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Szombaton kezdődik az ellenzéki előválasztás

Kovácstelepen építik fel a PMFC új stadionját

PINCZEHELYI SÁNDOR 
PÉCS ÚJ DÍSZPOLGÁRA



Ünnepi közgyűlés: Pinczehelyi Sándor lett Pécs új díszpolgára
A pécsiség egy nagy múltú város sokszínű közösségének büszkesége – 

mondta Péterffy Attila polgármester a szeptember elsejei városnapi ün-
nepi közgyűlésen.

 l Pernecker Dávid
Pécs Város Napja alkalmából szeptember elsején, a hagyományoknak megfele-
lően megtartotta ünnepi közgyűlését a város önkormányzata. A Pécsi Nemzeti 
Színházban rendezett eseményen Péterffy Attila polgármester – szakítva a koráb-
bi városnapi polgármesteri beszédek hangvételével – nem tekintett vissza az eltelt 
szűk egy évre, nem politizált.
– Hiszek abban, hogy megvan a helye és ideje a számvetésnek, a vállalásoknak és 
természetesen a politikának is. Abban viszont nem hiszek, hogy ezeknek bármi 
keresnivalója lenne egy olyan ünnepen, mint a város napja. Ez a nap ugyanis a 
teljes pécsi közösség ünnepe. Azt javaslom, hogy erre a napra tegyük félre mind-
azt, amiben nem értünk egyet, és próbáljuk meg azt meglátni, hogy mi a közös 
bennünk – mondta a polgármester.
Péterffy Attila ezután beszédében arra koncentrált, hogy mit jelent az a bizonyos 
„pécsiség”.

– A pécsiség mindenkinek mást jelent, de egy kicsit mégis ugyanazt. A pécsi-
ség néha egy pillanatnyi hangulat. A pécsiség néha kibukkan a Széchenyi térre a 
Ferencesek utcája felől, ami szerintem Európa egyik legszebb utcája. Felnézni a 
dzsámi mellett felhőkbe burkolódzó Mecsekre, miközben felcsendül a városháza 
tornyának harangjátéka. Ilyesmit érzek akkor is, amikor a tettyei feszület mellől 
végignézek a középkori várfalon és a székesegyházon – sorolta a polgármester.
Mint mondta, mindemellett a pécsiség számára azt a nyelvi és kulturális sok-
színűséget is jelenti, amit a város soknemzetiségű lakóinak korábbi generációi 
hagytak az itt élőkre örökül. 
– Minden pécsinek megvannak a kedvenc zugai, utcái, terei a városban, megvan-
nak a kedvenc pécsi zenekarai, írói, képzőművészei, sportolói. Ezek nem különb-
ségek, hanem ugyanannak az arcnak más és más vonásai. A pécsiség egy nagy 
múltú város sokszínű közösségének büszkesége. Büszkeség, amit egy emberként 
érezhetünk azért, amit elődeink felépítettek. Ha felismerjük, hogy több bennünk 
a közös, mint ami elválaszt, akkor a pécsiség egy különleges példa lehet minden 
közösség számára – zárta köszöntőjét. Péterffy Attila beszédét követően adták át 
az önkormányzat díjait. 

A teljes beszámoló és a polgármester beszéde a PécsMa.hu oldalon olvasható.

A közgyűlés Molnár Ferencné dr. 
Kiss Margit Mária, a Baranya Me-
gyei Torna Szövetség és a Pécsi Torna 
Egyesület elnökhelyettese részére tor-
naedzőként nyújtott áldozatos mun-
kájáért az Abay Nemes Oszkár-díjat 
adományozta.

A közgyűlés Módosné Iván Lili, a 
Pécsi Sport Nonprofit Zrt. úszóedzője 
részére a Pro Communitate kitün-
tetést adományozta, több évtizedes 
kiemelkedő munkásságának elisme-
réseként.

A Jelenkor irodalmi folyóiratot kiadót 
Jelenkor Alapítvány részére a város-
vezetés a Pro Communitate díjat 
adományozta a pécsi kulturális életben 
való aktív részvételük elismeréseként.

A közgyűlés Modrovits Sándor, a 
város aljegyzője részére kiemelkedő 
színvonalú munkájáért a Városháza 
Emlékérmet adományozta.

A közgyűlés Gyöngyösi Zoltán 
röplapdaedző, a PSN Zrt. Sportisko-
lájának szakmai tanácsadója részére 
Pécs új sportkoncepciójának megal-
kotásában nyújtott kiemelkedő mun-
kájáért és az utánpótlás-nevelés hely-
zetének stabilizálásáért a Pro Civitate 
díjat adományozta.

Molnár János, a Mecsek Táncegyüttes 
művészeti vezetője részére a közgyű-
lés a gyermektáncoktatásban végzett 
kiemelkedő munkájáért a Városháza 
Emlékérmet adományozta. 

„Ugyanúgy fogjuk végezni a dolgunkat, 
ahogy eddig is”
A Pécs Város Díszpolgára címet idén a városvezetés Pinczehelyi Sándor 
képzőművésznek adományozta.
Részlet a Munkácsy-díjas, Érdemes és Kiváló Művész laudációjából:
„Pinczehelyi Sándor művészeti pályafutása rendkívül összetett és sokirányú: 
grafikus, plakáttervező, a Pécsi Műhely néven ismertté vált avantgárd csoport 
tagja, festő. Ugyanakkor 22 évig az általa országos jelentőségűvé tett Pécsi Ga-
léria igazgatójaként és művészetpedagógusként is dolgozott. Jelentős a pécsi, 
országos és nemzetközi művészetszervezői tevékenysége, oktatói munkája és 
művészetének az ifjabb generációkra gyakorolt hatása is. A Pécsi Tudomány-
egyetem Művészeti Karának nyugalmazott docense, a pécsi Művészeti Tanács 
tagjaként pedig ma is aktívan segíti a helyi kulturális életet.”
– Akárhol is dolgoztam épp Pécsett, mindig az volt a célom, a célunk, hogy 
minél többet, minél jobbat nyújtsunk ennek a városnak és az országnak. Persze, 
néha Európának is sikerült így pár dolgot nyújtani. Most egy kicsit reflektor-
fénybe került a munkánk, a jövőben viszont ugyanúgy fogjuk végezni a dolgun-
kat, ahogy eddig is végeztük – mondta Pinczehelyi Sándor rövid beszédében.
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Polgármesteri zárszó

A elismerések átadását követően 
Péterffy Attila zárszavában a pécsiek 

nevében megköszönte a díjazot-
taknak a városért és a városiakért 

végzett évtizedes munkájukat.

– Őszintén remélem, hogy legalább 
annyira büszkék az elismerésekre, 

amennyire a pécsiek büszkék Önökre 
– mondta.

A közgyűlés Százados-Kolozsváry 
Ábel részére kiemelkedő filmes mun-
kájáért a Csonka Ferenc-díjat, a vá-
ros ifjúsági díját adományozta.

A közgyűlés Mendöl Zsuzsanna 
művészettörténész, tanár és könyvtá-
ros részére művészettörténeti kutató 
munkája és kiemelkedő szervező te-
vékenysége elismeréseként a Csorba 
Győző-díjat adományozta.

Dr. Pytel Ákosné Dr. Németh Dóra, 
a Támasz Alapítvány Pécs háziorvosa 
részére a hajléktalan személyek életmi-
nősége javításáért tett erőfeszítéseiért, 
a pandémiás helyzetben ellátott magas 
színvonalú koordinációs munkájáért a 
közgyűlés Pécs Város Szociális Díját 
adományozta.

Barakonyi Károly közgazdász pro-
fessor emeritus részére kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréseként 
a Rajczi Péter-díjat adományozta a 
közgyűlés.

A közgyűlés Balogh Robert író, köl-
tő és újságíró részére kiemelkedő írói 
munkássága elismeréseként a Várady 
Ferenc-díjat adományozta.

A közgyűlés Uhrik Teodóra Kos-
suth-díjas, Liszt-díjas, Érdemes Mű-
vész táncművész, táncpedagógus, a 
Pécsi Balett alapító tagja és ügyveze-
tője részére a táncművészet területén 
végzett kiemelkedő munkásságáért a 
Victor Vasarely-díjat adományozta.

Dr. Helyes Zsuzsanna professzor, a 
Szentágothai János Kutatóközpont el-
nöke részére a közgyűlés magas szín-
vonalú kutató és oktató munkájáért a 
Vilmos püspök-díjat adományozta.

A közgyűlés Petrov Anatolij 
úszóedző részére kiemelkedő edzői 
munkájáért a Faluhelyi Ferenc-díjat 
adományozta.

Kollárné Aladzsity Magdolna pe-
dagógus részére a közgyűlés a horvát 
kultúra ápolása terén kifejtett példaér-
tékű szervező munkájáért a Faluhelyi 
Ferenc-díjat adományozta.

A közgyűlés a Pécs Bike Maffia részé-
re közösségformáló és támogató tevé-
kenysége elismeréseként a Pro Com-
munitate díjat adományozza.

Koltai Dénes professzornak a Pécsi 
Tudományegyetemen végzett több év-
tizedes kiemelkedő oktatói, valamint 
kutatási és fejlesztői munkássága elis-
meréseként a közgyűlés a Pro Civitate 
kitüntetést adományozta. 

A közgyűlés Dr. Szabó István profesz-
szor emeritus, szülész-nőgyógyász ré-
szére gyógyító és tudományos munká-
ja elismerésként a Pro Civitate díjat 
adományozta.

Lakner Tamás Liszt Ferenc-díjas kar-
nagy, a Pécsi Tudományegyetem Mű-
vészeti Karának dékán emeritusa, a 
Bartók Béla Férfikar karnagya részére 
a közgyűlés tevékenysége elismerése-
ként a Pécs Város Kulturális Nagydí-
ját adományozta.

A közgyűlés Szalontai Csongor, a 
Polgármesteri Hivatal közbiztonsági 
referense részére a pandémiás időszak 
során magas színvonalon végzett, lel-
kiismeretes szakmai munkájáért az 
Aidinger János-díjat, a város köz-
szolgálati díját adományozta.
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Szeptember 18-a és 26-a között rendezik az el-
lenzéki előválasztás első fordulóját, amelyen a 

helyi képviselőjelöltekre és a miniszterelnök-jelöl-
tekre lehet szavazni. Összefoglaltuk, mit kell tudni 
a voksolásról, és hogy Pécsett hol és miként lehet 
szavazni.

 l Nimmerfroh Ferenc

Csak ellenzéki 
jelöltek indulnak 
az előválasztáson
A 2021-es előválasztáson azon pártok jelöltjei vesz-
nek részt, amelyek erről megállapodtak. Ezek a kö-
vetkezők: DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, 
Párbeszéd, Liberálisok, Új Világ, Mindenki Magyar-
országa Mozgalom, Új Kezdet. Nem minden körzet-
ben indul minden párt helyi jelölttel, egyes helyeken 
csak két jelölt száll versenybe, és vannak olyan kör-
zetek is, ahol csak a miniszterelnök-jelölt személyé-
ről tartanak előválasztást. Az előválasztás győztese 
lesz az összefogott ellenzék jelöltje.

Rájuk lehet 
szavazni Pécsett
Helyben és a miniszterelnök-jelölt személye eseté-
ben is a győztes lesz az ellenzék közös jelöltje. A kor-
mányfőjelöltségért Dobrev Klára (DK), Fekete-Győr 
András (Momentum), Jakab Péter (Jobbik), Kará-
csony Gergely (MSZP–Párbeszéd) és Márki-Zay 
Péter (MMM) szállnak versenybe. Így a helyi fide-

szes jelöltnek és Orbán Viktornak is csak egyetlen 
ellenzéki kihívója lesz, a többi párt is ezt a személyt 
támogatja majd a tavaszi választáson.
Pécsett a Baranya 1-es választókerületben az MSZP, 
a Párbeszéd, az LMP, az MMM, és a Jobbik által tá-
mogatott Mellár Tamás, valamint a momentumos, 
DK által is támogatott Nemes Balázs közül lehet 
majd választani. A részben szintén pécsi Baranya 
2-es körzetben a DK és a Jobbik által támogatott Sza-
kács László, valamint az LMP, az MSZP, a Párbeszéd, 
az Új Kezdet, és az Új Világ által támogatott Keresz-
tes László Lóránt versengenek.

Nem csak egy nap 
lehet voksolni
Minden magyar állampolgár szavazhat az előválasz-
táson a kormányfőjelölt személyéről. Ahol egyéni-
ben is tartanak előválasztást, ott a saját lakóhely sze-
rinti jelöltre lehet szavazni.

Az előválasztás nem egyetlen napig, hanem 9 napig 
tart. Az első fordulót szeptember 18. és 26. között 
rendezik meg, ekkor az egyéni jelöltekre és a minisz-
terelnök-jelöltre is lehet majd szavazni. A második 
forduló október 4. és 10. között lesz, itt már csak a 
három legtöbb szavazatot kapott kormányfőjelöltre 
lehet szavazni.
Az előválasztáson személyesen az ország több száz 
pontján lehet majd szavazni. Az interneten is lehet 
szavazni, de ez utóbbi regisztrációhoz kötött. A re-
gisztráció menetéről az elovalasztas.hu internetes 
oldalon lehet tájékozódni.
Szavazni online reggel 8 és este 8 között, hagyomá-
nyosan jellemzően reggel 8 és 18 óra között lehet 
majd Pécsett, a város több pontján felállított sát-
rakban. A következőkre van szükség a szavazáshoz: 
személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány, 
valamint lakcímkártya.

A szavazósátrak 
pécsi helyszínei
Baranya 1-es választókerület: Széchenyi tér; Csont-
váry utcai Spar előtt; vásárcsarnok előtt (péntek, 
szombat); Vásártér főbejárata előtt (vasárnap). A Vá-
sártérnél és a vásárcsarnoknál 8-tól 12 óráig lesznek 
nyitva a sátrak, a fix helyszíneken 8-tól 18 óráig.
Baranya 2-es választókerület: Kossuth tér, Budai 
vám, Uránbányász tér (Mecsek Áruház előtt), Vá-
sártér főbejárata előtt (vasárnap). A fix helyszíneken  
8 és 18 óra között, a Vásártérnél 8 és 12 óra között 
lehet majd felkeresni a sátrakat.

Szombaton kezdődik az előválasztás
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A közgyűlés népjóléti és sport bizottsága  na-
pokban tartott ülésén egyhangú szavazással 

döntött arról, hogy a Bolgárkertben épülhet meg a 
kormányzati finanszírozásból megvalósuló új pé-
csi labdarúgó-stadion.

 l Szakács Miklós
A városháza sajtóközleményéből kiderül, hogy az 
Emberi Erőforrás Minisztérium Sportállamtitkár-
ságával kötött megállapodás alapján az új pécsi lab-
darúgó-stadion építésének előkészítését, a végleges 
kiviteli tervek elkészítéséig a Pécsi Sport Nonprofit 
Zrt. (PSN Zrt.) végzi. A városi cég kezdeményezé-
sére a pécsi közgyűlés népjóléti és sport bizottsága 
nemrég döntött arról, hogy hol épüljön meg a léte-
sítmény. Fogarasi Gábor, az illetékes bizottság elnöke 
elmondta:

öt igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadták el a 

leendő PMFC-stadion helyszínéül a 
Bolgárkertet.

Korábban már a PécsMa is megírta, hogy szinte biz-
tosan ez lesz a helyszín, ami most már el is dőlt.
– A testület a város főépítésze mellett egy egyetemi 
építészeti szakértőt és két pécsi labdarúgó-legendát, 
Dárdai Pált és Katzirtz Bélát kérte fel az előzetesen 
szakmai szempontok alapján kiválasztott három po-
tenciális helyszín értékelésére – nyilatkozta Fogara-

si. – Mindannyian azt támogatták, hogy a stadion a 
Bolgárkertben épüljön meg, így a bizottság az építé-
szeti és sportszakmai szempontoknak megfelelően, 
azokkal összhangban hozta meg támogató döntését. 
Fontos, hogy a pécsi városvezetés továbbra is csak 
olyan stadion megépítését támogatja, amely gazda-
sági szempontból fenntartható és üzemeltetéséhez a 
pécsi önkormányzatnak nem kell támogatást folyó-
sítania, erre nyújthat garanciát, hogy a stadionépítés 
előkészítését a PSN Zrt. végezheti.
A múlt keddi bizottsági döntést követően folytatód-
hat a pécsi aréna építésének előkészítése.

A PSN Zrt. hivatalos levélben tájékoztatja a szaktár-
cát arról, hogy a jóváhagyott terület megvásárlása 
és a részletes kiviteli tervek előkészítésére mekkora 
kormányzati forrásra lesz szükség. Ha ez beérkezik a 
cég számlájára, akkor folytatódik tovább az új létesít-
mény kiviteli terveinek előkészítése – zárul a város-
háza közleménye.
A PMFC új ügyvezetője, Kránicz Ákos a stadion 
kapcsán azt mondta, reményei szerint szeptember 
végéig megvásárolhatják a területet, és az első kapa-
vágások a jövő év elején már meg is történhetnek. A 
vezetővel készült interjúnk a 14-es oldalon olvasható.

A Bolgárkertben épül az új pécsi stadion

Több fejlesztés is zajlott a város egyik fontos 
közlekedési útvonalán, a Szigeti úton: mo-

dern vízvezeték került a földbe, új aszfaltbur-
kolatot kapott a Szántó Kovács János utca és a 
Tüzér utca közötti szakasz, emellett a nyugati 
városrészt a belvárossal összekötő kerékpárút 
is megépült. Mutatjuk a részleteket, első benyo-
másokat.

 l PécsMa.hu
Jó hír volt a pécsiek számára, hogy már augusztus 
30-án, a tanévkezdés előtt újra birtokba vehették a 
Szigeti utat, melynek munkálatai idén márciusban 

kezdődtek meg és három ütemben zajlottak. A terü-
leten több munka is zajlott egy időben, összehangol-
tan:

 ÄEgy 180 millió forintos beruházás keretében cse-
rélte modern hálózatra az elöregedett, 90 éves 
vízvezetékeket a Tettye Forrásház Zrt. A bekö-
tésekkel együtt így 1262 méternyi új, nagyobb 
átmérőjű vezeték szállítja a háztartásokba az ivó-
vizet.
 ÄA Szigeti út 800 méteres szakaszon teljesen új 
burkolatot kapott.
 ÄA Szántó Kovács János utca és a Tüzér utca közti 
szakaszt is újraaszfaltozták.

 Ä 308 millió forintos beruházás keretében a nyu-
gati kerékpárút első szakasza is megépült: a Szi-
geti úton Uránváros felé kerékpáros nyom (ami 
később sávként folytatódik), a belváros felé pedig 
gyalogúttal közös bicikliút épült ki.
 ÄEgyedülálló műszaki megoldással vigyáznak a 
bringásokra: a Kürt utca és Szántó Kovács János 
utca közötti szakaszán a becsatlakozó utcáknál 
elhúzták a kerékpáros nyomvonalat, a járdáról az 
úttestre terelték a biciklis forgalmat, amit piros 
felfestéssel jelöltek a jobb láthatóság érdekében 
(illetve a piros azt is jelenti, elsőbbsége van az ott 
haladóknak).

A lényeg: a biciklizők számára van 
a Szigeti úton kijelölt hely, ahol 

közlekedhetnek.

A bicikliút műszaki átadása egyébként egyelőre zaj-
lik, akár 30 napig is eltarthat, ezután helyezhetik for-
galomba.

Első benyomások
Szép és sima út várja a Szigeti úton közlekedőket, de 
figyelni kell a bringásokra, akik a kerékpáros nyo-
mon közlekednek. Ők közel vannak, de csökkentett 
sebességgel elférhetünk mellettük.
Az uránvárosi buszvégállomás és a Szántó Kovács Já-
nos utca közötti szakaszon, vagyis a biciklisávon még 
a szegélyt igazítják, ahol vélhetően a fák felnyomták 
az aszfaltot, itt 30 kilométer/órás korlátozást is kihe-
lyeztek.

Elkészült: ismét használható a megújult Szigeti út

Egyedülálló módon vigyáznak a bringásokraEgyedülálló módon vigyáznak a bringásokra

  A városvezetés csak gazdasági szempontból   A városvezetés csak gazdasági szempontból 
fenntartható stadion megépítését támogatjafenntartható stadion megépítését támogatja
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Már toboroz Pécsett a Seiren, 
de még nem a gyárba
Ruzsa Csaba az elmúlt héten a japán Seiren vállalatcsoport képvise-

lőivel tárgyalt – tudta meg a PécsMa. Pécs gazdasági ügyekért fe-
lelős alpolgármestere lapunk érdeklődésére elmondta, a Seiren irodát 
keres a városban, ahova már megkezdte a gyárépítést koordináló stáb 
toborzását.

 l Nimmerfroh Ferenc
A napokban gyakorlatilag megkezdődött az elmúlt tíz év egyik legnagyobb 
pécsi ipari beruházása. A cég által megbízott kivitelező átvette a leendő 
gyár területét képező ingatlant. Ruzsa Csaba lapunknak elmondta, néhány 
héten belül, remélhetőleg szeptember végére meglesz a kivitelezési enge-
dély is, azt követően valóban megkezdődhet az első körben mintegy 200 
embernek munkát adó üzem építése a Déli Ipari Parkban. Április végén ír-
ták alá a cég és az önkormányzat képviselői a beruházás megvalósításának 
szándékát rögzítő szándéknyilatkozatot, ami alapfeltétele volt a nemzet-
gazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházás státusz elnyerésének.
Mivel a japán vállalat által kiszemelt, a Déli Ipari Parkban lévő terület rész-
ben önkormányzati tulajdon, a város nyújtott be kérelmet a kormányhoz a 
kiemelt beruházás címre. 

Ez többek között azt jelenti, hogy a hatósági 
engedélyeztetés jóval gyorsabban zajlik a szokásosnál.

Az Európa Kulturális Fővárosa projekt óta ez az első, közvetlenül az önkor-
mányzathoz kötődő nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházás a 
városban. Június végén kezdődtek meg az előkészítő munkák a pécsi Déli 
Ipari Park M60-as sztrádától délre eső területén, a Seiren vállalatcsoport 
leendő textilüzemének helyén. A 13 hektáros terület helyén egy sík, üzem-
csarnok építésére alkalmas felületet képeztek.

Az Intersparral egy épületben nyit jövőre az OBI
Áruházat nyit az OBI a Siklósi úti Interspar 

épületében, várhatóan tavasszal. A több 
hónapig tartó átalakítás után az élelmiszerüz-
let fele akkora területen működik majd, mint a 
barkácsáruház.

 l Nimmerfroh Ferenc

„Teljes körű modernizációt követően nyílik majd 
meg várhatóan 2022 tavaszán a komplexum, mely-
ben megtalálható lesz egy 3770 négyzetméter el-
adóterű INTERSPAR hipermarket és egy közel 
7800 négyzetméter eladóterű OBI barkácsáruház 
kerti centrummal” – ezt a választ kaptuk nemrég 
az Spartól, akiknél még augusztus elején érdeklőd-

tünk arról, igaz-e, hogy a Siklósi úti üzletükben 
áruházat nyit az OBI.
Természetesen ezzel egyidőben a német tulajdo-
nú, Magyarországon 1994 óta terjeszkedő céget 
is megkérdeztük, de nem kaptunk tőlük értékel-
hető választ, az értesülést ugyan nem cáfolták, 
de azt írták, nem kívánnak nyilatkozni a témá-
ban.

Elsőként a Szabad Pécs adott 
hírt az áruháznyitásról, az 
alábbiakban a lap cikkének 
tartalmát foglaltuk össze:

 ÄAz Interspar a volt Brendon babaáruház irá-
nyába bővül, a temető felé viszont szűkül, mivel 
arra az oldalra kerül majd az OBI.
 ÄAz OBI bejárata nagyjából a jelenlegi főbejárat 
helyén lesz, és kertészeti részleget is nyitnak, 
viszont a megújuló Interspar bejárata a későb-
biekben átkerül majd a mostani DM drogéria 
másik oldalára, azaz északabbra lesz, mint 
most.
 ÄAz Interspar árusító funkciói átrendeződnek, 
de valószínűleg egy, a mostaninál már moder-
nebb, áttekinthetőbb üzlet lesz.
 ÄÉpül egy Spar to go nevű étterem is, és kap egy 
kültéri játszóteret is a két bolt.
 ÄAz Interspar október 3-án zár be, utána nagy-
jából 5 hónapon át nem lesz nyitva az építési/
átépítési munkák miatt.

A komplexum várhatóan 2022 tavaszán nyílik megA komplexum várhatóan 2022 tavaszán nyílik meg
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Aranyhajó-ügy: mindhárom 
gyanúsított vagyonának zár 
alá vétele jogerős
Két gyanúsított vagyonának jogerős zár alá vétele már korábban meg-

történt, most a harmadik gyanúsított fellebbezését is elutasította a 
bíróság. Bodnár Imre, a pécsi önkormányzati átvilágítás vezetője szerint 
komoly esély van rá, hogy a pécsieknek az Aranyhajó-ügyben okozott 
vagyoni hátrány megtérüljön.

 l Nimmerfroh Ferenc

Előzmények:
 ÄTavaly januárban tett feljelentést az önkormányzat cége, a Pécsi Vagyon-
hasznosító Zrt. (PVH Zrt.) igazgatója két ügyben hűtlen kezelés és más 
bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt.
 ÄAz Aranyhajó fogadó értékesítésének körülményei miatt indult eljárás-
nak három gyanúsítottja is lett: az egyik gyanúsítottat, a Bánki Erik fi-
deszes országgyűlési képviselő ügyvédjeként is emlegetett K. Mónikát 
különösen nagy értékű sikkasztással és haszonszerzés végett elkövetett 
ügyvédi visszaélés bűntettével gyanúsítják, a másikat, a PVH volt veze-
tőjét különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, 
a harmadik gyanúsított pedig a rendőrség szerint bűnsegédként műkö-
dött közre a hűtlen kezelésben.

A hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt K. Mónika és társai el-
len indult büntetőügyben mindhárom gyanúsítottal szemben vagyoni zár 
alá vételt kezdeményezett a pécsi önkormányzat vagyonhasznosító cége, a 
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., összesen 276 millió forint értékben. Ennek a 
kaposvári járásbíróság helyt is adott. A K. Mónikával, valamint a cég volt 
vezetőjével szembeni zár alá vétel már korábban jogerőssé vált. A harma-
dik gyanúsított, a cég korábbi gazdasági vezetője fellebbezést nyújtott be 
a kaposvári járásbíróság határozata ellen, de azt a kaposvári törvényszék 
a napokban elutasította, és helyben hagyta az eredeti végzést – tudta meg 
lapunk. 

Annak alapján üzletrészeket, egy bankszámlát és egy 
gépkocsit vettek zár alá. 

A törvényszék indoklásában kimondja: a járásbíróság a rendelkezésre álló 
nyomozati iratokból helytállóan állapította meg, hogy a gyanúsított meg-
alapozottan gyanúsítható a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntettével, amit bűnsegédként követett el.
Dr. Bodnár Imre, az önkormányzati átvilágítást végző szakértői csapat ve-
zetője lapunknak azt mondta, most, hogy mindhárom vagyoni zár alá vétel 
jogerős, nagyon komoly esély van arra, hogy ebben az ügyben a pécsieket 
ért vagyoni hátrány megtérüljön.

Erről szól az Aranyhajó-ügy:
A volt Aranyhajó Fogadó épülete 2017-ben kelt el rendkívül alacsony, 144 
ezer forint/négyzetméter áron. Az ingatlanfejlesztés határidőre való elké-
szültét 18 millió forintos kötbér terhelte, ennek határidejét a Pécsi Vagyon-
hasznosító Zrt. korábbi igazgatója 17 nappal a 2019 őszi választások előtt 
2020 helyett 2024 májusára módosította, ezzel gyakorlatilag lemondott er-
ről az önkormányzati céget illető bevételről.
A PVH-hoz az ingatlan összesen 158 millió forintos vételárából, amelyet 
ügyvédi letétben tartott, végül összesen 33 millió forint érkezett. Mint kide-
rült, a PVH korábbi vezérigazgatója évekig semmilyen lépést nem tett azért, 
hogy a letét beérkezzen a céghez. Az érintett ügyvéd azon a napon, amelyen 
a volt cégvezető – a frissen megválasztott polgármester határozott utasítá-
sára – a letétet követelte tőle, összesen 104 milliós ügyvédi díjat számlázott 
ki, amit a cég vezetése aznap gyorsan le is igazolt. A gyanú szerint olyan 
időszakra vonatkozóan is leigazolta a teljesítést a PVH vezetősége, amikor 
ezek a vezetők nem is dolgoztak a cégnél. Felmerült a gyanúja annak is a 
hirtelen benyújtott nagyösszegű számlák kapcsán, hogy a kérdéses ügyvéd 
párhuzamosan két fizetést kaphatott egy munkáért. Az ügyvéd egyébként 
közel 33 millió forint kötbért is kilátásba helyezett. 

Megérkeztek 
 a pécsiekhez az adóértesítők
Magánszemélyek és egyéni vállalkozók egyaránt postai úton kapták 

meg szeptember első hetében a pécsi önkormányzat Adóhatósági 
Főosztálya által nyilvántartott, a második félévben esedékes helyi adó-
kötelezettséget is tartalmazó számlakivonatokat, valamint az adó befi-
zetéshez szükséges csekkeket.

 l PécsMa.hu

Ezt érdemes tudni: 
 ÄAz adóelőírások második félévi részletei szeptember 15-ig fizethetők 
meg pótlékmentesen a mellékelt csekken, átutalással, vagy az E-Önkor-
mányzat Portálon keresztül bankkártyával (EFER).
 ÄAz adószámla-kivonat az augusztus 19-ei könyvelési napig tartalmazza 
az önkormányzati adóhatóság által előírt/törölt, valamint az adózó által 
befizetett összegeket. Azon adózók részére, akiknek a korábbi időszakról 
tartozásuk áll fenn, a tartozás és az azonos adónemen előírt, szeptem-
ber 15-én esedékes adó megfizetéséhez egy, az összevont összegről szóló 
csekket küld az önkormányzati adóhatóság.
 ÄA gazdálkodó szervezetek a kivonatokat szeptember 10-ig elektronikus 
úton kapták meg.
 ÄA főosztály személyes és telefonos ügyfélszolgálata hétfőn és szerdán 
8–12 és 13–17, kedden és csütörtökön 8–12 és 13–16 óra között áll az 
adózók rendelkezésére.
 ÄA főosztály kérése, hogy az ügyfélszolgálat személyes felkeresése esetén 
az adózók a hosszabb várakozási idő elkerülése érdekében előzetesen 
foglaljanak időpontot.
 ÄAz ügyfélkapuval rendelkező adózók ügyeiket elektronikusan is intéz-
hetik az E-Önkormányzat Portálon vagy E-papír szolgáltatás igénybe-
vételével.
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Kemenesi Gábor: 
„Beoltottként is védjük 
egymást, zárt térben 
lehetőleg hordjunk maszkot"
Jelenleg önkéntes a maszkviselés, de ez nem jelenti, hogy tilos len-

ne. Tengernyi tudományos adat van rá, hogy működnek, ráadásul 
jól működnek. Én a tudománynak hiszek, ezért viselem, mindenki 
mást is erre biztatok – írja Kemenesi Gábor, a pécsi virológus Face-
book-posztjában, amit a 444.hu szúrt ki.

 l PécsMa.hu
Kemenesi a bejegyzésben felhívja a figyelmet arra, hogy zárt térben fon-
tos és hatásos eszköz a maszk a koronavírus terjedése ellen.
Mint írja: érdemes FFP vagy KN95 maszkot hordani, ezek ugyanis ma-
gasabb szűrőképességgel bírnak.

Kemenesi az oltottaknak is azt javasolja, 
hogy hordjanak maszkot a megfelelő helyeken.

„Az oltás kiválóan véd a súlyos megbetegedés ellen, ám hagy némi abla-
kot a vírus továbbadására, így oltottként is védjük a közösséget, egymást 
és részben magunkat is” – foglalta össze.
Kemenesi szerint „teljesen mindegy, hogy milyen variáns, fizikai érte-
lemben véve (a maszkok fizikai védelmet nyújtanak) ugyanazt a felépí-
tésű/méretű és ugyanazzal az aeroszolos vagy cseppfertőzéses terjedő 
vírust védjük ki. A dózis az egyetlen mutató, ami változott a delta ese-
tében (több vírust ürítünk), ám a megfelelően viselt maszknak ez sem 
lehet akadály”.
A virológus egy ausztrál tanulmányt idézve arról is ír, hogy ha a maszk-
viselést jól és időben vezetik be, össztársadalmi szinten is jelentősen 
visszafogja a járvány terjedését.

A maszkviselés jelentősen visszafogja a járvány terjedésétA maszkviselés jelentősen visszafogja a járvány terjedését
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Siposné Bikali Éva: „A jobbá tétel motivál, úgy érzem, a segítéstől több vagyok”

A pécsi 10. választókerület önkor-
mányzati képviselője számolt be 

lapunknak az elmúlt időszak legfon-
tosabb fejlesztéseiről. 

 lMatoricz Tekla 
Lapunknak elmondta, számára a leg-
fontosabb, hogy segítsen és jobbá te-
gyen. Kiemelte, feladata nem merül 
ki az infrastrukturális fejlesztések in-
dítványozásában, sokszor személyesen 
meglátogatja a körzet nehéz anyagi 

helyzetben élő családjait és lehetősé-
gei szerint segíti őket adományokkal.  
A 10. választókerület területén renge-
teg beruházás valósult meg a képvi-
selőnek hála, több fejlesztés jelenleg is 
tart, sőt jövőbeli tervei közül is elárult 
néhányat.
A Szigeti út felújítása volt kétségkívül 
a területet érintő legnagyobb projekt 
ebben az évben: vízvezetékcsere, új 
burkolat, kerékpárút kialakítása is tör-
tént. Sőt, még több gyalogátkelőhelyet 

hoznak létre a Kürt utcában, a Szigeti 
úton, a Szántó Kovács János utcában a 
közeljövőben.
– A körzetemhez rengeteg dűlő tarto-
zik, sokhelyütt szükség van a lakosság 
aktivitása mellett a közbenjárásomra 
is, hogy egy-egy nagyobb esőzés után 
ne legyen probléma. A Zurna dűlő 
különleges példa, ott éppen aszfaltoz-
nak, de a finanszírozást nem az önkor-
mányzattól várták a helyiek. A Darázs 
dűlőben az utat utoljára tavaly kátyúz-
ták végig, de már megint szükséges a 
javítás – fejtette ki Siposné Bikali Éva.
Mint mondta, a Donátusban fekvő 
dűlők folyamatos karbantartást igé-
nyelnek, hosszú távon muszáj lesz 
megoldani a csapadékelvezetést. Szin-
tén a donátusi részen tervezik egy mo-
dern közösségi tér megvalósítását is. 
Mecsekszentkúton 150 méter hosszan 
készült tavaly ősszel egy 49 millió fo-
rintos támfal, ugyanígy a középdein-
doli részen is készül támfal.

A kismélyvölgyi megállónál 
buszöblöt alakítanak ki.

– A rózsavölgyi és középdeindoli ré-
szen sok veszélyes fa volt, illetve a 
Fekete utcában is voltak invazív fák, 
amiknek egy részét sajnos ki kellett 
vágni, illetve visszametszeni, de min-

dig figyelünk az eltávolított növények 
pótlására is – mondta el a politikus.
Főként Deindol városrészben évek óta 
probléma volt a szelektív hulladékgyűj-
tés, illetve az illegális szemétlerakás. 
Siposné Bikali Éva közbenjárásával a 
megfelelő gyűjtőedényeket kiosztották, 
valamint vadkamera kihelyezésével és 
a hulladékszigetek megtartása mellett 
megszűnt például a Fábián Béla utcai 
rendszeres szeméthegy. További jó meg-
oldás volt a zöldhulladék számára kié-
pített, kerítéssel körbevett gyűjtősziget, 
ami a kerület több pontján megtalálható.
– Az Ürögi fasoron a járda rossz állapo-
tú volt, de tavaly az első szakaszt a kép-
viselői keretemből helyreállíttattam, 
következő lépésként pedig, legkésőbb 
jövő tavasszal, egészen az Ércbányász 
útig kész lesz az újítás. Akadálymen-
tesített is lesz végig a járda. Ha már 
Kovácstelep, a Béke park játszóterének 
felújításához is hozzájárultam – fogal-
mazott a képviselő. Hozzátette, meg-
döbbenéssel értesült egy tavalyi lakos-
sági fórumon róla, hogy a Vadrózsa 
utcában nem volt szennyvízcsatorna, a 
hiányosság pótlása azonban még idén 
ősszel indul. Siposné Bikali Éva képvi-
selői keretéből támogatta a Mandulás 
tornapálya megújítását is, és szintén 
ebből burkoltatta le a Szántó Kovács 
János utcai garázssor előtti részt.

Hét hónapos munka indul: korszerűsítik a város csapadékvízelvezető-rendszerét
Szeptember közepén kezdik a „te-

lepülési mélyvonal” fejlesztését, 
mutatjuk a részleteket.

 l Pernecker Dávid
A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
szeptember közepén kezdi az úgyne-
vezett „települési mélyvonal” fejlesz-
tését. A több mint 754 millió forintos, 
európai uniós és állami forrásokból 
megvalósuló projekt keretén belül a 
város alatt – azaz a város mélyvonalán 
– húzódó csapadékvízelvezető-rend-
szert fogják korszerűsíteni és bővíteni 
az Ipar utcától a Veress Endre utcáig 
tartó mintegy 2950 méter hosszúságú 
szakaszon. A munka során új csapa-
dékcsatornákat is ki fognak építeni 
azokon a helyeken, ahol a vízelveze-
tés jelenleg nem megoldott. Az 1-es 
számú főgyűjtő csapadékcsatorna (a 
Péchy Blanka tér – Szigeti út nyom-
vonalon) kivitelezése szeptember 15-
én a munkaterület átadásával meg is 
kezdődik. 
A mélyvonali csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó 
munkálatokkal teljesen összehangol-
va kicserélik az Ybl Miklós utca – Pé-
csi Műjégpálya közötti rossz állapotú 
szennyvízvezetéket és az Ybl Miklós 
utca – Szőnyi Ottó utca közötti ivóvíz-
vezeték is megújul.

A kivitelezési munkálatok szakaszo-
san és ütemekre bontva zajlanak majd 
(ezekről a pécsieket folyamatosan tá-
jékoztatják). A gyalogosforgalmat a 
járdán, vagy mellette folyamatosan 
biztosítják.

Az 1. ütem terve 
(szeptember 15. – 
november 5.)
A Pécsi Műjégpálya előtt, a Veress 
Endre utca déli oldalánál:

 ÄA műjégpálya előtt, a Veress Endre 
utca déli oldalán 140 méter hosszan 
számíthatunk korlátozásokra.
 Ä Itt a munkavégzés két szakaszban, 
nagyjából 70 méteres hosszokban 
történik majd és mivel mindez 
érinti a város felé haladó sávokat, 
így a forgalmat a szembejövő sávba 
terelik.
 ÄA műjégpálya előtti buszmegállót 
áthelyezik nyugati irányba, körül-
belül 100 méterre.

Az Ybl Miklós utca 
és a Szőnyi Ottó utca 
csatlakozásánál:

 ÄAz egyenesen haladó forgalmi sá-
vot korlátozzák.
 ÄA munkaterület mellett fennma-
rad a kétirányú forgalom úgy, hogy 
nyugati irányból az egyenesen ha-

ladó irányt a balra kanyarodó sávba 
terelik sávos terelő tábla kihelyezé-
sével.
 ÄEbben az ütemben készül a Szőnyi 
Ottó utca – Babits Mihály Gim-
názium útcsatlakozásában lévő 
aknák és vezetékszakasz felújítása, 
valamint a gimnázium bekötése is. 
Az útcsatlakozást lezárják, ezért a 
Szőnyi Ottó utca a Páfrány utca fe-
lől zsákutcává válik.
 ÄA munkaterület mellett külön for-
galmi sávokon biztosított lesz a két-
irányú forgalom.

A fentiek után következnek majd a 
2-es (a Tüzér utcától a Megyeri útig 
húzódó terület), a 3-as (a Megyeri út-
tól a Szilágyi Dezső utcáig) és a 6-os 
számú főgyűjtőt (Rét utca – Ipar utca – 
Vasút utca – Indóház tér) érintő mun-
kálatok. 

A munka tervezetten 
hét hónapig 

tart majd.

Minden további részlet a PécsMa.hu 
oldalon olvasható.

Új csapadékcsatornákat is ki fognak építeniÚj csapadékcsatornákat is ki fognak építeni
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Szombaton, szeptember 18-án ren-
dezik a Pécs Pride felvonulást, a 

Kossuth térről a Szent István térre 
vonul majd a menet. Lesz ellentün-
tetés is. Komoly rendőri készültség 
várható, több közterületet lezárnak 
néhány órára. Az elmúlt héten felpö-
rögtek az események a rendezvény 
kapcsán.

 l Nimmerfroh Ferenc
Szeptember 13. és 18. között emberi 
jogi fesztivált szervez Pécs városában 
egy civil szervezet, a Diverse Youth 
Network. A fesztiválon nemzetközi és 
hazai emberi jogi konferenciával, ke-
rekasztal-beszélgetésekkel és kulturá-
lis rendezvényekkel hoznák közelebb a 
pécsiekhez az emberi jogok fontossá-
gát – olvasható a rendezvény közösségi 
oldalán. Az eseményen kiemelt fókuszt 
kapnak a nemzetiségek és kisebbségek, 
köztük főként a cigányság, zsidóság, 
valamint az LMBTQ+ közösség. 

A fesztivál záró rendezvénye 
a Pécs Pride 2021, mely 

az első vidéki Pride 
Magyarországon.

Az elmúlt héten felpörögtek az esemé-
nyek a rendezvény kapcsán. Ennek a fő 
oka nyilvánvalóan az, hogy közeledik a 
2022-es választás, és a Fidesz a meleg-
jogok ügyében ultrakonzervatív, sokak 
szerint egészen szélsőséges álláspontra 
helyezkedett az elmúlt időszakban. Jó 
példája ennek az úgynevezett pedofil-
törvény, ami összemossa a homo-
szexualitást a pedofíliával. Orbánék 
szélsőséges álláspontjának egyik fő 
célja – elemzők szerint – a bizonytalan 
szavazók megszólítása. Ezzel párhuza-
mosan a kormánypárt – médiája erő-
teljes segítségével – önmagát a „nor-
malitás” védelmezőjeként állítja be, 
míg az ellenzéket, annak politikusait 
megpróbálja „rátolni” az LMBTQ+ 

mozgalomra. Mivel céljaik egészen 
rövid távúak – megnyerni a 2022-es 
választást minden áron –, nem zavar-
ja őket az sem, hogy több különböző 
közvéleménykutatás szerint az elmúlt 
években toleránsabbá vált a melegek-
kel a magyar társadalom. 
A Pécs Pride résztvevői – a Szabad 
Pécs információi szerint rendkívül 
komoly rendőri biztosítás mellett – a 
Kossuth téren gyülekeznek 15 órától, 
majd 16 órakor indulnak. A Király 
utca keleti végéhez sétálnak, onnan 
pedig a sétálóutcán át a Széchenyi 
térre, majd a Janus Pannonius utcán 
keresztül a Szent István térre mennek. 
Lesz egy ellentüntetés is nem messze 
innen: a Barbakánnál a Mi Hazánk és 
a Betyársereg nevű szélsőséges szerve-
zet tart ellentüntetést. A Szabad Pécs 
szerint a vonulás útvonala, valamint a 
bejelentett ellendemonstráció helyszí-
ne 12 órától lesz lezárva. A rendőrök a 
vonulást érintő utcák egy részét szin-
tén lezárják. Közleményt küldött a pé-
csi önkormányzat a sajtónak az elmúlt 
héten a Pécs Pride kapcsán. 

Azt írják, tízből hat pécsi ellenzi, hogy 
a város ad otthont az első vidéki me-
legfelvonulásnak, amire a többség ci-
vil rendezvényként tekint. Ez egy, az 
önkormányzat megbízásából készített 
reprezentatív közvélemény-kutatásból 
derült ki. „Az adatokból látszik, hogy a 
pécsiek megosztottak a rendezvénnyel 
kapcsolatban, és a többség nem helyes-
li, hogy politikusok is részt vegyenek a 
felvonuláson” – írták.
A Publicus Intézet a pécsieket nem-
csak a Pécs Pride-ról kérdezte, hanem 
arról is, miként gondolkodnak a ho-
moszexualitásról.
A közvélemény-kutatás eredménye 
alapján a város lakói alapvetően elfo-
gadók a melegekkel kapcsolatban, és 
hétköznapi helyzetekben nem jelent 
problémát számukra más szexuális 
beállítottságú emberekkel találkozni. 
A város lakóinak többsége – tíz em-
berből hat – ugyanakkor ellenzi, hogy 
Pécs belvárosában legyen a Pride – áll 
a közleményben.

Tízből hat pécsi szerint az a 
helyes, ha a város vezetése 

távol marad a felvonulástól. 

A válaszok alapján a pécsiek vélemé-
nye az, hogy a rendezvény civil jellege 
szolgálja leginkább a szervezők és a 
résztvevők céljait – írják.
Pulai András, a Publicus igazgatója 
szerint természetes, hogy a városveze-
tés szeretne képet kapni arról, hogyan 
vélekednek a témáról a helyi polgárok. 
Elmondta, a válaszadók szerint a helyi 
politikának jelenleg nincs tennivalója 
a Pécs Pride kapcsán, azt civil rendez-
vénynek tartják. Ha egy pécsi ellenzé-
ki politikus csak a saját támogatóinak 
preferenciáit nézi, érdemes elgondol-
kodnia a részvételen, de ha az összes 
pécsi, így a kormánypártiak és bizony-

talanok álláspontját is tiszteletben 
tartja, akkor arra érdemes törekednie, 
hogy a rendezvény politikamentes le-
gyen. Ez utóbbi jelenleg megfontolt 
megoldásnak tűnik – vélekedett Pulai.
Múlt csütörtökön a városvezető ko-
alíció, a Pécs Jövője Frakciószövet-
ség küldött közleményt a sajtónak a 
témában. Azt írták, iránymutatónak 
tekintik a városvezetők a pécsiek ké-
rését, ezért a frakciószövetség nem 
vesz részt a felvonuláson, bár fon-
tosnak tartja a kisebbségi jogok vé-
delmét. 
Az Átlátszó oknyomozó portál azzal 
kereste meg az ellenzéki előválasztás 
pécsi képviselőjelöltjeit, hogy részt 
vesznek-e a Pécs Pride-on. Kiderült, 
Mellár Tamás, Szakács László és Ke-
resztes László Lóránt nem lesz ott, 
Nemes Balázs viszont vonulni fog. 
Mellár, Keresztes, és Nemes ugyan-
akkor részt vesznek a Pride kísérő-
rendezvényének egyik, az emberi 
jogokkal kapcsolatos kerekasztal-be-
szélgetésén.
Kővári János, a Fidesz-szövetséges 
ÖPE önkormányzati képviselője saj-
tótájékoztatót tartott az elmúlt héten 
a Kossuth téren. Szerinte a Pécs Pride 
provokatív rendezvény, és felszólította 
a polgármestert, tegyen meg mindent 
annak megakadályozására. A téren 
megjelent a Pécs Pride egyik szerve-
zője, Rigó Bálint, aki elmondta, bizto-
san meg fogják tartani a rendezvényt. 
A szervező szerint a Pride elsősorban 
egy emberi jogi demonstráció és mint 
ilyen, nem csak létjogosultsága van, de 
szükségesnek is tartja azt.
Kérdésre válaszolva kifejtette, senkit 
sem hívtak meg külön a Pride-ra, így 
a városvezetést sem, hiszen – ahogyan 
Rigó fogalmazott –, mindenkinek a 
saját döntése, hogy ellátogat-e a ren-
dezvényre, vagy sem.

Pécs Pride: nem sok politikus vonul majd

Közelebb hoznák a pécsiekhez az emberi jogok fontosságátKözelebb hoznák a pécsiekhez az emberi jogok fontosságát

Toleránsabbá vált a magyar társadalom Toleránsabbá vált a magyar társadalom 
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A Pécsi Meszesi Általános Iskola 
építésével egy időben, 1956-ban 

festette a szénbányászok – akik jel-
lemzően a városrészben éltek, dol-
goztak, taníttatták gyermekeiket – 
munkássága előtt tisztelegve Soltra 
Elemér és Gádor Emil az ikonikus, 
azonban az évek során rossz álla-
potba került freskót. Most, az iskola 
fennállásának 65. jubileumára helyi 
pedagógusok, diákok, civilek és cé-
gek hozzájárulásával végre restau-
ráltatni tudják a művet. 

 lMatoricz Tekla
A közel 3 millió forintba kerülő hely-
reállítást a 2008-ban, volt diákok és 
tanárok által alapított Meszesért Ala-
pítvány finanszírozza, akik kezdetektől 
az iskola támogatását tűzték ki cél-
jukként. Mint azt a kuratórium tagja, 
Lőrinc Antal lapunknak elmondta, az 
alapítvány eddig elsősorban sportesz-
közök beszerzését, kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó tanulók és pedagógusok 
jutalmazását támogatta, a mostani 
freskórestaurálási projektet Szabó An-
talné kuratóriumi elnök javaslatára 
indították el, ezzel az iskolások és ta-
nítóik identitását is erősítve. A munka 
szeptemberben, gyakorlatilag a tanév-
kezdéssel egy időben indult és előrelát-
hatólag decemberre lesz kész.

Czakó Ferenc elismert pécsi 
restaurátor kezei által 
szépül meg a freskó.

– A meszesi városrész a szénbányá-
szatra épült, az én családom is emiatt 
került anno Pécsre. A nevelőapám 
bányamérnök volt, így én is Meszesen 
laktam és jártam iskolába, majd itt ta-
nítottam 23 évig. Sok bányászemlék 
volt korábban az épületben, de ezek 

nagy része mára már megsemmisült, 
ezért is fontos a Soltra–Gádor-alkotás 
megmentése.
A freskófelújítás nem új felvetés, de 
eddig nem volt az alapítványnak ke-
rete rá. Ezért februárban gyűjtésbe 
kezdtünk: én a közösségi médiában, 
személyesen, telefonon kerestem meg 
a városrészben élőket, volt diákokat és 
tanárokat, cégeket, civileket. Most jól 
áll a gyűjtés, ezer és 50 ezer forint kö-
zötti összegekkel szálltak be az adomá-

nyozók. Amennyiben a még meg nem 
érkezett, Hencsei Zsolt területi önkor-
mányzati képviselő és néhány vállalat 
által beígért pénzek, valamint az egy 
százalékok is befutnak, úgy tűnik, 
hogy meglesz a teljes összeg. Így a na-
pokban leszerződtünk a restaurátorral 
és elindulhatott a nagy munka, ami év 
végéig fog zajlani. Ha a járvány engedi, 
a 65. évfordulós ünnepség keretében 
adnánk át a felújított festményt – árul-
ta el Szabó Antalné.

Restaurálják a meszesi iskola szénbányászokat ábrázoló festményét

A projekt célja az iskolások és tanítóik identitásának erősítéseA projekt célja az iskolások és tanítóik identitásának erősítése
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Ágoston Andrea, a pécsi 12. választókerület önkormányzati képviselője 
szeptember 16-án, csütörtökön 17 órától fogadóórát tart. 

Helyszíne: Miroslav Krleza Horváth Iskola (Szigeti út 97.) földszinti könyv-
tárterem. 

A képviselőasszony kéri, hogy a fokozódó járványveszélyre tekintettel min-
denki hozzon magával és viseljen maszkot.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmű-
velődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83.§ (2) bekezdése alapján tájé-
koztatom az érintetteket, hogy a Pécsbányai Kulturális Egyesület 6/2021.
(08.03.) számú határozatával új Közművelődési Kerekasztal létrehozását 
kezdeményezte.

A Közművelődési Kerekasztalhoz azon közművelődési célú társadalmi 
szervezetek csatlakozhatnak, amelyek bejegyzett székhelye Pécs. A csat-
lakozási szándékot tartalmazó határozatokat a hirdetmény megjelenésétől 
számított 30 napon belül Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez lehet benyúj-
tani a következő címre: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.    

Dr. Lovász István jegyző

Fogadóóra

Közlemény

Pályázatot hirdet a Janus Pannonius Múzeum igazgatói állásra

„A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmű-
velődésről szóló” 1997. évi törvény vonatkozó bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Janus Pannonius Múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosz-
tásának ellátására.

A leendő vezető feladata az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony mű-
ködésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költ-
ségvetésének betartása.

A múzeum gyűjteményeiben lévő kulturális javak megőrzése, gondozása, 
azok bemutatása kiállítások és kiadványok formájában. Biztosítania kell 
emellett múzeumpedagógiai és közművelődési feladatokat is.

A megbízás 2022. január 1-én kezdődne, és 5 évre szól, 2027. december 
31-ig.

A munkavégzés helye: 7621 Pécs, Káptalan u. 5.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztályán, dr. Osztásné 
dr. Varga-Pál Viktóriától (Széchenyi tér 1. tel: 20/288-4202).

Az intézmény működéséről tájékoztatást ad dr. Bertók Gábor, a Janus Pan-
nonius Múzeum megbízott igazgatója a 72/514-040, 514-041 telefonszá-
mon.

A pályázat részletes feltételei a PécsMa.hu-n, illetve Pécs város, a Janus 
Pannonius Múzeum, a Pécsi Kulturális Központ, vagy a Csorba Győző 
Könyvtár honlapján olvashatók.

Pályázat

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 között.

A véradók adománya a betegek számára a gyógyulást, gyakran a túlélést, 
az életben maradást jelenti. Mindazok, akik  nem tartózkodnak megszo-
kott véradási helyszínük közelében, az ovsz.hu, a voroskereszt.hu, vagy a 
veradas.hu oldalon megtalálhatják a hozzájuk legközelebb lévő véradás 
helyszínét.  

A megyeszékhelyeken lévő intézetek többségében lehetőség van időpont-
foglalásra is, a várakozási idő csökkentése érdekében. Véradáshoz hozza 
magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját.

Véradás szeptember 13–19.
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Az NB II.-ben szereplő PMFC lab-
darúgócsapatának élére új ügy-

vezető került. Kránicz Ákos ugyan 
komoly cégvezetői múlttal rendelke-
zik, azonban sportklubot még sosem 
dirigált korábban – igaz, szerinte ez 
egyáltalán nem hátrány.

 l Szakács Miklós
– A tavalyi szezon pazar eredménye 

után feltételezem, nem ilyen kez-
désről álmodott a bajnokságban. 
Mi lehet a baj?

– Én egy kicsit máshogyan közelíteném 
meg a dolgot, egyúttal messzebbről 
is indulnék – kezdte Kránicz Ákos, a 
PMFC új ügyvezető igazgatója. – Nem 
is olyan régen még a harmadosztályban 
szerepelt a csapat, és nagyon rossz hely-
zetben volt minden tekintetben. Azóta 
fejlődési pályára állt, amelyben termé-
szetszerűen vannak hullámhegyek és 
hullámvölgyek is. Azon dolgozunk, 
hogy minden területen megfelelő kö-
rülményeket teremtsünk, és előrébb 
tudjunk lépni. Hosszú távon szeret-
nénk eredményesek lenni, ehhez pedig 
elengedhetetlen a megfelelő szakmai 
háttér, az anyagi biztonság, és a jó inf-
rastrukturális helyzet egyaránt. Jelenleg 
még vannak nehezítő körülmények, de 
mindezektől függetlenül úgy gondo-
lom, hogy a csapat, a stáb és azon belül 
az egyének is jól dolgoznak, mindent 
elkövetnek a sikerért.
– Bár vállalati vezetésben komoly ta-

pasztalatokkal rendelkezik, sport-
vezetőként még nem találkozhat-
tunk a nevével korábban.

– Azért a sport nem áll messze tőlem. 
A diplomáim közül az elsőt a PTE test-
nevelő szakán szereztem, és a faluban, 
ahol már lassan húsz éve élünk, a helyi 
csapatban is rúgtam a bőrt évekig. Az 
ugyanakkor kétségtelen, hogy futball-
klubot korábban még nem vezettem. 
A PSN Zrt.-ből most válik ki a PMFC 
Nonprofit Kft., amelynek 80 százalé-
ka a GVC GROUP nevű cégcsoport 
tulajdonába kerül. Én a cégcsoportot 
képviselem a klubnál, a feladatom, 
hogy stabilitást teremtsek. Nem csak 
a felnőttcsapat háza táján, hanem az 
utánpótlásban, és az egész klubban, 
beleértve a női szakágat is. A foci te-
rületén nem dolgoztam még, viszont 
kihívásokkal telinek érzem a területet.
– A célokat és a motivációt értem, de 

hogyan került képbe épp Ön?
– Idén januárban egy 7 éven át tartó 
projekt vezetése zárult le az életemben, 
amellyel egy időben úgy döntöttem, 
egy év pihenőt tartok. Ebből az lett, 
hogy két hete kezdtem meg a feltöltő-
dést, amikor megkeresett ajánlás alap-
ján a GVC GROUP vezérigazgatója, 
Dávid Ilona, akinek a neve garancia 
a sikerre. Innen indult egy többkörös 
beszélgetés a GVC felsővezetőivel, 
aminek az utolsó körében találkoztam 
a tulajdonossal, György Tamással is.

– Az, hogy nincs sportvezetői, vagy 
akár sportolói múltja, nem hát-
rány?

– Sportolói múltam azért van, ha nem 
is professzionális. Azt gondolom, nem 
feltétlenül volt futballistát kell deleg-
álni egy ilyen feladatra. Nézzük csak 
meg a kórházakat. Számtalan példa 
hozható fel, ahol az igazgató ott sem 
az orvosi szakmából kerül ki. A klub 
is, mint bármely cég, egy gazdasági 
társaság, annak számtalan összetevő-
jével. Több mint 20 éven át vezettem 
vállalkozásokat. 

Úgy látom, erre a feladatra 
rendelkezem a megfelelő 

közgazdasági ismeretekkel 
és szakmai tapasztalatokkal.

– Persze mit ér a tudás, a tapaszta-
lat, ha nincs pénz. Milyen változást 
hozott a PMFC életében az, hogy 
György Tamás megvette a csapa-
tot?

– Pontosítanék. A klub többségi tu-
lajdonát a GVC GROUP vette meg, 
nem egy magánszemély. A kérdésére 
válaszolva elárulhatom, a költségve-
tés módosult. Anélkül, hogy konkrét 
számot mondanék, azt nyugodtan el-
árulhatom, hogy az előző szezonhoz 
képest jelentősen növekedett a büdzsé. 
Mielőtt bárki félreértené, ez nem ab-
ban mutatkozik meg, hogy dupla any-
nyit keresnek a játékosok. Mondok egy 
példát. Most, hogy a PMFC Nonprofit 

Kft. kivált a PSN Zrt.-ből, sok munka-
társ került át a kft.-be, akik korábban 
a Zrt.-ből kapták a bérüket. Emellett 
persze a futballisták és stábtagok, va-
lamint a klub minden munkatársának 
bérét is rendeztük. De például csak a 
centerpályánkra több millió forintot 
költöttünk az elmúlt hónapokban, 
hogy az állapotán javítsunk.
– És ezek szerint ezekre a kiadásokra 

jelenleg van fedezet, hála az új tu-
lajdonosnak.

– A GVC GROUP háttere stabil, a tu-
lajdonos százszázalékosan áll mögöt-
tünk és jelentős összegeket invesztál a 
pécsi labdarúgócsapatba, amit a jövő-
ben is meg fog tenni.
– A kérdés sokak számára az, hogy 

meddig? Hiszen György Tamás ko-
rábban belekóstolt már a fociba a 
Vasasnál, később pedig a Siófoknál. 
Mi a garancia arra, hogy a PMFC 
nem csak egy újabb „lépcsőfok” szá-
mára?

– Aki lépcsőfokokban és ideiglenes-
ségben gondolkodik vele kapcsolat-
ban, nem ismeri sem György Tamást 
az embert, sem a vállalkozásait. Üzleti 
érdekeltségeinek egy része a térséghez 
köti, az utóbbi években már nem csak 
munkaügyben, hanem szabadidős te-
vékenységei okán is sok időt tölt itt. 
Hosszú távra tervez a PMFC-nél is, 
különben aligha áldozna ennyit rá.
– Amikor György Tamás neve először 
felmerült mint leendő új tulajdonos, 
sokan arról beszéltek, hogy nem fel-
tétlenül saját akaratából szállna be a 

pécsi fociba, hanem inkább politikai 
„noszogatás” hatására.
– Nem hiszek abban, hogy bármiféle 
külső indíttatás kellett volna ahhoz, 
hogy a PMFC-ben fantáziát lás-
son. Minden embernek van hobbija, 
György Tamásnak a futball. Azt látom, 
hobbi terén sok mindent a futballért 
tesz. A munkáját végtelenül profi mó-
don végzi, ennek is köszönhető az, 
hogy amit ő annak idején kitalált és el-
indított Sándorfalváról hosszú évekkel 
ezelőtt, az ma 3670 család megélhe-
tését biztosítja. Ennyi munkavállalója 
van jelenleg a GVC cégcsoportnak. Őt 
egy megfontolt, korrekt, kiegyensú-
lyozott és tudatos személyiségnek is-
mertem meg. Kevesen tudják, de már 
az ezt megelőző két évben is támogat-
ta a klubot. És ahogy már említettem, 
már ezer szál köti ehhez a környékhez.
– Ön mennyi időre tervez a csapat-

nál?
– Hét év alatt sosem gondolkodom.
– És hogyan látja magát hét év múl-

va?
– Öregebben. Akkor már 58 leszek, a 
fiam pedig majdnem 20. Szeretném 
mindenkivel megtalálni a közös han-
got, és azt a feladatot, amivel megbíz-
tak, tisztességgel végezni. Egy gazda-
ságilag és sportszakmailag is stabilan 
működő, az NB I.-ben szereplő, szép 
stadionban szép focit játszó csapatot 
látok magam előtt.

A teljes interjút 
a pecsma.hu oldalon olvashatják el.

A PMFC új ügyvezetője 
stabilitást akar teremteni

Kránicz Ákos: „A klub is egy gazdasági társaság”Kránicz Ákos: „A klub is egy gazdasági társaság”
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Ünnepélyes szenátusi ülés kere-
tében nyitotta meg szeptem-

ber 1-jén a tanévet a kormányközeli 
személyek által vezetett magánala-
pítvány fenntartásába került Pécsi 
Tudományegyetem (PTE). A PTE-n 
7500 új hallgató, köztük 1500 külföldi 
kezdheti meg felsőfokú tanulmánya-
it az új tanévben. A „modellváltás” 
után alig telt el néhány hét, és már 
„stratégiai megállapodást” kötött az 
egyetemmel Mészáros Lőrinc kong-
lomerátuma, a Mészáros-csoport.

 l Nimmerfroh Ferenc
A tanévnyitón a beszédek sorát Miseta 
Attila rektor nyitotta, őt Bódis József 
felsőoktatásért felelős államtitkár, a 
PTE kuratóriumának elnöke követ-
te, majd Péterffy Attila, Pécs polgár-
mestere lépett a pulpitusra. Markáns 
különbségek voltak a három beszéd 
között. Míg Bódis végig kőkeményen 
a modellváltás mellett „kampányolt”, 
addig Miseta sokkal visszafogottab-
ban, mérsékelt optimizmussal elemez-
te az új helyzetet. Péterffy Attila külön 
kiemelte, hogy ez alkalommal nem 
foglalkozik a modellváltással, beszéde 
diplomatikus volt, a város és az egye-
tem egymásra utaltságát hangsúlyozta. 

Miseta Attila:
 ÄÚjabb pályázati források felkutatá-
sa a cél, és a lehető legtöbb állami 
forrás megszerzése.
 ÄA jelen helyzettel való elégedetlen-
ség általános, van, aki itt megáll, de 
másokat ez cselekvésre sarkall.
 ÄA tervezett egyetemi teljesítmény-
értékelő rendszerről: nem várnak 
lehetetlent, de fokozatos javulást 
igen.
 ÄAz iparral való együttműködés ki-
emelten fontos.
 ÄA modellváltásról: az irányítás kö-
zelebb került: „jobban látják a hibá-
inkat, de az erényeinket is”.
 ÄKorábban nem látott fejlesztések 
valósultak és valósulnak meg.

Bódis József:
 ÄA modellváltásban „komoly fele-
lőssége van”, öt éve egy konferenci-
án indult el ebbe az irányba a gon-
dolkodás.
 ÄA modellváltás önmagában nem 
biztosítja az egyetem fényes jövő-
jét, ez egy lehetőség, sikerre akkor 
vihető, ha „megértjük lényegét és 
dolgozunk érte közösen”.
 Ä 1500 milliárd forintnyi fejlesztési 
lehetőséget hoz az egész felsőokta-
tásba a modellváltás.
 ÄMajdnem kettős szorzót jelent a 
modellváltás a működésben, és lé-
nyegesen több forrás érkezhet fej-
lesztésekre is, de nem biankó csek-

ken, hanem konkrét programok 
mentén.
 ÄEhhez vállalásokat kell tenni, indi-
kátorokat meghatározni.
 ÄNem mindenki hisz a modellvál-
tásban. „Győzzük meg azokat, akik 
még nem hisznek benne”.

Péterffy Attila:
 Ä Szeptember 1. a város és az egye-
tem közös ünnepe. 
 ÄAz egyetem a pécsi önkormányzat 
legfontosabb stratégiai partnere.
 ÄKiemelt rangot ad Pécsnek az egye-
tem.
 ÄPezsgést, színt, változatosságot 
hoznak a városba a diákok, és nem 
mellesleg jelentős forgalmat gene-
rálnak a kisvállalkozásoknak, so-
kan az egyetem után itt maradnak, 
itt telepednek le.
 ÄPécs legnagyobb munkáltatója a 
PTE, sok ezer családnak biztosít 
megélhetést.
 ÄA befektetők Pécsre csábításában az 
egyetemnek hatalmas szerepe van.

Mészáros ante portas
A tanévnyitó előtt néhány nappal je-
lentették be, hogy stratégiai megálla-
podást kötött a Mészáros-csoport a 
Szegedi és a Pécsi Tudományegyetem-
mel, a Neumann János, a Pannon vala-
mint az Óbudai Egyetemmel. 

Ezeket az egyetemeket 
az állam az utóbbi 

időszakban adta alapítványi 
fenntartásba.

A megállapodások hivatalosan megfo-
galmazott célja az együttműködésben 
résztvevő campusokon folyó kutatás-
fejlesztések elősegítésén túl a közös 
termékfejlesztéseken át a gyakorlati 
képzés biztosítása, valamint a doktori 

képzés támogatása, megnyitva ezzel 
a hallgatók számára a sikeres karrie-
rutat. A megállapodás értelmében a 
Mészáros-csoport együttműködik az 
egyetemek doktori képzéseivel, a ku-
tatások folytatásához szakmai támoga-
tást nyújt.
A PTE szenátusa január 29-én sza-
vazta meg, hogy az intézmény csatla-
kozzon a kormányzat által kitalált és 
elindított modellváltási folyamathoz. 

Augusztus 1-jével a PTE is átállt az 
alapítványi működésre, az egyetem 
élén egy kormányközeli személyek-
ből álló, mindenható és kívülről le-
válthatatlan kuratóriummal. Azaz 
egy hónap sem kellett, hogy az Or-
bán-rezsim által Európa egyik leg-
gazdagabb emberévé tett Mészáros 
Lőrinc cégbirodalma megjelenjen 
a PTE és a többi alapítványosított 
egyetem kapujában.

Tanévet nyitott a PTE, Mészárosékkal a kapui előtt

A Mészáros-csoport többek között a kutatásokhoz nyújthat „szakmai támogatást”A Mészáros-csoport többek között a kutatásokhoz nyújthat „szakmai támogatást”
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LAKÁS
Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/70/318-4000
Melinda utcában, 2 szobás, 58 nm-es, 
erkélyes, jó állapotú panellakás. Ár: 
16,55 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Nagy Imre úton, 2 szoba-étkezős, 
61 nm-es, műanyag ablakos, jó 
állapotú panellakás. Ár: 17,7 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

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

Bánky Donát utcában, 40 nm-es, 
1,5 szobás, erkélyes, gázkonvektoros 
téglalakás. Ár: 14,3 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/20/462-9891
Tulajdonostól, teljesen felújított, 
72 nm-es téglalakás, a Köztársaság 
tér közelében eladó. Iár: 34,5 MFt. 
Telefon: 06/30/664-7197
Eladó panellakást keresek (1,5-2 szobás). 
Nagy részben készpénzben. 
Telefon: 06/20/321-9340
Tettye park alatti, 1+2x1/2 szobás, kiváló 
állapotú, 89 nm-es társasházi lakás, 
kertkapcsolattal, gáz cirkófűtéssel, garázs 
lehetőséggel. Irányár: 26,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Tompa M. utcában, 34 nm-es tégla, 
emeleti szoba+étkező/konyha, fürdő/WC, 
(garzon), gázfűtéses, teljesen felújított 
lakás új barkácsműhellyel eladó. Irányár: 
18,3 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Páfrány utcában 52 nm, erkélyes, 2 szobás 
téglalakás eladó. Iár: 18,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Szigeti úton 45 nm, 1,5 szobás, 
felújított, 4/IV. emeleti lakás eladó. Iár: 
20,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Attila utcai, 64 nm, 2,5 szobás, erkélyes, 
első emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 
25,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Ispitaalja, orvosi e. közeli, 39 nm-es, 
1,5 szobás, földszinti, új társasházi lakás, 
kiskert+tároló+kocsibeállóval. Irányár: 
24,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Belváros, Irgalmasok utcai, földszinti 
lakások parkolóval: 2 szobás: 48 nm+ 
24 nm galéria, 30,5 MFt. 1,5 szobás: 
36 nm+12 nm galéria 21,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Rákóczi úton eladó egy 74 nm-es, 2 éve 
vezetékig felújított, földszinti lakás kerttel, 
tárlóval. Irányára: 33 MFt. 
Telefon: 06/30/237-5932

INGATLAN
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pellérd-szőlőhegyen, 50 nm-es, 2 szintes, 
lakható hétvégi ház pincével, hidroforos 
kúttal,1400 nm telekkel. Ár: 7,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Harkányban, a központtól 
nem messze, 2 szobás, 52 

nm-es, műanyag ablakos, gáz 
cirkófűtésű, téliesített, hőszi-
getelt nyaralóház. 17,2 MFt. 

06/30/929-9180

Pécs-Somogyban, 50 nm-es, 2 szobás, 2 
szintes, jó állapotú hétvégi ház. Ár: 13,8 
MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Harkányban, a gyógyfürdő közelében, 
2 szobás, 50 nm-es, teraszos, felújított 
nyaraló, saját kerttel. Ár: 12,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécsett, Zsebedombon eladó 1188 nm 
gyümölcsös, lakható kisházzal. Áram, 
gáz, víz van. Busz a közelben. Ár: 
9,9 MFt. Telefon: 06/30/648-5065
Hostel eladó. Ár: 32 MFt. olivehostel.fw.hu
Egerágon 107 nm, 4 szobás lakás, 
3200 nm gazdálkodásra, telekkel eladó. 
Felújításra szorul. Iár: 11,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

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

GDN Ingatlaniroda
www.tolnaikert.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

58 nm-es söröző forgalmas helyen, 
megszokott rendes vendégkörű, 
berendezéssel együtt eladó. Betegség 
miatt. Iár: 5,5 MFt. Telefon: 06/20/502-
1652
Pécsi külvárosi kis ház beköltözhetően, 
teljes berendezéssel eladó. Ha 
madárfüttyös teraszon napoznál, ha 
diófák alatt ringatózva hűsölnél, ha 
szereted a csendet ez az ingatlan rád vár. 
Nyaralónak is megfelelő, étkező, dolgozó, 
háló, fürdő, nagy terasz, rendezett kert. 
Ár: 18,4 MFt. Telefon: 06/70/351-7208
Pogányban tetőtér beépítésű, befejezés 
előtt álló,130 nm-es családi ház, 2679 
nm nagy telekkel eladó. Kivitelezőnek 
vagy befektetőnek ajánlom. Irányár: 
62.000 EUR. Telefon: 06/30/911-5968
Közép-Deindolban kétszintes, kétlakásos 
családi házban 3+1 szobás közepes 
állapotú családi ház, kétféle fűtéssel 
(gáz+vegyes), ásott kúttal eladó. Irányár: 
35,99 MFt. Telefon: 06/30/911-5968

Külföldi ügyfelek részére 
családi házat, ingatlanokat 

keresek. Jutalék 2,5%

06/70/318-4000

Keszűben,140 nm-es polgári stílusú 
családi ház, két garázzsal, nagy műhellyel, 
kétféle fűtéssel, közepes állapotban eladó. 
Irányár: 43,5 MFt (ár alkuképes). Telefon: 
06/30/911-5968
Szigeti városrészben 200 nm, kétszintes 
családi ház, 475 nm telekkel eladó. Iár: 
50,5 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Pécs-Vasas csendes és szép részén 
58 nm-es, 2 szobás, cirkófűtéses, 
bővíthető, jó sorház, 200 nm kerttel, 
garázzsal, alagsorral és tárolóval. Iár: 
12,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Pogányban 300 nm-es, 3 szintes 
medencés ház, 1865 nm-es telken 
eladó 99 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932

Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, 
kiváló állapotú lakóház kerttel 
és garázzsal. Irányár: 26,99 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Nagykozár központjában, 4 szobás, 
100 nm-es, felújított lakóház 90 %-os 
készültséggel, 2000 nm kerttel. Irányár: 
21,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Postavölgyben 2235 nm-es, 
összközműves telek pincés kisházzal 
eladó 7,85 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932

Eladó-kiadó üzleti tevékenységre 
alkalmas ipari területeket, 
raktárakat, csarnokokat, 

üzlethelyiségeket, irodákat 
keresek.

06/70/304-8034

Pellérdi szőlőhegyen eladó egy 980 nm-es 
telek tele szőlővel, gyümölcsfákkal, rajta 
egy 42 nm-es házzal. A tetőtér beépíthető, 
a szomszédban már családi házak vannak. 
Villany a házban, a vízellátás jelenleg 
ciszternáról megoldott. Iár: 9 MFt. 
Telefon: 06/30/237-5932

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Érkező cég részére kiadó ingatlanokat 
keresek. Telefon: 72/214-066
Kiadó házakat, családi házakat 
keresek ügyfeleim részére. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécsi, összkomfortos, bútorozott lakás 
kiadó. Telefon: 06/20/356-9930
Bútorozott szoba konyhával kiadó, 
külön bejárat. Telefon: 06/30/725-0480
Irodának kiadó egy 12 nm-es, II. 
emeleti helyiség wc/mosdóval a Színház 
térnél. Bérleti díj rezsivel: 45.000 Ft/
hó. Telefon: 06/30/237-5932

Építésre, földművelésre 
alkalmas telkek 1000–3000 m2. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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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

ÁLLÁS
Nyílászárók beépítésére munkatársat 
keresünk. Gyakorlattal rendelkezők 
előnyben. Telefon: 06/70/638-6402

OKTATÁS
Matematikából oktatást, érettségi 
felkészítést vállalok Pécs-Belvárosban 
vagy online sokéves gyakorlattal. Ár: 2500 
Ft/55 perc. Telefon: 06/30/477-8992
Angolból és németből beszédcentrikus 
oktatást, érettségi felkészítést vállalok 
Pécs-Belvárosban vagy online. Ár: 2500 
Ft/55 perc. Telefon: 06/30/477-8992
Szakács, Cukrász, Bolti eladó, Boltvezető, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam (Utolsó OKJ-s tanfolyamok)! 
Telefon: 06/70/420-7001 
www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

TÁRS
73 éves, özvegy, 154 cm, ápolt, 
intelligens nő vagyok korban hozzám illő 
férfitársat keresek. „Kertváros” jeligére 
a Tüke irodába, Széchenyi tér 1. sz.
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, metszés, 
permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498

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

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
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
D-roll. 30-50% kedvezménnyel. Új 
műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motororizálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555

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
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
Lakásszerviz, wc-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, munkalapok, 
zárak javítása, cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Metamorf lélekmasszázs, himolájaköves 
guasha masszázs. Telefon: 06/70/631-5394

Vízvezeték-szerelés, villamos javítások, 
biztosító ügyintézéssel, csőrepedések 
javítása. Telefon: 06/70/774-1140
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

Redőny, gurtnicsere, faredőny-javítás. 
Telefon: 06/30/859-8118
Építünk, mert szeretjük! Kőműves, 
burkoló munkákat, kerítés, támfal, 
medenceépítést, kert, park kialakítását 
vállaljuk. Telefon: 06/30/125-4155
Bútor összeszerelés és egyéb asztalos 
munkák. Telefon: 06/20/393-0842
Villanyszerelés. Telefon: 06/30/340-8824
Parkosítás, támfal, térkő, 
kerítés, veszélyes fák, kerti tavak, 
munkálatokat komplett brigáddal 
vállaljuk. Telefon: 06/30/750-7536
Lomtalanítást és fuvarozást 
vállalok. Telefon: 06/20/805-5041
Fodrász házhoz megy. 
Telefon: 06/70/582-0720

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak festése 
közületeknek is, garanciával. Telefon: 
06/20/962-1718
Teljes körű lakásfelújítás és 
homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, 
nyílászáró csere. Precíz munkavégzés 
elérhető áron, rövid határidővel, 
anyagbeszerzéssel, teljes lebonyolítással. 
Norbitech Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Kisebb kőművesmunkákat, betonozást, 
vakolást (szárító vakolás), fürdőszoba 
csempézését, lapozást vállalok, 
anyagosan is. Telefon: 06/20/520-8421
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137

Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, 
fűtésszerelés, gázkészülék javítás. 
Telefon: 06/30/361-0449
Gyógypedikűr férfiaknak is. 
Hajvágással. Telefon: 06/30/617-2003
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák, vízteres is. 
Telefon: 06/70/259-7618

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
Megbízható házaspár eltartási szerződést 
kötne idős személlyel. Telefon: 06/30/617-
2003
Szobafestést, mázolást, bútormozgatással, 
fóliázással, takarítással, korrekt áron 
vállalok. Telefon: 06/70/625-6592
Redőnyszerelés, faredőny-javítás, 
gurtnicsere. Telefon: 06/30/859-8118
Fuvarozást vállalok. Telefon: 
06/20/805-5041
Homlokzati hőszigetelést, 
gipszkartonozást, tatarozást, 
bővítést vállalunk gyors határidővel, 
garanciával. Telefon: 06/70/679-1927
Lomtalanítást és takarítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Vizes falak, lapostetők szigetelését, 
gombás, penészes falak, vakolatok 
cseréjét, rendbetételét vállaljuk. 
Telefon: 06/70/679-1927
Tetőjavítás, lakatosmunka, burkolás. 
Telefon: 06/70/774-1140
Tetők, kémények felújítását vállaljuk 
gyors határidővel, garanciával. 
Telefon: 06/70/679-1927
Vízvezeték-szerelés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
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Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Fűnyírást, bozótirtást, sövénynyírást 
vállalok. Telefon: 06/30/171-7762
Takarítást, lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/30/171-7762
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 72/713-
320, 06/30/227-7427
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Villanyszerelési munkákat garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Lakások festése, mázolása otthon felújítási 
támogatással. Telefon: 06/30/884-3032
Nyílászárók utólagos hőszigetelése svéd 
technológiával. Telefon: 06/30/884-3032
Pécsett Nagyikák Unokák Klubja 
havi egy alkalommal személyes vagy 
kislétszámú csoport foglalkozások 
közül választhatnak. Öt országban, 
ma élő magyar költők munkásságával 
amatőr színházat építünk 9 - 100 
éveseknek. Idősek-, fogyatékkal élők 
gondozása szakképzett személyi segítővel. 
Adósságbehajtás, ingatlanközvetítés. 
15 - 18 óráig: 06/30/551-5989
Kőműves, burkoló, kert és parképítő 
munkákat vállal megbízható kis 
csapat. Telefon: 06/30/125-4155
Fakivágás, veszélyes is, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308
Támfal, kerítés, térkő, lábazat fugázás, 
kocsibejáró, árok, rézsű képzés, 
mederlapozás, tetőátrakás, kézi 
földmunka, kerti tó építés (tisztítás), egyéb 
fizikai munka. Telefon: 06/20/488-3959
Családi házak felújítása, homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Fodrász házhoz megy Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720
Hidegburkolást, festést, homlokzati 
hőszigetelést, vizes falak szigetelését, 
átalakítását vállalom, gyors határidővel, 
garanciával. Telefon: 06/70/679-1927

Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Szobafestést, mázolást, homlokzatfestést 
vállalok takarítással, fóliázással, 
bútormozgatással, anyagbeszerzéssel, 
reális áron. Telefon: 06/30/685-5453
Lakásfelújítás! Csempézés, lapozás 
rövid határidővel, gyors, precíz 
munka. Telefon: 06/30/289-1107
Uránvárosban idősgondozás, házi 
segítségnyújtás. Telefon: 06/20/402-8205
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Vízvezeték, villanyszerelés, bojlerjavítás, 
csőtérés javítása. Telefon: 06/70/774-1140

VEGYES
Bontott faanyag ingyen elvihető. 
Telefon: 06/20/551-5584
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca 
felújítása, csempe-, ajtó-, ablak-, 
kerítésfestés. Telefon: 06/30/294-0144
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Fűtéshez hulladék fát keresek. 
Telefon: 06/20/576-8438

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
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
Babák, babaruhák és sok játék 
olcsón eladó. Telefon: 72/442-588
Könyvek, porcelán kerámiatárgyak és 
gyermekruhák olcsón eladók. 72/442-588

Tölcséres gramofont, fonográfot 
vennék. Telefon: 06/30/982-8518
Hagyatékot, dunyhát, párnát, 
Zsolnay cuccokat veszek, könyveket. 
Telefon: 06/20/805-5041

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Színesfémet és ócskavasat veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Eladó Hajdú mosógép, egy 
ülőkanapé, csillár, cipős szekrény, 
dohányzóasztal. Telefon: 72/314-798
Rossz automata mosógépet, régi kerékpárt 
keresek. Telefon: 06/30/982-8518

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

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

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
Női hajat veszek! Le is vágom! Házhoz 
megyek! Telefon: 74/445-279
Többféle műszaki cikk, kovácsüllő, 
normál. Telefon: 06/70/789-4248
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Erzsike. Telefon: 06/30/294-8063
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999

Vásárolok mindenféle 
papír régiséget, gyűjte-
ményt, kártyanaptárt, 
képeslapot, plakátot, 

képregényt, italos, üdí-
tős és egyéb címkéket, 

tárgyakat, retro játékokat, 
kártyát, vasút modelleket.

06/30/263-9677

Ilyen irodalmi fesztiválja Pécsnek 
eddig nem volt, de kell, hogy legyen
A szeptember 14-től 19-ig tartó első PécsLIT 
Irodalmi Fesztivál keretén belül olyan neves 
szerzők és előadók jönnek Pécsre, mint Parti 
Nagy Lajos, Nyáry Krisztián, Závada Péter, Spiró 
György, Grecsó Krisztián, Péterfy Bori, vagy épp 
Dés László. 
Az első alkalommal megrendezett fesztivál a ha-
gyományokon, illetve az irodalom népszerűsíté-
sén erősítene a városban: 7 helyszínen, több mint 
60 programmal várja majd az érdeklődőket.
A PécsLIT programsorával minden korosztályt megszólítanak: a 6 nap so-
rán délelőttönként óvodásoknak, iskolásoknak szóló programok, kora dél-
után középiskolásoknak szóló rendhagyó irodalomórák várnak, míg késő 
délután elsőkötetes szerzőkkel, népszerű írókkal való beszélgetésekre, előa-
dásokra ülhetnek be a nézők, és persze nem marad el a könyvvásár sem.
A programokat színházi előadások és zenés irodalmi estek is színesítik 
majd. A fesztivál részletes programja a PécsMa.hu-n olvasható.
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