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Pécs Pride: békés, jó hangulatú felvonulás volt
Beszállna az állam a pogányi reptérbe
Pécsi telkek fél áron, fiataloknak

Amit nem lehet kihagyni: 
ITT A FÉNYFESZTIVÁL



A pécsi önkormányzat elindítja a 
Dénesi Ödön Programot, ami ked-

vezményes telekvásárlást biztosít az 
első otthonukat építőknek.

 l Nimmerfroh Ferenc
Péterffy Attila polgármester az er-
ről tartott sajtótájékoztatón elmond-
ta, választási programja kiemelten 
kezelte a fiatalok itt tartását és Pécsre 
csábítását, a város élhetőbbé tételét. 
A most induló Dénesi Ödön Prog-
ram kedvezményes telekvásárlást 
biztosít Pécsett maradó, vagy a vá-
rosba visszaköltöző, első lakáshoz 
jutó fiataloknak. Komoly kihívás ez, 
mondta a polgármester, hiszen jelen-
leg korlátos gazdálkodási lehetősé-
gei vannak az önkormányzatoknak. 
Mint mondta, a telkeket független 
értékbecslő által meghatározott érté-
kük 50 százalékáért lehet majd meg-
vásárolni.

A sajtótájékoztatón részt 
vettek a városvezető koalíció 

frakcióvezetői is.

Ágoston Andrea arról beszélt, hogy 
több ütemben alakítják ki a telkeket, 
első körben 15 közművesített telket 
lehet majd megvásárolni, mégpe-

dig Borbálatelepen, a Hársfa utcától 
északra, a Mécses utcában. 
Siposné Bikali Éva mindehhez hoz-
zátette, hogy ha ezek a telkek elkelnek, 
akkor a Neumann János (Málom), és 
a Fagyöngy utcában (Rózsadomb), ké-
sőbb pedig Nagyárpádon alakítanak ki 
újakat.
Csaba István arról beszélt, hogy a 
Dénesi Ödön Programon kívül a ter-
vezett szociális lakásprogram is se-
gítséget nyújt majd a lakásproblémák 
megoldásában.

Fogarasi Gábor elmondta, elkészült 
az önkormányzat lakáskoncepciója, 
aminek ez a program is része. A kon-
cepciót először a témában érintett civil 
szervezeteknek juttatják el véleménye-
zésre, majd a sajtónak is bemutatják.
Kunszt Márta szerint kiemelten fon-
tos, hogy a fiatalok újra fantáziát lás-
sanak ebben a városban és leteleped-
jenek.
Ruzsa Csaba arról beszélt, hogy át-
fogó gazdaságfejlesztési koncepció-
val készül a város. A lakhatás mellett 

munkalehetőséget is biztosítani kell 
a fiataloknak, mondta, zöldebbé és 
okosabbá kell alakítani a várost, en-
nek érdekében több lépést is tervez-
nek tavaszig, és számos szereplővel 
egyeztetnek, hiszen az önkormányzat 
egyedül nem tud minden kapcsolódó 
problémát megoldani.
A Dénesi-programról elmondta, az 
adásvételi szerződésben meghatároz-
zák majd, hogy mikorra kell hasz-
nálatbavételi engedélyt szerezni az 
építendő házra. A jelenleg a Pécsi Va-
gyonhasznosító tulajdonában lévő tel-
keket csak saját célra lehet használni. 
A PécsMa kérdésére az alpolgár-
mester elmondta, a telket vásárlók 
nem lehetnek fiatalabbak 18-nál, és 
idősebbek 40-nél. Előnyt élveznek 
azok, akik érettségivel és egyetemi 
diplomával rendelkeznek. Nincsenek 
ugyan kizárva a programból az egye-
dülállók, de a gyereket tervező, vagy 
már gyerekkel rendelkezők párok 
szintén előnyt élveznek az elbírálás 
során.
A pécsi közgyűlés legutóbbi ülésén 
megszavazta a Dénesi Ödön Program 
elindítását. 
Dénesi Ödön építész többek között 
Uránváros és Kertváros tervezője 
volt.

Telkek fél áron az első otthonukat építőknek

A cél a fiatalok Pécsen tartásaA cél a fiatalok Pécsen tartása
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Nem támogatja az önkormányza-
ti átvilágítás teljes anyagának 

kiadását, mert az jelenleg sértené a 
folyamatban lévő nyomozások, eljá-
rások érdekeit – mondja dr. Bodnár 
Imre főátvilágító, ügyvéd. Ugyan-
akkor részletesen beszámolt arról, 
mennyibe került mindez eddig a pé-
csieknek, és hogy miért éri meg erre 
költeni.

 l Nimmerfroh Ferenc
Egy, ez előző, fideszes városvezetéssel, 
és ahhoz kötődő szereplőkkel szoros 
kapcsolatot ápoló kiadvány közérdekű 
adatigénylést nyújtott be nemrég pécsi 
önkormányzati cégekhez. Kikérték a 
másfél éve indult átvilágítás gyakor-
latilag teljes dokumentációját, illetve 
azt, mennyibe került eddig az a pécsi-
eknek. 
A lap egyébként nem hagy kétséget 
afelől, hogy mit gondol az átvilágítás-
ról, hiszen ezt a szót cikkeiben rend-
re idézőjelek közt szerepelteti, több 
alkalommal leírták, hogy szerintük 
az egész csak „bunkósbot”, „politikai 
fegyver”, semmi eredménye nincs, va-
lamint hogy rengeteg közpénzbe, akár 
100-200 millióba is került.
Lapunkat a pécsi önkormányzat cége, 
a Pécsi Kommunikációs Központ adja 
ki. Rendszeresen közöljük az önkor-
mányzat hivatalos híreit, így többször 
hírt adtunk az önkormányzatot, an-
nak cégeit és intézményeit érintő át-
világítási folyamat aktuális állásáról is 
az elmúlt hónapokban. Cikkeinkben 
többnyire dr. Bodnár Imre, az átvilá-
gítást végző szakértői csapat vezetője 
nyilatkozott.
Lapunkat dr. Bodnár Imre most azért 
kereste meg, hogy beszámoljon az át-
világítás eddigi pontos költségeiről, 
illetve hogy elmagyarázza, miért nem 
támogatja, hogy kiadják a fent említett 
Fidesz-közeli kiadványnak az átvilágí-
tás anyagait.

Húsz hónap, három 
terület, tizenöt szakértő, 
plusz az egész munka 
felügyelete
Dr. Bodnár Imre először az alaphely-
zetet magyarázta el. Mint mondta, az 
átvilágításnak három területe van:

 Ä az önkormányzati cégek; 
 Ä az önkormányzati intézmények, 
 Ä és a polgármesteri hivatal.

A három terület átvilágítását 15 szak-
értő végzi, munkájukat ő felügyeli.

A céges átvilágítás a PSN 
Zrt. kivételével befejeződött, 

ez azt jelenti, hogy az 
adatértékelési szakasz 

lezárult.

Megfelezett ügyvédi 
költségek: a forrás
Legelőször az ügyvédi költségeket vi-
lágították át, ez a Fidesz időszakában 
cégenként évi átlag 28 millió forint 
volt 2015 és 2019 között, összességé-
ben öt év alatt meghaladta az 1,2 mil-
liárd forintot. 
„Ezt cégenként évi átlag 9,5 millióra 
sikerült levinni, ezzel megteremtődött 
a forrás az átvilágításra” – fogalmazott 
dr. Bodnár.
Ha ehhez hozzáadjuk az átvilágítás 
költségét, még akkor sem éri el 2020-
ban az ügyvédi költség a korábbi felét 
sem a cégek esetében.

Ennyibe került 
az átvilágítás
Az önkormányzati tulajdonú cégek át-
világítása: 

 Ä 63 millió 90 ezer forintba került;
 Ä 4106 munkaórát igényelt; 
 Ä 15 szakember végezte;
 Äközel 3,4 milliárd forint szabályta-
lanul felhasznált közpénzt találtak; 
 Ä ebből a mai napig közel 1 milliárd 
forintot érintően történt feljelentés.

Az intézményi átvilágítás 3 millió 612 
ezer forintba került. A polgármesteri 

hivatal átvilágítása pedig 896 ezer fo-
rintba. A három terület átvilágításának 
húsz hónapja tartó felügyelete 7 millió 
510 ezer forintjába került az adófize-
tőknek.
Összesen tehát 75 millió 108 ezer fo-
rint közpénzt költött el eddig a város 
az átvilágításra. 
„Ezzel szemben a fideszes időszakban 
volt arra példa, hogy egy ügyvéd, egy 
év alatt önkormányzati cég megbízásá-
ból több mint 50 millió forint megbí-
zási díjat vett fel – mondta dr. Bodnár 
Imre.

Mennyit lehet 
visszaszerezni 
az eltűnt pénzből?
Az átvilágítás eredményeként történt 
már önkéntes visszafizetés, mégpedig 
közel 22 millió forint értékben. A bí-
róság ezen kívül zár alá vett 277 millió 
forint értékű vagyont. Ez a majdnem 
300 millió forint dr. Bodnár szerint 
többszörösen fedezi az átvilágítások 
költségeit.
„És ez csak egyetlen ügy, de számos 
másikban is folyik eljárás, több esetben 
komoly esély van az okozott kár meg-
térülésére, azaz egészen biztosan meg-
éri az önkormányzatnak az átvilágítás 
végigvitele” – fogalmazott az ügyvéd.

„Azért kerül ennyibe, mert rendkívül 
sok visszaélést találtunk, 17 ügyben 
folyik eljárás. Várható, hogy a követ-
kező időszakban további feljelentések 
történnek, jelenleg három vár beadás-
ra” – mondta dr. Bodnár Imre. Úgy 
véli, nem kellene ilyen nagy volumenű 
átvilágítást végezni, ha a fideszes idő-
szakban tisztességesen ellenőrizték 
volna a közpénzgazdálkodást, de nem 
tették.
Tudja, hogy nem olcsó az átvilágítás, 
de ez az ára annak, hogy „a bűncselek-
mények útján kivont közpénzek” visz-
szakerüljenek az önkormányzathoz.
Az önkormányzat gazdálkodó szer-
vezeteinek teljes spektrumát átnézik, 
ha ezzel végeztek, tiszta lappal lehet 
indulni – mondta.

Sértheti az eljárások 
érdekeit az anyag kiadása
Az ügyvéd elmondta, nem támogatja, 
hogy az átvilágítás anyagait kiadják, 
mivel ez a nyomozások érdekeit sért-
heti, főleg ha olyanok kezébe kerül, 
akik szoros kapcsolatban állnak azok-
kal, akiket az átvilágítás érint.
„Büntetőeljárások előkészítő anya-
gairól és adatairól van szó, ezeknek a 
kiadása az eljárások eredményességét 
akadályozhatja” – tette hozzá.

„Ára van az eltűnt közpénzek visszaszerzésének”

Dr. Bodnár Imre Dr. Bodnár Imre 
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Nyár után is folytatódnak a jobbnál jobb progra-
mok Pécsett és környékén. Lassan mindenhol 

véget ér a szüret, ezt pedig nem is lehetne jobb 
helyen megünnepelni, mint az ország legjobb bo-
rainak hazájában, Villányban. Jó hír, hogy a finom 
nedű kedvelőinek lehetősége nyílik közösen, biz-
tonságban, különjáratú busszal eljutni a Vörösbor 
Napok helyszínére, ahol többek között a Republic 
és a Kowalsky meg a Vega koncertje vár. Mutatjuk. 

A vidék legjobb vörösboraival és közel 60 program-
mal várja látogatóit a bor városa! Az ország egyik 
leghíresebb borászati-kulturális rendezvényére, a 
Villányi Vörösbor Napokra ismét többezer látogatót 
várnak a szervezők a rendezvénytérre, a pincesorra, 
a Diófás térre és a város több pontjára. Október első 
hétvégéjén 33. alkalommal rendezik meg a három-
napos nyárzáró és őszköszöntő ünnepi rendezvényt, 
amely számos különleges programmal várja a bor-, a 
gasztrokultúra, a hagyományőrzés és a művészetek 
iránt érdeklődő vendégeket.
A színpadi produkciók hagyományosan pénteken 18 
órakor kezdődnek a Villányi Borrend köszöntőjével 
és a Villányi Fúvószenekar koncertjével. A pénteki 
megnyitót követően egyszerre a város több pontján 
startolnak el a programok. A Rudan Joe Akusztik, a 
Republic zenekar, a Bohemian Brass Band is játszik 
majd a hajnalig tartó utcabál előtt. Mindezek mellett 
lesz Vivat Bacchus és Made in B fellépés, trófeamust-
ra és vadpörköltkóstoló is.
Szombaton napközben a kiállítások, konferenci-
ák és a Borakadémia programjai mellett ismét lesz 
borbarangolás a Szársomlyó hegyén, traktoros Ör-

dögárok túra, gyerekprogramok, 14 órától pedig 
a Borkirálynő és a Borkirály vezetésével az ország 
leglátványosabb szüreti felvonulásának is részesei le-
hetnek a vendégek, amit ünnepélyes hordócsapolás 
követ. A Kelemen Kabátban popzenekar koncertje, a 
Kowalsky meg a Vega produkciója is fergeteges lesz 
aznap. A Redy színpadon lesz a Bartók Béla Férfikar 
kóruskoncertje és a Villányi Kulturális Egyesület be-
mutatója, majd az Oti Voice & BASS, a LivingRoom 
Akusztik, végül a Konyha zenekar játszik.
Vasárnap ismét regisztrálni lehet az Ördögárok 
túrára, láthatjuk a villányi Attitude Balettcsoport 
bemutatóját, 15 órától pedig a Mano Swing gyerek-
koncertje és az Operett-Musical Voices „Borban a 
vígasság” műsora várja a családokat a Diófás térre.
A hétvégére közel 30 borászat és számos neves pin-
cészet települ ki legjobb boraival a rendezvénytérre, 
a legendás pincesoron pedig a régió borai mellett is-
mét különlegességek várják a látogatókat: a környék 
legfinomabb rétese éppúgy megkóstolható itt, mint a 
szőlőmaglisztből készített házicsemege vagy a borok 
mellé ajánlott kiváló házisajtok.

Ezt kell tudni a fesztiválbuszokról: 
 ÄAz úti cél természetesen Villány, a buszra pedig 
a következő megállóhelyeken lehet felszállni: 
Pécs főpályaudvar (8-as kocsiállás); Árkád – au-
tóbusz-állomás (déli oldal); temető – déli kapu; 
Kozármisleny – Mikszáth Kálmán utca; Újpetre 
– posta; Palkonya – vasútállomás.
 ÄA menetjegy Pécs és Villány között, egy irányba 
1000 forintba kerül (tehát oda-vissza 2000 forint 
személyenként). Pécsett felszállva a buszon vált-

hatjuk ki, Villányban pedig Tüke Busz standnál 
vagy a buszon.
 ÄA buszokra érkezési sorrendben lehet felszállni, 
akkor is ha a visszafelé útra is előre megvettük a 
tiketet. Regisztrációra nincs szükség.
 ÄA vírusvédelmi szabályok a tömegközlekedésre vo-
natkozó hatályos intézkedések szerint alakulnak.

Menetrend:
PÉCS–VILLÁNY VILLÁNY–PÉCS

Indul Érkezik Indul Érkezik

19:00 19:50 22:30 23:20

20:00 20:50 23:00 23:50

23:20 00:10 01:15 02:05

23:50 00:40 01:45 02:35

VILLÁNY – Harkány – Siklós – VILLÁNY 
(csak szombat este) 

Indul Harkány Siklós Érkezik

20:00 20:25 20:35 20:45

21:00 21:25 21:35 21:45

00:10 00:35 00:45 00:55

00:40 01:05 01:15 01:25

 
A fesztiválon lesz többek között utcabál és szüreti 
felvonulás, de koncertek, előadások, és persze sok 
finom szomjoltó, valamint étel is megörvendezteti a 
Villányba látogatókat.

Koncertek, ínycsiklandozó ízek, jókedv: jönnek a Villányi Vörösbor Napok!
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2011-ben kezdte meg működését a 
LAFARGE Cement Magyarország 

Kft. Királyegyházi Cementgyára, 
amely Európa legmodernebb és ala-
csony karbonlábnyomú cementgyá-
rai közé tartozik. A LAFARGE fenn-
állásának 10. jubileumi évfordulóját 
munkatársainak, valamint a helyi kö-
zösségnek szervezett programokkal 
ünnepelte a héten.

10 éve a hazai építőipar 
élmezőnyében
A LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. 2011-ben lépett a magyar épí-
tőanyagipari piacra: francia márka-
névvel és egy olyan cementtel, amely 
más eljárással és berendezésekkel ké-
szült, mint az előző évtizedekben meg-
szokott cementek. A gyár építése 2007. 
szeptember 6-án kezdődött, ekkor 
történt meg az alapkőletétel. Az épít-
kezésben közel 3 500 ember vett részt, 
a beruházás értéke 72 milliárd forint 
volt. A hivatalos gyáravatóra 2011. 
szeptember 15-én, vagyis 10 éve került 
sor. A LAFARGE rövid idő alatt, 2018-
ra elérte gyártókapacitásának 100%-os 
kihasználtságát. A folyamatos terme-
lés mellett a vállalat a kezdetek óta 
szívügyének tekinti a környezettuda-
tos működést. Ennek megfelelően az 
elmúlt 10 évben több beruházást is 
megvalósított a cementgyártás tech-

nológiáját illetően. Ezek az innovatív 
megoldások mind az alternatív tüzelő- 
és nyersanyagok minél szélesebb kör-
ben történő felhasználását célozták.
„Nagy és meghatározó változáso-
kon mentünk keresztül ebben a 10 
évben. Annak ellenére, hogy a Ki-
rályegyházi Cementgyár az elérhető 
legmodernebb technológiával épült 
meg, folyamatosan lépést tartot-
tunk a fenntartható működést célzó 
technológiai újításokkal. Az elmúlt 
időszakban több mint 4,5 milliárd 
forint értékben valósítottunk meg 
több olyan beruházást is, amelyek 
az ökológiai lábnyomunk csökken-
tését segítik elő.  Előbb 2014-ben a 
Geocycle márkanév alatt bevezettük 
a másodlagos tüzelőanyagok felhasz-
nálását a cementgyártás során, ehhez 
kapcsolódóan egy tüzelőanyag-csar-
nokot és zárt-feladó rendszert építet-
tünk. Ezt követően pedig 2019-ben 
a klór-bypass technológiai nagybe-
ruházást hajtottuk végre” – mondta 
Hoffmann Tamás, a LAFARGE Ügy-
vezető igazgatója, a 10. Jubileumi 
ünnepségen.
A LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. szakértelmét fennállása óta több 
nívós díjjal, elismeréssel jutalmazták, 
a vállalat legjelentősebb eredménye 
mégis az, hogy fennállása óta több, 

mint 30%-kal csökkentette a fajlagos 
CO2 kibocsátását.
„Büszkeséggel tölt el minket partne-
reink elégedettsége és a velük létrejött 
hosszútávú közös munka, női mun-
katársaink iparági átlagot meghaladó 
mértéke, karbon-lábnyomunk folya-
matos csökkentése, innovatív ipari 
megoldásaink alkalmazása, a fenn-
tartható, zöld gondolkodás és az az ér-
tékrend, társadalmi felelősségvállalás, 
amely önkéntes munkák keretében 
és a helyi közösségekkel való együtt-
működésben valósul meg, immár egy 
évtizede” – fejezi be gondolatát Hoff-
mann Tamás.

Jubileumi 
rendezvénysorozat
A jubileum alkalmából a pandémia adta 
lehetőségekhez mérten a LAFARGE 
rendezvénysorozatot hirdetett: 2021. 
szeptember 17-én rendezték meg ha-
todik alkalommal az “Együtt Gyerme-
keinkért” Szentlőrinc-Királyegyháza  
Jótékonysági Futóversenyt. A Király-
egyháza és Szentlőrinc településekkel 
együtt szervezett rendezvényen rekord- 
számú résztvevő volt: több mint 400 
gyerek és felnőtt futott együtt az egész-
séges életmódot népszerűsítve. Idén 
a helyi vállalkozók és a LAFARGE 
partnereinek összefogásával rekord-
mennyiségű, együttesen mintegy 1,5 
millió forint értékű tárgyi támogatás-
ból valósulhatott meg a futóverseny 
díjazása. Ezen felül az anyagi támo-
gatásokból és nevezési díjakból idén 
több mint hétszázezer forint gyűlt ösz-
sze, amelyből a szervezők a résztvevő 
iskolák számára sporteszközöket vá-
sárolnak. Az idei év különlegessége az 
volt, hogy a futóverseny történetében 
először minden befutó egyedi, kéz-
zel készített beton éremben részesült, 
amit a cementgyár dolgozói és család-
tagjai készítettek. A hulladékmentes-
ségre törekedve újrahasznosítható és 
újratölthető poharakat kaptak a futók, 
amiket a frissítő pontokon használ-
hattak. A futóverseny mellett Nyílt 
Napot is tartottak, ahol az érdeklődők 
betekintést nyerhettek a Királyegyházi 

Cementgyár gyártási folyamataiba és 
mindennapjaiba. A 8. osztályos, helyi 
iskolás gyerekekkel pedig – a tavasszal 
meghirdetett pályázat eredményeként 
– emlékfák ültetésére került sor.

Az emberiség és a bolygó 
jövőjét építjük
A 10. évforduló jelentős mérföldkő, 
amely nem csak számvetésre és az el-
múlt 10 év eredményeinek összegzésé-
re, de a jövőbe tekintésre is ösztönöz.
„A LAFARGE számára fontos stratégiai 
cél, hogy 2050-re elérjük a karbon-
semleges működést és ezáltal Európa 
zöld szíve legyen a Királyegyházi Ce-
mentgyár. Innovatív fejlesztéseinknek 
köszönhetően a magyar építőipart 
nemcsak minőségi, de zöld alapanya-
gokkal lássuk el. Ezáltal fenntartható, 
még élhetőbb városok épüljenek mind 
technológiailag, mind tartósság szem-
pontjából. Mi, a LAFARGE-nál hosszú 
távon és fenntartható módon gondol-
kodunk és emiatt szívügyünknek te-
kintjük, hogy nemcsak az emberiség, 
de a bolygó jövőjét is építsük” – nyi-
latkozik a vállalat zöld céljairól Zadra-
vecz Zsófia, Fenntarthatósági és mar-
ketingkommunikációs igazgató. (x)
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2021. szeptember 27.pécsi hírek 5



Szeptember 21-én ülésezett a pécsi képvise-
lő-testület, 39 napirendi pont volt. A legérdeke-

sebb történéseket és döntéseket foglaltuk össze.

 l Nimmerfroh Ferenc
Első napirendi pontként a testület módosította az 
önkormányzat költségvetését: az eredeti, 49 milliár-
dos bevételi és kiadási főösszeg több mint 19 milli-
árddal emelkedett, 68 milliárdra változott. 

Elfogadták 
a Dénesi Ödön Programot
A telekvásárlásra azok a legalább 10 éve Pécsett lak-
címmel rendelkező 18–40 év közötti lakosok pályáz-
hatnak, akik önálló ingatlantulajdonnal nem rendel-
keznek. Az adásvételi szerződésbe biztosítékokat is 
beépítenek. Amennyiben a nyertes pályázó 4 éven 
belül nem rendelkezik hatályos használatba vételi 
engedéllyel, úgy a telek visszakerül az értékesítőhöz, 
a Pécsi Vagyonhasznosítóhoz. 

A 3. év végére a készültség legalább 
50 százalékos kell, hogy legyen. 

Az adásvételre szánt építési telkeket jelzálogjoggal 
és elidegenítési tilalommal biztosítja az értékesítő. 
(Részletek a 2. oldalon.) Csizmadia Péter (Fidesz) 
több módosítást is kezdeményezett, ezek közül egyet 
fogadtak el (3+1 év az építkezésre).

Dr. Kóbor Józsefet zöldbiztossá 
választották
Környezetvédelmi és fenntarthatósági megbízott lesz 
az LMP képviselője, díjazást nem kap a munkájáért, 
de akkora kerettel rendelkezik majd, mint egy egyé-

ni választókerületből a testületbe jutott képviselő. 
Csizmadia Péter (Fidesz), és Berényi Zoltán (ÖPE) 
ez utóbbit nehezményezték.

Nyolc új elektromos busz érkezik
Sikeresen szerepelt a város a Zöld Busz Programiro-
da pályázatán, így a jövő év elején újabb nyolc, tisz-
tán elektromos hajtású busz érkezik Pécsre. Az 1,2 
milliárd forintos pályázati támogatás folyósításához 
támogatási szerződést kell kötni, erről döntött a köz-
gyűlés. Az önrész egyébként több mint 500 millió fo-
rint, amit az Európai Fejlesztési Bank hitelkeretéből 
biztosít Pécs.

Kővári javaslata 
a Pécs Pride kapcsán
Kővári János (ÖPE-KDNP) határozati javaslatot ter-
jesztett a közgyűlés elé, ami arról szólt, hogy az ön-
kormányzat hogyan járjon el legközelebb egy, a Pécs 
Pride-hoz hasonló rendezvény kapcsán, és hogy azo-
kat, akiket kár ért a rendezvény miatt, kártalanítsák. 
Kővári azt mondta, neki a felvonulással van baja, 
nem pedig a kisebbségekkel, majd hozzátette, hogy 
sok gyerek vett részt a szerinte szexuális propagandát 
tartalmazó rendezvényen. Végül javasolta egy olyan 
vizsgálóbizottság felállítását, mely a rendezvénnyel 
kapcsolatban érkező esetleges lakossági és vállalkozói 
panaszokat, kártérítési igényeket kezeli majd. 

Péterffy: ebben az uszításban nem 
veszek részt
Péterffy Attila személyes véleményét megfogalmazva 
azt mondta: Kővári János felterjesztése politikailag 
elfogadhatatlan. „Azért jelentkeztem polgármester-
nek, hogy az ilyen felelőtlen politikával szemben fel 

tudjak lépni. Ebben az uszításban, politikai ámokfu-
tásban nem vagyok hajlandó részt venni” – mondta, 
majd több képviselővel együtt kivonult a teremből.  
A testület határozatképes maradt.
Kunszt Márta (DK) arról beszélt, hogy a kormány 
politikája osztja meg az embereket ez ügyben.  
A rendőri készültség az ellentüntetés miatt volt, mert 
„idehívták” a Mi Hazánkat – mondta. A Fidesz azért 
tartja felszínen a témát, hogy politikai tőkét ková-
csoljon belőle – fogalmazott a képviselő.
A testület elutasította Kővári határozati javaslatát.

Közlemény: provokáció, hazudozás
Nem sokkal a történések után a Pécs Jövője Frak-
ciószövetség közleményt adott ki, amiben azt írták, 
hogy Kővári a pécsiek közösségét mérgezi, míg az 
aláírók számára a legfontosabb a közösségépítés. A 
városvezetők szerint politikának semmi keresnivaló-
ja nincs egy, a Pécs Pride-hoz hasonló civil rendez-
vényen, ami egyébként rendben lezajlott. Mint írták, 
a frakciószövetség felháborítónak tartja Kővári János 
és társulata folyamatos hazudozását, provokációját.

A most már kilenc pécsi iskolánál 
kialakított Kiss & Go parkolókat 

sokan még nem megfelelően hasz-
nálják, ezzel mások dolgát megnehe-
zítve a reggeli érkezésben. Az álta-
lunk megkérdezett szakértő szerint 
csak egy kis odafigyelésre van szük-
ség a helyes magatartáshoz.

 l Szakács Miklós
Ahogyan azt korábban már megírtuk, a 
szeptemberi iskolakezdésre a Belvárosi 
Általános Iskolánál is felfestették a Kiss 
& Go parkolóhelyeket, így most már 
kilenc pécsi oktatási intézménynél lett 
könnyebb azok dolga, akik reggel autó-
val viszik gyermeküket iskolába.
Igen ám, csakhogy egyelőre sokan 
vannak, akik nem úgy használják 
ezeket a parkolóhelyeket, ahogyan 
kellene. A Kiss & Go lényege ugyanis 
az, hogy ott csak a be-, illetve kiszál-
lás idejére álljon meg az autó. Ennek 

ellenére gyakran jelentkező probléma, 
hogy a szülők a gyerekükkel együtt 
bemennek az iskolába, a kocsit pedig 
addig a parkolóhelyen hagyják.

– Napközben rend szerint parkolnak 
ezeken a helyeken, de ezzel nincs is 
baj – mondta el lapunk érdeklődé-
sére tapasztalatát Pálfy Balázs gép-

járművezető-szakoktató. – Reggel 8 
és délután 3 óra között, valamint 17 
óra után ugyanis a Kiss & Go parko-
lóhelyek is „normál” parkolóhelyként 
funkcionálnak. A kihelyezett „vára-
kozni tilos” jelzőtáblák és kiegészítő 
tábláik egyértelműek. Azokon jól lát-
ható, hogy reggel 7–8 között, illetve 
délután 15–17 óra között várakozási 
tilalom van érvényben az adott sza-
kaszon. Egy kis odafigyelésre van csu-
pán szükség, és a jelzőtábla megfelelő 
értelmezésére. 

Az egyértelműen mutatja 
meg, hogy mit lehet, és mit 

nem lehet tenni.

Érdemes tehát odafigyelni a táblákra, 
és betartani az azokon szereplő utasí-
tásokat. Ezzel nem csak a többi közle-
kedő dolgát lehet megkönnyíteni, de 
elkerülhető egy esetleges büntetés is.

Még meg kell tanulnia a pécsieknek a Kiss & Go parkolók használatát

Zöldbiztos, zöldbuszok, adok-kapok, 
kivonulás – ülésezett a közgyűlés

Szükség van egy kis odafigyelésre Szükség van egy kis odafigyelésre 
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Szeptember 18-án rendezték meg a Pécs Pride 
felvonulást. A Kossuth térről közel kétezer, az 

LMBTQ+ emberek jogaiért kiálló felvonuló indult 
el, a tömeg a Szent István térre érve 2500-3000-
esre duzzadt. Volt mihazánkos, betyársereges el-
lentüntetés is, egészen szélsőséges, a harmincas 
évek Németországát idéző kijelentésekkel, de egy 
Fidesz-szövetséges politikus, Kővári János is el-
lentüntetést szervezett. Nagy rendőri készültség 
volt, számos közterületet lezártak néhány órára, 
de a Pride békésen és jó hangulatban zajlott, nyo-
ma sem volt az ellenzők által előzetesen emlege-
tett provokatív jeleneteknek. Egyszerűen annyi 
történt, hogy több ezer ember kiállt egy fontos 
ügyért. Az ellentüntetések nagyságrendekkel ke-
vesebb embert mozgattak meg. 

 l PécsMa.hu
A nap a Fidesz-szövetséges ÖPE-vezér Kővári János 
által szervezett ellentüntetéssel kezdődött délelőtt 10 
órakor. A Széchenyi téren maximum pár száz ember 
jelent meg. Ott volt Hoppál Péter fideszes ország- 
gyűlési képviselő, énekelt Rudán Joe rockzenész, és 
beszédet mondott Jeszenszky Zsolt kormánybarát 
médiaszemélyiség.
Késő délelőtt több száz rendőr jelent meg a bel-
városban, csapatszállító járművek hozták őket, 
ez tényleg meglehetősen szokatlan, és nyomasztó 
látvány volt. Igaz, azt ritkán hangsúlyozzák, hogy 
a sok rendőrre és a lezárásokra nem a Pride-on 
vonulók, hanem az ellentüntetők, főleg a tettle-
gességtől sem visszariadó gyűlölködők miatt volt 
szükség. Ahogy egyébként a rendezvényt is a ren-
dőrség engedélyezte, úgy a lezárásokról is a ren-
dőrség döntött, nem az önkormányzat és nem a 
rendezvény szervezői.
12-től a rendőrök kordonokkal lezárták a menet és 
az ellentüntetések által használt közterületeket és 
környéküket, körülbelül százméterenként 3-4 fős 
rendőri csapatok ellenőrizték a belvárosban közle-
kedőket. A Barbakánnál már kettőtől gyülekeztek 
a Mi Hazánk Mozgalom, a Betyársereg, valamint a 
Magyar Önvédelmi Mozgalom háromkor kezdődő 
rendezvényére az ellentüntetők. Végül a résztvevők 
számára is csalódást okozott, hogy mindössze 130-
an hallgatták a beszédeket.  László Attila, a Magyar 
Önvédelmi Mozgalom vezetője szerint a deviáns, 
elkorcsosult alakok ellen kötelességük harcolni. Azt 
mondta, ne csodálkozzunk azon, hogy a magyar 
lányok cigányokkal és külföldiekkel járnak, mert a 
magyar férfiakat impotenssé tette az LMBTQ-pro-
paganda. Pécsen a természet rendje ellen indítottak 

hadjáratot, mondta, de ők nem hagyják terjedni a 
fertőzést. 
A mihazánkos Dócs Dávid arról beszélt, hogy a bol-
sevikok utódai „szivárványszínű rongyaikban jön-
nek újra elő”. Dr. Apáti István, a párt alelnöke pedig 
kijelentette: azt szeretné, ha a lánya nem egy király-
lánnyal, hanem egy herceggel jönne haza. 
A műsor négy óra körül véget ért, a résztvevők ha-
zamentek.
A Pride gyülekezőhelyén, a Kossuth téren három 
órától egyre nőtt a tömeg, ami végül kis késéssel, 
negyed öt körül indult el. A szervezők ezer főre szá-
mítottak, de annál jóval többen jöttek el. Zömében 
fiatalok vonultak, de minden korosztály képviseltette 

magát, ismert pécsi arcok is feltűntek a tömegben, 
akik közül többen szolidaritásból jöttek el. A menet 
zenei aláfestés mellett a Király utca keleti végébe vo-
nult, majd onnan végig a Király utcán a Széchenyi 
térre, annak keleti oldalán fel a Janus Pannonius ut-
cához, majd a végállomást jelentő Szent István térre, 
ahol színpad várta a résztvevőket. Itt beszédek kö-
vetkeztek.
(Akik megbotránkoztató jeleneteket, bőrtangás 
férfiakat, vonagló táncosokat és hasonlókat vizio-
náltak, és hetek óta provokatív felvonulásról beszél-
tek, elég nagyot tévedtek. Semmi ilyesmi nem volt. 
Ahogy helyszíni tudósítónk fogalmazott: „sok szi-
várvány, sok színes ruha, sétálás, és sok zene, teljesen 
normál.”)
Steiner Kristóf a Szent István téren arról beszélt, 
hogy régóta álmodik egy ilyen pillanatról. Imádja 
Budapestet, „de el kell szakadni attól, hogy mindent 
ott csinálunk”. „Mindegy, hogy ti honnan jöttetek, 
hol laktok. Fontos mérföldkő, hogy itt vagytok, és 
kiálltok az LMBTQ-emberek mellett” – fogalmazott. 

Kijelentette: nemet kell mondani arra, 
hogy „egy diktatúra törvényei előtt nem 

vagyunk egyenlőek”.

Pálné dr. Kovács Ilona pécsi akadémikus, egyetemi 
tanár kijelentette: a Pride a francia forradalom hár-
mas jelszavát idézi. A szabadság, testvériség, egyen-
lőség ma veszélyben van, mondta. Könnyek között 
beszélt arról, hogy a fiát kirekesztheti ez a kormány, 
ezért nem szeretné, hogy az állam ezt a politikát 
folytassa. Pécsett, a béke városában is tapasztalható, 
hogy zsigerekbe hatol a kormánypropaganda, a gyű-
lölködés. Azért vagyok itt, hogy együtt maradhas-
sunk, hogy érezze a fiam és társai, hogy nincsenek 
egyedül – fogalmazott.
Radványi Viki és Hegedűs Máté, a Budapest Pride 
szervezői szerint aki eljött a Pécs Pride-ra, az törté-
nelmet írt. Egyenlő jogokat követelő állampolgárok 
vagyunk – mondták. A Fidesz maxra tekeri a kam-
pány alatt a gyűlöletkeltést. A Pécs Pride reményt ad 
azoknak, akik azt hiszik, hogy vidéken nincs helyük 
például melegként. Legyetek aktívak az előválasztá-
son, szavazzatok olyanra, aki szerint van jövője az 
LMBTQ-embereknek! – mondták.
Dr. Perintfalvi Rita teológus arról beszélt, hogy egy 
magát keresztények hazudó kormány kirekeszti az 
LMBTQ-embereket, ezért pedig a keresztényeknek 
is fel kell emelniük a hangjukat. 
A beszédek után este nyolcig tartott a buli a téren, 
majd a közeli Pezsgőházban került sor a zárópartira.

Pécs Pride: több ezren vonultak békésen, jó hangulatban
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Az ország első és egyetlen fény-
fesztiválja idén is kihagyhatatlan 

lesz.

 l Pernecker Dávid
Feltehetően nem újdonság senki szá-
mára, hogy a Zsolnay Fényfesztivál 
nem csak a város, hanem az ország 
egyik legszebb és leglátványosabb 
eseménye. Az évről évre egyre fejlődő 
fesztivál idén szeptember 30. és októ-
ber 3. között kápráztatja el a pécsieket 
és a városba látogatókat. A szakmai 
körökben világszinten elismert ren-
dezvény idei érdekességeit és újdon-
ságait szeptember 15-én mutatták be a 
szervezők a Cella Septichora Látogató-
központban.
– Tavaly a koronavírus-járvány mi-
att elmaradt a fényfesztivál, de idén 
szerencsére nem fog. Sokan bíztunk 
abban, hogy a Pécs Nyitva kampány 
során vissza fog tudni térni ez a nagy-
szabású rendezvény. Az elmúlt hosszú 
időszakban a szervezők nagyon sokat 
dolgoztak ezért azon, hogy a szakmai 
program összeálljon, és hogy a feszti-
vál közegészségügyileg is megfeleljen 
az elvárásoknak. Örülök, hogy ez sike-
rült, hiszen azt látjuk, hogy a Zsolnay 
Fényfesztivál a marketingkutatásaink 
alapján kezdi kinőni magát, évről évre 

rengeteg látogatót vonz a városba – 
mondta Ruzsa Csaba, Pécs alpolgár-
mestere.
Ezt követően Bleszity Péter, a fesztivált 
szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. 
ügyvezetője elmondta, hogy az idei 
rendezvényen megpróbáltak kilépni a 
belváros határain túlra: a Pécsi Tudo-
mányegyetem Általános Orvostudo-
mányi Karának új elméleti tömbjénél 
lesz látható majd egy új – az egyetem-
mel közösen tervezett – idegpályát áb-
rázoló 5-6 méteres installáció, amivel 

többek között a város számára rend-
kívül fontos réteg, a hazai és a külföl-
di egyetemisták figyelmét szeretnék 
megragadni. Új helyszínként említette 
Bleszity Péter még a Civil Közösségek 
Házát, a Cella Septichorát, valamint 
a Csontváry Múzeumot, utóbbiban 
Csontváry Kosztka Tivadar cédrusfái 
elevenednek meg egy interaktív au-
diovizuális installációnak köszönhe-
tően. Idén ráadásul már nem csak este 
láthatunk érdekes fényprogramokat, 
hanem nappal is: a Dischka Győző ut-

cai evangélikus templom udvarán egy 
színreflexiós térvetítést csodálhatunk 
meg.
Hozzátette, hogy a fesztivál fókusz-
ország projektjének célpontja idén 
Horvátország: Zágráb, Pula és Eszék 
fényfesztiváljai mutatkoznak majd be 
a Káptalan utcában, erősítve a két or-
szág közötti szoros kulturális kapcso-
latokat.
Tapodi Gabriella, a Zsolnay Fény-
fesztivál fesztiváligazgatója elmondta, 
hogy a pécsi programsorozat abban 
különbözik Európa hasonló fesztivál-
jaitól, hogy 

nem csupán a fényművészet 
kap teret, hanem a szakmai 

és családi programok, 
valamint az újcirkuszi és 

utcaszínházi előadások és 
koncertek is.

A székesegyház fényfestőversenye 
péntek-szombaton este 19 órakor in-
dul a Dóm téren, a 40-45 perces show 
ezután nagyjából óránként indul újra 
egészen 23 óráig, vasárnap este pedig 
jön az eredményhirdetés. A teljes be-
számoló a PécsMa.hu oldalon olvas-
ható.

Idén újra fénybe borul a város: jön a Zsolnay Fényfesztivál

Nem csak a belvárosban lesznek látnivalók Nem csak a belvárosban lesznek látnivalók 
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Hét helyen zajlik korszerűsítés jelenleg a pécsi 
víziközmű-hálózaton, a Kisflórián utcában 

hétfőn kezd rekonstrukcióba a TETTYE FORRÁS-
HÁZ. A jól előkészített és szervezett munkavég-
zésnek köszönhetően több felújítás, így a Ha-
vi-hegyi úti kivitelezés is előbb befejeződik – a 
hegyoldalban jövő tavasz helyett még az idén 
megnyílik a vadonatúj burkolatot kapó útpálya. 

Gyorsan halad a Havi-hegyi úti ivóvízvezeték-cse-
re, fél távnál jár a munkavégzés. Az elkövetkező 
hetekben a Wass Albert útig hátralévő részen a 
kivitelezéssel együtt haladó, szakaszos útzár mel-
lett építik az új hálózatot a szakemberek, 20-50 
méteres lezárásokra számíthatnak a közlekedők. A 
Havas Boldogasszony-templomtól a Havi-hegyi út 
47.-ig tartó szakaszon az utat már megnyitották, a 
210 millió forintos beruházás végén még idén va-
donatúj burkolat kerül a teljes útszakaszra. 

Az utolsó cső is földbe került a József utcában, ahol 
jövő héttől már az új vezetékeken érkezik az ivóvíz 
és távozik a szennyvíz. Már csak a burkolathelyre-
állítás van hátra a Szent Mór utcától a Megye ut-
cáig tartó szakaszon, amellyel lezárul a TETTYE 
FORRÁSHÁZ Zrt. és az E.ON Hungária Csoport 
összehangolt, tavasszal indított, valamennyi szol-
gáltatást érintő közműcseréje. 
A 260 millió forint értékű beruházásban egy fel-
bontással és helyreállítással az utca teljes hosszá-
ban megújult a gáz-, áram-, ivóvíz- és szennyvíz-
hálózat. (Érdekesség: a szűk utcában a munkaárok 
sokszor mélyebb volt, mint amilyen széles az utca.)

A környék fejlesztése nem ért véget: szeptember 
27-én a munkagépek a Kisflórián utcába állnak be, 
a TETTYE FORRÁSHÁZ a következő egy hónap-
ban itt (majd a Szent Mór utcában) korszerűsíti a 
víziközmű-hálózatot. Hétfőtől a Kisflórián utcát 
a József utcai kereszteződéstől délre teljes széles-

ségben lezárják, várhatóan október közepéig nem 
lehet parkolni és autóval közlekedni az utca déli 
részén. A TETTYE FORRÁSHÁZ köszöni a kör-
nyéken élőknek és az autózóknak a forgalmi aka-
dályok, illetve a munkálatok okozta kényelmetlen-
ségek ellenére tanúsított türelmét és megértését!

Jól haladnak a felújítások

Itt a locsolási kedvezmény érvényesítésének ideje! 
A locsolási időszak zárásaként október 10-ig diktálhatják be aktuális vízmérőállásukat azok a kerttu-
lajdonosok, akik időszakos kedvezményt igényeltek április 15-ig a szolgáltatótól.
Idén ismét kiemelkedő volt az érdeklődés: 880 házi kertjét öntöző tulajdonos nyújtotta be kérelmét a 
májustól szeptember végéig érvényes, tízszázalékos szennyvízdíj-megtakarítást jelentő kedvezmény-
re. A kedvezményes időszakot lezáró leolvasott mérőállást legegyszerűbb módon e-mailben küldhet-
jük meg a szolgáltatónak az uszi@tettyeforrashaz.hu címre. (Bejelentett mérőállás nélkül a társaság a 
leolvasási adatok alapján arányosítja a szennyvízdíj kedvezményt.)

Az október 6-i energiahatékony-
sági nap kapcsán Szénásy Luca 

ökomenedzserrel beszéltünk arról, 
hogy miként csökkenthetjük környe-
zetünk energiafelhasználását.

 l Pernecker Dávid
Minden év októberének első szerdá-
ján van az energiahatékonysági vi-
lágnap, ami idén október 6-ra esik. 
A kampány kapcsán Szénásy Luca, 
az önkormányzat ökomenedzsere la-
punknak elmondta, hogy az energia-
hatékonyság nem csak technikai kér-
dés, és nem csak szűk szakmai körökre 
tartozik. Hangsúlyozta, hogy rengeteg 
módja van annak, hogy csökkentsük 
környezetünk energiafelhasználását, 
erre néhány szemléletes példát is ho-
zott. Kezdjük a nyílászárók cseréjének 
előnyeivel és hátrányaival. 
– Télen a meleg bent tartása, nyáron 
pedig a kint tartása a cél. A nyílászá-
rók cseréjével csökkenthetjük a rezsi-
költséget, hiszen a korszerűen szigetelt 
nyílászáróknak rendkívül jó a hőtartó 
képessége – mondta. Azonban érde-
mes odafigyelni a rendszeres szellőz-
tetésre is. 
– Szellőztetés hiányában feldúsulnak 
a beltéri forrással rendelkező szeny-
nyezőanyagok a levegőben. A pára-

tartalom növekedése penészesedéhez, 
a gombák elszaporodásához vezet. 
Azonban a túlzott szellőztetés sem jó 
megoldás, hiszen így nagy hőveszteség 
alakulhat ki, ami emelheti a rezsikölt-
ségeket. A helyes szellőztetés legjobb 
módja a rendszeres, 4-5 perces huza-
tos légcsere, sarkig nyitott ablakokkal 
– mondta Szénásy Luca.
Egy másik sokakat érintő kérdésre is 
választ kaptunk: hogyan kezdjük el épü-
letünk energetikai felújítását? Először is 
fontos lefektetni – mondta az ökomene-
dzser –, hogy mi a cél egy ház energetikai 
felújításával, mik az igények. Érdemes 

műszaki és energetikai elemzést végez-
tetni, egy hőkamerás felmérés után pél-
dául pontosabb képet kaphatunk a ház 
állapotáról, így könnyebben kiválaszt-
ható a legelőnyösebb felújítási megoldás.  
Végezetül megosztott pár általános 
energiahatékonysági tippet, amelyeket 
pontokba szedve összegzünk:
• Télen napközben húzzuk el a 

függönyöket, fel a redőnyöket és 
engedjük be a napsütést!

• Nyáron húzzuk be a függönyöket, 
engedjük le a redőnyöket, sötétít-
sünk be, és zárjuk ki a meleget a 
lakásból!

• Vegyük lejjebb a fűtést, ha elme-
gyünk otthonról!

• Kapcsoljuk ki a nem használt elekt-
ronikai berendezéseket!

• Háztartási gépek vásárlásakor ve-
gyük figyelembe az energiacímkét!

– De ne csak ezen a napon legyünk 
energiahatékonyak, próbáljuk min-
dennapjainkba is beépíteni a fenti 
megoldásokat, és törekedjünk egész 
évben az energiahatékonyságra – fo-
galmazott az ökomenedzser.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával va-
lósul meg.

„Ne csak ezen a napon legyünk energiahatékonyak!”

Sokat számít egy jó nyílászáról Sokat számít egy jó nyílászáról 
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Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter is Pécsre érkezett 

a Hanon Systems új pécsi gyárának 
átadójára. Bár az előzetes meghívó 
alapján arra lehetett számítani, hogy 
Őri László, a megyei közgyűlési elnök 
mond majd beszédet, végül azonban 
Kővári János került a reflektorfénybe.

 l Szakács Miklós
Azt az elején leszögezhetjük, hogy 
Szijjártó Péter miniszter szeptember 
16-án is nagyot ment. Aznap délelőtt 
még Üzbegisztánban volt hivatalos 
úton, azonban a Déli Ipari Parkban 
15.50-re meghirdetett gyáravatóra haj-
szálpontosan megérkezett. Tekintettel 
arra, hogy különgépével a pogányi 
reptéren landolt előtte kicsivel, persze 
nem is olyan meglepő a pontossága.
A Hanon számára láthatóan nagyon 
fontos volt a megnyitó, ugyanis a cég 
szinte teljes nemzetközi vezérkara ott 
volt az eseményen. Min Sung, a Hanon 
Systems Hungary Kft. elnök-vezér-
igazgatója ki is emelte, hogy nagyon 
alapos előzetes felmérések után válasz-
tották ki azokat a helyszíneket – így 
Pécset is –, ahol bővítették, bővítik 
gyártási kapacitásukat. Magyarország 
számukra különösen fontos partner, 
erről árulkodik az is, hogy Pécs mellett 

Székesfehérváron és Rétságon is jelen 
vannak.
A globálisan is piacvezetőnek számí-
tó autóipari beszállító vállalat (főként 
autóklímákat gyárt) most egy több 
mint 22 ezer négyzetméter alapterüle-
tű gyárat adott át. Min Sung szerint a 
pécsi egységnek is fontos szerepe lesz 
abban, hogy a Hanon Systems minél 
inkább mozduljon el a fenntartható 
termékek fejlesztése felé.

Szijjártó beszédét 
a kormány „keleti 

nyitás” névre keresztelt 
gazdaságpolitikája köré 

építette. 

Kiemelte, hogy a mostani, 11,5 mil-
liárdos beruházással könnyen lehet, 
hogy a 2021-es évben – 2019 után 
ismét – Dél-Korea lesz a legnagyobb 
beruházó az országban.
Egy apró baki is becsúszott a kül-
ügyminiszternek, ugyanis a Hanon 
méltatása közben felsorolta azon au-
tómárkákat, amelyeknek beszállítója 
az ázsiai vállalat. Csakhogy utóbb ki-
derült, ezt nem lett volna szabad meg-
tennie, így kis szabadkozás közepette 
kérték arra a sajtó képviselőit az ün-

nepség után, hogy a konkrét márkákat 
ne nevezzék meg. Persze fogjuk rá ezt 
a kis hibát a világcsúcs közeli lerepült 
kilométerszámra a miniszternél.
Egy (nem is annyira) váratlan fordulat 
is színesítette az eseményt. Bár a meg-
hívóban még Őri László neve szerepelt 
a Hanon képviselői és Szijjártó mellett, 
végül mégsem a megyei közgyűlés fi-
deszes elnöke mondott beszédet. (Az 
külön megér egy misét, hogy a hiva-
talos sajtómeghívóban Őri titulusa 
nem a közgyűlési elnöki poszt, hanem 
a Fidesz választókerületi elnöki titu-

lus volt, mintha egy kis zavar támadt 
volna a rendszerben, és a külügyes 
kollégák elfelejtették volna, hogy nem 
pártmeghívó készül, hanem egy állami 
szervé…) Helyette a mostanában ma-
gát egyre többször megmutató Kővári 
János állt a pulpitusra. Egyre nehezebb 
ezt nem úgy értelmezni, hogy a jövő 
évi választáson Kővárit akarja majd 
indítani a Fidesz a Baranya 1-es vá-
lasztókerületben.
Az ünnepélyes megnyitó után jött a 
gyárbejárás – ez azonban már nem 
volt sajtónyilvános.

Átadták a Hanon pécsi gyárát, Szijjártó Üzbegisztánból érkezve Pogányban szállt le

A Terrán legújabb pécsi gyára 20 
embernek ad munkalehetőséget.

 l Pernecker Dávid
Szeptember 21-én üzembe helyezték 
Pécsett a több mint 100 éves Terrán 
építőipari nagyvállalat napelemes 
tetőcserepet előállító gyárát. A cég 
sajtóközleménye szerint az otthonuk 
korszerűsítését tervező családok „kí-
vánságlistájának” első helyén sok eset-
ben a tető felújítása áll, és egyre többen 
tervezik saját napelemes rendszer tele-
pítését is. A Terrán erre a megnöveke-
dett piaci igényre reagálva indította el 
új pécsi gyárát, aminek átadóján Varga 
Mihály pénzügyminiszter is részt vett. 
A vállalat közleménye így idézi:
„A magyar építőipar a gazdaság újra-
indításában az egyik élenjáró ágazat, 
júliusban ötödével növelte teljesítmé-
nyét éves összehasonlításban. A gaz-
daság újraindításában kiemelt szerepe 
van a hatékonyságot növelő beruházá-
soknak, ezért a kormány támogatja a 
megújuló energia és a zöldmegoldások 
elterjedését. A Terrán eredményesen 
pályázott a Gazdaságfejlesztési és In-
novációs Operatív Program forrásaira, 
amellyel egy világszínvonalú gyár-
tóüzemet épített fel Pécsett.”
Az MTI tudósítása alapján a magyar 
gazdaság Varga Mihály szerint mára 
ledolgozta azt a veszteséget, amelyet 
a koronavírus-járvány okozott: az első 
fél évben 7,6 százalékkal, míg a máso-

dik negyedévben közel 18 százalékkal 
nőtt a gazdaság teljesítménye, így visz-
sza tudták építeni a kényszerű zárás 
miatt megszűnt munkahelyeket, sőt 
újakat hoztak létre – írják.
Hoppál Péter fideszes országgyűlé-
si képviselő is ott volt az eseményen, 
nyilván meg is szólalt, az MTI szövege 
szerint kiemelte, hogy a Terrán „töret-
len és folyamatos fejlődése, az új tech-
nológiák iránti hozzáállása jól illesz-
kedik a Pécs újraiparosítását szolgáló 
célkitűzések közé”. 
Majd felidézte, hogy az elmúlt években 
számos munkahelyteremtő beruházás 
valósult meg a városban és környékén.
Sem az MTI, sem pedig a Terrán köz-
leménye nem említi ugyanakkor, hogy 

Hoppál Péter rútul szétpolitizálta a 
gyáravató eseményt. A Szabad Pécs 
beszámolójából kiderül, hogy Hoppál 
többek között arról beszélt, hogy Or-
bán Viktor 2015-ben fejlődési pályára 
állította Pécset, a város pedig 2018-
ban „elindult a fenntartható városok 
irányába”, ez a fejlődés azonban az 
új városvezetés ideje alatt megakadt. 
Végezetül pedig a többezres Pécs 
Pride-felvonulást az új városvezetés 
„legfőbb termékének” nevezte.
Gódi Attila, a Terrán Tetőcserép Gyár-
tó Kft. ügyvezető igazgatója az esemé-
nyen elmondta, hogy a Terrán új beru-
házásával már három magyarországi 
és két határon túl működő gyárban ál-
lítják elő a cég termékeit, míg a napele-

mes tetőcserepek a cégcsoport hatodik 
automata gyártósorán készülhetnek.
Mint írják, a termék bevezetése óta kö-
zel 200 otthon és középület energiaellá-
tását biztosítja, ami összesen több mint 
75 ezer beépített modult jelent. A tervek 
szerint ez a szám 2021-ben elérheti a 100 
ezret, így az év végére megközelítőleg 
250 épület tetején találkozhatunk majd 
napelemes tetőcseréppel. A cég legújabb, 
725 millió forintból épült pécsi gyára 20 
új embernek ad munkalehetőséget, ami 
a jövőben akár triplájára is növekedhet 
a külföldi értékesítések fényében. Az 
eseményre Péterffy Attila polgármestert 
is meghívták, ugyanakkor ő a közel 40 
napirendi pontos közgyűlést vezette le 
az avatóval egy időben.

Pécsen kezdte meg működését az ország 
első napelemes tetőcserepet gyártó üzeme

A 22 ezer négyzetméteres új üzemA 22 ezer négyzetméteres új üzem
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A Körber pécsi gyára nemcsak a régió iparában 
kulcsszereplő, hanem a helyi közösségben 

is jelentős súllyal bír. Az elmúlt két évben a jár-
ványhelyzet nehézségei ellenére kéttucat önkén-
tes napon segítettek iskolák, óvodák, közösségi 
terek szépítésében. Az eredményeket szabadtéri 
fotókiállításon mutatja be a cég, amely két hétig 
az Állatkertben, majd újabb két hétig a Széche-
nyi téren lesz látható.

A Körber önkéntes programjának gyökerei 2018-
ig nyúlnak vissza. A társaság egy kertvárosi kutya-
futtató rendbe hozását tűzte ki célul, végül azon-
ban annyian jelentkeztek a munkavállalók közül, 
hogy egy lendülettel a közeli játszóteret is újrafes-
tették és helyrehozták. Emellett az önkéntes csapat 
biztonságos átkelést megkönnyítő zebrazászlókat 
helyezett ki három forgalmas pécsi gyalogátkelő-
helynél, melyeket a vállalat a mai napig szükség 
szerint pótol. Innentől pedig nem volt megállás: az 
elmúlt két évben hét településen 22 önkéntes na-
pot bonyolított le a társaság. Az ezeken részt vevő 
hatszáz körberes kolléga több mint három és féle-
zer munkaórát fordított a szabadidejéből környe-
zetszépítő munkára.
„A Körber társadalmi felelősségvállalási stratégiá-
jának három kulcseleme a példamutatás, a szem-
léletformálás és az anyagi támogatás. Az önkéntes 

programmal egy olyan kezdeményezést indítot-
tunk el, amely mintaként szolgálhat más baranyai 
cégeknek, egyúttal erősíti saját kollégáink elkötele-
ződését. A helyszíneket az ő javaslataik alapján vá-
lasztjuk ki, az ötletgazdák pedig bekapcsolódnak 
a szervezésbe. Így számukra fontos helyeken, sok-
szor a közvetlen lakókörnyezetükben, a gyerekeik 
iskolájában-óvodájában tudunk segíteni” – foglal-
ta össze Katona Gábor, a pécsi Körber ügyvezető-
je az elmúlt két év eredményeit összegző kiállítás 
megnyitóján.
A Pécsi Állatkertben tartott ünnepség helyszíne 
nem véletlen: júliusban kéttucat körberes kolléga 
munkájának köszönhetően készült el a barnamed-
ve megnövelt kifutója, ahol a sakálokkal élhet 
együtt. Ezen felül megszépült a  papagájok ketrece. 

„2018 óta a Körber munkatársai rendszeresen ön-
kéntes munkával segítik az Állatkert szépülését, és 
a vállalat immáron harmadik éve fogadja örökbe 
Nikolajt a barna medvét. Az önkéntes napokon 
végzett munka után az emberek más szemmel 
néznek az Állatkertre, sokkal inkább magukénak 
érzik azt” – köszönte meg a körberesek segítségét 
Andricz Bertold, az Állatkert igazgatója.
A Körber fotókiállítása október 5-ig lesz látható az 
Állatkertben, majd további két hétig a Széchenyi 
téren. Az önkéntes napok a jól bevált módszer sze-
rint jövőre folytatódnak. (x)

Három és félezer munkaóra a közösségért
Fotókiállítással ünnepli önkéntes programja eredményeit a pécsi Körber

Szeptember 14-ei ülésén döntött a 
kormány arról, hogy többségi tu-

lajdont szerezne a pécs-pogányi re-
pülőteret üzemeltető és a repülőtéri 
vagyont birtokló cégben – értesült a 
Szabad Pécs.

 l Nimmerfroh Ferenc
A lap úgy tudja, hogy a pécsi önkor-
mányzat 1,5-1,6 milliárd forint körüli 
összeget remél minimum az üzletré-
szért cserébe, plusz az üzemeltetési 
költségek nagy részének átvállalását, 
és elsősorban menetrend szerinti járat 
(elsősorban dél-németországi célpont 
jöhet szóba) üzemeltetését támogat-
nák.
Ruzsa Csaba azt mondta a lapnak, 
hogy kétlépcsős kormánydöntést vár-
nak, az első lépés az, hogy a kormány 
kifejezi azt a szándékát, hogy a repte-
ret fejleszteni kívánja, és azt a javas-
latot, amit a pécsi önkormányzat az 
üzletrész átadás-átvételre tett, elfogad-
ja tárgyalási alapnak. Ez történhetett 
meg szeptember 14-én, bár az erről 
szóló döntés lapzártánkig nem jelent 
meg a Magyar Közlönyben.
A vagyont birtokló és a repteret üze-
meltető cégben is 51 százalékos állami 
tulajdonszerzésre tett javaslatot a pécsi 
önkormányzat, így Pécs és Pogány is 

jelentős tulajdoni hányaddal bent tud-
na maradni a cégekben, a kormány-
döntéssel lényegében ezt fogadták el 
Budapesten – írja a Szabad Pécs.
Korábban lapunk is írt róla: a város-
vezetésnek továbbra is az a célja, hogy 
a pogányi repülőtér bekapcsolódjon a 
nemzetközi légi közlekedésbe. Mivel 
erre a beruházásra uniós támogatás 
nem igényelhető, tőkeerős befektető 

pedig nem érdeklődik, a város csakis 
az államtól remélhet segítséget.
Az állam azonban csak akkor költ a 
pécsi repülőtérre, ha előbb megszer-
zi a létesítményt üzemeltető cégben 
a tulajdonrész többségét, nyilatkozta 
korábban Ruzsa Csaba.
Arra, hogy a nagy légitársaságok cél-
ba vegyék Pécset, egyelőre nincs esély. 
Ennek oka az, hogy a pogányi reptér 

tervei a kilencvenes években készül-
tek, s mire az elképzelések megvaló-
sultak, addigra a légi közlekedésben 
csatát nyertek az olcsó jegyeket kíná-
ló fapados társaságok, amelyek szá-
mára a 150-180 utast szállító gépek 
üzemeltetése gazdaságos. Csakhogy 
az ilyen méretű gépeket nem tudja 
fogadni a fele ekkora repülőkre mére-
tezett aszfaltozott csík. Ahhoz, hogy 
a fapadosok járatai leszállhassanak 
Pécs-Pogányban, a pályát meg kell 
erősíteni, hosszabbítani és szélesíteni. 
Ezek a munkák a reptér technikájá-
nak a korszerűsítésével együtt 10-11 
milliárd forintba kerülnek – írta a 
Népszava.
A lap által megkérdezett szakembe-
rek szerint egy esetleges komolyabb 
fejlesztés után is veszteséges marad a 
reptér, de olyan járulékos bevételeket 
generálna a költségvetésben, hogy a 
veszteség finanszírozása megérné az 
államnak.
Egy példát is hoz a Népszava: ha csak 
hetente egy repülőgép leszáll Pécs-Po-
gányban 150 külföldi turistával, akik 
egy hetet a közeli Harkányban üdül-
nek, akkor a fürdővárosban időző 
vendégek költései után évente 80-100 
millió forint áfatöbblete van a költség-
vetésnek.

Beszállna az állam a pécsi reptér működtetésébe

Többségi tulajdont szereznének a cégben Többségi tulajdont szereznének a cégben 
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„Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi rendelete 2021. 
szeptember 22. napján lépett hatályba:
33/2021. (IX.21.) Ör. Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervé-
nek megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása és a kapcsolódó döntések meghozatala.
Az alábbi rendeletei 2021. szeptember 25. napján léptek hatályba:
31/2021. (IX.24.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésének módosítása;
32/2021. (IX.24.) Ör. Pécs Város településképi rendeletének 2021. évi 2. 
sz. módosítása;
35/2021. (IX.24.) Ör. Építési telkek kedvezményes értékesítésének feltéte-
leiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása;
36/2021. (IX.24.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének a környezeti zajvédelemről szóló 37/2011. (VI.27.) önkormányzati 
rendelet módosítása;
37/2021. (IX.24.) Ör. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2019. (XI.15.) ön-
kormányzati rendelet módosítása.
Az alábbi rendelete 2021. szeptember 27. napján lépett hatályba:
34/2021. (IX.24.) Ör. Ürög városrészében változtatási tilalom elrendelésé-
ről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Alábbi normatív határozata 2021. szeptember 24. napján lépett hatályba:
482/2021. (IX.21.)  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Pécs, 2021. szeptember 27.

Rendeletek
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pécsi 
Ellátó Központ (7621 Pécs, Bercsényi u. 3.) igazgató (magasabb vezető) 
beosztásának ellátására.
A pályázat részletes feltételei 2021. szeptember 27. napjától megismerhető-
ek a kozigallas.gov.hu, valamint a gov.pecs.hu oldalon.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Osztásné dr. 
Varga Pál Viktória nyújt a 72/533-853-os telefonszámon.

Pályázat

Hencsei Zsolt önkormányzati képviselő október 13-án 17 órai kezdettel 
tartja soron következő lakossági fórumát Mecsekszabolcson, a Szent Mi-
hály Közösségi házban.

Hirdetmény

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Ta-
góvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 17/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: óvodai nevelés.
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, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalko-
zás-egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget iga-
zoló dokumentum másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2021. október 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 12.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Város-
központi Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy 
Antal utca 5. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: I./517-1/2021, valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 13.

Álláspályázat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvo-
da óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: óvodai nevelés.
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, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalko-
zás-egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: zöldóvodai tevékenységekben 
való jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget iga-
zoló dokumentum másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2021. október 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 5.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Város-
központi Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy 
Antal utca 5. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: I./514-1/2021, valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 6.

Álláspályázat

Állandó véradási lehetőség:  Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsir-
ta 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 Külső véradási helyszín: Pécs Plaza (Megyeri u.76.) október 
3. 10.00–13.00 Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolvá-
nyát, lakcím- és tb-kártyáját.

Véradás szeptember 27. – október 3. 
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Pécs szerb megszállása után, 
1922-ben a városvezetés betil-

totta a tangót, mert túlfűtöttnek, 
túlzottan erotikusnak vélték ezt 
a táncot az akkori döntéshozók. 
Erre persze a nép nagyjából fittyet 
hányt, viszont a rendeletet hivatalo-
san sosem törölték el. 99 évvel ké-
sőbb, 2021. szeptember 23-án azon-
ban, ünnepélyes keretek között, 
szimbolikusan elmozdították a tiltó-
határozatot. Így már bárki, bármikor 
eljárhatja a népszerű latin-amerikai 
táncot Pécsett. 

 lMatoricz Tekla 
P. Horváth Tamás, író, önkormányzati 
képviselő Öt torony című regényében 
írt arról, hogy közel egy évszázada a 
pécsi városvezetés betiltotta a tangót. 
Lapunknak elmondta, ez a bizarr hely-
történeti momentum adta az ötletet 
arra, hogy a világszerte népszerű tánc 
és az argentin kultúra köré minifeszti-
vált szervezzenek. Felvették a kapcso-
latot az argentin nagykövetséggel, akik 
a rendezvény mellé álltak.
A szeptember 23-ai Tangó Ünnep az-
zal indult, hogy Péterffy Attila polgár-
mester és Hernán María Patiño Mayer 
argentin nagykövet aláírtak egy szán-
déknyilatkozatot, ami újra lehetővé 

teszi Pécsett a latin-amerikai tánc kor-
látozásmentes gyakorlását. 
Az eseményen Pécs polgármestere 
arról beszélt, hogy az Argentínában 
megszületett tánc sokak szerint lát-
szólag ártatlan és nincs benne sem-
mi különös, de valójában benne van 
minden, ami emberré tesz bennünket. 
Mint mondta, elődeink épp ezért tar-
tották veszélyesnek és tiltották be, per-
sze a helyi polgároknak hála sikertele-
nül. A tiltás később enyhült, az akkor 
hozott határozat a történelem furcsa 
fintoraként mégis fennmaradt – véle-
kedett. 

Kiemelte, a 
szándéknyilatkozat 

aláírásával a mostantól 
ismét korlátozásmentesen 

bárki, bármikor 
gyakorolhatja a tangót 

Pécsett.

Hangsúlyozta, a dokumentum aláírása 
valójában szimbólum: azt érzékelte-
ti, hogy Pécs nyitott, szabad és sajátja 
mellett az egyetemes kultúrára is büsz-
ke város. A tangót a világon minden-
hol kedvelik, szeretnénk, ha ez a tánc 

a város amúgy is színes kulturális pa-
lettáját gazdagítaná – fogalmazott Pé-
terffy Attila.
Hernán María Patiño Mayer a szán-
déknyilatkozat aláírása előtt össze-
foglalta a tangó születésének történe-
tét. Úgy fogalmazott, hogy a tangó a 
férfiak és nők közötti kapcsolatokra 
vonatkozó, elnyomó normák által 
befolyásolt erkölcsi szokások libera-
lizálódása által keletkezett vákuumot 
töltötte be. Mint mondta, a táncot így 
tulajdonképpen joggal tekintették az 
illegális szerelem, a prostitúció, az al-
világ kifejeződésének, hiszen fricskát 
mutatott a változásoknak ellenálló 
társadalmaknak, ami az érzékiséget 
kifejező kulturális hagyományokat il-
leti. Hangsúlyozta, az ilyen szokásokat 
nehéz megváltoztatni, ezért is bír nagy 
jelentőséggel az esemény.
Kora este a Széchenyi téren táncs-
how-val indult a program, ahol a 
Tango Harmony Budapest zenekar 
zenélt, majd táncház kezdődött, ahol a 
közönség is megtanulhatott tangózni a 
Club Cubano tánciskola, a PTE Tán-
coló Egyeteme és a PTE Táncegyüt-
tese, valamint a Vecsési Tangó Stúdió 
jóvoltából.
Képes és videós összefoglaló látható a 
PécsMa.hu-n!

Pécs egykori nagyformátumú 
városvezetőiről mutattak be kötetet

Nagy Imre Gábor könyve Aidinger János, Majorossy Imre, Nendtvich 
Andor és Makay István életútját mutatja be, és rávilágít arra, hogy 

bár sok mindenben különböztek egymástól, Pécs szeretete mégis ösz-
szekötötte őket.

 l Szakács Miklós
A napokban mutatták be a Baranya Megyei Levéltárban a Pécs polgármes-
terei (1875–1940) című kötetet. A bemutató helyszínválasztása nem volt 
véletlen, ugyanis a könyv szerzője, Nagy Imre Gábor a levéltár munkatársa 
már hosszú évek óta.  Kutatási területe Pécs városvezetői köré összponto-
sult, épp ez adta az ötletet a kötet megírásához. 
Pécs kultúráért felelős alpolgármestere, Zag Gábor lapunk érdeklődésére 
elmondta, nagyon fontos a városnak a kiadvány.
– Minden elismerés megilleti Nagy Imre Gábort, hiszen hosszú évek mun-
kája van ebben a könyvben – nyilatkozta Zag. – Úgy gondolom, nagyon 
fontos, hogy foglalkozzunk a múlttal. Hiszen a könyvben szereplő négy 
egykori városvezető, Aidinger János, Majorossy Imre, Nendtvich Andor és 
Makay István munkája is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Pécs ma a régió 
vezető szerepét töltse be, hogy a városunk ma ott legyen, ahol van.
Bár a négy korábbi polgármester nevét olvasva sok pécsinek ma leginkább 
csak különböző közterületek ugorhatnak be, a könyvet végigolvasva min-
denki képbe kerülhet, kik is voltak ők valójában, és milyen is volt Pécs a 
vezetésük alatt.
– Egy dologra külön is szeretném felhívni mindenki figyelmét – tette hozzá 
az alpolgármester. – A kötetből is kiderül, hogy négy nagyon különböző 
személyiség, négy teljesen eltérő karakterről van szó. Azonban egyvalami 
mégis összeköti őket, a Pécs iránt érzett szeretetük, a pécsiségük. Ez ma is 
fontos iránytű számunkra, hiszen a pécsiség egy olyan dolog, ami egy egész 
életen át elkísér minket, és összeköt.

Már nem tiltja semmi, hogy tangót járjanak a pécsiek!

Egy évszázada tiltották be Egy évszázada tiltották be 
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Teljesen megújult tartalom és kül-
lem várja azokat, akik mostantól 

ellátogatnak Pécs város hivatalos 
honlapjára, a pecs.hu-ra. A honlap 
felépítésében és megjelenésében is 
modern, jól fejleszthető, felhaszná-
ló- és mobilbarát. Az első hónap a kö-
zösségi tesztelésé lesz, a fejlesztők 
egy erre a célra készített kérdőíven 
várják a pécsiek visszajelzéseit – áll 
az önkormányzat közleményében, 
amit az alábbiakban közlünk.

 l PécsMa.hu
„Elstartolt Pécs teljesen megújult hon-
lapja. Az oldal mind megjelenésében, 
mind felépítésében modern, innovatív. 
Fontos szempont volt, hogy ne csak a 
ma igényeinek feleljen meg, de a jövő-
ben is könnyen fejleszthető, tartalmát 
illetően jól szerkeszthető honlap le-
gyen. Elvárás volt még, hogy reszpon-
zív, azaz mobilbarát legyen az új hon-
lap, mivel az ezt célzó felmérés szerint 
a felhasználók zöme ma már telefonról 
keresi fel az ehhez hasonló oldalakat. 
Célként tűzte ki a városvezetés azt is, 
hogy az oldalra látogatók releváns és 

átlátható válaszokat kapjanak kérdé-
seikre.  

Ezt nagyban segíti a honlap 
fejlécében megtalálható 

kereső.

A jól átlátható struktúra négy elkü-
lönülő kategóriára osztja a honlapot, 
ahol ily módon a pécsiek, a turisták, a 
diákok és a befektetők találhatják meg 
a számukra érdekes és fontos informá-
ciókat. A fejlesztők munkájának kö-
szönhetően az új weboldal olyan régi 
és  jogos igényekre ad választ, mint 
például a szabadidős lehetőségek átlát-
ható, rendszerezett megjelenése.
Az új pecs.hu egy hónapon keresztül 
közösségi tesztidőszakkal és magyar 
nyelven indul el, ezt követően pedig 
angol nyelven is elérhetővé válik.
Arra biztatunk minden kedves pécsit, 
hogy bátran használják ki a város hon-
lapjának nyílt tesztelése nyújtotta lehe-
tőséget.

Próbálják ki a weboldalt, majd osszák 
meg véleményüket és javaslataikat a 
fejlesztőkkel a szerkeszto@ph.pecs.hu 
e-mail-címen, vagy a kérdőív kitöl-

tésével, mely ezen a címen érhető el: 
surveymonkey.com/r/YRGDQZQ 
Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata”

A napokban mutatták be ünnepé-
lyes keretek között, a Városháza 

közgyűlési termében Pécs várostör-
téneti atlaszát, majd az egybegyűl-
tek egy kerekasztal-beszélgetés 
során ismerhették meg a mű össze-
állításának kulisszatitkait. 

 lMatoricz Tekla
A kötet a Magyar Várostörténeti At-
laszok sorozatának nyolcadik része, 
mely adattárokat és térképeket tartal-
maz többek között: megismerhetjük 
belőle például utcanevek változásait, 
de oktatási, egyházi és gazdasági épü-
letekről is olvashatunk az évszázadok 
információit összefoglaló atlasz ol-

dalain. Helyi egyetemi és múzeumi 
dolgozók állították össze a művet dr. 
Fedeles Tamásnak, a Pécsi Tudomány-
egyetem Bölcsészet- és Társadalomtu-
dományi Kar (PTE BTK) Középkori és 
Koraújkori Történeti Tanszéke vezető-
jének irányítása mellett.
Elsőként Pécs polgármestere, Péterffy 
Attila köszöntötte az ünnepi bemuta-
tóeseményen megjelenteket. 

Hangsúlyozta, a bemutatott 
kiadvány közösségépítő 
érték a város számára. 

Méltatta a kötetben közreműködő 
szakemberek közel egy évtizedes, ál-

dozatos munkáját a kutatás során. Ki-
emelte, hogy a térképek és adatsorok 
alapján látható Pécs fejlődése a hosszú 
évek alatt, illetve azt is, hogy az itt la-
kók számára azért lehet fontos az at-
lasz, mert egyedülálló részletességgel 
mutatja be a város történetét olyan 
módon, hogy az nem csak történé-
szeknek, hanem laikusok számára is 
izgalmas és informatív olvasmány.
– Pécs polgármestereként büszke va-
gyok arra az együttműködésre, mely-
nek hála ez az atlasz elkészülhetett. 
Külön öröm a számomra, hogy az 
egyetemünk szakemberei mellett he-
lyi muzeológusok, világi és egyházi 
levéltárosok is részt vettek ebben a 

hatalmas munkában. Ez a kötet kéz-
zelfogható bizonyíték arra, milyen 
remekművek tudnak születni a pécsi-
ek kooperációjából, ez egy gyönyörű 
eredmény – mondta Péterffy Attila.
Felföldi László pécsi megyéspüspök 
arról beszélt az eseményen, hogy Pécs 
múltja – melyet a kötet is összefoglalt 
– a város köveiből, épületeiből, ut-
cáiból is szól a jelen emberéhez. Úgy 
fogalmazott: azt reméli, hogy mikor 
az eljövendő generációk ilyen típusú 
atlaszt állítanak majd össze, ők ugyan-
olyan hálásak lehetnek nekünk, mint 
mi azoknak, akik Pécs eddigi törté-
nelmének részei voltak, akikről a most 
bemutatott mű szól.
Dr. Miseta Attila, a PTE rektora a kö-
zösségről, annak összetartó erejéről 
beszélt. Mint mondta, arra biztat min-
den pécsit, hogy tegye félre a nézetel-
téréseket, bocsásson meg, dolgozzon 
együtt. Utána dr. Molnár Antal, az 
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Böl-
csészettudományi Kar Történettudo-
mányi Intézetének igazgatója mondott 
köszöntőt.
A köszöntők után kezdődő kerekasz-
tal-beszélgetés résztvevői Árvai Tün-
de, az atlasz adattárának összeállítója, 
a Debreceni Egyetem, Bölcsészettu-
dományi Kar, Történelmi Intézetének 
tanársegédje; dr. Fedeles Tamás, a ku-
tatás irányítója, a PTE Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kar Középkori 
és Koraújkori Történeti Tanszékének 
vezetője; valamint dr. Majorossy Judit, 
a Bécsi Egyetem Osztrák Történeti Ku-
tatóintézetének munkatársa voltak.

Teljesen megújult Pécs hivatalos honlapja

Egyedülálló mű született: bemutatták Pécs várostörténeti atlaszát

A kötetet egyetemi és múzeumi dolgozók állították összeA kötetet egyetemi és múzeumi dolgozók állították össze
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LAKÁS
Kertvárosban felújított, 50 nm-es, 
2 szobás, műanyag ablakos lakás 
liftes társasházban. Ár: 18 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Melinda utcában, 2 szobás, 58 nm-es, 
erkélyes, jó állapotú panellakás. Ár: 
16,55 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Bánky Donát utcában, 40 nm-es, 
1,5 szobás, erkélyes, gázkonvektoros 
téglalakás. Ár: 14,3 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Petőfi Sándor utcában II. emeleti, 
36 nm-es, felújított, műanyag 
ablakos téglalakás. Ár: 16,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Petőfi utca közelében, 34 nm-es, tégla, I. 
emeleti, 1 szoba+étkező/konyha, fürdő/
WC, (garzon), gázfűtéses, teljesen 
felújított lakás eladó. A lakáshoz tartozik 
egy udvari különálló 15 nm-es, fűthető 
műhely. Iár: 18,3 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968
Tettye park alatti, 1+2x1/2 szobás, 
kiváló állapotú, 89 nm-es társasházi 
lakás, kertkapcsolattal, gáz cirkófűtéssel, 
garázs lehetőséggel. Iár: 26,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

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

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
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/20/462-9891

Köztársaság tér közeli, 3 szobás, extrán 
felújított, I. emeleti társasházi lakás, plusz 
egy garzonlakás lehetőségével, parkolóval. 
Iár: 34,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Belváros közeli, csendes utcában, 100 nm, 
3 szobás, szuterénes lakás 516 nm telekkel 
eladó. Irányár: 49,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Szigeti úton 47 nm, 1,5 szobás, felújított 
lakás eladó. Irányár: 20,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Attila utcai, 64 nm, 2,5 szobás, erkélyes, 
első emeleti, felújított lakás eladó. Irányár: 
27,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Belvárosi, 36 nm-es, földszinti, 
önkormányzati lakásom nagyobbra 
cserélném, ráfizetés lehetséges. 
Telefon: 06/30/579-8492
Palatinus Hotellel szemközt, Király u. 8. 
emeletén iroda hihetetlenül alacsony áron 
eladó, kiadó. 5 szoba, konyha, 120 nm, 
tulajdonostól. Telefon: 06/30/956-2250

INGATLAN
Eladó ingatlanokat keresek. Kertváros, 
Belváros, egyetemi városrészben. 
Telefon: 06/70/318-4000
Budai városrészben 55 nm-es, 
2szobas, jó állapotú családi ház 
garázzsal. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Somogyban, 50 nm-es, 2 szobás, 
2 szintes, jó állapotú hétvégi ház. Ár: 
13,5 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
Pogányban 130 nm-es, tetőtér beépítéses, 
nappali+3 szobás, gardróbos, 3 fürdős 
családi ház, 2679 nm nagy telekkel eladó. 
Ezt az ingatlant kizárólag befektetőknek 
vagy kivitelezőknek ajánlom! (Az 
ingatlannak nincs használatbavételi 
engedélye, intézni kell! Az ingatlan nem 
hitelképes). Irányár: 62.000 EUR. 
Telefon: 06/30/911-5968
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház kerttel és garázzsal. Iár: 
26,99 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Középdeindoli úton, kétszintes, külön 
bejáratú, 1+3 szobás, közepes állapotú 
családi ház, kétféle fűtéssel, ásott kúttal, 
garázzsal, csendes szép kis udvarral eladó. 
Iár: 35,99 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Keszüben polgári stílusú, 140 nm-
es, szép családi ház, két garázzsal, nagy 
műhellyel, ipari árammal, borospincével, 
kétféle fűtéssel, közepes állapotban 
eladó. Iár: 40,5 MFt. Árcsökkenés 
történt!!! Telefon: 06/30/911-5968
Pécs-Vasas csendes és szép részén 
58 nm-es, 2 szobás, cirkófűtéses, 
bővíthető jó sorház, 200 nm kerttel, 
garázzsal, alagsorral és tárolóval. Irányár: 
12,9 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

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

GDN Ingatlaniroda
www.tolnaikert.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Szigeti városrészben, 200 nm, kétszintes 
családi ház, 475 nm telekkel eladó. 
Irányár: 50,5 MFt.  
Telefon: 06/30/906-7323
Ürög, Mária dűlő 1500 nm telek, 
csodálatos panorámával eladó. Irányár: 
11,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Postavölgyben 2235 nm-es, 
összközműves telek pincés kisházzal 
eladó 7,85 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932

Harkányban, a központtól nem 
messze, 2 szobás, 52 nm-es, 
műanyag ablakos, gáz cirkó-
fűtésű, téliesített, hőszigetelt 

ház. 17,2 MFt. 
06/30/929-9180

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: 8,5 MFt. 
Telefon: 06/30/237-5932

Pogányban 300 nm-es, 3 szintes, 
medencés ház 1865 nm-es telken 
eladó 99 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Szigeti úton eladó egy 250 nm-es, 
felújítandó ház 815 nm-es 
telken 59,2 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Pécs-Belvárosában, a 
Nagyszkókóban építési telkek 
eladók. Telefon: 06/30/450-9621
Pécsi lakható ikernyaraló egyben, teljes 
berendezéssel, beköltözhetően eladó. Kis 
házban van étkező, dolgozó, háló, fürdő, 
nagyterasz, pince, rendezett kerttel, külön 
bejárattal. Ajánlom: kisgyermekeseknek, 
nyugdíjasoknak. Kiadható: nyaralónak, 
egyetemistáknak, külföldieknek. Ár: 
18,4 MFt. Telefon: 06/70/351-7208
Hostel eladó. Ár: 32 MFt. olivehostel.fw.hu
Keszüben eladó a Malomvölgyi tó 
felett, 2450 nm építésre előkészített, 
alkalmas telek örökpanorámával, 
villany van, víz megoldható. Kitűnő 
befektetés! Ár: megegyezés szerint. 
Telefon: 06/20/611-7070
Pécs-Keszü településen, a családi házak 
új övezete közelében, 900 nm telken 
álló, 2 szintes, beép.tetőteres téglaház 
eladó bővítési lehetőséggel (fürdő, 
wc, konyha, infra és klímafűtés, házi 
vízellátóval). Jó lakókörnyezetben, a 
nagyteraszról lenyűgöző látványt nyújt 
a Malomvölgyi tó és az esti fényárban 
úszó mecseki Tv torony. Alkuképes ár: 
16,9 MFt. Telefon: 06/70/568-8852

BÉREL-KIAD
Kiadó lakást keresek. Telefon: 72/214-066
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
Pécs-Gyárvárosban kisméretű 
szoba, konyha, zuhanyzós, bútorozott 
albérlet kiadó. Ár: 35.000 + rezsi. 
Érdeklődni: 72/244-820, du. 3-7-ig.

Építési telkek Pécstől 20 km-re, 
Zengővárkonyban. 

www.zengovarkonyitelek.hu
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Kertvárosi, 40 nm lakás hosszú távra 
kiadó. Ár. 65 EFt. Telefon: 06/70/270-2881
Bútorozott szoba konyhával kiadó, 
külön bejárat. Telefon: 06/30/725-0480

ÁLLÁS
Nyugdíjas segítőt, gondozónőt (nem 
szakápolót) keresünk, idős, de nagyon jó 
fizikai állapotú néni mellé, bentlakással.
Pécsett, a szigeti városrészben, igényes 
kertes házban, heti váltással, vagy teljes 
időben szabad napokkal. Feladatok: 
főzés, gyógyszerek kezelése, környezet, 
lakás tisztántartása, napi séta. Havi bér 
időarányosan szétosztva 180.000Ft/hó + 
teljes  ellátás. Telefon: 
06/30/974-1562 Mindenkit visszahívunk!
Bejárónői állást vállalok. 
Telefon: 06/20/573-7714
 Szabászat keres vasalásban és 
szabászatban gyakorlott nyugdíjast heti 
2-3 napra. Telefon: 06/30/946-0740 
napközben 16.00-18.00 között.

Kézi anyagmozgatókat, és 
gépellátókat keresünk 3 műszakos 

munkarendbe Pécsre.  
Jelentkezés ÖNÉLETRAJZZAL: 

jelentkezes@allas-pont.hu
Liszt Ferenc u. 10. 

Állás-Pont 2000 Kft.

Nyílászárók beépítésére munkatársat 
keresünk. Gyakorlattal rendelkezők 
előnyben. Telefon: 06/70/638-6402
Nyugdíjas segítőt, gondozónőt (nem 
szakápolót) keresünk, idős, de nagyon jó 
fizikai állapotú néni mellé, bentlakással. 
Pécsett, a szigeti városrészben, igényes 
kertes házban, heti váltással, vagy teljes 
időben szabad napokkal. Feladatok: 
főzés, gyógyszerek kezelése, környezet, 
lakás tisztántartása, napi séta. Havi bér 
időarányosan szétosztva 180.000 Ft/hó 
+ teljes ellátás. Telefon: 06/30/974-1562

OKTATÁS
Korrepetálás reál tárgyakból, általános 
iskolásoknak. Telefon: 06/30/592-2815
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
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
59 éves nő keresem az 55-től, 
őszinte párját és állatszeretőt. 
Telefon: 06/30/667-2920

SZOLGÁLTATÁS
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
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431

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

Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
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

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

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
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416
Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033

Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397

Veszélyes fák és minden más fák kivágása, 
gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
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
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

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

Teljes körű lakásfelújítás, 
homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, 
nyílászáró csere. Precíz munkavégzés 
elérhető áron. Rövid határidővel, 
anyagbeszerzéssel, teljes lebonyolítással. 
NORBITECH Kft. 
Telefon: 06/30/214-4307
Szobafestést, mázolást, homlokzatfestést 
vállalok. Takarítással, fóliázással, 
bútormozgatással. Reális áron. Hívjon 
bizalommal. Telefon: 06/30/685-5453
Bőrkabát készítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193
Kőművesmester vállal építési, átalakítási 
munkákat, burkolásokat, díszmunkákat. 
Telefon: 06/30/125-4155, Lehoczky.
Idős nénit-bácsit otthonában 
megápolnék Pécsen vagy Pécshez 
közel. Telefon: 06/20/450-4160

Szobafestés, mázolás, tapétázás.
06/20/273-0996

Hidegburkolást, festést, homlokzati 
hőszigetelést, vizes falak szigetelését, 
átalakítását vállalom, gyors határidővel, 
garanciával. Telefon: 06/70/679-1927
Vízvezeték, villanyszerelés, bojlerjavítás, 
csőtérés javítása. Telefon: 06/70/774-1140
Fodrász házhoz megy. Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Családi házak felújítása, homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602
Fakivágás, veszélyes is, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250
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Lakások festése, mázolása otthon 
felújítási támogatással. Telefon: 
06/30/884-3032
Nyílászárók utólagos hőszigetelése svéd 
technológiával. Telefon: 06/30/884-3032
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Gyógymasszázs, gyógytorna, 
rehabilitáció. Telefon: 06/70/631-5394
Villanyszerelés. Telefon: 06/30/340-8824
Lomtalanítást és fuvarozást 
vállalok. Telefon: 06/20/805-5041
Redőny, gurtnicsere, faredőny-
javítás. Telefon: 06/30/859-8118
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Megbízható házaspár eltartási 
szerződést kötne idős személlyel. 
Telefon: 06/30/617-2003
Gyógypedikűr férfiaknak is. 
Hajvágással. Telefon: 06/30/617-2003
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák, vízteres is. 
Telefon: 06/70/259-7618
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
Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, 
fűtésszerelés, gázkészülék javítás. 
Telefon: 06/30/361-0449
Redőnyszerelés, faredőny-javítás, 
gurtnicsere. Telefon: 06/30/859-8118
Fuvarozást vállalok. Telefon: 
06/20/805-5041
Lomtalanítást és takarítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Homlokzati hőszigetelést, 
gipszkartonozást, tatarozást, 
bővítést vállalunk gyors határidővel, 
garanciával. Telefon: 06/70/679-1927
Tetőjavítás, lakatosmunka, burkolás. 
Telefon: 06/70/774-1140

Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
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
Vízvezeték-szerelés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Nyugdíjas segítőt, gondozónőt (nem 
szakápolót) keresünk, idős, de nagyon jó 
fizikai állapotú néni mellé, bentlakással. 
Pécsett, a szigeti városrészben, igényes 
kertes házban, heti váltással, vagy teljes 
időben szabad napokkal. Feladatok: 
főzés, gyógyszerek kezelése, környezet, 
lakás tisztántartása, napi séta. Havi bér 
időarányosan szétosztva 180.000 Ft/hó 
+ teljes ellátás. Telefon: 06/30/974-1562
Építési és bontási munkálatokat vállalok 
profi csapatommal: vakolás, falazás, 
lapozás, térkövezés, parkettázás, stb. 
Épületek bontása, út vagy járdabontás. 
Gyors, precíz munka. Kovács 
Sándor. Telefon: 06/20/419-4879
Vállalok szemét és sitt törmelékszállítást, 
bontást, házürítést, kerítésépítést. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06/30/175-3818
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Villanyszerelés családi házak, lakások, 
cégek részére. Telefon: 06/20/912-4910
Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere. 
Telefon: 06/30/859-8118
Kisebb-nagyobb kőművesmunkák, 
javítások, vizes falak javítása, 
szigetelése, hőszigetelés, azonnali 
kezdéssel. Telefon: 06/70/785-3013
Hőszigetelés, vizes falak rendbetétele, 
kémények javítása, burkolás, azonnali 
kezdéssel. Telefon: 06/70/785-3013

VEGYES
Nagy diófa kevés lombbal kivágásért 
elvihető Keszüben a lakótelep 
végénél, 16 literes sárga permetező 
felújított alkatrészekkel, üzemképes 
9000 Ft. Telefon: 06/30/441-6624
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca 
felújítása, csempe-, ajtó-, ablak-, 
kerítésfestés. Telefon: 06/30/294-0144

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Megvásárolnám feleslegessé vált 
tárgyait (festmény, porcelánok, játékok, 
könyvek, szerszámok stb.) ill. teljes 
hagyatékot, pincétől a padlásig, teljes 
lomtalanítás. Ingyenes kiszállás. Név 
és telefonszám leinformálható. Hívjon 
bizalommal. Lasch-Mészáros, Pécs. 
Telefon: 06/30/411-0567, 06/70/434-2040
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

Régiséget, hagyatékot, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Telefon: 
06/70/309-9706, Lakatos János.

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivontat, adásvételivel. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070

Hagyatékot, dunyhát, párnát, 
Zsolnay cuccokat veszek, könyveket. 
Telefon: 06/20/805-5041
Színesfémet és ócskavasat veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041
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
Rossz automata mosógépet, régi kerékpárt 
keresek. Telefon: 06/30/982-8518
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
Színesfémet és ócskavasat veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Vásárolok Zsolnay, Herendi és 
egyéb porcelánt magas áron. Órákat, 
könyveket, festményt, ezüstöt, aranyat, 
érméket, jelvényeket, könyvet, bizsukat, 
agancsot, stb. Ingyenes kiszállás. 
Azonnali kp. Telefon: 06/20/419-4879
Eladó jó állapotú, ágyneműtartós fotelágy, 
akasztós, polcos ruhásszekrény, francia 
sport babakocsi, különböző méretű szép 
függönyök. Telefon: 06/30/519-0885
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Marika. Telefon: 06/30/851-5421
Agancsokat, porcelánokat, motorokat, 
légpuskát vennék. Telefon: 06/30/658-3625

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
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