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Egy lépéssel közelebb a pécsi akvapark megvalósulása

Zajlik az ellenzéki előválasztás második fordulója

Pécsi átvilágítás: újabb nyomozás indult

Volvo-per: korrupciós ügy 
a fideszes városvezetés idejéből

700 MILLIÓ ZSEBBE



Hosszú előkészítő szakasz, számos 
tárgyalás után megkezdődött a 

pécsi fideszes városvezetéshez köt-
hető Volvo-ügy tárgyalása a kapos-
vári bíróságon.

 l Nimmerfroh Ferenc

Az előzmények:
 ÄA Tüke Busz Zrt. egy holland 
közvetítő cég közbeiktatásával 
2015-ben vásárolt 115 használt 
Volvo autóbuszt. A pécsi önkor-
mányzat közgyűlése úgy döntött, 
hogy az ügyletre a közlekedési cég 
3,5 milliárd forint hitelt vehet fel.  
A vételár is ennyi lett. Csakhogy 
kiderült, a közvetítő cég a 11 mil-
lió eurós vételárból közel 2,5 millió 
eurót különböző, vele kapcsolatban 
lévő szereplőknek, konkrétan a 
másod- és a harmadrendű vádlott-
nak utalt át. Az ügy úgy pattant ki, 
hogy a másodrendű vádlott ennek 
az összegnek egy részét készpénz-
ben bevitte egy holland bankba és 
ott el akarta helyezni. Csakhogy a 
bankban ezt gyanúsnak találták és 
a holland hatóságok elkezdtek nyo-
mozni a pénz forrását illetően, így 
jutottak el a pécsi buszvásárláshoz.
 ÄA magyar ügyészség azzal vádolta 
meg az első- és a másodrendű vád-
lottat – a Tüke Busz egyik korábbi 
vezetőjét és egy magyar–holland 
kettős állampolgár üzletembert –, 
hogy az önkormányzat döntésho-
zóit megtévesztve összejátszottak 
annak érdekében, hogy az önkor-
mányzat a használt Volvo buszok 
vásárlásakor a magasabb vételárat 
fogadja el, egy közvetítő cég beikta-
tásával létrejött különbözetet pedig 
lenyelték. Az első- és a másodrendű 
vádlottat különösen jelentős vagyo-
ni hátrányt okozó gazdasági csalás-
sal vádolják.
 ÄA harmadrendű vádlottat, akinek 
szintén jutott a különbözetből, 
pénzmosással vádolták meg, ő már 
az előkészítő szakaszban elismerte 
bűnösségét. Két év, öt évre felfüg-
gesztett szabadságvesztést szabott 
ki rá a bíróság. Ezen kívül 1,5 millió 
forint pénzbüntetésre és 179 millió 
forint vagyonelkobzásra ítélték.
 ÄAz elsőrendű vádlott ügyvédje, dr. 
Bodnár Imre korábban indítvá-
nyozta többek között akkor és az-
óta is aktív fideszes helyi politiku-
sok (Bánki Erik, Páva Zsolt, Csizi 
Péter) tanúként való meghallga-
tását. Az ő célja nyilván az, hogy 
bizonyítsa, védence cégvezetőként 
nem dönthetett arról, hogyan ír-
ják ki a közbeszerzést, illetve hogy 
mennyit költsön az önkormányzat 
a buszokra.

 Ä Indítványozta azt is, hogy kérje ki 
a bíróság a buszok beszerzésének 
időszakából a repülőgépek utaslis-
táit a Magyarország–Hollandia vi-
szonylatban, azt tisztázandó, repül-
tek-e pécsi politikusok akkoriban a 
nyugat-európai országba.

Elsőrendű vádlott: 
az önkormányzat döntött
Az elsőrendű vádlott a bíró kérdésére 
elmondta, fenntartja a nyomozás során 
és az előkészítő ülésen tett vallomását. 
Nem követte el, amivel vádolják, sem 
önállóan, sem másokkal közösen.  
A közvetítő cég ügyvezetőjét egy ko-
rábbi buszbeszerzés kapcsán ismerte 
meg, ahogy a másodrendű vádlottat is. 
Sem tartalmilag, sem formailag nincs 
köze ahhoz az előterjesztéshez, amit 
Girán János akkori alpolgármester 
nyújtott be a közgyűlésnek. Kizárólag 
szakmai kérdésekről egyeztetett az 
ügylet során, a beszerzés keretössze-
gét nem ő határozta meg. Kétszer volt 
Hollandiában, de semmilyen megálla-
podást nem kötött előzetesen, feladata 
a szóba jöhető buszflottákkal kapcso-
latos tájékozódás volt. 

A pécsi közgyűlés döntött a 
buszvásárlásról. 

Olaj a gépezetben: 
a másodrendű vádlott
A másodrendű vádlott azt mond-
ta, nem követett el bűncselekményt. 
Mint fogalmazott, ő volt az olaj a 

gépezetben. Elmondta, Csizi Péter, 
Girán János, és az említett gazdasági 
tanácsadó keresték meg azzal infor-
málisan, hogy tud-e megoldást a vá-
rosi buszproblémákra, mivel tudták, 
hogy foglalkozik használt buszokkal 
is. 2014-15-ben többször utazott Hol-
landiába, tárgyalt a Volvo Hollandi-
ával. Állítása szerint a közvetítő cég 
azért került képbe, mert a Volvo szá-
mára a Tüke Busz mint partner szóba 
sem jöhetett, mivel úgy tudták, csőd-
helyzetben van. Ő maga megállapo-
dott a közvetítő cég vezetőjével arról, 
hogy ő fogja képviselni őket ebben az 
ügyletben. 
Kijelentette, az elsőrendű vádlott egye-
dül, a városvezetés, és a cég más veze-
tőinek támogatása nélkül nem tudta 
volna ezt az üzletet megvalósítani, 
ráadásul három magyar hatóság sem 
talált semmiféle szabálytalanságot.

Közel 2,5 millió euró 
haszon, szétosztva
A bírói tanács két tagja, az ügyész, és 
az elsőrendű vádlott ügyvédje kérdése-
ket tett fel a másodrendű vádlottnak. 
Az ezekre adott válaszokból a követke-
ző történet körvonalazódott.
A vádlottat pécsi önkormányza-
ti döntéshozók keresték meg azzal, 
hogy segítsen megoldani a pécsi 
buszproblémát. A megegyezés a 
közvetítő cég és közte, valamint a 
harmadrendű vádlott között az volt, 
hogy az ügyleten realizált profit 200 
ezer euró feletti részét ő kapja, egy 
másik részét pedig a harmadrendű 

vádlott. Neki szerbiai bankszámlájá-
ra utalták a pénzt, amit készpénzben 
felvett. Ennek egy részét akarta befi-
zetni Hollandiában. Mint mondta, a 
harmadrendű vádlott is kapott juta-
lékot, 550 ezer eurót, amit a holland 
közvetítő cég fizetett ki. Tagadta, 
hogy a neki utalt pénzből valakinek 
még adnia kellett. Szerinte a har-
madrendű vádlott közreműködésére 
szükség volt a sikeres közbeszerzési 
részvételhez.

Ezen a ponton tisztázódott, 
hogy ki mennyit is nyert 
ezen az üzleten.

 ÄMásodrendű vádlott: több mint 1,6 
millió euró
 ÄHarmadrendű vádlott: 550 ezer 
euró
 ÄKözvetítő cég: 200 ezer euró

A haszon tehát közel 
2,5 millió euró volt. 

Dr. Vadócz Attila az ülés végén beje-
lentette, hogy tanúként idézi a novem-
ber végi és december eleji ülésekre 
Páva Zsoltot, Pécs volt polgármesterét, 
Csizi Péter volt alpolgármestert, az 
említett pécsi gazdasági szakembert, 
Bánki Erik fideszes országgyűlési 
képviselő rokonát, aki a fideszes ön-
kormányzatnak dolgozott, valamint a 
Tüke Busz egyik nemrég távozott ve-
zetőjét.
Ezen kívül közölte azt is, hogy kikéri a 
bíróság a KLM és a Wizzair légitársa-
ságok utaslistáit a kérdéses időszakból.

Volvo-per: tanúként hallgatják meg Pávát és Csizit
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Önállóan szabályozható, energiatakarékos 
fűtést kap több panelház

A Pétáv Kft. lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint tíz elavult 
tömbhőközpontot cserélnek korszerű, épületenkénti hőközpontra 

Kertvárosban. Mint írták, az új rendszereknek hála a fűtés rugalma-
sabban tud alkalmazkodni a lakóközösségek egyedi igényeihez, ami 
kényelmesebb a lakóknak, egyben energiatakarékosabb és környezeti 
szempontból fenntarthatóbb. 

 l PécsMa.hu
A közleményben az áll, hogy Pécsen az egyik legfontosabb feladat a több épü-
letet ellátó, energiahatékonysági szempontból elavult tömbhőközpontok fel-
számolása. A cég egy uniós projekt keretében tíz ilyen korszerűtlen központot 
szüntet meg a városban. Ezek helyett 74 új, modern, energiatakarékos, épüle-
tenkénti hőközpontot alakítanak ki a társaság szakemberei. A korszerűsítés kö-
zel 2800 lakást érint. A korszerűsítéseknek köszönhetően minden épület fűtése 
önállóan szabályozható lesz, jelentősen csökken a hálózati energiaveszteség és 
a villamosenergia-felhasználás. A kisebb egységeket ellátó hőközpontok rugal-
masabban tudják kielégíteni az egyedi fogyasztói igényeket, az új vezetékháló-
zat kiépítésével pedig a szolgáltatás biztonságosabbá válik.

Pontosan hol?
• Az Enyezd utcában a nyáron fejeződtek be a munkálatok, itt 9 lakó-

épületben, a Kék Elefánt Óvodában, a Kertvárosi Óvoda Enyezd utcai 
tagóvodájában és egy orvosi rendelőket tartalmazó épületben alakított 
ki a társaság új hőközpontokat.

• Hamarosan befejeződnek a kivitelezési munkák a Maléter Pál utcában 
is, ahol a fűtési időszakot 9 lakóépület már az új, korszerű hőközpon-
tokkal kezdheti.

• A Viktória utca, Berek utca, Krisztina tér környékén szeptemberben 
indult a kivitelezés, ezen a környéken további 16 épületben, köztük a 
Viktóriai utcai óvodában alakít ki a Pétáv új hőközpontot.

Feljelentést tett a pécsi önkormányzat tulajdo-
nában lévő, lapunkat kiadó Pécsi Kommuniká-

ciós Központ (PKK) több korábbi médiaszerződés 
miatt. Az ügyben elindította a rendőrség a nyomo-
zást, hűtlen kezelés a gyanú.

 l Nimmerfroh Ferenc
Rádiós híranyagokra vonatkozó médiaszerződést 
kötött a PKK a fideszes városvezetés idején a Pécs 

Aktuál nevű Fidesz-közeli lapot kiadó cég tulajdo-
nosának korábbi érdekeltségével.
A pécsi önkormányzati átvilágítást vezető dr. Bod-
nár Imre kérdésünkre felvázolta az átvilágítás által 
kidobott ügy hátterét. 
– Az önkormányzati cég a szerződés megkötésekor 
szakszerűtlenül járt el, hiszen nem voltak díjak ren-
delve a szolgáltatásokhoz. Ezért nem volt konkrét el-
számolás, dokumentumokkal nem volt alátámasztva 

a kifizetések megalapozottsága – is-
mertette az alaphelyzetet a szakem-
ber.
Ráadásul később, egyik évről a má-
sikra duplájára emelték a szolgálta-
tás összegét, úgy, hogy annak tar-
talma csökkent, ami álláspontunk 
szerint klasszikus túlszámlázás.  
A teljesítés igazolásai hiányosak, 
nem ellenőrizhető, hogy a teljesítés 
megtörtént-e – tette hozzá dr. Bod-
nár Imre.
Az ügyvéd elmondta azt is, az átvilá-
gítás során kiderült, hogy a számlák 
és teljesítésigazolások eltérnek egy-
mástól, a havi díjak összege teljesí-
tésigazolással nincs alátámasztva, 
ennek ellenére kifizették őket.
Dr. Bodnár szerint az átvilágítás 
fényt derített arra is, hogy a rádió-
ban le nem adott hanganyag után is 
fizetett a PKK, annak ellenére, hogy 
a szerződés ilyet nem tartalmazott.

Pécsi átvilágítás: hűtlen kezelés gyanújával indult nyomozás
Sértené a nyomozás érdekeit 
a feljelentés anyagának kiadása
Nem támogatja a pécsi önkormányzati átvilá-
gítás teljes anyagának kiadását, mert az jelenleg 
sértené a folyamatban lévő nyomozások, eljá-
rások érdekeit – mondta lapunknak dr. Bodnár 
Imre. Lapunk előző számában olvashattak róla, 
hogy az egyik Fidesz-közeli helyi kiadvány ki-
kérte az önkormányzati cégektől az átvilágítás 
teljes anyagát. Az önkormányzati átvilágítás 
vezetője akkor beszámolt a Pécsi Híreknek a 
folyamat eddigi költségeiről, eredményeiről, 
és elmagyarázta azt is, miért nem támogatja 
jelenleg az átvilágítási dokumentáció kiadását.
Az átvilágítás nyomán 17 ügyben folyik eljárás. 
Az egyik nyomozásnak például három gyanú-
sítottja van, a bíróság 277 millió forint értékű 
vagyont vett zár alá, és önkéntes visszafizetés 
is történt, mégpedig közel 22 millió forint ér-
tékben. 
Lapunk úgy értesült, hogy az egyik érintett cég, 
a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. a fent említett 
lap adatkikérése után megkereste a nyomozást 
végző rendőrkapitányság illetékes osztályát az-
zal, hogy álláspontjuk szerint kiadható-e a lap 
számára a feljelentés anyaga.
A hatóság szerint a konkrét feljelentés kiadása 
harmadik személy részére jelenleg sérti a nyo-
mozás érdekeit.Dr. Bodnár ImreDr. Bodnár Imre

átvilágítás2021. október 11.pécsi hírek 3



A kormányzat elvi támogatása nyomán egy 
önkormányzati bizottsági döntést követően 

elkezdődhet a Tüskésrétre megálmodott pécsi ak-
vapark közlekedési tervezése, geodéziai és ener-
getikai felmérése, valamint a tervezési program 
elkészítése.

 l Szakács Miklós
Még 2016-ban, az előző városvezetés idején kapott 
500 millió forint állami támogatást Pécs arra, hogy 
elkezdje a régóta várt akvapark tervezését megelőző 
felméréseket. Korábban még a Füzes dűlőbe álmod-
tak meg egy multifunkcionális sportcsarnokkal egy-
bekötött fürdőt.
Török Ottó, a pécsi sportberuházásokért felelős 
polgármesteri megbízott már korábban is elmond-
ta lapunknak, hogy az előző városvezetés 350 mil-
lió forintból vizsgálta a Füzes dűlőt mint lehetséges 
helyszínt.
– A mostani városvezetés egy új koncepcióban gon-
dolkozott már az elejétől kezdve – mondta Török. – 
A Füzes dűlő nem alkalmas erre a projektre, így a 
Tüskésrétre esett a választás. Ehhez tavaly kérelmet 
nyújtottunk be az illetékes minisztériumnak, és azt 
kértük, hogy a korábbi támogatásból megmaradt 

150 millió forintot hadd költsük az új helyszín vizs-
gálatára, egyúttal arra is kértük a döntéshozókat, 
hogy a mi koncepciónkat támogassák. Ennek lénye-

ge az, hogy az akvapark mellett egy szállodát és egy 
versenyuszodát építenénk. Mindkét törekvésünket 
elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Miniszterelnökség.

Az elmúlt hónapokban már készült 
tervkoncepció és megvalósíthatósági 

tanulmány is. 

Mostanra pedig egy újabb lépéssel került közelebb 
ahhoz a projekt, hogy maga a beruházás is elindul-
hasson majd.
– További beszerzésekre kértünk hozzájárulást a 
kormányzattól, a még rendelkezésünkre álló keret 
terhére, amit meg is kaptunk – újságolta lapunknak 
a polgármesteri megbízott. – Így előterjesztés formá-
jában a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé ke-
rült a terület közlekedési tervezéséről, a geodéziai és 
energetikai felméréséről, valamint a tervezési prog-
ram elkészítéséről szóló javaslat. Ha a bizottság igent 
mond ezekre, újabb lépéssel juthatunk közelebb ah-
hoz, hogy meg is valósuljon a projekt. Utána ugyanis 
már előtervezés következhet, majd a megvalósítás. 
Erre jelen pillanatban nagyon jó esély van, ugyanis a 
kormányzati szándék egyezik a városéval.

Október 10-étől 16-áig tart az el-
lenzéki előválasztás második 

fordulója. Felidézzük, mi történt az 
első fordulóban, amelyen orszá-
gosan több mint 630 ezer választó 
vett részt. A két pécsi körzetben 
(Baranya 1, és Baranya 2) Mellár Ta-
más (MSZP–Párbeszéd–MMM–LMP), 
és Szakács László (DK–Momentum–
Jobbik) nyert. A miniszterelnök-je-
löltek versenyében országosan és 
Baranyában is Dobrev–Karácsony–
Márki-Zay lett a sorrend. Múlt pénte-
ken Karácsony Gergely visszalépett 
Márki-Zay Péter javára, ami azt je-
lenti, hogy a szavazólapon kettejük 
közül lehet választani.

 l Nimmerfroh Ferenc
Mellár Tamás országgyűlési képviselő 
800 szavazattal előzte meg a momen-
tumos Nemes Balázst a Baranya 1. 
számú választókerületben. A pontos 
számok:

 ÄMellár Tamás (Párbeszéd): 4563
 ÄNemes Balázs (Momentum): 3767

Az MSZP-ből a DK-ba átlépett Sza-
kács László nyerte a Baranya 2-es vá-
lasztókerületet, de a verseny közte és 
Keresztes László Lóránt LMP-frakci-
óvezető között nagyon szoros volt. A 
pontos eredmények:

 Ä Szakács László (DK): 3695
 ÄKeresztes László Lóránt (LMP): 3507

Ahogy a vidéki választókerületek je-
lentős többségében, úgy Baranyában 
is Dobrev Klára győzött a miniszterel-

nök-jelöltek versenyében: a Baranya 1. 
számú és a 2. számú kerületben is a DK 
jelöltje nyert, a második Karácsony 
Gergely lett, a harmadik Márki-Zay 
Péter. A számok:

Baranya megye 1. számú 
választókerület. (Pécs)

 ÄDobrev: 3136
 ÄKarácsony: 2693
 ÄMárki-Zay: 1552
 Ä Jakab: 799
 ÄFekete-Győr: 327

Baranya megye 2. számú 
választókerület (Pécs és 
Komló környéke)

 ÄDobrev: 3084
 ÄKarácsony: 1926
 ÄMárki-Zay: 1261
 Ä Jakab: 891
 ÄFekete-Győr: 183

A képviselő-jelöltek versenyében nem 
rendeznek második fordulót, azaz jövő 
tavasszal Szakács László lesz Hoppál 
Péter, Mellár Tamás pedig vélhetően 
Kővári János ellenfele az országgyűlési 
választáson.

Mellár Tamás az 
eredmények kapcsán 
lapunknak elmondta, 

meglepte a vártnál 
magasabb részvételi arány. 

Hangsúlyozta, hogy az előválasztás 
eredményének fontos tanulsága szá-

mára az, hogy a jövőben is „nagyon 
szoros munkakapcsolatban” kell len-
nie Pécs városvezetésével.
– A kampány elmúlt két hetében a 
városvezetés komoly segítséget nyúj-
tott számomra, az pedig biztos, hogy 
ennek is jelentős szerepe volt az ered-
ményben. Ezt a kapcsolatot tovább 
kell mélyíteni és tovább kell folytatni 
a közös munkát, mert csak így, csak 
együtt tudjuk legyőzni jövőre a Fideszt 
– mondta.
Szakács László lapunknak elmondta, a 
nagyobb feladat még vissza van, le kell 
győzni Hoppál Pétert. 
„Azért indultam az előválasztáson, 
mert az látszott a mérésekből, hogy 
nekem van erre a legnagyobb esélyem. 
Akinek pedig lehetősége van, annak 
felelőssége is van. Egy tapodtat sem 

léptem el ettől a szándékomtól, ez 
most a legfontosabb célom. Aki ebben 
a partnerem szeretne lenni, azzal ter-
mészetesen együtt fogunk dolgozni” 
– fejtegette.
Az előválasztás második fordulójában 
kizárólag az állva maradt miniszter-
elnök-jelöltekre lehet szavazni, azaz 
Márki-Zay Péterre és Dobrev Klárára.
A szavazás rendje ugyanaz, mint az 
első fordulóban, azonban az online 
szavazást megkönnyítették valame-
lyest azok számára, akik korábban már 
voksoltak így. Számukra nem kell újra 
regisztrálni, azonban a videóhívásos 
azonosítás esetükben is maradt.
Változás az is, hogy az egész ország 
egyetlen választókerületnek számít, 
azaz bárhol lehet voksolni, ahol adott 
a lehetőség erre.

Előválasztás: zajlik a második forduló - ez történt az elsőben

Egy lépéssel közelebb került a tüskésréti akvapark megvalósulása
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A foglalkoztatási stabilitás megőrzése érde-
kében 2020. január elsejével hároméves 

munkaidőkeretet vezetett be a Körber Hungária 
Gépgyártó Kft. a Vasas Szakszervezettel egyet-
értésben. 2019-re olyan mértékben esett vissza a 
megrendelés-állomány, hogy a vállalat vezetése 
úgy látta, a 3 éves munkaidőkerettel őrizhetőek 
meg hosszú távon a munkahelyek a vállalatnál, 
az akkor több évre előrevetített piaci bizonyta-
lanságoknak köszönhetően.

A 2021-es év második felére a megrendelés-ál-
lomány a portfólióbővítés hatására előbb vissza-
állt, mint az előzetesen kalkulált három év, így az 
ügyvezetés az érdekképviseletekkel egyetértésben 
a 36 hónapos munkaidőkeretet 21 hónap után, 
szeptember 30-ával lezárta, és október elsejével a 
vállalat visszatért a már évek óta megszokott és si-
keresen működő 12 havi munkaidőkerethez.
A munkaidőkeretben eddig összegyűlt plusz órák 
és a ki nem adott pihenőnapok az októberi mun-
kabérrel maradéktalanul kifizetésre kerülnek a 
munkavállalók részére. Az esetlegesen összegyűlt 
mínusz órákat a Körber Hungária mindenkinél jó-
váírja, azok nem kerülnek az egyenleg lezárásánál 
levonásra. (x)

Lezárja a 2020. januárban indított 3 éves munkaidőkeretet a Körber

Ütemterv szerint halad a Bánki Donát Utcai Álta-
lános Iskola több mint 690 millióból megvaló-

suló energetikai korszerűsítése.

 l Pernecker Dávid
Javában folyik a Bánki Donát Utcai Általános Isko-
la energetikai korszerűsítése, a 691 millió forintos 
TOP-os projekt munkálatait és azok jelenlegi állását 
a napokban Nyőgéri Lajos alpolgármester és Csúcs 
Zoltán, a felújítást koordináló Pécsi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója ismertette az iskolá-
nál.
Csúcs Zoltán felidézte, hogy az iskola pályázatát 
2017-ben nyújtották be, a kivitelezési szerződést 
pedig 2020 decemberében írták alá a vállalkozóval. 
Mint mondta, a munkaterület átadásával idén janu-
ár végén megkezdődött felújítás keretében a külső 
homlokzati nyílászárókat korszerű ablakokra cse-
rélik, az épület külső falait és tetőszerkezetét hő- és 
vízszigetelik, az iskola tetejére napelemes rendszert 
telepítenek, mindemellett pedig új radiátorokat is 
felszerelnek az intézményben.
Nincs ám vége: a korszerűsítés során a régi árnyéko-
lókat újakra cserélik, az alagsorban hővisszanyerős 
ventilátorokat helyeznek el, de lesz a suliban új aka-
dálymentes parkoló és vécé, sőt még új villámvédel-
mi rendszer is.

A munka jelenleg ütemterv szerint 
halad, a felújított iskolát a tervek szerint 

november 30-án adják át.

Nyőgéri Lajos kiemelte, hogy az önkormányzat a 
város egyik legnagyobb léptékű iskolafejlesztéséhez 
bruttó 58 millió forint önerőt biztosított, melynek 
segítségével a pályázatból nem támogatható, de az 
épület korszerűsítéséhez kapcsolódó további beruhá-
zások is megvalósulnak: tűzjelző rendszert építhetnek 
ki, fejlesztik a fűtésrendszert, a meglévő homlokzati 
klímákat új berendezésekkel váltják ki, emellett az is-

kola rossz állapotban lévő kültéri lépcsőjét is felújítják, 
valamint kifestik az épület belső tereit.
– Kevés olyan iskola van Pécsen, amelyhez két torna-
terem és egy uszoda is tartozik, ezeknek a felújítása 
sajnos ebben a pályázatban nem valósulhatott meg, 
de mindenképp szükség lenne erre is. Remélem, 
hogy ezt a közeljövőben meg fogjuk tudni oldani – 
tette hozzá az alpolgármester.

November végére elkészül a Bánki Donát utcai suli felújítása

Nyőgéri Lajos és Csúcs Zoltán a helyszínenNyőgéri Lajos és Csúcs Zoltán a helyszínen
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Ingyenes képzést és biztos munkahelyet kínál a Veolia 
– indul a Veolia Akadémia utánpótlás program

Indul a magyarországi Veolia-csoport utánpót-
lás programja, a Veolia Akadémia. A magyar 

energiapiac vezető szereplője négy helyszínen 
várja olyan pályakezdők és pályamódosítók je-
lentkezését, akik szívesen tanulnának bele a 
kazángépész, vagy a kazánkezelő szakmába. A 
vállalat már az oktatás ideje alatt fizetett mun-
kaviszonyt kínál a programban résztvevőknek.

A Veolia csoport Magyarország egyik vezető köz-
művállalata, több mint 3000 alkalmazottja szám-
talan település, intézmény és iparvállalat számára 
nyújt közműszolgáltatásokat. Víziközmű és távfű-

tési üzletágai családok százezrei számára biztosítják 
az ivóvizet, és tízezrei számára a hőszolgáltatást. Az 
energia üzletághoz 10 nagyerőmű, 28 gázmotoros 
kiserőmű tartozik, melyek segítségével 13 városban 
biztosít a Veolia távhőszolgáltatást és 25 városban 
távhőtermelést. A cégcsoport által évente értékesí-
tett, több mint 60 százalékban megújuló biomasz-
szából származó villamosenergia közel 623 ezer 
lakos éves fogyasztását képes biztosítani. A most 
induló Veolia Akadémia az energia üzletág képzési 
programja, melyben a Veolia a kazángépészek és ka-
zánkezelők egy új generációját képezi ki, megismer-
tetve velük egy olyan szakmát, melyet saját szakem-

bereik már több évtizedes tapasztalattal végeznek. 
A program több helyszínen, a Veolia-csoport pécsi, 
ajkai, debreceni és budapesti telephelyein indul el. 
A lehetőség főleg olyan jelentkezőknek szól, akik 
úgy érzik, hogy szívesen tanulnának meg egy ritka, 
ám keresett szakmát, valamint akik hosszú távra 
keresnek biztos munkahelyet. A program keretében 
a vállalat egyaránt várja pályakezdők és más szak-
mákból érkezők jelentkezését. A részvételhez nem 
szükséges semmilyen szakmai előképzettség, csu-
pán érettségi bizonyítvány. 
Azok, akik a kiválasztást követően felvételt nyer-
nek, szakmai képzési programban vehetnek részt. 
A Veolia a projekt során szakmai betanulást és 
egyben stabil állást is kínál. Sőt már a betanulási 
idő alatt is szilárd hátteret és bejelentett munkavi-
szonyt biztosít a résztvevőknek. 
Ez egy hosszú távú lehetőség, melyben a Veolia 
célja olyan elkötelezett szakemberek képzése, akik 
szeretnének egy élenjáró vállalatnál, stabil, felelős-
ségteljes munkakörben fejlődni.
Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, 
várjuk jelentkezését 2021. október 29-ig a Veolia 
karrier oldalán: https://karrier.veolia.hu/ (x)
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Az önkormányzat szeptember 
27-én, határidő előtt elutalta az 

előző városvezetés felelőtlen gazdál-
kodása miatt keletkezett hiány fede-
zetéül nyújtott, összesen 9 milliárd 
540 millió forintos állami hitel erre 
az évre esedékes törlesztőrészletét: 
a városvezetés 1,75 milliárd forintos 
törlesztőrészletet fizetett ki az ál-
lamnak – áll az önkormányzat sajtó-
közleményében.

 l PécsMa.hu
Mint ismert, a korábbi fideszes önkor-
mányzatnak nyújtott közel 10 milliár-
dos állami segélyhitel jelentős részét az 
új városvezetésnek kell visszafizetnie 
az alábbi ütemezés szerint:
• 2020: 1 milliárd 540 millió
• 2021: 1 milliárd 750 millió
• 2022: 1 milliárd 750 millió
• 2023: 1 milliárd 750 millió
• 2024: 1 milliárd 750 millió

Az önkormányzat az első részletet ta-
valy november végén fizette vissza az 
államnak, a 2021-ben esedékes 1,75 
milliós részletet pedig szeptember 
27-én utalták el. Az ezzel kapcsolat-
ban kiadott közleményükben kieme-
lik, hogy a városvezetés elkötelezett a 
még fennálló, összesen 5,25 milliárd 
forintos tartozás visszafizetése mellett 

– noha az „normális gazdasági viszo-
nyok között is” nehéz lenne – ezzel 
párhuzamosan pedig arra törekednek, 
hogy végrehajtsák azokat a fejlesztési 
terveiket, amelyeket a választási prog-
ramban vállaltak.

A közlemény:
„A kormányhatározatban rögzített 
határidő előtt, már szeptember 27-én 
elutalta a pécsi önkormányzat az előző 
városvezetés felelőtlen gazdálkodása 
miatt keletkezett hiány fedezetéül nyúj-
tott, összesen 9 milliárd 540 millió fo-
rintos állami hitel erre az évre esedékes 
törlesztőrészletét. A pécsi önkormány-
zat a napokban 1,75 milliárd forintos 
törlesztőrészletet fizetett ki az államnak.
Ezzel az önkormányzat immár ösz-
szesen 4 milliárd 290 millió forintot 
törlesztett az állam felé. 2019-ben – 
még az előző városvezetés – 1 milliárd 
forintot fizetett vissza, majd a megú-
jult városvezetés 2020 novemberében  
1 milliárd 540 millió forintot, idén pe-
dig 1 milliárd 750 millió forintot utalt 
át az államnak.
A pécsi önkormányzat tavaly kezde-
ményezte az akkor egyösszegben ese-
dékes törlesztés több részletre bontott 
átütemezését, amit a kormány enge-
délyezett. Mindez azt jelenti, hogy a 
pécsi önkormányzatnak a következő 

három évben is évente 1,75 milliárd 
forintot kell még visszafizetnie ahhoz, 
hogy Pécs az előző városvezetés pazar-
ló gazdálkodásából származó tartozá-
sát teljes egészében rendezze.
A pécsi városvezetés elkötelezett a még 
fennmaradó, összesen 5,25 milliárd 
forintos tartozás kormánnyal egyezte-
tett ütemű visszafizetése mellett. Ezzel 
párhuzamosan felelős, átlátható és ta-
karékos gazdálkodással arra törekszik, 
hogy az egészen a ciklus végéig tartó, 
folyamatos törlesztés mellett is végre-
hajtsa azokat a fejlesztési terveit, ame-
lyeket a választási programban vállalt 

a pécsiek gyarapodása érdekében.  
A 2019 előtt keletkezett hiány fedeze-
téül nyújtott hitel törlesztése normális 
gazdasági viszonyok között is nehéz 
helyzet elé állítaná a pécsi önkor-
mányzatot. A két éve tartó koronaví-
rus-járvány miatt azonban a törlesztés 
még megterhelőbb a város számára. A 
pécsi városvezetés éppen ezért tovább-
ra is mindent megtesz azért, hogy az 
önkormányzat pandémia miatt kiesett 
bevételeit, a számítások szerint mint-
egy 3,77 milliárd forintot a kormány 
kompenzálja, és így a járvány miatt ne 
érje további veszteség a pécsieket.”

Elutalta az állami hitel újabb, 1,75 milliárdos törlesztőrészletét az önkormányzat

Fényáradatban úszva, remek hangulatban zaj-
lott a pécsi Zsolnay Fényfesztivál az első októ-

beri hétvégén. A koronavírus miatt őszre halasz-
tott fesztivál elsöprő sikert aratott, több tízezer 
látogatónak nyújtott feledhetetlen élményt. Kihir-
dették a Zsolnay Light Art Nemzetközi Fényfestő-
verseny győztesét is.

 l PécsMa.hu
Az V. Zsolnay Fényfesztivál az ország első és egyetlen 
fényfesztiváljaként több mint 150 programmal várta 
az érdeklődőket. Emellett a nemzetközi fényművész 
szakma krémje is részt vett a szakmai programokon 
és kerekasztal-beszélgetéseken, tovább növelve a 
fesztivál nemzetközi hírét – írja a ZSÖK.

Kihirdették a Zsolnay Light Art 
Nemzetközi Fényfestőverseny 

győzteseit.

A döntőbe jutott 10 versenyző a székesegyház hom-
lokzatát keltette életre 3 dimenziós fényfestéssel. A 
győztest egy öttagú nemzetközi zsűri választotta ki, 
a német Ruestungsschmie.de: Colors of noise című 
alkotása lett az első helyezett. A fényművész csoport 
5000 euro pénzdíjazásban részesül, emellett meghí-
vást kapott a világ legjobbjaiból álló „Győztesek Li-
gájára”, az iMapp Bukarest fényfestőversenyre.
A közönségdíjas a magyar Fluid nevű csapat lett a 
Source című alkotással, így ők a következő Zsolnay 
Fényfesztiválon önálló fényinstallációval mutatkoz-
hatnak be.
– Kiszámíthatatlan helyzetben kellett döntést hoz-
nunk az idei fesztiválról az év elején. Akkor úgy 

döntöttünk, hogy idén mindenképpen megszervez-
zük, és az őszi időpont mellé tettük le a voksunkat. 
Az elképesztő siker és a rengeteg pozitív visszajelzés 
szerencsére beigazolta, hogy ez volt a legjobb válasz-
tás – számolt be Bleszity Péter, a fesztivált szervező 
Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője.
A fényfestőverseny mellett hatalmas sikert aratott a 
Fény Útja 23 állomása, ahol más-más fényinstalláci-
ókat láthatott a közönség. A gyerekek fényjátszóté-
ren csúszdázhattak, sokan sétáltak a fényszőnyegen, 
az egyik különlegesség a Csontváry-alkotás volt, 
ahol a látogatók szelet keltve megmozdíthatták a 
Magányos cédrust.
A korábbi évek magas színvonalának megtartása 
mellett idén több olyan fényalkotás szerepelt a fesz-
tiválon, amelyek nagyobb elmélyülésre, mélyebb be-
lefeledkezésre adtak lehetőséget.

Pécs volt a világ fényfővárosa!

Határidő előtt utalta el a város az összegetHatáridő előtt utalta el a város az összeget
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A Pécsi Járásbíróság első fokon 
elítélte személyi szabadság 

megsértése miatt az Apáczai Neve-
lési Központ pedagógusát, Jancsula 
Dezsőt egy tavalyi, az ANK-nál tör-
tént atrocitás miatt. A tanár felleb-
bezett az ítélet miatt, mivel, ha az 
jogerőre emelkedik, elveszíti állását. 
Október első napján több száz fős 
szimpátiatüntetést tartottak Jan-
csula mellett kiállva.

 l PécsMa.hu
Még tavaly ősszel történt az akkor nagy 
visszhangot kiváltott eset az ANK mel-
lett. Néhány fiatal az intézmény előtt 
cigarettázott, emiatt az iskola egyik 
tanára, Jancsula Dezső odament hoz-
zájuk, hogy távozásra szólítsa fel őket. 
A gyerekek nem mentek el, sőt, szó-
váltásba keveredtek a pedagógussal. 
Jancsula egyiküket be akarta vinni az 
igazgatóhoz, ezért a táskájánál fogva 
visszatartotta őt. Idő közben az ANK 
gondnoka is a helyszínre ért, és rátá-
madt az egyik fiatalra, akit megütött, 
földre vitt és meg is rúgott.
A Pécsi Járásbíróság az ügyben első fo-
kon tárgyalást nem tartott. Végzésben 
ítélte el garázdaság miatt a gondnokot 
fél év felfüggesztett börtönbüntetésre, 
míg Jancsula Dezső a személyi szabad-

ság megsértése miatt 170 ezer forint 
pénzbírságot kapott. 

A pedagógus fellebbezett az 
ítélet ellen, így másodfokon 

már tárgyalást is fognak 
tartani az ügyben.

Bár a magyar–történelem szakos 61 
éves tanár nem vitatja az ítélet jog-
szerűségét, úgy véli, hogy az mégsem 
igazságos, hiszen nem bántotta a gye-
reket, és azzal, hogy megfogta őt, az 
ANK-ban tanuló több száz diákot pró-
bálta óvni. Másrészt az sem mellékes, 
hogy ha jogerősen is maradna az el-
marasztaló ítélet, Jancsula elveszítené 
állását is, hiszen szándékos bűncselek-
mény miatt elítélt tanár nem maradhat 
közalkalmazott, így ebben az esetben a 
munkáltatójának nem lenne mérlege-
lési joga, el kellene bocsátania a peda-
gógust. Az azonban jelzi, hogy még a 
tankerület is a tanár mellett áll, hogy a 
perköltséget átvállalta Jancsulától.
Az egyik közösségi oldalon létrehoz-
tak egy Jancsula Dezsőt támogató 
oldalt, amelyen már közel hétezren 
nyilvánították ki, hogy mellette áll-
nak. Október 1-én szimpátiatüntetést 
rendeztek az ANK előtt, amelyen több 

százan jelentek meg, és biztosították 
támogatásukról a tanárt. Jelenlegi és 
volt diákjai, azok szülei is elismerően 
nyilatkoztak róla. Egyúttal egy olyan 
kezdeményezés is útjára indult, amely 
a hasonló esetekre válaszul azt szorgal-
mazza, hogy változtassák meg az ide-
vágó jogszabályokat. 
A Népszava az ügy kapcsán egy jogász 
véleményét is kikérte, aki megerősítet-

te a lapnak, hogy túlontúl szigorúnak 
érzi az ítéletet. Egyúttal azt is felvetette, 
hogy érdemes lenne az iskolák számára 
az épületük környezetét bekamerázni, 
és ha jogsértést tapasztalnak, a felvé-
teleket átadni a közterület-felügyelet, 
vagy a rendőrség munkatársainak.
Jancsula bírósági ügye tehát másod-
fokon folytatódik majd, a tárgyaláson 
próbálhatja meg bebizonyítani igazát.

Elvesztheti állását a pedagógus, aki cigarettázó gyereket próbált jobb belátásra bírni

Diákjai és szüleik is támogatják Jancsula DezsőtDiákjai és szüleik is támogatják Jancsula Dezsőt
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Döntöttek a pécsiek: a parkolási rendelet 
módosítása lesz a közmeghallgatás témája

Pécs megújult honlapján lezárult a szavazás arról, hogy mely téma 
legyen az október 12-én sorra kerülő közmeghallgatás középpontjá-

ban.

 l Szakács Miklós
Korábban már megírtuk, a városvezetés kezdeménye-
zésére idén a pécsiek szavazhattak arról, hogy az ok-
tóber közepén esedékes közmeghallgatáson mely téma 
kapjon kiemelt szerepet. A megújult pecs.hu oldalon 
három témakör közül lehetett választani, miden pécsi 
egy szavazatot adhatott le. Voksolni szeptember 30-ig 
lehetett, a határidőig összesen 380 szavazat érkezett be. 
A belvárosi közlekedési rend 89 szavazatot kapott, a 
lakásgazdálkodási koncepcióra 113-an szavaztak, míg 
a parkolási rendelet módosítására 178-an – derült ki a 
városháza közleményéből. Ezzel tehát eldőlt, hogy az 
október 12-én sorra kerülő közmeghallgatáson a par-
kolási rendelet módosítása lesz a kiemelt téma.

Mint ismert, egy 3 milliárd forin-
tos városi tőkealap jött létre 

Pécsett, melyről szeptember 30-án 
tartottak szakmai tájékoztató work-
shopot a Corso Hotelben.

 l Pernecker Dávid
Az önkormányzat a helyi gazdasá-
gi-pénzügyi szféra együttműködésé-
vel gazdaságfejlesztési alapot, egészen 
pontosan egy 3 milliárd forintos városi 
tőkealapot hozott létre, amelynek cél-
ja, hogy a városban működő helyi, va-
lamint a térségben lévő vállalkozáso-
kat helyzetbe hozza a következő uniós 
fejlesztési ciklusban. A Magyar Nem-
zeti Bank által idén júliusban bejegy-
zett Pécsi Városi Tőkealap 3 milliárdos 
forrását a bank csoportjához tartozó 
MFB Invest Zrt. biztosítja. A tőkealap-
ból nyújtott támogatást a vállalkozá-
sok 50 millió forint alatt egyszerűsített 
és gyorsított bírálati folyamattal igé-
nyelhetik, az egyedi befektetések idő-
tartama pedig átlagosan 5 év.

Az alap nyújtotta 
lehetőségekről szeptember 

30-án tartottak 
tájékoztatást a Corso 

Hotelben. 

Ruzsa Csaba elmondta, hogy 2027 
után az uniós támogatási rendszer 
megváltozik, ezért a cél az, hogy el-
kezdjék felkészíteni a cégeket arra, 
hogy majd ebben az új pénzügyi 
struktúrában is meg tudják találni 
számításaikat. A tőkealapra térve ki-
fejtette, hogy jelenleg már 25-30 po-
tenciálisan támogatható megkeresés 
érkezett az alappal kapcsolatos ope-
ratív feladatokat végző Pécsi Város-
fejlesztési Zrt.-hez, a fő iparágak mel-
lett többek között a kreatív iparból is. 
Mint elmondta, nagyon fontos, hogy 

a cégek jelentkezzenek a Pécs Városi 
Tőkealapot koordináló önkormányza-
ti cégnél, hiszen minden vállalkozást 
a város nem tud egyenként felkeresni. 
Kiemelte, hogy a szakmai tájékoztató 
előadássorozat azért fontos esemény, 
mert segíthet beindítani a párbeszédet 
a cégek és az önkormányzat között.
Ezt követően Dénes Gábor, az MFB 
Invest Zrt. vezérigazgató-helyettese 
elmondta, hogy célcsoportjuk azok 
a növekedés előtt álló vállalkozások, 
amelyek már árbevételt termelnek. 

Nem a kezdeti stádiumban lévő star-
tup-cégeket keresik, hanem az úgy-
mond „klasszikus iparágakat”. Közöl-
te, az MFB Invest Zrt. a tőkeemelésért 
cserébe az adott cégben kisebbségi 
tulajdonrészt szerez, de a cég működé-
sébe nem szólnak bele. 
– A városvezetéssel azt a megállapo-
dást kötöttük, hogy olyan ügyeket 
szeretnénk fejlesztési tőke befektetésé-
vel finanszírozni, amelyeket az önkor-
mányzat fontosnak tart, amelyek a fej-
lesztési elképzeléseikbe beletartoznak 

– mondta Benke Ákos, az alap keze-
lését végző Focus Ventures Tőkealap-
kezelő Zrt. (ami az MFB Invest Zrt. 
leányvállalata) vezérigazgatója.
Ezt követően Csúcs Zoltán, a Pécsi 
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója és Baracsi László, a Pécs 
Városi Tőkealap Projektiroda projekt-
menedzsere foglalta össze a városi cég 
tőkealappal kapcsolatos feladatait és a 
pályázat benyújtásának operatív teen-
dőit, amelyekről bővebben a PécsMa.
hu oldalon írtunk.

Városi Tőkealap: beindul a párbeszéd 
a cégek és az önkormányzat között

Nagyon fontos a szakmai esemény a vállalatok számáraNagyon fontos a szakmai esemény a vállalatok számára
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Fodor Ibolya korábban fideszes, majd független önkormányzati képviselő 
volt, illetve a Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért (KÉK) Egyesület elnöke-
ként tevékenykedett.

Halálhírét fia osztotta meg a közösségi oldalán, később a KÉK Egyesület 
is megerősítette azt. Mint írták: hosszú, türelemmel viselt betegség után 
hunyt el.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Keleti Városrészi Óvoda Zsolnay Vilmos Utcai 
Tagóvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 
90. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző 
szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek har-
monikus nevelése/fejlesztése. 

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, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2021. november 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20. 

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Zsuzsanna 
intézményvezető részére a keletiovi.allas@gmail.com e-mail-címen keresz-
tül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető a munkál-
tatói jogkörében dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 25.

Elhunyt Fodor Ibolya Álláspályázat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai Tagóvodája 
udvaros-karbantartó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2022. már-
cius 2-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Melinda utca 23/1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az óvoda külső környezetének rendben tartása. Játszótéri esz-
közök karbantartása. Az óvoda épületén belül előforduló meghibásodások 
elhárítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 általános, magyar állampolgárság, büntetlen előé-
let, felelős cselekvőképesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget iga-
zoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ön-
életrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2021. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné 
óvodavezető nyújt, a 06-72/438-371-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Weizer Józsefné 
óvodavezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com e-mail-cí-
men keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 20.

Álláspályázat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése október 19-én 9 órai 
kezdettel ülést tart a Városháza nagytermében (Széchenyi tér 1.). A köz-
gyűlés nyilvános, azon bármely állampolgár jelen lehet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése október 12-én 17.00–
19.00 között közmeghallgatást tart a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Mű-
velődési Ház Színháztermében (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/D 
épület).

 A közmeghallgatás témája:
1. A Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a díjköteles vá-

rakozóhelyek üzemeltetéséről és használatáról szóló új rendelettervezet 
bemutatása.

2. A polgárok és helyi civil szervezetek képviselői által felvetett egyéb kö-
zérdekű bejelentések, kérdések, javaslatok.

 A közmeghallgatás nyilvános, azon bármely állampolgár jelen lehet.

Közgyűlés

Közmeghallgatás
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.

Véradáshoz hozza magával a 
személyazonosító igazolvá-
nyát, lakcím- és tb-kártyáját.

Véradás október 11–17. 
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Műalkotások a karanténból: 
megnyílt Pinczehelyi Sándor új kiállítása

Szeptember 30-án nyílt meg a Pécs díszpolgára címet nemrég elnye-
rő Pinczehelyi Sándor képzőművész „Karanténban” című kiállítása a 

Modern Magyar Képtárban, ahol – értelemszerűen – a művész karantén 
alatt készített munkái láthatók. Az eseményen részt vett Péterffy Attila 
polgármester is.

A Janus Pannonius Múzeum beszámolója szerint a kiállítás három egy-
mástól formamotívumaiban különböző, de hasonló alkotói elv alapján 
létrehozott műcsoportot mutat be, melyek a koronavírus-járvány idejének 
karanténjában keletkeztek.

Az újonnan készült művek tematikájában megjelennek a 
művész munkáiból korábban már jól ismert motívumok. 

Így látható a konceptuális fotósorozaton újra a vörös csillag is, melynek 
egykori politikai erejét Pinczehelyi Sándor szelídítette képzőművészeti té-
mává. A közönség október 1. és november 3. között, a hétfők kivételével 
minden nap 10–18 óráig tekintheti meg a tárlatot.

Világhírű hálózatkutató 
kiállítása nyílott meg a Nick Galériában

A napokban nyitották meg a világhírű fizikus és hálózatkutató, Bara-
bási Albert-László munkásságára épülő „Vírusszelidítő” című kiállí-

tást a Nick Galériában. 

Az izgalmas kiállítás október elsején nyílott meg, természetesen a fizikus és 
a BarabásiLab munkásságára épül. A BarabásiLab hálózati formában terje-
dő jelenségekkel kapcsolatos kutatásait mutatja be, így vírusokat, álhíreket 
és terjedési mintázatokat.

A megnyitó előtt Barabási Nyáry Krisztián 
irodalomtörténésszel beszélgetett a Kodály Központban.

Az esemény a „Terjedési jelenségek – Virális hálózatok” címet kapta, me-
lyen szó esett arról, hogy mi kapcsolja össze a vírusos járványokat az ál-
hírek terjedésével, hogyan élhetjük meg ma a globális folyamatokat, vagy 
éppen, mire jó az adatokból létrejövő vizuális megjelenítés.
Barabási kiállításának kurátorai Készman József művészettörténész és Pál 
Zoltán Munkácsy-díjas szobrászművész. A megnyitón részt vett Péterffy 
Attila polgármester is. A tárlat november 11-ig tekinthető meg.
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda Esztergár Lajos Utcai 
Tagóvodája dajka munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 13. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: dajkai feladatok ellátása: gyermekgondozási és takarítási felada-
tok. Egyéb tevékenységeket a munkaköri leírás tartalmazza. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, magyar állampolgárság, büntet-
len előélet. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodai dajka végzettség, óvodai 
munkában szerzett tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 10. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kovácsné Haj-
dinák Éva részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címen keresztül. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 12. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztató 
fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet.

Álláspályázat

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője felhívom a hátrányos helyzetű és rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek szülőjének, törvényes képviselőjének a figyelmét arra, 
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 21/C. §-a alapján a települési önkormányzat jogszabályi kötele-
zettségének eleget téve gyermeke számára (18 éves korig) az őszi tanítási 
szünet időtartamának 5 munkanapján szünidei gyermekétkeztetést bizto-
sít, melynek keretében déli meleg étel elvitelére lesz lehetőség az alábbi na-
pokon: október 25. (hétfő) és október 29. (péntek) között.

Az őszi szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet ügyfélfogadási időben 
(hétfő: 13.00–17.00, szerda: 8.00–12.00 és 13.00–17.00) Pécs Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály területileg 
illetékes szociális központjainál lehet benyújtani – lehetőség szerint – az 
őszi szünet megkezdéséig (október 20-ig), illetve a kérelmek a szünet idő-
pontjától függetlenül folyamatosan befogadásra kerülnek.

Ügyintézés helye:
I. sz. Területi Szociális Központ 
7629 Pécs, Dobó István utca 89. – 72/ 513-528

II. sz. Területi Szociális Központ 
7632 Pécs, Sarolta utca 2. – 72/ 412-619

III. sz. Területi Szociális Központ  
7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19. – 72/ 535-213

A szünidei gyermekétkeztetés helyszínei:
A) Az általános iskolás – és 18 éves korig – a középiskolás korú, az 
intézményi jogviszonnyal nem rendelkező óvodás korú, valamint a 
szünidőben zárva tartó nem önkormányzati fenntartású óvodába 
járó óvodáskorú gyermek esetében:

az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Keleti városrész): 
Pécsi Meszesi Általános Iskola 7629 Pécs, Komlói út 58.,

a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertváros): Pécsi 
Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú 
Művészeti Iskola (ANK) 7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1. 

a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Belváros-Urán-
város): Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola 7623 Pécs, Köztársaság tér 
1., valamint a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium 7633 Pécs Építők útja 9.

B) Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező bölcsődés korú 
gyermek esetében:

az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Keleti Városrész): 
Hétszínvirág Bölcsőde 7629 Pécs, Pákolitz I. u. 32.,

a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertváros): Csoda 
Bölcsőde 7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.

a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Belváros és 
Uránváros): Zöldliget Bölcsőde 7623 Pécs, Köztársaság tér 1. (A bölcsőde 
energetikai felújítása miatt az igénybevételre jogosult a lakóhelyéhez, vagy 
tartózkodási helyéhez legközelebb eső bölcsődében veheti át az életkornak 
megfelelő előrecsomagolt készétel.)

Pécs, 2021. szeptember 27., dr. Lovász István

Szünidei gyermekétkeztetés

A Pécsi Bolgár Önkormányzat Ruszev Teodóra elnökletével közmeghall-
gatást tart október 16-án 15 órai kezdettel a Diána étteremben (7632 Pécs 
Diana tér 10.).

Közmeghallgatás

Pécs az egyik legvirágosabb 
város az országban!
Újabb rangos elismerést kapott a város: Régiós Arany Rózsa díjat 

nyert Pécs a Virágos Magyarország versenyen – számolt be a jó hír-
ről a Biokom NKft.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 28. alkalommal hirdette meg országos 
környezetszépítő versenyét, melyre idén több mint 320 nevezés érkezett.
A pályázatokat egy 120 fős kertészekből, tájépítészekből és turisztikai szak-
emberekből álló zsűri értékelte, akik szerint örömteli tendencia, hogy évről 
évre egyre színvonalasabb pályázatok érkeznek. Sorra szépülnek a közte-
rületek és számos településen átgondolt, a fenntarthatóság szempontjait is 
szem előtt tartó zöldterület-fejlesztés zajlik – így Pécsen is.
Meixner Barna, a Biokom NKft. ügyvezető igazgatója a megmérettetés 
kapcsán elmondta, Pécs 2005 után nyerte el ismét a szakmai zsűri főka-
tegória díját. Kifejtette: a városüzemeltetési vállalat célja az, hogy növelje 
a pécsi virágos felületeket, színesítse a várost és további zöldterületeket 
szépítsen meg.
A díjakat novemberben adják át, a győztes pályaművek megtekinthetők a 
Virágos Magyarország Facebook-oldalán.
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LAKÁS
Melinda utcában 2szobas, 58 nm-es, 
II. emeleti, műanyagablakos, erkélyes 
lakás jó állapotban. Ár: 17,6 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Petőfi Sándor utcában II. emeleti, 36 nm-
es, felújított, műanyagablakos téglalakás. 
Ár: 16,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

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

Budai Vámnál, csendes utcában, II. 
emeleti, 30 nm-es, műanyagablakos, 
felújított téglalakás. Ár: 13,9 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180
Búza tér közelében 70 nm-es, 3 szoba, 
nappalis, I. emeleti, gáz cirkófűtés, jó 
állapotú téglalakás saját garázzsal. Ár: 
29,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
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. Iár: 
27,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Új építésű, 2 szintes, 2 lakásos, 
kertkapcsolatos társasházi lakások 
kertvárosban eladók. A 3 szobás étkezős 
116-123 nm, garázsos, körpanorámás, 
2-3 teraszos lakások, irányára 59,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Tettye park alatti, 1+2x1/2 szobás, kiváló 
állapotú, 89 nm-es társasházi lakás, 
kertkapcsolattal, garázs lehetőséggel. 
Iár: 26,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

2 szobás lakás Pécs, Uitz B. u., berendezve, 
tulajdonostól 19 MFt-ért eladó. 
Telefon: 06/20/463-7383

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
Köztársaság tér közeli, 3 szobás, 
extrán felújított, I. emeleti társasházi 
lakás, plusz egy garzonlakás 
lehetőségével, parkolóval. Irányár: 
34,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
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
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/20/462-9891

INGATLAN
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécs-Somogyban 50 nm-es, 
2 szobas, 2 szintes, felújított, 
műanyagablakos hétvégi ház. Ár: 
13,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

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

GDN Ingatlaniroda
www.tolnaikert.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Harkányban, a Gyógyfürdő közelében, 
2szobas, 50 nm-es, jó állapotú nyaraló 
saját kerttel, terasszal. Ár: 12,3 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Tompa Mihály utcában felújított, 34 nm-
es garzonlakás+ barkácsműhely. Irányár: 
18,3 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Közép-Deindolban, 130 nm-es, 
4 szobás, külön bejáratú, kétszintes családi 
ház, garázzsal, udvarral eladó. Irányár: 
35,99 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Pécs-Kertváros családi házas részén, 
180 nm-es, 7 szobás, 2 lakásos /2x90 
nm/ kiváló lakóház, 480 nm kerttel, 
garázzsal, alagsor+tárolóval. Irányár: 
57,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Keszüben, polgári stílusú, átlagos 
állapotú, 140 nm-es, 4 szobás családi ház, 
garázsokkal, nagy műhellyel eladó. Iár: 
64,99 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Régi Kertvárosban, kétszintes, 
kétlakásos teljesen külön bejáratú 
(152+88 nm), nagy teraszos szép családi 
ház, melléképülettel, garázzsal eladó. 
Iár:89 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Kozármislenyben kiváló állapotú, 
340 nm-es, nappali+3 szobás, gázfűtéses, 
nagyerkélyes, garázsos családi ház eladó. 
Iár: 96 MFt. 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
Ürög, Mária dűlő, 1500 nm telek, 
csodálatos panorámával eladó. Irányár 
11,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

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

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
Postavölgyben 2235 nm-es, 
összközműves telek pincés kisházzal 
eladó 7,85 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
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

Eladó 20 nm-es lakható présház, 
900 nm-es telken Pécs-Somogyban. 
Telefon: 72/227-730
Pécs, Meredek dűlőben kétgenerációs 
családi ház eladó, elcserélhető. 
Telefon: 72/324-502

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Pécsi, összkomfortos garzonlakás kiadó. 
Iár: 40 EFt/hó. Telefon: 06/20/356-9930
Pécsen, a Wass Albert úton külön 
bejáratú, összkomfortos, bútorozott, 
gázfűtéses szoba, konyha, fürdő albérletbe 
kiadó. Egy dolgozó személy részére. Előtte 
személyes elbeszélgetés. Ár: 53 EFt 
rezsivel. Telefon: 06/70/236-2877
Üzlet kiadó Pécs-Kertvárosban. 
Telefon: 06/20/616-2525
Gyárvárosban kiadó irodák, 
csarnokok, raktárak felújított napelemes 
csarnokban 800-2200 Ft/nm+ÁFA 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Albérlet udvari bejárattal, komfortos, 
1 fő részére a Székesegyháztól pár 
percre. 1 kisállat tartható. Ár: 40 
EFt+rezsi. Telefon: 06/20/247-1366

ÁLLÁS
Szabászat keres vasalásban és 
szabászatban gyakorlott nyugdíjast 
heti 2-3 napra. Telefon: 06/30/946-
0740 napközben 16.00-18.00 között.
Nyílászárók beépítésére munkatársat 
keresünk. Gyakorlattal rendelkezők 
előnyben. Telefon: 06/70/638-6402

OKTATÁS
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)

Építési telkek Pécstől 20 km-re, 
Zengővárkonyban. 

www.zengovarkonyitelek.hu
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TÁRS
53 éves, elvált pécsi férfi társat 
keres. Telefon: 06/20/587-8536
Tisztelt Uram! Véletlen találkoztunk a 
temetőnél lévő Pennyben és ismerősnek 
tűntünk egymásnak. Ezen a telefonszámon 
felkereshet. Telefon: 72/746-648
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
61 éves hölgy nem dohányzó, becsületes 
úriember fényképes bemutatkozó, 
telefonszámos jelentkezését várja 
a Pécsi Hírek hirdetőbe. Széchenyi 
tér 1. sz. „Mókus” jeligére.
59 éves nő keresem az 55-től, 
őszinte párját és állatszeretőt. 
Telefon: 06/30/667-2920
Társat keres 66 éves férfi. 
Telefon: 06/70/225-3682
69 éves özvegy nő megismerkedne 
szabadidő eltöltéséhez, konzervatív, 
keresztény úr ismeretségét keresem. 
Telefon: 06/20/981-3554

GÉPJÁRMŰ
31 éves, jó állapotú Trabant eladó. 
Ár: 165 EFt. Telefon: 06/20/980-6852, 
06/30/849-0107

SZOLGÁLTATÁS
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Ablak redőnymester: reluxa és 
szalagfüggöny, szúnyogháló, árnyika, 
ajtók, ablakok gyártása, szerelése, javítása 
folyamatos akciókkal. Telefon: 
72/228-298, 06/20/986-9222, 
www.ablakredonymester.hu

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

Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416
Vízvezeték-szerelés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/298-4206
Takarítás, kárpittisztítás otthonában, 
autójában, ingyenes ózonos 
fertőtlenítéssel. Telefon: 06/30/530-5007

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. Október 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
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

Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Lakásszerviz, wc-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, munkalapok, 
zárak javítása, cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Fakivágás veszélyes is, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Hidegburkolást, festést, homlokzati 
hőszigetelést, vizes falak szigetelését, 
átalakítását vállalom, gyors határidővel, 
garanciával. Telefon: 06/70/679-1927

Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Kőművesmester építési, átalakítási 
munkákat, falazást, betonozást, 
burkolást, egyéb díszmunkákat vállal. 
Telefon: 06/30/125-4155, Lehoczky.
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/852-4402
Lakás-, irodatakarítást, üzlet, 
ablaktisztítást, függönymosást, időseknek 
segítségnyújtást vállalok gyors, 
pontos, megbízható munkavégzéssel. 
Telefon: 06/70/605-1292
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Laminált parkettázás. 1400 Ft/nm-től. 
Telefon: 06/30/530-5007

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
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
Lakásfelújítás! Csempézés, lapozás 
rövid határidővel, gyors, precíz 
munka. Telefon: 06/30/289-1107
Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere. 
Telefon: 06/30/859-8118

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

Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265

Szobafestés, mázolás szépen, 
tisztán, bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592
Villanyszerelés családi házak, lakások, 
cégek részére. Telefon: 06/20/912-4910
Vállalok szemét és sitt törmelékszállítást, 
bontást, házürítést, kertépítést. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06/30/175-3818
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

Szobafestést, mázolást, homlokzatfestést 
vállalok. Takarítással, fóliázással, 
bútormozgatással. Reális áron. Hívjon 
bizalommal. Telefon: 06/30/685-5453
Teljes körű lakásfelújítás, 
homlokzatszigetelés, gipszkartonozás, 
nyílászáró csere. Precíz munkavégzés 
elérhető áron. Rövid határidővel, 
anyagbeszerzéssel, teljes 
lebonyolítással. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Családi házak felújítása, homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Vízvezeték, villanyszerelés, bojlerjavítás, 
csőtérés javítása. Telefon: 06/70/774-1140
Bőrkabát készítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801

apró2021. október 11.pécsi hírek 17



Metamorf lélekmasszázs, himolájaköves 
guasha masszázs. Telefon: 06/70/631-5394
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
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Villanyszerelés. Telefon: 06/30/340-8824
Redőny, gurtnicsere, faredőny-
javítás. Telefon: 06/30/859-8118
Vízvezeték-szerelés, villamos javítások, 
biztosító ügyintézéssel, csőrepedések 
javítása. Telefon: 06/70/774-1140
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 72/713-320, 
06/30/227-7427
Vízvezeték-szerelés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476

Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Tetőjavítás, lakatosmunka, burkolás. 
Telefon: 06/70/774-1140
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Homlokzati hőszigetelést, 
gipszkartonozást, tatarozást, 
bővítést vállalunk gyors határidővel, 
garanciával. Telefon: 06/70/679-1927
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Bádogos munkák, javításokat garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Kőművesmunkát, hőszigetelést 
garanciával vállalunk. Telefon: 
06/30/341-3165
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Támfal, kerítés, térkő, tetőrakás-, javítás, 
árok, rézsűkészítés, lábazat, kő, téglaépület 
fugázása, kőművesmunka (kisebb is), 
betonozás, kézi, gépi földmunka, egyéb 
fizikai munkák. Telefon: 06/20/488-3959
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720

VEGYES
Pécsi amatőr sakkpartnert keresek. 
Telefon: 06/30/907-3366
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

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

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Magas áron vásárolok agancsokat, 
motorokat, porcelánokat, légpuskát. 
Telefon: 06/30/658-3625
Lábmasszírozó infra sugárral is 
működik. Gőzölős tisztító gép, mindent 
tisztít kárpit, padló, stb, Új bárány 
takaró 130x180, 2 l-es fritőz vadonatúj 
állapotban eladó. Telefon: 72/442-588
4-5 éves tényleges marhatrágya, szállítva 
eladó. Telefon: 06/30/857-9777

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

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

Érett marhatrágya eladó 1000 Ft/100 kg, 
szállítva. Telefon: 06/30/545-8105
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
Régiséget, hagyatékot, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Telefon: 
06/70/309-9706, Lakatos János.
Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivontat, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
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
Eladó jó állapotú, ágyneműtartós 
heverő, francia márkájú sport babakocsi, 
szép függönyök, akasztós-polcos 
ruhásszekrény. Telefon: 06/30/519-0885

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

Álláspályázat
A pécsi Janus Pannonius Múzeum 4 órás üzemeltetési felelőst keres kiterjedt 
ingatlanállománya kezelésére. Feladata a 19 épület külső és belső műszaki 
állapotának, épületgépészeti, biztonságtechnikai eszközeinek folyamatos el-
lenőrzése, a javítási munkák ütemezése és szervezése. Mérnöki végzettség, 
számítógépes ismeret előnyt jelent, nyugdíjas szakembert is szívesen látnak. 
Jelentkezni a jpm@jpm.hu címre küldött fényképes önéletrajzzal lehet októ-
ber 20-ig.
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Egyetemi autonómia: a 
véleményüket még elmondhatják

Fogyatkozóban a PTE autonómiája: 
papírforma-eredmény született 

a pécsi egyetem szenátusának leg-
utóbbi ülésén, csak véleményezési 
jogot kapott a kuratóriumtól az in-
tézmény korábbi vezető testülete a 
költségvetést illetően.

 l Nimmerfroh Ferenc
A PTE működése a „modellváltás”, 
azaz az alapítványba való kiszervezés 
után nem is annyira leegyszerűsítve 
úgy néz ki, hogy az irányító, kormány-
közeli figurákból álló kuratórium 
nagyjából azt csinál, amit akar. A szen-

átusnak, azaz az intézmény korábbi 
vezető testületének is annyi jogot ad, 
amennyit akar. 
A kuratórium tagjai: Bódis József, az 
Orbán-kormány államtitkára (elnök), 
Decsi István, Pécs korábbi fideszes al-
polgármestere, Mikes Éva kormánybiz-
tos, Szili Katalin miniszterelnöki meg-
bízott, és Rappai Gábor egyetemi tanár.
A szenátus több tagja a testület egy ko-
rábbi ülésén több módosító indítvány-
nyal is élt a szervezeti és működési sza-
bályzatot (SZMSZ) illetően. Ezek azt a 
célt szolgálták, hogy a testületnek érde-
mi beleszólása legyen a folyamatokba, 
például a költségvetéssel kapcsolatban 
ne véleményezési, hanem egyetértési 
joga legyen. Számos egyetemi polgár 
szerint ez a valódi autonómia egyik 

fontos feltétele. A szenátus feladat- és 
hatáskörét illetően a kuratórium elfo-
gadta a módosítók egy részét, de nem 
fogadta el a szenátus egyetértési jogát 
a költségvetéssel kapcsolatban, hanem 
visszaállította a véleményezési jogot, 
és a tervezet már így került vissza is-
mét a szenátus elé a szeptember végi 
ülésen. A paragrafus pontosan úgy 
szól, hogy a szenátus „véleményezési 
jogot gyakorol az egyetem költségve-
tésének, vagyongazdálkodási tervének 
a fenntartó általi elfogadása során”.
Úgy tudjuk, a BTK és TTK dékánja, 
a korábbi módosítások előterjesz-

tői, hozzászólásaikban jelezték, hogy 
a fenti változtatás miatt, amit ők az 
egyetemi autonómia csorbításának 
tartanak, tartózkodnak az SZMSZ el-
fogadásától.
A szenátus végül nyílt szavazás során, 
5 tartózkodással (vélhetően a BTK és 
TTK jelenlévő szenátorai) elfogadta az 
SZMSZ-t. A Szegedi Tudományegye-
temen nem így alakították ki a jogi 
kereteket a modellváltás után. Ott a 
szenátus fogadja el a költségvetést, és 
a kuratóriumnak egyetértési joga van, 
amire a törvény lehetőséget ad. A PTE 
szenátusa ennél enyhébb jogosultságot 
igényelt magának azzal, hogy a szená-
tusnak legyen legalább egyetértési joga 
a költségvetést illetően is, de még ezt 
sem kapták meg.
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