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Érdekes időpontban járt Hollandiában két fideszes politikus

Tavaszra elkészülhet az első tíz új pécsi zebra

Indul a Kossuth tér felújítása

ÚJRA NYITVA 
A SÓS-HEGYI KILÁTÓ



A Pintér János Parkmegújítási 
Program keretében ezúttal az 

1988-ban átadott, de baleset-veszé-
lyes állapota miatt már évek óta a 
túrázók előtt lezárt Sós-hegyi kilátót 
szépítette meg a Biokom, így a kirán-
dulók egy újabb, csodás panorámát 
garantáló kilátót tudnak megláto-
gatni a Mecsekben.

 l Szakács Miklós
A sajtónyilvános átadón Meixner Bar-
na, a Biokom Nkft. ügyvezető igaz-
gatója elárulta, hogy a Pintér János 
Program legelső állomása (a Mandu-
lás tornapálya felújítása) során is már 
tervben volt a Sós-hegyi kilátó rend-
betétele.
– Tulajdonképpen valóban köthető ez 
a projekt a program során elvégzett 
első munkánkhoz – mondta Meix-
ner. – A Mandulás tornapálya innen 
ugyanis csak párszáz méterre van, 
így amikor elkezdtünk gondolkodni 
annak felújításán, rögtön felmerült a 
kilátó rendbetétele is, hiszen már évek 
óta le volt zárva. A tetőszerkezete saj-
nos az évek során olyan rossz állapotba 
került, hogy az nem csak baleset-, ha-
nem életveszélyes is volt.
A Biokom vezetőjétől megtudtuk, 
hogy a projekt keretében felújították a 
tetőszerkezetet, egyúttal az építmény 

villámvédelméről is gondoskodtak. Az 
épület felső faszerkezetét is rekonstru-
álták, illetve a kilátót elcsúfító graffiti-
ket is eltávolították. 
A Sós-hegyi kilátó előtti területet is 
megszépítették. Felújították az ott lévő 
asztalból és padokból álló garnitúrát, 
rendbe tették a szalonnasütő helyeket 
illetve az épület homlokzata körüli rész 
egy díszkavicsborítást kapott. Egy in-
formációs táblát is kihelyeztek a külső 
falra, amelyen magáról a kilátóról, és a 
környékről is hasznos tudnivalókat ol-
vashatnak el a kirándulók, túrázók.
– Mintegy 4 millió forintból valósult 
meg ez a projekt, ami részben saját tel-
jesítésből, részben pedig alvállalkozói 
munkadíjból állt össze. Amit lehetett, 
azt igyekeztünk saját erőből megvalósí-
tani, ezzel pedig jelentősen sikerült is a 
költségeket csökkentenünk. Éppen ezért 
szeretném is kiemelni a Biokom műsza-
ki munkatársainak, az erdőgazdálkodási 
részlegünknél dolgozóknak és a karban-
tartó részlegünk embereinek a kemény 
munkáját – osztotta meg a PécsMával a 
felújítás költségeit Meixner.
A felújítást saját képviselői keretéből 
támogatta Csaba István önkormány-
zati képviselő, igaz az ő körzete a város 
másik felén helyezkedik el.
– Bár valóban nem az én körzetem-
be esik ez a terület, de amikor a Bi-

okom megkeresett, hogy tudnám-e 
támogatni a Sós-hegyi kilátó meg-
szépítését, nem kellett sokat gon-
dolkoznom – vallotta be Csaba. – Ez 
ugyanis tipikusan egy olyan projekt, 
ami az egész várost érinti, hiszen 
a kirándulni vágyók ide ugyanúgy 
feljönnek Nagyárpádról, mint a bel-
városból vagy épp Uránvárosból. Az 
külön öröm a számomra, hogy ismét 

sikerült egy olyan fejlesztést végre-
hajtanunk, amivel sok-sok éves el-
maradást tudtunk végre felszámolni 
– mondta a képviselő.
Csaba István mellett, a saját válasz-
tókörzeteik földrajzi közelsége miatt 
érintett képviselők, Siposné Bikali Éva 
és Sajgó György is örömét fejezték ki a 
Pintér János Parkmegújítási Program 
révén megvalósuló felújítás kapcsán.

Ismét régi fényében tündököl a Sós-hegyi kilátó

A hódmezővásárhelyi polgármester 
lesz az ellenzék közös miniszterel-

nök-jelöltje. Vidéken szoros volt a ver-
seny közte és a DK jelöltje, Dobrev Klára 
között, Budapesten viszont nagy fölény-
nyel nyert a főpolgármester támogatá-
sát is élvező Márki-Zay.

 l Nimmerfroh Ferenc
Márki-Zay Péter 56,7 százalékos ered-
ménnyel nyerte a miniszterelnök-jelöl-
ti előválasztást, elsősorban a budapesti 
eredményének köszönhetően.
A hódmezővásárhelyi polgármester a 18 
fővárosi választókerületből 17-ben győ-
zött, és összességében a fővárosi szava-
zatok 64,7 százalékát megszerezte, amíg 
Dobrev Klárának 35,3 százalék jutott.
Márki-Zayra 145 880-an szavaztak Buda-
pesten, míg a DK jelöltjére 79 713-an. 
Vidéken szorosabban alakult a verseny: 
tíz megyében Dobrev nyert, kilencben 
pedig Márki-Zay. Végül azonban a fővá-
roson kívül is a Mindenki Magyarországa 
Mozgalom jelöltje kapott több szavazatot. 
Összességében vidéken 226 328 voksot 
kapott (52,6 százalék), szemben Dobrev 
Klára 204 829 szavazatával (47,4 száza-
lék). Baranyában néhány száz szavazat-
tal a DK jelöltje győzött, Dobrev Klára 

11 863, Márki-Zay Péter 11 518 szavaza-
tot kapott.
Az ellenzéki önkormányzatok vezetői kö-
zös közleményben biztosították támoga-
tásukról az előválasztás győztesét. Ebben 
hangsúlyozzák: a munka csak most kez-
dődik, hogy az ellenzéki jelöltek jövőre 
közös, részletes programmal indulhassa-
nak a választáson. A kormányváltás után 
Márki-Zay Péterrel együtt állítanák helyre 
a magyar önkormányzatiságot és a de-
mokráciát.
Facebook-oldalán gratulált Márki-Zay 
Péternek és osztotta meg az előválasztás-
sal kapcsolatos gondolatait Pécs polgár-
mestere.
Péterffy Attila ugyanakkor nem csak az 
ellenzéki miniszterelnök-jelöltté válasz-
tott hódmezővásárhelyi polgármesternek 
gratulált, hanem a többi miniszterel-
nök-jelöltnek, a szavazást lebonyolító ön-
kénteseknek és az urnához járuló százez-
reknek is.
“Most itt az idő, hogy ismét mindenki 
egy irányba álljon, és közösen menjünk 
neki a 2022-es országgyűlési választások-
nak! Pétert ismerve, biztos vagyok benne, 
hogyha ő lesz Magyarország következő 
miniszterelnöke, akkor az önkormányza-
tok felszabadulnak! Hajrá!” – írta Péterffy.

Márki-Zay Péter lesz Orbán Viktor kihívója

 Az ellenzéki önkormányzatok  Az ellenzéki önkormányzatok 
vezetői támogatják Márki-Zaytvezetői támogatják Márki-Zayt

Gyönyörű a kilátás a megújult kilátórólGyönyörű a kilátás a megújult kilátóról
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Figyelemre méltó tényre hívta fel 
a figyelmet a pécsi Volvo-ügyről 

írt legújabb cikkében a Szabad Pécs. 
Bánki Erik és Csizi Péter fideszes or-
szággyűlési képviselők egy gépen 
utaztak Amszterdamba a pécsi “hol-
land” buszbeszerzés idején, 2015 ta-
vaszán.

 l Nimmerfroh Ferenc
A lap évek óta követi a Volvo-gate 
fejleményeit, számos alkalommal szá-
moltak be a pécsi fideszes önkormány-
zati időszak legnagyobb korrupciós 
ügyéről.
Most annak szenteltek cikket, hogy a 
Kaposváron zajló bírósági eljárás leg-
utóbbi tárgyalásán elhangzott, két pé-
csi fideszes politikus egy időpontban 
utazott Hollandiába 2015-ben, a Vol-
vo-beszerzés idején.
Amint írják, 2015. március 6-án hir-
dettek győztest a Tüke Busz, a pécsi 
közgyűlés által is jóváhagyott tende-
rén. A Bus&Coach nevű cég nyerte 
meg a szállítói szerződést, akkori árfo-
lyamon 3,3 milliárd forintos ajánlattal.
Bánki Erik és Csizi Péter fideszes or-
szággyűlési képviselők néhány héttel 
később, 2015. április 9-én ugyanazzal 
a géppel utaztak Amszterdamba. Ez 
onnan tudható, hogy a bíróság kikérte 
a ferihegyi reptéri rendőrség adatait.

Pár nappal később, 2015. április 13-án 
repült Amszterdamba a per másod-
rendű vádlottja, aki ekkor már hiva-
talosan a Bus&Coach képviselője volt. 
Ő volt az, aki miatt kipattant az ügy, 
miután 900 ezer euró (akkori áron kb. 
270 millió forint) készpénzzel besétált 
egy holland bankba és befizette azt a 
számlájára, az ottani hatóságok pedig 
elkezdtek vizsgálódni a pénz eredetét 
illetően.
A Tüke Busz és a Bus&Coach közti 3,5 
milliárdos, 115 Volvo-busz adás-véte-
lét rögzítő szerződést végül 2015. ápri-
lis 30-án írták alá.
A lap felhívja a figyelmet arra, hogy 
Bánki és Csizi akár magán-, akár 

hivatalos ügyben is járhatott Hollan-
diában, bár hivatalos utazásról akkor 
nem tájékoztatták a közvéleményt.
Mindenesetre figyelemreméltó, írják, 
hogy a pécsi önkormányzathoz kötő-
dő politikai-gazdasági ügyek tényleges 
irányítójának tartott Bánki és a busz-
csereprogram korábbi felelőse, azaz 
Csizi éppen akkor mentek Hollandiá-
ba, amikor már megvolt a hollandiai 
győztese a pályázati kiírásnak, de csak 
az ő útjuk után kötötte meg a két cég a 
konkrét adásvételi szerződést.
Az adás-vétel nyomán körülbelül 700 
millió forint került a “közvetítők-
höz”. Ennek egy igen kis része (kb. 
60 millió forint) az említett cégnél, a 

Bus&Coach-nál, nagyobb része, 170 
millió a harmadrendű vádlottnál, leg-
nagyobb hányada, közel 500 millió 
forint pedig a másodrendű vádlott-
nál landolt. Utóbbi a pénz egy részét 
egy hollandiai bankban helyezte el, ez 
meg is van, lefoglalták. A maradékról 
viszont a bíróság előtt úgy nyilatko-
zott, hogy azt elköltötte különböző 
célokra, kölcsönt is adott belőle, de 
hogy kinek, kiknek, arról nem volt 
hajlandó beszélni.
Az elsőrendű vádlott, a Tüke Busz egy 
korábbi vezetőjének védője kezdemé-
nyezte mindkét említett politikus bíró-
ság előtti tanúkénti meghallgatását, de 
a bíróság egyelőre csak Csiziét és Páva 
Zsolt volt polgármesterét rendelte el.
A pénzmosással vádolt harmadrendű 
vádlott már a per előkészítő szakaszá-
ban elismerte bűnösségét, a különösen 
jelentős vagyoni hátrányt okozó gaz-
dasági csalással vádolt másik két vád-
lott viszont nem.
Az elsőrendű vádlott egyébként a Tüke 
Busz egy volt vezetője, a másodrendű 
vádlott egy Pécsett ismert holland-ma-
gyar kettős állampolgár üzletember. A 
harmadrendű vádlott érdekes kakuk-
ktojás, hiszen Pécshez nem kötődik, 
az eddigi tárgyalások során nem sok 
utalás történt arra vonatkozóan, miért 
került bele az ügyletbe.

Érdekes időpontban utazott együtt Hollandiába Bánki és Csizi

Indul a Kossuth tér felújítása
A Biokom NKft. közvilágítási javításokat végez a Kossuth tér északi oldalán 
húzódó „zöld sávban”, valamint megkezdődnek a megsüllyedt, töredezett 
burkolat helyreállítási munkái is a tér délnyugati felén, a mélygarázs kihaj-
tója mellett, illetve a tér középső részén – közölte a városüzemeltetési cég.
A munkák október 25-én kezdődnek és várhatóan november 15-ig tartanak. 
Mint írják, a munkák a gyalogos forgalmat nem akadályozzák, az áruszállí-
tás a Fürdő utca felől lesz majd lehetséges.
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Húsz napirendi pont volt a pécsi 
közgyűlés októberi ülésén, de 

csak egy téma váltott ki komolyabb 
vitát, igaz, az többórásat. Levál-
tottak két bizottság éléről két mo-
mentumos képviselőt, ami feszült 
szócsatákat eredményezett. Fontos 
téma volt a Tüke Busznak megítélt 
rendkívüli támogatás is.

 l Nimmerfroh Ferenc
Rögtön az első napirendi pont, a köz-
gyűlés szervezeti és működési szabály-
zatáról (szmsz) szóló rendelet módosí-
tása többórás vitát generált. 
Az előterjesztésben az állt, hogy a 
környezetvédelmi és fenntarthatósági 
biztosi tisztség létrehozása miatt új-
raosztják két önkormányzati bizottság 
feladatait, és ennek a bizottságok nevé-
ben is meg kell jelennie, ezért módosí-
tanák az szmsz-t. A város zöldbiztosa 
egyébként Kóbor József (LMP) lett, aki 
nyáron csatlakozott a városvezető Pécs 
Jövője-frakciószövetséghez. 

Topán helyett Kóbor
Közben kiderült: ennél több van a té-
mában, mert az egyik szóban forgó 
bizottság momentumos elnökét levált-
ják. Mindez egy másik, közvetlenül 
az ülés előtt a képviselőknek kiosztott 
előterjesztésből derült ki, azzal együtt, 
hogy egy harmadik bizottság elnöki 
pozíciójából is leváltanak egy mo-
mentumos politikust. (Emlékeztetőül: 

a Momentum három képviselője nem 
csatlakozott az új városvezető frakci-
ószövetséghez, ahogy a pár hónapja 
az alpolgármesteri posztról leváltott 
DK-s politikus, Bognár Szilvia sem.)
Visszatérve az első napirendi pontra: 
a Kommunális Bizottságból Kom-
munális és Városfejlesztési Bizottság 
lett, aminek elnöke Sík László Lajos 
(MSZP) maradt. A Városfejlesztési és 
Innovációs Bizottság neve pedig Kör-
nyezetvédelmi és Innovációs Bizottság 
lett, aminek elnöke Topán László (Mo-
mentum) helyett Kóbor József (LMP) 
lett. 

Számos feladat és téma 
átkerült utóbbi testülettől az 

előbbihez.

Kóbor József a vitában elmondta: a 
környezeti válság témái most váltak 
a közpolitika részévé, és az országban 
már minden önkormányzatnál létezik 
olyan testület, bizottság, ami ezzel a té-
mával foglalkozik.
Kővári János (ÖPE-KDNP) szerint 
most egyrészt arról van szó, hogy a 
városvezetés bosszút akar állni a Mo-
mentum képviselőin, másrészt pedig 
egy súlytalan, „elméleti” bizottságot 
akarnak létrehozni a zöldügyeknek, 
amivel ingatlanpanamákat készítenek 
elő.
Csizmadia Péter (Fidesz) kijelentet-
te, politikai leszámolásról van szó. 

Szerinte az szmsz-t a szerint módo-
sítják, hogy jutalmazni, vagy büntet-
ni akarnak valakit a „baloldali koa-
lícióból”. 
Ruzsa Csaba alpolgármester szerint ez 
a bizottsági módosítás arról szól, hogy 
az unió és a kormány is szorgalmazza 
a klímavédelmi szempontok megjele-
nítését a városfejlesztési stratégiákban 
és az uniós pénzekből megvalósuló 
fejlesztésekben, ehhez kell hangolni a 
bizottsági szisztémát is.
Kóbor József Kővárinak válaszolva el-
mondta, szó sincs elméletieskedésről, 
a környezetvédelmi bizottság minden 
zöldügyben illetékes lesz.
Topán László (Momentum) azt kér-
dezte, mi baja van a városvezetésnek 
a momentumos képviselőkkel. Ami 
történik, azt szerinte máshol puccsnak 
hívják, a Fidesz szokott csinálni ilyene-
ket a magyar parlamentben. 
Bognár Szilvia (DK) arról beszélt, 
hogy a képviselőség szabadságfakto-
ra a legfontosabb. Szerinte az eddigi 
két évben ezt lebontja a városvezetés, 
függőségi viszonyokra alapoznak. A fi-
deszes képviselők megtapsolták a volt 
alpolgármestert.
Péterffy Attila polgármester kijelen-
tette, hogy a Pécs Jövője-frakciószö-
vetségnek a Momentum szövetsé-
gese. Igen jó kapcsolatban vannak a 
Momentum országos elnökségével és 
megyei vezetésével is, de a pécsi mo-
mentumos önkormányzati képviselők 

máshogy gondolkodnak, mint a város-
vezetés – fogalmazott.
Auth István (DK) felszólalásában azt 
kérdezte, miért meglepő az, hogy a 
városvezető koalíció adja a bizottsági 
elnöki pozíciókat.
A városházi többség megszavazta a bi-
zottságokról szóló előterjesztést, de az 
ahhoz kapcsolódó, és az említett má-
sik személyi változást külön napirendi 
pontban tárgyalták, ami újabb vitákat 
hozott a témában. 

Pokorádi helyett Horváth
Péterffy Attila polgármester ismertet-
te, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 
élén eddig Pokorádi Gábor (Momen-
tum) állt. Mint fogalmazott, a város-
vezető frakciószövetség elemi érdeke, 
hogy ebben a bizottságban jelentősebb 
ellenőrzése legyen, mivel ez a testület 
az, ami a nyári közgyűlési szünetben a 
képviselő-testület jogköreit gyakorol-
ja. Péterffy ebbe a bizottságba Horváth 
Tamást (Öt Torony – Pécs Jövője), a 
Környezetvédelmi és Innovációs Bi-
zottságba pedig Topán László helyett 
Kóbor Józsefet javasolta elnöknek.
Kővári János (ÖPE-KDNP) elmondta, 
nem lát okot Pokorádi leváltására, ez 
egy vendetta. Szerinte mindez azért 
van, mert nem a DK jelöltje nyerte a 
miniszterelnöki előválasztást, a Mo-
mentum pedig a másik jelöltet támo-
gatta. (Szerkesztőségi megjegyzés: 
nem igazán érthető, ennek mi köze a 
témához, főleg úgy, hogy Péterffy At-
tila nyilvánosan Karácsony Gergelyt 
támogatta az előválasztás első forduló-
jában, és nem a DK jelöltjét.)
Auth István szerint a momentumos 
képviselők továbbra is benne vannak 
a bizottságokban, és politikai cirkusz, 
hogy a Fidesz védi őket. A frakcióból 
nem zárták ki a momentumosokat, ők 
léptek ki – tette hozzá.

Több mint 
300 millió a Tükének
Döntött a közgyűlés Tüke Busz Zrt. 
rendkívüli támogatásáról is. A cég ár-
bevétele idén a járvány miatti draszti-
kus visszaesés következtében csaknem 
300 millió forinttal marad el a 2020-as, 
és 1 milliárd forinttal a 2019-es év ár-
bevételétől. Ezt az üzleti évet a kalku-
lációk szerint több mint 2,2 milliárd 
forint veszteséggel zárná a Tüke Busz. 
Ez a közszolgáltatás működésére, és a 
cég tőkehelyzetére nézve is súlyos kö-
vetkezményekkel járna – áll az előter-
jesztésben. 
Ruzsa Csaba alpolgármester elmond-
ta, 311 millió forint működési célú tá-
mogatásra van szüksége a cégnek, amit 
október 31-ig teljesítenek. Ruzsa re-
méli, hogy ez elég lesz év végéig, ahogy 
azt is, hogy a kormány kompenzálja a 
Tüke Busz járvány miatti kieséseit.

Elnökcsere két bizottságban, mentőöv a Tüke Busznak
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Október 12-én került sor a Pécsi 
Kulturális Központ Apáczai Mű-

velődési Ház színháztermében az 
önkormányzat éves közmeghallga-
tására. A fő téma a pécsiek döntése 
alapján a már 2011 óta érvényben 
lévő parkolási módosítása volt. 

 l PécsMa.hu
Mint arról már írtunk, új parkolási 
rend bevezetését tervezi a pécsi ön-
kormányzat, mivel a jelenleg érvényes 
szabályozás már nem szolgálja az ere-
deti célokat: a váltás lényege az lenne, 
hogy a rendelet áttekinthetőbb legyen, 
a kedvezményeket pedig szigorú sza-
bályok alapján ítéljék meg.
Magay Miklós, a Városüzemeltetési 
Főosztály vezetője vitaindító előadá-
sában elhangzott, hogy a 2011-ben be-
vezetett szabályozás idejét múlttá vált: 
többek között megnövekedett a védett 
övezetek és a közterületek terheltsége. 
Elmondta, hogy az önkormányzat sze-
rint a parkolás kedvezménypolitikáját 
feladatokhoz kötötten szükséges meg-
szabni, illetve a használati konfliktu-

sokra válaszokat kell adni. Az új ren-
deletben három különböző területet is 
létrehoznának, illetve szabályoznának: 
a fizető parkolókat, a korlátozott vára-
kozási és a védett övezeteket. Ezután 
következtek a hozzászólások. 
Egy, a területen lakó férfi a korlátozott 
várakozási övezetek kialakítása kapcsán 
megjegyezte, hogy a Tettye utca szerinte 
balesetveszélyes az ott parkoló autók mi-
att. Javasolta, hogy egyirányúsítsák azt. 
Horváth Tamás képviselő (Pécs Jövő-
je–Öt Torony frakció) erre úgy reagált, 
hogy a lakók között nincs egyetértés az 
egyirányúsításról, emellett azt mondta, 
szerinte az új rendelet megoldja a par-
kolási problémát. Ruzsa Csaba alpolgár-
mester hozzátette, az egyirányúsítás nem 
a parkolási rendelet tárgya.
A pécsi biciklisek nevében szólt Simon 
Wintermans, aki arról beszélt, hogy 
Pécs szerinte lassan élhetetlen a sok 
gépkocsi miatt. Szerinte az új rende-
lettel a problémákat csak áthelyezik, 
nem megoldják. Elmondta, a díjakat 
szerinte inkább emelni kellene, hogy 
kevesebben szálljanak autóba. Fürj 

Csaba (Pécs Jövője–Jobbik frakció) 
erre azt mondta, a hozzászólás érthető, 
de részben utópia is, hiszen nem lehet 
jelenlegi forrásokból megoldani. Meg-
jegyezte azt is, hogy szerinte ez nem 
parkolási, hanem forgalomtechnikai 
kérdés. Péterffy Attila polgármester 
elmondta ezzel kapcsolatban, hogy a 
pécsi közlekedést hozzáértőkkel vizs-
gáltatják majd és az így gyűjtött, vala-
mint a pécsiek által közölt adatokkal, 
szeretnének megoldást találni.
A közterület-felügyelet kiterjeszti 
majd az ellenőrzések körét a mecseki 
városrészre is, ha az I. számú korlá-
tozott várakozási övezetet kialakítják. 
Ezzel kapcsolatban több képviselő 
jelezte, hogy szerintük a szabályok 
betartatása egyébként sem működik 
jól. Ruzsa Csaba válasza az volt, hogy 
ezt, illetve a parkolóhelyek kihasznált-
ságát idővel javítani fogják digitális 
rendszerek, úgynevezett okos parkolás 
bevezetésével. Hozzátette, ehhez előbb 
adatbázisokra van szükség.
A közmeghallgatás második felében a 
polgárok és helyi civil szervezetek kép-

viselői által felvetett egyéb közérdekű 
bejelentések, kérdések, javaslatok ke-
rülhettek szóba. Egy állítása szerint 
kettős könyveléssel foglalkozó férfi a 
város költségvetésének szakmaiságát 
bírálta. Szerinte az önkormányzatból 
„Schmuck Roland az egyetlen, aki 
közgazdásznak mondható” és a do-
kumentum „szégyen”. Ruzsa Csaba 
(egyébként közgazdász) és Schmuck 
Roland (Pécs Jövője–MSZP frakció) 
válaszoltak a kérdéseire. A férfi erre 
azt mondta, senki nem ért a témához, 
közölte, többször felajánlotta a segítsé-
gét a városvezetésnek. Ugyanez a férfi 
később több pécsi szolgáltatócéggel 
kapcsolatban is elmondta, szerinte si-
lány munkát végeznek.
Kővári János (ÖPE–KDNP frakció) 
átvette a szót és (nem először) jelezte, 
hogy szerinte visszaélnek a pécsiek 
türelmével, mert csak 19 óráig tart 
az esemény, kérte, hogy a kertvárosi-
ak kaphassanak szót. Péterffy Attila 
erre azt válaszolta, a közmeghallgatás 
nincs időhöz kötve, valamint megkér-
te a képviselőt, hogy koncentráljon a 
feladatára és „ne rendezkedjen”. Egy 
kertvárosi lakos kért szót, aki arról 
beszélt, hogy szerinte a városrész „el-
gettósodik”. Kifejtette, hogy ő maga 
követett egy vélhetően kábítószer-ke-
reskedelemmel foglalkozó csoportot 
és kérte a közbiztonság helyreállítását 
az önkormányzattól. A polgármester 
azt válaszolta, hogy továbbítani fogják 
a kérdést.
A kertvárosi parkolás is szóba került, 
erre reflektálva elhangzott, hogy zajlik 
a feltérképezés és a képviselők is fel-
méréseket végeznek. Ruzsa Csaba azt 
kérte a lakosságtól, hogy ha bármelyik 
városi területen vannak javaslatai a 
parkolás jobbá tételére, ezeket juttas-
sák el az önkormányzat felé.
Új lakóparkok építéséről is beszéltek, 
melyre a városvezetés szerint szükség 
van, hiszen a lakóépületek korsze-
rűsítése, esetleges cseréje világszerte 
zajlik különböző okokból. Ugyanez-
zel összefüggésben elhangzott, hogy a 
forgalmat a nagyberuházások a tervek 
szerint nem fogják negatívan befolyá-
solni.
Kővári János szóba hozta az elmúlt 
hetekben az országos sajtót is megjáró, 
az ANK tanárát érintő bírósági ügyet 
és ezzel összefüggésben a kertvárosi 
közbiztonságot. Emellett a kertvárosi 
közterületek rehabilitációjának igé-
nyére és a hulladékkezelés kérdésére 
is utalt. Ezekre Péterffy Attila  és egy 
kertvárosi lakos is reagált: szerinte a 
korábbi városvezetés nem foglalkozott 
a városrésszel.
A fideszes képviselők Mellár Tamás 
parlamenti képviselő és Péterffy Atti-
la polgármester kapcsolatát is firtat-
ták. Erre utóbbi csak annyit mondott, 
nemrég tárgyaltak és jól szót értettek 
egymással.

A parkolás és a közlekedés adták 
a közmeghallgatás fő vitatémáit

A változtatás célja, hogy a rendelet áttekinthetőbb legyenA változtatás célja, hogy a rendelet áttekinthetőbb legyen
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Lezárult a második évben indított 
„Pécs Nyitva 2.0” elnevezésű, a 

helyi turizmus élénkítését célzó kam-
pány nyári időszaka. Míg tavaly 50 
partnerrel dolgozott össze a városve-
zetés, addig idén már több mint 100-
an álltak a kezdeményezés mögé. 
Ruzsa Csaba, Pécs gazdaságért fele-
lős alpolgármestere osztotta meg az 
eddigi 2021-es tapasztalatokat, illet-
ve jövőbeli terveket. 

 l PécsMa.hu
Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy 
míg tavaly a városvezetés legfontosabb 
célja a gyors tervezési szakasz után 
elindított kampánnyal egyértelmű-
en az volt, hogy a koronavírus miatti 
gazdasági kiesést pótolja és segítsen a 
helyi cégeknek helyreállni, idén már 
nem csak erre kellett koncentrálniuk, 
hiszen kiderült, hogy a vártnál sze-
rencsére kisebb a probléma az orszá-
gos átlaghoz képest. Mint mondta, így 
2021-ben – a jóval átgondoltabb, cél-
zott online kampánnyal – arra fektet-
hették a hangsúlyt, hogy az egyébként 
is kevesebb látogatót Pécsre csalogató 
hónapokat, mint például a nyár máso-
dik felét és a téli időszakot vonzóbbá 
tegyék.
– A Pécs Nyitva 2.0 nyári szakasza 
zárult le. Ez elindult a nyári Mecsek 
Rallyeval, majd jött sorban a Múze-
um Utca Plusz, a Szamárfül Fesztivál, 
a Kodály Aperitif, a PécsLIT, a Pécsi 
Napok, az Európai Bordalfesztivál, 
a Zsolnay Fényfesztivál. Az összes 
program népszerű volt, a foglaltsági 
adatok folyamatos növekedést mutat-
tak, az őszi Turisztikai Kerekasztalon 
majd kiderülnek a pontos számok is. 
A koncepció lényege tulajdonképpen 
az volt, hogy ha azt szeretnénk, hogy 
Pécs vendéglátóváros legyen, akkor a 
helyi cégeket, szolgáltatókat, kulturá-
lis, gasztronómiai és turisztikai sze-
replőket közös mezőbe kellett gyűjte-
nünk. Idén a tavalyi partnerszámot is 
meg tudtuk növelni, illetve a máskor 
gyengébb időszakokra is szerveztünk 
izgalmas üzeneteket hordozó prog-
ramokat. Sőt, nagy öröm, hogy úgy 
látjuk a visszajelzésekből, a most be-
kapcsolódott üzletfeleket be tudjuk 
vonni a jövő évi tervezésekbe is. Ad-
dig viszont még előttünk áll egy nagy 
kihívás: a tél. Mondhatjuk, hogy Pécs 
nem erős téli desztináció, de ezen vál-
toztatni szeretnénk, hogy egész évben 
kiegyensúlyozott turisztikai célpont 
lehessünk. A kampány nyári fázisá-
nak lezárásával elinduló értékelési fo-
lyamat során egyrészt megnézzük, mi 
az, amit jövőre még jobban tudunk 
csinálni, emellett viszont már erős 
november-decemberi programsort is 

megvalósítanánk – vélekedett Ruzsa 
Csaba.
Úgy fogalmazott, az adventi időszak-
ban a hagyományos vásár mellett 
szeretnék a helyi cégeket és terme-
lőket még inkább helyzetbe hozni, 
de családi és művészeti elemekkel is 
tarkítanák a kínálatot. Mint mondta, 
2021 telén egy körülbelül hároméves 
folyamat veszi kezdetét: a karácsonyi 
vásárnak vannak jól működő, illetve 
fejlesztésre szoruló részei, de lehetőség 
szerint több helyszín bevonásával és 
más meglepetésekkel is bővítenék azt.
– Az összes kutatás azt mutatja, hogy 
Pécs akkor sikeres, bármilyen kam-
pányról vagy rendezvényről is legyen 
szó, ha az élményalapú programele-
mekkel van megtöltve. Ennek termé-
szetesen különböző típusai vannak 
a gasztronómiától kezdve, a magas-
művészeten át az utcai színházig és a 
könnyűzenei koncertekig. Emellett én 
azt szeretném, ha minél több helyi ter-
mék jelenne meg az összes eseményen, 
ezeket egyébként mindig keresik az 
idelátogatók és a pécsiek is. Persze azt 
is látjuk, hogy még fejleszteni kell szál-
láshelyek, parkolók, látványosságok 
terén. Sőt, azt is vizsgáltatjuk, érde-
mes-e egyedi közlekedési rendeket be-
vezetni a fesztiválok alatt. Azt is tudni 
kell, hogy az önkormányzat célja nem 
csak a saját programok szervezése: 
szeretnénk az itteni piaci szereplőket 

is segíteni abban, hogy vendégeiknek 
meg tudjanak mutatni minél többet a 
városból, valamint természetesen új 
befektetők részére is vonzóvá tenni a 
régiót. Vannak már térképek, amikre 
felkerültünk, de a folyamatos online 
jelenlét szükséges ahhoz, hogy továb-
bi látogatókat, vállalatokat be tudjunk 
vonzani. A lényeg, hogy

Pécs nemcsak nyáron, 
hanem mindig nyitva 
van – fogalmazott az 

alpolgármester.

Mint azt Ruzsa Csaba elmondta, a 
kampánynak az is fontos célja volt, 
hogy sokan megtudják, mik van-
nak a városban és meg akarják nézni 
a látnivalókat, el akarjanak jönni a 
programokra. Ehhez kapcsolódóan 
a városvezetés dolga, hogy a vonzó 
helyszíneket is fejlessze – mondta. Úgy 
fogalmazott:
„A Flóra-pihenő például a maga ter-
mészetességében népszerű a helyiek 
és a turisták körében is, így tulajdon-
képpen itt csak a környezetet kellett 
rendbe tenni. Viszont szálláshelyekben, 
kempingek terén például egyértelműen 
szükség van ráfordításra. Ezekre van-
nak javaslatok, amik alapján a források 
vizsgálata zajlik. Egy biztos, szükség 
van további beruházásokra, ezért áll 

tervezés alatt például az Aktív Misina 
koncepció, a Király utcának a Zsol-
nay-negyeddel való összekötése, vagy 
a Balokány-liget szépítése, de emiatt 
vizsgáltatjuk a közösségi közlekedés 
optimalizációját is. Emellett szeretnénk 
a belvárosba vonzani befektetőket, cé-
geket, kedvezménycsomagokkal hely-
zetbe hozni a helyi vállalkozókat is.”
Tudni kell, hogy szeptember 30-ával 
a „Pécs Nyitva 2.0” lezárult, de a felü-
letek továbbra is élnek a partnerek és 
látogatók számára. A kampány folyta-
tódik az őszi időszakban bor-gasztro, 
valamint mecseki túrázás és látvá-
nyosságok témában, télen pedig a már 
említett adventi hetekre fókuszálnak a 
szakemberek.

A „Pécs Nyitva 2.0" 
számokban: 

 Ä a kampányban összesen 113 pécsi 
szolgáltatás – 25 százalékkal több 
partner, mint előző évben –, köztük 
31 szálláshely, 36 gasztro-kaland, és 
46 pécsiség mutatkozott be;
 Äonline hirdetéseken keresztül 
2.272.190 felhasználót értek el a 
szervezők, a hivatalos kampány-
honlapon naponta 103 ezer volt az 
oldalmegtekintések száma;
 Ä a kampány ideje alatt a legtöbb 
vendég augusztus hónapban érke-
zett, az összes vendégéjszaka száma 
46.785 volt.

Ruzsa Csaba: „Pécs mindig nyitva!”

A helyi cégeket és termelőket még inkább helyzetbe hoznákA helyi cégeket és termelőket még inkább helyzetbe hoznák

gazdaság 2021. október 25. pécsi hírek6



A pécsi városvezetés választási 
programjában kiemelt hang-

súlyt kapott a gyalogos közlekedés 
biztonságának növelése. Ezért meg-
kérdezték a területi önkormányzati 
képviselőket, hogy saját körzetükben 
hol tartják indokoltnak új zebrák ki-
alakítását.

 l PécsMa.hu
A képviselők javaslata alapján össze-
sen 34 helyszínen készülhet új gyalo-
gátkelőhely városszerte.

Az új zebrák létesítését 
három ütemben végzi az 

önkormányzat, negyedéves 
csúsztatással. 

A képviselők által meghatározott fon-
tossági sorrendet, a beruházások költ-
ség- és időigényét, valamint a műszaki 
megvalósításuk feltételeit mérlegelték 
a sorrend meghatározásakor.
Az első ütemben 10 gyalogátkelőhely 
készül, melyek tervezése és engedé-
lyezése még idén megtörténik, így a 
jövő év első felében már új zebrákon 
kelhetnek át a pécsiek biztonságosan. 
Sík László Lajos képviselő, a Kommu-
nális és Városfejlesztési Bizottság elnö-

ke lapunknak elmondta, októberben 
kiírja a közbeszerzést az önkormány-
zat a létesítési engedélyezési terv ké-
szítésére. Ez azt jelenti – magyarázta 
a képviselő –, hogy jövő tavaszra elké-
szülhetnek a gyalogátkelőhelyek.

Az első ütemben tervezett 
zebrahelyszínek:
1. Bencze József utca 13. szám alatti 

általános iskola előtt

2. Balassa utca – Komlói út kereszte-
ződés

3. Nagykozári út – Bor utca kereszte-
ződés

4. Hársfa út – Bittner Alajos út – Dó-
zsa György út csomópont

5. Hársfa utca – Hajnal utca kereszte-
ződés

6. Bálicsi út – Pollack-bejárat 
7. Szigeti út – Szántó Kovács János 

utca kereszteződés

8. Pellérdi út, Rácvárosi út, Fő út, ke-
leti és északi ágak 

9. Árnyas liget utca, gyógyszertár és 
az Aldi között

10. Bálicsi út 23./1-24/1 között

Sík László Lajos lapunknak elmondta, 
hogy a városvezetés terve szerint a má-
sodik ütemre előre láthatóan jövő feb-
ruárban írják majd ki ugyanezt a közbe-
szerzést, a harmadikra pedig májusban.

Tavaszra elkészülhet az első tíz új pécsi zebra

Összesen 34 helyszínen készülhet új gyalogátkelőhely PécsenÖsszesen 34 helyszínen készülhet új gyalogátkelőhely Pécsen
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Összesen 80 tonna illegálisan el-
helyezett hulladéktól tisztítot-

ta meg a Biokom NKft. a Komló és 
Mánfa közti útszakaszt a Mecsek-
ben – közölte a városüzemeltetési 
cég.

 l Pernecker Dávid
A Komló és Mánfa közötti útszaka-
szon illegálisan elhelyezett hulladé-
kot szállították el október 16-án a Bi-
okom NKft. munkatársai a Baranya 
Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosz-
tályának megbízásából.

Mint írják, a területet 
csaknem 2 tonna 

zöldhulladéktól és 78 
tonna műanyag hulladéktól 

tisztították meg.

Hogy ez milyen hatalmas mennyiség, 
azt jól jelzi, hogy az elszállítást 13 
fordulóval tudták megoldani. A gépi 
rakodási munka kivételével minden 
szükséges feladatot a Biokom NKft. 
munkatársai végeztek el – teszik hoz-
zá.
Nem ez volt az első eset, hogy a társa-
ság nagyobb területen számolta fel az 
illegális hulladéklerakókat. Ahogy la-
punk is megírta, februárban a Kórház 

utca 6. alatti, mára már lakatlan épü-
let környéke tisztult meg a szeméttől, 
márciusban István-akna környékéről, 
májusban pedig a Pécs-Romonya 
összekötő út melletti területekről 
szállították el az illegális hulladékot, 
de Györgytelepen és az egykori Zsol-
nay-labdarúgópályán is felszámolták 
a lerakatokat.
Kiemelik, hogy az illegális hulla-
déklerakás elleni harcot a cég által 
kihelyezett vadkamerák is segítik, 
jelenleg összesen 11 figyeli a lerakás 
szempontjából frekventált területe-
ket, és további öt kamera beszerzése 
folyamatban van.
A társaság augusztusban telepített 
vadkamerát a nagyárpádi buszfor-
dulóhoz, a Hársfa lakóparkhoz, az 
Edison utca – Gomba utca kereszte-
ződéséhez, a Donátusi út – Aranyhe-
gyi dűlő kereszteződéséhez, a Fábián 
Béla utcai buszfordulóhoz, a Magya-
rürögi úton a Lajkó utcai szelektív 
gyűjtőszigethez, a Corvin utcába és 
a Pákolitz István utcába, a Vásárcsar-
nok északi oldalán lévő tömbparko-
lóba, valamint a Huszár utca – Mező-
szél utca kereszteződéséhez.
A kamerákat a pécsi közterület-fel-
ügyelet figyeli, és többször volt már 
példa arra, hogy a hatóság a felvéte-
lek alapján indított eljárást az illegális 
szemetelők ellen.

A pécsi klímavédelmi stratégiát és 
cselekvései tervet erősítő lakos-

sági javaslatokat be fogják építeni a 
végleges dokumentumba.

 l Pernecker Dávid
A várost számos olyan környezeti és 
időjárási hatás éri, ami a klímaválto-
zásra vezethető vissza. Feltűnő, hogy a 
csapadék mennyisége csökken, annak 
eloszlása pedig szélsőséges: a rövid 
időn belül, koncentráltan és gyorsan 
lezúduló eső okozza a pécsi villámár-
vizeket. És akkor még nem volt szó a 
hőhullámos napok számának növeke-
déséről, a szúnyogok térnyeréséről, a 
viharos széllökések gyakoribbá válá-
sáról. A helyi klímavédelmi stratégiák 
segítségével viszont a pécsiek és a vá-
rosvezetés közösen segíthetik elő a klí-
maváltozás okozta veszélyek kezelését.
A problémát két irányból lehet meg-
közelíteni és kezelni. A klímavédelmi 
koncepciók fő célja az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése, va-
lamint az éghajlatváltozás hatásaihoz 
való alkalmazkodóképesség növelése. 
Az önkormányzat épp ezért 2019-ben 
támogatási igényt nyújtott be, hogy el-
készítse a pécsi Települési Klímavédel-
mi Stratégiát és Cselekvési Tervet.

A stratégiát készítő szakemberek célja, 
hogy az éghajlatváltozás hatásait helyi 
szinten megállapítsák, meghatározzák 
a feladatokat, megfogalmazzák a helyi 
célokat és feltárják a mindehhez szük-
séges pénzügyi forrásokat. Azt azon-
ban meg kell említeni, hogy jó néhány 
olyan pécsi kezdeményezés és döntés 
született az elmúlt években, amelyek 
nyomán a stratégiát készítő városveze-
tés el tud indulni: ilyen az önkormány-
zati intézmények energetikai felújítása, 
a naperőművek létesítése, az elektro-

mos buszok beszerzése, az alternatív 
közlekedési módok (például PécsiKe) 
támogatása, a szemléletformáló kam-
pányok és programok lebonyolítása, és 
így tovább.
A klímaváltozás kezelése, a tartós és 
hosszútávú eredmények elérése vi-
szont a lakosság aktív részvétele nélkül 
nem lehetséges. Mivel a megfelelő és 
szükséges szemléletváltással a lakosság 
hatalmas segítséget tud nyújtani, ezért 
az önkormányzat idén tavasszal meg-
osztott egy lakossági kérdőívet azért, 

hogy felmérjék a pécsiek klímaválto-
záshoz kapcsolódó ismeretét. Ez segí-
tette a szakembereket abban, hogy ki-
választhassák a megfelelő témaköröket 
a lehető legeredményesebb lakossági 
szemléletformálás számára.
Most pedig elkészült a pécsi klíma-
védelmi stratégia véleményezésre al-
kalmas változata, amelyben az eddig 
megtett intézkedések és eredményeik, 
valamint a jövőben megvalósítandó 
feladatok és a tőlük várt eredmények 
találhatók.
A stratégiában leírtakra olyan közös 
célokként kell tekinteni, amelyek meg-
valósításában a lakosság, a gazdasági 
élet szereplőinek közös szerepvállalása 
szükséges. Ennek a szerepvállalásnak 
az első lépése a stratégia lakossági véle-
ményezése: a dokumentum elolvasását 
követően várják a pécsiek véleményét. 
A témába vágó és a stratégiát erősítő 
javaslatokat be fogják építeni a végle-
ges dokumentumba.
A Települési Klímavédelmi Stratégia és 
Cselekvési Terv véleményezhető anya-
ga a pécs.hu oldalon található (pecs.
hu/kehop-1-2-1-18-2019-00256/). Az 
észrevételeket a következő email-cím-
re várják október 30-ig: kornyezetve-
delem@ph.pecs.hu.

Elmondhatjuk a véleményünket a város klímavédelmi stratégiájáról

Hatalmas illegális hulladéklerakót számolt fel a Biokom a Mecsekben

Várják a stratégiát erősítő javaslatokat Várják a stratégiát erősítő javaslatokat 
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Második alkalommal rendezték 
meg Pécsen, idén ráadásul a 

Hullámfürdőben a Pécsi Közösségi 
Alapítvány adománygyűjtő rendez-
vényét. Barátaikkal karöltve a hat 
részt vevő szervezet hat nemes ügy 
mellé állt oda.

 l PécsMa.hu
Október 16-án zajlott a „Swimat-
hon Pécs 2021” záróeseménye, a hat 
szervezet adománygyűjtő követei és 
ismerőseik közösen addig összesen 
4.816.513 forintot gyűjtöttek össze 

a nemes ügyekre a négyhetes kam-
pányidőszak alatt.

A rendezvény még a 
tavalyinál is sikeresebbnek 

bizonyult!

A gyűjtés során a jótékonykodók ado-
mányokkal, a nagykövetek pedig egyé-
ni vállalásaikkal kötelezték el magukat. 
Az úszók a szombati rendezvényen tel-
jesítették a vállalt métereket.
A megnyitón Ivanova Liliána 
Down-szindrómás nagykövet adott 

elő egy részt a Rómeó és Júliából, így 
megköszönve a Pécsi Down Alapít-
vány támogatóinak felajánlását. A 
szervezet Down-szindrómás és más 
egyéb veleszületett rendellenességgel 
élő gyermekeknek szeretne segíteni, 
és zenés beszédfejlesztő programokra 
gyűjtöttek idén támogatást. Értük a 
kozármislenyi focicsapat ugrott vízbe.
A Pécsi Kosár Közösség „Hogy láthatóvá 
váljon a helyi érték” című pályázatával ju-
tott be az úszók közé. Honlapjuk és web- 
shopjuk fejlesztésével szeretnék meg-
könnyíteni a rendelést és hasznos szak-

mai tartalmak elérését. Nagyköveteik 
között még olyan bátor vállalkozók is 
akadtak, akik méhész kalapban úszták le 
a távot. Az új, közösségi Déli Fekvés Rá-
dió a technikai fejlesztést tűzte ki célul. 
Őket Kövér Andris pécsi idegenvezető és 
a rádió műsorvezetője képviselte 2,5 ki-
lométeres táv leúszásával. Nagykövetük, 
Fertály Katalin, a Pécsi Nemzeti Színház 
művésze a záróeseményen énekelt a kö-
zönségnek.
Az Élmény Tár hátrányos helyzetű 
gyerekekkel kapcsolatos társadalmi 
érzékenyítő projektjének megvaló-
sítására gyűjtötte az adományokat, 
egy beltéri mászófalra, hogy a foglal-
kozásaikat télen is folytatni tudják. A 
korábban vállalt 16 kilométer úszást 
nagyköveteik túlteljesítették, és össze-
sen másfél órán keresztül úsztak.
Az Ormánsági Kulturmisszió Egyesü-
let egy komplex színházi nevelési előa-
dásával szeretne többnyire tabunak 
minősülő témákat elérhető közelségbe 
hozni a fiatalok számára.
A nyolcadik pályán csobbant a Pécsi 
Közösségi Alapítvány, akik sikeresen 
leúszták a vállalt távot.
A rendezvényen különdíjakat is kiosz-
tottak, méghozzá a legfiatalabb nagy-
követnek, a legtöbb forintot gyűjtött 
csapatnak, a legtöbb adományozót fel-
hajtott csapatnak, és a két legtöbb ado-
mányozót megmozgató nagykövetnek.
A kampányidőszak még október 31-ig 
tart, az adományokat addig az alapít-
vány honlapján, a pecsikozossegiala-
pitvany.hu-n v árják a szervezők.

Swimathon Pécs: hat szervezet hat nemes ügyet támogatott idén

Fotó: Kovács ZoltánFotó: Kovács Zoltán

Izgalmas konferenciával ünnepelte 30. jubileumát 
a Grand Hotel Palatinusban a Pécsi Rotary Club. 

 l PécsMa.hu
Az ünnepi alkalomból elsőként Kalmár Nagy Károly, 
a Rotary Club Pécs elnöke köszöntötte az egybegyűl-
teket, akik között több hazai és külföldi Rotary-tag is 
helyet foglalt. A jótékonysági szervezet helyi elnöke 
elmondta, hogy büszkék az eddigi 30 év alatt elért 
eredményekre, melyek közül néhányat ki is emelt: 
nagyon sok tehetséges fiatalnak tudtak segítséget, tá-
mogatást és ezzel együtt önbizalmat, lendületet adni 
projektjeikben. Úgy fogalmazott, tevékenységükkel 
joggal vívták ki a társadalom megbecsülését.
Himer László, az 1911 Rotary District 2020/21. évi 
kormányzója is szólt a megjelent vendégekhez. Ki-
emelte, hogy a pécsi klub máig a Rotary közösség 
egyik legerősebbje, mely 1928-as megalapításakor, 
majd 1991-es újraalapításakor is a város igen megbe-
csült tagjait tudta magáénak, mint például Imre Jó-
zsefet, Entz Bélát, a Zsolnay és a Hamerli családokat, 
vagy Littke Lőrincet. 

Hangsúlyozta, hogy nagyszerű emberek 
végeznek a klubban nagyszerű munkát.

Péterffy Attila polgármester is megosztotta ünnepi 
gondolatait az eseményen. Röviden felidézte a klub 
alakulásának történetét, illetve azt is, hogy a szer-
vezet példaértékű közösségfejlesztő tevékenységét a 
pécsi önkormányzat már több ízben elismerte.
– Rotaryánusnak lenni életforma, sokan vallják ezt 
azok közül a klubtagok közül, akiket személyesen 
ismerek. A klub az elmúlt 30 évben rengeteget tett 
a pécsiekért. Hátrányos helyzetű, elesett, vagy bár-
milyen módon tanulásukban akadályozott fiatalok 
támogatására több programot indítottak, de ez csak 
egy a számos önzetlen akciójuk közül. Legismer-
tebb rendezvényük a Pécsi Rotary Advent, amely-
nek révén már több száz, szociálisan nehéz helyzetű, 
tehetséges helyi diákot támogattak, segítve felzár-
kóztatásukat. A mecseki Rotary-sétány folyamatos 
fejlesztésével a hegyre kirándulók, Tapintható lát-
hatatlan elnevezésű projektjükben a város nevezetes 
épületeiről készített miniatűrök révén pedig a látás-
sérültek életét igyekeztek jobbá tenni – mondta az 
ünnepségen Péterffy Attila.
A díszbeszédek után a rendezvényen több előadás 
is elhangzott, például Heinemann István alapító, 
örökös tiszteletbeli elnök visszaemlékezésének és 
Cseri Miklós az újjászervezett klub 30 évét össze-
foglaló ünnepi prezentációjának örülhettek a meg-

hívottak. Emellett sor került több díj átadására is. 
Mindezek után vacsorára és jótékony célért indított 
tombolasorsolással egybekötött bálra invitálták az 
egybegyűlteket.

30 éves lett az újraalapított Pécsi Rotary Club

„Rotaryánusnak lenni életforma”„Rotaryánusnak lenni életforma”
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A Dénesi Ödön Program kedvezményes 
telekvásárlási lehetőséget biztosít a Pé-

csett maradó, vagy a városba visszaköltöző 
fiataloknak, akik ezzel a segítséggel első 
lakásukhoz juthatnak hozzá.

 l PécsMa.hu
Mint írja a pécsi önkormányzat közlemé-
nyében, a telkekre november végéig lehet 
pályázni, a nyertes pályázók kiválasztásáról 
bírálóbizottság dönt, az eredményhirdetés a 
következő év márciusában lesz.
A 15 darab, közművesített telket független 
értékbecslő által meghatározott piaci érté-
kük 50 százalékáért lehet megvásárolni Pécs 
északkeleti részén, a Hársfa utcától északra, a 
Mécses utcában.

A jelenleg a Pécsi 
Vagyonhasznosító tulajdonában 

lévő telkeket csak saját célra lehet 
használni.

Az adásvételi szerződésben rögzítik majd, hogy 
három éven belül használatbavételi engedélyt 
kell szerezni a telkeken felépített házakra. Fon-
tos: a telket vásárlók nem lehetnek fiatalabbak 
18 és idősebbek 40 évesnél. A pályázat elbírá-
lása során előnyt élveznek a családi adókedvez-
ményre jogosult, továbbá a felsőfokú végzett-
séggel, szakképzettséggel vagy szakképesítéssel 
rendelkező pályázók. A nyertes pályázók kivá-

lasztásáról bírálóbizottság dönt, amelybe a pécsi 
önkormányzat, a Pécsi Tudományegyetem, a 
Baranya Megyei Szakképzési Centrum, a Pécsi 
Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata 
és a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. delegál tago-
kat – olvasható a közleményben.
A november végéig tartó pályázati időszakban 
a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. két alkalommal 
hirdet meg helyszíni bejárást az építési telkekre: 
október 28-án és november 15-én. A pályázatot 
elektronikusan várják, beadásának határideje: 
2021. november 30. Eredményhirdetés és szer-
ződéskötés: 2022. márciusban várható.
A részletes pályázati kiírás a pvh.hu oldalon 
olvasható.

Fiatalok, figyelem! Elindult a kedvezményes pécsi telekvásárlási program

A Dénesi Ödön Programról
A pécsi városvezetés kiemelt célja a helyi 
és az egyetemen tanuló fiatalok Pécsett 
tartása, illetve visszacsábítása a városba. 
Ennek megvalósításához fontos, hogy 
az önkormányzat növelje a fiatalok lak-
hatási esélyeit. Ebben nyújt segítséget a 
Dénesi Ödön Program, amely kedvez-
ményes áron biztosít telkeket a városban 
hosszú távra tervező, képzett fiatalok 
számára. Amennyiben a most meghir-
detett első ütem sikeres lesz, a későbbi-
ekben málomi, illetve rózsadombi tel-
kekkel folytatódhat a program.

A Városháza dísztermében ünne-
pelték a pécsi, baranyai pedagó-

gusokat, akiknek több évtizedes ál-
dozatos munkáját arany, gyémánt és 
vas oklevéllel ismerték el: 50, 60, il-
letve 65 éve szerezték diplomájukat!

 lMadarász Eszter
A kitüntetettek üdvözlése a Pannon 
Filharmonikusok zenekar fagott-fuvo-
la-hegedű triójának csodálatos előadá-
sával kezdődött meg. Ez után Péterffy 
Attila, Pécs polgármestere köszöntötte 
az egybegyűlteket.
Mint mondta, minden hálát és elisme-
rést megérdemelnek, büszkék lehetnek 
hivatásukra a pedagógusok, akik hit-
tek abban, hogy a tanítást nem lehet 
és nem szabad abbahagyni, annak el-
lenére, hogy nem mindig hálás munka 
ez, nehéz kivívni néha a megbecsülést. 
Ilyenkor kell az elhivatottság, a szenve-
dély, az őszinte gyermekmosolyok, és 
persze ezek a jeles események.

– Sok-sok pécsi emlékezik 
szeretettel önökre iskolai 
éveire visszagondolva – 

zárta gondolatait Péterffy 
Attila.

Prof dr. Rosta István, a Kaposvári 
Egyetem pedagógiai karának pro-
fesszora is köszöntötte a résztve-
vőket, díjazottakat, elmondta: a 
pedagógusok sok évtizeden át áldo-
zatosan nevelték kulturált magatar-
tásra, a kultúrára, az önművelésre és 
-fejlesztésre a gyermekeket, fiatalo-
kat. Köszönet ezért.
Végül a professzor és a polgármes-
ter átadta a díszdiplomákat a Pécs és 
Baranya megye köznevelési intézmé-
nyeiből nyugdíjba vonult óvónőknek, 
tanítóknak és tanítónőknek.
Aranyoklevelet vehetett át: Bosnyák 
Márkné. Gyémánt oklevelet kapott: 
Aschenbrenner Mátyásné, Balaskó Ti-
borné, Bessenyei Lászlóné, Császár Jó-
zsefné, Dezső Attiláné, Hamar Imréné, 
Hartmann Istvánné, Jenei Sándorné, 
Klobucsnik Imréné, Kovács Józsefné, 
Lakatos Béláné, Németh Jenőné, Sza-
bó Éva, Szabó Józsefné, Tóth Mihály-
né, Varga Imréné Thúróczy Éva. Vas 
oklevelet vehetett át: Farkas Tiborné, 
Julin Lászlóné, dr. Kovács László Ti-
borné, Várnagyné Zombori Anna.
Az ünnepélyes eseményen Nyőgéri 
Lajos alpolgármester, P. Horváth Ta-
más, a kulturális bizottság elnöke, és 
dr. Modrovits Sándor aljegyző is részt 
vett.

Sok-sok pécsi hálás nekik: díszoklevelet kaptak a pedagógusok

A telkekre november végéig lehet pályázniA telkekre november végéig lehet pályázni

Péterffy Attila adta át az okleveleket Péterffy Attila adta át az okleveleket 
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Közleményben jelentette be a Pécsi Sport Nonprofit Zrt., hogy a cég vezér-
igazgató-helyettese, Bernáth Miklós ma hajnalban, tragikus hirtelenséggel 
elhunyt.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese 1968. október 22-én 
született, általános és középiskolai tanulmányait követően a JPTE tanár-
képzőn végzett matematika-technika szakon. Középiskolai tanárként ok-
tatott a Leőwey Klára Gimnáziumban, emellett a PTE TTK Alkalmazott 
Matematika és Informatika Tanszékén volt egyetemi tanársegéd. Később 
a Comenius Szakközépiskola igazgatóhelyetteseként is dolgozott. 2003-
ban indította el könyvkiadással foglalkozó vállalkozását, majd 2019-ben 
lett a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese. Nem volt ide-
gen számára ez a közeg sem, hiszen a sport egész életében végigkísérte, 
és a kosárlabdázás volt a nagy szerelme. Fiatalon a Pécsi Postás SE-ben 
játszott, majd felnőttként előbb a POEÜ megyei csapatát, majd később a 
Pécsi Szalonkosárlabda SE-t erősítette. Az utóbbi egyesületben az elnöki 
teendőket is ő látta el.

A pályán ugyanolyan volt, mint a munkában, vagy a magánéletben: szor-
galmas, igyekvő, és végtelenül sportszerű. Felesége, szülei, gyermekei és 
unokái mellett barátai és kollégái lelkében is hatalmas űrt hagyott hirtelen 
távozása. Nyugodjék békében – zárul a PSN közleménye.

Elhunyt Bernáth Miklós, a PSN Zrt. 
vezérigazgató-helyettese

Pécs Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda szavazatszámláló bizottsági 
tagok jelentkezését várja 2021. december 15-ig. A jelentkezési lap és a nyi-
latkozat a gov.pecs.hu internetes oldal „címlapja” alatt érhető el.

Az eredetiben kitöltött és aláírt nyomtatványokat postai úton vagy munka-
időben (hétfő–csütörtök 8.00–16.00, péntek 8.00–13.30) lehet benyújtani 
az alábbi címen: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szervezé-
si és Jogi Főosztály, Szervezési Csoport, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Bővebb információt, felvilágosítást a választási iroda munkatársai a 
72/533-928 és a 72/533-943 telefonszámokon adnak.

Pécs, 2021. október 20. Dr. Lovász István s.k., jegyző, HVI vezető

Jelentkezés szavazatszámláló 
bizottsági tagnak

A Pécsi Lengyel Önkormányzat november 3-án 17 órai kezdettel közmeg-
hallgatást tart a nemzetiségi irodában (Széchenyi tér 1.).
A közmeghallgatás témája: a nemzetiségi önkormányzat egyéves tevékeny-
sége és az ezzel kapcsolatos észrevételek, javaslatok tárgyában.
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívnak minden kedves érdeklődőt.

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 kö-
zött.
Véradáshoz hozza magával a személyazonosí-
tó igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját.

Közmeghallgatás

Véradás október 25–31.

Megkezdődött 
a Seiren pécsi gyárának építése
Elindult a Seiren japán vállalatcsoport első európai gyárának építése Pécsett 
– adta hírül a Déli Ipari Parkot üzemeltető cég.
Emlékeztetnek: első körben közel 200 közép- és felsőfokú végzettséggel ren-
delkező munkavállalót fognak foglalkoztatni itt, de már most tervben van, 
hogy a cég 2025-26-ban bővíteni fog, újabb gyárat adnának át, így középtá-
von akár az 500 főt is elérheti a pécsi üzemek létszáma.
A pécsi önkormányzatnál kérésünkre megerősítették, hogy a Seiren tartja a 
“menetrendet”, és megkezdte gyárának építését Pécsett.
A kormányzat kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a beruházást, ami azért 
nagy szó, mert az Európa Kulturális Fővárosa projekt óta ilyen státuszt nem 
kapott egyetlen, a pécsi önkormányzathoz kötődő fejlesztés sem.
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LAKÁS
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

Irgalmasok utcai, földszinti lakások 
parkolóval: 2 szobás: 50 nm+26 nm 
galéria, 40 MFt; 1 szobás garzon: 22 nm, 
16 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Tompa Mihály utcában felújított, 34 nm-
es garzonlakás+barkácsműhely. Irányár: 
18,3 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Acsády I. utcában 47 nm, 2 szobás 
lakás eladó. Irányár: 18,3 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Attila utcai, 64 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, első emeleti, felújított 
lakás eladó. Irányár: 28,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

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

Köztársaság térnél 3 szobás, extrán 
felújított, I. emeleti, 72 nm-es lakás, plusz 
egy 22 nm-es garzonlakás lehetőségével, 
parkolóval. Irányár: 34,9 MFt. Telefon: 
06/70/608-5029
Melinda utcában 2 szobás, 58 nm-es, II. 
emeleti, műanyag ablakos, erkélyes lakás 
jó állapotban. Ár: 17,7 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
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

Pécs-Kertvárosban, I. emeleti, 40 nm-
es, 1,5 szobás, jó állapotú panellakás. 
Ár: 15,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Budai Vámnál csendes 
utcában, II. emeleti, 30 

nm-es, műanyagablakos, 
felújított téglalakás 13,9 MFt. 

06/30/929-9180

Palatinus Hotellel szemközt, Király u. 8. 
emeletén iroda hihetetlenül alacsony áron 
eladó, kiadó. 5 szoba, konyha, 120 nm, 
tulajdonostól. Telefon: 06/30/956-2250
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
Belvárosi, 36 nm-es, önkormányzati 
lakásom nagyobbra cserélném. 
Telefon: 06/30/579-8492

INGATLAN
Kertváros családi házas részén 180 nm-
es, 7 szobás, 2 lakásos /2x90 nm/ lakóház, 
480 nm kerttel, garázzsal, 
alagsor+tárolóval. Iár: 57,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház kerttel és garázzsal. Iár: 
31,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Közép-Deindolban 130 nm-es, 
4 szobás, külön bejáratú, kétszintes családi 
ház, garázzsal, udvarral eladó. Irányár: 
35,99 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
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

Tiborc utca Szigeti út közötti 200 nm, 
kétszintes családi ház, 475 nm telekkel 
eladó. Irányár 53,5 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 kis 
házzal 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
Pécs-Somogyban 50 nm-es, 2 szobás, 
2 szintes, felújított, műanyag 
ablakos 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

Bogád-Homoktetőn 2 szintes, 71 nm-es, 
3 szobás lakóház. Ár: 17,9 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180
Családi (sor) ház kastélyparkban 
(Üszög) eladó. 5 szoba, nappali, ebédlő, 
konyha, galéria, 2 fürdő, teraszok, 
teremgarázs, parkolóhelyek, tároló. Elő- 
és zártkert. Gázfűtés. 240+100 nm. Iár: 
69,5 MFt. Telefon: 06/30/349-4914
Pécs-belvárosában és a Nagyszkókóban 
ép.telkek eladók. Telefon: 06/30/450-9621
1188 nm gyümölcsös lakható, 
bővíthető házzal, áram, víz, gáz 
van. Telefon: 06/20/551-5584

Panzió eladó. Ár: 35 MFt. olivehostel.fw.hu
Pécstől 8 kilométerre, pellérdi 
szőlőhegyen, 1800 négyzetméter területű 
zártkert eladó, 50 négyzetméteres lakható 
épülettel, füves területtel, veteményessel, 
gyümölcsfákkal, szőlősorokkal, a 
szőlőhegy legmélyebb gombatermesztésre 
is használható pincéjével. Irányár: 
4,8 MFt. Telefon: 06/30/996-9496
Pécs, Meredek dűlőben kétgenerációs 
családi ház eladó, elcserélhető. 
Telefon: 72/324-502
Eladó gyümölcsös telek 874 nm, 
buszközelben. Telefon: 06/20/551-5584
Eladó 20 nm-es lakható présház, 
900 nm-es telken Pécs-Somogyban. 
Telefon: 72/227-730

BÉREL-KIAD
Gyárvárosban kiadó irodák, 
csarnokok, raktárak felújított napelemes 
csarnokban 800-2200 Ft/nm+ÁFA 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Albérleti szoba olcsón kiadó. 
Telefon: 06/70/261-3405
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
Gázfűtéses garzonlakás a Madách 
I. utcában kiadó 1-2 személy 
részére. Ár: 50 EFt+rezsi+20 EFt 
kaució. Telefon: 72/319-168
Pécs-Gyárvárosban különbejáratú, 
kisméretű, bútorozott szoba, konyha, 
zuhanyzós albérlet kiadó. Ár: 35 
EFt+rezsi+1 hónap kaució. Érdeklődni a 
72/244-820 telefonszámon, du. 15-19-ig.
Pécs-Patacson szuterénos, 40 nm, 
különálló lakrész kiadó. Ár: 50 EFt+2 hó 
kaució. Telefon: 06/30/530-5007
Pécs-Kertvárosban 47 nm lakás 
kiadó. Ár: 65 EFt+2 hó kaució. 
Telefon: 06/30/530-5007
Pécsi, összkomfortos garzonlakás kiadó. 
Iár: 40 EFt/hó. Telefon: 06/20/356-9930
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ÁLLÁS
Halboltba bolti kisegítő munkatársat 
keresünk. Telefon: 06/70/947-8893
Bejárónői állást vállalok. 
Telefon: 06/20/573-7714
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)

TÁRS
70 év körüli férfit keresek, aki független és 
nem dohányzik. Telefon: 06/20/770-6389
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
Társamat keresem 52 férfi. 
Telefon: 06/30/273-3688
Szívem, rajongásomat, 
megbízhatóságomat adnám 
utazás kedvelő, 40-60 hölgynek. 
regnihcsim@gmail.com
160/55/60 éves nő férfi társát keresi 
64 éves korig. Telefon: 06/30/472-4664

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498

Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Október 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416

Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Lakásszerviz, wc-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, munkalapok, 
zárak javítása, cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Redőnyjavítás garanciával. 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
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
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
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Lakásszerviz, wc-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, munkalapok, zárak javítása, 
cseréje. Telefon: 72/310-671, 06/30/562-
7756
Kőművesmunkát, hőszigetelést 
garanciával vállalunk. Telefon: 
06/30/341-3165
Teljes körű lakásfelújítás, homlokzat 
szigetelés, gipszkartonozás, nyílászáró 
csere. Precíz munkavégzés elérhető áron. 
Rövid határidővel, anyagbeszerzéssel, 
teljes lebonyolítással. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265

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

Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Balázs Péter. Telefon: 
06/30/977-1801
Bőrkabát készítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193
Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720
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
Fakivágás veszélyes is, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Bádogos munkák, javításokat garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872

Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Lakás-, irodatakarítást, üzlet, 
ablaktisztítást, függönymosást, időseknek 
segítségnyújtást vállalok gyors, 
pontos, megbízható munkavégzéssel. 
Telefon: 06/70/605-1292
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/852-4402
Vízvezeték-szerelés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/298-4206
Laminált parkettázás. 1400 Ft/nm-től. 
Telefon: 06/30/530-5007
Takarítás, kárpittisztítás otthonában, 
autójában, ingyenes ózonos 
fertőtlenítéssel. Telefon: 06/30/530-5007
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Redőnyszerelés, javítás, gurtnicsere. 
Telefon: 06/30/859-8118
Szobafestés, mázolás szépen, 
tisztán, bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

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

apró 2021. október 25. pécsi hírek14



Villanyszerelés családi házak, lakások, 
cégek részére. Telefon: 06/20/912-4910
Családi házak felújítása, homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602
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
Bőrkabát készítés, javítás, motorosruha 
javítás. Telefon: 06/20/467-5193
Szobafestést, mázolást, homlokzatfestést 
vállalok. Takarítással, fóliázással, 
bútormozgatással. Reális áron. Hívjon 
bizalommal. Telefon: 06/30/685-5453
Gyógymasszázs, gyógytorna, 
rehabilitáció. Telefon: 06/70/631-5394

Villanyszerelés. Telefon: 06/30/340-8824
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
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
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 72/713-320, 
06/30/227-7427
Vízvezeték-szerelés, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, cégeknek egyéb 
kosaras munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019

VEGYES
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

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

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

100%-os kötött gyapjú termékek eladók. 
Telefon: 06/30/495-9184
Magas áron vásárolok! Teljes 
hagyatékot, Zsolnay, Herendi, 
Hollóházi porcelánokat. Könyveket, 
bútorokat, órákat, egyéb tárgyakat. 
Üzletünk: Rákóczi út 39/C. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 06/20/355-1177
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

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
4-5 éves tényleges marhatrágya, szállítva 
eladó. Telefon: 06/30/857-9777
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
Zsebórákat, régi pénzeket, 
motorkerékpárokat vásárolnék. 
Telefon: 06/30/658-3625

Készülő italipari helytörténeti 
könyvhöz megvételre keresek régi 
magyar – domború feliratos – sörös 
üvegeket. Telefon: 06/30/359-9099
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
Vásárolok! Magas áron teljes hagyatékot, 
bútorokat, porcelánokat. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 06/20/355-1177
Régiséget, hagyatékot, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Telefon: 
06/70/309-9706, Lakatos János.
Magas áron vásárolnék! Régi 
motorkerékpárokat, porcelánokat, 
agancsokat, órákat, légpuskát. 
Telefon: 06/20/931-6567

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
Teatűzhely füstcsővel eladó. Ár: 10 EFt. 
Telefon: 06/20/551-5584

Halottak napi koszorúk rendelhetők 
a Pécsi Köztemetőtől
Közelednek az emlékezés napjai. Mindenszentek ünnepe és halottak napja 
alkalmat ad arra, hogy lerójuk kegyeletünket elhunyt szeretteink előtt. A 
méltó emlékezéshez a Pécsi Köztemető virágkötészete is szeretne hozzájá-
rulni saját készítésű koszorúkkal és sírdíszekkel, amelyek a Pécsi Központi 
Temető főbejáratánál található virágárusító pavilonban megvásárolhatók.
A magas színvonalon és különös odafigyeléssel készült koszorúkat már az 
ünnep előtt is meg lehet rendelni, a részletes információk a BIOKOM Non-
profit Kft. weboldalán, a hírek menüpont alatt találhatók.
A megrendelt terméket/termékeket október 25-től a Pécsi Központi Teme-
tő ügyfélszolgálati irodájában lehet átvenni, ahol a készpénzes és bankkár-
tyás fizetési lehetőség is biztosított. Az iroda október 25-28. között 8.00 
– 15.30-ig, október 29-én 8.00 – 14.30-ig, október 30. – november 1. között 
pedig 9.00 – 17.00-ig tart nyitva.
Amennyiben személyesen nem tudnak ellátogatni szeretteik sírjához, úgy 
igény esetén a társaság elhelyezi a sírhelyen a választott koszorút/koszorúkat.

BIOKOM Nonprofit Kft.

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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