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Péterffy Attila újra válaszolt a pécsiek kérdéseire

Átvilágítás: mennyit ér tizenhét feljelentés?

Nemzetiségi iroda nyílt a városházán
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Alpolgármestereket választott a közgyűlés



A türelmetlenebbek a fideszes önkormányzati időszakot érintő átvilágítás 
kapcsán már fejeket akarnak látni hullani, mások szerint boszorkányüldö-

zés folyik, mert minden (is) rendben volt. Ami biztos: eddig tizenhét ügyben 
történt feljelentés az elmúlt másfél évben. A Péterffy-féle önkormányzati ve-
zetés által megrendelt átvilágítást végző ügyvédi-szakértői csapat munkáját 
koordináló dr. Bodnár Imrét kérdeztük többek között arról, mikor várhatók az 
első kézzelfogható eredmények, milyen akadályok állnak előttük, mit tehet-
nek akkor, ha a hatóságok nem „fogékonyak” egy feljelentésre, és hogy visz-
szakerülhetnek-e a szerintük kézen-közön eltűnt közpénzek az önkormány-
zat kasszájába. Interjú.

 l Nimmerfroh Ferenc
– Hogy néz ki az átvilágító csapat, 

kik dolgoznak benne?
– Kilenc ügyvéd és két könyvszakértő 
van az átvilágításokat végző csapatban, 
továbbá egy olyan közgazdász, akinek 
bűnügyi-nyomozati tapasztalata van. 
Érdekes és tanulságos ezt a munkát 
erről az oldalról megélni, több mint 25 
éve büntetőeljárásokban védőként el-
járva azt tapasztalom, hogy mennyire 
kicsi az a mozgástér, amit a nyomozó- 
vagy vádhatóságok hagynak számunk-
ra. Most viszont nem érzem azt, hogy 
ennek az előnynek a birtokában len-
nénk, ezért sokkal többet teszünk bele 
egy-egy ügybe, mint amit egy szimpla 
gyanú a feljelentéshez megkíván. Sike-
rült egy nagyon jó csapatot összeállí-
tani, ezért biztos vagyok benne, hogy 
lesz ennek a munkának kézzel fogható 
eredménye. 

Lehet, hogy nem 
varázsütésre lesz eredmény, 

de lesz. 

A kételkedőknek azt szoktam monda-
ni, hogy ez egy lassan ölő méreg, nem 
szabad türelmetlenkedni.
– Mi a munkamódszerük? Le van-

nak osztva az ügyek vagy mindenki 
mindenbe belelát? Elég a gyanú egy 
feljelentéshez vagy mélyebben is be-
leásnak egy-egy témába?

– Amikor kiemelünk egy ügyet, akkor 
mindenki rálát, egy nagy stáb dolgo-
zik vele, és amikor benyújtjuk a felje-
lentést, akkor az anyag a mellékleteivel 
együtt már több mint gyanú, ami a 
feljelentéshez amúgy elegendő lenne. 
Előre dolgozunk, a nyomozóhatóság-
nak azt a munkáját is elvégezzük, amit 
az adott cégnél kell vagy kellene el-
végeznie. Igyekszünk megkönnyíteni 
a hatóság munkáját, amennyire csak 
lehet.
– Milyen lehetőségeik vannak azt kö-

vetően, hogy „leadták” az ügyet a 
hatóságnak? Mennyire látnak bele, 
mi történik?

– Onnantól kezdve már csak kérdése-
ink lehetnek. Elkezd majd nyomozni a 

hatóság? Végez majd olyan nyomozati 
cselekményeket, amelyekhez nekünk 
nincs jogosítványunk? Lesz házku-
tatás? Foglalnak le iratokat? Kérnek 
be dokumentumokat bankoktól? Ha 
ezeket elvégzik, akkor bármi lesz is a 
végkifejlet, egy pótmagánvádhoz el fo-
gunk jutni. Jelenleg úgy állunk, hogy 
17 esetben indult nyomozás a feljelen-
tések alapján, közülük két megszünte-
tésen és panaszelutasításon vagyunk 
túl, melyből az egyikben már benyúj-
tottuk a pótmagánvádat, a másikban 
most készítjük elő. 
– A laikusok számára összefoglalná, 

mit jelent a pótmagánvád?
– Ha a hatóságok elutasítják vagy 
megszüntetik a nyomozást, és az azt 
követő panasz is eredménytelen, ak-
kor sértettként lehetőségünk van arra, 
hogy hatvan napon belül pótmagán-
vádat nyújtsunk be, amiben a sértett 
képviseli a vádat a bíróság előtt, azaz 
az ügyészségi szakaszt átugorjuk, meg-
kerüljük. Gyermekcipőben jár ez az 
eljárás a bíróságokon, annak ellenére, 
hogy régóta létezik, szóval ingová-
nyos talajon kell lavírozni és sokszor 
a bíróságokon kell nyomozati munkát 
végezni ahhoz, hogy eredmény legyen.
– Miért mindig ismeretlen tettes ellen 

történik a feljelentés? Miért nem 
mondanak neveket?

– Tulajdonképpen nem ismeretlen tet-
tes ellen történik a feljelentés. Tényál-
lásokat írunk le, amiből a nyomozóha-
tóságnak meg kell tudni állapítania, ki 
vagy kik az elkövetők, ez alapvetően az 

ő feladatuk. Mi a tényállást feltártuk és 
összegyűjtöttük a számunkra fellelhető 
bizonyítékokat.
– Hogy állnak most? Azt említette, 

hogy 17 ügyben történt feljelentés. 
Mekkora összeget érintett mindez, 
és hogy aránylik ez az összeg az 
önök munkadíjához?

– A PSN Zrt. kivételével az összes 
önkormányzati cég átvilágításának 
alapszakasza lezárult. 3,3 milliárdnyi 
szabálytalan közpénzgazdálkodást 
találtunk, ebből 1 milliárd forintnál 
nagyobb összeget érintően tettünk 
feljelentést. Mindegyik esetében elren-
delték a nyomozást. A feltárt szabály-
talanságok összértékének mindössze 
kevesebb, mint 1,3 százaléka az ügyvé-
di munkadíj. Azt gondolom, hogy ez 
hatékony munkavégzést igazol. Leg-
először egyébként az önkormányzati 
cégek 2015 és 2019 közötti ügyvédi 
költségeit tártuk fel és összesítettük. 
Ebben az időszakban évente és cégen-
ként átlagban 28,5 millió forint volt a 
jogi szolgáltatás díja. 2020-ban ugyan-
ez 15,5 millió forint volt, azaz jelentős 
spórolást ért el a város.
– Ez a 17 végleges szám, vagy várha-

tó, hogy lesznek továbbiak?
– Az ügyek kapcsán azt vizsgáljuk, 
hogy melyek azok, amelyeknél elég 
egy iránymutatás a rossz gazdálkodá-
si gyakorlat megszüntetésére, és me-
lyek azok, amelyekben feljelentést kell 
tenni. Lehet, hogy a 17 feljelentés egy 
picivel több mint a fele annak, ameny-
nyi a folyamat végén lesz, de az is le-
het, hogy még a felénél sem vagyunk. 
Nyitott még a PSN és az intézmények, 
illetve a polgármesteri hivatal átvilágí-
tása, így ma még korai lenne végleges 
számot mondani.
– Mi van akkor, ha találnak valami 

visszásságot, de nem tesznek felje-
lentést? 

Mondok példákat. A ZSÖK-nél ugyan 
nem tettünk feljelentést a karbantar-
tással és a tűzvédelemmel kapcsolat-
ban, de olyan gyakorlatokat szüntet-
tünk meg, melynek következtében 
ezek a szolgáltatások most fele annyiba 
kerülnek, mint korábban.
A közbeszerzéseknél pedig számos hi-
ányosságot tártunk fel, aminek pozitív 
következményei lettek. Az, hogy pél-
dául a közvilágítás karbantartásának 
beszerzésénél a 2015-ös árnál 15-20 
százalékkal alacsonyabbat tudott az 
önkormányzat kialkudni, annak kö-
szönhető, hogy sikerült a visszaélé-
seket feltárni, és rámutatni azokra a 
rendszerszintű problémákra, amelye-
ket fokozatosan felszámolunk.
– Mikor végeznek a még zajló átvilá-

gítással?
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– A PSN, az intézmények, és a polgár-
mesteri hivatal átvilágítása szeptember 
végével zárul. Akkor elmondhatjuk 
majd, hogy a teljes önkormányzati 
rendszerből kiemeltük azokat az ügye-
ket, amelyekkel foglalkozni kell. Ak-
kor már „csak” némi értékelő, elemző 
munka és a lehetőségek adta nyomo-
zás marad mielőtt a feljelentésről dön-
tés születne. Nem cél, hogy minden-
áron feljelentést tegyünk, az elsődleges 
szempont a közpénz-gazdálkodási 
szabályok érvényre juttatása. Feljelen-
tést akkor teszünk, amikor nincs más 
lehetőség.
– Nem tartanak attól, hogy a ható-

ságok esetleg informális nyomás 
alá kerülnek valamelyik ügyben, és 
emiatt azok elhalnak?

– Több olyan ügyünk is van, ame-
lyeknél kizárólag a nyomozóhatóság 
eszközeivel lehet eredményes felde-
rítést elérni, és ha ez nem történik 
meg, mi sem tudunk mit tenni, mert 
érdemi nyomozás nélkül nagyon ne-
héz lesz pótmagánvádat benyújtani. 
Az Elios-ügy pont ilyen. Sok munka 
van benne, sok bizonyítékunk van, de 
hogy eredményt érjünk el, ahhoz tisz-
tességes nyomozásra is lenne szükség. 
Kérdés, hogy majd várható-e ebben a 
rendkívül érzékeny ügyben tisztessé-
ges nyomozás. 

Mindenesetre mi elmegyünk 
a falig, feltárjuk, amit a 

lehetőségeink és a 4000 
oldalnyi iratanyag biztosít 

számunkra.

Kicsi ez a város és hallani ezt-azt, 
de lássuk be, mindent nem lehet a 
szőnyeg alá söpörni, mindenkit nem 
lehet nyomás alá helyezni. Alapvetően 
mind a nyomozóhatóságnál, mind az 
ügyészségen tisztességes és jó szak-
emberek dolgoznak, akik előbb utóbb 
megunják a kézi vezérlést, ha bárki 
ilyennel próbálkozik.
Mi a magunk részéről elszántak va-
gyunk, tesszük a dolgunkat, hiszen 
ez az elvárás több szinten és fórumon 
megfogalmazódott, nekünk ennek kell 
eleget tenni.
– Melyik nyomozás áll az önök szem-

pontjából a legjobban? Mitől függ, 
hogy egy ügyből lesz vádemelés 
vagy sem?

– Az egyik legrégebbi feljelentési ügyé-
ben (Aranyhajó-letét, az egykori men-
za telkének eladása) három gyanúsí-
tottat hallgatott ki a nyomozóhatóság, 
ez egy kézzelfogható eredmény. Ez az 
ügy feltehetően rövidesen eljut abba 
a szakaszba, hogy vádemelés történik 

benne. Itt a nyomozás a mai magyar 
büntetőeljárási ütemet tekintve nem 
halad rosszul. A többi nyomozás fo-
lyik, de hogy pontosan milyen nyomo-
zati cselekmények történnek, azt nem 
kötik a sértett, azaz az önkormányzat 
vagy önkormányzati cégek orrára. 
Ha a nyomozások eljutnak egy olyan 
szakaszba, hogy a sértettnek iratbete-
kintési joga lesz, akkor majd tisztáb-
ban láthatunk. Ha a nyomozóhatóság 
esetleg eredmény nélkül zárja le ezeket 
az aktákat, akkor az összes nyomo-
zati anyaghoz hozzájutunk és azok, 
valamint a nálunk rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján indíthatunk pót-
magánvádas eljárást.
Nemrég tettünk egy feljelentést egy 
PSN Zrt.-s ügyben, ahol világosan 
látszik, hogy visszaélések vannak, de 
összegszerűen azért nem tudjuk meg-
határozni annak mértékét, mert nincs 
jogosultságunk bizonyos személyes 
adatokat beszerezni, ehhez csak a nyo-
mozóhatóságnak van joga. Reményke-
dünk, hogy beszerzik.

– Vissza lehet-e szerezni azokat a 
pénzeket, és ha igen, hogyan, ame-
lyek önök szerint kézen-közön el-
tűntek?

– A vagyonvisszaszerzés záloga, hogy 
a nyomozóhatóságok időben intéz-
kednek a gyanúsítottak vagyonát il-
letően. Az említett PVH-s ügyben 
sajnos tisztán látszik, hogy ez túl ké-
sőn történt, annak ellenére, hogy mi 
ezt folyamatosan szorgalmaztuk. Az 
általunk kezdeményezett ügyekben 
a polgári jogi igényt minden esetben 
benyújtjuk. Biztos vagyok benne, hogy 
fogunk visszaszerezni bűncselekmény-
nyel érintett vagyont.
– Mit hozhat a közeljövő, milyen 

irányból várhatók új ügyek?

– Számos olyan intézményt, beru-
házást és területet vizsgáltunk és 
vizsgálunk, amelyekből jó eséllyel új 
feljelentések keletkezhetnek: ilyen az 
akvapark-beruházás előkészítése, az 
Elios-féle közvilágítás-korszerűsítés, 
vagy a Pécsi Ellátó Központ egyes 
ügyei, de a PVH-nál sem kizárt új ügy. 
Egyébként tervben van egy honlap 
létrehozása, ahol az elindított ügyek 
állását nyomon lehet majd követni, 
amihez bárki hozzáférhet

Bodnár Imre beszámolt 
eddig nyilvánosságra nem 
került feljelentésekről 
is a ZSÖK kapcsán. 

Egy szoftver
Egy kiállítóhelyekre telepített látoga-
tóvezető-rendszer használati jogáért 
2017 és 2019 között 37 milliót fizetett 
ki az önkormányzati cég egy kft-nek. 
(Minden belépőjegy után 150 forintot 
kapott ebben az időszakban a szoft-
vertulajdonos cég.) Később kiderült, 

hogy az egyszeri beszerzése egy ha-
sonló szoftvernek 890 ezer forint volt, 
amit évi 16 ezer forintért lehet frissí-
teni. 

Egy másik szoftver
A másik szoftvernek 13,4 millióért vá-
sárolta meg a ZSÖK a használati jogát, 
később 2 millióért lehetett beszerezni 
egy alternatív rendszert. Az átvilágí-
tás szerint itt megáll a hűtlen kezelés 
gyanúja. 

Egy kameracsere 
a Kodályban
2018-tól egy analóg kamerarendszer 
működött a Kodály Központban. En-
nek a karbantartására kötöttek egy 

évi 4,6 milliós szerződést. 2019-ben a 
korábban említett szoftvereket szállító 
cég javasolta, hogy cseréljék le a nehe-
zen karbantartható, elavult kamera-
rendszert. A kamerák cseréjét 3,9 mil-
lió forintból megoldották, miközben 
csak a karbantartásra eddig 4,6 mil-
liót fizettek. Annak ellenére, hogy az 
újonnan felszerelt kamerákra jótállás 
és garancia is van, fenntartották a 4,6 
milliós karbantartási szerződést. 

Egy furcsán 
működő márkabolt
A Zsolnay márkabolt üzemeltetését a 
ZSÖK átvette a gyár tulajdonosától. 
Az üzletben beültették egy külsős cég 
képviselőjét Zsolnay-szakértőként, aki 
egyébként közeli rokoni kapcsolatban 
állt a fenti, szoftvereket szállító vállal-
kozás tulajdonosával. A ZSÖK tarto-
zást halmozott fel a gyár felé, pedig a 
lehető legjobb árréssel kapták a termé-
keket, mégsem tudtak eredményt el-
érni. Az átvilágítók szerint azért nem, 
mert a boltban dolgozó Zsolnay-szak-

értő az üzletben eladott Zsolnay-ter-
mékek után keletkező haszonból 94 
százalékban részesedett, miközben a 
ZSÖK fizette az eladókat, a rezsit, a 
takarítást. 

Egy kis plusz a fizu mellé
A ZSÖK egy korábbi vezetője főál-
lása után fizetést kapott a cégtől, ám 
ugyanezért a tevékenységért meg-
bízási szerződés alapján is részesült 
juttatásban. A vezető élettársa mun-
kaviszonyban állt a cégnél, azonban 
alaposan feltehető, hogy ténylegesen 
nem végzett munkát, mivel az a tevé-
kenység, amelyre a munkaköre szólt, 
utóbb megszűnt, de a munkaszerző-
dés fennmaradt.
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A veszélyhelyzet utáni első rendes 
ülését tartotta a pécsi közgyű-

lés június 15-én. Az ülés kezdetén az 
MSZP-s Nyőgéri Lajos bejelentette, elő-
ző nap lemondott az alpolgármesteri 
tisztségről, viszont később újraválasz-
tották. Lett egy új alpolgármester is, a 
DK-s Zag Gábor, a szintén DK-s Bognár 
Szilvia alpolgármesteri megbízatását 
pedig visszavonta a testület.

 l Nimmerfroh Ferenc
A közgyűlés ülése két bejelentéssel 
indult. A veszélyhelyzet idején a pol-
gármester által alpolgármesterré kine-
vezett Nyőgéri Lajos bejelentette, elő-
ző nap lemondott az alpolgármesteri 
posztról. Azzal magyarázta mindezt, 
hogy ugyan a kinevezése indokolt volt, 
nem akarja Péterffy Attila polgármes-
tert emiatt politikai célponttá tenni.

Nyőgéri lemondott, 
de maradhat
Hamar kiderült, hogy Nyőgéri megbí-
zatásának visszavonását a polgármes-
ter nem támogatja, és hogy kinevezé-
séről titkos szavazáson fognak dönteni 
a képviselők.
Kunszt Márta képviselő (DK) pedig 
arról számolt be, hogy a DK helyi két 
vezető testülete összevont ülésén azt a 
határozatot hozta, hogy Bognár Szilvia 
(DK) alpolgármesteri megbízatásának 
visszavonását kezdeményezi, mivel 
megbomlott az összhang az elmúlt hó-
napokban a pécsi városvezetésen belül.
Bognár Szilvia és a városvezetés töb-
bi tagja között az elmúlt hónapok-
ban valóban megromlott a viszony, a 
DK-s alpolgármester számos hatáskö-
rét (például a szociális területet) el is 
vonta a polgármester, és szétosztotta 
azokat Ruzsa Csaba alpolgármester, és 
az ezzel egyidőben kinevezett Nyőgéri 
Lajos között. A DK helyi szervezete 
és főleg közgyűlési frakciója sokáig 
megosztott volt az ügyben. Mostan-
ra viszont mind az elnökség, mind a 
frakció Bognár elmozdítása mögött 
sorakozott fel. A Szabad Pécs közéleti 
lap úgy tudja, 15-ből 14-en szavaztak 
Bognár távozására az elnökségben, 
egyvalaki tartózkodott.
Az is kiderült gyorsan, hogy Bognár 
helyett új alpolgármestert próbálnak 
választani aznap, a szintén DK-s Zag 
Gábor képviselő a jelölt.
Péterffy Attila azzal érvelt a három 
főállású alpolgármester mellett (eddig 
két főállású volt), hogy az elesettek, 
rászorulók számának a járvány miat-
ti emelkedése miatt indokolt, hogy a 
szociális ügyekért felelős alpolgármes-
ter ne társadalmi megbízatású legyen. 
Ehhez rendeletet kellett módosítani.
Csizmadia Péter frakcióvezető (Fi-
desz) megkérdezte, hogyan fér össze 

a főállású alpolgármesterek számá-
nak növekedése a takarékoskodással, 
majd megjegyezte, etikátlan, hogy a 
Covid-helyzetre hivatkozik a polgár-
mester.
Kővári János frakcióvezető (ÖPE) azt 
kérte, politikailag indokolja meg a vá-
rosvezetés, miért kell mennie Bognár 
Szilviának, miért mond le Nyőgéri La-
jos, és miért van szükség három alpol-
gármesterre. Mint mondta, a választók 
arra adtak megbízást a városvezetés-
nek, hogy átláthatóan vezetik majd a 
várost.

Bognárnak mennie kell
Péterffy Attila Bognár Szilvia megbí-
zatásának visszavonása kapcsán el-
mondta, a DK soraiban láthatólag a 
bizalom megingásának jelei látszanak 
Bognár Szilvia irányában, ez indokolja 
a mostani változtatást. 

Az alpolgármester 
megbízatásának 

visszavonására tett 
javaslatot.

Barkóczi Csaba (Fidesz) azt kérdez-
te Péterffy Attilától, hogy igaz-e, ami 
egy lapban szerepelt, hogy árulónak 
nevezte egy hónapokkal ezelőtti frak-
cióülésen Bognár Szilviát.
Péterffy Attila erre azt mondta, nem 
Barkóczira tartozik, hogy mi történt 
a frakcióülésen. Egyszer beszélt erről 
a sajtóban, akkor azt mondta, nem 
harmonikus a kapcsolata Bognárral – 
jelentette ki.

Kóbor József (LMP) arról beszélt, 
hogy a városvezetés eredeti felállása 
jónak tűnt, érthetetlennek tartja Bog-
nár Szilvia leváltását. Szerinte az ösz-
szefogást rombolja mindez.
Pokorádi Gábor (Momentum) szerint 
Bognár Szilvia alpolgármesterként 
kiváló munkát végzett, emberi arcot 
adott a városvezetésnek. Nem támo-
gatja a leváltását és őszintén sajnálja, 
ha ez megtörténik – mondta.
Hári József fideszes képviselő kérésére 
Bognár Szilvia is hozzászólt a vitához. 
Azt mondta, vannak olyan pillanatok 
az életben, hogy jobb, ha az ember a 
focira gondol, és jó, „hogy ma lesz a 
magyar–portugál meccs”. Köszönetet 
mondott mindenkinek, akivel együtt 
dolgozhatott. Reméli – mondta –, 
hogy lesz még alkalma tevékenykedni 
ezen a területen, ha viszont úgy alakul, 
hogy nem, emelt fővel fogja viselni. 
A képviselői munkába fogja belevetni 
magát, a nőkkel kapcsolatos témákra 
koncentrálva – jelentette ki.
Végül 14-en szavaztak Bognár levál-
tására, 10-en ellene. A szavazás után 
a politikus azt mondta, képviselőként 
ugyanazon elvek jegyében folytatja a 
munkát, amelyek eddig fontosak vol-
tak számára, bízik abban, hogy ezek 
az elvek előbb-utóbb teret nyernek a 
városban. Bognár Szilvia lejött a vá-
rosvezetői pulpitusról és helyet foglalt 
a Momentum-frakció mellett.

Zag Gábor előrelép
Péterffy Attila ezt követően javasol-
ta, hogy a közgyűlés Zag Gábort és 
Nyőgéri Lajost főállású alpolgármes-

terré nevezze ki. Kővári János (ÖPE) 
erre reagálva elmondta, hogy a mo-
mentumos képviselők kiosztottak a 
szünetben egy papírt, ami arról szól, 
hogy Nyőgéri Lajost korábban a bíró-
ság adótartozás miatt eltiltotta a cég-
vezetéstől. Ez egyébként ismert volt 
eddig is, emiatt mondott le még 2019 
őszén bizottsági elnöki pozíciójáról a 
szocialista képviselő. Kővári azt kér-
dezte a városvezető koalíciótól, mit 
gondolnak a jogi és morális összefüg-
géseiről ennek az ügynek.

Péterffy Attila erre azt 
közölte, morális és 
jogi szempontból is 

alkalmasnak tartja Nyőgérit 
alpolgármesternek.

Lovász István jegyző ebben a vitában 
kérdésre arról beszélt, hogy önmagá-
ban egy elmarasztaló bírósági döntés 
nem elegendő a méltatlanság megál-
lapításához. Egy később létrehozandó 
bizottság viszont akár dönthetne az 
összeférhetetlenségről.
A titkos szavazás eredménye: 24 főből 
14-en igennel, 10-en nemmel szavaz-
tak Nyőgéri Lajos alpolgármesteri 
kinevezésére; Zag Gábor alpolgár-
mesteri kinevezésére 14-en szavaztak 
igennel, 7-en nemmel, 3-an pedig tar-
tózkodtak.
Zag Gábor és Nyőgéri Lajos ezt köve-
tően letették az alpolgármesteri esküt.
Az alpolgármesterek tiszteletdíja brut-
tó 897.500, költségtérítése 134.625 fo-
rint lesz.

Alpolgármestereket választott a közgyűlés

    Nyőgéri Lajos     Nyőgéri Lajos 
és Zag Gábor letette az eskütés Zag Gábor letette az esküt Bognár Szilvia megbízatását visszavontákBognár Szilvia megbízatását visszavonták
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Átadták az országos szinten is unikumnak 
számító pécsi Nemzetiségi és Civil Irodát

Június 16-án hivatalosan, ünnepélyes keretek között adták át a nem-
zetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működését segítő iro-

dát a Városházán. 

 lMatoricz Tekla
Még 2020-ban határozta meg a városvezetés célját, mely szerint az itt mű-
ködő civil szervezetek segítése mellett az irodában olyan közösségi teret 
alakítanak ki, amellyel a pécsi polgárokat és az idelátogatókat bevonhatják 
a nemzetiségek életébe.
Auth István nemzetiségi tanácsnok június 16-án, az ingatlan átadásakor el-
mondta, kinevezése után kikérte a városban élő nemzetiségek véleményét 
arról, miben segíthetné a városvezetés törekvéseiket.
Ők pedig kivétel nélkül egy olyan helyszín kialakítását kérték, melyet kö-
zösségépítésre és értékeik megmutatására használhatnának – közölte.
Péterffy Attila polgármester elmondta, régi álom valósult meg az irodanyi-
tással, hiszen a pécsi nemzetiségek hosszú ideje vártak arra, hogy az önkor-
mányzat a kisebbségek adminisztratív ügyeinek intézéséhez, valamint akár 
tanácskozáshoz, oktatáshoz, kisebb rendezvények szervezéséhez megfelelő 
körülményeket teremtsen. Kiemelte, ehhez hasonló közösségi tér és iroda 
az országban másutt nincs.
– Az iroda valamennyi polgárt szolgálja, erősíti az összetartozás érzését, 
segít valódi közösséget kovácsolni. Ugyanezt a célt szolgálja másik, méltat-
lanul kevésszer említett funkciója, a civil szervezetek segítése is – emelte ki 
a polgármester.
Dr. Kunszt Márta civil kapcsolatokért felelős tanácsnok az átadón elmond-
ta: sokat gondolkoztak rajta, milyen szolgáltatást nyújthat az iroda a több 
ezer, itt működő civil szervezetnek. Végül arra jutottak, hogy a pályázatfi-
gyelés és -írás, valamint tájékoztatás lehet a legfontosabb tevékenységi kör 
amellett, hogy helyet biztosítanak az irodával nem rendelkező szervezetek 
gyűléseinek megtartására.

Az új létesítménybe költözés feltételeiről tár-
gyalt a vásárcsarnok árusainak képviselőivel 

a pécsi városvezetés. A megbeszélésen kiderült, 
az árusok szeretnének átköltözni az új csarnokba, 
ahol a fennmaradó szabad helyeket liciten, illetve 
őstermelői pályázaton értékesíti a Pécsi Vagyon-
hasznosító Zrt. A vállalat várja az árusok visszajel-
zését, júliusban pedig megkezdődhet az előszer-
ződések megkötése.

 l PécsMa.hu
Folytatódott a vásárcsarnok bérlőinek képviselőivel 
kezdeményezett tárgyalássorozat a Városházán – tá-
jékoztatta lapunkat a pécsi önkormányzat. Mint is-
mert, a párbeszéd még tavaly ősszel indult, amikor 
kiderült, a 2019 előtti csúszások miatt időben ösz-
szeérhet az új vásárcsarnok építése és a régi épület 
felújítása. Emiatt az is felmerült, hogy az árusoknak 
ideiglenes helyszínre kell költözniük. Az egyezteté-
sen viszont megerősítették, hogy az új tömb építése 
továbbra is jó ütemben halad, így nem lesz szükség 
pótárusítóhelyre.
A megbeszélésen elhangzott továbbá, hogy a PVH 
kialakította a régi bérlők új vásárcsarnokba költö-
zésére vonatkozó ajánlatát, mely tartalmazza az áru-
soktól beérkezett javaslatokat és az egységes díjsza-
bási elveket is. Kiderült, az árusok elsöprő többsége 
szeretne átköltözni az új csarnokba, tőlük a követ-
kező hetekben vár visszajelzést a PVH az ajánlattal 
kapcsolatban.
Ez után már csak minimális egyeztetésre van szük-
ség, hogy rögzítsék a költözés feltételeit.

Júliustól megkezdődhet az előszerződések megköté-
se az új bérletről, nyár végéig tehát megállapodhat-
nak az új csarnokba költözés részleteiről.

A fennmaradó szabad helyeket 
kétféleképp értékesítené a PVH.

Hogy szélesítsék az őstermelők nyújtotta kínálatot, 
új partnereket vonna be a vállalat a meglévő, több 
mint 100 őstermelőbérlő mellé. Számukra ősterme-
lői pályázatot hirdet a PVH, míg a további árusító-

helyek kapcsán liciteljárás indul. Az új csarnokban 
egységes és átlátható bérleti díjak lesznek, és a rezsi-
költségek sem emelkednek majd jelentősen, annak 
ellenére sem, hogy az épület magasabb szolgáltatási 
színvonalat nyújt majd a régihez képest – írja az ön-
kormányzat.
A pécsi városvezetés célja, hogy a vásárlók, a bér-
lők, és az önkormányzat érdekeit figyelembe vegye 
a vásárcsarnok kialakítása, zökkenőmentes üzembe 
helyezése kapcsán, ezért tovább folytatják a párbe-
szédet.

Új vásárcsarnok: egységes ajánlatot kapnak az árusok a költözésre

Az árusok elsöprő többsége szeretne átköltözni az új csarnokbaAz árusok elsöprő többsége szeretne átköltözni az új csarnokba
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A Lámpás-pataknál nemrég elkészült meder-
rendezés után a közeljövőben korszerűsítik a 
Magyarürögi vízfolyás és a Meszes-patak egyes 
partszakaszait is. Mindemellett megkezdődik a 
mélyvonalon húzódó csapadékvízelvezető-rend-
szer bővítése is. Nagy munkák jönnek, mutatjuk 
a részleteket.

Pernecker Dávid

Elkészült a Lámpás-patak 
mederrendezése
Ahogy azt korábban megírtuk, tavaly november 24-
én kezdődött a Lámpás-patak rendezése, a projekt 
keretében a patak Hársfa úttól a Pécsi-vízig tartó, 
nagyjából 2 kilométer hosszúságú szakaszát újítot-
ták fel. A 152,86 millió forintos projekt célja az volt, 
hogy az önkormányzat a Lámpás-patak környeze-
tében évtizedek óta fennálló csapadékvíz-elvezetési 
problémát megoldja.

Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója lapunknak elmondta, hogy a május 
végén készre jelentett munka során a területen töb-
bek között új mederelemeket építettek be, eltávolí-
tották a feltöltődéseket, megerősítették a partfalakat 
és hordalékfogót is építettek. Jelenleg a műszaki át-
adás-átvétel 30 napos eljárása zajlik, ezután zárható 
le a projekt – mondta a vezérigazgató.

A Magyarürögi vízfolyást is rendbe teszik  
A Lámpás-pataknál zajlott munkák után nem sok-
kal egy újabb vízfolyásnál kezdődik meg a munka a 
városban, a nyár folyamán kezdetét veheti a Magya-
rürögi vízfolyás rendezése a Fülemüle utcától a Pé-
csi-vízig tartó mintegy 4730 méteres szakaszon. Az 
önkormányzat célja a több mint 400 millióból meg-
valósítandó projekttel szintén az, hogy a vízfolyás 
környékén régóta tapasztalt csapadékvíz-elvezetési 
problémát megoldja. 

Csúcs Zoltán elmondta, hogy a fejlesztés során a 
legfőbb cél az, hogy a patak keresztmetszetének ví-
záteresztő képességét visszaállítsák, továbbá hogy 
a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett 
folyjon keresztül az érintett területen. A fejlesztés 
hozzájárul ahhoz – folytatta –, hogy a vízfolyás ren-
dezett körülmények között tudjon haladni, a nyom-
vonal kiegyenesítése és a kanyarokban történő 
parfalerősítés pedig hosszú távon biztosítja, hogy 
a vízfolyás nagyobb mennyiségű csapadékot is biz-
tonságosan el tudjon vezetni.

A munkálatok tervezetten 6 hónapig tartanak majd, 
természetesen az érintett lakóingatlanok megkö-
zelíthetőségének folyamatos biztosítása mellett – 
mondta.

A Magyarürögi vízfolyás rendezése kapcsán a terü-
let önkormányzati képviselője, Ágoston Andrea és a 
vezérigazgató közös lakossági fórumot tartott június 
10-én azon lakóknak, akik a fejlesztés északi terüle-
tén érintettek.

– Szép számmal voltak jelen érdeklődők, akiket 
sikerült biztosítanunk arról, hogy a munkák során 
minden lakó problémáját egyénileg, külön kezeljük, 
igyekszünk mindenre megoldást találni, ez azon-
ban némileg megnehezíti és lassítja is a folyamatot 
– mondta Csúcs Zoltán, hozzátéve, hogy az első 
tervek szerint július elején indult volna a kivitelezés, 

amely az egyeztetések miatt valószínűleg csúszni 
fog. Addig viszont nem kezdik meg a munkát, amíg 
meg nem oldódnak a felmerült egyéni gondok.

Megújul a Meszes-patak medre is
Szót kell ejteni még egy fontos pécsi mederrende-
zésről: az elmúlt években számos bejelentés érke-
zett a Meszes-patak területéről azzal kapcsolatban, 
hogy a Budai vámnál folyó – és szintén a Pécsi-víz-
be torkolló – patak feltöltődése olyan mértékű, hogy 
a csapadékvizet biztonsággal már nem képes el-
szállítani. A Meszes-patak rendezése ezért minden-
képp időszerű.

Csúcs Zoltán elmondta, hogy a több mint 220 millió 
forintból megvalósuló projektben a vízfolyás Gyön-
gyösi István utcától a Pécsi-vízig tartó közel 1900 
méteres szakaszának rendbetétele valósul meg.

A cél az, hogy a patak keresztmetszetének vízá-
teresztő képességét visszaállítsák, és hogy a csa-
padék a lehető legkisebb károkozás mellett tudjon 
a haladni a Pécsi-vízig – mondta a vezérigazgató. 
Hozzátette, hogy a kivitelezés megkezdése előtt 
meg fogják keresni az érintett területen élőket.

Bővítik a város alatti 
csapadékvízelvezető-rendszert
Ki kell emelni továbbá az önkormányzat és a Pé-
csi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. egy másik fontos 
projektjét is, az úgynevezett „települési mélyvonal” 
fejlesztését. A több mint 754 millió forintból meg-
valósuló projekt keretén belül a város alatt – azaz 
a város mélyvonalán – húzódó csapadékvízelve-
zető-rendszert fogják korszerűsíteni és bővíteni az 
Ipar utcától a Veress Endre utcáig tartó mintegy 
2950 méter hosszúságú szakaszon. Csúcs Zol-
tán a fejlesztéssel kapcsolatban kiemelte, hogy 
új csapadékcsatornákat is ki fognak építeni 
azokon a helyeken, ahol a vízelvezetés je-
lenleg nem megoldott, ugyanis a terület 
egyik legnagyobb problémája, hogy a 
nagy esőzések után az útburkolaton 
lefolyó csapadékvíz a víznyelők hiánya 
miatt nem tud megfelelően elfolyni.

Hangsúlyozta, hogy a fejlesztésnek a 
legfőbb célja az, hogy a közel 3 kilo-

méter hosszúságú területen ki lehessen alakítani 
egy olyan csapadékvízelvezető-rendszert, amely a 
vízgyűjtő területről érkező vizet a 6 darab, zömében 
zárt főgyűjtő terhelésének megfelelően szétosztva 
vezeti el.

Az Uránbányász tér és a Tüzér utca közötti szaka-
szon, az 1-es számú főgyűjtő területén várhatóan 
július első heteiben induló nagyszabású munkafo-
lyamat a Szigeti úti munkálatokhoz hasonlóan zajlik, 
ugyanis a Tettye Forrásház Zrt. a kivitelezés ideje 
alatt végzi majd a víz- és szennyvízcsatornák kor-
szerűsítését. A kivitelezés során az érintett útszaka-
szon félpályás lezárás várható, jelzőlámpás forgalo-
mirányítással.

Ezután következnek majd a 2-es (a Tüzér utcától a 
Megyeri útig húzódó terület), a 3-as (a Megyeri úttól 
a Szilágyi Dezső utcáig) és a 6-os számú főgyűjtőt 
(Rét utca – Ipar utca – Vasút utca – Indóház tér) érin-
tő munkálatok, amelyek előreláthatóan 2022 tava-
szán kezdődnek majd.

A fenti fejlesztések önerő befektetése nélkül, 100 
százalékos támogatásból, európai uniós és állami 
források felhasználásával valósulnak meg.

A cikk a TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00001 azonosító-
számú, „Lámpás patak rendezése” című projekthez 
kapcsolódó szemléletformálási kampány keretében 
készült.

Megújulnak a pécsi patakmedrek, 
bővítik a csapadékvízelvezető-rendszert

A Lámpás-patak rendezése már el is készültA Lámpás-patak rendezése már el is készült
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Az alábbiakban a június 10-ei on-
line városinfón elhangzottakat 

pontokba szedve összegezzük.

 l Pernecker Dávid
Péterffy Attila bevezetőjében kiemel-
te, hogy a járvány enyhülése miatt re-
ményei szerint ez volt az utolsó olyan 
alkalom, hogy ebben a formában, ké-
pernyőn keresztül kellett választ adnia 
a pécsiek kérdéseire.
– Jó hír, hogy a koronavírus-járvány 
lecsengeni látszik Pécsett is, szeren-
csére egyre kevesebb a fertőzött a vá-
rosban. Büszke vagyok arra, hogy a 
járvány harmadik, legsúlyosabb sza-
kaszában is sikerült megőriznünk a 
város működőképességét – mondta a 
polgármester. Hozzátette ugyanakkor, 
hogy a járvány okozta gazdasági ne-
hézségek megmaradtak. Mint mond-
ta, tény, hogy a kormány megtéríti a 
város iparűzésiadó-csökkentéséből 
fakadó, mintegy 2 milliárd forintos 
bevételkiesését, ezzel azonban nincs 
vége a folyamatnak, hiszen a pécsi 
önkormányzat összesen mintegy 5,7 
milliárd forintos kiesést szenvedett el 
2021-ben. Ezután rátért a május 31-ig 
beérkezett kérdések megválaszolására. 
Az alábbiakban a teljesség igénye nél-
kül közöljük a kérdéseket és válaszo-
kat, a városinfón elhangzottakat rö-
vidítések nélkül a PécsMa.hu oldalon 
olvashatják el.   

„A Móra Ferenc utca két buszmegál-
lója műszakváltáskor nagyon forgal-
mas. Célszerű lenne itt gyalogátkelő-
helyek kialakítása. Tervezik ezt?”

 Ä „Ez olyannyira indokolt, hogy már 
meg is kezdtük a projekt előkészí-
tését” – mondta a polgármester. A 
mintegy 4 millió forintos beruhá-
zás várhatóan jövő év elején kez-
dődhet meg.

„Pécsett nagyot fejlődött a kerék-
párutak hálózata, mióta Ön a pol-

gármester. Javaslom, hogy javítsák a 
Tüzér utcai felüljáró járdáját, mert 
az jó összeköttetés lenne Uránváros 
és Kertváros közt. Jelenleg még gyalo-
golni is kényelmetlen a rengeteg hepe-
hupa miatt.”

 ÄAz egyetemi városrész és a Me-
gyerváros közötti kerékpáros ösz-
szeköttetést az önkormányzat a 
tervek szerint a Megyeri úton fogja 
megvalósítani egy új kerékpárút ki-
alakításával. Tehát nem a felüljárón 
halad majd a kerékpáros forgalom. 
A Tüzér utcai felüljárón átvezető 
járda burkolathibáit ettől még eb-
ben az évben javítani fogják.

„Terveznek-e kerékpárutat létesíteni 
a Budai Vámtól az egykori Széchenyi 
Aknáig tartó iparvasút vonalán?”

 Ä Igen, ez a nyomvonal szerepel a 
2021–27 közötti uniós fejlesztési 
ciklusra benyújtandó kerékpá-
rút-építési terveik között. Ha sike-
rül rá támogatást szerezni, akkor 
ezzel a fejlesztéssel újabb városré-
szek kapcsolódhatnak be a városi 
kerékpárút-hálózatba, hiszen az 
említett nyomvonal folytatásaként 
egészen Árpádtetőig lehetne eljutni 
két keréken.

„A Guinness rekord sétányon véglege-
sen eltűnt az itteni játszótér, csak egy 
üres betonplacc maradt a helyén. Lesz 
itt újabb játszótér, vagy mi lesz a sor-
sa ennek a területnek?”

 ÄBalesetveszélyesnek találta őket a 
hatóság a háromévente kötelező 
szabványossági felülvizsgálaton. 
A Biokom NKft., munkatársainak 
ilyen esetekben nincs mérlegelé-
si lehetősége, a hatósági kötelezés 
alapján el kellett bontani azokat. 
Nem terveznek újabb játékokat te-
lepíteni.

„Amióta bevezette Pécs a fizetős par-
kolást, éves bérletem van, így tavaly 

is volt. Sokan gondoljuk igazságtalan-
nak, hogy a pénzünket nem adják ará-
nyosan vissza, illetve nem számítják 
be a most megvásárlandó bérletbe.”

 ÄAz ingyenes parkolásról a kormány 
döntött, a pécsi önkormányzat 
végrehajtotta a rendelkezést. Két 
részletben összesen 10 hónapig volt 
ingyenes a parkolás, ez összesen 
mintegy 650 millió forintos kiesést 
okozott Pécsnek, ezért feltétlenül 
számítanak a kormány kompenzá-
ciójára. „Az álláspontunk továbbra 
is az, hogy a teljes körű kormányza-
ti kompenzációt követően időará-
nyosan visszatérítjük a pécsiek 
pénzét” – mondta a polgármester.
 ÄA szabályozás megszüntetését kö-
vetően, május 27-én ideiglenes 
önkormányzati rendelet készült, 
amely szabályozza a parkolóbérle-
tek és behajtási engedélyek megvál-
tását és érvényességét.

„Tervben van az Aidinger út felújítása?”
 Ä Igen, tervezik Kertváros egyik 
legforgalmasabb utcájának bur-
kolatfelújítását. A Biokom Nkft. 
összeállította a város 5 éves átfogó 
útfelújítási programját, ebben a 
2023-as évben szerepel az Aidinger 
János út is. A rekonstrukció teljes 
költségét jelenleg 150 millió forint-
ra becsülik.

„Tervezik-e a Donátusi út rendkívül 
rossz állapotban lévő felső szakaszá-
nak aszfaltozását?”

 ÄA Donátusi út felső szakaszának 
100 millió forintból megvalósuló 
felújítását 2022-re tervezik.

„Mikor tervezik a tömegközlekedés 
átalakítását, megújítását?”

 Ä Jelenleg elbírálásra vár a további 
elektromos buszok beszerzésére 

vonatkozó zöldbusz-pályázat, ha 
megkapják a támogatást, akkor 8 új 
e-buszt vásárolhatnak. Az Európai 
Unió 2021–27 közötti fejlesztési 

ciklusára vonatkozó beruházási 
javaslataik között is hangsúlyos 
helyen szerepel további elektromos 
buszok beszerzése.

Készülnek a pécsi közösségi 
közlekedés koncepcionális 

megújítására is. 

 Ä Szeretnék fejleszteni az utastájé-
koztatás rendszerét is. Első lépés-
ként a buszpályaudvarokon készí-
tik elő a ledes táblák telepítéséhez 
szükséges villamos hálózatot, ezt 
a munkát a tervek szerint még 
idén elvégzi a Tüke Busz Zrt. Az 
utastájékoztatás modernizációját 
szerepeltették az EU Helyreállítá-
si Alapjára benyújtott pályázataik 
között.

 „Miért kell az Uránvárosban műkö-
dő idősek klubját megszüntetni? A 
felajánlott nyugdíjasházba való utaz-
tatás fárasztó.”

 ÄAz Integrált Szociális Intézmény 
Zipernovsky utcai telephelyén a 
járványidőszakában nem működ-
hetett az addig megszokott idősek 
klubja. Ettől függetlenül, de időben 
ezzel párhuzamosan meg kellett 
vizsgálniuk a gazdaságilag ínséges 
időben, hogy miként lehet többlet-
forrást bevonni központi normatív 
támogatások jobb kihasználásával 
az idősek klubja működtetésébe. A 
vizsgálat eredménye szerint, ha a 
klubot áthelyezik az Integrált Nap-
pali Szociális Intézménybe, akkor 
plusz 33 millió forintot tudnak az 
idősek ellátására fordítani.

Péterffy Attila újra válaszolt a pécsiek kérdéseire

Bővítenék a pécsi kerékpárút-hálózatot Bővítenék a pécsi kerékpárút-hálózatot 

A járvány okozta gazdasági nehézségek megmaradtak.A járvány okozta gazdasági nehézségek megmaradtak.
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A Veolia megkezdte a régi szenes 
szállítórendszer elbontását Pé-

csett, amivel a fosszilis energiater-
melés utolsó bástyája is a múlté lesz. 
A szalagrendszer az 1950-es évektől 
egészen 2003-ig biztosított kapcso-
latot a Pannon Hőerőmű telephelye 
és a Szénkeverő üzem között. Az 
erőmű ezt követő tulajdonosváltása 
óta eltelt másfél évtizedben a Veolia 
teljes egészében biomassza tüze-
lésűre alakította át a létesítményt, 
ami ma már a körforgásos gazdasá-
gi modellt alkalmazva támaszkodik 
megújuló energiaforrásokra. 

A fenntartható energiatermelésre való 
átállás és a Föld erőforrásaival való 
megfelelő gazdálkodás korunk nagy 
kihívása, miközben a világ energiaigé-
nye folyamatosan nő. A széntüzelésen 
alapuló energiatermelés rendkívül 
környezetszennyező, azonban ala-
csony költségei miatt továbbra is az 
egyik legelterjedtebb energiaforrás. 
A Veolia cégcsoporthoz tartozó pécsi 
Pannon Hőerőmű ma már Közép-Eu-
rópa legnagyobb biomassza tüzelésű 
erőműve, azonban 2000-es évek elejé-
ig a kor gyakorlatának megfelelő szén-
tüzeléssel működött. A széntüzelés 
kiváltását és a biomassza tüzelésre tör-
ténő átállást célzó első lépések már az 
ezredfordulót követően megtörténtek. 
A létesítmény 2007-es tulajdonosvál-
tását követően pedig a Veolia fejlesz-
tési tervei és az Európai Unióba való 
csatlakozással életbe lépő új környe-
zetvédelmi normák még inkább abba 
az irányba mutattak, hogy az erőmű-
vet üzemeltető szakemberek új, teljes 
egészében fenntartható alternatívát 
találjanak a széntüzelésre, a megújuló 
energiaforrásokra történő teljes átál-
lást célként kitűzve. 
Az erőmű megújulásának és tü-
zelőanyag-váltás hosszú folyamatnak 

a lezárásaként bontja el a vállalat az 
1100 méter hosszú, régi szenes szállí-
tórendszerét, mellyel a fosszilis alapú 
energiatermelés utolsó emléke is el-
tűnik a cégcsoport területeiről. A sza-
lagrendszer még a széntüzelés idején, 
az 1950-es évektől biztosított kapcso-
latot a Pannon Hőerőmű telephelye és 

a Szénkeverő Üzem között, azonban 
a keverő üzem bezárása után a sza-
lagrendszer funkciója is megszűnt. A 
magasan húzódó szalaghidakon elhe-
lyezett gép és villamos berendezéseket 
az elmúlt évtizedekben elbontották, a 
fennmaradt, használaton kívüli részek 
felszámolására pedig most kerül sor. 
A bontás több ütemben valósul meg 
annak érdekében, hogy a helyieknek 
és átutazóknak a lehető legkevesebb 
fennakadást okozza. Először az erőmű 
telephelye és a Mohácsi út közötti sza-
kaszt bontják el, ezt követi a Pécs-Mo-
hács vasútvonal és a Mohácsi út feletti 
keresztezések. A két keresztezés meg-
szüntetése a vasúti és a közúti forgal-
mat átmenetileg korlátozni fogja, ezért 
a bontásokat a nyári szünetben végzik, 
hogy az utasforgalom megzavarása 
minimális legyen. A következő évben 
az erőmű építéséhez használt felvo-
nulási barakktelep feletti szakaszokat 
bontják le, majd 2023-ban a keverői 
szakaszt megszüntetésével zárul a 
munka. 
A szállítórendszer bontása illeszkedik 
a Veolia pécsi fejlesztései közé, mely-
nek jó példája a Karolina-tájrendezési 
projekt. A rekultiváció részeként 2018 
óta több mint 1,7 millió köbméternyi 
meddőanyag elhelyezése történt meg 

az egykori külszíni bányászati tevé-
kenységből fennmaradt katlanba, ez-
zel párhuzamosan pedig a katlan alján 
kialakult 28 méter mély bányató vizé-
nek folyamatos kiszivattyúzásáról és 
a tómeder feltöltéséről is gondoskod-
nak. Valamint a déli és északi részeken 
mintegy 9 hektár földterített és rész-
ben növényesített végállapoti felszín is 
kialakult.
A Veolia fenntartható fejlődés iránti 
elkötelezettségét mutatja, hogy csak a 
tavalyi évben közel 1,7 milliárd forin-
tot fordított létesítményei energiaha-
tékonyságának fejlesztésére, a vállalat 
évről évre jelentősen csökkenti ökoló-
giai lábnyomát. A Veolia által értéke-
sített energia közel 623 ezer lakos fo-
gyasztását biztosítja évente, melynek 
60 százaléka már 2020-ban is meg-
újuló energiaforrásból származott. 
A pécsi Pannon Hőerőmű a vállalat 
zászlóshajója, amelynek révén a város 
távfűtése teljesen szén-dioxid-sem-
leges, és aminek köszönhetően Pécs 
elnyerte Magyarország legzöldebb vá-
rosa címét is. (X)

A Veolia elbontja a széntüzelés 
utolsó pécsi műtárgyát is 
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Tavasz óta nincs megállás: folya-
matosan kaszálják a pécsi közte-

rületeket, hogy szebb legyen a vá-
roskép. A feladat jelentős, hiszen az 
országban Pécs az egyik legnagyobb 
zöldfelülettel rendelkező város.

 l PécsMa.hu
Bár megszaporodtak a lakossági beje-
lentések, a munka nem állt le, sőt. Áp-
rilis óta gyakorlatilag megállás nélkül 
folyik a fűnyírás párhuzamosan az ösz-

szes városrészben. Az időjárás sokszor 
nehezítette a helyzetet, a sok csapadék 
miatt gyorsabban nő a fű, mint ahogy 
azt a munkákkal követni tudnák a 
szakemberek.
Meixner Barna, a Biokom Nkft. ügy-
vezetője ezzel kapcsolatban azt kö-
zölte, a vállalat pénzügyi keretéhez 
és munkaerő-kapacitásához mérten 
továbbra is folyamatosan végzi a 
kaszálásokat. A közterületeken, la-
kóövezetekben idén összesen kilenc 

kört terveztünk áprilistól novemberig 
– mondta. A nem közterület minősí-
tésű kaszálás ennél ritkább, a terület 
elhelyezkedésétől és adottságaitól 
függően 2-4 alkalommal tervezi a tár-
saság. A beépítetlen önkormányzati 
ingatlantelkeket is tisztítják, ott a fő 
cél az allergén gyomok elleni véde-
lem. Évente kétszer nyírnak ezeken a 
helyeken, egyszer júniusban, egyszer 
pedig nyár végén, vagyis a parlagfű fő 
virágzási idején. A városüzemeltetési 

vállalat évente egyébként összesen 
26-27 négyzetkilométernyi területet 
kaszál le – ez nagyjából akkora, mint 
a csendes-óceáni sziget, Tuvalu köz-
társaság területe, vagy mondhatjuk 
azt is, hogy egy évben Monaco terü-
letének 13-szorosát teszik rendbe.

Pécsen egy lakosra mintegy 
28 négyzetméter gyepfelület 
jut, ami országos szinten is 

kiemelkedő.

Alvállalkozók is segítik 
a pécsi kaszálását
A Biokom munkatársai a belváros, 
a Mecsekoldal és a Szigeti városrész 
mellett Somogy, Vasas, Hird, valamint 
Pécsbánya környékén kaszálnak, Kert-
városban, Uránvárosban és a Budai 
városrészben pedig szerződött alvál-
lalkozók munkálkodnak a város meg-
szépítésén.
– Elsősorban hétköznapokon zajlik 
a fűnyírás, de néha hétvégén is elő-
fordul, hogy szükség van rá, viszont 
akkor inkább a városszéli területeken, 
hogy minél kevésbé zavarják a pécsi-
ek hétvégi pihenését – foglalta össze 
Meixner Barna.

Nemrég indult sorozatunkban 
elkezdtük bemutatni azokat a 

népszerű városi természetvédelmi 
területeket, amelyek felmérésében 
és megóvásában nagy szerepet 
játszhat a HungAIRy LIFE integrált 
projekt zöld katasztere. A sort a 
Tettyével és a Haviheggyel folytat-
juk.

 l Pernecker Dávid
A 2019-ben indult HungAIRy LIFE 
integrált projekt fő célja 10 ma-
gyarországi település, köztük Pécs 
levegőminőségének javítása. A pro-
jekt egyik elemének köszönhetően 
sokat tehet az önkormányzat a városi 
zöldfelület megóvásáért, és ezáltal a 
levegőminőség javításáért. Az úgy-
nevezett pécsi zöldfelületi kataszter 
készítői felmérik, számszerűsítik, 
minőségi szempontból értékelik és 
besorolják a város zöldterületeit és 
zöldfelületeit, így látni fogják, hogy 
például mikor van szükség egyes 
növények cseréjére, növényvédelmi 
beavatkozások elvégzésére. A ka-
taszternek nagy szerepe lehet a Pécs 
„zöld tüdejét” jelentő helyi jelentő-
ségű védett természetvédelmi terü-
letek megóvásában és gondozásában 

is. Annak érdekében, hogy a pécsiek 
behatóbban megismerjék ezeket a 
természetvédelmi területeket, egyen-
ként mutatjuk be azokat Pécs főker-
tészének, Nagy Ervinnek a segítségé-
vel. A sort a városképet meghatározó, 
1996-ban védettség alá helyezett, kö-
zel 90 ezer négyzetméteres tettyei- és 
havihegyi területtel folytatjuk.
Nagy Ervin elmondta, hogy a város 
természeti értékeinek gondozását és 
védelmét szabályozó 2011-es önkor-
mányzati rendeletben is meghatá-
rozták, hogy a Tettyét értékes, koros 
díszfákban gazdag zöldfelületként 
kell megőrizni, a Havihegy vonulatát 
pedig eredeti „tájképi formájában” 
kell megóvni. 

– A teljes egészében mesterséges nö-
vényzetű Tettye-park fokozott terhe-
lésnek van kitéve, ezt azonban egy 
jól tervezett és működtetett parknak 
el kell viselnie. A park védelmének 
egyik kiemelkedő problémája a ta-
posásból adódó terhelés, ami köz-
vetlenül veszélyezteti a gyepi fajokat, 
zavarják az itt élő állatokat, fokozatos 
degradációhoz vezetnek, emellett 
előrevetítik a gyomosodás lehetősé-
gét is. A terület épségét veszélyeztető 
becserjésedés megakadályozása is ki-
emelkedő fontosságú. Az itt jelenlévő, 
gyorsan terjedő, invazív növények, 
főként a bálványfa, az ördögcérna és 
az orgona visszaszorítása is jelentős 
feladat – sorolta a park gondozásával 
kapcsolatos kihívásokat Nagy Ervin.
Kérdésünkre a főkertész elmondta, 
hogy a területen megannyi védett 
növény található, ezek közül pedig ki 
is emelt párat: ilyen a tavaszi hérics, 
a Heuffel zanót, a baranyai peremizs, 
a sárga kövirózsa, a majomkosbor, 
vagy a pirítógyökér. 
A Tettye és a Havihegy állatvilága is 
hasonlóan színes. 
– A zömmel lakókörnyezetben lévő, 
házakkal körülvett terület állatvilá-
gát olyan fajok jellemzik, melyek jól 

tűrik az emberi közelséget. Jellemző 
a városi énekesmadarak fészkelése, 
a sziklákon nagy példányszámban 
élnek különféle gyíkok és siklók. A 
védett emlősök közül él itt keleti sün, 
mezei cickány, korai denevér, mókus, 
erdei egér is – mondta a főkertész, 
hozzátéve, hogy a HungAIRy LIFE 
integrált projekt zöld katasztere nem 
csupán a terület növényeinek, hanem 
faunájának megóvását is elősegítheti. 
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg.

Mit kell tudni a Tettye és a Havihegy növény- és állatvilágáról?

Április óta zúgnak a fűnyírók Pécsen
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Csúcskategóriás VR-szemüvegekkel játszhatunk a Zsolnay-negyedben

Hiánypótló program indul a Zsol-
nay Kulturális Negyedben: június 

16-tól mindenki kipróbálhatja a vir-
tuális valóság szemüvegek jelenlegi 
legjobbját, az Oculus Quest 2-t.

 l Pernecker Dávid 
Ha valaki szeretné megtudni, hogy 
milyen lehetett a Holdra szállás, hogy 
milyen lehet súlytalanságban körbe-
nézni a nemzetközi űrállomáson, vagy 
esetleg kipróbálná, hogy milyen él-
mény búvárkodni a tenger mélyén, an-
nak tudunk egy nagyon klassz helyet: a 
Zsolnay-negyedben június 16-án nyílt 
meg a VR Univerzum, ahol mindenki 
kipróbálhatja a virtuális valóság szem-
üvegek jelenlegi királyát, az Oculus 
Quest 2-t. A hiánypótló programot jú-
nius 15-én mutatták be a kultúrnegyed 
látogatóközpontjának felső szintjén.
– Nagy öröm számunkra, hogy egy 
olyan újdonságot tudunk behozni a pé-
csiek és az idelátogatók életébe, ami a 
mindennapokban még nem nevezhető 
jellemzőnek. A virtuális valóság ugyan-
akkor ma már meghatározza többek 
között a tudomány megannyi terüle-
tét, a szórakoztatóipart és a filmipart 
is. Ez pedig csak a kezdet, úgy gondo-
lom, hogy a virtuális valóság előtt bor-
zasztóan nagy jövő áll. Ennek az egyik 

első állomása az, hogy a Zsolnay-ne-
gyedben mindenki megtapasztalhatja, 
mit tudnak ezek a csúcskategóriásnak 
számító szemüvegek és milyen lehető-
ségeket rejtenek magukban – mondta 
az eseményen Bleszity Péter, a Zsol-
nay Örökségkezelő Nkft. ügyvezetője. 
Kiemelte, hogy a VR Univerzumban 

különböző ügyességi, felfedező, mesés, 
sportos vagy akár művészeti játékokat 
is kipróbálhatnak az érdeklődők a 10 
darab csúcskategóriás szemüveggel. A 
szimulációs játékok nemcsak fantasz-
tikus látványt nyújtanak, hanem isme-
retterjesztésre és interaktív tanulásra is 
alkalmasak.

– Fontos számunkra, hogy az elérhető 
legmodernebb technikai lehetőségek-
hez és aktuális trendekhez igazítsuk a 
kínálatunkat. A mai fiatalok többsége 
ilyen eszközökkel szólítható meg, így 
mi is haladunk a korral – fogalmazott 
a ZSÖK ügyvezetője. Hozzátette, hogy 
reményeik szerint azok a fiatalok és 
családok, akik a negyedbe a VR-szem-
üvegek miatt látogatnak el, egyúttal 
megtekintik majd az intézmény művé-
szeti tárlatait, kiállításait is.

Néhány technikai 
információ:

 ÄEszköz: 10 darab Oculus Quest 2, 
256 GB memória, 90 Hz-es képer-
nyő, 1920×1832 pixeles felbontás.
 ÄEleinte 11-féle játék közül lehet vá-
lasztani, de a kínálat folyamatosan 
bővül.
 ÄEgy idősávban öt személy játszhat 
egyszerre (csoportos bejelentkezés 
esetén tíz fő).
 ÄA megváltott jegy a választott idő-
pontra (félórás idősávok) érvényes.
 ÄMinden eszközt antibakteriális tör-
lőkendővel tisztítanak meg minden 
használat után.
 ÄA Zsolnay-negyed munkatársai a 
játék során folyamatos segítséget 
nyújtanak a játékosoknak.

Ismeretterjesztésre és interaktív tanulásra is alkalmasakIsmeretterjesztésre és interaktív tanulásra is alkalmasak
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Fontos kérdésekre ad választ a Nature című 
szaklapban megjelent tudományos írás, mely 

a koronavírus ellen kialakuló immunitással fog-
lalkozik. Meddig vagyunk védettek? Mennyire jó a 
vakcina? Mi lesz az újabb variánsokkal? Kemenesi 
Gábor pécsi virológus foglalja össze a tanulmány 
lényeges megállapításait.

 l PécsMa.hu
Mint írja Kemenesi legújabb Facebook-bejegyzésé-
ben, a tanulmány a memória B sejtek működését, az 
általuk termelt antitestek kötőképességét és időbeli 
fejlődését vizsgálta olyan pácienseknél, akik átestek 
a betegségen. 
Összehasonlították továbbá a „csupán” fertőzésen 
átesettek, és az erre később oltást kérők közti immu-
nitási mutatókat.
Mivel a kutatás 12 hónap adatait ismerteti, a szakem-
berek hosszabb távú becsléseket is tehetnek – foglal-
ta össze a pécsi virológus.

A főbb megállapítások:
 ÄA betegségen átesettek 93 százalékánál egy év 
után (sőt várhatóan még hosszabb ideig, akár 
néhány évig) is fennáll a vírus megkötésének ké-
pessége, melyre az oltás nagyban rásegít, nagy-
ságrendekkel növeli azt.
 ÄA vizsgált immunsejtek mennyisége a természe-
tes fertőzésen átesettek körében 12 hónap után 
némileg csökkent, míg az erre oltást kapók köré-
ben jelentősen nőtt. Az oltás tehát az immunsej-
tek szintjén is segíti a védekezést.
 ÄAkik átestek a fertőzésen és oltást is kaptak, hosz-
szú távon a mutánsok ellen is védettek lehetnek, 
melyhez Kemenesi hozzáteszi, ezért valószínűleg 
nem túl gyakran kell módosítani a vakcinákon az 
új variánsok miatt.
 ÄNagyon ígéretes hatást válthat ki a megfelelő 
időzítésű oltás azoknál, akik a betegségen egyéb-
ként nem estek át, bár őket nem vizsgálták a ku-
tatás során.

A pécsi kutató nemrég azt közölte, érkezhet a ne-
gyedik hullám, megosztotta, mi várható a jövőben 
a koronavírussal kapcsolatban, miért fontos vélemé-
nye szerint a védőoltás felvétele, további részletek a 
PécsMa.hu-n olvashatók erről.

Kiderült, meddig vagyunk védettek a fertőzés és az oltás után

A bérbeadásra meghirdetett, 
önkormányzati tulajdonban lévő 
garázshelyiségek 2021. június–júliusi 
listáján az alábbi helyiségek szerepelnek:
Athinay út 2. 53. sz. (hrsz. 69/10/A/53) 17,50 m² 
induló havi bérleti díj: 12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét: 72.000,- Ft

Athinay út 4. 55. sz. (hrsz. 69/9/A/55)  18 m² 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét: 72.000,- Ft

Bokor u. 58. sz. (hrsz. 35214/3) felújítandó   15 m² 
induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét:  60.000,- Ft

Csákány u. 1. 3. sz. (hrsz. 38211)   16 m² 
induló havi bérleti díj:  7.000,- Ft + 1.890,- Ft áfa 
biztonsági letét: 42.000,- Ft

Endresz Gy. u. 7. 52. sz. (hrsz. 524/10/A/52)  10 m² 
induló havi bérleti díj:   10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét:  60.000,- Ft

Endresz Gy. u. 15. al. 46. (hrsz. 524/6/A/46)  33 m² 
induló havi bérleti díj:   22.000,- Ft + 5.940,- Ft áfa 
biztonsági letét:  132.000,- Ft

Feketegyémánt tér 15. sz. (hrsz. 36268/17/A/27)  15 m² 
induló havi bérleti díj: 6.000,- Ft + 1.620,- Ft áfa 
biztonsági letét:  36.000,- Ft

Feketegyémánt tér 16. sz. (hrsz. 36268/17/A/27)  15 m² 
induló havi bérleti díj:  6.000,- Ft + 1.620,- Ft áfa 
biztonsági letét:  36.000,- Ft

Hargita u. 8. 3. sz. (hrsz. 4252/2/A/3)  24 m² 
induló havi bérleti díj:  15.000,- Ft + 4.050,- Ft áfa 
biztonsági letét:  90.000,- Ft

József Attila út 32. 10. sz. (hrsz. 4284/4/A/10)  13 m² 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Légszeszgyár u. 6. 3. sz. (hrsz. 19052/1)  17 m² 
induló havi bérleti díj:  15.000,- Ft + 4.050,- Ft áfa 
biztonsági letét:  90.000,- Ft

Lokomotív u. 4. 7. sz. (hrsz. 18906) felújítandó  15 m² 
induló havi bérleti díj:  15.000,- Ft + 4.050,- Ft áfa 
biztonsági letét:  90.000,- Ft

Maléter Pál út 30-32. 33. sz. 
(hrsz. 23912/159/A/33)   18 m² 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Szeptember 6. tér 59. sz. (hrsz. 35275/6)   18 m² 
induló havi bérleti díj:  7.000,- Ft + 1.890,- Ft áfa 
biztonsági letét: 42.000,- Ft

Szilva u. 3. 2. sz. (hrsz. 19573/5/A/B/2)  15 m² 
induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét:  60.000,- Ft

Vadász u. 3. (hrsz. 40183)  15 m² 
induló havi bérleti díj: 12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Vadász u. 6. (hrsz. 40183)  14 m² 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Vargha Damján u. 1/A 37. (hrsz. 40183)  19 m² 
induló havi bérleti díj: 15.000,- Ft + 4.050,- Ft áfa 
biztonsági letét:  90.000,- Ft

Váczi Mihály u. 8. 32. sz. 
(hrsz. 3265/14/A/32) motorgarázs  10 m² 
induló havi bérleti díj: 12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Váczi Mihály u. 4. 50. sz. 
(hrsz. 3265/15/A/50) motorgarázs  10 m² 
induló havi bérleti díj: 12.000,- Ft + 3.240,- Ft áfa 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Veres P. u. 2. 46. sz. 
(hrsz. 3265/4/A/46) motorgarázs 10 m² 
induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét: 60.000,- Ft

Veres P. u. 4. 
(hrsz. 3265/4/A/50) motorgarázs 10 m² 
induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét: 60.000,- Ft

Veres P. u. 16. 
(hrsz. 3265/7/A/32) motorgarázs 10 m² 
induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét: 60.000,- Ft

Veres P. u. 22. 
(hrsz. 3265/8/A/32) motorgarázs 11 m² 

induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa 
biztonsági letét: 60.000,- Ft

Kőhíd tér 1-6. sz. alatti mélygarázs 36 db férőhelye 
(hrsz. 23891/104) induló havi bérleti díj 
beállóhelyenként:  10.000,- Ft + 2.700,- Ft áfa  
biztonsági letét: 60.000,- Ft 

A helyiségek bérletét pályázat útján, liciteljárás 
keretében lehet elnyerni.

A pályázatokat – a pályázó kérelmét, melyben 
megjelöli személyes adatait, lakcímét, telefonszámát, 
és az általa bérbe venni kívánt garázst, valamint a 
tulajdonában lévő gépjármű forgalmi engedélyének 
másolatát – a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdál-
kodási Csoportjánál (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.) 
személyesen benyújtani ügyfélfogadási időben, vagy 
levélpostai küldeményként feladva a fenti címre, 
és ebben az esetben elektronikus levélként is (a 
kérelem és a forgalmi engedély szkennelt változatát 
mellékletként csatolva) a lakas@ph.pecs.hu e-ma-
il-címre elküldve 2021. július 8-ig lehet.

A liciteljárásra 2021. július 13-án 9 órától kerül sor 
a Lakásgazdálkodási Csoport hivatalos helyiségében 
(Pécs, Kossuth tér 3. II. em. 62.). 

A liciten az vehet részt, aki személyazonosságát, 
jogi személy esetén nyilvántartásba vételét hitelt 
érdemlően igazolta, gazdasági társaság esetén har-
minc napnál nem régebbi cégkivonatát bemutatta, 
és a hirdetményben szereplő határidőig részvételi 
szándékát írásban bejelentette. 

A liciten személyesen, vagy közokiratba, illetve 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megha-
talmazással lehet részt venni. 

A nyertes pályázóval a Lakásgazdálkodási Csoport 
meghatározott időtartamra, maximum 10 évre 
bérleti szerződést köt, miután – az önkormányzat 
11/2012. (II.24.) rendelete értelmében – a biztonsági 
letét (a havi bérleti díj hatszoros összege) befizetésre 
került.

A liciteljárás lebonyolításával kapcsolatban a 72/534-
052-es telefonszámon, a garázsok megtekintésével 
kapcsolatosan pedig a 72/514-580-as telefonszámon 
lehet érdeklődni.

Bérbeadásra meghirdetett önkormányzati tulajdonban lévő garázshelyiségek

Kemenesi Gábor Kemenesi Gábor 
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Pécsett az Egyesített Egészségügyi 
Intézmények (EEI) jól vészelték át 

a koronavírus harmadik hullámát. Dr. 
Örkényi Anna, az EEI vezetője arról is 
beszélt lapunknak, hogy a korona-
vírusnak néhány olyan hozadéka is 
van, amelyet a későbbiekben is fel 
tudnak használni az ellátás színvo-
nalának javítása érdekében.

 l Szakács Miklós
– A koronavírus-járvány harmadik 

hulláma után adja magát a kérdés: 
hogyan áll most az EEI?

– Valóban, ha túl még nem is vagyunk 
rajta, de mindenképpen leszálló ágá-
ban van már a harmadik hullám. Ami 
a mi működésünket illeti, június elején 
visszakaptuk azt a 10 szakdolgozót és 
két szakorvost is, akik korábban a Ko-
ronavírus Ellátó Központba lettek ki-
vezényelve. Már önmagban ez a tény is 
azt mutatja, hogy valóban lecsengőben 
van a vírus.
– Az elmúlt hetekben folyamatosan 

oldják fel a korábbi korlátozó intéz-

kedéseket. Az EEI-nél is lehet arra 
számítani, hogy lazulni fog a jár-
vány alatt bevezetett protokoll?

– Még nem változtattunk az eljárás-
renden, a triázsolás továbbra is fenn-
áll, és arra kérjük a betegeket, kísérők 
nélkül érkezzenek.
– Az EEI-nek van még „dolga” a ví-

russal? Gondolok itt elsősorban 
az önöknél működő oltópontokra. 
Azok megmaradnak?

– Van még néhány előre tervezett 
második oltásunk ebben a hónapban, 
azokat végig is visszük, de utána vár-
hatóan e hónap végén az oltópontok 
nálunk megszűnnek. 
– Milyen nehézségeket okozott az in-

tézményeknek a járvány?
– Inkább a pozitív hozadékokról be-
szélnék. A vírus miatt át kellett állnunk 
arra, hogy csak előzetes időpontfogla-
lással lehetett a laborba, röntgendiag-
nosztikára érkezni. Az élet megmutat-
ta, hogy ez egy jól működő rendszer, 
hallgatva betegeinkre, maradunk is az 
új gyakorlatnál.

– Ez általános? Hogy a betegeket 
meghallgatva, a véleményüket ki-
kérve alakítják a szakrendelések 
működését?

– Folyamatosan monitorozzuk, hogy 
a betegek számára mi az, ami köny-

nyebbséget jelent. Egy kisebb átszer-
vezést is el tudtunk kezdeni. Bizonyos 
szakrendeléseinknél – szemészet, fül- 
orr-gégészet, sebészeti traumatoló-
gia, kardiológia, radiológia – új, jóval 
hosszabb rendelési időt vezettünk be. 
Ezeken a rendeléseken minden hét-
köznap reggel 7-től, este 7 óráig várjuk 
a betegeket. 

Emellett néhány új orvos 
kollégát is fel tudtunk venni.

– Itt a nyár, gondolom, nem lesz egy-
szerű menedzselni a szabadságolá-
sokat.

– Valóban nem kis munka ennek a 
megszervezése, de fontos, hogy min-
denki ki tudja pihenni magát. Min-
den dolgozó számára a nyáron 15 
nap szabadságot tudunk kiadni. Azt 
gondolom, hogy három egybefüggő 
hét pihenés nagyon jól jön majd min-
denkinek. És ez még nem okoz fen-
nakadást az EEI, és a szakrendelések 
működésében sem.

Több a szakorvos, hosszabb rendelési idővel várja a betegeket az EEI

„Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendelete 2021. 
június 15. napján lépett hatályba:

22/2021. (VI.9.) Ör. a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019. (XI.15.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.

Az alábbi rendelete 2021. június 15-én 11.30-kor lépett hatályba:

29/2021. (VI.15.) Ör. a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019. (XI.15.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.

Az alábbi rendeletei 2021. június 17. napján léptek hatályba:

23/2021. (VI.17.) Ör. a Város 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. 
(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról;

24/2021. (VI.17.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és 
a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 5/2019. (I.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról;

25/2021. (VI.17.) Ör. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
42/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról;

26/2021. (VI.17.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlé-
sének a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről szóló 4/2007.(II.15.) 
önkormányzati rendelete módosításáról;

27/2021. (VI.17.) Ör. a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellá-
tásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (ll.17.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;

28/2021. (VI.17.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 54/2017. (Xll.18.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.

A Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere veszélyhelyzetben hozott dön-
tései a https://gov.pecs.hu/ oldalon/, a rendeletek: RENDELETTÁR alatt 
érhetők el.  Pécs, 2021. július 18.

Rendeletek
Állandó véradási lehetőség
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.)
Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920
Véradási időpont: hétfő, csütörtök: 8.00–17.00; kedd, szerda, péntek: 8.00–
15.00

Véradás június 21–27.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendeletét 
módosítani kívánja. A 2021. évi 30. számú tárgyalásos eljárásrend szerint 
intézett módosítási eljárással kapcsolatosan – a rendelet megalkotása előtt 
– Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfej-
lesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szó-
ló 13/2017. (III.27.) önkormányzati rendeletének megfelelve, tekintettel a 
veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és te-
lepüléskép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 
2.) Korm. rendelet 2. §-ára partnerségi egyeztetésre bocsátom 2021. június 
21-től.

A módosítási eljárással kapcsolatos módosító rendelettervezet teljes tar-
talma, az alátámasztó munkarészeivel együtt a város hivatalos honlapján 
(gov.pecs.hu) a tájékoztatók menüpontban megtekinthető és letölthető. A 
tervdokumentáció véleményezésére kizárólag írásban legkésőbb július 7-ig 
beérkezőleg van mód.

A véleményeket a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi 
Főépítészetéhez kell postai (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la Városi Főépítészet; 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) úton, vagy elektronikus 
formában e-papíron, illetve a foepiteszet@ph.pecs.hu e-mail-címre bekül-
deni.

Péterffy Attila polgármester

Hirdetmény

Dr. Örkényi AnnaDr. Örkényi Anna
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A tavalyi mérlegadatok szerint a 
Pétáv az egyik legprosperálóbb 

önkormányzati cég. Az utolsó három 
év volt a társaság elmúlt 15 évének 
három legjobbja. A 175 munkavál-
lalóval és 30 ezer fogyasztóval ren-
delkező, részben önkormányzati tu-
lajdonban lévő Pétáv Kft. ügyvezető 
igazgatójával, Vida Jánossal beszél-
gettünk. Az interjú teljes egészében 
a PécsMa.hu-n olvasható.

 l Nimmerfroh Ferenc
– Május végén zárták a cégek az előző 

üzleti évet. Összefoglalná röviden, 
hogyan áll most a Pétáv gazdálko-
dása, mit kell tudni 2020-ról?

– Tágabb kontextusban mutatnám be 
a helyzetet. 2011 és 2013 között rend-
kívül sok jogszabályi változás történt a 
távhőszolgáltatásban, ami átalakította 
a vásárolt hő árát, egy új támogatási 
rendszer lépett életbe. 2011-ben befa-
gyasztották az árakat és a díjstruktú-
rát is. 2012-13-ban három lépcsőben 
23 százalékos rezsicsökkentés történt. 
Ezekhez a változásokhoz idomulnia 
kellett a Pétávnak. 2014-ben volt egy 
mélypontunk, hosszú évtizedek óta 
először volt veszteséges a cég. Akkor 
megszabadultunk azoktól a ballasztok-
tól, amiket évek óta magunkkal cipel-
tünk. Azóta folyamatosan növekszik 
az eredményünk. Az elmúlt 15 év há-
rom legjobb eredményét az utolsó há-
rom évben értük el, 2018-19-20-ban. 
2018-ban és 2020-ban 289 milliós, 
2019-ben pedig 417 milliós eredményt 
realizált társaságunk. 

Jól, kiegyensúlyozottan 
működünk.

– Jelenleg 30 ezer fogyasztójuk van, 
ezek száma hogyan alakult az el-
múlt években? Úgy tudom, több 
nagyobb pécsi építőipari beruhá-
zásnál is a távhőt választották az 
építtetők.

– Az egyetemi fejlesztéseknél minket 
választottak, több helyre is került táv-
hőszolgáltatás. Az egyetem egyébként 
a legnagyobb, kiemelt fontosságú part-
nerünk. Számos magánerős ingatlan-
fejlesztésnél is minket tiszteltek meg 
bizalmukkal. Ilyen például a közel 

százlakásos Ferencesek Kertje a Váradi 
Antal utcában, a Golden Corner a Bá-
licsi úton, vagy a Munkácsy és a Ber-
csényi utcák sarkán megépült Centrál 
Liget Lakópark. Összességében azt 
mondhatom, fogyasztóink száma las-
san, de biztosan növekszik.

– Hogy alakult a kintlévőség-állo-
mány az elmúlt években?

– Folyamatosan csökkent, évről évre 
kevesebbel tartoznak. Követelés-állo-
mányunk a tavalyi mérleg szerint 760 
millió forint, de korábban éveken ke-
resztül jóval 1 milliárd fölött volt. 
– Történt egy komoly vezetéképítés 

a keleti városrészben a közelmúlt-
ban. Erre miért volt szükség és mi-
lyen forrásból valósult meg? 

– Döntően EU-s forrású pályázati 
pénzekből tudtunk fejleszteni az el-
múlt években, összesen mintegy 4,5 
milliárd forint értékben. Ezek a fej-
lesztések kisebb részben vezetékfelújí-
tások voltak, nagyobb részben hőköz-
ponti szétválasztások, és új fogyasztók 
rácsatlakozásai. A legnagyobb fej-
lesztésünk a keleti vezeték kiépítése a 
Zsolnay-gyártól a Budai vámig. Ennek 
második fázisát az jelenti majd, ami-

kor felmegyünk a Komlói út mentén, 
egészen a Komját Aladár utcáig a for-
róvíz-vezetékünkkel, kiváltva az ottani 
lokális, elöregedett, földgáztüzelésű 
kazánokat. Sokkal biztosabb, sokkal 
stabilabb ellátást tudunk biztosítani a 
forróvíz-rendszerre való rácsatlakozás 

után, kedvezőbb környezetvédelmi 
körülmények között. Egy ilyen gáz-
tüzelésű kazánházat ezzel a fejlesz-
tésünkkel már kiváltottunk a Budai 
vámnál lévő négy tízemeletes lakóház 
esetében. Ahogy épült ki a vezeték a 
Zsolnay-gyártól, új fogyasztók is csat-
lakoztak a rendszerre, például a Szie-
bert Róbert – közismert nevén a Gyár-
városi – Általános Iskola, a Gyárvárosi 
Rendőrörs, a Kodály Zoltán Gimnázi-
um és annak a tornacsarnoka. 
– Az épületek tömeges szigetelése okoz-

ta veszteségekre hogyan reagál a cég?
– Nyilvánvalóan ez piacvesztést jelent a 
Pétáv számára, és fajlagos költségnöve-
kedést okoz. Ezt szerencsére az elmúlt 
tíz évben folyamatosan ellentételezni 
tudtuk. Az új csatlakozókkal megje-
lenő többletfogyasztás ellensúlyozta 
az épületszigetelések következtében 
történt piacvesztést, sőt, elmondható, 
hogy az elmúlt tíz évben folyamatosan 
nőtt a piacunk. 
– Hogyan képzeli el a cég és a pécsi 

távfűtés közeli és távolabbi jövőjét? 
Milyen technológiai fejlesztési lehe-
tőségeket tartogathat a jövő?

– Ahol nagyobb mennyiségű fűtési 
energiára van szükség a világban, ott 
a távhő a reneszánszát éli. Sikerült 
talán itthon is azoktól a sztereotípi-
áktól megszabadulni, amelyek a táv-
hőt pazarló lakótelepi fűtési módként 

mutatják be. Helsinkiben például az 
épületek 96 százaléka távfűtött, Kop-
penhágában a 90 százalékuk. Egészen 
más egy nagyvárosban a környezeti 
terhelés, ha van egy-kettő-három na-
gyobb hőtermelő egység, mert azok-
nak az emisszióját sokkal inkább kor-

dában lehet tartani, mintha minden 
lakás egyedileg fűtene. Rövid távon ez 
a helyzet nem fog romlani, azaz a pia-
cunk volumenét tudjuk majd növelni, 
és a meglévő technikai feltételrend-
szer-elmaradásunkat pótolni. Rövid 
távon a lehető legtöbb vezetékünket 
próbáljuk felújítani, kritikus állapotú 
vezetékszakaszainkra kiemelten pró-
bálunk figyelni, és a hőközponti szét-
választásban próbálunk szépen foko-
zatosan előrelépni. 

Hosszú távon pedig a 
legnagyobb lehetőség 
a távhűtési rendszer 

kialakítása. 

A hűtési technika is rohamléptekkel 
fejlődik, rövidesen nem csak komp-
resszoros hűtőberendezések lesznek, és 
ha az abszorpciós hűtők hatékonysága 
javul, akkor a távfűtő rendszerrel hű-
teni is lehet majd. A már említett Hel-
sinkiben például külön hűtési hálózat 
van. Egy ilyen fejlesztés Pécsett nyilván 
hatalmas beruházást igényelne, de úgy 
gondolom, 15-20 éven belül megvaló-
sulhat. Egyszerű a mi szakmánk abból 
a szempontból, hogy ha azt akarjuk 
tudni, mit fogunk csinálni tíz év múlva, 
akkor ki kell menni tanulmányútra Dá-
niába vagy Finnországba.

Vida János: a távfűtés reneszánszát éli a világban

Az utolsó három év volt a társaság elmúlt 15 évének három legjobbjaAz utolsó három év volt a társaság elmúlt 15 évének három legjobbja
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LAKÁS
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000
Szigeti úton 45 nm, 1,5 szobás, felújított, 
4/IV. emeleti lakás eladó. Irányár: 
20,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Illyés Gy. utcában, 2,5 szobás, 4/IV. lakás 
eladó. Irányár: 18,7 MFt. Telefon: 
06/30/906-7323
Park utcában második emeleti, 
95 nm-es, 3 szobás, étkezős, nappalis lakás 
eladó. Irányár: 38,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Attila utcai, 64 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, első emeleti, felújított 
lakás eladó. Irányár: 25,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pollack M. utcai, 53 nm, tégla, 2 szobás, 
erkélyes lakás eladó. Irányár: 17,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Alkotmány utcai, 87 nm-es, 3,5 szobás, 
II. emeleti lakás, 23 nm-es terasszal. Iár: 
36,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Tettye park alatti, 1+2x1/2 szobás, 
kiváló állapotú, 89 nm-es lakás, 
kertkapcsolattal, gáz cirkó fűtéssel. Iár: 
29,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

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.

Kertváros központi részén, a Nagy Imre 
utcában, 2,5 szobás, 62 nm-es, átlagos 
állapotú, IV. emeleti lakás szigetelt házban. 
Ár: 15,2 MFt. Telefon: 06/70/608-5029 
Rákóczi úton eladó egy 106 nm-es, III. 
emeleti, 3,5 szobás, 3 teraszos nagy lakás 
garázsvásárlási lehetőséggel. Irányára: 
26 MFt. Telefon: 06/30/237-5932

Lakást keresek 15 MFt-ig. 
Telefon: 06/30/237-5932
Diósi út közelében, 59 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, műanyag ablakos, jó 
állapotú panellakás. Ár: 16,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kertváros, 52 nm-es, II. emeleti, 2 szobás, 
műanyag nyílászárós, erkélyes, hőszigetelt 
panellakás. Ár: 16,49 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kertváros, Eszék utcában, I. emeleti, 54 
nm-es, teljes körűen felújított, műanyag 
ablakos lakás. Ár: 17,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécsi lakást keresek reális áron. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécs, Mecsek Áruháznál, az Ybl M. 
utcában 1,5 szobás, erkélyes téglalakás. 
Ár: 15,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Belvárosban újszerű, kertkapcsolatos 
téglalakás eladó. Telefon: 06/30/773-9436, 
www.otthonkozvetito.hu
Egyetemvárosban új nappali + 2 hálós, 
berendezett lakás eladó. Iár: 36,9 MFt. 
Telefon: 06/30/339-2333
Belvárosban újépítésű lakás 
eladó. Telefon: 06/30/339-2333
Wallenstein Z. u-ban felújított, 3 szobás, 
erkélyes panellakás eladó. Telefon: 
06/30/773-9436, www.otthonkozvetito.hu
Bocskai u-ban II. emeleti, 2,5 szobás, 
erkélyes lakás eladó. Iár: 14,9 MFt. 
Telefon: 06/30/773-9436
Komlón felújításra szoruló, 
2 szobás lakás 2.800.000 Ft-ért 
eladó. Telefon: 06/20/467-5193
Egyszobás, 38 nm-es, erkélyes, gázfűtéses 
lakás a Budai vámnál eladó. Műanyag 
nyílászárók, parketta, járólap, saját 
tároló. Boltok, buszmegálló 1 percre. 
Ár: 9,7 MFt. Telefon: 06/20/502-1652
Harkányban, a gyógyfürdő közelében 
eladó fszt-i, felújított nagyszobás + 
összkomfortos üdülő lakás terasszal, 
zárt udvari parkolóval. Télen-nyáron 
lakható, fűthető. Azonnal költözető. 
Kitűnő befektetés. Ár: megegyezés 
szerint, akár teljes berendezéssel, 
tulajdonostól. Telefon: 06/70/568-8852

INGATLAN
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/70/318-4000
Rózsadomb lábánál csendes, jól 
megközelíthető, 1443 nm közműves telek 
eladó. Ár 6 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Szabolcsfalu könnyen megközelíthető 
részén, rendezett családi házas környéken 
1207 nm, panorámás telek eladó. Ár 
2,5 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Nagykozár központjában, 4 szobás, 
100 nm-es, felújított lakóház 90%-
os készültséggel, 2000 nm kerttel. Iár: 
21,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján, egyetem közeli, 146 nm-es, 
3 lakóegységes, extra adottságú, 
4,5 szobás lakóház, díszkerttel, 
garázzsal, kerti építménnyel. Irányár: 
55,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Ingatlan adás-vétel!
Király u. 75.  |  30-947-8323

GDN Ingatlaniroda
www.tolnaikert.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Pogányban 130 nm-es, tetőtér-beépítéses, 
felújításra és befejezésre váró családi ház, 
nagy telekkel eladó. Irányár: 62000 Eur/ 
23 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Petőfi utca szomszédságában, családi 
házban, teljesen felújított garzonlakás+ 
hozzá tartozó udvari új barkácsműhely 
eladó. Irányár: 18,4 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968
Pécs-Mecsekoldalban, Angster 
J. utca felett, 120 nm-es, 4+2 fél 
szobás, kétszintes családi ház. Ár: 
48,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Középdeindoli úton csendes, nyugodt 
helyen, 130 nm-es, 4 szobás, külön 
bejáratú, kétszintes családi ház, garázzsal, 
barátságos kis udvarral eladó. Irányár: 
36 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Kórház téren 12 nm üzlet (wc, 
parkolás, raktár) eladó 6,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Ügyfeleim részére és választékunk 
bővítéséhez eladó vagy kiadó ingatlanokat 
keresek Pécsen és Baranya megyében, 
kedvező jutalékszámítással, pontos 
precíz munkavégzéssel! Kérem, 
hívjanak, szívesen segítek, megbeszéljük! 
Kőház-Lak Kft. 06/30/911-5968
Magaslati útnál eladó egy 270 nm-es ház, 
jelenleg 2 lakás van kialakítva, de akár 
4 is lehet. A telek 550 nm, garázs van. 
Irányára: 97 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Pécs-Mecsekoldalban, Bagolyvár 
fölött, 1000 nm-es, összközműves, 
panorámás telek. Ár: 14,99 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Harkányban, a gyógyfürdő közelében, 
2 szobás, 50 nm-es, teraszos, 
felújított nyaraló, saját kerttel. Ár: 
13 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Eladó 210 n-öl zártkert, ami 
szőlő, gyümölcsfák, faház van. 
Telefon: 72/784-449
Energetikai tanúsítvány készítés. 
Telefon: 06/20/462-9891
Pellérden, a szőlőhegyen zártkert 
eladó 1187 nm, áram, wifi, ciszterna 
van, 30 nm épület, pince felszereléssel 
vihető. Telefon: 06/20/443-8791

Építésre, földművelésre 
alkalmas telkek 1000–3000 m2. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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Építésre alkalmas 5690 nm telek 
Bicsérden eladó. Telefon: 06/20/287-0135
1188 nm gyümölcsös bővíthető épülettel, 
áram, gáz, víz van, busz közelben. Ár: 
8,5 MFt. Telefon: 06/20/551-5584
Gyümölcsös 939 nm, áram van, gáz a 
telek előtt, építeni lehet. Ár: 2,5 MFt. 
Telefon: 06/30/648-5065
Keszüben eladó a Malomvölgyi tó 
felett, 2400 nm-es építésre alkalmas 
telek csodás panorámával. Villany van. 
Kitűnő befektetés. Ár: megegyezés 
szerint. Telefon: 06/70/568-8852

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Külföldi ügyfeleim részére kiadó 
lakásokat, családi házakat keresek. 
Telefon: 06/70/318-4000
Igényesnek szoba kiadó saját 
fürdőszobával. Telefon: 06/70/261-3405
Pécs-Gyárvároson kisméretű, bútorozott 
szoba, konyha, zuhanyzó kiadó. Érd. 
délután 15-19-ig. Telefon: 72/244-820
Védettségi igazolvánnyal 
Balatonfenyvesen, vízparti társasüdülőben 
apartman kiadó. Telefon: 72/319-858
Albérletbe szép szoba, szép helyen 
kiadó. Telefon: 06/70/261-3405

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő havi 2 hetet 
Belvárosban vagy Mecseken éjszakás 
műszakot vállal. Telefon: 06/30/719-1603
Azonnali kezdéssel keresünk 
kőfaragót, gránit megmunkálásában 
jártas betanított munkást illetve 
segédmunkást. Telefon: 06/70/299-3105
Villanyszerelőket felveszünk. 
Telefon: 06/20/912-4910
Nyugdíjas segítőt, gondozónőt (nem 
szakápolót) keresünk, idős, de nagyon jó 
fizikai állapotú néni mellé, bentlakással. 
Pécsett, a szigeti városrészben, igényes 
kertes házban. Feladatok: főzés, 
gyógyszerek kezelése, környezet, lakás 
tisztántartása, napi séta. Havi bér 
időarányosan szétosztva 170.000 Ft/hó 
+ teljes ellátás. Telefon: 06/30/974-1562

TÁRS
175/95/53 éves, elvált, független 
férfi, szeretne megismerkedni egy 
nyíltszívű hölggyel, akinek angyali 
lelke van. Telefon: 06/30/332-4022
Indulok megtalálni téged! Egy 
nyílt, fiatalos, őszinte hölgy keresi 
hasonló adottságú párját, 70 év 
körül. Telefon: 06/30/872-0667
70-es, sportos férfi hozzáillő barátnőt 
keres. Telefon: 06/70/661-3616
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
Páromat keresem 49 férfi. 
Telefon: 06/30/273-3688

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
D-roll. 30-50% kedvezménnyel. Új 
műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszelelése, javítás és motororizálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
Redőnyjavítás garanciával. Telefon: 
06/30/503-3431
Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
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

Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Június 
30-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402

Fakivágás, veszélyes is, fűnyírás. 
Telefon: 06/70/508-3308
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993

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

Ezermester! Lakásszerviz, wc-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, munkalapok, zárak 
javítása, cseréje. Telefon: 72/310-671, 
06/30/562-7756
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Fűnyírást, bozótirtást, sövénynyírást 
vállalok. Telefon: 06/30/171-7762
Takarítást, lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/30/171-7762
Bőrkabát és motorosruha javítás. 
Telefon: 06/20/467-5193
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 72/713-320, 
06/30/227-7427
Kertvárosban lakástakarítást 
vállalok. Telefon: 06/20/566-4098
Ingyen lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/30/114-0073
Kőművesmunkát garanciával 
vállalunk. Telefon: 06/30/341-3165
Vízvezeték-szerelés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Fodrász házhoz megy (Ildikó). 
Telefon: 06/70/582-0720
Teljes körű lakásfelújítás, homlokzat 
szigetelés, gipszkartonozás, nyílászáró 
csere. Precíz munkavégzés. Elérhető áron. 
Rövid határidővel, anyagbeszerzéssel, 
teljes lebonyolítással. Norbitech 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Vizes falak, lapostetők szigetelését, 
gombás, penészes falak, vakolatok 
cseréjét, rendbetételét vállaljuk. 
Telefon: 06/70/679-1927
Tetők, kémények felújítását vállaljuk 
gyors határidővel, garanciával. 
Telefon: 06/70/679-1927
Virágládák, kutyaházak készítését egyedi 
méretre vállalom. Telefon: 06/30/393-0842
Bútor összeszerelést vállalok. 
Telefon: 06/30/393-0842
Homlokzati hőszigetelést, 
gipszkartonozást, tatarozást, 
bővítést vállalunk gyors határidővel, 
garanciával. Telefon: 06/70/679-1927
Redőnyjavítás, faredőny, gurtni 
csere. Telefon: 06/30/859-8118
Lapozás, erkély, terasz, stb. 
Telefon: 06/70/520-9981
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
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, 
fűtésszerelés, gázkészülék javítás. 
Telefon: 06/30/361-0449
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Szobafestés, mázolás, szépen, 
tisztán bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592

Bontást, kézi földmunkát vállalunk, 
referenciával. Telefon: 06/30/430-0122
Csempézés, burkolás, vízszerelés, 
lakásfelújítás. Telefon: 06/30/946-7177
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Szobafestést, mázolást, homlokzatfestést 
vállalok. Takarítással, fóliázással, 
bútormozgatással, reális áron. 
Telefon: 06/30/685-5453
Kőművesmunkák, mindennemű 
kerítés, támfal, kocsibejáró, garázs. 
Térkő, parkosítás, kerti tó építés, tisztítás, 
sziklakert. Bozótirtás, lábazatfugázás, kézi 
földmunka. Telefon: 06/20/488-3959
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583, 
06/70/567-1360
Tetőjavítás, lakatosmunka, burkolás. 
Telefon: 06/70/774-1140

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Kisebb kőművesmunkákat, betonozást, 
vakolást, vizes falak vakolását és panelfal 
kivételt vállalok anyagosan is. Telefon: 
06/20/520-8421
Fűnyírást és bozótirtást vállalok sitt 
elszállítással. Telefon: 06/20/520-8421
Vízvezeték-szerelés, villamos javítások, 
biztosító ügyintézéssel, csőrepedések 
javítása. Telefon: 06/70/774-1140
Bútor összeszerelést vállalok. 
Telefon: 06/30/393-0842
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Lakásfelújítás! Csempézés, lapozás 
rövid határidővel, gyors, precíz 
munka. Telefon: 06/30/289-1107
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Fűnyírást, bozótirtást, favágást, 
telektisztítást hulladékelszállítással, 
ágdarálással vállalok cégeknek 
és magánszemélyeknek. 
Telefon: 06/20/511-7456
Családi házak homlokzat hőszigetelése 
és felújítása. Telefon: 06/20/442-7602
Villanyszerelés családi házak, lakások, 
cégek részére. Telefon: 06/20/912-4910
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Nyugdíjas segítőt, gondozónőt (nem 
szakápolót) keresünk, idős, de nagyon jó 
fizikai állapotú néni mellé, bentlakással. 
Pécsett, a szigeti városrészben, igényes 
kertes házban. Feladatok: főzés, 
gyógyszerek kezelése, környezet, lakás 
tisztántartása, napi séta. Havi bér 
időarányosan szétosztva 170.000 Ft/hó 
+ teljes ellátás. Telefon: 06/30/974-1562
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476

VEGYES
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca 
felújítása, csempe-, ajtó-, ablak-, 
kerítésfestés. Telefon: 06/30/294-0144

ADÁS-VÉTEL

Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 
festmény, hagyaték vétele kp-ért. 

Műtárgy Galéria, Citrom u. 7.
Tel.: 72/232-244,

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

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. Lasch-Mészáros, Pécs. 
Telefon: 06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Agancsokat, faliórákat, légpuskát 
vásárolnék. Telefon: 06/30/658-3625
Több mennyiségben vásárolok 
könyveket. Telefon: 06/30/905-5776

Vásárolok hagyatékot, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! 
Telefon: 72/671-406, 06/70/251-4242
Hagyaték felvásárlás. Telefon: 
06/30/114-0073

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

Jó minőségű olcsó bútorok.
Bútorok bizományos átvétele.

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

Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, pincétől 
padlásig vásárolok. Telefon: 
06/70/582-3999

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Leanderek, szőlőprés darálóval, falétra és 
egy sorjelző eladó. Telefon: 
06/20/915-1928
Rossz automata mosógépet, 
régi, öreg kerékpárt keresek. 
Telefon: 06/30/982-8518
Kétszemélyes, kinyithatós, 
ágyneműtartós ülőgarnitúra, 2 db 
fotel van hozzá eladó. Ár: 40 EFt. 
Telefon: 06/20/562-3465
Bonanza hálószobabútor eladó. 
Telefon: 06/20/579-4010

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

Eladó Hajdú mosógép, egy szép 
dohányzóasztal, egy ötágú csillár. Telefon: 
72/314-798
Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivontat, adásvételivel. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070

Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
dísztárgyakat, agancsot, műszaki cikkeket, 
bútorokat, kályhákat, szőtteseket, 
vásznakat, festményeket, régi faliórát, 
népviseleti ruhákat, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjanak bizalommal. 
Erzsébet. Telefon: 06/30/294-8063
Régiségbolt feltöltéséhez vásárolunk 
dísztárgyakat, vitrin tárgyakat, figurális 
porcelánokat, szobrokat, falitányérokat, 
készleteket, retro tárgyakat, Zsolnay, 
Herendi gyűjteményeket, bútorokat, 
néprajzi tárgyakat, népviseleti 
ruhákat, kendőket, szoknyákat, teljes 
hagyatékot. Telefon: 06/30/608-3962
Színesfémet, ócskavasat veszek, 
házhoz megyek, lomtalanítást 
vállalok. Telefon: 06/70/756-6120
Női hajat veszek! Le is vágom! Házhoz 
megyek! Telefon: 74/445-279

Vásárolnék egy napi legmagasabb áron 
komplett hagyatékot, bútort, könyvet, 
porcelánokat, padlás és kinti dolgokat 
A-Z-ig. Lomtalanítást ingyen vállalok 
teljes feltakarításig. Kérem, hogy forduljon 
hozzám bizalommal, hétvégén is. Kovács 
Attila. Telefon: 06/70/540-0322
140x2 m-es ágy matraccal 
és 2 éjjeli szekrénnyel eladó. 
Telefon: 06/20/915-1928

Itt a nyár, helyükön a permetkapuk
Pécs belvárosában, Uránvárosban és Kertvárosban is beüzemelte a TETTYE 
FORRÁSHÁZ a köztéri párakapukat, amelyek a kánikulai napokon hűsítő 
permettel biztos pontként nyújtanak felüdülést az arra járóknak őszig.
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Tölgyesi Viktória csinos, lelkes, 
nemrég töltötte be a 20-at, Pé-

csett él családjával, divattervezést 
tanult, most pedig saját tetováló-
szalont nyitott és hobbinak indult 
grafikái is egyre népszerűbbek. La-
punknak nyilatkozott arról, hogy bír-
ja a pörgést, mik a jövőbeli tervei, sőt 
arról is, miképpen fogadta a család a 
tetoválásról szőtt álmokat. 

 lMatoricz Tekla
Ha valaki még mindig azt gondol-
ta, a tetoválás csak múló szeszély, azt 
most gyorsan ki kell ábrándítanunk: 
az emberiség egyik legmegosztóbb di-
vatja töretlen sikernek örvend szinte 
minden korosztályban. Egy korábbi 
cikkünkben szavazást tettünk közzé 
arról, mely minták a legnépszerűbbek 
Pécsett, a válaszadók pedig a minima-
lista stílusú varrásokat szerették leg-
jobban, és éppen ezek Tölgyesi Viktó-
ria kedvencei is.
– Mindenféle mintát nagyon szívesen 
elkészítek, természetesen a tervezés-
ben is segítek, és törekszem arra, hogy 
minden tetoválás egyedi legyen, habár 
nyilván szinte lehetetlen ma már olyan 
motívumot választani, amit még sen-
kire nem varrtak fel. Ugyan divatter-
vezést tanultam, a dédimamámtól ta-
nultam hímezni, horgolni, állandóan 
különböző anyagokkal foglalkoztam. 
Aztán tizedikben rájöttem, hogy a 
tetoválás az a szakma, ami igazán ér-
dekel. Szerencsére a szüleim nagyon 
támogattak, mikor tavaly márciusban 
komolyan elkezdtem ezzel foglal-
kozni. Az én tetkóimat is készítő, jól 
ismert Magari Kristóftól kaptam az 
első gépemet, ezzel kezdtem gyakor-
lóbőrön, az első igazi munkámat pe-
dig az ikertestvéremen készítettem el, 
mindketten rettentően izgultunk. Vé-
gül szeptemberben indult be igazán a 
dolog – fejtette ki a fiatal művész.
„Kristóf segített az elméletet elsajátí-
tani, elmondta, melyik folyadék mire 
való, hogyan kell használni az eszkö-
zöket. A tetoválás folyamatát azonban 
egyedül tanultam meg, rengeteg gya-
korlással.”

Azt gondolom, az egyéni 
stílusom most még nem 

alakult ki teljesen, de 
legjobban a minimalista 
motívumokat kedvelem

– árulta el Tölgyesi Viktória, aki eddig 
Patacson alkotott, majd idén június 
első hetében nyitotta meg saját szalon-
ját a Jókai utca 5. szám alatt.

Hozzátette, eddig egy olyan magyar-
országi tetoválóművészt ismert, aki 
sötétben világító, neonszínű festékkel 
dolgozik, most azonban ő is bevásá-
rolt ebből az alapanyagból, és határo-
zott célja Pécsett is sikerre vinni ezt a 
típusú, örökre szóló „testékszert”. Azt 
is elmondta, úgy látja, most rendkívül 
menő szövegeket, idézeteket, illetve 
római számos dátumokat varratni.
Lapunknak továbbá elárulta: mikor 
első tetoválását varratta, nagyapja 
hennának hitte a mintát és valóság-
gal sokkot kapott, amikor rájött, hogy 
az nem fog lekopni unokája bőréről. 
Mára azonban már ő sem ellenzi a 
dolgot, az egész család örül a lány 
sikerének. Mint kiderült, amikor a 

koronavírus miatt tavaly bezárták a 
tetoválóüzleteket is, a fiatal pécsi hölgy 
munka és elfoglaltság nélkül maradt, 
így – amellett, hogy folyamatosan 
varrt a gyakorlóbőrökre – hobbiból el-
kezdett grafikákat készíteni a családja 
számára. Ezeket megosztotta közössé-
gi oldalain és hirtelen olyan népszerű-

ek lettek, hogy egy helyi nyomda meg-
kereste és kooperációt ajánlott neki. 
Habár korábban nem is gondolt rá, 
hogy ilyesmivel foglalkozzon, lapunk 
megtudta a tehetséges művésztől, 
hogy ezt a vonalat is folytatni szeret-
né, szívesen készíti a különleges, kissé 
képregényszerű vászonképeket.

Pécs a tetkósok városa!
Hozzá kell tennünk: Pécsett rengeteg szalon van, sok professzionális teto-
válóművész él és alkot a városban. Hogy csak néhányat említsünk, melyeket 
első klikkre találtunk: Lokál, Overside, Warrior’s INK, The InKing Tattoo 
Studio, AgoTattoo, Inferno, Pete Pan, Tribal, TomZone, Bende-Pintér Ani-
ta, Németh József, Jakab Viktor, Magari Kristóf, Pécsi Géza, és a többiek.

Jó lesz odafigyelni erre a pécsi lányra: még csak 20 éves, 
de mi is megirigyeltük a sikereit
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