóczi út 67. szám alatti kapubejárón behajt-

va, 8 parkolóhely van a zárt udvarban.

hotelarkadia.hu

örömteli ritkaság: az udvarban vakvezetősáv,

Sopianae

bordázott térkőburkolat vezet a rámpáig az

hotelsopianae.hu

A Pécs történelmi belvárosában, a város szí-

autóból kiszálló látássérült vendégek részére.

telben nagy örömünkre több akadálymentes
szoba is található! A főépületben két darab,
kétszemélyes, tágas szoba, akadálymentes
fürdővel, magas ágyakkal. A másik épületrészbe az udvaron át lehet eljutni, itt is van
egy négyszemélyes akadálymentes szoba. Itt
a fürdőszobában automata kádszéket találunk.
A szobában indukciós hurok található és aka-
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Corso Hotel****

buszmegállókból néhány perc alatt akadály-

mentesen elérhető gyalog, de segítséggel.

7621 Pécs, Hunyadi János utca 1.
vében található kellemes és kényelmes ho-

ban nincs indukciós hurok, hallássérülteknek

7621 Pécs, Felsőmalom u. 24.
A Boutique Hotel Sopianae a Pécsre bevezető
6-os úton, a Rákóczi úti nagy kereszteződésben található, a belváros közepén. Ennek ellenére nem zajos. A gyönyörű régi épületbe

30

akadálymentesen a Rákóczi út 67. szám alatti

Hotel Laterum***/****

kocsibejárón és a parkolón keresztül lehet be-

laterumhotel.hu

jutni. A parkoló burkolata térköves, egyenle-

7633 Pécs, Hajnóczy út 37.

tes. Innen a parkolóból mintegy 10 m hosszú,

Kedvelt hotel Pécs Uránváros városrészében,

kellemes dőlésszögű, kényelmes rámpa vezet

viszonylag távol a belvárostól, ám könnyen

dálymentes akasztós szekrény. A főépületben

corso.accenthotels.com/hu

a bejárati ajtóig, ahol a falon kerekesszékből

elérhető autóval és busszal is. 1 szoba akadály-

található az étterem és a recepció, ezek aka-

7626 Pécs, Koller u. 8.

elérhető csengő található. Csengetéskor azon-

mentes. Az étterem szintén akadálymentes, az

dálymentesek, a recepciós pult azonban elég

Magasszínvonalú hotel Pécs belvárosában.

nal érkezik a személyzet. Innen a hallba, a re-

egyéb élményhelyszínek nem.

magas. A főépületben található lift nem ellá-

1 szoba tökéletesen akadálymentes (109-es), 3

cepció szintjéhez jutunk, itt található a lift. Két

Megközelítés: autóval a 6-os úton. Parkolás

tott Braille feliratokkal és hangos bemondás

szoba korlátozottan akadálymentes (nincse-

darab kétszemélyes akadálymentes szobával

a szálloda előtt a mozgáskorlátozott feljáró-

sincsen. A másik épületben található lift telje-

nek WC kapaszkodók, peremmel rendelkezik

rendelkeznek, amelyek egymásba nyithatóak.

nál van egy mozgáskorlátozott parkoló, aka-

sen akadálymentes, Braille feliratokkal, han-

a tusoló). Az étterem, bejárat akadálymentes,

Mindkettőben jól használható akadálymen-

dálymentesen a járdára feljutni csak a főbe-

gos tájékoztatással, kidomborodó számokkal.

kényelmes lift, a recepció mellett is tökéletesen

tes mosdó, zuhanyzó van. Az egy szinttel lej-

járat előtt lehet. Busszal a belvárosból illetve

Megközelítés: Gyalog az Árkád bevásárló-

akadálymentes WC, melyet fogyatékossággal

jebb található étterembe lifttel lehet eljutni.

a vasútállomástól a 23,24,121, 4-es busszal az

központtól akadálymentesen kb. 10 perc alatt

élő betérőknek is engednek használni.

Ezen a szinten is van egy akadálymentes WC,

Olimpia buszmegállóból gyalogosan 3 perc,

a Széchenyi téren keresztül, a terep némileg

Megközelítés: saját parkolója nincs, az épület

a masszázs szoba, szauna és konditerem - ezek

26, 27-essel Uránváros buszvégállomástól

emelkedik. Busszal a 44-esről a Boldogság

előtt lehet megállni rövid időre, itt nem aka-

sajnos nem akadálymentesek. A szállodá-

gyalog 5 perc.
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Szent György Fogadó

INTÉZMÉNYEK,
ÉPÜLETEK

Fordan Hotel
fordanhotel.hu

33

Autóbusz-pályaudvar

szentgyorgyfogado.hu

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 14.

7621 Pécs, Király u. 5.

A Fordan Hotelben egy akadálymentes szoba

A belvárostól kicsit távolabb található, kel-

található, a hotel összességében közepesen

7622 Pécs, Siklósi út 1.

lemesen családias hangulatú fogadó és étte-

akadálymentes. A szálloda a Vásárcsarnokkal

A váróterem, járdák, peronok akadálymen-

rem. Nem teljesen akadálymentes, bizonyos

és távolsági buszpályaudvarral szemben talál-

tesek, szakszerű rámpák, vezetősávok látás-

volanbusz.hu

is akadálymentesen ide jutunk. Akadálymentes parkoló a buszpályaudvar és a vásárcsarnok között található, a vásárcsarnokot azonban átépítik, ezért ennek változását
nyomon követjük.
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sérültségi fokkal használható. Az oldalsó

ható, gyalogosan is közel a belvároshoz. Bejá-

sérülteknek, akadálymentes WC is rendelke-

bejárat akadálymentes, az étterem tágas.

rata akadálymentes, kényelmes meredekségű

zésre áll. Fogyatékossággal élőknek segítséget

A teraszra 20 centiméteres lépcső vezet fel.

rámpával és kapaszkodóval. A bejárati ajtó

a forgalmi irodában nyújtanak, ahova vezető-

Az első és második emeleten található egy-

és a szórakozó térben található ajtók fotocel-

sáv segít eljutni a látássérülteknek, ám kere-

Janus Irodaház

egy akadálymentes szoba: az első szinten

lásak, kerekesszékből elérhető kapucsengő

kesszékkel nem lehet bemenni, a személyzet

ujpecsilakas.hu/#iroda-uzlethelyseg

franciaággyal, a második szinten két egy-

szintén található az ajtó mellett. A szobákhoz

jön ki. A látássérülteket ha szükséges a ko-

/janus-irodahaz-pecs-koller-utca

személyes ággyal. A WC nem szabványosan

lift vezet fel. A földszinti szórakozó, étkező

csiálláshoz kísérik, a felszállásban is tudnak

7626 Pécs, Koller u. 7.

akadálymentes, de meg lehet benne fordulni,

részben hiányzik az étkezőhöz vezető rámpa.

segíteni. Az akadálymentes váróteremben

Akadálymentes irodaház, többek között az

kapaszkodó nincs. A szintek között kényel-

Megközelítés: busszal a 4; 4Y, 104; 104A; 104E

hallássérülteknek indukciós hurok található.

EFOP1.1.1 „Megváltozott munkaképességű em-

mes lift található.

számú buszokkal közvetlenül a hotel előtt

Az autóbusz pályaudvaron található pékségbe

berek foglalkoztatásának támogatása” projekt

Megközelítés: busszal a 21, 23Y, 24, 4-es

a Vásárcsarnok nevű buszmegállónál kell le-

a bejutás rámpával akadálymentes.

irodái találhatóak itt. Teljesen akadálymentes,

buszokkal, a Megyeri tér, illetve Kandó Kál-

szállni. Látássérülteknek hasznos információ

Megközelítés: busszal a Vásárcsarnok és

minden 2. szinten akadálymentes WC talál-

mán utca megállókig. Mindkét megállóból

lehet, hogy szemben a buszpályaudvar udvar

a Siklósi úti felüljáró felől megközelíthető, az

ható, lifttel lehet az emeleteket megközelíteni.

4-500 méternyire van gyalog az épület. A jár-

felőli oldalon a buszmegállóban van okostábla,

összes belváros és kertváros között közleke-

Megközelítés: buszszal 4,20,21,121, 33-as

dák nem akadálymentesek. Autóval a 6-os

ami a buszok érkezéséről hangosan tájékoztat.

dő busz megáll itt. A buszok nagyrésze Pécsen

buszokkal, a Rákóczi út illetve 48-as tér meg-

útról a Megyeri út-Nagyvárad út felől, vagy

A Hotelnek nincs akadálymentes parkolója,

akadálymentes. A buszmegállókból vezető

állókban kell leszállni. Autóval a Búza tér fe-

6-os útról Szabadság út-Kolozsvár utca felől.

a zebrák, járdák sem mondhatóak akadály-

járdák akadálymentesek, a zebráknál sül�-

lől. Felfestett mozgáskorlátozott parkoló köz-

Akadálymentes parkoló nincsen.

mentesnek.

lyesztettek. Gyalogosan az Árkádtól érkezve

vetlen a bejárat előtt található.
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Rendelőintézet
Uránváros
eeipecs.hu

el lehet jutni a főbejáratig. Busszal: 4, 4Y jelű

érkezni. Autóval érkezőknek a rendelő északi

delő bejárata akadálymentes, vezetősávokkal

buszokkal, egész a rendelő ajtajáig. A 23Y, 24-

oldalán közvetlen rámpán van mód bejutni az

ellátott járdákon. Autóval a rendelő bejáratá-

es buszokkal a Mecsek Áruház megállónál

épületbe. Ez a rámpa biztonságosan csak se-

tól 50 méterre lehet 2 db akadálymentes par-

kell leszállni, majd onnan gyalog, akadály-

gítséggel járható. Az autóknak mozgássérült

kolóban megállni. Gyalog az autótól a bejára-

mentesen pár perc alatt elérhető. A 2A és 2-es

parkoló nem áll rendelkezésére.

tig el lehet jutni akadálytalanul.

delő környéke akadálymentes.

7633 Pécs, Veress Endre u. 2.
A rendelőt 2020-ban felújították, ennek köszönhetően akadálymentessége sokat fejlő-

Rendelőintézet

dött. A bejárat széles, jó dőlésszögű rámpával,

eeipecs.hu

teljesen akadálymentesen elérhető, az ajtó önműködő. A belső terek akadálymentesek, kerekesszékkel is jól el lehet férni. Látássérülteknek
azonban a felújítás után sem lett akadálymen-
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buszokkal is szintén a Mecsek Áruház megál-

lónál leszállva el lehet a rendelőig jutni. A ren-

Rendelőintézet
eeipecs.hu

7632 Pécs, Csontváry u. 2.

Tourinform

Pécs legújabb, minden akadálymentes igényt

iranypecs.hu

kielégítő rendelőintézete. A rendelő épületébe

7621 Pécs Széchenyi tér 1.

Az idegenforgalmi iroda Pécs szívében, a

szívesen segít. Hallássérülteknek indukciós

7626 Pécs, Lánc u. 12.
A főbejárat akadálymentes, de az ajtó nem

minden irányból akadálymentesen be lehet
jutni. A belső folyosók, a rendelő előtti várako-

Széchenyi téren, a Városháza épületében

hurok, siketeknek digitális sorszámkijelző

önműködő, kifelé nyílik. Az épületen belül

zó terek tágasak. A rendelők ajtajánál jól látha-

található az I Love Pécs Café-val egy légtér-

tes, nincs vezetősáv sehol, de a személyzet

nincsen. A főépület minden szintjén található

a földszinten a recepció tágas, 2 rámpán is

tóan ki van írva Braille írással a rendelő funkci-

ben, de külön bejárattal. Különleges pécsi

akadálymentes mosdó, újak, minden igényt

fel lehet jutni a magasföldszintre. A recep-

ója, az orvosok neve nem. Mind a két emeleten

szuvenírokat is be lehet itt szerezni, garan-

kielégítőek. Két lift van: a kisebbikbe egy kere-

ció előtt kopott vakvezető sáv van. Mind-

van akadálymentes WC. A rendelő hallássé-

táltan remek minőségben. A bejárat, a belső

kesszék, a nagyobba kettő is elfér, a liftek azon-

két szintre részben akadálymentes lift visz

rültek számára is akadálymentes: indukciós

tér akadálymentes, az ügyféltérben kere-

ban látássérült szempontból nem akadály-

(hiányzik a hangos tájékoztatás é a Braille

hurkot, a hangot felerősítő készüléket adnak

kesszékkel jól el lehet férni, a pultok, kiál-

mentesek. A Kardiológiára, mivel az egy fél

felirat). A két emelet mindegyikén van aka-

számukra a recepción, melyet a páciens ma-

lított tárgyak is elérhetőek. Látássérülteknek

szinttel eltolt épületrészben kapott helyet, egy

dálymentes mosdó. A két emelet folyosói kel-

gával visz, és az orvossal a rendelőben közösen

vezetősáv nincsen, indukciós hurok azonban

új belső rámpán lehet eljutni. A Laborba pedig

lőképpen szélesek. Hallássérülteknek, sike-

működteti. A recepción egy kis piktogram jelzi

segíti a hallássérülteket. A város egyik leg-

egy hátsó, akadálymentes, csengővel, rámpá-

teknek jelenleg nincs külön segítség, a re-

ezt a lehetőséget. Látássérültek számára is aka-

jobb akadálymentes WC-je az egy légtérben

val ellátott épületrészen kell keresztülmenni.

cepción található hallássérült logo ellenére.

dálymentes az épület, de a liftben a Braille jele-

található I Love Pécs Caféban elérhető, a má-

A labor környékén nincs akadálymentes mosdó.

Megközelítés: busszal az Árkádtól vagy Bu-

ken kívül a beszédhang sajnos itt is lemaradt!

sik bejáraton közelíthető meg.

Megközelítés: Autóval az Árkádtól kb. 7 perc

dai vám felől a 2, 2A, 4, 4Y, 13, 14, 104, 104E

Az egész épület vezető burkolati jelekkel el van

Megközelítés: busszal az Árkádnál megálló

alatt megközelíthető a Zsolnay szobor-Szabad-

buszokkal, a 48-as téri megállóban kell le-

látva. A lift akadálymentes.

buszokkal, az Irgalmasok utcán akadály-

ság u-Mártírok útja-Veress Endre u útvonalon.

szállni. A zebrák, járdák akadálymentesek.

Megközelítés: busszal a belvárosból 3, 6, 7,

mentesen elérhető az iroda. Autóval aka-

A nagy parkolóban 3 mozgássérült hely van

Fehérhegy, Budai vám felől ugyanezekkel,

23Y, 24-es járatokkal, a Csontváry utca meg-

dálymentes parkoló közvetlen az iroda mel-

közvetlen a rendelő mellett, padkamentesen

plusz még a 60 as és 60Y buszokkal lehet meg-

állóban leszállva. Onnan 2 perc gyalog a ren-

lett, a Perczel utcában található.
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Vasútállomás

Városháza
pecs.hu

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
A pécsi Városháza a Széchenyi tér legjellegzetesebb, gyönyörű műemlék jellegű épülete,
akadálymentessége nehézségekbe ütközik, és
ezért jelenleg hiányos. Az épületbe automata ajtón lehet bejutni, ám ezt követően a kétszárnyú ajtó már nem önműködő. A lépcső
mellett meredek rámpa segíti a feljutást, segítséggel használható. Állandó recepciós szolgálat segíti a bejutást és az eligazodást. A 3 szintre gyönyörű, régi fa lifttel fel lehet jutni, ám
éppen ezért szintén segítséggel használható.
Braille feliratok találhatóak a liftben, hangos
tájékoztatás nem. Segítséget a recepció dolgozóitól készséggel kapunk. Akadálymentes
WC az épületben nincs, legközelebb az épület
aljában, az I Love Pécs Caféban található, vagy
szintén az épület aljában a Nana étteremben.
Látássérülteknek vezetősáv nincs az épületben.
Hallássérülteknek indukciós hurok nincs.
Megközelítés: autóval közvetlen a Városháza melletti utcában (Perczel M.) 3db akadálymentes parkoló található. Busszal az Árkád
bevásárlóközponttól akadálymentesen megközelíthető az Irgalmasok utcán keresztül,
kis emelkedővel.
21

mavcsoport.hu/mav-start/belfoldiutazas/vasutallomas/pecs

7623 Pécs, Indóház tér 1.

A pécsi Vasútállomás összességében akadálymentes, de még nem teljesen. Jelenleg látássérülteknek vezetősávok találhatóak a bejárattól az első peronig, bent a jegypénztárakig.
Az akadálymentes WC-t több helyen jól láthatóan feltüntetik, ennek bejárata a peronok felől
található, kétszárnyú ajtaján segítséggel lehet

NYILVÁNOS
ILLEMHELY

41 42

Kossuth téri
mélygarázs

Széchenyi tér

bit.ly/nyilvanoswcpecs

bit.ly/kossuthtermelygarazspecs

7621 Pécs, Ciszterci köz
			

lomás főbejárata problémás: az ajtók nyáron

7621 Pécs, Kossuth tér
Akadálymentes parkolási lehetőségre 8 db

Akadálymentes WC a belváros szívében, a

nyitva vannak, de hűvösebb időben csukva,

mozgáskorlátozott parkolóhely található a

közben a Pécsi Galéria mellett. A kulcsot kü-

bejutni. A WC beltere szűkös, de használható,
a mosdó könnyen megközelíthető. A Vasútál-

Széchenyi tér közvetlen közelében a Ciszterci

nyitásuk egy kerekesszékes számára csak se-

Kossuth téri mélygarázsban, illetve fizetős

lön kell kérni a mellette lévő „irodán”, ezért

gítséggel megoldható. Alternatív megoldás:

akadálymentes WC szintén található itt.

kérésünkre az ajtóra csengőt szereltek fel.

a bejárattól jobbra fordulva megkerülve az

A WC-hez lifttel lehet lejutni, melyben Braille

Megközelítés: busszal az Árkádtól gyalog

épületet ajtók és segítségkérés nélkül a pero-

írás található, hangos bemondás nem.

akadálymentesen az Irgalmasok utca, Szé-

nokhoz lehet jutni. A MÁV weboldalán továb-

Megközelítés: behajtás a Rákóczi útról a Hal

chenyi tér útvonalon. autóval akadálymen-

bi tájékoztatás található az akadálymentes-

tér felől. Nyitva tartás minden nap 8.00-21.00

tes parkolók a Perczel utcában, a Széchenyi

ségről általában.

téren pedig a Nagy Lajos Gimnázium mellett

Megközelítés: busszal a legtöbb járat érinti

(Janus Pannonius utca) és a bíróság épülete

a Főpályaudvart, sok járat innen indul. Autó-

mellett a Mária utcában.		

val a vasútállomás főbejárata előtt található
mozgássérült parkoló, az ezt jelző tábla jól
látható. A parkoló felfestése megkopott, és
óvatosság szükséges, mert a buszok közvetlen mellette közlekednek.
22

EGYHÁZI
HELYSZÍNEK

43 44

LÁTNIVALÓK,
KULTURÁLIS
HELYSZÍNEK,
SZABADIDŐ

			

Baptista Közösségi ház
és Templom
goo.gl/maps/SoD296JSif9iT7wU9
7627 Pécs, Bokor u. 52.

Teljesen akadálymentes az egész komplexum.

Szent II. János Pál
római katolikus

A bejárati ajtónál térköves rámpa van, az aj-

plébánia

tók megfelelő mértékben szélesek. Bent aka-

szentjanospalplebania.hu

dálymentes WC található!

7632 Pécs, Nagy Imre út 53.

Megközelítés: busszal a belvárosból (Búza

Tökéletesen akadálymentes új épület, beto-

tér) 15 - 18 perc alatt elérhető a 25, 26 27, és

nozott rámpával. Akadálymentes WC hátul

40-es buszokkal, a Pósa Lajos utcánál kell le-

található, illetve a plébániahivatali iroda is

45

Gázi Kászim pasa
dzsámija

megközelíthető, egy 30 cm-es lépcső képez
itt akadályt. A Látogatóközpont ajtaján azonban látható egy kiírás magyarul és angolul,
miszerint az akadálymentes bejárat az északi oldalon található. Ott egy telefonszámot
hívhatunk, hogy az északi oldalon található,
rámpával jól megközelíthető bejáratot kinyissák. Bent lépcsőlifttel az altemplom és
a kripta is megközelíthető. Látássérülteknek
vezetősáv nincsen, hallássérülteknek indukciós hurok szintén nincsen.

pecsiegyhazmegye.hu/latnivalok/dzsami

Megközelítés: autóval akadálymentes parkoló a Széchenyi téren a bíróság előtt és mel-

szállni. A buszok alacsony padlósak. A járdák

akadálymentes.

használhatóak kerekesszékkel. A templom

Megközelítés: busszal 3, 6, 7, 24, 60A, 103,

7621 Pécs, Hunyadi út 4.
Pécs emblematikus helyszíne a ferdén álló,

előtt van tágas parkoló, de nincs felfestve

41, 42, 130-as buszokkal a Csontváry utca

Mekkához tájolt Dzsámi. A majd’ 500 éves

található. Busszal az Árkádnál érdemes le-

a piktogram. A parkolók felől csak segítséggel

megállóig, közvetlen itt található a templom.

épület jelenleg nagyrészt akadálymentesen

szállni és az Irgalmasok utcán feljönni a Szé-

megközelíthető a járda. Látás- és hallássérül-

Autóval akadálymentes parkoló található a

látogatható. A déli oldalon a Széchenyi tér

chenyi térre, az Árkádnál szinte az összes

tek számára nincsen akadálymentesítés.

templomnál.

felől a Látogatóközpont kerekesszékkel nem

busz megáll. Az útvonal akadálymentes.

23

lett 2db, a Nagy Lajos gimnázium mellett 1db

24
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Pécsi
Székesegyház

pecsiegyhazmegye.hu/latnivalok

helyen találhatóak csak leírások. Turisták

a mozi főbejáratnál a lépcső melletti lép-

városrészben. Az intézmény világhíres szin-

számára a Székesegyház 17.00 órakor zár,

csőjárót használva. Érdemes az online jegy-

tű hangversenyterem és egyben konferen-

ezért az esti szentmisére a bejutást már a sek-

foglaláskor megnézni melyik teremben lesz

ciaközpont, otthont ad a Pannon Filhar-

restyéssel kell megbeszélni. Akadálymentes

a film. Akadálymentes WC van a moziban és

monikusoknak és a Pécsi Kulturális Köz-

mosdó nincsen, legközelebbi akadálymen-

a Plaza ételudvarában is. Hallássérülteknek

pontnak. A központ több szempontból és

tes WC a Püspökségi Magtárban érhető el

nagyon ritkán van feliratos film, indukciós

példásan akadálymentes. Bejutni kétféle-

a Székesegyház közvetlen szomszédságában.

hurok nincs. Látássérülteknek vezetősáv nin-

képpen lehet: a főbejárat felől ahol infor-

Megközelítés: gyalogosan a Sétatéren ke-

csen, narráció sem. Fogyatékossággal élők

mációs pult, a jegypénztár, és a ruhatár ta-

resztül, akadálymentes, de kissé meredek.

számára kedvezményes jegy váltható érvé-

lálható, vagy az épület nyugati részén egy

/szekesegyhaz

Busszal a 30-as, 130-as járatokról a Kodály

nyes SINOSZ, ÉFOÉSZ, MVGYOSZ, MEOSZ,

rámpa segítségével, ami az első szintre visz

7624 Pécs, Szent István tér 23.
Pécs legismertebb nevezetessége nemrégiben

Zoltán utcai megállóban kell leszállni. A jár-

AOSZ, MACIE igazolvánnyal.

föl. Mindkét bejárattól taktilis jelek vezetik

da akadálymentes, 50 méter a fölső bejárat

Megközelítés: busszal: 1. 130. M55-ös bu-

tovább a látássérülteket, az első szinten a lif-

teljeskörűen megújult. A legfontosabb tud-

sorompóig, amit gyalogosan csak ki kell

szokkal, a Vásártér megállónál kell leszállni.

tig, a főbejárat felől pedig a jegypénztárig,

nivaló turistaként, hogy a főbejárat a nyugati

kerülni. Autóval az Aradi vértanúk útjáról

A megálló és a zebrák akadálymentesek. Kü-

hangversenyteremig, és az akadálymentes

oldalon található, nem a Szent István tér fe-

bekanyarodva a sorompó melletti csengőt

lön éjszakai járat teremt kapcsolatot a Plaza

mellékhelyiségig. A ruhatárhoz azonban

lé néző ajtón. Ez a nyugati bejárat egy épített

megnyomni és nyitják. A csengő elérhető

és a különböző városrészek között. Autóval

valamiért nem vezet ilyen jelzés. A kőbur-

kő rámpával akadálymentes. A jelenlegi fel-

magasságban van. Akadálymentes parkoló

a Plaza ingyenes parkolójában. Akadálymen-

kolatba vágott mélyedések egyes helyeken

újítás festésből, a padlózat felcsiszolásából,

nincs, de a Magtár és a Székesegyház közötti

tesen parkolni a mozihoz közeli bejáratnál

nehezen érzékelhetők az azóta eltelt felüle-

a padok cseréjéből, freskók renoválásból, ré-

parkolóban kb. 30 autónak van hely.

kényelmesen lehet, a többi bejáratnál nincse-

ti kopások miatt. A hangversenyteremben

nek túl jó helyen a mozgássérült parkolók.

minden üléssor szélén kerekesszékeseknek

		

kialakított helyek találhatók. Hallássérültek

gészeti feltárásból, a kápolnák felújításából
állt. A templomtér sík, tágas, kényelmes. Az
északi oldalon lévő két kápolna közül a Jézus
szíve kápolna a templomtérből nyílik, akadálymentesen látogatható. A mellette lévő
Mária kápolna jelenleg raktárként funkcionál, nem látogatható. A déli oldalon található
kápolnák közül a Corpus Christi áhítat céljából látogatható, szintén a templomtérből
nyílik, az ajtaja azonban nem akadálymentes,
csak segítséggel használható. A templomtér
felett a szentélybe, és lefelé az altemplomba már lépcsők vezetnek, ezek nem elérhetőek akadálymentesen. Látássérülteknek sincs
vezetősáv, Braille írással készített idegenvezetési könyv sem. Hallássérülteknek néhány
25
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számára a terem indukciós hurokkal felsze-

relt. A páholyokhoz panorámalift visz föl,
ami Braille írással ellátott, de egyik lift sem

rendelkezik hangjelzéssel a szintek között.

Megközelíthetőség: busszal a főpályaudvartól a 4, 4Y, 14, és 14Y-os buszokkal, az Árkádtól 2, 2Y, 60 és 60A járatokkal a Zsolnay ne-

Cinema City mozi

gyed megállóig. Innen akadálymentesen 5

cinemacity.hu/cinemas/pecs
7632 Pécs, Megyeri út 76.

perc sétával jutunk el a Kodály központig.

A Pécs Plaza közepén található a Cinema City

Kodály Központ

10 multiplex moziteremmel. A mozitermekbe

kodalykozpont.hu

kétféleképpen lehet bejutni kerekesszékkel:

7626 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

az alsó nézőtéri sorokhoz a lépcsőjáró előtti

A Kodály Központ 2010-ben a Pécs Európa

folyosón keresztül, a fölső sorokhoz

Kulturális Fővárosa év alatt épült a Balokány

Autóval akadálymentes parkolóból 4 található a központ déli parkolójában, és egy
a mozgásukban akadályoztatott művészek
számára.

26

fő tud részt venni, olyanok is, akiknek ne-

jelzi a pénztárnál, hogy segítségre van szük-

hezebben mozog a keze, vagy nem látnak

sége, mindig tudnak biztosítani személyi

jól. Kipróbálták és nagyon szeretik családo-
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Pécsi Nemzeti Színház
pnsz.hu

nő a fogyatékossággal élő emberekhez. Bárki

7621 Pécs, Színház tér 1.
A Pécsi Nemzeti Színház és a Kamaraszínház
egyaránt akadálymentes. Egy komplexumról

segítőt. Indukciós hurok a hallássérülteknek

sok, autista gyerekek, cégek, gyerektáborok

nincs, ám a Pécsi Nemzeti Színházban látás-

is. Aki egész nap élvezné itt a csendes tájat,

illetve hallássérültek számára is rendeznek

15.000 Ft-ért szakértői segítséggel fest-

narrált színházi előadásokat a 90 Decibel

het és el is viheti magával a selymet, amit

Projecttel együttműködve profi narrátorok

készített, illetve kaphat egy jó ebédet vagy

közreműködésével.

egy pohár rosét is. Lehet csak néhány órára

Megközelítés: helyi tömegközlekedéssel az

is jönni, ez 5000 Ft-ba kerül. Aki gondol-

Árkádtól kényelmesen 15 perc alatt el lehet

ja, akár tovább is kirándulhat, a gyönyörű
Égertető innen fél óra. A cél a lelassulás, a

tvtoronypecs.hu

nyugalom, a természet élvezete, ezért itt

7635 Pécs, Misina tető

parkoló a Fürdő utca és Tímár utca sarkánál

csak kinti szoba-WC található, és vödörből

Pécs egyik szó szerint kiemelkedő látványos-

található.

moshatunk kezet. Eső ellen azonban a te-

sága, hiszen ez Magyarország legmagasabb

segítség nélkül, akadálymentesen. A Nem-

zugosak, a páholyokba vezető folyosóra egy
kicsit magasabb küszöb vezet, de áthidalható akadályt jelent. Az alsó nézőtérhez meredek alumínium rámpával kell megbirkózni,
ezen lehet a folyosó végén lejutni a földszinti
nézőtérre. A rámpa ingatag, mindenképpen
kell segítség. A Nemzeti Színház lenti néző-
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terén 4-5 kerekesszékes elfér. Ezen a szinten

Selyemfestő Kert

található a valóban teljes mértékig akadály-

meleghandrea.hu

mentes mellékhelyiség is. A Kamaraszín-

7634 Pécs, Ürögi határút 66.

házban külön akadálymentes WC nincs.

Kirándulás és selyemfestés egyben. A Se-

Látássérült nézőként a Színházon belüli

lyemfestő Kert egy különleges hangulatú,

eligazodáshoz mindenképpen kísérőre van

csodaszép kertből áll, illetve a selyemfes-

szükség. Vezetősáv nincs kiépítve az épület-

tésre van lehetőség fogyatékossággal élők

ben, azonban a személyzet hozzáállása kitű-

számára is. A selyemfestésen egyszerre 6-8

27
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jutni a színházig gyalog, akadálymentesen.

házon át lehet megközelíteni kerekesszékkel,

tó lifttel lehet feljutni. A folyosók kissé zeg-

TV Torony

Autóval a legközelebbi akadálymentes autó-

van szó, a Nemzeti Színházat a Kamaraszín-

zeti Színházba a Kamaraszínházban találha-

			

rasztető remekül véd.

épülete: 197 méter, ami az 535 méter ma-

Megközelítés: a Patacs-Rácváros határán,

gas Misina tetején áll. Hamarosan megújul

a domb tetején található madárcsicsergős

környezete a Misina tető fejlesztésnek kö-

nyugalom szigete kerekesszékkel, és nehe-

szönhetően. A TV toronyban étterem és ká-

zen járóknak csak autóval megközelíthe-

vézó működik, és páratlan körpanoráma a vá-

tő! A kertbe teljesen be lehet hajtani, ám

rosra. Ez most is ugyanolyan szép, az akadály-

a füves terep is igényelhet némi segítséget.

mentesség azonban kihívásokat tartogat.

Csodás kirándulás lehet azoknak, akik jól

A jegyváltáshoz segítség kell, mert a jegyiro-

tudnak közlekedni a Rácvárosi templom-

dánál lépcsők találhatóak. A TV toronyba lift

tól föl az Ürögi határútra, ez 1300 méteres

vezet föl. A liftből a kilátóhoz nehezen hasz-

fölfele tartó út. Busszal a 25, 26, 27 és 28-as

nálható rámpa vezet. A kilátó széléhez nem

járatokkal Rácvárosnál kell leszállni. A te-

lehet kerekesszékkel eljutni. A nehézségek

rep nem akadálymentes. Lehet indulni az

ellenére a panoráma lenyűgöző!

Uránvárosi buszvégállomástól is, ez plusz

Megközelítés: busszal a Főpályaudvarról

600-700 métert jelent. Pécs minden részé-

óránként indul a 35-ös számú busz, akadály-

ről ide érkeznek a buszok.

mentes. A TV torony buszmegálló azonban
nem akadálymentes. autóval a torony aljában
lehet parkolni, de akadálymentes parkoló
nincsen.

28

Megközelítés: busszal a Kórház téri és a
Petőfi utcai buszmegállók között helyezkedik
el, pont középen, a járdák járhatóak, de nem
akadálymentesek. Autóval mozgássérült parkoló nincs, előtte van 2-4 parkolóhely.
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Uránia Mozi
pecsimozi.hu

7624 Pécs, Hungária u. 19.

Zsolnay Kulturális
Negyed

legalul: www.zsolnaynegyed.hu/informacio/

is lehet ilyenkor tapintani. Nagy öröm, hogy

akadalymentes. Elektromos kerekesszékkel

kisebbekre is gondoltak a játszótéren, annak

minden járhatónak bizonyult, kézi hajtású

legújabb részei ugyanis integráltak, vagyis

székkel a két külső szint közötti lejtők miatt

ép és fogyatékossággal élő gyerekek által is

ajánlott kísérővel érkezni. Látássérültként

használhatóak! Akadálymentes WC minden

vezetősávok találhatóak a negyed területén

helyszínen található. A belépő a fogyatékos-

kültéren több helyen, de nem mindenütt.

sággal élőknek jelentősen kedvezményes.

Beltéren elmaradtak. A Központi jegypénz-

Megközelítés: busszal 2, 2/A, 60, 4, 104, 13,

tárnál érdemes kezdeni a látogatást ha fogya-

15, 14, 102, 20, 21, 120, 30Y, 60-as buszokkal,

tékossággal élőként érkezünk, itt kapunk egy

a Zsolnay Negyed megállónál kell leszállni és

remek térképet a kerekesszékkel bejárható

a Major utcai bejáratnál érdemes bemenni.

útvonalról és a kiállítások megközelíthető-

A buszok többsége akadálymentes, a busz-

ségéről. A Jegypénztárban hallássérülteknek

megálló, és a zebra is akadálymentes, látás-

segítség nincsen. A látnivalók megtekintésé-

sérülteknek azonban nem ad hangjelzést

nél azonban segít az ingyenesen letölthető Vi-

a lámpa. Autóval a 6-os úton érkezve a híd

sitorGuide alkalmazás, mely több nyelven tá-

másik oldalán a parkolóházban lehet megáll-

A mozi akadálymentessége megosztó. Összes-

zsolnaynegyed.hu

jékoztatja a látás- és hallássérülteket. Külön

ni, ahol akadálymentes parkolók találhatóak,

ségében nem mondanánk akadálymentesnek,

7626 Pécs, Felsővámház u. 52.

kérésre szívesen szerveznek látássérülteknek

vagy a negyed területén fellelhető számos

de a bátor vállalkozók tudják élvezni a mozi-

A Zsolnay Kulturális Negyed kihagyhatatlan

vezetést, ahol néhány kiállítási tárgyat meg

akadálymentes parkolót lehet használni.

előadásokat. A bejárat teljesen akadálymentes,

turisztikai látnivaló Pécsen, 2014-ben Hun-

de itt csak az előtérbe lehet bejutni, ahol jegyet

garikummá nyilvánították és nem sok ha-

vásárolhatunk és a büfé található, viszont in-

sonlót lehet látni a világban! A Kulturális

nen három lépcső vezet be a nézőtérre. Az

Negyedet az egykori Zsolnay porcelángyár 5

akadálymentes(ebb) bejárat egy folyosóra visz,

hektáros területén alakították ki. A gyönyörű

utána át kell vágni az udvaron, ami nem

parkban műemlék épületek, különleges kiál-

mondható akadálymentesnek: a járda göcsör-

lítások, kávézók, étterem, boltocskák, integ-

tös, szűkös fordulók vannak, a hátsó ajtónál pi-

rált (!) játszótér, koncertterem, planetárium,

cit magas küszöb (2-3 cm). Miután bejutottunk

bábszínház található. Mindez akadálymen-

a nézőtérre, már nincs akadálya a szórakozás-

tesen látogatható, sok minden kifejezetten

nak. Akadálymentes mellékhelyiség nincs.

példaértékű. Mindhárom bejárat akadály-

Látássérült szempontból nem volt gondunk

mentes, és összesen 16 akadálymentes par-

a közlekedéssel, annak ellenére, hogy nem

koló található a Negyed teljes területén. Web-

volt vakvezető sáv. Hallássérülteknek a kom-

oldalukon akadálymentes információkat is

munikációs akadálymentesítés egyik leg-

közölnek, a magyar nyelvű oldalon kicsit

fontosabb eszköze a feliratozás, amit az Urá-

nehezen megtalálható helyen, az Informá-

nia moziban sajnos nem tudnak biztosítani.

ció menüpont Akadálymentes almenüjében
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Hullámfürdő

		

psnzrt.hu/hullamfurdo

			

/a-hullamfurdo-tortenete
7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 7.
Pécs legnagyobb uszodája, egyben nyaranta strandja. A bejárat és a büfé elérhető,
maga az uszoda azonban nem. A Szendrey
utcában a járdáról közvetlen rámpán be lehet menni a főbejáraton. Látássérülteknek
30

nincs vezető sáv, ők csak segítséggel tudják

Pécsi Apáczai

megközelíteni a Hullámfürdő bejáratát. A fő-

Nevelési és Általános

bejáraton megfelelő meredekségű, kényelmes

Művelődési Központ

beton rámpán lehet bejutni, az aula és a betonrámpán megközelíthető mozgássérült WC

educentrum.hu

akadálymentes. A mozgássérült WC-től pár

/rovid-intezmenytortenet

méterre található az Egészségcentrum, ahol

7632 Pécs, Apáczai Csere

reumás betegek gyógyulhatnak, kezelést kap-

János körtér 1.

hatnak. Az aula másik oldalán – egy némileg

A Nevelési Központ egy komplex sport- és köz-

meredek farámpán - a büfét is meg lehet köze-

művelődési intézmény Pécs „Kertváros” ne-

líteni. Viszont feljebb, az öltözőkbe, meden-

vű városrészében, óvodákkal, iskolákkal, kol-

cetérbe nem lehet eljutni. A büfétől segítség-

légiummal, könyvtárral, színházteremmel, ét-

gel ki lehet jutni az ajtón a strand terüle-

teremmel, sportegységekkel. A városrész lakói-

tére lejtős rámpán a medencékig. A vízbe

nak, de egész Pécsnek fontos intézményrend-

bejutáshoz emelő nincsen.

szer. Akadálymentesítéskor a mozgássérültek-

Megközelítés: busszal a legközelebbi megálló

re gondoltak, így más szempontból nincs aka-

a Kórház tér, a 2, 2A, 25, 26, 27, 28-as buszok-

dálymentesítve az épületegyüttes. A központi

kal. A megállóból 9 perc séta a bejárat. A jár-

épületbe oldalt beton rámpán lehet bejutni, ami

da járható kerekesszékkel. autóval akadály-

néhány méterre van mozgássérült parkolótól.

mentes parkoló 3 db található az utcában, kb.

A rámpán felérve az első emeletre jutunk, itt

TURISTAÚTVONALAK
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keltett bennünk, bár nagyon izgalmas látványosság: fogyatékossággal élőknek kedvezményes jegy nincs feltüntetve. A barlangban

Tettye / Havi hegy

hallás- és látássérülteknek nincs felirat a bevi hegyről nyílik a legszebb kilátás a városra,

30 m re a bejárattól.

található az akadálymentes színházterem, és

/ Mésztufabarlang

		

egy akadálymentes WC is. Innen lifttel lehet le-

hu.wikipedia.org/wiki/Tettye

nem véletlenül épült itt szép körsétány. Igen
kedvelt sétálóhely és akadálymentes. Lenyű-

A porta és a közösségi tér között lépcsős szint-

(városrész)
A Tettye és a Havi hegy csodálatos részei a vá			
rosnak, kihagyhatatlan városi kirándulás

különbség van, ezt korlátlifttel oldották meg.

ha föntről akarunk rátekinteni erre a gyönyö-

temploma, melyet a pécsiek az 1690-91-es

A második emeleten lévő könyvtár tágas, kere-

rű városra. A belvárosból pillanatok alatt el-

pestisjárvány elmúltával, fogadalomból épí-

kesszékkel kényelmesen el lehet férni a polcok

érhető. A Tettye tér remekül akadálymentes,

tettek. Ezt sajnos kerekesszékből csak kívül-

közt is. A spo tegység is akadálymentes, a szin-

kerekesszékes lehajtók, széles járdák minde-

ről csodálhatjuk, mert nem akadálymentes.

tek között lifttel közlekedhetünk. A tornater-

nütt, Braille írással jelzett helyszínek, veze-

Megközelítés: busszal a 33-as helyi buszjá-

mek akadálymentesek, az uszoda azonban nem.

tősávok látássérülteknek. Ugyanez a helyzet

rattal akadálymentes járattal lehet eljutni,

Megközelítés: buszokkal 1, 3, 6, 7, 7Y, 22, 23,

a Havi hegyen is. Akadálymentes WC-ket is

a Tettye téren kell leszállni. Autóval a Ma-

23Y, 24, 55, 60, 60A, 103, 121, 130, 130A. A Neve-

találni: a Tettyei Mésztufa-barlang és a Tüke

gaslati úton, vagy a Tettye utcán érkezhetünk

lési Központ megállónál kell leszállni. autóval

Borház is remek illemhelyekkel rendelkezik,

a parkhoz, parkolni a Tettye Étterem előtt le-

a főépületnél két mozgássérült parkoló találha-

de a Tettye Vendéglő WC-je is használható.

het, vagy mozgássérült parkoló a tér aljában

tó, a Csontváry utca felől.

A Tettye Mésztufabarlang vegyes érzéseket

a Böck J. utcában található 2db.

menni az aulába illetve fel a könyvtárba. Az aulában található a porta, büfé, és egy közösségi tér.
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mutatott videókon, sem a látnivalókon. A Ha-

55

gözően szép a kis kápolna, a Havas Boldogasszony templom, ez Pécs legszebb fekvésű
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Állatkert-Flóra pihenő

Égervölgy

baranyatermeszetbarat.hu/index.php

bit.ly/egervolgyturapecs
Kedvelt, gyönyörű, erdős kirándulóhely. A par-

/regionk/kilatok-pihenok/362-flora-piheno

kerdő mellett betonos, akadálymentes, szép

Ajánlott túraútvonal: Állatkert - onnan séta

bicikliút vezet, egy emelkedőn kerekesszékhez

a Dömörkapuhoz a kisvasút mentén, árnyas

segítség kell. A parkolónál található a Teca ma-

sétányon - a Flóra pihenőhöz. A Flóra pihe-

ma vendéglője, házias ételekkel, csárda jellegű,

nőnél lenyűgöző kilátás nyílik Pécs keleti ré-

de bent nem akadálymentes.

szére, piknik lehetőség és egy óriás hinta ta-

Megközelítés: autóval Pécs Magyarürög város-

lálható ott. Vissza ugyanígy. A túra nagy része

részéből, az Orfű felé tartó műútról. Az Éger-

könnyű, akadályok nélküli, de kerekesszéke-

völgyi parkerdő bejáratánál parkoló található,

seknek helyenként segíteni kell, mert az erdei

nincs akadálymentes parkoló külön. Tömeg-

ösvény kavicsos, időnként döcögősen köves.

közlekedéssel a 22-es és 24-es autóbusszal a

Emelkedő nincs. 1-1,5 óra alatt könnyedén

városközpontból 20 perc alatt érhető el, Éger-

végig járható útvonal pihenővel együtt, akár

völgy megállónál kell leszállni.

indul, ha utasa van, telefonon lehet őket hívni.
Akadálymentes WC az Állatkertben van legközelebb, ott található büfé és előtte két akadálymentes parkoló is.
Megközelítés: A főpályaudvarról 35-ös akadálymentes busszal, az Állatkertnél kell leszállni. A buszmegálló odafele akadálymen-
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sott erdei út, időnként kavicsos. Kis segítséggel
bejárható, egy emelkedővel, és néha köveket
kell kikerülni. Rendszeresen gondozott útvonal.
Megközelíthetőség: busszal a Főpályaudvartól induló, akadálymentes 34-es és 35-ös buszokkal, a Mandulás megállónál kell leszállni.
A buszmegálló részben akadálymentes, segítség szükséges. autóval parkolás a Mandulás
játszótérnél. Akadálymentes parkoló nincsen.

Malomvölgy

bit.ly/malomvolgyturapecs

Igen kedvelt városi kiránduló- és horgász
hely, két tó és csodás parkerdő található itt,

		
		

a tavakban. Kedvelt városi kiránduló- és
horgászhely. Két tó és csodás parkerdő található itt, a tavakban nem lehet fürdeni.
A tavak körül mintegy 6 km hosszú, időn-
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kénti kis segítséggel bejárható sétaút található, mely mentén padok, tűzrakók,
esőbeállók, futballpályák, ivókutak és játszóterek, időszakosan büfé található. Sétálrű helyszín, vagy megkerülhetjük teljesen

szép, a kisvasút vonala mentén. Maga a kiskerekesszékkel is felszállni. A kisvasút akkor

nagyon szép séta kör. Hossza kb. 1,5 km, letapo-

ható vagy csak kicsit levegőzni is nagysze-

esti sétának is ajánljuk. Az útvonal nyugodt,
vasút elvileg akadálymentes, rámpával lehet

tornapályát „kiskör”-nek is nevezik, és valóban
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az egyik tavat, de ha nagyobbat túráznánk,

Mecsekszabolcs

akkor mindkettőt is. Kerekesszékesként,
látássérültként érdemes segítővel menni,

bit.ly/mecsekszabolcsturapecs

némi emelkedők akadnak, de alapvetően

Nem egy szokásos útvonal, nagyon szép táj, de

minden bejárható akadálymentesen.

mindenképpen segítséggel és csak elszántabbak-

Megközelítés: autóval Pécs-Kertvárosból

nak ajánljuk. Gyönyörű erdő, meglepetésekkel.

Málom felé, mindkét tónál földes parkoló

Megközelítés: busszal 2-es akadálymentes

van sok hellyel, akadálymentes parkoló

busszal a belvárostól (Árkád) a végállomásig.

nincs. Busszal az akadálymentes 7-es bus�-

tes, visszafelé nem teljesen, csak kerülővel

Mandulás tornapálya

A buszmegálló nem akadálymentes. autóval a

szal, a Malomvölgyi út végállomásnál kell

lehet följutni a járdaszigetre. Autóval érde-

bit.ly/mandulastornapalyapecs

Komlói út vagy Hársfa út felé, Mecsekszabol-

leszállni, onnan kb. 1,5 km-es betonos út

mes az Állatkertnél az akadálymentes par-

Kedvelt városi kirándulóhely és könnyen elér-

cson a buszvégállomásnál lehet parkolni. Aka-

vezet a tavakhoz, nagyon szép panorámá-

kolókban megállni és onnan sétálni.

hető. A Mecsekben a Mandulás melletti erdei

dálymentes parkoló nincsen.

val a városra.
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Almalomb
almalomb.hu

Medvehagyma Ház
és séta a tóparton

Daindol felé. Ez a legnépszerűbb út, a busz
is erre jár. Vagy a belvároson át a Hunyadi

Part Büfé akadálymentes, a WC sajnos nem.

úton a Pálosok templomtól felé, át a hegyen a

A teraszán érdemes megpihenni és enni-inni

Lapisi úton. Az Orfű felé vezető utak szer-

egy jót. A gátról csodálatos a panoráma, ezen

pentinesek, erre számíts. Parkolni a Medve-

átkelve a keleti oldalon végig ismét a tóparti

hagymaházzal szemben az út túlsó oldalán

sétányon lehet kényelmesen haladni. Köze-

lévő parkolóban tudsz. busszal Pécsről a tá-

ledve a kiindulóponthoz a Kajakos Büfé ismét

volsági autóbusz pályaudvarról indulnak

akadálymentes, a WC is, itt is fel lehet fris-

buszok. A menetrendet itt találod: www.me-

sülni, enni-inni. További akadálymentes WC

netrendek.hu Amennyiben akadálymentes

pedig a falu központjában az önkormányzat

buszra van szükséged, igényedet előzetesen

épületében található és használható.

jelezd a forgalmi irodán az alábbi számon:

Megközelítés: busszal Pécsről a távolsági

72/520-154.

autóbusz pályaudvarról indulnak buszok

7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 19.

medvehagymahaz.hu

XIX. századi gyönyörű vízimalom épület fel-

7677 Orfű, Dollár u. 2/1.

újítva, és mondja még valaki, hogy a régi épüle-

Orfű igen látogatott, teljesen akadálymen-

teket nem lehet akadálymentesíteni! Az Alma-

tes rendezvény-, kiállító- és konferencia-

lomb eddig az egyetlen hely amit láttunk, ahol

helyszíne, Ökoturisztikai Látogatóközpont,

a kerekesszékeseknek szánt “hátsó bejárat”

gyönyörű helyen a Pécsi-tó partján. Nem

sokkal szebb, mint a normál bejárat, pedig az is

csoda, hogy még esküvőket is szoktak itt

csodás. A toalett kifogástalan, és ahol a régiség

tartani. A Pelényi Margit Ybl-díjas épí-

miatt küszöb adódik, ott van hozzá rámpa is.

tész tervei alapján készült épület Orfű és

A különleges ételek, csodás helyszín, a mese-

környékének egyik jellegzetes és népszerű

szép udvar és árnyas kert igen népszerű, esküvő

növényéről kapta nevét. A medvehagy-

és egyéb rendezvények helyszíneként is. Saját

ma nemcsak itt bújik ki az országban első-

parkolója van az utcaszinten, és lent a „ren-

ként, de Orfű az egyik legnagyobb lelőhelye.

bit.ly/orfuturautvonal
Egyike az ország legkedveltebb turisztikai

des” bejáratnál, akadálymentes parkolóval.

A természeti örökség tudatos bemutatását

célpontjainak. Négy csodálatos tó található

Megközelítés: busszal a pécsi távolsági au-

szolgálja a ház. Nyaranta az épület tetején

itt, ezek közül a Pécsi tó (Nagytó) körbejárha-

tóbuszpályaudvarról Hosszúhetényre igen

a Piknik Terasz várja a vendégeket hűsí-

tó akadálymentesen, nagyon szép kirándulás.

gyakran közlekedő buszokkal, a Vásártér

tő italra. Innen indulva akadálymentesen

Ajánlott indulás a Medvehagyma Ház láto-

megállóban kell leszállni. Innen kb. 700

el lehet sétálni a tóparton a gátig akár, de

gatóközponttól (ami teljesen akadálymentes,

méter gyalog, az út nem akadálymentes. Az

körbe is lehet járni a tavat. Akadálymentes

a WC is) a tóparti egyenes, térköves sétányon.

adott busz akadálymentességéről érdemes

a bejárat, bent kényelmesen el lehet férni,

Az Aquapark felé indulva a nyugati oldalon
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Orfű - turistaútvonal

előtte érdeklődni: 72/ 520150 Autóval Pécstől

és akadálymentes WC található itt.

a vitorlás egyesület stége után elfogy a tó mel-

13 km, a 6-os úton Budapest felé Hosszúhe-

Megközelítés: autóval Orfű Pécsről 16

letti sétány, az autóútra kell kimenni és ott ha-

tény felé lekanyarodva. Parkolás az étterem

km, körülbelül 20 perc vezetés. Pécsről két

ladni egészen a gátig. A forgalom nem vészes,

saját parkolójában.

irányból jutsz el: Uránvároson keresztül,

kisebb emelkedők azonban vannak. Ezen az
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oldalon két büfé is található, az első, az Árnyas

Orfűre, a Községháza megállónál kell leszállni. A menetrendet itt találod: menetrendek.
hu. Amennyiben akadálymentes buszra van
szükséged, igényedet előzetesen jelezd a forgalmi irodán az alábbi számon: 72/520-154.
autóval Orfű Pécsről 16 km, körülbelül 20 perc
vezetés. Pécsről két irányból jutsz el: Uránvároson keresztül, Daindol felé. Ez a legnépszerűbb út, a busz is erre jár. Vagy a belvároson
át a Hunyadi úton a Pálosok templomtól felé,
át a hegyen a Lapisi úton. Az Orfű felé vezető
utak szerpentinesek, erre számíts.
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Dombay-tó –
turistaútvonal,
Pécsváradi vár

MIÉRT szélesebb az akadálymentes parkoló?
Sok esetben már a mozgássérülteket szállító autók méretei is nagyobbak, hiszen a kerekes�-

pecsvarad.hu/varosunk/dombay-to
Nagyon szép kirándulóhely Pécs közelében.

a kávézó belül is akadálymentes lenne, ha át-

széknek is el kell férnie az autóban. Fontos szempont, hogy az autó ajtajához kerekesszékkel

hidalnák a bejáratnál a lépcsőt. Akadálymen-

guruláshoz helyre van szükség, ezért is indokolt a szélesebb parkoló. Sőt, a beszállást az

A Dombay-tó akadálymentesen körbejárha-

tes WC-t csak a pécsváradi Művelődési Házban

anyósülésre a legtöbb esetben segítenie kell valakinek, vagyis még a segítőnek is el kell fér-

tó. Büfé üzemel itt, a WC nem akadálymentes.

találtunk. Pécsváradról visszafelé a kollégium-

nie. Az anyósülésre való átjutás külön művészet, ez egy hely és időigényes művelet, melyhez

A tóban lehet fürödni, kedvelt strand is talál-

tól lehet távolsági busszal visszajönni Pécsre.

türelem és nyugodt körülmények kellenek. Ha pedig kisbusszal érkezik a mozgássérült, vagy

ható, de nincs akadálymentes beemelő. A tó mö-

Megközelítés: autóval Budapest felé elindulva

a busz oldalában, vagy a hátulján rámpát kell illeszteni a járműhöz és azon gurulnak ki a ke-

gött szép turistaút vezet Pécsváradra (kb. 4km),

a 6-os úton megközelíthető autóval, busszal tö-

rekesszékesek. Nem is kell magyarázni, ehhez is plusz hely kell.

amely a várnál bukkan ki. Az út látássérültként

megközlekedéssel az Árkád mellett található

segítséggel, elektromos kerekesszékkel jól jár-

buszpályaudvarról Pécsvárad felé közlekedő

ható, kézzel hajtott kerekesszékkel 2-3 kemé-

távolsági busszal. Előre kell szólni, hogy a busz

nyebb emelkedővel, kátyúval kell megküzdeni.

akadálymentes legyen. (+36 72 520 150) A Tanya-

Az út felújítása folyamatban van. Pécsváradon

csárda megállónál kell leszállni, onnan 10 perc

a várban található étterem, a terasz gyönyörű,

séta a Dombay tó.
			

MIÉRT???
Azt vettük észre, hogy az emberek alapvetően segítőkészek és kíváncsiak.
Az előbbi miatt szívesen támogatnak, ha tudják hogyan és miért. Az utóbbi
miatt pedig információra van szükségük a fogyatékossággal élőkről.
Információval a mai világban könnyen és több formában is szolgálhatunk.
Kampányunkban megmagyarázunk nagyon röviden néhány tényt a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban, ami érthető módon nem egyértelmű egy ép
ember számára.

MIÉRT van a vakok vezetősávja?
Te is találkoztál már a járdákon, közintézményekben a padlózatból kiemelkedő pöttyökkel, csíkokkal? Na, ez a vezetősáv, ami a vakok és gyengén látók közlekedését hivatott megkönnyíteni.
Általában két alapvető célból létesítik őket: jól követhető irányjelző azoknak, akik nem látják
be maguk előtt a teret, így biztonságot ad a gyakran látogatott objektumok megközelítéséhez
(pl. zebra, mosdó, elágazások, vasútállomáson a vágányok). Illetve figyelmeztetés veszélyes
helyeken pl. útkereszteződéseknél, járda végén, de zebrán átkelésnél, lépcsőnél ez akár életmentő lehet. A vezetősávok nagyon hasznosak, de csak akkor, ha hozzáértő munkával kerülnek létesítésre. Sajnos gyakran találkozni negatív példákkal is, amikor egy adott sáv egyszerűen nincs befejezve, vagy rossz irányba visz (neki egy épület falának, kirakatüvegnek, autóútra).
Magyarországon nagyon kevés helyen létesítenek vezetősávokat, általában csak a város legforgalmasabb pontjain.

MIÉRT mások az akadálymentes hotelszobák?
Azért, mert kerekesszékben ülve kicsit más szállásra van szükségünk: az átlagnál magasabb
ágyra, hogy egy szintben legyen a fekvőhely a szék ülésével, lehetővé téve az átemelést. A szoba ajtajának szélesebbnek kell lennie, a szobának küszöbök és szőnyeg nélkülinek és akkorának, hogy a kerekesszék meg tudjon fordulni, a fogantyúk, kapcsolók jól kézre kell álljanak.
A falból kilógó piros vezeték pedig segítségkéréshez kell, nem gyerekjáték. A legjobban lát-
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ható sajátosságok a vizes blokkokban vannak, mivel a fürdő hozzáférhetősége kardinális:

MIÉRT ne beszélj helyette?

a zuhanytálcába nem tudunk begurulni a kocsinkkal, ezért nincs zuhanytálca vagy perem.
A zuhany alatt szükség van egy falra rögzített, lehajtható ülésre, a toalett két oldalán pedig

Emlékszünk, amikor gyerekkorunkban az orvos a szüleinkkel beszélte meg, hogy mennyi-

kapaszkodókra, no meg elég helyre a mozgáshoz. A mosdókagyló alá is be kell férni kerekes�-

re vagyunk betegek, őket kérdezte mik a tüneteink? Ugye, hogy egy hasonló eset felnőttként

székkel, fölötte a tükör vagy lejjebb kerüljön, vagy állítható kell legyen. Lehet, hogy ez soknak

meglehetősen rosszul érintene, bosszantana minket? A fogyatékossággal élő személyek saj-

hangzik, de mi, kerekesszékesek e nélkül nem tudunk utazni, és egy akadálymentes szállás-

nos gyakran találkoznak efféle megkülönböztetéssel, amikor mások inkább a kísérővel veszik

hely legtöbbször jó szándékkal gond nélkül létrehozható. A legtöbb változtatás pedig Neked

fel a kapcsolatot. Ez fokozottan jellemző vak emberek esetén, talán azért, mert egy látássé-

is kényelmesebbé teszi a szobát!

rült személy általában nem képes felvenni a szemkontaktust azzal, aki beszélni szeretne
vele. Ha nem hozzá beszélnek, azt azonban a szöveg kontextusából érzékeli a vak ember és
természetesen nem esik neki jól. Fontos, hogy ne vegyük el a fogyatékossággal élő emberek

Miért mennek a kerekesszékesek az úton,
nem a járdán?!
A járda a kerekesszékesek számára valódi akadálypálya. Eleve a feljutás problémás, ha padka
van. Ez a gond talán az elektromos kerekesszékeknél a legnagyobb, mert a 100 kilót meg-

esélyét attól, hogy ők maguk kommunikáljanak! Tegyünk egy apró lépést az esélyegyenlőség
felé azzal, hogy azt a személyt szólítjuk meg akivel beszélni szeretnénk, és nem a kísérőjét.

MIÉRT beszélj szemből egy hallássérülttel?

haladó székek fel- vagy lesegítése is igen nehéz. De ha már egyszer a járdán vagyunk, ott
se lélegezhetünk fel, akadályok sokasága vár ránk: járdahibák, aszfalt töredezések, koc-

A hallássérülés semmiképpen sem jelent szellemi fogyatékosságot, ne úgy kezeld a halló-

kakövek, a járdán kialakított lépcsőfokok, autókijáratok, fák gyökerei, fedetlen elvezetők,

készülékest vagy siketet. A velük való kommunikáció nem könnyű, de kis odafigyeléssel

kinyúló lépcsőfokok, reklámtáblák, régi városnegyedek szűk, bár kétségtelenül „romanti-

ugyanúgy megoldható, mint ép társainknál. Nem tudhatjuk melyik fülére hall, mennyire hall,

kus” járdácskái, járdán parkoló autók, buszmegállók. Szóval sokszor rákényszerülünk az

hall-e egyáltalán hallássérült társunk, ezért mindig szemből szólítsd meg, esetleg finoman (!)

úttesten való lassú közlekedésre, kénytelen-kelletlen vállalva a balesetveszélyt, a forgalom

érintsd meg, és várd meg a szemkontaktust. Később se fordulj el, tartsd a szemkontaktust, sőt

feltartását, az autósok hüledezését. Nekünk se jó, ráadásul előre meg kell tervezzük az út-

könnyebb Téged megérteniük, ha a teljes testedet, testbeszédet látják. Üvölteni, túlartikulálni,

vonalunkat, inkább kisforgalmú utakra merészkedünk le, az ismeretlen kereszteződéseket

túl egyszerű mondatokat használni fölösleges, de hadarni sem jó. Sok hallássérült embernek

feltérképezzük a Google Maps-el.

kellemetlen, hogy nem értettek valamit, nem szeretnek visszakérdezni. Tedd meg ezért Te,
finoman kérdezz néha vissza megértett-e. Ha nem értette, ne ismételd el ugyanazt a szót ötször, próbálkozz másik szinonimával. Társaságban ne beszéljetek egyszerre, egymás után

MIÉRT használnak a mozgáskorlátozottak szívószálat?
A mozgássérültek többsége számára elengedhetetlen eszköz, a mozgásukban gátoltak, a kerekesszékben ülők ugyanis sokszor nemcsak a lábukat, de a kezüket sem tudják minden
szempontból használni. Hiányzik az emelés, szorítás képessége, izomgyengeség és számta-

szólaljatok meg. Beszéd közben ne egyél, ne rágózz, ne takard el a szád.

MIÉRT van még mindig létjogosultsága
a Braille írásnak?

lan oka lehet, hogy nem tudják a poharat megfogni, megemelni. Inni azonban nekik is kell.
A tömeggyártott, újra nem hasznosítható szívószálak több szempontból is érvényüket vesz-

Amit sokan tudnak a Braille írásról, hogy ez a pontkombinációkból álló írásrendszer tapintás

tették, mi sem támogatjuk őket. Ám vannak remek alternatívák, melyek nemcsak környezet-

útján olvasható a látássérültek számára. Mindezt Louis Braille dolgozta ki. Azt azonban biztos

tudatosak, de mozgáskorlátozott szempontból is megfelelőek.

nem tudtátok, hogy van külön angol, német stb. Braille-ábécé. A Braille-írással számokat és mű-
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veleti jeleket, kémiai, fizikai, számítástechnikai jelöléseket, kottát, stb. is lehet megjeleníteni.

kevésbé kellemetlenné teszik ezeket az élményeket. Érdekes mellékhatása a kezdeményezésnek,

Egy ilyen okos rendszerről már egyértelmű, hogy a XXI. században is fejlődőképes és kor-

hogy nem autisták is nagyon üdvözlik a lehetőséget és élvezik a csendes órákat.

szerű írásrendszer. Ma már Braille-írást nem csupán papír alapon olvashatunk, hanem számítógéphez, okostelefonhoz csatlakoztatott vagy attól függetlenül is működő Braille-kijelző
segítségével is. Csak a Braille írás marad akkor is, ha nincs ott, vagy lemerült a telefon, a laptop. Fontos továbbá, hogy a pontírás a vak vagy alig látó emberek számára az egyetlen lehe-

MIÉRT nem minden siket ugyanazt
a jelnyelvet használja?

tőség arra, hogy megtapasztalhassák az ÖNÁLLÓ olvasás élményét, mely semmiképpen sem
azonos egy személy vagy beszédszintetizátor által felolvastatott szöveg meghallgatásával.

Tudtátok, hogy a siketeknek, hallássérülteknek segítségül szolgáló jelelő nyelv angolul, németül, magyarul, vagyis minden egyes nyelven létezik? Vagyis másként jelel egy japán, egy

MIÉRT mehetnek be a segítő kutyák MINDENHOVA?
Tudtad, hogy a segítő kutyák sokfélék lehetnek, nemcsak a látássérülteket vezetik? Segíthetnek mozgáskorlátozottaknak hangot jelezhetnek hallássérülteknek, van rohamjelző eb
epilepsziásoknak, van személyi segítő kutya az önálló életvitelhez, vagy pedagógiai/pszichiátriai terápiás kutya. Tudni kell, hogy nemcsak a kutyák, hanem gazdájuk is kemény képzésben vettek részt, sőt vizsgát tettek. Ezeknek az intelligens kutyáknak a gazdái jogszabályban

magyar, egy finn vagy egy amerikai siket. Sőt, van egy külön nemzetközi jelnyelv is, sőt,
nyelvjárások és jelnyelvi szleng! A jelnyelvek közös alapja a mozdulattal felidézett történés,
pontos szabályok szerint, törekedni kell a jel pontos kivitelezésére és fontos a gesztikuláció,
mimika és testtartás. Szokás, hogy a jelelők a jobb megértés érdekében néma artikulációval
kísérik jelelésüket. És még valamit jól jegyezzünk meg: nem „mutogatunk”, hanem jelelünk!

MIÉRT más a tolószék és a kerekesszék?

rögzített módon bárhova bemehetnek velük. Igen, bárhova! Ezt azonban sokszor az egyes
intézmények dolgozói nem tudják pontosan. A legtöbb téves panasz, sőt, kitiltás vendéglátó

Tolószék vagy kerekesszék, nem mindegy? - gondoljátok sokan, hiszen mindkettőben olya-

egységekből, boltokból, játszóterekről, piacokról érkezik. Ide vagy nem engedik be a fogyaté-

nok ülnek, akik nem tudnak járni. Így aztán a szóhasználat is hol ez, hol az, jó nagy kava-

kossággal élőt a kutyájával – aki nélkül nem boldogulna – vagy arra kötelezik, hogy szájkosa-

rodást okozva azonban az ehhez értők, sőt az azt használók körében. Merthogy a tolószék

rat tegyen az ebre. Aki, mint a fentebb olvasható felsorolásból kiderül, így nem tudja ellátni

kérem az, amit tolnak. Vagyis ez gyógyászati eszköz, önállóan nem lehet használni, akit

a feladatát. Megint valami olyanról van szó, ami nem kegy, nem lehetőség, hanem kötelezően

beleültetnek, azt valakinek tolnia kell. Mert egyszerűbb, gyorsabb így célt érni az adott sze-

biztosítandó. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság diszkriminációs panaszként közigazgatási eljá-

méllyel az őt gondozónak. Leginkább egészségügyi intézményekben láthatod. A kerekes�-

rást indít a bepanaszolt üzemeltetővel szemben. Fontos még, hogy a segítő kutya gazdájával

szék azonban aktivitást feltételez, az önálló életvitelt teszi lehetővé. Mozgássérült embe-

dolgozik, vagyis hiába cuki, vagy szép, nem lehet megsimogatni, etetni, és ne vegyük sértés-

rek használják közlekedési célra, mindenhol és mindenhova: dolgozáskor, buszon, kirán-

nek, ha a gazdája sem engedi ezt meg.

duláskor, sportoláskor, moziban, bárhol…. Összefoglalva: a tolószék/tolókocsi passzivitást
feltételez. Ha ezt használod a kerekesszékre, az bántó a fogyatékossággal élőkre nézve, hi-

MIÉRT jó a „csendes óra”?
Úgynevezett csendes órákat üzletek, állatkertek szoktak szervezni autista embertársaik számára.

szen ők a legkevésbé sem passzívak. A kerekesszék épphogy az aktív élet velejárója akkor, ha
amúgy mozgássérültséged okán nem tudsz két lábon szaladni, de ugyanúgy élsz, mint bárki.

Ezek egyik fő vonzereje az, hogy kikapcsolják azokat a hangjelzéseket, amik feleslegesek és a vilá-

Keresd ezt a matricát az általunk

gítás tompításával, egyéb ingerek csökkentésével igyekeznek kedvezni a célcsoportnak. Az autis-

ellenőrzött és minősített helyeken,

ták nagy része szenzorosan túlérzékeny: a mi érzékszerveink szűrő nélkül kénytelenek befogadni
mindent, ami látható, hallható, tapintható, szagolható, ízlelhető, vagyis minden napunk “érzékek

így biztosan tudhatod, hogy akadálymentes

koncertje” maximális hangerőn. A csendes órák az autisták számára is élvezhetővé vagy legalábbis

helyszínen vagy!
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aranygaluska Étterem
Capri cukrászda
Cafe Frei
Cafe Paulus
Degesz
Diana Vendéglő
Európa Pékség
Főtér
I Love Pécs Café
Magtár Kávézó
Mátyás Király Vendéglő
Nana
Nappali
Reggeli
Room Bisztro
Szabadkikötő
Tettye Vendéglő
Virág Cukrászda

ÜZLETEK / VÁSÁRLÁS
19.
20.
21.
22.

ÁRKÁD
Csoko-Láda csokibolt
Decathlon Pécs
Sportáruház
Drogerie Markt

NYILVÁNOS ILLEMHELY
23.
24.
25.
26.

Konzum Áruház
Pécs Plaza
Spar
Waczak Nyomda

SZÁLLÁSHELYEK

41.
42.

Hotel Árkádia
Corso Hotel****
Sopianae
Hotel Laterum***/****
Szent György Fogadó
Fordan Hotel

INTÉZMÉNYEK, ÉPÜLETEK

44.

36.
37.
38.
39.
40.

É

Autóbusz-pályaudvar
Janus Irodaház
Rendelőintézet
Uránváros
Rendelőintézet
Belváros
Rendelőintézet
Kertváros
Tourinform
Városháza
Vasútállomás

17

Baptista Közösségi
ház és Templom
Szent II. János Pál
római katolikus
plébánia

LÁTNIVALÓK, KULTURÁLIS
HELYSZÍNEK, SZABADIDŐ
45.

33.
34.
35.

SPORT
54.
55.

EGYHÁZI HELYSZÍNEK
43.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Kossuth téri
mélygarázs
Széchenyi tér

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

É

Gázi Kászim pasa
dzsámija
Pécsi Székesegyház
Cinema City mozi
Kodály Központ
Pécsi Nemzeti Színház
Selyemfestő Kert
TV Torony
Uránia Mozi
Zsolnay Kulturális
Negyed
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Hullámfürdő
Pécsi Apáczai
Nevelési és Általános
Művelődési Központ

TÚRA ÚTVONALAK
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Tettye / Havi hegy
/ Mésztufabarlang
Állatkert-Flóra pihenő
Égervölgy
Mandulás tornapálya
Mecsekszabolcs
Malomvölgy

PÉCS KÖRNYÉKE
62.
63.
64.
65.

Almalomb
Medvehagyma Ház
és séta a tóparton
Orfű - turistaútvonal
Dombay-tó
– turistaútvonal,
Pécsváradi vár

É ORFŰ 18 km
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NY 50, 58
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Pécs MJV Polgármesteri Hivatal
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Turizmusfejlesztési Osztály
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
www.pecs.hu
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People First – A Társadalmi Elfogadásért

József Attila u.

- Magyarországi Központi Egyesület
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Elnök: Pataki Veronika
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