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Az IKEA átvevőpontot, az Aldi új boltot nyitott Pécsett

Teljesen megújult a Mandulás tornapálya

Életre kel a Déli Ipari Park

FEJLESZTÉS ELŐTT 
A REPTÉR

Közel a megegyezés Pécs és az állam között

Következő 
számunk 

augusztus 30-án 
jelenik meg!



Hatalmas nyárzáró mulatság várja a gyerkő-
cöket az ország egyik legnagyobb ingyenes 

családi programján, a Szamárfül Fesztiválon! 
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed gyönyörű 
környezetében augusztus 27–29. között fellép 
többek között a Szélkiáltó és a Kolompos, de 
lesznek Star Wars hősök, bábszínházi előadá-
sok, kézműves foglalkozások, valamint 5 hek-
tárnyi játék és móka!

Három napon át tart majd a mulatság, ahol a tal-
palávalót olyan gyerekkedvencek húzzák, mint 
a Szélkiáltó, a Kolompos, Farkasházi Réka és a 
Tintanyúl, Szalóki Ági, a Rutkai Bori Banda és 
az Apacuka. 
A színházi, bábszínházi és bohócos élmények 
mellett óriás játszóterek, kötélpark-kalandpá-
lya, LádaVasút®, és gyerekvívás várja a kalandra 
szomjazó aprónépet. 
Ellátogatnak a fesztiválra a Star Wars hősei, 
akikkel közös fotót készíthetünk a Halálcsillag-
gal a háttérben, valamint megcsodálhatjuk a hi-
vatalos Csillagok Háborúja sisakkiállítást is. 
A kézműves foglalkozásokon az origamit, a ne-
mez ékszerkészítést, a marcipán gyurmázást, a 
gyöngyfűzést és a képeslapkészítést próbálhat-
juk ki.  
A fesztivál ideje alatt kirakodóvásár várja a kéz-
műves portékák szerelmeseit. Szamárság lenne 
otthon maradni! A részvétel ingyenes!
www.szamarfulfesztival.hu

Ne hagyd ki az év legjobb gyerekprogramját!
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Hét és fél milliót költöttek rá, 
teljesen megújult a Mandulás tornapálya

Pár napja helyszíni sajtótájékoz-
tatón jelentette Ruzsa Csaba 

alpolgármester és Meixner Barna, a 
Biokom ügyvezető igazgatója, hogy 
a munka befejeződött a Mecsekben.

 l Nimmerfroh Ferenc
Az alpolgármester elmondta, a hét és 
fél millió forintba kerülő, a Pintér Já-
nos Parkmegújítási Program keretében 
megvalósult projekt május elején indult.

A régi, rossz állapotban 
lévő tornaeszközöket 

elbontották.

Az új elemeket legyártották, majd ki-
helyezték a 3,6 kilométer hosszú nagy 
Mandulás kör mentén. Ruzsa Csaba 
arról beszélt, hogy a népszerű terület a 
pandémia miatti lezárások idején még 
látogatottabb lett, ezért is volt szükség 
a teljes felújításra.
Meixner Barna hozzátette, nem csak a 
15 helyszínt magába foglaló tornapá-
lya újult meg, de a játszótérre új, illetve 
felújított szemetesedényeket és egyéb 
új eszközöket is kihelyeztek, később a 
Sós-hegyi kilátó is megújul. A beru-
házást Topán László és Siposné Bikali 
Éva városházi képviselők saját képvise-
lői keretükből támogatták.

Többségi tulajdonossá válva rövi-
desen beszállhat az állam a po-

gányi reptér működtetésébe. Más-
fél éve zajló, a pécsi önkormányzat 
jelenlegi vezetése által elindított 
folyamat zárulhat ezzel le, aminek 
a légikikötő jelentős fejlesztése a fő 
célja. 

 l Nimmerfroh Ferenc
A Pécs melletti reptér állami tulajdon-
ba vételét és fejlesztését szorgalmazza a 
Baranya megyei önkormányzat – adta 
hírül a napokban az MTI. Őri László, 
Pécs volt fideszes alpolgármestere, a 
megyei közgyűlés elnöke tartott erről 
sajtótájékoztatót, amire a PécsMa.hu-t 
nem hívták meg.
Őri szerint a reptér továbbfejlesztése 
a munkahelyteremtésben fontos sze-
repet játszhatna és a Paks 2 beruhá-
zást is támogatni tudná. A politikus 
elmondta, a megyei önkormányzat 
ezért is fordult azzal a kéréssel a kabi-
nethez, hogy induljon meg a – jelen-
leg a pécsi és a pogányi önkormányzat 
birtokában lévő – létesítmény többségi 
állami tulajdonba vétele, amely annak 
kormányzati forrásból való fejlesztését 
alapozhatná meg.  
Utánanéztünk, miért pont most tart-
hatott erről Őri sajtótájékoztatót.  
(A megyei önkormányzat a reptér 

területének nem tulajdonosa, sem a 
működtető Pécs-Pogányi Repülőteret 
Működtető Kft.-ben, sem a vagyonele-
meket kezelő Air Horizont NKft.-ben 
nincs tulajdonrésze.)
A pécsi városházáról származó infor-
mációink szerint másfél éve készíti elő 
a pécsi önkormányzat azt, hogy a rep-
tér részben állami tulajdonba kerüljön, 
mivel szerintük jelenleg ez az egyetlen 
záloga a fejlesztésnek és a fenntartás-
nak. A kormányzattal folyó egyezte-

tések olyan előrehaladott stádiumban 
vannak, hogy őszre meg is történhet 
a változás a tulajdonosi struktúrában.
Fontos tudni a reptérfejlesztés kap-
csán, hogy a fideszes önkormányzat 
2016-ban felrúgta a Pécs és Pogány 
közti földhasználati szerződést. (A te-
rület Pogányé, a korábbi megegyezés 
szerint Pécs a földhasználatért fizetett 
a községnek.) A pogányi önkormány-
zat perre ment. Péterffyék ezt a nem 
sok jóval kecsegtető helyzetet örö-

költék meg, de rendezték a viszonyt 
a reptér másik tulajdonosával, sőt, 
egy háromoldalú megállapodást is 
aláírtak tavaly ősszel. Úgy tudjuk, a 
szakértők 10-11 milliárdos fejlesztést 
tartanak szükségesnek ahhoz, hogy a 
reptér a régió gazdaságát valóban ki 
tudja szolgálni, erre a két tulajdonos 
önkormányzatnak nyilvánvalóan nin-
csen pénze. A működtetésbe jelenleg 
a pécsi adófizetők 100-120 millió fo-
rintot tesznek bele évente, és ennek 
az összegnek csak töredéke folyik be 
bevételként, azaz masszív veszteséget 
termel a légikikötő. A cél a debreceni 
reptér szintjére fejleszteni a pécsit. 

Annak viszont a 
működtetése is sokkal 

többe, alsó hangon évi 500 
millió forintba kerülne. 

Úgy tudjuk, az állam 51 százalékos 
tulajdonrészt szerezne a reptérben, 
pontosabban az ahhoz kapcsolódó két 
cégben, így később nemcsak a fejlesz-
tésre adna pénzt, hanem a működtetés 
költségeibe is beszállna.
Információink szerint az állami sze-
repvállalásról már a kormány elé ke-
rült az előterjesztés, késő ősszel tető 
alá is hozhatják a felek az üzletet.

A Pintér János Parkmegújítási Programról
A Biokom NKft. célul tűzte ki Pécs zöldterületeinek újraélesztését. A Tety-
tyén örökzöld növényekből arborétumot létrehozó, botanikai érdeklődésű 
pécsi banktisztviselőről, Pintér Jánosról elnevezett program részeként min-
den évben több zöldterület, park, kirándulóhely újul majd meg. A vállalat a 
parkok megszépítését részben saját erőforrásból, részben az önkormányza-
ti képviselők támogatásából valósítja meg. A program keretében a Biokom 
idén a Niké-szobor környezetének rendezését, a tettyei panoráma-sétány 
megújítását, a Mandulás tornapálya és a Sós-hegyi kilátó felújítását, a Ma-
lomvölgyi parkerdő, a Puskin tér és a Jánosi Engel Adolf tér (Árkád park) 
megújítását végzi el.

Reptérfejlesztés: közel a megegyezés Pécs és az állam között

Tárt vagy zárt?
Egyébként is érdemes tárt ka-
pukkal várni a vízóra-leolvasó-
kat, de a járvány csendesedésé-
vel a TETTYE FORRÁSHÁZ 
visszatért a korábbi megszokott 
gyakorlathoz: újra kötbér köve-
ti, ha a pótleolvasás is sikerte-
len és zárva marad az ajtó. Ne 
feledjük: a vízmérők évenkénti 
ellenőrzése és leolvasása a pon-
tos elszámolás feltétele. 
A szolgáltató arra biztatja ügy-
feleit: ha nem jó az ajánlott 
időpont, egyeztessünk a leolva-
sóval, aki az ügyfelek napirend-
jébe illeszthető módon, 7 és 20 
óra között végzi a mérőállás 
rögzítését. 
Júliusban a Régi és Megyeri 
Kertvárosban, Tüskésréten, 
Kis- és Nagypostavölgyben, 
Nagyárpádon, a Szigeti tanyán, 
a Málomi, az Északmegyeri és 
a Füzesi városrészekben élők 
várhatják a leolvasók érkezését.
Az időpontok megtalálható-
ak a vízdíjszámlákon és a cég 
weboldalán: tettyeforrashaz.hu/leolvasas. Társasházakban plakátok is 
jelzik a mérőállás-rögzítés időpontját, aki pedig megadja e-mail-címét, a 
leolvasás előtt e-mail-értesítést kap. 

Háromoldalú megállapodást írtak alá ősszelHáromoldalú megállapodást írtak alá ősszel
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Több európai uniós forrásból meg-
valósított projekt is befejeződött a 
Déli Ipari Parkban, mindegyik ko-
moly gazdaságfejlesztési célt szol-
gál. Az egyik legfontosabb közülük 
a Matro Kft. új iparcsarnokának 
kialakítása. Emellett megkezdődött 
a megye legnagyobb beruházása 
is, a Seiren vállalatcsoport leendő 
csarnokának helyén már folynak az 
előkészítő munkák. 

Pernecker Dávid

Mint ismert, Péterffy Attila polgármes-
ter tavaly júliusban adta át az első-
sorban autóalkatrészek gyártásával 
foglalkozó pécsi Matro Kft. ügyveze-
tő igazgatójának a Déli Ipari Parkban 
uniós pályázati forrásból kialakított új 
üzemcsarnokuk kulcsát. A csarnokot 
és az ahhoz tartozó területet a kö-
zel 30 éve működő cég 6 évre bérli. 
A projekt zárása kapcsán június 22-
én sajtónyilvános bejárást tartottak a 
helyszínen, amelyen a polgármester 
mellett részt vett Kleisz Zoltán, a Mat-
ro Kft. vezetője is.

Az eseményen Péterffy Attila elmond-
ta, hogy a helyi ipari területek alakítása 
a város gazdaságfejlesztésének egyik 

legfontosabb pontja, céljuk nem csu-
pán a területek előkészítése, hanem 
azok értékesítése, bérbeadása is. Mint 
közölte, az ipari területek fejlesztését 
az előző városvezetés kezdte meg, ezt 
most különböző projekteken keresztül 
folytatja az önkormányzat.

– Több projekt is befejeződött a Déli 
Ipari Parkban, mindegyik fontos gaz-
daságfejlesztési célt szolgál. Szeret-
nénk minél több befektetőt a városba 
hozni, illetve szeretnénk megadni a 
Pécsett működő cégeknek a lehető-
séget a továbblépésre, a fejlődésre – 
mondta.

A részletekre térve felidézte, hogy az 
egyik pályázaton összesen több mint 
985 millió forintos támogatást nyert 
el a város, amiből a Déli Ipari Park-
ban található területeken meg tudták 
valósítani az ivóvíz és a szennyvíz 
bekötését, a gáz- és áramhálózat ki-
építését, valamint megoldották a csa-
padékvíz-elvezetést, fejlesztették az 
úthálózatot, továbbá kiépítettek egy 
új buszmegállót és egy parkolót is a 
dolgozók számára. 

Egy másik projekt keretében pedig 
egy 1700 négyzetméteres új üzem-
csarnok épült, raktárral, szociális 

helyiségekkel kiegészítve. Cél, hogy 
minél hamarabb találjanak bérlőt, 
esetleg vevőt, hogy a termelés meg-
indulhasson – mondta a polgármester.

A harmadik projektben egy több mint 
egymilliárd forintos pályázati támoga-
tásnak köszönhetően építettek fel egy 
4500 négyzetméteres iparcsarnokot, 
amihez egy csaknem 750 négyzetmé-
teres raktárépület, -terület, két kami-
ondokkoló, egy 1000 kilowatt teljesít-
ményű trafóház, egy akadálymentes 
parkoló, egy kétszintes szociális blokk 
és egy iroda is tartozik. 

Ezt a csarnokot vette bérbe a több 
mint 260 főt foglalkoztató Matro Kft., 
a cég pedig már majdhogynem be is 
költözött az épületbe.

– PéterffyHangsúlyozta, hogy a város-
vezetés elkötelezett az új munkahe-
lyek megteremtésében és az új befek-
tetők Pécsre csábítása iránt, ennek az 
erőfeszítésüknek az eredményeként 
épülhet fel az ipari parkban a Seiren 
vállaltcsoport újgenerációs textilüze-
me is, amelyben 2022 végén 200 fő 
dolgozhat majd. Ugyanakkor már tár-
gyalnak a lehetséges bővítésről is.

Mindemellett a Déli Ipari 
Parkban további fejlesz-
tések előkészítése is 
már zajlik – közölte a 
polgármester.

Kleisz Zoltán, 
a Matro Kft. 
ü g y v e z e t ő 
igazgatója 
e l m o n d -
ta, a cég 
az elmúlt 
évtizedek-

ben homogén fejlődési pályát írt le, 
szinte minden évben mindig tudtak 
növekedni. Első telephelyüket több-
ször bővítették, azonban egyértelmű 
volt, hogy további területre van szük-
ségük, ezért vágtak bele az új épület 
kialakításába.

Mint mondta, a csarnok elrendezé-
se, mérete és korszerű felszereltsége 
lehetővé teszi a közép- és hosszabb 
távú fejlesztésekre vonatkozó terve-
zést is. Végezetül hozzátette, hogy 
reményei szerint a termelés nemsoká-
ra elkezdődhet az új helyen, amit elő-
reláthatólag 2025 tájékán terveznek 
majd kibővíteni.

A cikkben bemutatott fejlesztések a 
TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002 kód-
számú „Infrastruktúrafejlesztés a pécsi 
Déli Ipari Parkban”, valamint a TOP-
6.1.1-16-PC1-2017-00003 kódszámú 
„Üzemcsarnok építés a Pécsi Déli Ipari 
Parkban” című pályázat keretében va-
lósultak meg.

Életre kel az ipari park

Megkezdődött Baranya egyik legnagyobb beruházása
Június végén megkezdődtek az előkészítő munkák a pécsi Déli Ipari Park 
M60-as sztrádától délre eső területén, a Seiren vállalatcsoport leendő text-
ilüzemének helyén. A 13 hektáros terület kaszálásával párhuzamosan kez-
dődött meg a geodéziai mérés és a földmunka is. Az enyhén lejtős területen 
egy sík, üzemcsarnok építésére alkalmas felületet képeznek, a földmunkát 
várhatóan augusztus végére fejezik be. Párhuzamosan a japán befektető is 
határidőre teljesítette a várossal kötött megállapodás minden ráeső feltéte-
lét. Az építkezés előkészítő munkálatai feszített ütemben haladnak annak 
érdekében, hogy ősszel megkezdődhessen az üzem kivitelezése. 

Hamarosan kezdődhet a termelés a Matro új helyénHamarosan kezdődhet a termelés a Matro új helyén Ősszel indulhat a Seiren-üzem kivitelezéseŐsszel indulhat a Seiren-üzem kivitelezése
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A Mindenki Pécsért Egyesület (MPE) 
június végi éves közgyűlése kez-

deményezte egyik alapító tagja, Pé-
terffy Attila kizárását. A közgyűlésen 
a 21-ből 13 tag jelent meg, és össze-
sen heten voksoltak a kizárás kezde-
ményezésére. Mellár Tamás, az egye-
sület elnöke szerint a polgármester 
nem teljesítette vállalásait. Az egye-
sület számos tagja nem értett egyet 
a döntéssel, hatan – köztük alapítók 
és elnökségi tagok – ki is léptek az 
MPE-ből néhány nappal később, és 
erős kritikát fogalmaztak meg Mellá-
rék döntése és az egyesület működé-
se kapcsán.

 l Nimmerfroh Ferenc

2019-ben Péterffy Attila az MPE színe-
iben indulva, annak alapító tagjaként 
nyerte meg a polgármester-választást. 
Azóta – sőt, az előtt is – több ízben 
nézetkülönbség alakult ki közte, és a 
szervezet elnöke, Mellár Tamás or-
szággyűlési képviselő közt, hosszú ide-
je feszült a viszonya a két politikusnak. 
Mellár szerint a polgármester nem tar-
totta, nem tartja be azokat az alapelve-
ket, amelyeket korábban, a választások 
előtt aláírt, és amelyek a Mindenki 
Pécsért számára fontosak. 

A vita tehát nem most 
kezdődött. 

A Szabad Pécs arról írt, hogy Péterffy 
korábban már megpendítette, hogy 
kilép az egyesületből, ha továbbra sem 
lehet fontos kérdésekben megegyezés-
re jutni Mellárékkal, és nem fogadják 

el a szerinte védhető és indokolt állás-
pontját ezekben az ügyekben.
Az egyesület éves közgyűlésén arról 
szavaztak a jelenlévők, hogy kezdemé-
nyezik-e Péterffy kizárását a szervezet-
ből – végül többségi szavazással arról 
döntöttek, hogy igen. Az MPE köz-
leménye szerint „vállalásait a Polgár-
mester Úr nem teljesítette elfogadható 
szinten”. A jelenlévők szavaztak arról 
is, hogy attól a 14 önkormányzati kép-
viselőtől, akik aláírták az új frakció-
szerződést, megvonják a névhasználati 
jogot (a pártok frakciójának nevében 
eddig szerepelt az egyesület neve). Ez 
a frakciószerződés arról szól, hogy ha 
a 18 koalíciós képviselő kétharmada, 
azaz 12 ember előzetesen támogat egy 
döntést, akkor azt a közgyűlés ülésén 
mindegyikőjük köteles megszavazni. 
Ez Mellárék szerint antidemokratikus.
Mellár Tamás lapunk kérdésére el-
mondta, az egyesület 21 tagjából 13-
14 jelent meg a közgyűlésen, egy még 
a szavazás előtt elment, egy másik 
tag pedig nem szavazott. Úgy tudjuk, 
heten szavaztak Péterffy kizárásának 
kezdeményezésére, ezért írhatta Auth 
István DK-s közgyűlési képviselő 
közösségi oldalán, hogy mindösz-
sze egyharmad arányban voksoltak a 
polgármester ellen. Mellár Tamás sze-
rint nem lényeges, hányan szavaztak 
a kizárás elindítására, hiszen azt akár 
egyedül ő is kezdeményezhette volna. 
Mint mondta, szeretnék majd meg-
hallgatni Péterffy Attila érveit, a kizá-
ráshoz pedig az összes tag minősített 
többsége, azaz 11 szavazat kell.
Egyértelmű volt, hogy a polgármester 
előbb fog kilépni a szervezetből, mint 

hogy részt vegyen a kizárási proce-
dúrában. Hogy ez hivatalosan meg-
történt-e, arról nincs információnk, 
de Péterffy Attila egy közleménye és a 
későbbi történések ezt valószínűsítik.
A Szabad Pécs úgy tudja, a polgármes-
tert kritizálók mellett voltak többen is 
az egyesület közgyűlésén, akik nem ér-
tettek egyet a döntéssel, sőt, volt olyan 
felszólaló, aki szerint Mellár Tamás 
most elsősorban a saját politikai kar-
rierjét nézi, hiszen ő az egyik jelölt a 
Baranya 1-es választókerületben az 
előválasztáson (a másik a momentu-
mos Nemes Balázs), és emiatt állt most 
bele ebbe az ügybe ennyire keményen.
A Szabad Pécs az egyesület közgyűlé-
se előtt kérdezte meg Péterffy Attilát 
arról, hogy mit gondol kizárásának le-
hetőségéről. A polgármester úgy fogal-
mazott a lapnak, hogy „különösebben 
nem foglalkozik az üggyel, nem tulaj-
donít neki túl nagy jelentőséget, nem 
tartja ezt fontos döntésnek”. 

A polgármester egyébként 
szabadságon volt akkor, 

ezért nem is vett részt 
a Mindenki Pécsért 

közgyűlésén.

Péterffy Attila egy nappal a közgyűlés 
után sajtóközleményt küldött, ami-
ben először megköszöni a Mindenki 
Pécsért Egyesület eddigi támogatását, 
aztán hosszan sorolja a polgármesterré 
választása óta elért eredményeket.
Ezt követően a pécsi önkormányzat-
ban helyet foglaló négy frakció (DK, 
Jobbik, MSZP, Öt Torony) közös köz-

leményben jelentette be, hogy Pécs 
Jövőjéért néven új frakciószövetséget 
alapít. A három momentumos képvi-
selő, és az alpolgármesteri tisztségből 
leváltott Bognár Szilvia tovább hasz-
nálhatja a Mindenki Pécsért nevet.
A Fidesz közgyűlési képviselőcsoport-
ja is kommentálta a történéseket: rövid 
közleményükben azt írták, Péterffy fel-
oldhatatlan legitimációs válságba ke-
rült és le kell mondania. Kővári János, 
az ÖPE-KDNP frakcióvezetője szintén 
közleményt küldött, amiben azt írta: 
„Illegitim a Pécsi Közgyűlés többsége, 
mert a jelölő szervezetük visszavonta a 
támogatásukat! Le kell mondaniuk!”
Néhány nappal később a pécsi köz-
gyűlés három momentumos képvise-
lőjének Facebook-oldalán egyidőben 
jelent meg a közlemény, amiben rész-
letesen megindokolják, miért nem ír-
ták alá az új frakciószerződést. Bár egy 
ideje egyértelmű volt, hogy a három 
képviselő nem csatlakozik a 14 koalí-
ciós képviselő új frakciójához, a közle-
mény ezt hivatalossá tette.
Nem sokkal a momentumos közle-
mény megjelenése után adta hírül 
a helyi sajtó, hogy hatan kiléptek a 
Mindenki Pécsértből, mert úgy érzik, 
az egyesület akadályozza az ellenzéki 
együttműködést. Azt írták: „az elmúlt 
időszakban mintha az lenne a cél, 
hogy az egyesület megbontsa az ellen-
zéki pártok formálódó egységét”. 
A kilépők, Ágoston Zoltán irodalmár, 
a Jelenkor főszerkesztője, Balogh Ro-
bert író, Törőcsik Mária közgazdász, 
Getto Tamás építész, Bánkuti István 
üzletember, a Tüke Busz igazgatóságá-
nak elnöke, Szűcs Orsolya ügyvéd.

Megkavarta a politikai állóvizet 
a Péterffy-Mellár-meccs

Péterffy AttilaPéterffy Attila Mellár TamásMellár Tamás
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Zöld Megoldás-pályázat: a jelen és a jövő támogatója
Fenntarthatóság, környezettudatosság, 

a természeti környezet megismerése. A 
Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) ezekre az 
elvekre alapozva hozta létre a Zöld Meg-
oldás-pályázatot, melynek keretében az 
elmúlt 11 év alatt összesen 53 projekt létre-
jöttét támogatták. A projektek közül kettőt 
idén júniusban, Baranyában avattak fel.

Rézsű-játszópark Palkonyán 
A gasztrofaluban egy úgynevezett Rézsű-ját-
szópark fantázianevű közösségi tér jött lére, 
amely különleges kikapcsolódási élményt 
nyújt az érdeklődők számára. A településen 
megtalálható herbárium mellé készült a kü-
lönleges játszópark, amely az oda látogató 
családok minden tagjának pihentető kikap-
csolódást biztosít. A játszóparkban immár 
egy tűzrakóhely, pihenők és egy mezítlábas 
ösvény is megtalálható, valamint a gyerekek 
számára egy több részből álló, izgalmas má-
szórész is elkészült. 

Szórakoztató várakozás
A Nők Együtt Sikeresen Egyesület a siklósi 
egészségügyi komplexumban a szabadtéri 
váróhelyiséget újította meg a Duna-Dráva 
Cement Kft. támogatásával. A fő szempont 
– ami a tervezés alapját is jelentette – a kör-

nyezettudatosság volt. A megújult közösségi 
térben minden betegnek, kismamának és 
gyermeknek lehetőséget biztosítanak a pi-
henésre és kikapcsolódásra. Megépült egy 
filagória a zavartalan olvasás érdekében, ahol 
könyvtároló szekrényt és padokat találnak az 
érdeklődők. 
A DDC a palkonyai játszópark létrejöttét 
1,6 millió forinttal, a siklósi szabadtéri 
váróhelyiség felújítását 1,5 millió forint-
tal támogatta.

2021-ben is pályázhatnak!
A pályázat elsődleges célja, hogy forrást te-
remtsen olyan fejlesztések és programok tá-
mogatására, amelyek a Beremendi és a Váci 
Cementgyár környezetében élők által hasz-
nált közösségi terek, valamint infrastruktúra 
környezettudatos működését és hatékonyabb 
hasznosítását segítik elő. 
A DDC 2021 őszén ismét meghirdeti a 
környezetvédelmi pályázatot, hogy tovább 
növelhessék a támogatottak számát!
A pályázatról bővebben a vállalat honlapján 
tájékozódhatnak: 
www.duna-drava.hu/zold-megoldas (x)

A július 8-ai tárgyaláson arról volt szó, hogy a 
Civilek Mecsekért Mozgalom szóvivőjének az 

önkormányzati választási kampányban tett, Pé-
terffy Attilára vonatkozó kijelentései tényállítások 
vagy véleménynyilvánítások voltak-e. Péterffy ál-
láspontja szerint Vicze kijelentéseinek egy része 
becsületsértő volt, a többi pedig a jó hírnevét sér-
tette. Vicze Csilla és ügyvédje viszont úgy vélte, 
hogy csupán egyetlen tényállítás hangzott el, az is 
megfelelt a valóságnak, a többi pedig nem lépte át 
a szabad véleménynyilvánítás határát.

 l Nimmerfroh Ferenc 
Pécs polgármestere „jó hírnevének megsértése mi-
att” személyiségi jogi pert indított tavaly a Civilek a 
Mecsekért Mozgalom szóvivője, dr. Vicze Csilla el-
len. Péterffy Attila szerint ugyanis az önkormányzati 
választási kampány idején valótlant állítva bírálta őt 
a hőerőmű vezérigazgatójaként végzett tevékeny-
ségében. Pécs polgármestere január 20-ai közlemé-
nyében azt írta: Vicze Csilla a választási kampány 
során „egy független civil szervezet mögé bújva nagy 
nyilvánosság előtt valótlanul azt állította” róla, hogy 
bűncselekményt, környezetkárosítást követett el.
A márciusi tárgyalási napon a felperes, Péterffy At-
tila bővítette keresetét, attól kezdve már becsület-
sértéssel is vádolta Vicze Csillát, aki szerinte tudatos 
nyilatkozataival társadalmi megítélését hátrányosan 
befolyásolta, mégpedig indokolatlanul. 
A legutóbbi tárgyaláson a bíró elsőként azt kérte Pé-
terffyéktől, hogy pontosítsák tételesen, Vicze melyik 
állítása becsületsértő, és melyik alkalmas a jó hírnév 

megsértésére szerintük. Kiderült, Péterffyék a hat ki-
jelentésből kettőt becsületsértőnek tartanak, a többit 
pedig a jó hírnév megsértésére alkalmasnak.
Vicze ügyvédje szerint fontos körülmény, hogy 
közérdeklődésre számot tartó témáról volt szó, és 
hogy az elhangzottak ennek fényében túllépték-e a 
véleménynyilvánítás határait. Mint elmondta, a véle-
mény szabadsága és a jó hírnév védelme áll szemben 
egymással. 
Vicze Csilla közölte, nem volt olyan mondata, hogy 
Péterffy környezetre káros tevékenységet végzett.  

A másik oldal egyébként nem is ezt állította, hanem 
hogy a nyilatkozataiból összességében ez követke-
zett. Szerinte neki egyetlen tényállítása volt, mégpe-
dig az, hogy Péterffy Attila igazgatósága idején, hét 
év alatt 3 millió tonna fát égettek el az erőműben. 
Péterffyék szerint ez nem igaz. A CMM szóvivője 
szerint minden más véleménynyilvánítás volt.
Vicze ügyvédje elmondta, nem az volt az állítás, hogy 
Péterffy személyesen égette el a fákat, hanem hogy 
a cég képviseletében végezte ezt a tevékenységet. A 
polgármester jogi képviselője szerint egyértelműen 
Péterffyt jelölte meg az alperes a nyilatkozatokban. 
A polgármester a bíró kérdésére, hogy milyen hátrá-
nyok érték őt emiatt, azt válaszolta, hogy az alperes 
mondatai miatt keletkezett erdőégetős mémek, és 
újságcikkek miatt a gyerekeinek és szüleinek ma-
gyarázkodniuk kellett környezetükben. A választási 
kampányát is hátrányosan érintették Vicze nyilatko-
zatai. Ha bárki beüti a Google-ben, hogy erdőégető 
– mondta –, akkor az ő neve jön ki, ez a téma Vicze 
Csilla nélkül nem került volna be a közbeszédbe.
Vicze Csilla elmondta: az erdőégető minősítés nem 
hangzott el a részéről. Péterffy szerint viszont Vicze 
volt az első, aki először beszélt erdőégetésről, aminek 
a következménye lett az erdőégető kifejezés.

Az alperes ügyvédje szerint nem lehet 
igazolni azt, hogy Vicze kijelentései és az 

erdőégetőzés között összefüggés van.

A perfelvétel befejeződött, a bíró az érdemi tárgyalás 
kezdetét szeptember 29-re tűzte ki.

Lezárult a Péterffy-Vicze-per első szakasza

    Péterffy Attila (balra) és Vicze Csilla     Péterffy Attila (balra) és Vicze Csilla 
(középen) a bíróságon(középen) a bíróságon
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Még 2018-ban nyert el közel 60 millió forintot az 
önkormányzat a Liszt Ferenc Zeneiskola energe-

tikai korszerűsítésére, a közbeszerzési eljárás után 
most indulhat a munka.

 l Szakács Miklós
Még 2018-ban, egy önkormányzati ingatlanok ener-
getikai korszerűsítésére kiírt TOP-os pályázaton nyert 
a város 57.780.000 forintot a Liszt Ferenc Zeneiskola 
épületére. A ilyenkor szükséges közbeszerzési eljárás le-
zárultával idén májusban Pécs Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata aláírta a kivitelezésről szóló szerződést is, 
így hamarosan kezdődhet a tényleges munka.
A beruházás során az épület energetikai korszerűsítése 
valósulhat meg. Az épület új homlokzati, nedvességálló 
lábazati hőszigetelést kap, de a födémet is újra szigete-
lik. A nyílászárókat is kicserélik, a jelenlegiek ugyanis 
már elavultak, feltétlenül időszerű a cseréjük. Az új nyí-
lászárók egyedileg gyártottak lesznek, amelyek követik 
a régi architektúrát. A Széchenyi 2020 programnak kö-
szönhetően a korszerűsítés keretén belül a Rákóczi úti 
díszes bejárati ajtót is felújítják. 

Sőt, a homlokzati hőszigeteléssel 
egyidőben az ereszcsatornákat is fel 

fogják újítani.

A fenti munkák mindegyikének a célja ugyanaz: a le-
hető legnagyobb energiamegtakarítás keletkezzen az 
épületben.
Az egyedi ablakok gyártása már javában zajlik, amint 
azok elkészülnek, megkezdődhet az épület homlokza-

tának felállványozása, emiatt az épület előtti járdasza-
kaszt le kell zárni, a gyalogosok a Rákóczi út túloldalán 
lévő járdaszakaszt tudják majd használni.
A tervek szerint a munkák 6 hónapot vesznek igénybe, 
de az épület ez idő alatt is megközelíthető lesz majd.

A Kodály Központ terasza 
lesz Pécs főtere 
augusztusban!

Új, színvonalas hagyományterem-
tő programsorozat indul Pécsen: a 

Pannon Filharmonikusok és a Zsolnay 
Örökségkezelő NKft. a Kodály Központ 
megnyitásának 10 éves évfordulója apro-
póján idén első alkalommal rendezi meg 
a vendégváró napokat az augusztus 20-i 
ünnep köré, melynek célja, hogy laza han-
gulatban, könnyed kikapcsolódást nyújt-
son a muzsikára szomjazóknak.

Öt napig a Kodály Központ terasza lesz a 
város főtere augusztus 18–22. között.
A teraszon kiülhetünk a barátainkkal, ösz-
szefuthatunk muzsikusokkal és színészek-
kel, gyönyörködhetünk a fényfestésben.
A mediterrán hangulathoz hűen a PFZ 
Rossini-gálájával indul a program au-
gusztus 18-án, de fellép a Modern Art  
Orchestra is, valamint most először láthat-
juk ebben a felállásban az ENEMVÉ (Nagy 
Magyar Versek) Kodály-kiadását.
Augusztus 20-án ünnepi műsort ad a Fonó 
Zenekar a Pannon Filharmonikusokkal.
A zenei élmények mellett gasztro-udvar, 
borkóstoló, főzőshow, fényfestés, és színes 
gyermekprogramok várják a közönséget.
További részletek a kodalyaperitif.hu olda-
lon olvashatók.

Elindulhat a Liszt Ferenc Zeneiskola korszerűsítése

Egyedi ablakok is lesznekEgyedi ablakok is lesznek
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Dolgozott a NASA-nak, a Penta-
gonnak, a Fehér Háznak és az 

EU-nak is. Tilesch György „Amerika 
agya és motorja”, a Szilícium-völgy 
egyik mesterségesintelligencia-gu-
ruja. Pécsi, ide járt általános- és 
középiskolába, aztán egyetemre. 
Az MI-uralta új korszak kihívásairól 
a NASA volt fejlesztési igazgatójá-
val, Omar Hatamleh-vel közösen írt 
könyve (Mesterség és intelligencia) 
nemrég jelent meg magyarul. Jú-
nius végén a Király utcai IT-Hubban 
tartott előadást. A PécsMa interjút 
készített vele, az alábbiakban sze-
melvényeket közlünk a beszélgetés-
ből.

 l Nimmerfroh Ferenc

Amerikáról 
és a Szilícium-völgyről
„Amerika egy sokszínű ország, nem 
lehet egy Amerikáról beszélni, bár-
mennyire is kényelmes. A Szilíci-
um-völgy egyszerre egy mágikus és 
riasztó közeg, a világ minden részéről 
idevonzott és kőkeményen megfizetett 
okos embereknek és a kreativitásnak 
egy világmasszája.”

Az agy és a könyv
„Felismertük, hogy az MI egyrészt 
kézzelfogható, jelen idejű valóság, 
másrészt felül fog emelkedni a többi 
technológián, mert az agya lesz min-
dennek, ez fogja azokat hajtani. Akik 
korábban azt mondták, hogy biztosak 
a dolgukban, beismerték, hogy való-
jában semmit nem tudnak, és nagyon 
félnek attól, amit csinálnak, amikor 
nem vállalatvezetőként, hanem mond-
juk szülőként, fogyasztóként, pol-
gárként gondolnak az MI-re. Akkor 
Omarral azt mondtuk, könyvet kell 
erről írni.”

Összekapni magunkat
„A legfőbb üzenetünk az volt, hogy 
mindenkinek, aki az elmúlt 5-10 évben 
digitális eszközöket használt, nagyon 
össze kell magát kapnia. A koncentrá-
ciós képességet, a kritikai gondolko-
dást, a tisztánlátást kell megacélozni. 
Sokkal jobb emberekké kell válnunk, 
hogy ezt a féktelen erejű valamit meg 
tudjuk rendszabályozni.”

A Facebookról és annak 
túlhatalmáról
„Mindenkinek más a motivációja, de 
a vége lesújtás lesz. Sokáig az volt a 
narratíva, hogy mivel nagy amerikai 
vállalat, ezért Amerika nem fog hozzá-
nyúlni, ez viszont alapvetően megvál-
tozott, mert látják a túlhatalmát, hogy 
mindenki a Facebook kényének-ked-
vének van kiszolgáltatva.”

Mi a legnagyobb baj vele?
„Ami ma a közösségi médiában tör-
ténik, az a társadalom kötőszövetének 
alapjait támadja. A bizalmat támadja, 
polarizáltságot hoz létre ott, ahol nem 
kellene. Reklámozásra épülő platfor-
mokat nem szabadna használni társa-
dalmi párbeszédre, mert az ösztönző 
rendszere egészen más, mint a társa-
dalmi érdek. Emiatt kifejezetten káros, 
hogy ez lett az egyedülálló üzleti mo-
dell, anélkül, hogy megvizsgáltuk vol-
na, milyen modelleknek lehetne még 
létjogosultsága.” 

Az MI okozta globális 
kihívásról
„Az MI olyan, mint az elektromosság, 
mindent áthat, mindent képes maga 
alá gyűrni. Itt egy új intelligenciá-
ról van szó. Egy ember által generált 
intelligenciáról, ami bizonyos sávo-
kon már sokkal jobban teljesít, mint 
az ember. Nem arról van szó, mint a 
korábbi technológiaváltásoknál, hogy 
van időnk rá, és majd évtizedek alatt 
végigcsorog a társadalmon.” 

„Nem évtizedek alatt csorog 
végig, és nem is csorog, 

hanem száguld.”

Mi jót hozhat 
az MI Mari néninek?
„Az MI számos rosszul működő kor-
mányzati, önkormányzati funkciót 
tudna átvállalni és megjavítani. Du-

bajban 2019-ben bizonyos kérvények 
elbírálására még 2-3 napot kellett vár-
ni, most 2-3 percet, vagy éppen nullát, 
mert egy MI oldja meg a legegyszerűbb 
problémákat. Nyugat-, és Észak-Euró-
pában is számos MI-hez kötődő városi 
projekt van, tömegközlekedés, smart 
city témakörben, bizonyos kérvények 
elbírálása már teljesen automatizál-
va történik. Egyre többen értik meg, 
hogy egy politikus túlélésének záloga 
az lehet, hogy ezeket a technológiákat 
hogyan tudja hasznosítani.” 

„Mari néni feljegyzi azt, hogy 
tegnap még fél évet várt egy 

kérvény elbírálására, ma 
meg nulla percet.”

Szabályozni kellene, 
de nem mindenki akarja 
„Az üzleti világban a nagyobb cégek 
mára belátták, hogy az MI-fejlődésük 
legnagyobb gátját jelenleg az etikai sza-
bályozás területén lévő hiányosságaik 
képezik. Ha egy terméket etikai fékek 
nélkül kitolunk a piacra, de kiderül, 
hogy problémás a működése, akkor 
az nagyon sok pénzünkbe kerülhet. A 
jobb cégek elkezdtek erre a területre 
invesztálni. A másik oldalon nagyobb 
részt állami, kisebb részt startup-szerep-
lők állnak, akiknek az az érdeke, hogy 
senki ne gördítsen akadályokat eléjük. 
A legerősebb MI-startupok nagy része 
jelenleg állami beszállító, és biztonsági, 
arcfelismerő programokkal foglalkozik.”

Alulról jövő megoldások
„Én azokat a szövetségeseket kere-
sem a világban, akik alulról tudnak 
építkezni. Közérdekű technológiák-
ban kell gondolkodni, a társadalmi 
bizalom helyreállítása kell, hogy 
legyen a cél. Már nagyon sokan rá-
jöttek arra, hogy iszonyú gáz, ami a 
piacon jelen pillanatban elérhető és 
túlhatalma van. Nagy alapítványok, 
demokratikus kormányzatok segít-
ségével kell kihozni olyan techno-
lógiai megoldásokat, amelyek olyan 
közérdekű funkciókat látnak el, 
amikre a polgárnak valóban szük-
sége van, és ezáltal ezek a technoló-
giák is visszanyerik a felhasználóik 
bizalmát.”

Mesterséges helyett 
kiterjesztett intelligencia
„Mesterséges intelligenciáról beszé-
lünk, holott kiterjesztett intelligen-
ciáról kellene. Ha azt ki tudnánk 
mondani, hogy a mesterséges intel-
ligencia egyetlen küldetésének azt 
tekintjük, hogy az embert embereb-
bé tegye, az ember lehetőségeit ki-
terjessze, noha nem oldanánk meg 
az összes kérdést, sokkal beljebb 
lennénk annál a káosznál, ami je-
lenleg van.
A legnagyobb deficit egy vízió, amit 
a társadalom oszt, amiben a társa-
dalom tagjai nem számkivetettként 
élik meg a digitális világot, hanem 
valami olyasmiként, ami egy pozití-
vabb kort tud nekik elhozni.”

Tilesch György az MI-ről: jobb emberekké kell válnunk

„A kritikai gondolkodást, a tisztánlátást kell megacélozni”„A kritikai gondolkodást, a tisztánlátást kell megacélozni”
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A Hullámfürdőt üzemeltető PSN 
Zrt., valamint a Mecsekerdő Zrt. 

együttműködésének köszönhetően 
új fajátszótér várja a pécsi gyereke-
ket a város legnépszerűbb strandján.

 l Pernecker Dávid
Nemrég, a Hullámfürdő strandjának 
megnyitásakor írtuk meg, hogy a kül-
ső fürdőtér új játszósarokkal, új növé-
nyekkel, egy felújított öltözősorral és 
egy teljesen új játszótérrel várja az idei 

szezonban a pécsieket. A felújított ját-
szótér átadójára július 6-án került sor, 
amin részt vett De Blasio Domenico, a 
Hullámfürdő vezetője, valamint Máté 
János, a PSN Zrt. vezérigazgatója és 
Ripszám István, a felújításban kiemelt 
szerepet játszó Mecsekerdő Zrt. vezér-
igazgatója.
De Blasio Domenico létesítmény-
vezető elmondta, hogy kisebb, saját 
erőből megvalósított fejlesztéseket 
már a tavalyi szezonban, valamint 

idén tavasszal is végrehajtottak a 
strand területén. Kialakítottak egy 
aszfaltra festett társasjátékokból álló 
játszósarkot, felújították a korábban 
raktárként használt egyetlen öltöző-
kabinsorukat is, a Mecsekerdő Zrt. 
közbenjárásának köszönhetően pe-
dig egy teljesen felújított fajátszótér is 
várja a gyerekeket.
– Volt korábban egy fajátszóterünk, 
ami felett sajnos az idő eljárt, 15-20 
éves volt. Azért volt szükség a játszótér 

gyors felújítására, mert bíztunk abban, 
hogy idén is nagy számban fogadha-
tunk vendégeket. Ez szerencsére így 
is lett, a családok és a gyerekek pedig 
láthatóan nagyon szeretik az új játszó-
teret. Reméljük, hogy hosszú évekig ki 
fogja szolgálni a kicsiket. Azzal pedig, 
hogy megújult a játszótér, a strand hát-
só része is újra megtelt élettel – mond-
ta.
Máté János, a PSN Zrt. vezérigazgatója 
megköszönte a játszótér felújításában 
közreműködő Mecsekerdő Zrt. mun-
káját, és kiemelte, hogy mivel az anyagi 
forrásaik korlátozottak, ezért ha a fel-
újítást kizárólag a PSN Zrt.-nek kellett 
volna finanszíroznia, akkor az nem va-
lósulhatott volna meg. Mint mondta, 
a Hullámfürdő fajátszótere az elmúlt 
évek során nagyon elavulttá és veszé-
lyessé vált, ezért a létesítmény vezetője, 
De Blasio Domenico egy kreatív bar-
terszerződés keretében újíttatta fel azt. 

Az új, biztonságos játszótér 
minden előírásnak megfelel. 

Hangsúlyozta, hogy kész terveik van-
nak a jövőre nézve is, többek között 
például egy gyermekpancsolót is ki 
fognak alakítani, ehhez jelenleg a for-
rásokat keresik.

Új fajátszótérrel bővült a város legnépszerűbb strandja

Új, sima aszfalton 
gördülhetünk a Diósi úton
Véget ért a keleti városrész vízellátása szempontjából kiemelten fontos 
Diósi úti ivóvízhálózat-felújítás. A nagyszabású, több ütemben zajló mun-
kálatok tavaly kezdődtek; a felújítás egy szakaszon összekapcsolódott a 
PÉTÁV Kft. távhővezeték-építésével, a két társaság szakemberei összehan-
goltan dolgoztak.  
A 180 millió forint értékű víziközmű beruházás eredményeként 1450 mé-
ternyi új, korszerű vízvezeték került az elöregedett csövek helyére, fölé 
pedig 169 köbméter aszfalt és 653 köbméter beton felhasználásával 3118 
négyzetméternyi új burkolat létesült. 
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. köszöni a közlekedőknek és a környéken 
élőknek, hogy türelmükkel hozzájárultak a felújítás megvalósulásához.

Nagyon szeretik a családok az új játszótNagyon szeretik a családok az új játszót
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A kerékpáros-közlekedést nép-
szerűsítő országos videópályá-

zatot hirdet a Herman Ottó Intézet 
Nonprofit Kft. a HungAIRy LIFE in-
tegrált projekt keretében egyéni és 
csoportos kategóriában.

 l Pernecker Dávid
A levegőminőség javításán dolgo-
zó 8 éves HungAIRy LIFE integrált 
projekt keretében – a Herman Ottó 
Intézet Nonprofit Kft. koordiná-
lásával – július elsején elindult a  
„tekAIR program”, melynek a kerék-
páros-közlekedés népszerűsítése a 
célja. A másfél éves szemléletformá-
ló programsorozat során 3 lakossági 
pályázatot hirdetnek meg. 

Az első a „Ne csak tekAIRj, 
láss is!” videópályázat.

Pattanjunk két kerékre, 
és mutassuk meg 
kedvenc útvonalunkat!
A pályázat célja, hogy minél többen 
megmutassák, miért érdemes nye-
regbe pattanni, és ez által is tenni a le-
vegőminőség javításáért. A pályázók 
feladata egy rövid videón keresztül 
bemutatni azokat a természetes vagy 
épített látványosságokat, amelyekkel 
a kerékpározás során találkozhatunk. 
A pályázattal a szervezők szeretnék 
megszólítani a településükre és tér-
ségükre büszke lokálpatriótákat és az 
odalátogató turistákat egyaránt.
A „Ne csak tekAIRj, láss is!” célja, 
hogy felhívja a figyelmet arra, hogy 
a bringával való közlekedés előnyben 

részesítésével nemcsak a levegő mi-
nőségének teszünk jót, hanem testi 
és mentális  egészségünknek is: a kü-
lönböző gépjárművekkel közlekedők 
számára csak elsuhanó táj látványa 
ugyanis kerékpárról nézve életre kel, 
észrevesszük szépségeit, nyitottabbá 
válunk megismerésükre.

A pályázók köre és 
pályázati feltételek
A feladat tehát egy rövid, maximum 
90 másodperces videó elkészítése, 
amelyben a térség/település kerékpá-
ros úton elérhető természeti és épí-
tett szépségeit mutatja be a pályázó.
• A felvétel készülhet videókamerá-

val vagy okostelefonnal is.

• A film stílusa szabadon választott.
• Egy pályázó (egyén vagy csoport) 

csak egy filmmel pályázhat.
• A pályamű mérete ne haladja meg 

az 1 GB-ot!
• A videót fájlküldő (például WeT-

ransfer, Mammutmail) segítségé-
vel kell elküldeni a tekair@hoi.hu 
e-mail-címre a pályázati kiírásban 
szereplő adatokkal együtt.

A beérkezett pályaműveket szakmai 
zsűri bírálja el, ugyanakkor kihir-
detnek majd közönségdíjas videót is, 
amire a HungAIRy Facebook olda-
lon voksolhatnak az érdeklődők.
A pályázat időtartama: 2021. július 
1. – augusztus 31.

A pályázaton való részvétel ingyenes, 
nincs nevezési vagy regisztrációs díj. 

Díjazás
Az első három helyezett és a közön-
ségdíjas a HungAIRy LIFE integrált 
projekt partnereinek felajánlásaiból 
összeállított értékes ajándékcsoma-
gokat vehet át. A díjátadóra várha-
tóan szeptember végén kerül sor Bu-
dapesten. A pályaműveket a pályázat 
lezárását követően annak a település-
nek az önkormányzata, ahol a videó 
készült, felhasználhatja azt a kerék-
pározás népszerűsítésére.
A teljes pályázati kiírás a HungAIRy 
LIFE integrált projekt honlapján, il-
letve a PécsMa.hu oldalról érhető el. 
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg.

Egy kihagyhatatlan pályázat pécsi bringásoknak 

Jól érzik magukat itt a veszélyes betegségeket terjesztő szúnyogok

Csak idő kérdése, hogy helyben is terjedni tudjanak a 
különböző invazív szúnyogfajok által terjesztett be-

tegségek, ha nem gyérítjük megfelelően – mondta a pécsi 
virológus.

 l PécsMa.hu
Kemenesi Gábor pécsi biológus a Portfoliónak beszélt arról, 
hogy egyre komolyabb veszélyt lát az országban elterjedő in-
vazív szúnyogfajokban. „Az ország számos településén már 

most is elterjedtek az inváziós szúnyogfajok, hazánkban sem 
csak elvétve lehet találkozni velük. Biztosan jelen van az ázsi-
ai tigrisszúnyog, a koreai szúnyog, valamint a japán bozót-
szúnyog is” – mondta. Kiemelte, hogy a globális folyamatok 
elhozhatják azokat a szúnyogfajokat Európába, amelyek olyan 
betegségeket terjesztenek, mint a Zika- vagy a Dengue-láz.
Mint mondta, a klímaváltozás miatt egyre jobban érzik ma-
gukat ezek a szúnyogok Európa-szerte, és csak idő kérdése, 
hogy helyben is terjedni tudjanak ezek a betegségek, ha nem 
gyérítjük megfelelően, illetve elhanyagoljuk a szúnyogállo-
mányt. Véleménye szerint tájékoztatni kell a lakosságot, hogy 
miképp védekezhetnek a szúnyogok ellen, hiszen az inváziós 
fajok nem árterekben, hanem a házak körül fejlődnek – írja 
a Portfolio cikke.

„Meg kell akadályozni, hogy kifejlődjenek, 
ez pedig a ház körüli környezet rendben 

tartásával, ellenőrzésével, egyszóval 
tudatossággal oldható meg”.

– A vírusok ciklusát kell megtörnünk, amely a biológiai gyé-
rítéssel elérhető. Ma már könnyen meg tudjuk határozni, hol 
élnek, kelnek ki a szúnyogok, ezért érdemes célzottan gyérí-
teni – fogalmazott.

150 éves tölgyeket 
vágtak ki a Domus 
parkban

A két idős fa idén még ki-
hajtott, de az elmúlt he-

tekben egyre rosszabb álla-
potba kerültek, és mostanra 
kiszáradtak…

 l PécsMa.hu
A kocsányos tölgyek nedves, 
mocsaras vidékek ártéri lige-
terdők növényei. A pusztu-
lásukat nem kórokozók vagy 
kártevők, hanem minden 
bizonnyal a számukra egyre 
kedvezőtlenebb körülmények, 
életkorukból adódó kondí-
cióvesztés és egyéb élettani 
gondok okozhatták – írja a Bi-
okom NKft. lapunkhoz eljutta-
tott közleményében.
A két idős példányt sajnos ki 
kellett vágni, de helyükre ősz-
szel új példányok kerülnek.

Népszerűsítsük a kerékpáros-közlekedést!Népszerűsítsük a kerékpáros-közlekedést!
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Körforgalom épül az új vásárcsarnoknál, 
szeptember közepéig tart a munka

Június 21-én kezdődtek az új pécsi vásárcsarnok mellett tervezett út-
építési munkák, amelynek részeként egy új körforgalom épül a felül-

járó lábánál.

 l Pernecker Dávid
Június 21-én indultak az új pécsi vásárcsarnok környékén tervezett útépítési 
munkálatok. A fejlesztés részeként az 58-as főúti „egypúpú” felüljáró lábánál 
egy új, négyágú körfogalmat alakítanak ki. A körforgalom az új csarnok bel-
ső parkolójának, a Volánbusz Zrt. járatainak és az Ipar utca átmenő forgal-
mát, valamint a Biokom NKft. parkolóját is kiszolgálja.

A fejlesztés két ütemben valósul meg 
június 21. és augusztus 8., valamint 

augusztus 9. és szeptember 12. között.

Június 21-én reggel 8 órától kezdődően új ideiglenes forgalmi rend lépett 
életbe az Ipar utcában a körforgalmi csomópont építési munkálatai miatt. 
A korlátozásokkal az Ipar utca 
egyirányúvá vált. A munkálatok 
nem érintik a buszközlekedést, 
a Boccaccio-parkoló végig nyit-
va lesz, de sebességkorlátozás 
lesz érvényben. Augusztus 9-én 
reggel 8 órától pedig módosul 
az egyirányú forgalomi renddel 
járó forgalomkorlátozás az Ipar 
utcában, a járműveket átterelik a 
második ütemben a kiépített kör-
forgalmi ágra. További részletek 
a PécsMa.hu oldalon olvashatók.

Megkezdődött a munka a Mártírok útján: 
a garanciális javításokat végzi a kivitelező

A megsüllyedt csapadékvíz-elve-
zető csatornát és az utólagos 

szennyvízvezeték-bekötések utáni 
burkolathibákat javítják ki a Mártírok 
útján, melyet egyébként 2019-ben 
újították fel.

 l PécsMa.hu
A garanciális javítást június 28. és júli-
us 21. között végzik el a szakemberek, 

hat vízgyűjtőt fejlesztenek. A szenny-
vízhálózat-korszerűsítés utáni, 4 bekö-
tést érintő garanciális útburkolat-javí-
tást is elvégzik – tájékoztatta lapunkat 
a városháza.

Forgalomkorlátozások
2019-ben már jól vizsgázott az akkor 
kialakított forgalmi rend. Mutatjuk a 
munkák júliusi ütemezését.
A Szabadság út és a Rét utca közötti 
szakaszon kizárólag az ott lakók, a bu-
szok közlekedhetnek, nekik biztosított 
lesz a kétirányú forgalom.
Kerülni nyugati irányból a Rét utca – 
József Attila út – Szabadság út útvo-
nalon lehet, míg keleti irányban a Sza-
badság út – József Attila út – Megyeri 
út felé.

A munkák július 21-ig 
tartanak a tervek szerint.

Mint ismert, a város korábban szakér-
tőkkel vizsgáltatta ki, hogy „mi ment 
félre” a Mártírok útjának tavalyi felújí-
tása során. A szakértői véleményből 
kiderült: a süllyedések egyik fő oka, 
hogy az útburkolat alatti tömörítést, 
valamint az injektálást nem végezték 
el megfelelően a kivitelezők.
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Ágoston Andrea, a Pécs 12. vk. önkormányzati képviselőjének közérdekű 
felhívása olvasható alább.
A Vöröskő és a Pellérdi utca sarkán lévő szelektív hulladékgyűjtő konté-
nereket nagyjából 20 napon belül el fogja szállítani a Biokom. Oda a to-
vábbiakban nem lehet semmilyen hulladékot lerakni. Helyette ingyenesen 
minden háztulajdonos igényelhet kék szelektív és barna komposztgyűjtő 
kukát. A képviselő arra kéri a térség lakóit, mielőbb igényeljenek ilyen 
gyűjtőedényeket. A legközelebbi ilyen helyszín a Szigeti tanyán lévő Bio-
kom hulladékudvar. Az igényléshez vinni kell a hulladékszállítási szerző-
dést, és a legutóbbi befizetési csekket. A Délkom a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést térítésmentesen biztosítja ügyfeleinek. Az edények térí-
tésmentes átvételére július 31-ig van lehetőség a Dél-Kom Nonprofit Kft. 
hulladékudvarában: 7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14. hétfőtől péntekig 7–15 
óráig. Az edény(ek) átvételéhez a helyszínen haszonkölcsön-szerződés ki-
töltésére van szükség, fontos, hogy a kukák átvételére az ingatlan használó-
ja jogosult, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötötte, 
és akinek a nevére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlája 
érkezik. (Ezért kell a szerződés és a befizetési csekk.)
• Abban az esetben, ha az ingatlan használója nem egyezik a tulajdonos-

sal, akkor mind a tulajdonosnak, mind a használónak is jelen kell lenni 
az átvételkor.

• A haszonkölcsön-szerződés szolgál az edények átadás-átvételi esemé-
nyének dokumentálására.

A képviselő szeretne segíteni azoknak a háztulajdonosoknak, akik betegek, 
vagy más, súlyos, rajtuk kívülálló és méltányolható okból nem tudják sze-
mélyesen elintézni a hulladékgyűjtő edény igénylését, elszállítását, ehhez a 
30/210-7766-os telefonszámon hívhatják Ágoston Andreát.

Ingyen igényelhetnek szelektív 
kukákat itt a pécsiek

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése július 13-án (kedd) 9 
órai kezdettel ülést tart a Városháza nagytermében, a 7621 Pécs, Széchenyi 
tér 1. szám alatt. A közgyűlés nyilvános, azon bármely állampolgár jelen 
lehet.

Közgyűlés

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda Zipernowsky Károly 
Utcai Tagóvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2024. április 
6-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 7633 Pécs, Zipernowsky Károly utca 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 6. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kovácsné Haj-
dinák Éva részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 15. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet.

Álláspályázat

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: Vascular plazmaközpont (Király u. 66.) július 
14. 9.00–11.00 Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolvá-
nyát, lakcím- és tb-kártyáját.

Véradás július 12–18.

fizetett politikai hirdetés

önkormányzati hírek 2021. július 12. pécsi hírek12



Megnyitotta új üzletét az Aldi, 
további boltokat tervez a városba
Az élelmiszer-kereskedelmi üzletlánc 150. magyarországi boltja nyílt 

meg Pécsett. A vidéki városok közt elsőként itt indította el az Aldi 
online rendelési szolgáltatását, a következő 1-2 évben pedig további üz-
leteket nyitna a városban.

 l Szakács Miklós
Az Aldi ügyvezető igazga-
tója, Kulcsár Dénes nyitotta 
meg július 8-án a Nyugati 
Ipari úton az üzletlánc új 
(negyedik) boltját. Az iko-
nikusnak számító, egykori 
épületgépészeti áruház he-
lyén létesült diszkontáru-
ház a cég 150. hazai üzlete. 
Az ügyvezető elmondta, 
hogy 13 éve, az első 5 ma-
gyarországi boltjuk közül az egyik épp Pécsett nyílt, így kézenfekvő volt, 
hogy a kerek számhoz, a 150. nyitáshoz érve „visszatérjenek” a városba. Az 
új boltban 20 új munkahelyet létesített a cég, és sok tekintetben teljesen új 
megoldásokat alkalmazott a kivitelezés, és a vásárlói tér kialakítása során.
A nyitás napján elindult Pécsett az Aldi új szolgáltatása is, az online rende-
lés. Ez eddig csak a fővárosban működött, első vidéki helyszínként azon-
ban már Pécsett is. Pécs és Baranya kiemelt helyszíne a cégnek, ugyanis 
közel 120 munkavállalóval egy IT szolgáltató központja is működik a vá-
rosban, amelynek dolgozói létszámát ez év végéig további 30 fővel szeretné 
bővíteni. Kérdésünkre Kulcsár Dénes azt is elárulta, hogy terveik között 
szerepel további egy vagy akár két bolt nyitása Pécsett, amelyre jó eséllyel a 
következő 1-2 évben fog sor kerülni.

Új átvételi pontot nyit Pécsett az IKEA

Május elején adtunk hírt róla, hogy Zalaegerszegen és Pécsett nyit új 
telephelyet az osztrák szállítmányozó és logisztikai cég, a Gebrüder 

Weiss (GW). A GW telephelyein működnek szerte az országban az IKEA át-
vételi pontjai. 

 l Nimmerfroh Ferenc
A következő vidéki 
IKEA-pont Pécsett nyí-
lik meg napokon belül, 
mégpedig a GW telep-
helyén, az üszögpusztai 
körforgalom mellett, 
az Alexandra-központ 
s z o m s z é d s á g á b a n . 
Megkérdeztük mindkét 
céget, a GW az IKEA-
hoz irányított minket, 
utóbbitól pedig először a következő válasz érkezett:
„Az IKEA célja, hogy termékei minél több ember számára elérhetők legye-
nek, ennek kapcsán jelentette be még az év elején, hogy országszerte bővítik 
átvételi pontjaikat.
Tavaly nyáron nyitották meg elsőként a győri, a veszprémi, majd a hajdúdo-
rogi átvételi pontokat. Hálózatuk bővítését idén áprilisban a szegedi átvé-
teli pont, majd májusban a balatonboglári és siófoki mobil átvételi pontok 
megnyitásával folytatták, illetve legutóbb Zalaegerszegen.” A napokban azt is 
megerősítette a vállalat: már Pécsen is kézhez vehetik a rendelt termékeket a 
vásárlók. Az érdeklődők július 6-tól kérhetik rendeléseik kézbesítését a helyi 
IKEA-pontra, az első átvételi nap pedig július 13-ra esik.

A pécsi pont elérhetősége:
• cím: 7630 Pécs, Üszögi út 20.
• nyitvatartás: keddtől péntekig: 11.00–18.00
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Lemondott a Momentum elnökségében 
betöltött tisztségéről Körömi Attila
A párt a lemondás tényét levélben közölte. Ebben azt írják, Körömi a Mo-

mentumban betöltött tisztsége mellett az elmúlt évben teljes állásban 
dolgozott pedagógusként is, ami sokszor nehézségeket okozott neki. Az in-
doklás szerint a politikus az elmúlt egy év tapasztalatai alapján és a kampány 
élesedésével növekvő terhelés miatt hozta meg döntését. Körömi lemondá-
sát az elnökség tudomásul vette – írja a 24.hu.

 l Nimmerfroh Ferenc
Körömi Attila a pécsi Fideszben kez-
dett el politizálni a rendszerváltás 
környékén, volt önkormányzati és or-
szággyűlési képviselő, majd a párttal 
való szakítása után rövid ideig a Job-
bik környékén mozgott. Egy évtizedre 
eltűnt a politikából, ahová néhány éve 
tért vissza. Egy pécsi középiskolában 
tanít jórészt sajátos nevelési igényű, 
és nehéz szociális körülmények között 
élő gyerekeket. 

Közlemény
„A HGH-2006. Ingatlanforgalmazó Kft. mint a Duna House Franchise Hálózat tag-
ja, az általa az értékesítésre felajánlott ingatlanoknak az érdeklődők számára történő 
bemutatásakor alkalmazott „Megtekintési tanúsítvány” általános szerződési feltéte-
leinek alábbi kikötései – „Megtekintő aláírásával vállalja továbbá, hogy jelen tanúsít-
vány alapján megismert adatokat harmadik személynek (ideértve hozzátartozóit is), 
különösen más ingatlanközvetítőnek nem adja tovább, az ingatlan(okk)al kapcso-
latos tárgyalást kizárólag az Ingatlanügynökség és/vagy a Duna House Hálózathoz 
tartozó ingatlanügynökség részvételével kezdeményez, folytat le vagy vesz részt ilyen 
tárgyaláson, az ingatlan(ok)at kizárólag ezek nevében eljáró személy jelenlétében te-
kinti meg, az ingatlan(ok)ra vonatkozó bármilyen tartalmú előszerződés vagy szer-
ződés megkötéséről, valamint az ahhoz vezető tárgyalás megkezdéséről az Ingatla-
nügynökséget értesíti. A felek megállapodnak, hogy amennyiben Megtekintő fenti 
kötelezettségét megszegi, úgy az Ingatlanügynökség részére a vonatkozó ingatlan 
irányárának 2%-ával megegyező összegű kötbért köteles fizetni az erre vonatkozó 
felszólítást követő 8 napon belül” – az alperessel szerződő valamennyi fogyasztónak 
minősülő félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek, mert a rendelkezések a „Megte-
kintési tanúsítvány”-t aláíró fogyasztónak az ingatlan értékesítésével kapcsolatos 
tájékozódási lehetőségeit, ügyletkötési hajlandósága eseten a szerződési szabadságát 
indokolatlanul korlátozzák, egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára 
bontja meg a szerződésből fakadó jogosultságok és kötelezettségek egyensúlyát.
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LAKÁS
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/70/318-4000
Szigeti úton 45 nm-es, 1,5 szobás, 
felújított 4/IV. emeleti lakás eladó. Irányár: 
20,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Illyés Gy. utcában 2,5 szobás. 4/IV. 
lakás eladó. Irányár: 18,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

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.

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-es, 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 cirkófűtéssel. Iár: 
26,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

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
Lakást keresek 15 MFt-ig. 
Telefon: 06/30/237-5932

Pécs-Vasason eladó egy 58 nm-es, 
bővíthető sorházi lakás 200 nm kerttel, 
garázzsal, tárolóval 12,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/70/608-5029
Petőfi út környékén, csendes utcában, 
47 nm-es, teljesen felújított társasházi 
szép lakás, kis udvarral eladó. A lakás 
tehermentes és azonnal költözhető. 
Irányár:17,75 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968
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
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
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, Enyezd utcában, 47 nm-es, 
2 szobás, felújított műanyag ablakos lakás. 
Ár: 16 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Mohácson 59 nm-es,2 szoba-konyha-
étkezős lakás. Ár: 13,5 MFt 
+ garázs vásárlási lehetőség 3 MFt. 
Telefon:06/30/929-9180
Pécs-Búza tér közelében I. emeleti, 
70 nm-es, 3 szoba+nappalis lakás, 
saját garázzsal. Ár: 31,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Tulajdonostól, teljesen felújított, 
72 nm-es téglalakás, a Köztársaság 
tér közelében eladó. Iár: 34,5 MFt. 
Telefon: 06/30/664-7197
Komlón felújításra szoruló, 2 szobás 
lakás 2.800.000 Ft-ért eladó. 
Telefon: 06/20/467-5193

Pécsi lakást keresek reális áron. 
Telefon: 06/30/929-9180

INGATLAN
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000
Rózsadomb lábánál csendes, jól 
megközelíthető, 1443 nm közműves telek 
eladó. Ár 6 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Szigeti útnál 200 nm-es családi ház, 
475 nm-es telken eladó 58 MFt-os 
irányáron. 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
Keszüben polgári stílusú, 140 nm-es, 
szép családi ház, két garázzsal, nagy 
műhellyel, ipari árammal, borospincével, 
kétféle fűtési lehetőséggel, közepes 
állapotban eladó. Irányár: 46,5 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968

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 Millió Ft. Telefon: 06/30/911-5968
Petőfi utca szomszédságában, családi 
házban, teljesen felújított garzonlakás+ 
hozzá tartozó udvari új barkácsműhely 
eladó. Irányár: 17,99 Millió Ft. 
Telefon: 06/30/911-5968
Középdeindoli úton, csendes, nyugodt 
helyen, 130 nm-es, 4 szobás, külön 
bejáratú, kétszintes családi ház, garázzsal, 
barátságos kis udvarral eladó. Irányár: 
36 Millió Ft. Telefon: 06/30/911-5968
Építésre alkalmas 5690 nm telek 
Bicsérden eladó. Telefon: 06/20/287-0135

Kórház téren 12 nm üzlet (wc, 
parkolás, raktár) eladó 6,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
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
Harkányban, a gyógyfürdő közelében, 
2 szobás, 50 nm-es, teraszos, 
felújított nyaraló, saját kerttel. Ár: 
13 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Móra Ferenc utcában garázs eladó. 
Telefon: 06/30/297-6799
Pécsi, külvárosi kis ház beköltözhetően, 
szőlővel, gyümölcsössel eladó. Ha 
madárfüttyös teraszon napoznál, ha 
diófák alatt ringatózva hűsölnél, ha 
szereted a csendet, ez az ingatlan neked 
való, egészséges élet a jövőd. Ára: teljes 
berendezéssel 18,4 MFt. 
Telefon: 06/70/351-7208
Patacson 380 nm-es zártkert 
végállomástól két perc távolságra eladó. 
Érdeklődni délután 16-18 óra között. 
Gibicsár Györgyi. Kovács Béla utca 60/A 
Energetikai tanúsítvány készítés. 
Telefon: 06/20/462-9891
Nyugotszenterzsébeti szőlőhegyen 
lakható ház 3000 nm-en eladó. 
Vezetékes víz, villany, garázs van. 
Telefon: 06/30/375-6544
1350 nm építési telek eladó. 
Telefon: 06/20/353-4555
36 nm üzlethelyiség eladó. 
Telefon: 06/20/353-4555
Harkányban eladásra kínálok fürdő közeli, 
fszt-i, 1 szobás+konyhás+teraszos, fürdővel, 
felújított társas üdülőben, télen-nyáron 
lakható, fűthető. Zárt udvari gk.beállóval. 
Ár: 9,5 MFt, teljes berendezéssel, azonnal 
költözhető. Telefon: 06/70/568-8852

Építésre, földművelésre 
alkalmas telkek 1000–3000 m2. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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Keszüben eladó, a Malomvölgyi tó 
felett, 2400 nm építésre alkalmas 
telek, mecseki örök panorámával. 
Villany van, víz megoldható. Kitűnő 
befektetés. Ár: megegyezés szerint. 
Telefon: 06/70/568-8852

BÉREL-KIAD
Kiadó lakásokat, családi házakat 
keresek ügyfeleim részére. 
Telefon: 06/70/318-4000
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Igényesnek szoba kiadó saját 
fürdőszobával. Telefon: 06/70/261-3405
Belvárosi, kétszobás lakás diáklányoknak, 
dolgozó nőknek kiadó. Ár: 70 EFt/hó. 
Telefon: 06/30/307-9188
Pécsi bőrgyár területén raktár kiadó, 
200-600 nm-ig. Telefon: 06/20/521-8000
Albérlet kiadó. Udvari bejárat, komfortos, 
1 fő részére Székesegyháztól pár percre. 
Egy kisállat tartása lehetséges. Ár: 40 EFt 
+ rezsi. Telefon: 06/20/247-1366
Védettségi igazolvánnyal 
Balatonfenyvesen, vízparti társasüdülőben 
apartman kiadó. Telefon: 72/319-858
Középkorú hölgy női lakótársat 
keres. Telefon: 06/20/353-4555

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő havi 2 hét 
éjszakás műszakot vállal Belváros, 
Mecsek. Telefon: 06/30/719-1603
Pécsi éttermünkbe felszolgálót 
felveszünk. Telefon: 06/20/231-2844
Sofőrállás. Felvennénk hivatásos 
jogosítvánnyal rendelkező sofőrt. Pécsi 
munkavégzés. Akár azonnali belépés is 
lehetséges. Telefon: 06/20/521-8000

OKTATÁS
Gitároktatás. Diplomás gitártanár, 
16 éves gyakorlattal magánórákat 
vállal. Telefon: 06/30/711-3751

TÁRS
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
85/173/57 éves mérnök párját 
keresi 45-55 év közötti, életvidám, 
rendezett hátterű hölgy személyében. 
Telefon: 06/30/402-9242
Csinos hölgy ismerkedne 70 év 
körüli, nem dohányzó, független 
férfival. Telefon: 06/20/290-5003

SZOLGÁLTATÁS
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

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

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
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Július 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033

Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, metszés, 
permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
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
Fakivágás, veszélyes is, fűnyírás. 
Telefon: 06/70/508-3308

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
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Vízvezeték-szerelés, villamos javítások, 
biztosító ügyintézéssel, csőrepedések 
javítása. Telefon: 06/70/774-1140
Szobafestés, mázolás szépen, 
tisztán, bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Idős ember gondozását ott lakással 
vállalom. Telefon: 06/70/607-6273
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Homlokzati hőszigetelést, 
gipszkartonozást, tatarozást, 
bővítést vállalunk gyors határidővel, 
garanciával. Telefon: 06/70/679-1927
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
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Tetőjavítás, lakatosmunka, burkolás. 
Telefon: 06/70/774-1140
Fűnyírást és bozótirtást vállalok sitt 
elszállítással. Telefon: 06/20/520-8421
Kisebb kőművesmunkákat, betonozást, 
vakolást, vizes falak vakolását és 
panelfal kivételt vállalok anyagosan 
is. Telefon: 06/20/520-8421
Bútor összeszerelést vállalok. 
Telefon: 06/30/393-0842
Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-
, fűtésszerelés, gázkészülék javítás. 
Telefon: 06/30/361-0449
Vízvezeték-szerelés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Redőnyjavítás, faredőny, gurtni 
csere. Telefon: 06/30/859-8118
Lapozás, erkély, terasz, stb. 
Telefon: 06/70/520-9981

Szobafestés, mázolás, szépen, 
tisztán bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592
Csempézés, burkolás, vízszerelés, 
lakásfelújítás. Telefon: 06/30/946-7177
Szobafestést, mázolást, homlokzatfestést 
vállalok. Takarítással, fóliázással, 
bútormozgatással, reális áron. 
Telefon: 06/30/685-5453
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
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Bőrkabát és motorosruha javítás. 
Telefon: 06/20/467-5193
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 72/713-
320, 06/30/227-7427

CSERÉPFELVONÓ KIADÓ.
06/70/211-9896

Fodrász házhoz megy (Ildikó). Telefon: 
06/70/582-0720
Fűnyírást, bozótirtást, sövénynyírást 
vállalok. Telefon: 06/30/171-7762
Takarítást, lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/30/171-7762
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Takarítást, kárpittisztítást, 
udvarrendezést, lomelszállítást 
vállalok. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06/30/409-5150
Kerítés, támfal, térkő, házak, 
melléképületek, lépcsők építése, 
lábazat fugázás, kocsi bejárok, 
pergolák, kézi földmunka, tetőátrakás, 
favágás, telektisztítás, egyéb fizikai 
munkák. Telefon: 06/20/488-3959
Bontás, kézi földmunka, kocsibejáró, 
fugázás. Telefon: 06/20/488-3959
Eltartási szerződést kötnénk, megbízható 
pár. Telefon: 06/30/617-2003
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165

apró 2021. július 12. pécsi hírek16



PÉCS VÁROS KÖZÉLETI KÉTHETI LAPJA • Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának megbízásából kiadja a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 
ISSN 1787-5560 • ügyvezető igazgató: Póré László • főszerkesztő: 
Nimmerfroh Ferenc • tördelőszerkesztő: Ormándlaky Bence • szerkesztőség: 
7621 Pécs, Király u. 27. • e-mail: info@pecsma.hu • terjesztés: Kova-Média Kft. 
nyomdai munkálatok: Mediaworks Hungary Zrt., • Nyomda címe: 1225 
Budapest, Campona utca 1.  • Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató. 
megjelenik 73 000 példányban

HIRDETÉS  • újsághirdetés vagy pr-cikk esetén ajánlatkérés a hirdetes@pecsma.hu 
e-mail-címen. APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL • cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tüke 
Iroda • nyitvatartás: H–Cs: 8.00–16.30, P: 8.00–14.00 • telefon: 06 30 916 8019 • e-mail: 
hirdetes@pecsma.hu

HIRDETÉSFELVÉTELI PONTOK • MELITTA – 7621 Pécs, Citrom u. 2. I. em. – 
06 72 214 066, 06 70 318 4000 • Foryou divat – 7632 Pécs, Éva u. 3. – 
06 30 883 8425 – nyitvatartás: H–P: 9.00–17.00, Szo: 8.00–12.00 • Csontváry Tüke iroda 
– 7632 Pécs, Csontváry u. 10. – nyitvatartás: H: 8.00–16.00

Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Redőnyszerelés, faredőny-javítás, 
gurtnicsere. Telefon: 06/30/859-8118
Burkolás, hideg-meleg, festés, 
hőszigetelés, földmunkák, azonnali 
kezdéssel. Telefon: 06/70/785-3013
Kisebb, nagyobb kőművesmunkák, 
hőszigetelés, nyílászáró csere, 
átalakítás, festés, azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/70/785-3013
Fuvarozást vállalok. Telefon: 
06/20/805-5041
Lomtalanítást és takarítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041

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

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

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

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
Színesfémet és ócskavasat veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041

Ingyenes lomtalanítást vállalok pincétől 
padlásig, hagyatékát magas áron, régi 
porcelánokat, dísztárgyakat felvásárolom, 
jó minőségű ruha, minden más érdekel. 
Erzsike. Telefon: 06/30/294-8063
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
Virágládák, kutyaházak készítését egyedi 
méretre vállalom. Telefon: 06/30/3930842
Női hajat veszek! Le is vágom! Házhoz 
megyek! Telefon: 74/445-279
Rossz automata mosógépet, 
régi, öreg kerékpárt keresek. 
Telefon: 06/30/982-8518
Színesfémet, ócskavasat veszek, 
házhoz megyek, lomtalanítást 
vállalok. Telefon: 06/70/756-6120
Eladó Hajdú mosógép, egy 
szép dohányzóasztal, egy ötágú 
csillár. Telefon: 72/314-798
Kanapé eladó. Telefon: 06/30/283-9118
Daewo színes tv, Sharp mini hifitorony, 
lábmasszírozó eladó. Telefon: 72/442-588
1100 literes fém kuka olcsón eladó 
Pécsett. Telefon: 06/20/322-4513
Régiségbolt feltöltéséhez vásárolunk 
dísztárgyakat, vitrin tárgyakat, figurális 
porcelánokat, szobrokat, falitányérokat, 
készleteket, retrotárgyakat, Zsolnay, 
Herendi gyűjteményeket, néprajzi 
tárgyakat, népviseleti ruhákat, kendőket, 
szoknyákat. Telefon: 06/30/608-3962
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999

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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Már az utcáról is látszik, hogy milyen impozáns 
lesz az új pécsi vásárcsarnok. Az építők az el-
múlt néhány hónapban megfeszített munkát vé-
geztek, így mostanra elkészült az új épülettömb 
szerkezete.

Ebből az alkalomból a pécsi önkormányzat nyílt na-
pot szervez, ahol a pécsieknek lehetősége lesz arra, 
hogy ne csak kívülről, hanem belülről is szemügyre 
vegyék az új vásárcsarnok építését. Megnézhetik, 
hol tart most a kivitelezés, milyen fázisok készültek 

el, és mi az, ami még hátravan. Egyúttal azt is 
megismerhetik, hogy a jól megszokott szol-
gáltatásokat az új épületnek melyik részén 
kell majd keresniük, és milyen egyéb funk-
ciókat kap majd a csarnok.

Jöjjön el, nézzen be a kulisszák mögé, 
és ismerje meg első kézből az új vásár-
csarnok építését!

Időpont: 2021. július 17. 9 órától fo-
lyamatosan.

A találkozó helyszíne: az építési terület bejárata, 
a távolsági buszpályaudvar felől (Zólyom utca).

A túrán csak zárt cipőben, munkavédelmi sisak-
ban, kényelmes ruházatban és a munkavédelmi 
előírások maradéktalan betartásával lehet részt 
venni. 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

A vezetett túrák fix időpontjaira név és e-mail-cím 
megadásával a https://pecsivasarcsarnok.hu/ web-
oldalon szükséges regisztrálni. Az építési terület 
sajátossága miatt a részvevők létszáma korlátozott, 
csak a regisztrált jelentkezőket áll módunkban a 
helyszínen fo-
gadni!

NÉZZEN BE AZ ÚJ VÁSÁRCSARNOKBA!
LAKOSSÁGI NYÍLT NAP PÉCS ÚJ ÉPÜLETÉBEN

A Modern Városok Program kere-
tében közel 2,5 milliárd forintból 

újították fel a Pécsi Tudományegye-
tem (PTE) Egészségügyi Karának két 
belvárosi épületét, amelyek így már 
modern, a 21. század elvárásaihoz 
illeszkedő színvonalú környezetet 
biztosítanak a hallgatóknak és okta-
tóknak egyaránt.

 l Szakács Miklós
Mint ismert, a Modern Városok Prog-
ram részeként a kormány korábban 
25 milliárd forinttal támogatta a Pécsi 
Tudományegyetemet, hogy az javítani 
tudja versenyképességét, erősíthesse 
oktatási és szolgáltatási portfólióját, 
növelni tudja külföldi hallgatói létszá-
mát, és mindehhez biztosítani tudja a 
szükséges infrastrukturális feltételeket.
Ebből a támogatási keretből része-
sült közel 2,5 milliárd forinttal a pé-
csi egyetem Egészségtudományi Kara 
(ETK). Az összeget az Apáca utcában 
és a Szepesy Ignác utcában található 
két épület felújítására fordíthatta, a 
munka elkészültével pedig a napokban 
ünnepélyesen át is adták a valóban im-
pozáns végeredményt mutató gyakor-
lati képzési helyeket.
Az eseményen Miseta Attila, a PTE 
rektora kiemelte, nagyon sokan lob-

biztak azért, hogy megvalósulhasson 
ez a fejlesztés, a minisztériumoktól 
kezdve, a kancellárián át egészen 
a műszaki osztályig, így sokaknak 
tartozunk köszönettel. – Egy ígére-
tet tehetek: igyekszünk tartalommal 
megtölteni ezeket a falakat – közölte 
Miseta Attila.
Két miniszter, Palkovics László (in-
novációs és technológiai miniszter) és 
Kásler Miklós (emberi erőforrások mi-
niszter) is jelen volt az ünnepi átadón. 
Palkovics arról beszélt, hogy bár az 
elmúlt egy év során sokszor kiszolgál-
tatottak voltunk a vírussal szemben, 
azonban ez már nincs így. Sőt, a Covid 
egy pozitív hozadékát is kiemelte.
– A tudományos élet szereplői közti 
együttműködés erősödését a járvány-
nak köszönhetjük – jelentette ki Pal-
kovics László. – Pécsett van például az 
ország legjobb virológiai kutatóbázisa, 
ezt is a járvány miatt tudhattuk meg 
mindannyian. Azt gondolom, jó dön-
tés volt a kormányzat részéről, hogy a 
PTE-t kiemelten támogatta, megérde-
melte ezt az intézmény.
A PTE kancellárja, Decsi István ar-
ról beszélt, hogy nagy szüksége volt a 
karnak egy gyakorlati képzési helyre, 
hiszen eddig ez városszerte hat külön-
böző ponton működött csak. 

Most lett végre egy belvárosi 
kampusz, amivel jelentősen 

megkönnyítettük a hallgatók 
dolgát – szögezte le a 

kancellár. 

A kar dékánja, Ács Pongrác, miután 
ünnepélyesen átvette az épületek jel-
képes kulcsát a kormány képviselőitől, 
meghatottan kezdte beszédét.
– Az ETK 31 évvel ezelőtti alapítása 
óta ez a kar életében a legkülönlege-
sebb nap – mondta. – Innentől kezd-
ve valóban világszínvonalú munkát 
végezhetünk az intézményben, és a 

nemzetközi felsőoktatási színtérre is 
kiléphetünk.
Az új épületek körbejárása során mi 
magunk is meggyőződhettünk arról, 
hogy egyáltalán nem véletlen a kari 
vezetés öröme, ugyanis valóban filmbe 
illő körülmények jellemzik a felújított 
gyakorlati képzőhelyet. A megújult 
épületekben olyan termet is kialakí-
tottak, ahol minden feltétel adott egy 
közúti baleset vagy egy katasztrófa-
helyzet utáni mentés szimulálására. 
A gyakorlatokat egyidejűleg több ka-
mera és mikrofon is rögzíti, így utólag 
minden mozzanatot ki lehet elemezni, 
ezzel is segítve az oktatók és a hallga-
tók munkáját.

Új belvárosi kampusza lett az Egészségtudományi Karnak

Baleset utáni mentést is szimulálhatnak ittBaleset utáni mentést is szimulálhatnak itt
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