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ELINDULT A SZAVAZÁS 
A MISINA JÖVŐJÉRŐL 

Évértékelő interjú Péterffy Attilával

Egy ítélet már született a Volvo-perben

Elhunyt az Aranycipó tulajdonosa, Büki László



Évértékelő interjúra ültünk le Pé-
terffy Attilával, Pécs polgármes-

terével. A beszélgetés végül jóval 
több lett, mint évértékelés, nemcsak 
2020-ra, de egy kicsit 2019-re is visz-
szatekintettünk, és némileg előre-
szaladtunk 2021-re, sőt, még tovább 
is. Az alábbi szöveg az interjú szer-
kesztett változata, a teljes beszélge-
tés a PécsMa.hu oldalon olvasható.

 l Nimmerfroh Ferenc
– Az interjú célja a 2020-as év tör-

ténéseinek elemzése, de kezdésnek 
ugorjunk vissza 2019 utolsó ne-
gyedévébe. Mik voltak a kampány 
során a legfontosabb céljai és azok 
változtak-e azóta?

– Választási programunk még mindig 
aktuális, ígéreteinket szeretnénk to-

vábbra is teljesíteni. Egy megosztott, 
gazdátlan, sodródó, következmények 
nélküli várost örököltünk, célunk 
ezeknek a negatív folyamatoknak a 
megállítása, megváltoztatása. A fő 
célunk az, hogy élhetőbbé tegyük a 
várost, rengeteg kis lépésen keresztül, 
és kiemelt cél a közösségépítés is. Ál-
talánosságban annyi mindenképpen 
kijelenthető, hogy amit öt év alatt 
szerettünk volna elérni, arra a járvány 
miatt négy évünk maradt, de a céljaink 
változatlanok. 
– Mely területeken és milyen mélysé-

gig kellett a 2020-as terveiket mó-
dosítani a járvány és annak követ-
kezményei miatt?

– Mind a szociális, mind a gazdasági 
területen megpróbáltunk előre gon-
dolkodni, egyfajta akciótervet felállí-

tani. Minden egyes döntésünk a pé-
csiek egészségének, életének védelme 
érdekében született meg. Kiemelten 
figyeltünk a leginkább veszélyeztetett 
korosztályra, azaz az idősekre. Rájuk 
fókuszálva megszerveztük az idősek 
biztonságos élelmiszerellátását. Még 
mielőtt az első hullám beindult vol-
na, gondoskodtunk arról, hogy jusson 
maszk minden pécsi háztartásba, és el-
kezdtünk felkészülni a szociális intéz-
ményeinken keresztül a várható nagy 
nyomásra. A helyi gazdasági szerep-
lőket is segíteni kellett: bérletidíj-ked-
vezmény formájában 320 millió forin-
tot hagytunk a helyi vállalkozóknál 
akkor. Ezen kívül háromféle támoga-
tást biztosítottunk azoknak, akiket a 
járvány okozta korlátozások leginkább 
érintettek. 

2020-at a koncepció-, és stratégiaal-
kotás évének szántam, ez a szándék 
óhatatlanul háttérbe szorult az első, 
aztán pedig a második hullám meg-
érkezése miatt. A 2020-as már eleve 
takarékos költségvetés volt, hiszen az 
előző önkormányzati időszakból örö-
költ, 8 és fél milliárdos adóssággal volt 
terhelt, és emellett fenn kellett tartani 
a városi közszolgáltatásokat, valamint 
a fejlesztésekre is kellett, hogy jusson 
forrás. Ebbe az eleve nem túl egyszerű 
pénzügyi helyzetbe „ütött be” a Covid, 
emiatt többször is módosítani kellett 
a városi költségvetésen. A nehézségek 
ellenére az állami adósság törlesztését 
megkezdtük, elutaltunk másfél milli-
árd forintot határidőre.
– Történtek fejlesztések, elindultak 

beruházások. Többször is hangsú-
lyozta, hogy ezek nagy része még az 
előző városvezetés által elindított 
projekt. Mi az, amit Önöknek, az 
új városvezetésnek sikerült ezekhez 
hozzátenni?

– Fejlesztési projektek kapcsán a cé-
lunk az volt, hogy – Covid ide vagy 
oda – a fejlesztési projekteket hajtsuk 
végre. Úgy vettük át a projekteket, 
hogy azok döntő többsége már egy 
pályára állított „üzemmódban” volt. A 
beruházások célját, műszaki tartalmát 
a legtöbbször nem tudtuk befolyásolni 
lényegesen, de a mi munkakultúrán-
kat megpróbáltuk érvényesíteni. Ki-
emelten kezeltük például, hogy a kü-
lönböző munkálatokról a pécsiek elég 
információhoz jussanak, hogy azok 
a lehető legkevésbé zavarják őket, és 
határidőre, megfelelő minőségben el-
készüljenek. 

A még a Fidesz-éra alatt 
megígért akvapark továbbra 

is kulcsprojektünk. 

Az előző városvezetés idején sok pénz 
ment el előkészítő munkálatokra, de 
szinte teljesen újra kellett kezdenünk a 
munkát. Ezen tehát be tudjuk mutatni, 
hogy a jelenlegi városvezetés hogyan 
áll neki egy igazán nagy projektnek, 
és hogyan lesz ebből végeredmény. 
Egy olyan fürdő létrehozása a célunk, 
amelynek működtetése nem igényel 
majd minden évben önkormányzati 
támogatást. 
A másik stratégiai fejlesztési cél a 
pogányi reptér fejlesztése. Ennek 
kapcsán az év első felében szintén el-
jutunk oda, hogy le tudunk tenni az 

„Amit öt év alatt akartunk elérni, 
arra négy évünk maradt”

Az a cél, hogy élhetőbbé tegyék a várostAz a cél, hogy élhetőbbé tegyék a várost
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asztalra egy, a kormánnyal közös fej-
lesztési koncepciót. 
„Beragadt” fejlesztés volt az új vásár-
csarnok építése, amit a jelentős csúszás 
ellenére sikerült elindítani. Átvettük 
a projektet, igyekeztünk biztosítani a 
finanszírozásához még hiányzó pénz-
összeget, és a kivitelezés elindult. En-
nek kapcsán aztán előkerült számos 
kérdés a kereskedők és árusok részéről, 
ezekről elindult velük az egyeztetés. Az 
eredmény: a jelentős csúszás ellenére 
sem kell 2021-ben kiköltözniük a régi 
vásárcsarnokból. 
Hogy a közeljövőről is beszéljek, né-
hány héten belül újabb nemzetközi cég 
betelepülését tudjuk majd bejelenteni, 
pár nap múlva pedig beszámolunk egy 
szimbolikus pécsi épület felújításának 
megkezdéséről.
– Van már pontos kalkuláció, hogy 

mennyi bevételtől esett el Pécs a 
kormányzati elvonások, a gazda-
ság visszaesése és a járvány egyéb 
hatásai miatt 2020-ban?

– A járvány 5 milliárd forint mínuszt 
okozott a 2020-as büdzsében, ez az 
összeg a járvány okozta költségekből 
és a kormányzati elvonásokból áll ösz-
sze. Konkrét védekezési költség 300 
millió volt. A turizmus visszaesése és 
a gazdaság gyengélkedése miatt nagy-
jából 1,8 milliárd forintnyi iparűzési és 
idegenforgalmi adóbevétel nem telje-
sült. Az önkormányzat kulturális in-
tézményei több mint 1 milliárd forint 
bevételkiesést szenvedtek el, a Tüke 
Busz 700 milliót. Üzleteink bérlőinek 
2020-ban összesen 320 millió forint 
díjmérséklést adtunk. A parkolás in-
gyenessé tétele 340 millió forintot vitt 
el, a gépjárműadó elvonása 480 millió 
forint mínuszt jelentett. 
– Fideszes politikusok azt hangsú-

lyozzák, mennyi támogatás érke-
zett Pécsre 2020-ban, általában a 
ZSÖK nagy késéssel megérkezett 
állami támogatását, az egyetemi 
beruházásokhoz megítélt plusz for-
rásokat és az új stadiont szokták 
emlegetni. Ön is úgy látja, hogy 
nem bünteti Pécset a kormány?

– A kormány és a települések, nagy-
városok viszonyát tekintve jelenleg 
három kategóriát látok. Az első kate-
góriában a Fidesz-vezette települések 
vannak, ezeket a kormányzat látvá-
nyosan segíti. Vannak olyan, ellenzéki 
erők által vezetett települések, amelye-
ket érezhetően büntet a kormány. Pécs 
a harmadik kategóriába tartozik. Eze-
ket a településeket ugyan nem kezelik 
kiemelten, nem azt keresik, hogy ho-
gyan tudnák segíteni a működésüket, 
de egyértelmű büntető szándékkal sem 
szembesültem eddig. Az általános kor-
mányzati elvonások Pécset ugyanúgy 
sújtják, mint a többi települést, de ed-
dig nem éreztem azt, hogy utaznának 
ránk. Bízom benne, hogy ez nem vé-
letlen, hanem a jelenlegi városvezetés 

párbeszéd alapú, Pécs érdekeit szem 
előtt tartó tárgyalási stratégiájának kö-
vetkezménye. Büntetve nem érezzük 
magunkat, de az általános pofonok 
jönnek, és az sem kevés. 
Az egyetemi beruházásokra megítélt 
plusz támogatás ugyan valós, és tény-
leg Pécsett hasznosul, de nem a pé-
csi önkormányzat működését segíti, 
ahogy a Fidesznek fontos, egyébként 
még pusztán ígéretnek számító stadi-
onépítés sem. Kulturális területen kő-
kemény csaták árán tudtunk eljutni a 
kompromisszumig, ahol kellett.
– A kormány idén elengedi a kis- és 

középvállalkozások által fizeten-
dő helyi iparűzési adó (hipa) felét, 
ami eddig a települések kasszájába 
folyt be. Mennyi bevételtől eshet el 
Pécs a kormányzati intézkedések 
következtében idén és ennek milyen 
következményei lehetnek?

– A 12.400 pécsi cégből 12.000, a vál-
lalkozások csaknem 97 százaléka szá-
mára nyújt ez az intézkedés egy adó-
csökkentési lehetőséget. Ez valamivel 
több, mint 2 milliárd forint bevétel-
kiesést jelent a pécsi önkormányzat-
nak. Ha ez a döntés nincs, Pécs akkor 
is elszenvedett volna egy, a tavalyi év 
gazdasági visszaesése miatti iparűzé-
siadó-csökkenést. Ez a kiesés továb-
bi 2 milliárd forintot tesz ki. Tehát 
2019-hez képest már most több mint 
4 milliárd forint hipa-kieséssel kell 
számolnunk 2021-re. A többi elvo-
nással és kieséssel együtt összesen 5,5 
milliárd forint mínusszal kell kalku-
lálnunk idén. Ne felejtsük el azt sem, 
hogy ebben az évben is törlesztenünk 
kell az államnak az előző városvezetés 
által hátrahagyott 8,5 hitelből 2021-re 
eső 1,5 milliárd forintot. Bízom abban, 

hogy az állami kompenzációval kap-
csolatos kormányzati tárgyalások va-
lódi eredményt fognak hozni. Ahogy 
abban is, hogy a tavalyi járványügyi 
védekezési költségeinket is megtérí-
tik. Közel 7,2 milliárd eurónyi hely-
reállítási támogatási alapot biztosít az 
Európai Unió Magyarországnak 2021 
és 2026 között. Ezt az EU akkor folyó-
sítja, ha a kormány igazoltan egyeztet 
az önkormányzatokkal a támogatások 
felhasználásáról és az egyes települé-
seknek szánt összeget valóban tovább 
is utalja feléjük. Ez a forrás a Covid 
okozta gazdasági válság enyhítését, a 
talpra állást célozza. Pécs is szeretne 
talpra állni, úgyhogy számítunk erre 
a pénzre.
– Komoly ellentétek és feszültsé-

gek alakultak ki a városvezető 
koalícióban az elmúlt hónapok-
ban, amelyek Nyőgéri Lajos al-
polgármesterré való kinevezése 
után még egyértelműbbé váltak. 
A Momentum a döntés visszavo-
nását kérte Öntől, a Mindenki 
Pécsért Egyesület pedig azt, hogy 
bocsássa szavazásra a kérdést a 
veszélyhelyzet megszűnését köve-
tően. Nyilvánvaló, hogy valakinek 
engednie kell. Ki lesz az? Van kiút 
ebből a helyzetből? Mi vár a koa-
lícióra 2021-ben?

– Senkinek nem kell engednie, mert 
meglátásom szerint a helyzet konszo-
lidálódni fog. Sokkal több időt kell a 
szövetségünk tagjainak együtt eltölte-
nie ahhoz, hogy a mára kialakult elté-
rő vélekedéseket és az esetleges valódi 
nézetkülönbségeket feloldjuk. Éppen 
emiatt januártól változtatást kezde-
ményeztem: már heti szinten tárgyal-
juk meg a koalíción belül az ügyeket, 

hogy az információáramlás gyorsabb 
legyen.

A városvezető koalíció 
minden szempontból 

nagyon színes és heterogén. 

Ennek ellenére arra vállalkoztunk, 
hogy együtt fogjuk ezt a várost vezet-
ni, és bebizonyítani, hogy ez igenis 
lehetséges. Minden pártnak, politikai 
erőnek megvan a maga vesszőparipá-
ja. Bizonyos kérdésekben, témákban, 
ügyekben megvan a nagyon határo-
zott álláspontjuk, amitől nem akarnak 
eltérni. Ilyen esetekben én mindig ra-
gaszkodtam ahhoz, hogy keressük meg 
azt a közös álláspontot, ami mindegyik 
frakció számára képviselhető, és azt 
képviseljük együtt a közgyűlésben. Ha 
pedig azon kívül egy-egy párt fontos-
nak tartja, hogy a sajtóval megossza 
a különvéleményét, akkor tegye meg. 
Ettől rugalmas a rendszerünk. Vi-
szont nekem is van vesszőparipám: a 
szakmailag felkészült vezetőtársakban 
hiszek, akikkel egymásban kölcsönö-
sen megbízunk. A lassan harmincéves 
pályámon ez az elv vezérelt, ehhez ra-
gaszkodom. 
Az említett konfliktus jórészt alulin-
formáltságból fakadt. Ha ugyanis egy 
képviselő nem kap elég információt – 
mert nem vettem a fáradtságot, hogy 
tájékoztassam –, akkor elkezd kitalálni 
dolgokat. Bár decemberben valóban 
nagy volt a feszültség a harmadik al-
polgármester kinevezése és a kineve-
zett személye miatt, úgy gondolom, 
hogy ez a csapat 2021-ben is stabilan, 
erősen, összetartóan és jól fogja ezt a 
várost vezetni. Erősen optimista va-
gyok a koalíció jövőjét illetően.

„Optimista vagyok a városvezető koalíció jövőjét illetően”„Optimista vagyok a városvezető koalíció jövőjét illetően”
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Az első októberi után január 12-én 
tartották a pécsi Volvo-per máso-

dik előkészítő tárgyalását a Kapos-
vári Törvényszéken. 

 l Nimmerfroh Ferenc

Mint októberi bírósági 
tudósításunkban 
megírtuk:

 ÄA vádhatóság szerint az első- és 
másodrendű vádlott a pécsi Fi-
desz-érában történt buszbeszerzés 
során a pécsi önkormányzat illeté-
keseit és döntéshozóit megtéveszt-
ve tudatosan összejátszott annak 
érdekében, hogy az önkormányzat 
a magasabb vételárat fogadja el, a 
közvetítő cég beiktatásával létre 
jött különbözetet pedig lenyelték 
volna.
 ÄAz ügyészség szerint az első- és a 
másodrendű vádlott tisztában vol-
tak azzal, hogy 606 millió forintot 
fizetett ki az önkormányzat tulaj-
donában lévő Tüke Busz bármilyen 
ellenszolgáltatás nélkül a közvetítő 
cégnek, ennyi vagyoni hátrányt 
okoztak a Tüke Busznak.
 ÄEzen összeg egy része, 172 mil-
lió forint a harmadrendű vádlott 
thaiföldi cégének számlájára érke-
zett, ennek az ügyletnek gazdasági 

háttere nem volt, színlelt számlák 
álltak a háttérben, gazdasági te-
vékenység nem volt mögöttük. A 
harmadrendű vádlottnak tisztában 
kellett lennie azzal, hogy ez az ösz-
szeg más által elkövetett bűncselek-
ménnyel áll összefüggésben.

Az első- és a másodrendű vádlottat 
különösen jelentős vagyoni hátrányt 
okozó gazdasági csalással, a harmad-
rendű vádlottat különösen nagy érté-
ket meghaladó értékű pénzmosással 
vádolják. Az első- és másodrendű 
vádlottra 5 év szabadságvesztést kér 
az ügyészség, a harmadrendű vádlott-
ra pedig két év szabadságvesztést, öt 
év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 
mindegyik vádlott esetében jelentős 
pénzbüntetést kér az ügyészség, a har-
madrendű esetében 172 millió forint 
vagyonelkobzást.
A harmadrendű vádlott elismerte bű-
nösségét, nem tett vallomást.
Az elsőrendű vádlott, a Tüke Busz egy-
kori vezetője nem ismerte el bűnössé-
gét, és írásbeli vallomást tett, amit a 
bíró felolvasott. Védekezésének a főbb 
pontjai a következők voltak:

 ÄÉletszerűtlen, hogy ő egymaga 
megtévesztette a Tüke Busz veze-
tőit, az önkormányzatot, és a vásár-
lást finanszírozó a pénzintézetet.

 ÄAmikor a közbeszerzés zajlott, a 
nemzetközi piacon csak az adott 
közvetítő cégtől és csak ezen az 
áron lehetett megvásárolni olyan 
paraméterű flottát, ami Pécsnek 
kellett.
 ÄNeki az egész ügyletben annyi volt 
a feladata, hogy a buszok műszaki 
állapotát mérje fel.
 ÄCsizi Péter alpolgármester, később 
országgyűlési képviselő és Bánki 
Erik országgyűlési képviselő be-
folyása alatt álltak azok az önkor-
mányzati testületek, amelyek a Vol-
vo-beszerzésről döntöttek.

Végezetül többek között Csizi Péter 
volt pécsi országgyűlési képviselő és 
alpolgármester, Bánki Erik baranyai 
országgyűlési képviselő, és Páva Zsolt 
volt pécsi polgármester beidézését 
kérte.

Lapunk tudósítója ott 
volt a kaposvári második 

előkészítő tárgyaláson.

A bíró elmondta, hogy a másodrendű 
vádlottat nem találták pécsi lakcímén, 
ellenben megjelent reggel 8 órakor a 
kaposvári bíróság épülete előtt, ahol 
sajtótájékoztatót tartott. A bíróság el-
rendelte elővezetését, de a kaposvári 

rendőrök nem érkeztek meg időben a 
helyszínre. A vádlott nem jelent meg a 
tárgyalóteremben. 
A bíró kérdésére a harmadrendű vád-
lott megerősítette: továbbra is lemond 
a tárgyaláshoz való jogáról, elismeri a 
vádakat, fenntartja korábbi nyilatko-
zatát.
A bíró elmondta, 30-40 e-mail érkezett 
a bíróságra Csengő Andrástól, ezekből 
egyértelműen kiderül, hogy nem kíván 
eljönni a tárgyalásra.
Az ügyész indítványozta, hogy ad-
janak ki elfogatóparancsot ellene, és 
rendeljék el a letartóztatását, amit a 
bíróság meg is tett. 
Elhangzott, a vádakat beismerő, a tár-
gyalásról lemondó harmadrendű vád-
lott ügyét elkülöníti a bíróság a másik 
két vádlott ellen folyó eljárástól. 
A harmadrendű vádlott ügyvédje vé-
dőbeszédében elmondta: tekintettel a 
beismerésre, az öt év próbaidő indo-
kolatlanul hosszú, a személyi körülmé-
nyei alapján ennek rövidítése indokolt 
lenne. Újabb bűncselekményt várható-
an nem fog elkövetni, büntetlen előé-
letű, az elkövetési érték ilyen hosszú 
próbaidőt nem igényel – mondta. A 
kiszabott pénzbüntetés mérséklésére 
is indítványt tett. Szerinte a 300 napra 
kiszabott napi 5000 forint túlzott, in-
dítványozta, hogy azt a törvényi mini-
mumban határozzák meg. Az ügyvéd 
vitatta a vádlott több ingatlana zár alá 
vételének jogosságát.
Az ügyvéd szerint a thaiföldi utalás 
egy céghez került, ebből ügyfele sze-
mélyesen nem gazdagodott. Ez az ösz-
szeg nem került be szerinte az ország-
ba, nem képezte a vádlott személyes 
vagyonát. 

A vagyonelkobzást ezért a 
gazdálkodó szervezet (cég) 

ellen kellett volna elrendelni. 

Azt kérte, enyhítő körülményként ve-
gyék figyelembe a beismerését, az idő 
múlását, hogy három gyermeket nevel, 
és hogy büntetlen előéletű. 
Vadócz Attila bíró végül kihirdette az 
ítéletet: a harmadrendű vádlottra két 
év, öt évre felfüggesztetett szabadság-
vesztést szabott ki. 1,5 millió forint 
pénzbüntetésre és 179 millió forint va-
gyonelkobzásra ítélte. A bíró kiemel-
te: az ingatlanok zár alá vétele annak 
biztosítására történt, hogy a vádlott a 
vagyonelkobzást teljesítse. 
Az ügyész tudomásul vette az ítéletet. 
A vádlott, ügyvédjével való konzultá-
lás után három nap gondolkodási időt 
kért, így az ítélet nem jogerős. 
A per március-áprilisban folytatódik. 
A másodrendű vádlottat sajtóinformá-
ciók szerint a rendőrség letartóztatta.

Volvo-per: elítélték az egyik vádlottat

A per márciusban folytatódikA per márciusban folytatódik
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Felszentelték 
az új pécsi püspököt
Az új főpásztor, Felföldi László 

püspökké szentelésére és beikta-
tására január 6-án, vízkereszt ünne-
pén került sor a pécsi székesegyház-
ban szentmise keretében.

 l PécsMa.hu
2020. november 18-án nevezte ki Fe-
renc pápa az új pécsi megyéspüspököt: 
Felföldi László, a Debrecen-Nyíregy-
házi Egyházmegye általános helynöke, 
a nyíregyházi társszékesegyházi plé-
bánia vezetője irányítja tovább a pécsi 
egyházmegyét.
Mint korábban megírtuk, az új me-
gyéspüspök kinevezéséig több mint egy 
év telt el, egészen pontosan 16 hónap, 
addig a 2019 júliusában veszprémi ér-
sekké kinevezett, majd augusztusban 
beiktatott Udvardy György volt pécsi 
püspök irányította hónapokig apostoli 
kormányzóként az egyházmegyét.
A beiktatáson a főszentelő Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek, a társszentelő Michael August 
Blume c. érsek, apostoli nuncius és 
Bosák Nándor nyugalmazott debre-
cen-nyíregyházi megyéspüspök volt.
Az eseményen Péterffy Attila, Pécs 
polgármestere, és Udvardy György 
volt pécsi püspök, veszprémi érsek is 
jelen volt. A világjárvány okozta ve-
szélyhelyzet miatt az ünnepi szentmi-
sét élőben közvetítették.
Udvardy György köszöntője és egyben 
búcsúzója után az új főpásztor, Felföldi 
László köszöntötte az egybegyűlteket, 
a híveket, hálával és köszönettel gon-
dolt mindenkire – mondta.

Megköszönte Udvardy György volt pé-
csi püspöknek a segítséget, mint közöl-
te, próbálja méltón folytatni munkáját, 
de hozzátette, még ismeretlen számára 
minden, számít a segítségre. Elmond-
ta, fergeteges programbeszédet kellene 
tartania, de még ismerkednie kell az új 
helyzettel és a közösséggel, most csak 
a szívéből tud beszélni. Egy üzenetet 
fogalmazott meg, mely három szóból, 
gondolatból áll: barátság, kenyér, béke.

Szeressük egymást, csak ez 
a feladatunk, küldetésünk. 

Ez csak egymást segítő 
barátságban valósítható meg.

Hozott egy kis kovászt saját falujából, 
és pécsi kovászt is kért, hogy a kettőt 
ötvözhessék, nagyon jó lett a végered-
mény. Mint mondta, úgy érzi, ő olyan, 
mint a messziről jött kovász, ami ön-
magában kevés, ehhez kell mindenki 
munkája, hogy végül igazi lelki táplálék 
készülhessen. Az egyháznak, nekik kell 
éltető kenyérré kell változni, hogy táp-
lálják azokat, akik szeretetre éheznek.
A béke most nagy veszélyben van, de ezt 
meg kell védeni, a koronavírus-járvány 
megtanít minket a küzdelemre. Nem a 
miértekre kell választ találni, hanem a 
hogyanra. Komolyan kell vennünk ezt 
a küzdelmet – fogalmazta meg.
Össze kell fognunk, hogy jövőt teremt-
hessünk az egyházközösségnek és a 
családoknak – Pécs új püspöke végül 
megáldott mindenkit.
Fotó: Loósz Róbert és Lumbert Attila

Péterffy Attila: „Látszategyeztetésre hívtak, 
ahol nekem a biodíszlet szerepét szánták”

Pécs polgármestere ott volt decemberben, amikor Orbán Viktor a Me-
gyei Jogú Városok Szövetségének vezetőivel tárgyalt. Egy idő után a 

kormányfő kikísértette a teremből.

 l Nimmerfroh Ferenc
Péterffy Attila a 24.hu cikke szerint a Jelen című hetilapnak mondta el, mi 
történt az „egyeztetésen”, amely után bejelentették, hogy a kis- és középvál-
lalkozások önkormányzatoknak fizetett iparűzési adójának felét elengedik.

A polgármester a következőket mondta a lapnak:

• A találkozóról a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár 
polgármestere, a fideszes Szita Károly előző este szólt alelnökének, 
Péterffynek.

• Egyeztetés helyett a miniszterelnök egyszerűen csak deklarálta, hogy a 
cégek az iparűzési adó felét fizetik majd.

• Orbánt a pécsi polgármester egyetlen javaslata sem érdekelte.

A kormányfő a tanácskozás egy pontján megkérte Rogán Antalt, kísérje 
ki Péterffyt. „Világos-
sá vált, hogy látszat- 
egyeztetésre hívtak, 
ahol nekem a biodíszlet 
szerepét szánták” – fo-
galmazott a Jelennek 
Péterffy Attila, aki sze-
rint azóta egyértelmű-
vé vált, hogy a fideszes 
városokat kompenzálja 
a kormányzat, az ellen-
zékieket viszont bünteti.

Felföldi Lászlót vízkeresztkor iktatták beFelföldi Lászlót vízkeresztkor iktatták be
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Karácsonyfagyűjtő járat Pécsett
A karácsonyi időszakot követően, 2021. január 6. napjától, a közszol-

gáltatást végző Dél-Kom Nkft. megkezdi a feleslegessé vált fenyő-
fák begyűjtését.

A gyűjtés, amely január 31-ig tart, kifejezetten erre a célra rendszeresített 
különjárattal történik az egyes lakóterületekhez tartozó megszokott hulla-
dékszállítási napokon.
Fontos, hogy fákat csupaszon, azaz a díszektől, karácsonyfatalptól, egyéb 
hulladékoktól mentesen – mint például szaloncukor, papír – kell kitenni a 
háztartási hulladékgyűjtő edények mellé. Kérjük, hogy a másfél méteresnél 
nagyobb fenyőfákat a kukák mellé kettévágva helyezzék ki, ezzel is előse-
gítve az elszállítást.
Január-február hónapokban a fenyőfák leadására, lakossági partnereink 
részére – Pécsett és vidéken egyaránt – hulladékudvarainkban is van le-
hetőség.
Azok, akik földlabdás fenyőfát vásároltak karácsonyra, de kiültetni még 
sincs módjuk, kérjük ajánlják fel mindenki örömére, Pécs város közterü-
leteinek díszítésére. 2021. január 1-31. között várjuk a földlabdás fenyőfa 
felajánlásokat a BIOKOM NKft. központi recepcióján, a Pécs, Siklósi út 52. 
szám alatt. Az ily módon összegyűjtött fák a városi Csemetekertbe (Tüskés-
réti út) kerülnek tavaszig, ahol a szakszerű gondozás után Pécs valamelyik 
zöldfelületén találnak otthonra.

2021-ben az Életmód Okosan Prog-
ram plusz elemmel bővült. Az új 
modul 12 hetes és a résztvevő cél-
jainak, életkorának, nemének meg-
felelően személyre szabott. Dieteti-
kus segít az étrend átalakításában, 
de lehetőség van folyamatos kap-
csolattartásra, személyes és online 
előadások meghallgatása mellett 
pedig tanácsadást is kérhet az em-
ber a mozgást, sportot, életmódot 
illetően. A program kezdetekor, va-
lamint 4 hetente állapot- és testösz-
szetételmérést tartanak. 

– Szeretnénk segítséget nyújtani az 
újévi fogadalmak betartásában egy 
12 hetes életmódváltó programmal, 
melynek keretében ingyenes szakmai 
segítséget kínálunk a Pécsi járás la-
kosságának, hogy mindenki elérhesse 
év elején kitűzött céljait. Legyen szó 

akár fogyásról, izomtömeg-növelés-
ről, vagy alakformálásról, munkatár-
saink segítenek a személyre szabott 
étrend kialakításában is – mondta 
ezzel kapcsolatban Hideg Balázs, az 
EFI szakmai vezetője. A programba 
történő regisztráció már elindult, de a 

jelentkezéseket folyamatosan várják 
az efi.pecs@eeipecs.hu címen, illetve 
Facebook-oldalukon üzenetben.

Folytatódnak a népszerű előadások a 
virtuális térben!  

Az új programon felül februárban is-
mét tervezik elindítani azt az előa-
dás-sorozatot, mely tavaly novem-
berben már nagy népszerűségnek 
örvendett. Ennek keretében 6 héten 
át hetente 4 előadást láthatnak az EFI 
Facebook-oldalát követők. A lakos-
ságnak elsősorban az esti időponto-
kat ajánlják, hiszen ilyenkor olyan té-
mával foglalkoznak, amivel manapság 
nem lehet eleget: a stresszkezeléssel. 
Délelőttönként pedig veszteségkeze-
lés és a diákoknak magabiztosságke-
zelés lesz a fő irányvonal. (x)

A Pécsi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Életmódváltó Programot hirdet!
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Pécsi ingatlanpiac 2021: 
nem lesz eszeveszett drágulás, 
de látványos áresés sem
A koronavírus nem csak a minden-

napi életünket forgatta fel, meg-
rendítette a gazdaság minden szeg-
mensét is. Nem tudni még, hogy a 
második hullámot hogyan vészeljük 
át, ezért egyelőre azt sem lehet meg-
jósolni, milyen ingatlanárak várhatók 
2021-ben. A szakértők csak a korábbi 
tapasztalatok alapján tudják megbe-
csülni a számokat – íme az Ingatlan-
net elemzése.

 l PécsMa.hu

Következtetések 2020-ból
A pécsi ingatlanpiacra mérséklődő 
áremelkedés és stagnálás volt jellem-
ző 2020-ban. A családi házak januári 
átlagára egész évben egy szinten 270-
290 ezer forint/négyzetméter között 
mozgott. Ugyanígy a panellakások 
árai is csak stagnáltak tavaly, átlag 310-
330 ezer forint/négyzetméter körül. A 
téglalakásoknál azonban enyhe emel-
kedést tapasztaltak, a júniusi 400 ezer 
forintos négyzetméterárak 450 ezerre 
ugrottak – ez aztán az év végéig ki is 
tartott – derül ki az Ingatlannet elem-
zéséből.

Az ingatlanok tehát nem 
lettek olcsóbbak, de 

legalább sokkal drágábbak 
sem.

Viszont fontos tudni, hogy az adatok 
nem az eladási, hanem a kínálati árak-
ra vonatkoznak. Amit a tendenciákból 
látnak a szakemberek az az, hogy óri-
ási emelkedésekre 2021-ben sem kell 
számítani.
Az Ingatlannet szerint a koronavírus 
miatt a kínálati oldal bővülése és a 
keresleti oldal telítődése lassítja majd 
a piacot, de közben azért a kormány 

igyekszik élénkíteni a helyzetet új ren-
deleteivel. Később derül ki, ez mennyi-
re sikerült.

2020-as ingatlanárak 
Baranya megyében
Az Ingatlannet.hu azt is megnéz-
te, hogyan alakultak az ingatlanárak 
a megye 5 legnépesebb településén 
2020-ban. Komlón nagyon mentek a 
családi házak, itt mérték a legnagyobb 
mértékű, átlag 40 százalékos áremelke-
dést. A komlói házak tavaly a 120 ezer 
forintos négyzetméterárról 170 ezerre 
drágultak.
Szigetváron és Mohácson is volt emel-
kedés a családi házak árában, de csak 
10-15 százaléknyi. Így novemberben 
a mohácsi házakat 170 ezer forintos 
négyzetméteráron adták, a szigetvá-
riakat pedig 150 ezer/négyzetméte-
rért. Siklóson viszont már tavaly esni 
kezdtek az árak, itt a családi házakat 
novemberben 120 ezer forintos négy-
zetméteráron kínálták eladásra, ami 
20 ezerrel kevesebb, mint a januári 
átlag.

Ez várható 2021-ben
A szakértők szerint egy biztos, Pécsen 
és környékén 2020-ban megtorpant a 
korábbi éveket jellemző eszeveszett 
drágulás, és ha ez a tendencia folytató-
dik, akkor egy ideig nem is tér vissza.

Inkább kisebb mértékű 
áremelkedésekre és 

stagnálásokra lehet majd 
számítani.

Koronavírus ide vagy oda, az állami tá-
mogatások (változások a csokkal vásá-
rolt lakásoknál) megakadályozhatják a 
látványos zuhanást, szinten tarthatják 
az ingatlanpiac jelenlegi állapotát.
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Sajtótájékoztatón számoltak be 
a napokban a Pécsi Tudomány-

egyetem vezetői a Tudományos és 
Innovációs Park (TIP) uniós forrásból 
kezdődő fejlesztésének részleteiről.

 l Nimmerfroh Ferenc
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP) kereté-
ben megvalósuló fejlesztésekre jelen-
leg rendelkezésre álló mintegy 22 mil-
liárd forintból a PTE 4 milliárdot kap 
hamarosan. Ebből az innovációs park 
első üteme valósulhat meg Pécsett. Dr. 

Miseta Attila rektor elmondta, bízik 
abban, hogy „további támogatások 
érkeznek erre a nagyvonalú koncepci-
óra”. A cél az, tette hozzá, hogy a tér-
ség termelő cégeivel egyre szorosabb 
kapcsolatot alakítsanak ki. A projekt 
és a koncepció szemléletváltást igényel 
az egyetemen, ez a támogatás ennek 

komoly lökést adhat – fogalmazott a 
rektor.
Decsi István kancellár arról beszélt, 
hogy az egyetemnek a régió gazda-
sági motorjává kell válnia, ennek a 
folyamatnak fontos mérföldköve ez a 
fejlesztés. Hangsúlyozta, az első ütem 
révén komoly lépést tudnak tenni a 

vállalat-, gazdaság-, és kutatásfejlesz-
tésben.

Hozzátette, 
nagyságrendekkel több 

forrás kell majd az egész 
projekt befejezéséhez. 

Dr. Betlehem József rektorhelyettes 
elmondta, másfél éves fejlesztési fo-
lyamat áll a projekt hátterében, mely-
nek során megpróbálták feltérképezni 
a lehető legtöbb egyetemi kompeten-
ciát. A cél egy olyan keretrendszer 
kialakítása, ami ezeket láthatóvá teszi, 
és ami tőkét tud vonzani, valamint a 
kutatók számára is lehetőséget biz-
tosít. Hangsúlyozta, az első fázisról 
beszélünk, a tervezés nem áll meg itt, 
2027-ig tart majd a folyamat, azaz a 
TIP kialakítása. Mint elmondta, a 
Nyár utcai telephelyen kezdődnek 
majd a fejlesztések. Hangsúlyozta: ez 
nem egy kari fejlesztés, valamennyi 
fakultás aktivitását ösztönözni kíván-
ják, például coworking terek létreho-
zásával. Kiemelte: az egyik legfőbb cél 
az egyetem és a helyi gazdasági sze-
replők együttműködése.

Lapunk pécsi egyetemi forrásból 
úgy értesült, az Innovációs és Tech-

nológiai Minisztérium Modellváltás 
2021 tavaszán címmel, a Pécsi Tudo-
mányegyetemet az év első félévében 
a modellváltó egyetemek között soro-
ló prezentációs dokumentumot készí-
tett, amit a dékánok már múlt héten 
átadtak a kari tanácsok részére.

 l Nimmerfroh Ferenc
Információink szerint a PTE dékánjai 
egyhangúlag támogatták az egyezteté-
sek megkezdését a modellváltásról. Az 
ITM prezentációs anyagának forgató-
könyve szerint már február első felé-
ben véget érhet a folyamat, melynek 
révén áprilisra már alapítványi műkö-
désre állhat át a Pécsi Tudományegye-
tem, a Szegedi Tudományegyetem, a 
Debreceni Egyetem, a Semmelweis 
Egyetem, és a Dunaújvárosi Egyetem, 
amennyiben az intézmények legfőbb 
döntéshozó testületei így döntenek.
Néhány nappal az említett modellvál-
tós prezentáció Pécsre érkezése előtt a 
PTE két vezetője, Miseta Attila rektor, 

és Decsi István kancellár belső hírle-
velet küldött az egyetem polgárainak 
a témában, amiben ez áll: „Tisztelt 
Egyetemi Polgár! Amint az a sajtóból 
ismert, több magyarországi felsőokta-
tási intézmény (Debreceni Egyetem, 
Szegedi Tudományegyetem, Sem-
melweis Egyetem) is kifejezte azon 
szándékát, hogy csatlakozni kíván az 
úgynevezett „modellváltó intézmé-
nyekhez”, vagyis nyitott az alapítványi 
fenntartású felsőoktatási intézményi 
modell kialakítására.
A mai napon a Pécsi Tudományegye-
tem vezetése és a dékáni kar tájéko-
zódó megbeszélést folytatott dr. Bódis 
József államtitkár úrral, a Pécsi Tudo-
mányegyetem a modellváltási folya-
matba történő esetleges bekapcsolódá-
sáról. Az egyetem vezetése, valamint a 
dékáni kar közösen fognak döntést 
hozni a tárgyalási folyamat megkez-
déséről és annak módjáról. Erről tá-
jékoztatni fogják a fenntartói jogokat 
gyakorló Innovációs és Technológiai 
Minisztériumot, valamint a Pécsi Tu-
dományegyetem polgárait is.”

Megkapta a modellváltás menetrendjét a PTE, 
villámgyors átalakulást tervez a kormányzat

A Nyár utcában valósul meg 
az egyetem innovációs parkjának első üteme

Komoly lépés ez a vállalat-, gazdaság- és kutatásfejlesztésbenKomoly lépés ez a vállalat-, gazdaság- és kutatásfejlesztésben

   Áprilisra már alapítványi működésre    Áprilisra már alapítványi működésre 
állhat át a pécsi egyetemállhat át a pécsi egyetem
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A PTE rektora, dr. Miseta Attila újévi 
köszöntőt, egyben évértékelőt 

tett közzé az egyetem lapjában.

 l PécsMa

Az UnivPécs oldalán 
a rektor a következőket írta:

 ÄMeglepően kevés zökkenővel bo-
nyolították az „online” oktatást.
 ÄElkészült az új oktatási épület a 
Szigeti úton, befejezésükhöz köze-
lednek az Egészségtudományi Kar 
fejlesztései a belvárosban, szerke-
zetkész a fogorvosok épülete (Tü-
zér-Szigeti sarok), új facilitással bő-
vült a Műszaki és Informatikai Kar.
 Ä Sikerült a kormányzattól kiegé-
szítő támogatásokat szereznie az 
egyetemnek, melyek nem csak az 
építőipari áremelkedéseket kom-
penzálják.
 ÄAz egyetem több kara érintett az 
új FIEK (a Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési Központ létreho-
zását célzó kutatási infrastruktúra 
fejlesztését) pótló európai uniós 
GINOP (Gazdaságfejlesztési és In-
novációs Operatív Program) pályá-
zatban.
 ÄKét új nemzeti labor kezdte el a 
működését, ígéretük van egy har-
madikra a hidrogén-technológiák 

területén, s talán az idegtudományi 
nemzeti labor is valósággá válik.
 ÄEgy 4 milliárdos GINOP-pályázat 
a tudományos és innovációs park 
fejlesztését célozza meg.

A rektor foglalkozott a kormányzat 
egészségügyi irányításában beállt vál-
tozással, ami a PTE-t a klinikái (Klini-
kai Központ) miatt erősen érinti. Erről 
a következőket írta:

 ÄAz Országos Kórház Főigazgatóság 
létrejöttéhez remélhetőleg új, a gaz-
dasági egyensúlyt jobban szolgáló 
finanszírozás is csatlakozik.
 ÄReméli, hogy bár a Klinikai Köz-
pont nagyobb önállósággal műkö-
dik, hatékonyabban szolgálja majd 
az orvos- és egészségtudományi 
oktatást a betegellátás mellett.
 Ä Semmiképpen nem szeretné az ad-
minisztratív irányítás további bur-
jánzását.

Az egészségügyi béremeléssel kapcso-
latban Miseta Attila azt írja:

 ÄÖrvendetes, ugyanakkor további 
intézkedéseket igényel, amennyi-
ben a felsőoktatási intézményeken 
belüli bérfeszültségek tovább nő-
nek.
 ÄA legfőbb ideje annak, hogy vala-
mennyi, a felsőoktatásban dolgozó 

kolléga is béremelésben részesül-
jön.

A rektor számít Jenei Zoltánra, aki ko-
rábban a PTE kancellárja volt, jelenleg 
pedig az Országos Kórház Főigazga-

tóság vezetője. Sok sikert kíván az új 
kancellárnak, a volt fideszes politikus 
és pécsi alpolgármester Decsi István-
nak. „Feladat van elég” – írta a gratu-
láció után lakonikusan és kicsit talá-
nyosan a rektor.

Jakab Ferenc pécsi virológus az ATV híradónak nyilatko-
zott: beszélt az új koronavírus-mutációról, a vakcinák 

biztonságosságáról, de említést tett egy új magyar-osztrák 
oltóanyagról is.

 l PécsMa.hu

Ezek hangzottak el az interjúban: 
 ÄMég csak a Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinája érhető 
el az országban, de hamarosan érkezik az AstraZeneca oltó-
anyaga is – mondta.
 Ä Szerinte jelenleg úgy tűnik, hogy a most fejlesztett vakcinák 
mindegyike alkalmas a mutációnak a kivédésére is. De az 
sem elképzelhetetlen a szakember szerint, hogy a későbbi-
ekben újabb vakcinák kellenek majd a mutációk miatt, ezek 
kifejlesztése azonban gyorsan megtörténhet.
 ÄA virológus elmondta: egyáltalán nem kell félni az oltástól, 
a híresztelésekkel ellentétben ezek az új generációs vakcinák 
teljesen biztonságosak. Az oltási hely ugyan esetleg bepiro-
sodhat, egy kicsit fájhat, sőt hőemelkedésünk lehet, ez nyil-
ván minden vakcinában benne van – tette hozzá.
 ÄMint ismertette, az osztrák Cebina cég és a Pécsi Tudo-
mányegyetem (PTE) – a debreceni egyetem mellett – új 
vakcinakísérletbe fogott, ami már célegyenesben van. Ja-
nuár végén, február elején kezdik az állatkísérleteket. Hogy 
mikorra várható a beadható oltás, arról nem akart találgatá-
sokba bocsátkozni.

Miseta Attila: “A legfőbb ideje annak, 
hogy minden felsőoktatásban dolgozó béremelésben részesüljön”

Jakab Ferenc: Pécs és Bécs közös vakcinát fejleszt

   A rektor 2020-as évértékelőjében    A rektor 2020-as évértékelőjében 
az online oktatásról is beszéltaz online oktatásról is beszélt

A virológus szerint biztonságosak az újgenerációs oltóanyagokA virológus szerint biztonságosak az újgenerációs oltóanyagok
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Dr. Kiss István, a pécsi Orvosi Né-
pegészségtani Intézet igazga-

tója, a Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar (PTE 
ÁOK) „Your Life”-egészségprogram-
jának – melyet előző lapszámunkban 
mutattunk be részletesen – szakmai 
vezetője beszélt nekünk arról, hogy 
a megfelelő életmóddal miképpen 
előzhetjük meg az olyan, leggyakrab-
ban halálos kimenetelű betegsége-
ket, mint például az esetek csupán 15 
százalékában gyógyítható tüdőrák, 
vagy a krónikus szívelégtelenség.

 lMatoricz Tekla

Kulcsfontosságú 
a prevenció
– Hadd kezdjem egy sokatmondó 
idézettel: „Nem azért kapáljuk a ker-
tet, mert gazos. Hanem azért, hogy ne 
legyen gazos”, mondta A Lovasíjász 
című film főszereplője, a legendás Kas-
sai Lajos. Ez azt jelzi, hogy a megelő-
zés szerepét máshol talán már jobban 
felismerték, mint tette azt az emberek 
nagy többsége, saját magával kapcso-
latban. Holott mindenféle úton-mó-
don ezerszeresen kimutatták, hogy 
az egészséget megőrizni könnyebb, és 
nem mellesleg sokkal kellemesebb is, 
mintha valaki megbetegszik, és aztán 

próbálják meggyógyítani. A korona-
vírus-járvány most azt is megmutat-
ta, hogy hiába élünk a 21. században, 
messze nem vagyunk mindenhatók. 
Vannak olyan betegségek, mint példá-
ul a tüdőrák, amiket még mindig nem 
tudunk 100 százalékosan gyógyítani, 
sőt.

Viszont az ilyen krónikus 
problémák nagy többsége 

megelőzhető. 

Éppen ezért mindenkinek megéri a 
prevencióba időt és energiát fektetni – 
emelte ki a szakember.

Mitől leszünk betegek? 
Mint Kiss István mondta, azt szinte 
mindenki tudja, hogy a tüdőrák ki-
alakulásánál főszerepet játszik a do-
hányzás, viszont bőven akad olyan is, 
aki magas kort élt meg, holott egész 
életében hódolt ennek a káros szenve-
délynek. Mivel mi, emberek hajlamo-
sak vagyunk azt látni, amit szeretnénk, 
ezért abból indulunk ki, hogy nem 
járhatunk úgy, mint az a többezer da-
ganatos beteg, aki a cigarettázás miatt 
hal meg az onkológián és a sebészeten 
– vélekedett az intézetigazgató.
Szerinte tehát jobb, ha időben teszünk 
saját egészségünkért, még mielőtt ki-

derülne, hogy a füstben is vígan élők 
közé, vagy a daganatra hajlamosak 
csoportjába tartozunk. Nem lehet 
ugyanis elég korán elkezdeni odafi-
gyelni magunkra, sőt gyermekeinket 
is erre tanítani, fogalmazott.
– Azzal is a legtöbben tisztában van-
nak, hogy a daganatos betegségek má-
sik legfőbb okozója a helytelen táplál-
kozás. A külső, befolyásolható – vagyis 
nem örökletes – kockázati tényezők 
közül ez a legerősebb, mely legtöbb-
ször az elhízáson keresztül hat. Ez arra 
vezethető vissza, hogy többet eszünk, 
mint amennyire a fizikai aktivitásunk 
miatt szükséges lenne. A táplálkozás-
tudomány ugyan folyamatosan vál-
tozik, de a rákkutatás legújabb állása 
szerint például a húskészítmények da-
ganatkeltő hatása igen magas – fogal-
mazott az orvos.

Három fő elem az 
egészségmegőrzésben
Ha az ember csupán néhány apró lé-
pést betart, máris rengeteget tett annak 
érdekében, hogy elkerülje a súlyosabb 
egészségügyi problémák, mint példá-
ul a szív- és érrendszeri betegségeket, 
melyek hazánkban vezető haláloknak 
számítanak. Lássuk, mik ezek Kiss Ist-
ván szerint.
– Az emberek hajlamosak mindenféle 
csodaszert keresni, illetve mást – mint 
például a most állandóan előtérbe ke-
rülő környezetszennyezést, ami nyil-
vánvalóan rossz, de kevesebb esélyünk 
van egyénként tenni ellene, mint oda-
figyelni a saját életmódunkra – felelős-
sé tenni rossz egészségi állapotukért. 
Holott csupán néhány szokásuk meg-
változtatása segítene, elég három té-

nyezőt figyelembe venni: táplálkozást, 
fizikai aktivitást, dohányzást – véleke-
dett a szakember.
Mint megtudtuk, a tudomány jelen ál-
lása szerint a már említett táplálkozás, 
azon belül is az energiabevitel és a telí-
tett zsírok fogyasztásának csökkentése 
a kulcs, ezek mellett a megfelelő élel-
mirostbevitel és a zöldség-gyümölcs-
fogyasztás. Ez utóbbiról elmondhatjuk, 
hogy legalább napi 400 gramm lenne az 
ideális a szakemberek szerint. A szük-
séges energiabevitel és a fizikai aktivi-
tás közötti egyensúlyt mutatja például a 
testtömegindex, ami testtömeg osztva a 
testmagasság négyzetével (kg/m2). 

Optimálisnak tekintjük ezt az 
értéket 18,5 és 25 között.

A második helyen a mozgás szerepel, 
erre nagyon konkrét ajánlások vannak 
a betegségmegelőzéssel kapcsolatban: 
heti legalább 150 perc közepes nehéz-
ségű – vagyis a maximális pulzusz-
számunk 70 százalékát igénybe vevő 
– fizikai kardióaktivitást kellene min-
denkinek beiktatnia, de még jobb, ha 
ez 300 perc körül van. A maximális 
pulzusszámunk közelítőértékét leg-
könnyebben úgy számolhatjuk ki, ha az 
életkorunkat kivonjuk 220-ból. A heti 
5 órát egyébként akárhogy feloszthat-
juk, a lényeg, hogy minimum 10 perc 
folyamatos mozgás legyen egy egység. 
Emellett heti kétszer végzett izomerősí-
tő edzés beiktatása optimális.
Ha pedig mindezek mellett abbahagy-
juk az örök mumusként kezelt do-
hányzást is, gyakorlatilag szinte bizto-
san jó esélyünk van az egészségesebb 
életre. (x)

Ne hárítsuk a felelősséget, 
tegyünk mi magunk a saját egészségünkért!

A mozgás nagyon fontosA mozgás nagyon fontos

Sok zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztanunkSok zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztanunk

pécs 2021. január 18. pécsi hírek10



Január 12-től szavazhatnak a pé-
csiek arról, hogy pontosan milyen 
fejlesztés valósuljon meg a Misi-
na-tetőn. Három koncepcióterv kö-
zül választhatunk, a legtöbb voksot 
begyűjtő koncepciót ültetik majd át 
a gyakorlatba.

Sokan tudják már, hogy az önkor-
mányzat augusztus közepén hirdetett 
ötletbörzét a Misinatető fejlesztésére. 
Mint ismert, konkrét ötleteket vártak 
a pécsiektől a tv-torony környékének 
hasznosítására. Összesen 35 pályamű 
érkezett a szeptember végi határidő-
re, ezek közül egy nyolcfős szakmai 
zsűri – köztük például Karlovecz Zol-
tán, a város főépítésze – választotta ki 
a legjobb ötöt, amelynek ötletgazdái 
100-100 ezer forintos jutalmat kaptak. 
Az öt díjnyertes pályamunkából de-
cemberre készült el három megvaló-
sítható koncepcióterv.

Az „Aktív Misina” koncepcióterv egy 
mozgás- és túraközpont kialakítását, 
a „Családi Misina” terv egy lomko-
ronasétányos, családcentrikus kö-
zösségi tér megépítését célozza, míg 
az „Interaktív Misina” koncepció egy 
korszerű bányászati kiálltást vizionál 
(a koncepciótervekről részletesebben 
a PécsMa.hu oldalon számoltunk be).

Csúcs Zoltán, a projektet koordiná-
ló Pécsi Városfejlesztési Nonprofit 

Zrt. vezérigazgatója lapunknak el-
mondta, hogy a beadott pályamű-
vek nagyon sokszínűek voltak: több 
olyan tervet kaptak például, amelyek 
kihasználták a helyszín természeti 
adottságait, a túrázás, kerékpározás 
lehetőségeit, a Misina-tetőről elénk 
táruló kilátás szépségét. Emellett ki-
derült a pályázatokból, hogy a néhai 
Misina Étterem jelenleg szerkezet-
kész állapotban lévő, megerősítésre 
és felújításra váró épületét a legtöb-
ben megtartanák valamilyen formá-
ban: sokan képzeltek a helyszínre 
például közösségi tereket, kávé-
zót-büfét (ez mindhárom koncepció 
része).

– Nem tudok róla, hogy lett volna 
Pécsett korábban hasonló jellegű la-
kossági ötleteken alapuló pályázat. A 
városvezetés kérése volt, hogy ezzel 
a projekttel ne csak a szakmát szólít-
suk meg, hanem a pécsieket is, hiszen 
számukra fontos igazán a helyszín. 
Meglepő volt számunkra, hogy 
ennyire megmozgatta a helyi-
ek érdeklődését – mondta 
Csúcs Zoltán.

A három koncepció-
tervre január 12-től le-
het szavazni a Misina 
Ötletbörze honlapján 
egy hónapon keresz-
tül.

– Jó pár éve elhagyatott ez a terület, 
az ötletpályázatnak köszönhetően pe-
dig eljött az ideje annak, hogy a Mi-
sina-tető újjászülethessen, a pécsiek 
segítségével. Azért fontos, hogy minél 
többen szavazzanak, hogy ténylege-
sen a lakosság igényét tudjuk figye-
lembe venni a fejlesztés során. Most 
kell megmutatnia a pécsieknek, hogy 
mit szeretnének látni ezen a számukra 
értékkel bíró helyszínen – mondta.

Miután eldőlt, hogy melyik koncepci-
óra szavaztak a legtöbben, azt terve-
zik tovább engedélyezési- és kiviteli 
terv-szinten. Ha minden a menetrend 
szerint halad, akkor idén nyáron meg-
kapják az építési engedélyt, ezután 
pedig kiírják a kivitelezési közbeszer-
zési eljárást (ennek lefutása 6-8 hóna-
pot vesz igénybe), a munkálatok ezt 
követően, várhatóan 2022 tavaszán 
kezdődhetnek majd meg.

A Misina Ötletbörze a TOP-6.1.4-
15-PC1-2016-00002 – a Misinatető 
fejlesztése projekt keretében valósult 
meg.

Január 7-én elindult a „Lámpás-pa-
tak Pécs” honlap, amely a Lám-
pás-patak rendezését célzó projekt 
fejleményeivel kapcsolatban nyújt 
tájékoztatását.

November 23-án megkezdődött Lám-
pás-patak rendezése, a projekt kereté-
ben a patak Hársfa úttól a Pécsi-vízig 
tartó, nagyjából 2 kilométer hosszúsá-
gú szakaszát újítják fel. A munkálatok 

előreláthatóan fél évig tartanak majd. 
A keleti városrészben található – és a 
Pécsi-vízbe torkolló – Lámpás-patak a 
csapadékvíz egyik fő befogadója a vá-
rosban, az elmúlt években ugyanakkor 
számos lakossági bejelentés érkezett 
arról, hogy a patak feltöltődése olyan 
mértékűvé vált, hogy a csapadékvizet 
biztonsággal már nem képes elszállíta-
ni. Jelenleg a vízfolyás nagyrészt már 
nem a földhivatali térképeken jelzett 

és lehatárolt területeken halad ke-
resztül, így több helyen leszakadtak a 
partfalak, kidőltek a magáningatlanok 
kerítései, kimosódtak az alapozások. 
A csaknem 148 millió forintos projekt 
célja, hogy a Lámpás-patak környe-
zetében évtizedek óta fennálló csapa-
dékvíz-elvezetési problémát megoldja.

A városrészeken átívelő mederren-
dezés több száz pécsi háztartásra 
lesz hatással, ezért kiemelten fontos 
a projekt fejleményeivel kapcsolatos 
tájékoztatás és kommunikáció. Ezért 
készült a „Lámpás-patak Pécs” (lam-
paspatakpecs.hu) honlap. A honlap 
nemcsak a beruházás részleteit, így 
a munkálatok ütemezését, előrehala-
dását, nyomvonalát és híreit ismerteti, 
hanem arra is lehetőséget ad, hogy az 
érintettek kérdéseiket, észrevételei-
ket, javaslataikat is megfogalmaz-
zák, ezzel elősegítve a projekt 
sikerét.

A munkálatokban érintett 
pécsiek a honlapon egy 
kérdőívet tölthetnek ki, 
amelyben a patakme-
der elhanyagoltsága 
miatt felmerült eddigi 
problémáikat, felveté-

seiket oszthatják meg. A cél ezzel a 
lakossági problémák megismerése, a 
beérkező igények, javaslatok, pana-
szok felmérése és rugalmas kezelése. 
A pécsi fejlesztések tekintetében új-
szerű ez a megoldás, hiszen az ilyen 
kétirányú online kommunikáció eddig 
nem volt bevett gyakorlat az önkor-
mányzat által korábban megvalósított 
Széchenyi 2020-as fejlesztések során. 

A cikk a TOP-6.3.3-15-
PC1-2016-00001 azonosítószámú, 
„Lámpás patak rendezése” című 
projekthez kapcsolódó szemléletfor-
málási kampány keretében készült.

Elindult a Lámpás-patak rendezésének interaktív honlapja

Misina Ötletbörze: Elindult a szavazás, 
három koncepció közül választhatunk

2022 tavaszán kezdődhetnek meg a munkálatok2022 tavaszán kezdődhetnek meg a munkálatok

A honlap a beruházás részleteit is ismertetiA honlap a beruházás részleteit is ismerteti
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Teleky Zoltán séf azt kéri, 
támogassák a helyiek a helyieket!
Vendéglátósok, turizmusban, élelmiszeriparban érdekeltek, és nem 

utolsósorban beszállítóik nevében szólalt meg élő Facebook-videó-
ban az egyik legismertebb pécsi séf és vendéglátós vállalkozó, Teleky 
Zoltán – szúrta ki a SzabadPécs.

 l PécsMa.hu
Szerinte nagyon fontos most, a világjárvány miatti nehéz helyzetben, hogy 
az emberek mindenütt megpróbálják a lehetőségeikhez képest támogatni 
a helyi vendéglátósokat, kiskereskedőket, termelőket, szolgáltatókat. Úgy 
fogalmazott, mindezek az emberek összefogásában bízhatnak leginkább a 
túlélés érdekében.

A korábbi italbolt teljesen felújí-
tott épületében kapott helyet a 

rendőrség körzeti megbízotti irodá-
ja, a közterület-felügyelet helyisége 
és a városrészi polgárőr-egyesület 
bázisa. Az országban is egyedülálló 
centrumtól a keleti városrész közbiz-
tonságának javulását várja a pécsi 
önkormányzat. Sajtóközlemény.

 l PécsMa.hu
Átfogó felújítás előzte meg az új köz-
biztonsági centrum kialakítását. Az 
egykori meszesi italbolt csaknem 130 
négyzetméteres helyiségében egy telje-
sen új irodakomplexum jött létre.
A rekonstrukció során a régi helyisé-
geket elbontották, új válaszfalakat épí-
tettek, kicserélték az összes nyílászárót 
és valamennyi burkolatot, felújították 
a teljes épületgépészetet, valamint va-
gyonvédelmi, térfigyelő és kaputelefo-
nos rendszereket telepítettek.
A csaknem 56 milliós beruházás ke-
retében három darab, irodával, kony-
hával, raktárral és mosdókkal ellátott 
ingatlankomplexumot alakítottak ki, 
amelyekbe a városrész közbiztonsága 
felett őrködő szervezetek költözhettek 
be.
– Az előzetesen meghirdetett város-
vezetői programomnak megfelelően 
tavaly tavasszal elfogadtuk a város 
közbiztonsági cselekvési tervét, ennek 
része volt egy közbiztonsági centrum 
kialakítása. Mivel a statisztikák alap-
ján Pécs keleti városrészében a legtöbb 
a bűnügy, ezért az integrált, országo-
san is egyedülálló központot végül 
Meszesen alakítottuk ki. Ennek célja 
az, hogy a rendvédelmi szervek jelen-
léte összehangolt és folyamatos legyen 
a környéken, mert ezzel javulhat a 

közbiztonság a városrészben. Fontos 
küldetése a centrumnak, hogy a kör-
nyéken élők helyben tudják jelezni pa-
naszaikat a rendvédelmi szerveknek, 
így azok gyorsan és hatékonyan tud-
janak reagálni. Azt várom a központ 
működésétől, hogy még élhetőbbé vá-
lik a városrész – mondta Péterffy Atti-
la, Pécs  polgármestere.

A centrumban egy teljes 
értékű rendőrségi irodát 

alakítottak ki. 

Itt a városrész rendőri feladatait ellátó 
körzeti megbízott dolgozik majd, de 
emellett a környéken járőröző ren-
dőrök is bázisukként használhatják.
– A rendőrségnek, a polgárőrségnek és 
a közterület-felügyeletnek egyenként 
is megvan a maga helye, szerepe a köz-
rend és a közbiztonság fenntartásában. 
Ez az új, közös objektumban történő 
elhelyezés azonban újabb lehetőséget 
ad arra, hogy a három szerv képviselői 
közösen, folyamatos együttműködés-
ben még hatékonyabb munkát végez-
hessenek a szubjektív közbiztonságér-
zet növelése érdekében. Pozitívum az 
is, hogy a pécsiek egy helyen, kulturált 
környezetben érhetik el mindhárom 
szervet, amelyek az adott kérdés, beje-
lentés, észrevétel kapcsán saját hatás-
körükben tudják továbbvinni a szük-
séges intézkedéseket. Bízom abban, 
hogy a lakosság élni fog az új lehető-
séggel, és minél többen keresik majd 
fel a centrum munkatársait – mondta 
el Gulyás Zsolt rendőr ezredes, Bara-
nya megyei rendőrfőkapitány.
A városrész központjában kialakított 
irodakomplexumban a közterület-fel-
ügyelet is helyet kapott. Helyiségeik-

ben korszerű körülmények fogadják 
majd a járőröket.
– Már az iroda is azt jelképezi, hogy 
a város, a hatóságok kiemelten foglal-
koznak a keleti városrésszel. A köz-
biztonsági centrum magalakulásával 
itt is folyamatos lesz a jelenlétünk, 
fokozottabb lesz a járőrözés. Célunk, 
hogy mindig ugyanazok a kollégák 
lássanak el szolgálatot Meszesen, így 
őket rendszeresen láthatják, megis-
merhetik a környéken élő pécsiek, 

könnyebben a bizalmukba fogadhat-
ják őket és közvetlenebb kapcsolat 
alakulhat ki közöttünk. A városrész 
lakói mellett szorosabb kapcsolatot 
tervezünk kialakítani a városrészben 
működő civil és karitatív szerveze-
tekkel, hogy Pécs-Kelet még élhetőbb 
városrész legyen – mondta Märcz 
János, a Pécsi Közterület-felügyelet 
vezetője.
A harmadik, külön bejáratú irodát a 
Mecsek Polgárőr Egyesület használja 
majd, de rajtuk kívül a keleti város-
részben működő pécs-somogyi és a 
keleti városrészi polgárőr-egyesületek 
tagjai is be-be térnek majd.
– A magyar rendőrség nagyon komoly 
erőfeszítéseket tett a kiegyensúlyozott 
közbiztonságért. Az önkormányza-
tok is szívükön viselik a közbizton-
ság alakulását. A polgárőrség mint 
speciális bűnmegelőzési szervezet is 
jelentősen hozzájárult az ország szin-
te valamennyi településén a kiegyen-
súlyozott közbiztonsághoz, így van ez 
Baranya megyében és Pécs városában 
is. Régen megfogalmaztuk, hogy ha 
összefogunk, akkor minden sikerül. 
Azt mondják, a közbiztonság védel-
mének 3 szereplője van, a rendőrség, 
az önkormányzatok és a polgárőrség. 
Pécsett e három szereplő együttműkö-
dése szilárd biztosítéka a jól működő 
rendszernek – állapította meg Turós 
András, az Országos Polgárőr Szövet-
ség elnöke.

Megkezdte működését a Pécs-Kelet Közbiztonsági Centrum

Az országban egyedülálló a komplexumAz országban egyedülálló a komplexum
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Állandó véradási lehetőség

Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.)  
Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920 
Véradási időpont: hétfő: 8.00–17.00; kedd, szerda, péntek: 8.00–15.00 
Külső véradási helyszín: Pécs Plaza (Megyeri u. 76.) január 24. 10.00–
13.00

Mézes csütörtök

Január 21-én 8.00 és 17.30 között mézzel lepik meg az önzetlen véradókat a 
Pécsi Regionális Vérellátó Központban (Pacsirta u. 3.). Az akciót a baranyai 
méhészek támogatják.

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók 
esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilót és egészségesnek 
érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, 
lakcím- és tb-kártyáját.

Véradásokról: ovsz.hu; voroskereszt.hu, veradas.hu

„Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendeletei 
2020. december 17. napján léptek hatályba:

51/2020. (XII.16.) Ör.  Város 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. 
(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

52/2020. (XII.16.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019. (XI.15.) ön-
kormányzati rendelete módosításáról.

Az alábbi rendeletei 2020. december 18. napján léptek hatályba:

53/2020. (XII.17.) Ör. a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról;

54/2020. (XII.17.) Ör a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenn-
tartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociá-
lis és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (lll.20.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

Az alábbi rendelete: 2020. december 31. napján lépett hatályba:

55/2020. (XII.30.) Ör Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a 
fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról szóló 
49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A közgyűlés által hozott rendeletek és határozatok a gov.pecs.hu/ oldalon/ 
ÖNKORMÁNYZAT menü/ TESTÜLETI MUNKA almenü/ KÖZGYŰ-
LÉSI MUNKA almenü/ Hozott rendeletek vagy Hozott határozatok pontja 
alatt érhetők el. 

Véradás január 18–24. Rendeletek

A Don-kanyarban elhunyt magyar 
katonákra emlékeztek a pécsi városvezetők
78 éve, 1943. január 12-én indította meg támadását a szovjet Vörös Had-
sereg a Don-kanyarban, melynek következtében a 207 ezer fős 2. magyar 
hadsereg több mint százezer katonája vesztette életét. 
Múlt kedden a Barbakán mellett található második világháborús emlékmű-
nél rájuk emlékezett Péterffy Attila polgármester, valamint Bognár Szilvia, 
Ruzsa Csaba és Nyőgéri Lajos alpolgármesterek. 

A pécsváradi születésű, hosszú évek óta Pécsett élő vállalkozó nevét nem csak 
a megyében, de országosan, sőt nemzetközi szinten is ismerik. Nem csak csa-
ládja, de az üzleti világ is gyászolja az elhunyt Büki Lászlót. 57 éves volt.
Büki László 1991-ben alapította az azóta nagy hálózattá növekedett, még kül-
földön is ismert és közkedvelt Aranycipó pékséget.
Akik ismerték, szinte mindannyian kedvelték a vicces, mosolygós, jóindulatú 
és rendkívül nagylelkű üzletembert.
Szülővárosa, Pécsvárad honlapján hosszabb írás jelent meg az elhunyt nem 
mindennapi életéről.

57 évesen elhunyt Büki László, 
az Aranycipó alapítója
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LAKÁS
Kertvárosban, a Nagy Imre úton, 
2,5 szobás, erkélyes, 59 nm-es, felújítandó 
panellakás. Ár: 14,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

2,5% JUTALÉK ELADÁS UTÁN 
06/30/929-9180 • meduzaingatlanpecs.hu
PÉCS, SZÁNTÓ KOVÁCS J. U. 2/B. FSZT. 2.

Kertvárosban, 57 nm-es, 2,5 szobás, 
műanyag ablakos, hőszigetelt panellakás. 
Ár: 15,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Búza tér közelében, 54 nm-es, 2 szoba-
nappalis, felújított téglalakás kis kerttel. 
Ár: 17,6 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Kertvárosban 60 nm-es, 2 szoba-
étkezős, műanyag ablakos panellakás. 
Ár: 14,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Fehérhegyen, a Papkertnél, 2 
szobás, 50 nm-es, műanyag ablakos, 
felújított téglalakás. Ár: 13,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

06/20/964-5482
www.kosaingatlan.hu

Orvosi egyetemtől 3 percre, 40 nm-es, 
1,5 szobás, első emeleti, felújított 
téglalakás eladó. Ár: 17,39 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Maléter Pál utcai, 1,5 szobás, 
panelprogramos, felújított, földszinti, 
azonnal költözhető lakás eladó. Iár: 
14,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Vargha D. u tégla, gázfűtéses, azonnal 
költözhető, VI. emeleti, 51 nm, 
2 szobás lakás, terasszal, saját tárolóval 
eladó. Irányár: 17.400.000 Ft. 
Telefon: 06/30/906-7323
Belvárosi, 4 szobás, modern 
lakás+üzlethelyiség alkalmi áron eladó. 
Iár: 65 MFt. Telefon: 06/30/219-8266
Belváros-egyetemváros határán, 
48 nm-es, 1,5 szobás, részben felújított 
lakás eladó. Iár: 16,79 MFt. 
Telefon: 06/30/219-8266

Eladó egy III. emeleti, 3 erkélyes, 
106 nm-es, felújítandó lakás a 
Rákóczi úton 27,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
István utcában 130 nm-es, nappali, 
4 hálós lakás garázzsal eladó 45,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Rákóczi úton 2 db, összenyitható, 
földszinti lakás eladó (külön és egyben is). 
52+77 nm. Irányára: 18,6+33 MFt. 
Telefon: 06/30/237-5932
Pécs-Kertvárosban, Éva utcai, V. emeleti, 
3 szobás panellakás tulajdonostól, 
azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 
18 MFt. Telefon: 06/20/380-0281
59 nm-es, magasföldszinti, tégla, 
gázfűtésű társasházi lakás gyermekes 
családnak igen előnyös, minden helyiség 
külön nyílóak, tulajdonostól eladó. 
Ár: 15,5 MFt. Telefon: 06/20/562-3465
Kétszobás, felújítandó téglalakás a Pollack 
M. u-ban eladó. Telefon: 06/30/429-3633

INGATLAN
Kertvárosban 150 nm-es, 4 szobás, 
2 szintes, felújítandó családi ház. Ár: 
16,99 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Mecsekoldalban, Angster J. u. felett, 120 
nm-es, 4+2 félszobás, 2 szintes családi ház. 
Ár: 48,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Kertváros központi részén, 100 nm-es, 
3 szoba+étkezőkonyhás, kiváló lakóház, 
40 nm-es dupla garázs, 465 nm-es kert és 
terasz. Irányár: 36,4 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Aranyosgadányban, 40 nm-es, bővíthető, 
jó kis gázfűtéses lakóház, garázzsal, 
kerttel és gazdasági épületekkel. Irányár: 
7,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Ingatlan adás-vétel!
gyorsan, jó áron – 30-947-8323

GDN Ingatlaniroda
www.fejokeszhazak.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Makár tetőn 50 nm-es, felújítandó 
lakóház, teljes közműves, 900 nm-es full 
városi panorámás telekkel eladó. 
Ár: 15,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Magyarürögi úton, panorámás, 150 
nm-es, bővíthető lakóház, 60 nm-es 
melléképülettel, 1200 nm-es 
kert, kúttal és patakkal. Irányár: 46,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

Égervölgyben 125 nm-es, felújított 
családi ház eladó garázzsal, fatárolóval. 
A telek 656 nm, teraszosított, medence 
terasszal, kis kilátóval. Irányár: 33,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Kővágószőlősön, 3 szobás, amerikai 
konyhás, 150 nm-es, 2 szintes családi 
ház, 2400 nm-es telek eladó. Irányár: 
36,2 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Hosszúhetényben 100 nm családi ház, 
garázzsal, 150 nm műhellyel, 922 nm 
kerttel eladó. Irányár: 16,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Vasason 112 nm családi ház, 1624 nm 
telekkel eladó. Irányár: 29,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Petőfi utcában 90+30 nm-es családi 
ház, szép udvarral, beállóval, kis 
műhellyel eladó. Iár: 57,9 MFt. 
Telefon: 06/30/9115-968
Pogányban 130 nm-es, befejezésre 
váró tetőtér beépítéses családi ház eladó 
2750 nm telekkel. Iár: 62000 EUR kb. 
23 MFt. Telefon: 06/30/9115-968
Egész városra panorámás, 2 szintes, 
mecsekoldali családi ház eladó. Iár: 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/219-8266
Erdész útnál 17,5 MFt-os irányáron eladó 
egy 60 nm-es faház, 1500 nm-es 
telken. Villany, ciszterna van. 
Telefon: 06/30/237-5932
5690 nm építésre alkalmas terület reális 
áron eladó. Telefon: 06/20/287-0135

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Külföldi cég kiadó lakást keres. 
Telefon: 06/70/318-4000
Garázs a Mártírok útján kiadó. 
Telefon: 06/70/596-6150
Gázfűtéses garzon kiadó. Ár: 40.000 
Ft+rezsi. Telefon: 06/30/603-8603
Pécsi, összkomfortos garzonlakás kiadó. 
Iár: 40 EFt/hó. Telefon: 06/20/356-9930

ÁLLÁS
Téli hómentesítésre alkalmi munkaerőt 
keresünk. Megbízható, józan életű 
emberek személyében. Riasztás esetén 
4.30-kor kezdés. Azonnali kifizetés. 
Busszal jól megközelíthető belvárosi 
telephelyen. Telefon: 06/20/521-8000

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam (Utolsó OKJ-s tanfolyamok). 
Telefon: 06/70/593-2232 www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

TÁRS
50% Vénusz társközvetítő. 
Telefon: 06/20/287-0135
70-es, sportos férfi hozzáillő barátnőt 
keres. Telefon: 06/70/661-3616
Pécsi özv. asszony 79 éves, 156 cm/54 
kg, társat keres korban hozzá illőt, 
nem dohányzó úr személyében. 
Telefon: 06/30/783-5253

SZOLGÁLTATÁS
Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Február 
28-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
A járványhelyzettől függetlenül állunk 
rendelkezésére! Telefon: 06/70/638-6402

Hőszigetelés ellenőrzés, 
fűtésszivárgás ellenőrzés, 

HŐKAMERÁS VIZSGÁLATOK. 
06/30/989-7589

Veszélyes fák és minden más fák kivágása, 
gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Ezermester! Lakásszerviz, wc-
tartályok, vízcsapok, mosdók, 
munkalapok, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
Villanyszerelés, lakóépületek, 
lakások. Telefon: 06/20/912-4910

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, takarítással 
igény szerint. Precíz munka, reális áron. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Telefon: 
06/20/540-9498
Redőny, nyílászáró akció! 20-40% 
kedvezménnyel, hőszigetelt 
és elektromos redőny, reluxa, 
szalagfüggöny, szúnyogháló, 
napellenző gyártása, szerelése, 
javítása. Nyugdíjasoknak kedvezmény! 
Vidéken is. Telefon: 06/30/295-6555

Ablak redőnymester: reluxa és 
szalagfüggöny, szúnyogháló, árnyika, 
ajtók, ablakok gyártása, szerelése, javítása 
folyamatos akciókkal. Telefon: 
72/228-298, 06/20/986-9222, 
www.ablakredonymester.hu
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033

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

Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Favágás alpintechnikával 
vagy emelőkosárral, cégeknek 
kosaras egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019

Elmaradt könyvelés pótlása, 
önellenőrzés, bérszámfejtés, 

vállalkozások átalakítása, 
megszüntetése. 06/20/9332-546

Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435

Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Törmelék és szemétszállítást vállalunk, 
valamint költöztetést, ház (pince, padlás) 
ürítést. Telefon: 06/30/175-3818
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Építési és bontási munkálatokat vállalok 
csapatommal alaptól a tetőig. Törmelék 
és szemétszállítás. Munkánkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal! Kovács 
Sándor. Telefon: 06/20/419-4879
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137

VESZÉLYES FAKIVÁGÁS 
alpinista technikával 
Baranya és a Balaton 

körzetében. Felmérés ingyenes!

Puskás 06/30/384-9072
Kéményseprés, karbantartás. Telefon: 
06/30/906-7323
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206

Ács-, bádogos, 
kőművesmunkák, tetőfedés-, 

javítás, léc, cserépcsere, lakás-, 
fürdőszoba felújítás, vízvezeték 

szerelés, festés-mázolás, ingyenes 
anyagbeszerzéssel, díjmentes 

törmelék elszállítással. 

70/577-3423, 30/355-7715

Víz-, gáz-, fűtésszerelés. Telefon: 
06/30/852-4402
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 72/713-320, 
06/30/227-7427
Metszést vállalok. Telefon: 
06/70/295-5352
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/20/575-0941
Kisebb kőművesmunkák, 
javítások, térkövezés vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Lakatosmunkák. Telefon: 06/70/327-1841
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Kisebb villanyszerelési munkák. 
Telefon: 06/30/261-7312
Szobafestést, mázolást bútormozgatással, 
fóliázással, takarítással, korrekt áron 
vállalok. Telefon: 06/70/625-6592
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718

MEGNYITOTTAM 
ÚJ KUTYAKOZMETIKÁMAT!

KERTVÁROSBAN, A GÁRDONYI GÉZA 
UTCÁBAN ,,EB-REHAB”
06/30/676-8787 HÍVJON!

Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpin munkák. 
Telefon: 06/30/977-1801

Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny. 
Új megrendelések, javítás, gurtnicsere. 
Telefon: 06/70/324-5476
Víz-, gáz-, fűtésszerelés, javítás, tervezés, 
kivitelezés. Telefon: 06/30/852-4402
Fodrász házhoz megy (Szilvi). 
Telefon: 06/70/259-3929
Favágás, fűnyírás, bozótirtás, 
cégeknek emelőkosaras egyéb munkák. 
Várhelyi. Telefon: 06/20/371-7019
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
fuvarozas-koltoztetes.hu 
Telefon: 06/30/311-1500

KONYHABÚTOROK, 
tolóajtós gardróbok

és beépített szekrények készítése.
06/20/310-6071

Vízvezeték-szerelés, javítás, 
villanyszerelés, gyorsszolgálat. Telefon: 
06/70/774-1140
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Fodrász házhoz megy (Ildikó). 
Telefon: 06/70/582-0720
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Ács-, tetőfedő munkák garanciával. 
Telefon: 06/20/618-8632
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca felújítása, 
csempefestés. Telefon: 06/30/294-0144
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431

ADÁS-VÉTEL
Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 

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

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

Vásárolok hagyatékot, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! 
Telefon: 72/671-406, 06/20/363-0067

ÁTKÖLTÖZTÜNK a Siklósi út 4-ből a Siklósi út 8-ba.

Jó minőségű olcsó bútorok.
Bútorok bizományos átvétele.

Tel.: 20/9333-206 H-P: 10-17, Szo.: 10-12

Magas áron vásárolok Zsolnay, 
Herendi és egyéb porcelánt. 
Festményt, érméket, ezüstöt, aranyat, 
bútorokat, könyveket, varrógépet, 
agancsot, stb. Azonnali kp. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 06/20/419-4879

Megvásárolnám feleslegessé vált tárgyait 
(festmény, porcelánok, játékok, könyvek, 
szerszámok stb.) ill. teljes hagyatékot, 
pincétől a padlásig, teljes lomtalanítás. 
Ingyenes kiszállás. Név és telefonszám 
leinformálható. Hívjon bizalommal. 
Gradwohl-Mészáros, Pécs. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Akciós erdei, vegyes, kemény tűzifa 
tölgy, bükk, gyertyán. Ár: 12.000 Ft-
tól. Telefon: 06/20/618-8632

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Ingyenes lomtalanítást vállalok pincétől a 
padlásig, régi porcelánokat. Teljes 
hagyatékot magas áron felvásárolom, jó 
minőségű ruha is érdekel. Hívjon 
bizalommal. Erzsike. Telefon: 06/30/294-
8063
Eszterga, fúrógép eladó. 
Telefon: 06/30/295-2543
Eladó Pécsen 4 db Goblen 4 évszakos kép 
és több szép kép. Telefon: 06/20/372-1426
Eladó Pécsen 4 db téli gumi 
Barum 195x65x15 és 4 db nyári 
gumi jó állapotban, olcsón. 
Telefon: 06/20/222-2790

Vásárolok retró kártyanap-
tárt, magyar képeslapot, 

gyufás dobozt, gyufa címkét, 
italos címkéket, képregé-

nyeket, műszaki könyveket: 
gépek-autók-vonatok-va-

dászat, Malév és TV-torony 
makettet, vasút modelleket, 

lemez játékokat: 
katona-autó-kártya. 

06/30/263-9677
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Rendkívüli évet zárt az ország leg-
nagyobb kulturális intézménye, a 

pécsi Zsolnay Örökségkezelő is. Bár a 
turisztikai látnivalókat és programo-
kat kínáló vállalat mozgástere jelen-
tősen leszűkült a koronavírus miatt, 
az adatok szerint sikerült kihozni a 
helyzetből a lehető legjobbat: tavaly 
közel 1200 programot valósított meg 
és több mint 240 ezer látogatót foga-
dott az intézmény – derül ki a ZSÖK 
közleményéből.

 l PécsMa.hu
A koronavírus miatt 2020-ban közel 
5 hónapig nem látogathattuk a ZSÖK 
látnivalóit, például a Zsolnay-negyed 
kiállításait, vagy a pécsi világöröksé-
gi helyszíneket. Márciustól kezdve a 
programokat, fesztiválokat egyáltalán 
nem, vagy korlátozásokkal tarthatták 
meg.
Mindezek hatására az idei program- és 
látogatószámokat nem lehet összevet-
ni az elmúlt évekkel, sokkal inkább 
önállóan, a körülmények figyelem-
bevételével érdemes szemlézni őket. 
2020-ban a Zsolnay Örökségkezelő 
helyszíneinek és a cég által rendezett 
események, fesztiválok összlátogató-
száma 240.639 fő volt.

A Zsolnay Kulturális 
Negyedet 150.599 fő 

kereste fel.

Az év nagyon jó látogatóforgalommal 
indult, a január-februári adatok rekor-
dközeliek voltak, majd 3 hónap bezá-
rás következett – éppen a legforgalma-
sabbnak ígérkező hónapokban.
A nyitás utáni két nyári hónap rend-
kívüli eredményeket hozott, a belföldi 
látogatóforgalom bővülése közel 50 
százalékos volt július-augusztusban. 
Ősszel a csoportos látogatók és a di-
ákcsoportok távolmaradása éreztette a 
hatását, majd év utolsó 2 hónapjában 
ismét bezárásra kényszerültek a Zsol-
nay-negyed látnivalói.
A garantált tárlatvezetések 2020-ban 
nagy érdeklődést váltottak ki a látoga-

tók körében, éves szinten közel 2300 
fő vett részt előre meghirdetett ide-
genvezetésen a negyedben, ami a teljes 
2019-es forgalmat is meghaladta (több 
mint 10 százalékkal). A legnagyobb ér-
deklődés továbbra is a Zsolnay Arany-
kora – Gyugyi gyűjteményt övezte, a 
kiállítás 2020-ban ünnepelte 10 éves 
évfordulóját.

Az év során 881 programot 
valósítottak meg a 

negyedben.

A magas színvonal elismeréseként 
októberben immár negyedszer nyerte 
el a Zsolnay Negyed a MagyarBrands 
díjat a „Kiváló Fogyasztói Márka” ka-
tegóriában. 2020-ban ünnepelte az 
UNESCO világörökségi cím elnyeré-
sének 20 éves jubileumát a pécsi óke-
resztény temető. Ebben az évben 25 
ezer látogatót fogadtak a világörökségi 

helyszínek. Az osztálykiránduló és a 
hajós csoportok forgalma viszont szin-
te nullára esett, július-augusztusban itt 
is a belföldi egyéni vendégek hatalmas 
érdeklődése volt jellemző.
A tárlatvezetések forgalma 2020-ban 
a világörökségi helyszíneken is meg-
haladta az előző évit, a világörökségi 
sétákon, a Föld alatti Pécs túrán és az 
Éjszakai tárlatjáraton közel 1700 láto-
gató vett részt.
A koronavírus leginkább a Kodály 
Központ programjain éreztette hatá-
sát, 2020-ban összesen közel 30 ezer 
látogatója volt a koncertteremnek. A 
programok több mint fele elmaradt, 
összesen 81 rendezvényt sikerült meg-
tartani. 2020-ban szinte minden vá-
rosi rendezvényt és fesztivált le kellett 
mondani a vírushelyzet miatt, 5 ese-
ményt tudott megszervezni a Zsolnay 
Örökségkezelő: a Múzeum Utca Pluszt 
több, a pécsi kultúráért dolgozó szer-

vezet összefogásával, a Sétatéri estéket 
a Pannon Filharmonikusokkal együtt-
működésben, az augusztus 20-ai ün-
nepséget, az október 23-ai megemlé-
kezést, valamint az adventi épületfestő 
gyerekrajz-pályázatot a dzsámi fény-
festésével.

Ezeken a belvárosi 
eseményeken összesen 19 

ezer látogató vett részt.

Az év során nyílt kortárs kiállítások el-
ismertségét mutatja, hogy közülük há-
rom is elnyerte a Made in Pécs művé-
szeti díját. Bár a kiállítóhelyek sokáig 
zárva voltak a vírus miatt, az m21 Ga-
léria 10.800 látogatót fogadott, a Pécsi 
Galériát pedig 1200-an keresték fel.
A ZSÖK 2020-ban összesen 1193 ren-
dezvényt szervezett, a programok fele 
maradt el vagy került át későbbi idő-
pontra.

Több százezren látogatták 
a ZSÖK programjait 2020-ban a koronavírus ellenére is
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Rövidre szabott téli pihenője után, 
január elején megkezdte a felké-

szülést a tavaszi szezonra a PMFC NB 
II.-es labdarúgócsapata. A bajnok-
ságban második helyen álló együttes 
edzője, Vas László elmondta, hogy 
nem feltétlenül fognak új játékost 
igazolni, inkább az ősszel már bizo-
nyító kerettel vágnak neki a bajnok-
ság második felének.

 l Szakács Miklós
Azon már szinte meg sem kell le-
pődnünk, hogy egy profi sportcsapat 
felkészülése manapság nem labdák, 
súlyzók vagy a futópálya, hanem egy 
PCR-teszt társaságban startol el. Így 
volt ez a PMFC-nél is. Január 3-án, 
vasárnap ugyanis a kötelező tesztelés 
alakalmával találkozott újra a keret a 
rövid téliszünet után.
Akár azt is hihetnénk, hogy az alig há-
romhetes pauza a játékosok számára 
édeskevés volt, azonban a PMFC csa-
patkapitánya, Futó Zsombor az évad-

nyitó sajtótájékoztatón épp az ellenke-
zőjéről számolt be.
– Jó volt kicsit pihenni, de vártuk már, 
hogy újra edzésbe lendülhessünk – 
árulta el Futó. – Számunkra nagy pozi-
tívum, hogy az elmúlt évekhez képest 
sokkal rövidebb volt a téli szünet, és a 
felkészülés is rövidebb lesz, hiszen ko-
rábban kezdődik a szezon is.

Persze azért edzői szemmel 
nézve ez nem biztos, hogy 

olyan nagy boldogság. 

Vas László annak például nagyon örül, 
hogy az eredetileg január 25-re kiírt 
Magyar Kupa-meccset eltolták február 
10-re, így pedig egy kicsivel hosszabb 
lehet a felkészülési idő, a január 31-
én esedékes, Győr elleni első bajnoki 
előtt. A szakember egyébként nem érzi 
úgy, hogy a feljutást jelentő jelenlegi 
második hely teljesen reális lenne.
– Legyünk őszinték! Vanna olyan csapa-
tok, amelyek infrastruktúra és anyagi le-

hetőségek terén jócskán előttünk járnak 
– szögezte le Vas. – Mi viszont kemény 
munkával, és a megfelelő elszántsággal 
azon vagyunk, hogy megpróbáljuk el-
tüntetni ezt a különbséget. Az is kide-
rült, hogy mindezt nem feltétlenül új 

játékosok igazolásával szeretné elérni a 
PMFC. A vezetőedző azt mondta, nem 
véletlen, hogy egyelőre egyetlen új arcot 
sem lehet felfedezni az öltözőben. Jelen-
leg ugyanis szerinte egy olyan keret áll 
rendelkezésre, amely mindent megtett 
az ősszel azért, hogy eredményes legyen. 
Vas László ezen az úton szeretne tovább 
menni, elsősorban a már bizonyított já-
tékosokra épíve.
Ezzel kapcsolatban megkérdeztük 
Kulcsár Árpád sportszakmai igazgatót 
is, aki érdeklődésünkre megerősítette 
a szakvezető által felvázolt álláspontot.
– Nincsenek konkrét kiszemeltjeink, 
így jelenleg nem is tárgyalunk egyet-
len futballistával sem – mondta el a 
PécsMa.hu-nak a klubvezető. – Kizá-
rólag akkor fogunk játékost igazolni, 
ha olyat találunk, aki minden szem-
pontból megfelelő számunkra. Szak-
mailag, emberileg és anyagi értelem-
ben is. Ami pedig a mostani keretet 
illeti, az értékeinket mindenképpen 
meg akarjuk tartani!
A PMFC-nél tehát az állandóságban 
bízva alapoznak az ősszel már bizo-
nyító futballistákra.
Fotó: PMFC/Kurdi József

Új igazolások nélkül, a tavaly már bizonyító 
kerettel vágna neki a tavasznak a PMFC

Jó meccs a Paks ellen
A PMFC első edzőmeccsét a téli felkészülési időszakban az élvonalbeli Paks-
sal játszotta, és Vas László csapata nem is vallott szégyent. Az első félidőben 
a piros-feketék szerezték meg a vezetést, amit még a szünet előtt ki tudott 
egyenlíteni a tolnai ellenfél. Játékban azonban nem nagyon lehetett felfedez-
ni az osztálykülönbséget. A második félidőben, sok-sok csere után ugyan a 
Paks végül megnyerte a mérkőzést – 3-1-re –, de kifejezetten biztató volt a 
PMFC játéka.
A pécsiek a mögöttünk hagyott hétvégén Soroksárra látogattak – lapzártánk 
után –, míg most szerdán a Szeged vendégeiként folytatják a felkészülést. 
Szervezés alatt van még egy negyedik felkészülési mérkőzés is, ami a bajnoki 
rajt előtti főpróba lehetne, azonban az még nem dőlt el, hogy pontosan mi-
kor, és ki ellen játszhat majd a Munkás.

Az állandóságban bízva alapoznak a futballistákraAz állandóságban bízva alapoznak a futballistákra

Disznóságok dugítják a csatornát 
A disznóvágásokkal újra beköszöntött a házi húsfeldolgozáshoz köt-

hető üzemzavarok ideje. Ilyenkor gyakrabban kerül zsíros, olajos 
szennyeződés, vagy akár állati hulladék, maradék a nem ipari terhelésre 
kiépített szennyvízcsatornákba Pécs külvárosi, családi házas övezetei-
ben és a környező településeken. 

Ennek hozadékaként sűrűbben fordulnak elő típusos meghibásodások is. 
Az elmúlt három hétben minden napra jutott belőlük: összesen 27 esetben 
hárítottak el nem megfelelő csatornahasználatból adódó dugulást a TETY-
TYE FORRÁSHÁZ Zrt. szakemberei a területi szennyvízátemelőknél.
A zsíros szennyeződések kemény, szappanszerű lera-
kódásokká alakulnak és leszűkítik, akár el is zárhatják 
a szennyvíz útját az otthoni vezetékekben és az utcai 
csatornában egyaránt. A szilárd anyagok (például a 
megakadó csontdarabok, belsőségek) pedig üzemza-
vart idéznek elő a házi átemelőkben és azokban is, ame-
lyek az alacsonyabban fekvő területekről továbbítják a szennyvizet a pécsi 
szennyvíztelepre. 
Előfordult, hogy a kiérkező szakemberek disznócsontokat találtak az el-
akadt szivattyúban. (Minden szezonnak megvan a maga „slágere”: befőzés, 
szüret vagy pálinkafőzés idején a gyümölcsfeldolgozás melléktermékei ve-
szélyeztetik a szennyvízkezelés biztonságát.)
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. rendszeresen, tervszerűen tisztítja a háló-
zatot és az átemelőket a meghibásodások megelőzése érdekében; speciális 
csatornatisztító járművük az utcákat járva folyamatosan mossa a vezeté-
keket. 
Ne engedjünk le olajat, zsírt tartalmazó hulladékot a lefolyón, és ne a szeny-
nyvízhálózat gondjaira bízzuk a szemetet! Mi nem kerülhet a lefolyóba? 
Elrettentő képek és tudnivalók a felelős csatornahasználatról:   
facebook.com/tettyeforrashaz
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