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Következő számunk január 17-én jelenik meg!

Kellemes ünnepeket 
és boldog új évet, Pécs!



December 14-én idén utoljára ült 
össze a pécsi képviselő-testület. 

Közel 50 napirendi pontot tárgyal-
tak, cikkünkben a főbb témákat és az 
érdekesebb vitákat foglaltuk össze.

 l Nimmerfroh Ferenc

600 milliós polgármesteri 
keret
A városháza szakemberei szerint elen-
gedhetetlen egy „működésbiztonsági 
keret” létrehozása az év gazdálkodá-
sának biztonságos lezárása, és a jövő 
év elindítása miatt. A keretet 600 mil-
lió forint összeggel töltik fel, melynek 
felhasználásáról az illetékes alpolgár-
mester javaslata alapján a polgármes-
ter dönt – összeghatártól függetlenül. 
A polgármester csak utólag köteles a 
közgyűlés előtt beszámolni a keretet 
érintő döntésekről. 
Barkóczi Csaba (Fidesz) hozzászólásá-
ban elmondta, szerinte Péterffy Attila 
királyságot épít. A képviselő elővett 
egy papírkoronát azzal, hogy azt a pol-
gármesternek ajándékozza. Csizmadia 
Péter frakcióvezető (Fidesz) pedig a 
polgármesteri keretre utalva gratulált 
a koalíciós képviselőknek, hogy tovább 
csökkentik a közgyűlés jogosítványait.
Schmuck Roland (Pécs Jövője–MSZP) 
a fideszes felvetésekre reagálva kijelen-
tette, egyszerűen arról van szó, hogy 
az év végén az intézmények, önkor-
mányzati cégek működését ebben a 
még mindig a Covid-uralta helyzetben 
fenn kell tartani, ez a célja a 600 milli-
ós polgármesteri keretnek. 
Péterrffy Attila szerint műbalhé zajlik, 
hiszen mindössze arról van szó, hogy 
év végén, és a jövő év elején is meg kell 
hozni döntéseket, ebben az időszak-
ban pedig a közgyűlés nem ül össze. 

Az előterjesztést végül 
megszavazták azzal, 

hogy minden képviselő 
tájékoztatást fog kapni a 

keretet érintő polgármesteri 
döntésekről.

3D-nyomtatókat gyártó 
üzem érkezik
Ruzsa Csaba alpolgármester elmond-
ta, egy német cég keresett helyet Ma-
gyarországon, és végül Pécs lett a be-
futó a versenyben. Lehet, hogy bérelni 
fognak egy üzemet, de valószínűbb, 
hogy saját beruházásban építenek te-
lephelyet jövőre. Szerződést kötnek 
az egyetem műszaki karával és később 
valószínűleg az orvosi karral is. 200 
ezer euró (72 millió forint) támogatást 
nyújt a város a cégnek. Egy fogászati 
turisztikai ág is kiépíthető majd erre 
az iparágra az alpolgármester remé-

nyei szerint. Bízik benne, hogy további 
orvostechnológiában érdekelt cégeket 
tudnak Pécsre telepíteni.

Nemzetközi sportfesztivált 
szervezhetnek
Pécsre költözhet Kaposvárról az or-
szág egyik legnagyobb diáksport-fesz-
tiválja, a Youth Sport Festival. Nyőgéri 
Lajos alpolgármester elmondta, egy 
hatnapos, három sportágat (kosár-
labda, labdarúgás, kézilabda) érintő 
sportfesztiválról van szó. A szervezők 
új helyszínt kerestek, mert kinőtték 
Kaposvárt. Fontos, hogy a nyári idő-
szakban egy ilyen méretű rendezvény 
kerüljön a városba. Hat évre – 2022–
2027 – költözne Pécsre a fesztivál.

Beszáll az állam a pogányi 
reptérbe
A magyar állam beszáll a pécsi és a po-
gányi önkormányzat mellé a pogányi 
reptér működtetésébe, üzletrészvásár-
lás után többségi tulajdonossá válva a 
reptér mögött lévő két cégben. Később 
10-11 milliárd forintból várhatóan fej-
leszteni fogja a repteret.

Ruzsa Csaba elmondta: Péterffy Attila 
programjában szerepelt a reptér fej-
lesztése, ami most meg is valósulhat. 
A paksi fejlesztésnek fontos szerepe 
van a reptérfejlesztésben. Különböző 
korábbi állami támogatások miatti 
kompenzáció miatt a pécsi önkor-
mányzat közel egymilliárdot kap az 
üzletrészekért.

Az ügyletet és a majdani 
fejlesztést a közgyűlési 

ellenzék is üdvözölte.

Felmondják 
a szerződést 
a KÉK Egyesülettel
A Kertvárosban működő egyesü-
let, amelynek évekig a nemrég el-
hunyt Fodor Ibolya volt a vezetője, 
jelentős tartozásokat halmozott fel, 
például az önkormányzat felé is. A 
haszonbérleti szerződést felmond-
ja az önkormányzat és az egyesület 
által működtetett közösségi házakat 
a Pécsi Kulturális Központ fenntar-
tásába adja.

Műanyag sítanpályák léte-
sülhetnek Kertvárosban
Műanyag borítású sítanpálya létesül-
het Pécsett, elsőként a Melinda utcá-
ban található dombon rögtön kettő. 
A leendő működtető, a Magyar Sía-
kadémia Egyesület pályázni fog a két 
pálya kialakítására, az önkormányzat a 
területet adja.

Civil koncepció: 
„civilekkel a civilekért”
Megszavazta a közgyűlés a város civil 
koncepcióját is, amiről előző lapszá-
munkban részletesen írtunk. 
Kővári János (ÖPE–KDNP) arról be-
szélt, hogy kikerültek a támogatási 
rendszerből olyan helyi civil szerveze-
tek, akik fontos feladatokat látnak el, és 
bekerültek újak, akik nem biztos, hogy 
ilyenek. Az önkormányzati feladatokat 
ellátó civil szervezetek számára fontos, 
hogy rendszeres támogatást kapjanak 
a várostól, ennek kereteit kell biztosí-
tania az önkormányzatnak.
Zag Gábor alpolgármester elmondta: 
fontosnak tartották a civil szervezetek 
bevonását, a koncepció igen hosszú 
folyamat eredménye. Ez az anyag a 
civilekért és a civilekkel készült, bízik 
benne, hogy a politika nem fogja el-
rontani. „Nálunk nincsenek kedvelt és 
nem kedvelt civilek. Civilek vannak és 
pont” – fogalmazott.

Dráguló új vásárcsarnok
Az építőanyagok áremelkedése miatt 
többletfinanszírozási igényt nyújtott 
be az új vásárcsarnok kivitelezője. Az 
önkormányzat csak részben hajlandó 
biztosítani az összeget, a kivitelező-
nek is részt kell vállalnia az árkü-
lönbözet kiegyenlítéséből. Korábban 
egyébként már jelentősen drágult a 
beruházás.

Reptér, új gyár, sípályák: így zárta az évet a közgyűlés

50 napirendi pontot tárgyaltak50 napirendi pontot tárgyaltak

Péterffy programjában szerepelt a reptérfejlesztésPéterffy programjában szerepelt a reptérfejlesztés
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Évértékelő interjút készítettünk 
Ruzsa Csaba gazdaságért felelős 

alpolgármesterrel. Bár szerinte a 
gazdaságfejlesztés kiemelt jelentő-
séggel bír, a legfontosabb az, hogy a 
pécsiek azt lássák: az adó, amit befi-
zetnek, jól hasznosul helyben. 

 l Nimmerfroh Ferenc
– Milyen pontokon „nyúlt bele” idén 

a helyi gazdaságba a pécsi önkor-
mányzat?

–Több terület is volt, amihez hozzá 
kellett nyúlni. Az egyik a munkahely-
teremtés. Az önkormányzat hathatós 
közreműködésével érkeztek új cégek, 
például a Seiren, az EY vagy a nemrég 
bejelentett, 3D-s nyomtatókat előállító 
cég. Rövidesen újabb bejelentések is 
lehetnek, jelenleg két tucat céggel tár-
gyalunk. A turisztikai ipar fejlesztése 
érdekében célunk volt a szállodaka-
pacitás bővítése, ami sikerülni látszik, 
hiszen a régi vásárcsarnok helyén egy 
vadonatúj négycsillagos hotel épülhet. 
Bár a reptérfejlesztés rövid távon a 
paksi atomerőmű-építéshez kapcsoló-
dik szorosan, hosszabb távon komoly 
turisztikai hatása is lehet. Ahogy a 
Mecsekbe tervezett fejlesztéseknek (a 
Mandulás kemping, a Vidámpark te-
rületének revitalizációja, libegő) és a 
fenntartható, szállodával megépítendő 
akvaparknak is. Utóbbival kapcsolat-
ban 2022-ben egy jelentős tervezési 
szakasz következik. 

Az IH átadása után tervezzük 
további irodaházak építését. 

Talán az egyik legfontosabb gazda-
ságfejlesztő lépésünk az volt, hogy 
megindult a helyi cégekkel a konkrét 
kommunikáció, arra voltunk és va-
gyunk kíváncsiak, hogy mit szeretné-
nek, hogyan tudjuk helyzetbe hozni 
őket hozni. 
– Az év egyik legfontosabb gazdasá-

gi tematikájú híre a japán Seiren 
érkezése volt. Mikor kezdhet el ter-
melni a japán gyár? 

– Az üzem előreláthatólag 2022 őszén 
nyithat meg.
– Milyen pénzügyi-gazdálkodási 

helyzetben találja 2022 a pécsi ön-
kormányzatot? Hogyan fog kinézni 
a jövő évi költségvetés?

– A pandémia és a kormányzati elvo-
nások okozta idei 5,7 milliárdos hiány, 
kiesés kompenzációjaként kaptunk az 
államtól 2 milliárd forintot. A repté-
ri üzletrész eladásából befolyik közel  
1 milliárd, és különböző tényezők, 
folyamatok és lépések miatt 5-700 
millió is lejön az eredeti hiányból. Így 
marad körülbelül 2 milliárd mínusz. 
Erre benyújtottuk a kormányzathoz a 

támogatási igényt, reméljük, pozitívan 
reagálnak rá. Ha az ideihez hasonlóan 
a 2,1 milliárdos kormányzati kompen-
záció megérkezik, akkor 3 és 4 milliárd 
között lesz a hiány 2022-ben. Fontos 
kiemelni, hogy ahogy idén, jövőre is ki 
kell fizetnünk 1,7 milliárd forint tör-
lesztőrészletet az államnak, ami a fide-
szes önkormányzat idején keletkezett 
csődhelyzet következménye.
– Az önkormányzati cégek közül a 

Tüke Busz az egyik legproblémá-
sabb, milliárdos támogatást kell 
adni a vállalatnak éves szinten. 
Meg tud birkózni a város ezzel a 
feladattal?

– A Tükénél egy jelentős, most már 
sajnos folyamatos jegyárbevétel-kiesés 
tapasztalható a járvány miatt, ami évi 
több mint 1 milliárd mínuszt eredmé-
nyez. Emellett az üzemanyag árának 
emelkedése 400 milliós költségnöveke-
dést okozott, így összesen úgy 1,5 mil-
liárd a mínusz 2019-hez képest a társa-
ságnál. Aztán ezekhez hozzájön például 
az is, hogy már második éve nem ka-
punk meg a kormánytól több mint 100 
millió forint normatív támogatást, a 
többi nagyvároshoz hasonlóan. Ennek 
ellenére a béreket a cégnél szeretnénk 
rendezni. Idén is volt egy visszamenő-
leges béremelés. A nehézségek ellenére 
a fejlesztésekkel megyünk előre: napo-

kon belül megjelenik a nyolc új elekt-
romos buszra vonatkozó közbeszerzés, 
és elkészítettük a közel 40 milliárdos 
zöldbusz-fejlesztési programot is. 
– Zajlik az új vásárcsarnok építése, 

de a beruházás közben többször is 
megdrágult. Mennyi lesz a végösz-
szeg, és mikor nyit a létesítmény?

– 3,1 milliárd forintra kötöttük meg 
a szerződést, ami eddig összesen 800 
millióval drágult, azaz a végösszeg 
majdnem 4 milliárd lesz. Az árnöveke-
dés generálta drágulásból 200 milliót a 
kivitelező vállal magára. 2022 júniusá-
ra tervezzük a nyitást.
– Hogy áll az úgynevezett szégyenfolt 

program, aminek lényege, hogy az 
elmúlt évtizedek alatt felhalmozó-
dott szégyenfoltokat felszámolják?

– A régészeti múzeum felújítására 
január-februárban fel tud vonulni a 
kivitelező. A Nick-udvarnál a terve-
zést készítik elő, bízom benne, hogy 
2023 vége felé elindulhat a rekonst-
rukció. Az Áper laktanya és a Búza 
téri mélygarázs ügyében is várhatók 
jövőre érdemi lépések, egyeztetünk a 
tulajdonosokkal. Utóbbi ingatlanon 
első lépcsőben mélygarázs, második 
lépcsőben 11 ezer négyzetméteres 
irodaház nyílna. Bízom benne, hogy 
a lakosság támogatni fogja, hogy 
nyissuk újra a Mandulás kempinget. 

A műemléki védettséget élvező volt 
bőrklinikára – amely évtizedek óta üre-
sen áll és egyre inkább lepusztul – lesz-
nek vevők, most ezt látjuk, informáci-
óink szerint többen is befektetnének 
ott egymilliárd körüli összeget, azaz az 
ingatlan és környéke megújulhat. 

A bevételből vennénk meg 
a volt Mandulás kemping 
területét, remélhetőleg az 
értékbecslési érték alatt.

– A nagy célok fontosak, de a pécsie-
ket valószínűleg az is érdekli, mű-
ködik-e a mindennapokban a vá-
ros. Ezen a téren mi a stratégiájuk?

– A legfontosabb feladatunk az, hogy a 
pécsiek azt érezzék, jó kezekben van a 
város. Szeretnénk, ha azt látnák, hogy 
az adó, amit befizetnek, jól hasznosul 
helyben. Éppen ezért a városvezetés 
bevezetett minden egyéni körzetből a 
közgyűlésbe jutott képviselő számára 
egy 12 milliós városüzemeltetési ke-
retet. A képviselőknek már most je-
lezniük kell, hogy jövőre a Biokom a 
körzetükben ebből a keretből milyen 
fejlesztéseket valósítson meg. Az ilyen 
igények kielégítése legalább olyan fon-
tos, mint az, hogy építünk tízmilliárd-
ból egy irodaházat.

Ipar, Mecsek, szégyenfoltok

Ruzsa CsabaRuzsa Csaba
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A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) minden helyzetben fontosnak tart-
ja a tehetségek támogatását, ezért idén is meghirdette nagysikerű 

„Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjprogramját. A hagyomány- és ér-
tékteremtő program keretében 89 diák részesül támogatásban a baranyai 
és a váci régióban. A programot, és annak sikerességét a vállalat HR Igaz-
gatója, Kaposvári Anna mutatja be.

A „DDC a Tehetségekért” ösztöndíjprogram idei fordulójában a kuratórium 
Beremenden 42 ösztöndíjat ítélt oda 33 általános iskolás és 9 középiskolás 
diák részére, míg Vácott 47 diákot, 28 általános iskolás és 19 középiskolás ta-
nulót jutalmazott ösztöndíjjal.

A jövő generációjának támogatása
„Fontosnak tartjuk, hogy a jövő generációját sokszínű projektek segítségével 
támogassuk. Vállalati filozófiánk központi eleme a társadalmi felelősségvál-
lalás, hiszen tudjuk, hogy a jövőnket együtt építjük. A DDC szlogenje is erre 
utal: „Építsük együtt jövőnket!”. Az ösztöndíjprogram a diákok karrierépítésé-
hez is hozzájárul, emellett pedig azokkal az intézményekkel is ápoljuk és erő-

sítjük a partnerkapcsolatot, 
ahol az ösztöndíjasok ta-
nulnak. Fontos, hogy a hát-
rányos helyzetben élő, de 
kiemelkedő tehetségeknek 
is támogatást nyújthatunk” 
–  mondta Kaposvári Anna.

Hazai és 
nemzetközi sikerek
A program az elmúlt évtize-
dek alatt folyamatosan fejlődött, a vállalat a lehetőségeihez mérten növelte a 
támogatás mértékét és kiterjesztette mindkét régióban a pályázók körét. 
„Büszkék vagyunk arra, hogy több ösztöndíjas diákról elmondhatjuk, hazai- 
és nemzetközi szinten is kimagasló eredményeket értek el, legyen szó művé-
szetekről, sportról vagy éppen tudományokról. Sőt, több olyan diák van, akik 
már 7. osztálytól kezdve támogatásban részesülnek. Külön öröm számomra, 
hogy van olyan korábbi díjazott, akik jelenleg is vállalatunknál dolgozik” – 
nyilatkozta Kaposvári Anna.
A Duna-Dráva Cement Kft. Ifjúsági és Innovációs Alapítvány munkájának 
fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Vácon a 2005/2006-os, 
Beremenden pedig a 2010/2011-es tanévtől kezdődően a vállalat már összesen 
több mint 105 millió forinttal támogatott több, mint 1300 tehetséges tanulót. 

Adventi meglepetés
Az ösztöndíjprogram mellett a DDC évek óta elkötelezett támogatója a Pé-
csi Rotary Club adventi meglepetés sorozatának, amely Pécs városának egyik 
legnagyobb jótékonysági eseménye. A jótékonysági rendezvény keretében a 
DDC idén is egy tehetséges, de anyagilag rászoruló fiatalt és családját támo-
gatta 100.000 forinttal.
2021-ben Turonyi Tamást, egy kimagasló teljesítményű, érdeklődő és inspirá-
ló fiatalt támogat a vállalat, aki a Baranya Megyei Szakképzési Centrum Ang-
ster József Szakképző Iskola és Szakiskola 10. osztályos tanulója. (x)

A jövő generációjának támogatása!
Egykori ösztöndíjasból ma már DDC-s munkavállaló

Budapesten írta alá az erről szóló szerző-
dést Péterffy Attila, Pécs polgármestere, 

Ruzsa Csaba alpolgármester, és a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő vezetősége. Tízmilliár-
dos fejlesztés várható.

 l Nimmerfroh Ferenc
Amint azt korábban többször is megírtuk, a ma-
gyar állam beszáll a pécsi és a pogányi önkor-
mányzat mellé a pogányi reptér működtetésébe, 
üzletrészeket vásárolva. 
Később 10-11 milliárd forintból fejleszteni fogja 
a repteret.
A reptér mögött lévő két cégben vásárol többségi 
tulajdonrészt az állam, összesen majdnem 1 mil-
liárd forintért, az összeg információink szerint 
rövidesen meg is érkezik az önkormányzathoz.

Így alakulnának át a reptér mögötti két 
cég tulajdoni viszonyai:

 ÄPécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft.:

 ÄMagyar állam: 51 százalék (2.601.000,- Ft 
törzsbetét)
 ÄPécs önkormányzata: 49 százalék 
(2.499.000,- Ft törzsbetét)
 ÄAIR-HORIZONT Nonprofit Kft.:
 ÄMagyar állam: 51 százalék (1.530.000,- Ft 
törzsbetét)
 ÄPécs önkormányzata: 23,67 százalék 
(710.000,- Ft törzsbetét)
 ÄPogány önkormányzata: 25,33 százalék 
(760.000,- Ft törzsbetét)

Péterffy Attila választási programjában szerepelt 
a reptér fejlesztésének szándéka. Az elmúlt két 
évben számos ügyet rendezni kellett a témában, 
például Pogány és Pécs között jogvita folyt a lé-
gikikötő miatt. A paksi fejlesztésnek fontos sze-
repe van a reptérfejlesztésben, de Ruzsa Csaba 
a lapunk harmadik oldalán olvasható interjúban 
arról beszélt, hogy a légikikötőnek hosszabb tá-
von komoly turisztikai hatása is lehet.

Aláírták a szerződést, beszáll az állam a pécsi reptér működtetésébe
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A város kultúráért, valamit társa-
dalmi- és külkapcsolataiért fele-

lős alpolgármesterrel beszélgettünk 
az elmúlt év során elért fontosabb 
eredményekről: szó volt a civil kon-
cepcióról, a múzeumról és Pécs test-
vérvárosairól is.   

 l Pernecker Dávid
– Idén júniusban választották Pécs 

alpolgármesterévé. Mik voltak azok 
a kihívások, amikkel az elmúlt idő-
szakban és az alpolgármesteri tiszt-
ségben szembesült?

– Egy igazán szép területen kaptam 
megbízást, mely magában foglalja a 
kultúrát, a társadalmi- és külkapcso-
latokat is. Hatalmas kihívás és fele-
lősség ez a szolgálat, hiszen Pécs a 
kultúra városa, sokszínű civil élettel, 
kiterjedt testvérvárosi kapcsolatokkal. 
Külkapcsolatok terén a koronavírus 
miatt szinte csak az online térben volt 
lehetőség lépéseket tenni. A járvány 
számos kihívás elé állított bennünket, 
a rendezvények területén például volt 
olyan eset, amikor az utolsó pillanat-
ban kellett átszervezni a programot. 
Mindezek ellenére úgy gondolom, 
hogy a remek csapatmunkának kö-
szönhetően – jelen körülmények kö-
zött is – sikeres időszakot tudhatunk 
magunk mögött.
– Kunszt Márta civil tanácsnoknak 

és Önnek is nagy szerepe volt a 
napokban elfogadott városi civil 
koncepció kidolgozásában. Miért 
volt fontos, hogy a civileket minél 
jobban bevonják a folyamatba? 

– A pécsi civil szektor súlya országos 
szinten is méltán jelentős, így a vá-
rosnak érdemes figyelembe vennie az 
ágazatban felhalmozott tudás és ta-
pasztalat alapján tett szakmai javasla-
tokat. Ezt mi meg is tettük a koncepció 
előkészítése során. Nagyon fontosnak 
tartjuk a közösségek bevonását Pécs 
mindennapjaiba, így a civil szerve-
zetekkel történő együttműködés is 
kiemelten fontos számunkra. A kon-

cepció készítése során a város civil 
szervezetei javaslatot tehettek, vélemé-
nyezhették az anyagot. 

Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani minden 

olyan civil szervezetnek, 
ami az elejétől kezdve 

bekapcsolódott az anyag 
összeállításába.

Külön köszönetemet szeretném kife-
jezni Vincze Csillának és Végh Mártá-
nak a Nevelők Háza Egyesülettől, akik 
mindvégig kiemelkedően aktív szere-
pet vállaltak a kidolgozásban. 
– Hogyan látja, miben fejlődött az el-

múlt év során Pécs kulturális élete 
és miben van még szükség előrelé-
pésre?

– A pandémia miatt nagyon nehéz 
helyzetben voltunk, a kulturális élet 
számára is oltári nagy pofon volt.  
A város óriási kulturális értékekkel 
rendelkezik, úgy gondolom, hogy en-
nek erősítésére, megóvására kell töre-
kednünk. Meg kell találnunk azokat a 
forrásokat és lehetőségeket, amelyek 
mentén ez biztosítható. Pozitív ered-

mény, hogy ismét megkezdődött a 
kulturális intézmények közti kommu-
nikáció, így a pécsi programok újra 
láthatóbbá válnak. 
– A régészeti múzeum jövőre induló fel-

újítása mellett van tervben más pécsi 
kulturális intézmény fejlesztése?

– A múzeumi létesítmények többségét 
sajnos rossz állapotban örököltük a 
korábbi városvezetéstől. Hivatalba lé-
pésemet követően az intézmény összes 
létesítményét bejártam, megismertem 
a problémáikat. Azt a hatalmas érté-
ket, melynek a Janus Pannonius Mú-
zeum ad otthont, óvnunk kell, igyek-
szünk ezért pályázati forrásokhoz 
jutni, ezen dolgoznunk kell. 
– Viszonylag gyakran éri az a vád a 

Janus Pannonius Múzeumot, hogy 
az amúgy rangos és fontos idősza-
kos vagy állandó tárlataikra, prog-
ramjaikra nem tudnak sok látoga-
tót vonzani. Foglalkoznak ezzel a 
problémával? 

– Minden bizonnyal a járvány befo-
lyásolta a kiállításra látogatók számát, 
de nagyrészt nem értek egyet a vádak-
kal. Idén, a járványügyi korlátozások 
alatt tartották a Múzeumok Éjsza-
káját. Ezen a júniusi szombat estén 

csaknem 4 ezren voltak kíváncsiak a 
Janus Pannonius Múzeum tárlataira. 
A járványügyi korlátozások enyhülé-
sével különösen nagy érdeklődés volt 
tapasztalható a kiállításaik iránt. 

2021 augusztusában több 
mint 12 ezer látogatójuk 

volt, ez 20 százalékos 
emelkedést jelent a korábbi 

évekhez képest.

Kedvezményeket adnak iskolai cso-
portoknak, illetve együttműködési 
megállapodásokat kötöttek – és to-
vábbiak megkötése van folyamatban 
– különböző oktatási intézményekkel, 
így rendszeresen érkeznek csoportok 
a kiállításokhoz kapcsolódó múzeumi 
foglalkozásokra. Bekapcsolódtak az 
iskoláknak meghirdetett Lázár Ervin 
Programba is. Ennek keretében éppen 
a napokban kötnek szerződést a pécsi 
és a mohácsi tankerületekkel, így csak 
e program révén a jövő év elején mint-
egy 4 ezer általános iskolás vesz majd 
részt az állandó kiállításaikhoz kap-
csolódó múzeumi foglalkozásokon. 
– Beszéljünk egy kicsit a testvérvá-

rosi- és külkapcsolatokról, amelye-
kért szintén Ön felel. A vírushelyzet 
miatt nyilván nehezebb volt az el-
múlt évben ezen a téren eredmé-
nyeket elérni. Milyen fejlemények 
történtek ezen a területen és milyen 
jövőbeni tervekről lehet beszélni?

– Pécsnek rendkívül széles körű és 
hosszú időre visszanyúló külkapcsola-
tai vannak, szám szerint 11 testvér- és 
5 partnervárosunk van, ezeknek a kap-
csolatoknak jelentős része igen aktív. 
Igyekszünk például Aix-en-Provence-
szal erősíteni a kapcsolatot, testvérvá-
rosaink közül pedig Arad és Eszék vá-
rosával szoros kooperációban vagyunk. 
Eszéki barátainkkal a következő évben 
számos programunk lesz Pécsett. 
– Képviselőként is tevékenykedik, 

milyen fontosabb eredményekre 
büszke a körzetében?

– Aminek kifejezetten örülök, az az, 
hogy a lakosságot is sikerült számos 
alkalommal megmozgatni: több sike-
res lakossági fórumon vagyunk túl, és 
az egyik legjobb élmény volt a Fejér 
Lipót utcai játszótér felújítására szer-
vezett közösségi nap. A Biokom mun-
katársainak köszönhetően számos 
lakossági kérés teljesült körzetünkben 
2021-ben is. A körzetem továbbra is a 
szívügyem, ezért természetesen rend-
szeresen tartok fogadóórát, de a meg-
adott időpontokon túl is elérhető va-
gyok közösségi oldalamon, e-mailben 
és telefonon is.
A teljes interjú a PécsMa.hu oldalon 
olvasható.

Zag Gábor: Meg kell óvni Pécs kulturális értékeit 

Nagy az érdeklődés a pécsi múzeumok kiállításai irántNagy az érdeklődés a pécsi múzeumok kiállításai iránt
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Városfejlesztés: most bárki elmondhatja 
véleményét, javaslatát

A 2021–2027-es Európai Uniós ciklus támogatási forrásainak felhasz-
nálási feltétele az integrált területi, városi stratégiák készítése. 

Ezek legfőbb alapköve a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, amely 
Pécs esetében is megalapozza a jövőbeni fejlesztéseket – írja az önkor-
mányzat közleménye.

 l PécsMa.hu
A legfőbb célok egyike, hogy a Pécsett, vagy a város vonzáskörzetében élők 
és dolgozók részt vegyenek a város közös tervezésében. Ennek érdekében 
online kérdőíves felmérést indít Pécs önkormányzata. Így a lakosság is vé-
leményt nyilváníthat a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban. A végleges 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégia tartalmazni fogja ezeket a lakossági 
véleményeket – írják.
A minél hatékonyabb és megalapozottabb tervezés érdekében a város ve-
zetése arra kéri a lakosságot, hogy észrevételeivel, véleményével és javasla-
taival járuljon hozzá a sikeres városfejlesztéshez, a Fenntartható Városfej-
lesztési Stratégia elkészítéséhez – áll a közleményben. A lakossági kérdőív 
2022. január 16-án éjfélig online formában elérhető és kitölthető a pecs.hu/
fenntarthato-varosfejlesztesi-strategia-lakossagi-kerdoiv oldalon.

Vizes rekord: 2 milliárd forintot meghaladó víziközmű-felújítás 2021-ben
Az ünnepek alatt egy időre a felújítások is 

megpihennek, január 3-án azonban tovább 
folytatódnak a korszerűsítések a város ivóvíz- és 
szennyvízhálózatán. A napi hibajavítások mel-
lett idén rekordmennyiségű tervezett felújítást 
végzett el a TETTYE FORRÁSHÁZ: 15 500 méter 
hossznyi korszerű vezeték került a szolgáltatás 
biztonságát veszélyeztető csövek helyére, fölé-
jük 17 000 négyzetméternyi vadonatúj útburko-
lat. A felújítások összértéke mintegy 2,126 mil-
liárd forint.

Szinte minden városrészt érintettek az ütemezett 
rekonstrukciók; a munkák legtöbbje kiemelt vá-
rosi projekttel összehangolva zajlott, így a felújítá-
sokkal együtt járó elkerülhetetlen felbontások egy 
időben valósultak meg. 
A felhasználók számára kevésbé látványos mun-
kák is folytak például a kúthálózaton, szennyvízá-
temelőkön, városi gépházakban – sőt, a mecseki 
erdőben is húztak be vezetéket a szakemberek. 

2021 legjei:
 ÄA Havi-hegyi úton fektették le a szakemberek 
a legtöbb új vezetéket, összesen 1688 méter ke-
rült földbe. Ez volt egyúttal a legtöbb fogyasztó 
mindennapi ivóvizét érintő csőcsere is idén, a 
felújított hálózatrész 10 utca ellátásáért felel.
 ÄLegmélyebbre – közel 4 méterrel a földfelszín 
alá – a Corvin utcában került szennyvízveze-
ték. 

 ÄA Veress Endre utcában építették be a legna-
gyobb átmérőjű csöveket; Pécs egyik legforgal-
masabb, 400 mm átmérőjű gyűjtőcsatornáján 
napi 5500 köbméternyi szennyvíz folyik át. 
 ÄA József utcában ásták ki a legidősebb, 93 éves 
csövet; itt kellett a talajt átszövő legsűrűbb ve-
zetékhálóban dolgozniuk a szakembereknek, és 
a szűk utcában a munkaárok sokszor mélyebb 
volt, mint amilyen széles maga az utca.
 ÄAz erdő vegetációs időszakában, a nemzeti 
parkkal egyeztetve zajlott a Natura 2000-es ter-
mészetvédelmi területet is érintő, István-aknai 
töltővezeték-csere. 

Pécs minden évben jelentős összeget fordít a 
víziközmű-rendszer tervszerű korszerűsítésre. A 
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a napi üzemeltetés, 

karbantartás és hibajavítás mellett (15 éves Gör-
dülő Fejlesztési Terve alapján) 2010 és 2020 között 
9,5 milliárd forint értékű felújítást valósított meg a 
városban annak érdekében, hogy javítson az elöre-
gedett vezetékhálózat állapotán. 
Bár a felújítások kellemetlenségekkel járnak (nem 
közlekedhetünk és parkolhatunk a megszokott 
módon, időnként sár lesz, a munkagépek olykor 
zajosak), a munkálatok a környéken élők hosszú 
távú érdekét szolgálják, és évtizedekre biztosít-
ják a stabil, kiegyensúlyozott ellátást. A TETTYE 
FORRÁSHÁZ Zrt. köszöni a lakók és a közleke-
dők együttműködését, a forgalomkorlátozások 
kapcsán tanúsított megértését, amellyel segítették, 
hogy ezek a beruházások megvalósuljanak!
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Szakács László úgy látja, a tudás 
alapú fejlesztéseké a jövő. A ba-

ranyai országgyűlési képviselő sze-
rint Pécs ebben egyre jobban áll, és 
kormányváltás esetén biztos benne, 
hogy az utóbbi bő egy évtized lema-
radásait is hamar be fogja tudni pó-
tolni.

 l Szakács Miklós
– A 2021-es esztendőt nem könnyű  

fejlesztések kapcsán értékelni, hi-
szen már tavaly év eleje óta sok 
mindent a vírus határozott meg. 
Ezzel együtt hogy látja, ezen a téren 
hogyan teljesített Pécs?

– Ha az egész évről beszélnünk, akkor 
el kell mondani, hogy a működés is 
komoly kihívások elé állította a váro-
sokat. Az év fele elment a lezárásokkal, 
rengetegen elveszítették a munkáju-
kat, sokan megbetegedtek. A kormány 
„gáláns” módon lemondott a városok 
helyett a városok bevételeiről. A sa-
játjáról persze nem. Az áfa nem csök-
kent, a jövedéki adóhoz nem nyúltak, 
az szja sem lett levesebb. Ez komoly 
kihívás volt az önkormányzatoknak, 
amely a fejlesztéseket is befolyásolta. 
Úgy látom, Pécsett ennek ellenére egy 
tervezett fejlesztéspolitika működik, 
ahol egymásra épülő, fenntartható fej-
lesztések valósulnak meg. 

Komoly tervezés mellett 
persze valahogyan közben 

ezzel a kormánnyal is dűlőre 
kell jutni.

– Mire gondol?
– Ott van a Tüskésrétre tervezett, a 
pécsiek által régóta vágyott akvapark. 
Hiszen ahhoz, hogy ebből lehessen va-
lami, Orbán Viktor hobbiját is ki kell 
szolgálni, sokak szerint ugyanis a sta-
dion is „kell” hozzá. Bár a pécsieknek 
nincs is akkora szükségük rá, és nem 
is akarják annyira, mint a fürdőt, de 
Orbán meg szeretné.
– Itt állami beruházásokról van szó. 

Mi a helyzet a város saját projektje-
ivel?

– Pécs nem csak a fenntarthatóság, 
hanem a versenyképesség útján is elin-
dult. Magyarországon, az Orbán-kor-
mánynál az a legnagyobb gond, hogy 
olcsó munkaerővel akarják a verseny-
képességet megteremteni. Ez rossz 
irány. Magas hozzáadott értéket kell 
létrehozni, hiszen a tudás a legna-
gyobb természeti erőforrásunk. Olyan 
vállalkozásokkal kell megtölteni az 
ipari parkokat, amelyek erre alapozva 
jönnek ide. Úgy látom, elkezdődött ez 
a folyamat Pécsett, hiszen már érkez-
nek azok a külföldi befektetők, ame-
lyek a tudásra építik az ipart.

– Ha a példák adottak is, de a kon-
cepciót is látja mögötte?

– Abszolút. Pécsnek kidolgozott fejlesz-
tési koncepciója van. Jó ellenpélda Bara-
nya második legnagyobb városa, Komló, 
ahol ha jóhiszeműek vagyunk is, csak 
ötletelés van legfeljebb. Sarkított a pél-
da, de míg Pécsett a fenntarthatóságra, a 
versenyképességre helyezik a hangsúlyt, 
ilyenek az infrastrukturális  beruházások 
is, addig Komlón lesz egy dinópark. 
– Miben van a legnagyobb lemara-

dása a megyeszékhelynek?
– Az infrastrukturális ellátottságban 
kell előrelépni, már csak azért is, hogy 
az ide települő ipart minél jobban le-
hessen kiszolgálni. Míg Debrecen már 
a hatodik-hetedik autópálya-lehajtó-
jáért, a repülőterén még egy leszálló-
pályáért lobbizik, addig nálunk hiába 
ígérte Orbán Viktor még 2016-ban, 
hogy 2018-ra az autópálya a határig fog 
érni, nem igazán javaslom senkinek, 
hogy az M60-as végén megpróbáljon 
kunával fizetni, mert Kölkeden fur-
csán fognak ránézni. De említhetem a 
pogányi repteret is. Érdekes, hogy 10  
év után egyszer csak a Fidesz is észre-
vette, van itt egy légikikötő. Márpedig 
annak a fejlesztése kulcskérdés.
– Vannak még olyan, állami forrásokra 

alapuló beruházási lehetőségek, ame-
lyeket érdemes lenne megfontolni?

– Lehetőség sok van. És akad néhány, 
ami már elindult, vagy el fog indulni, 
de közel sem elegendő. Azt azért el kell 
mondanom, hogy a térkövekbe és vas-
betonba öntött álmokban én alapvető-
en nem hiszek. 

A kormánynak stratégiából 
szekérderéknyi is van.

Néha az az ember érzése, mintha a 
kormányzat azt talán tudná, hogy mi 
lesz 3-5 év múlva, arról azonban fogal-
ma sincs, hogy mi lesz 3-5 hónap múl-
va. Pedig a pandémiás időszak, a le-
zárások lehetőséget kínáltak, hogy az 
ilyen jellegű programokat előkészítsék 
végre. Ehhez képest továbbra is az lát-
szik, hogy a K+F forrásokat leginkább 
pofára osztogatják, így sok pénz kerül 
rossz helyre.
– Hova kellene juttatni ezeket a pén-

zeket?
– Például a magyar startupokhoz. Az ő 
hónuk alá kellene nyúlnia az államnak, 
kapcsolati tőkével, infrastruktúrával, 
anyagi forrásokkal. Ha mindig csak a 
külföldi tudást másoljuk le, szolgáljuk 
ki, és nem lesz benne elegendő magyar 
innováció, akkor a fenntarthatósága 
nem lesz meg a tudásalapúságnak.
– A 2021–2027-es uniós költségvetési 

ciklusban rendelkezésre álló forrá-

sokat lehetne erre fordítani? Arra 
van lehetőség, ami igényként sok 
városvezetőnél felmerült, hogy eze-
ket a pénzeket az önkormányzatok 
közvetlenül hívhassák le?

– A forrásallokáció mindig a kormány 
feladata, de mobilisabbá kell tenni a 
rendszert. Az látszik, hogy jelenleg 
általában rosszul kiválasztott ágaza-
tokban, ott is a csókosoknak adnak 
rengeteg sok pénzt. Nem is hasznosul 
megfelelően, láthatjuk, hol áll a forint 
és az infláció. Mindenképpen rugal-
masabbá kell tenni a hozzáférést az 
önkormányzatok számára, hogy ne 
politikai játszmákon dőljön el egy-egy 
fejlesztés sorsa.
– Azt hangsúlyozta, hogy a tudás, a 

hozzáadott érték minél magasabb 
aránya kell, hogy Pécs célja legyen 
a fejlesztéseknél. Megvan itt az eh-
hez szükséges munkaerő?

– Nem múlt el nyomtalanul a Fidesz 
előző 10-12 éve. Pécsről hiányzik 10-
15 ezer ember. Ők nem azért mentek 
el, mert nem szerették a várost, hanem 
azért, mert boldogulni akartak. A mi 
feladatunk, hogy őket hazahozzuk. Ezt 
a munkát nyilván nagyban segítené, 
ha a jövő évi választáson a jelenlegi 
ellenzék győzni tudna. Amit Pécs nem 
kapott meg az utóbbi 10-12 évben, azt 
be kell pótolni. Ez Pécsnek is jár!

Pécsnek kidolgozott fejlesztési koncepciója van

„10-15 ezer ember hiányzik Pécsről, haza kell hoznunk őket”„10-15 ezer ember hiányzik Pécsről, haza kell hoznunk őket”
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Az ellenzék színeiben tavasszal 
a választáson ismét elinduló or-

szággyűlési képviselő, Mellár Tamás 
szerint a pécsi városvezetés felvette 
a kesztyűt, és a kormányzati elvo-
nások, valamint a pandémia okozta 
gazdasági nehézségek ellenére is si-
került fejlődő pályára állítani Pécset.

 l Szakács Miklós
Magyarország 2022-es költségvetése 
alapján az már biztosnak látszik, hogy 
az önkormányzatokra a következő esz-
tendőben is nehéz napok várnak majd. 
Mellár Tamást, Pécs ellenzéki országy-
gyűlési képviselőjét arról kérdeztük, 
hogy a város jövő évi büdzséjét hogyan 
alakíthatja az ország költségvetése.
– Természetesen van rá befolyása, 
hiszen olyan alapforrásokat határoz 
meg, amelyekkel az önkormányzatok 
gazdálkodhatnak – mondta Mellár 
Tamás. – Azt már lehet tudni példá-
ul, hogy jövőre is el fognak esni a te-
lepülések a helyi iparűzési adó felétől, 
ami Pécs számára nem kis kiesés, több 
mint 2 milliárd forintra tehető. Idén 
azt láthattuk, hogy a kisebb települések 
esetében egy egyetemleges kompenzá-
ció történt, és a nagy városok közül is 
többen kaptak pénzt az államtól. 

Persze az más kérdés, hogy 
ki mennyit. 

Bár a hivatalos magyarázat szerint 
akinek nagyobb szüksége volt, az ka-
pott magasabb összeget, míg aki nem 
szorult rá annyira gazdasági ereje jó-
voltából, az kevesebbet, de azért észre 
lehetett venni, hogy a kormánypárti 

vezetésű városok előnyben része-
sültek. Pécs szerencsére az iparűzési 
adóból kieső rész egészét megkapta, 
erre nagy szüksége is volt. De csak 
azt, a fennmaradó 3,7 milliárd forint 
2021. évi veszteséget viszont nem té-
rítette meg a központi költségvetés. 
Hogy mi lesz jövőre? Az előzetes szá-
mítások szerint 2022-ben a városnak 
7,5 milliárdos hiánya lesz az adóbevé-
tel-kiesés, az energia- és üzemanyagá-
rak növekedése, a szükséges béreme-
lések (minimálbér, bérminimum) és 
az élelmiszerárak növekedése miatt. 
Nagyon jó volna tudni, hogy mennyit 
fog ebből átvállalni a központi költ-
ségvetés. Az a központi költségvetés, 
amely oly könnyedén osztogat napja-
inkban is milliárdokat kevéssé fontos 
célokra.
Bár a koronavírus az elmúlt majd’ két 
évben alaposan megnehezítette min-
denki életét, leállította a turizmust 
és az egész gazdaságot is, a képviselő 
most már sokkal optimistább Pécset 
illetően, mint korábban.
– Nem érkezhetett a városba tőke, nem 
tudtak új vállalkozások indulni, ame-
lyek, ha nincs a vírus, minden bizony-
nyal indultak volna. Mindez ráadásul 
úgy zúdult az új városvezetés nyakába, 
hogy az előző, fideszes éra borzalmas 
örökséget hagyott hátra 2019-ben, 
közel 20 milliárdos adóssággal. Vall-
juk be, azért innen nem egyszerű az 
előrelépés. Azonban azt látom, hogy 
a városvezetés felvette a kesztyűt. Az 
utóbbi időszakban érkezett 3-4 tőke-
erős befektető, és a járványszabályok 
betartása mellett a turizmus is egyre 
inkább erősödik. 

Ezek mindenképpen 
bizakodásra adnak okot.

Mellár Tamás álláspontja szerint a kö-
vetkező időszakban kiemelt figyelmet 
kell majd fordítani Pécsett a turizmus-
ra, a külföldi tőke bevonására, a kis-, és 
középvállalkozások helyzetbe hozásá-
ra, és azt is fontosnak tartja, hogy a vá-
ros regionális központi szerepét ismét 
meg tudják erősíteni. Ami a turisztikát 
illeti, úgy véli, bőven van kibontako-
zási lehetősége a megyeszékhelynek, 
hiszen konferencia-, és gyógyturizmus 
mellett a kultúrára, de Villány és Szek-
szárd közelsége miatt a borra is tud 
építeni Pécs.
– Az induló kisvállalkozásokat kiemel-
ten fontos lenne támogatni – zárta 
gondolatait Mellár Tamás. – A startu-
pokban van a jövő, ez nem lehet kér-
dés. És szintén fontos, hogy az egye-
temmel még szorosabban működjön 
együtt a város, hiszen a siker záloga 
az innováció, az új technológiák alkal-
mazása, amelyhez kutatási bázisra és 
magas színvonalú oktatásra van szük-
ség. Bátran kijelenthető tehát, hogy az 
egyetem és a város egymásra vannak 
utalva.

Mellár Tamás: normatív alapú kompenzációra 
van szüksége az önkormányzatoknak

„A városvezetés felvette a kesztyűt”„A városvezetés felvette a kesztyűt”
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Ferenc pápa 2020 novemberében 
nevezte ki Felföldi Lászlót, a Deb-

recen–Nyíregyházi Egyházmegye ál-
talános helynökét a Pécsi Egyházme-
gye püspökévé, akit idén januárban 
szenteltek püspökké a pécsi székes-
egyházban. Ünnepi interjúnkban az 
életében történt változásokról, a pa-
phiányról, a fiatalok megszólításá-
nak lehetőségeiről, Ferenc pápáról és 
a karácsonyról is kérdeztük. Az aláb-
biakban az interjú rövidebb verzióját 
közöljük, a teljes szöveg a PécsMa.
hu-n olvasható.

 l Nimmerfroh Ferenc
– Hogyan értékeli a hivatalában el-

töltött egy évet? Azt kapta, amire 
számított itt Pécsett, vagy máshogy 
alakultak a dolgok, mint ahogy el-
képzelte?

– Korábbi szolgálati helyeim, Nyír-
egyháza és Debrecen is nagyon mesz-
sze van Pécstől, így alig ismertem a 
Pécsi Egyházmegyét. Nem készültem 
semmire, a valóságot szerettem volna 
megismerni. Ez az egy év az ismerke-
déssel telt, jártam a településeket, sok 
új embert, szervezetet, intézményt is-
mertem meg. Nyugodt szívvel mond-
hatom, hogy most már itthon vagyok. 
Most már lehet tervezni, gondolkodni, 
előrenézni. 
– Az elmúlt években a média gyakran 

foglalkozott a Katolikus Egyházban 
egyre nagyobb problémává váló 
paphiánnyal. A Pécsi Egyházme-
gyében okoz-e ez gondot? Ha igen, 
milyen megoldási lehetőségek áll-
nak az egyház előtt?

– A paphiány általános probléma Eu-
rópában, a Pécsi Egyházmegyében 
is jelen van. Az igazi nagy problé-
mák 10-15 év múlva várhatók, akkor 
már sokkal súlyosabb lehet a helyzet.  
A papi terhek növelésével meg lehet 
oldani ideig-óráig a problémát, de van 
egy pont, ahol tovább már nem növel-
hetők. A munkatársaimmal azon kell 

gondolkodnunk, hogyan tudunk előre 
menni, hogyan tudjuk elérni, hogy a 
paphiány ellenére is élő, működő kö-
zösségeink legyenek egy-egy faluban, 
városrészben. Meg kell találnunk a 
megfelelő személyeket, akik vezetik, 
szolgálják a közösségeket, és segíteni 
kell az embereket annak a felismeré-
sében, hogy a közösség vallási, egymás 
és Isten felé forduló élete a pap jelenlé-
te nélkül is rendkívül értékes és fontos.
– A hagyományos intézmények szinte 

mindegyike küszködik azzal, ho-
gyan szólítsa meg a fiatalokat egy 
olyan korszakban, amikor azokat 
szinte kizárólag nem hagyományos 
csatornákon, nem hagyományos 
módon lehet elérni, megszólítani. 
Hogyan tud alkalmazkodni ehhez a 
helyzethez az egyház?

– A fiatalok – életkoruknál fogva – 
mindig is speciális csoportot alkottak 
és alkotnak ma is. Ősi iratok beszél-
nek arról, hogy az ifjúság alkalmatlan 
a jövő építésére, amit aztán rendre 
megcáfolt a történelem. A fiatalokban 
van egy egészséges kritika, szemben-
állás, jövő felé tekintés, és van egy 

nagyon-nagyon komoly elvárás. Az el-
múlt évtizedekben megváltozott világ 
az ifjúságot teszi leginkább próbára.  
A fiatalok élete nagyon sok szempont-
ból soha nem volt olyan nehéz, mint 
most. Amikor azt érezzük, hogy a fia-
talokat nehezebb megszólítani, akkor 
ez a társadalom által rájuk tett terhek 
miatt is van. Látni kell az ő jó szándé-
kukat, az ő belső valóságukat, és hinni 
abban, hogy megszólíthatók. Sokszor 
jobban vágynak a közösségre, mint 
a felnőttek. Csak ki kell menni egy 
térre, és látjuk, hogy a fiatalok együtt 
vannak. Nem azért, mert drogozni 
vagy inni akarnak, hanem mert együtt 
akarnak lenni. 

A fiatalok szívében lévő 
vágyra és keresésre kell 

választ adni.

– A paphiány és a fiatalok megszólí-
tásán túl biztosan van még számos 
kihívás, amit a 21. század támaszt 
a hagyományos egyházak elé. Ön 
szerint melyek a legfontosabbak?

– A legnagyobb kihívás ugyanaz, ami 
a társadalomé is: a család. Az egyház 
munkájának, pasztorációjának célja és 
útja a család. Ha a családot meg tudjuk 
erősíteni, és tudjuk segíteni az úton, 
akkor az egyház élete rendeződni fog, 
meg fog erősödni. Ha derűs, jó hangu-
latú családok lesznek, akkor az egyhá-
zak is olyanokká válnak, és olyan lesz 
a társadalom is. 
– Nemrég Magyarországon járt Fe-

renc pápa, ahol találkozott a hazai 
püspökökkel is. Hogyan élte meg 
ezt, mit adott Önnek a találkozás?

– A szeptemberben Budapesten meg-
rendezett Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus nagy ajándék volt Ma-
gyarországnak, és persze az egész világ-
nak. Ezen belül különleges ajándék volt, 
hogy Ferenc pápa el tudott jönni a záró 

szentmisére, velünk együtt ünnepelt. 
Akik az egy héten át tartó eseményeken 
részt vettek, olyan lelki gazdagságot, 
olyan mélységet, olyan erőt tapasztaltak 
meg, ami életre szóló élményt jelent, és 
ami bizonyította számunkra, hogy jó 
úton járunk, és igenis van remény, erő 
és biztonság a nemzetben, a magyar 
népben, a Magyar Katolikus Egyház-
ban és a magyar családokban.
– Azt szokták mondani, hogy egy ke-

resztény ember számára a húsvét 
nagyobb ünnep, mint a karácsony. 
Egyetért ezzel?

– Az ünnep az emberi közösség leg-
fontosabb, éltető ereje. Ha egy ember, 
egy család, egy közösség elveszítette 
az ünnepet, akkor mindent elveszí-
tett. Az élet minősége azon mérhető 
le, hogy egy egyén, egy család, egy 
közösség hogyan ünnepel. A magyar 
társadalomban mára egyetlen ünnep 
maradt, a karácsony. A szabadnap, a 
munkaszüneti nap, a hosszú hétvé-
ge nem ünnep. Az ünnep csak akkor 
valódi ünnep, ha a szeretetről szól. 
A karácsony és a húsvét ugyanolyan 
fontos ünnepek, bár utóbbinak társa-
dalmi szinten már nincs akkora ereje. 
Ugyanakkor a keresztény világ ünnep-
li, mert a húsvét nélkül a karácsony-
nak nincs értelme, üres marad, ahogy 
a szeretet is áldozatok nélkül üres. 
Az Isten karácsonykor idejön, és azt 
mondja, nagyon szeretlek benneteket, 
és ezért bármilyen áldozatra képes, és 
odaadja az életét, mert ezt halálosan 
komolyan gondolja. Szeretjük a lát-
ványos, csillogó-villogó, hangos ün-
nepet, de amikor csendes, magányos 
áldozatot kell hozni érte, az már ne-
héz. De aki ezt megértette és megéli, 
az az egésznek a lényegét értette meg. 
Ezért mi nem választjuk el soha a két 
ünnepet, hiszen mindkettő az emberi 
élet valóságát és mélységét szolgálja. 
Fotók: Lampert Attila

„Az ünnep az emberi élet valóságát és mélységét szolgálja”

„Most már lehet tervezni, gondolkodni, előrenézni”„Most már lehet tervezni, gondolkodni, előrenézni”

  A magyar társadalomban   A magyar társadalomban 
egyetlen ünnep maradt, a karácsonyegyetlen ünnep maradt, a karácsony
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Hagyomány a Körber pécsi telep-
helyén, hogy a vállalat minden 

évben hárommillió forintot oszt szét 
a közösség érdekében tevékenykedő 
civil csoportok között – méghozzá 
a munkatársak szavazatai alapján. 
Idén két, fogyatékkal élőket segítő 
szervezet és egy állatmenhely kapta 
az 1-1 millió forintot.

A Körber több ezer fős vállalati csalá-
di napjának hagyományos programja, 
hogy 1-1 millió forint adományt ve-
hetnek át a város és az itt élők érde-
kében dolgozó három civil szervezet 
képviselői. Bár az idén a családi napot 
a járvány meghiúsította, az adakozás 
nem maradhatott el. A szokásoknak 
megfelelően a körberes munkavállalók 
szavazhattak, kiket tartanak a legin-
kább méltónak a támogatásra. 
A Fogd a Kezem Alapítvány 30 éve 
nyújt értelmi fogyatékkal élők számá-
ra napközbeni ellátást és lakhatást a 
városban. „Alapítványunk közössége 
hálás a Körbernek és dolgozóinak a tá-
mogatásukért!  Ebből a pénzből a jövő 
év elejére befejezzük három foglalkoz-
tató műhelyünk és az étkező légkondi-
cionálását, ami 40 ember számára teszi 
kellemesebbé a körülményeket. Szá-
munkra ez az egyre melegedő nyarak 
miatt óriási előrelépés és könnyebbség, 
amit saját forrásból nem tudtunk vol-
na elérni!” – köszönte meg a támoga-
tást Tóth Péter.
A Vakok és Gyengénlátók Baranya Me-
gyei Egyesületének a Covid elleni véde-
kezésben jelent segítséget a körberesek 
adománya. „Az ügyfélfogadásra alkal-
mas székházunkat sikerült felszerelni 
a támogatásból korszerű tisztítóesz-
közökkel, takarítószerekkel, valamint 

terveink közt szerepel a közeljövőben 
maszkokat, kézfertőtlenítőt, egyéb se-
gédeszközöket tartalmazó egységcso-
magokat eljuttatni sorstársaink részére” 
– foglalta össze Bögyös Zoltán.
A harmadik adományozott a Misi-
na Természet és Állatvédő Egyesület.  
„Több éve működünk együtt a Körber-
rel, rendszeresen segítik a munkán-
kat. Számunkra az egymillió forinton 
túl az adományozás erkölcsi értéke is 
fontos: a város egyik legnagyobb vál-
lalata áll ki mellettünk és az értékeink 
mellett. A pénzből a gazdára váró ál-
latoknak tudunk jobb körülményeket 
biztosítani” – számolt be az adomány 
felhasználásáról Farkas Tamás.

Újdonságként idén a körberes munka-
vállalók dönthettek úgy, hogy nem ké-
rik az amúgy mindenkinek járó céges 
karácsonyi ajándékot, aminek az ára 
így jótékony célokat szolgál. „A Kör-
ber társadalmi felelősségvállalásának 
egyik pillére a szemléletformálás, ezért 
a munkatársainkat is arra ösztönöz-
zük, a lehetőségeikhez mérten segít-
senek a rászorulókon” – tájékoztatott 
Katona Gábor ügyvezető.
A felajánlásokból összegyűlt pénznek 
köszönhetően öt további szervezet, a 
Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei 
Egyesülete, a Pécsi Kosár Közösség, a 
Retextil Alapítvány, a Tölösi Péter Ala-
pítvány Egyesülete, és a People First 

Egyesület jutott 150-150 ezer forint 
támogatáshoz.
Immáron ötödik alkalommal csatla-
kozott a vállalat a Baptista Szeretet-
szolgálat cipősdobozos gyűjtési akció-
jához. Az eredmény minden eddiginél 
nagyszerűbb lett, idén 95 ajándékot 
gyűjtöttek össze a munkavállalók, 
amelyet másik 95 darabbal egészített 
ki a Körber Hungária. Így 190 nehéz 
sorsú gyermek karácsonyát tették 
szebbé.
(x)

Milliókat adományozott a Körber
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Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi normatív határoza-
ta 2021. december 15. napján lépett hatályba:

572/2021. (XII.14.) Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesülettel kö-
tött haszonbérleti szerződés felmondásáról és a Pécsi Kulturális Központ 
alapító okiratának módosításáról. 

Az alábbi normatív határozata 2021. december 16. napján lép hatályba:

566/2021. (XII.14.) a Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága 
szakképzésben való részvételéről, duális képzőhely biztosításával.

A közgyűlés által hozott rendeletek és határozatok a gov.pecs.hu oldalon 
önkormányzat menü/ testületi munka almenü/ közgyűlési munka almenü/ 
hozott rendeletek vagy hozott határozatok pontja alatt érhetők el. 

Pécs, 2021. december 16.

Rendeletek

Tisztelt Pécsi Választópolgárok!
Pécs Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda szavazatszámláló bizottsági 
tagok jelentkezését várja 2022. január 15-ig. A jelentkezési lap és a nyilat-
kozat a gov.pecs.hu internetes oldal „címlapja” alatt érhető el.
Az eredetiben kitöltött és aláírt nyomtatványok benyújthatók postai úton 
vagy munkaidőben (h–cs: 8.00–16.00, p: 8.00–13.30) az alábbi címen: Pécs 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szervezési 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. december 15. Dr. Lovász István s.k. jegyző, HVI vezető

Jelentkezés szavazatszámláló 
bizottsági tagnak

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 
alapján pályázatot hirdet Kertvárosi Óvoda Siklósi Utcai Tagóvodája 
udvaros-karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7622 Pécs, Siklósi u 18/A

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.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné 
intézményvezető nyújt, a 72/438-371-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Weizer Józsefné 
intézményvezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com e-ma-
il-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat 
kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

Álláspályázat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendele-
tét módosítani és felülvizsgálni is kívánja. A 2021. évi 31. számú tárgya-
lásos eljárásrend szerint intézett módosítási eljárással, továbbá az építési 
szabályzat teljes felülvizsgálatára irányuló teljes eljárásrend szerint intézett 
eljárással kapcsolatosan – a rendelet megalkotása előtt – Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a településfejlesztéssel és település-
rendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 13/2017. (III.27.) 
önkormányzati rendeletének megfelelve, tekintettel a veszélyhelyzettel ösz-
szefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 156–157. § 
-aira is partnerségi egyeztetésre bocsátom 2021. december 15-től.
A módosítási eljárással és az építési szabályzat teljes felülvizsgálatával kap-
csolatos rendelettervezetek, tervdokumentációk az alátámasztó munkaré-
szeikkel együtt, a város hivatalos honlapján (gov.pecs.hu) a tájékoztatók 
menüpontban megtekinthetők és letölthetők. A tervdokumentáció véle-
ményezésére kizárólag írásban legkésőbb 2022. január 17. napjáig beérke-
zőleg van mód.
A véleményeket a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi 
Főépítészetéhez kell postai (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la Városi Főépítészet; 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) úton, vagy elektronikus 
formában a gov.pecs.hu honlapon a „Pécs Építési Szabályzatának vélemé-
nyező felülete” menüponton keresztül, e-papíron, vagy a foepiteszet@ph.
pecs.hu e-mail-címre kell beküldeni.
Péterffy Attila, polgármester

Hirdetmény

December 23-ig minden véradási helyszínen egy csomag szaloncu-
korral köszönik meg a véradást.
Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 
3.) • Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920
Véradási időpontok: 
december 20–26.
hétfő, csütörtök: 8.00–17.00; kedd, szerda: 8.00–15.00; péntek: zárva
december 27. – január 2.
hétfő, csütörtök: 8.00–17.00; kedd, szerda: 8.00–15.00; péntek: 8.00–12.00
Véradáshoz ne felejtsük otthon a személyazonosító igazolványt, lakcím- és 
tb-kártyát. A véradásokról: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

Véradás december 20. – január 2. 
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LAKÁS
Eladó lakást vennék, Mecsek, Belváros, 
60-70 nm. Telefon: 06/70/304-8038
Pécs-Kertvárosban, I. emeleti, 
40 nm-es, 1,5 szobás, jó állapotú 
panellakás. Ár: 15,9 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.

Búza tér közelében, I. emeleti, 70 nm-es, 
3 szobás, gáz cirkófűtésű téglalakás 
teremgarázzsal. Ár: 29,5 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180
Sellye központjában, 1 szobás téglalakás. 
Ár: 4,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Szabadság u. belső területén, újszerű, 
II. emeleti, 66 nm-es, 3 szobás társasházi 
lakás, 8 nm-es terasszal, tárolóval. Iár: 
31,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Nevelési Központ közeli, Nagy Imre 
úti, I. emeleti, 40 nm-es 1,5 szobás, 
jó állapotú panellakás. Irányár: 16 
MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Nevelési központnál 50 nm-es, 
2 szobás, műanyag ablakos, 
felújított, erkélyes panellakás. 
Ár: 17,7 MFt. 06/30/929-9180

Új építésű, kertkapcsolatos társasházi 
lakás Kertvárosban, 3 szobás, étkezős, 
106 nm, garázsos, 2 teraszos eladó. 
Irányára: 64,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Belvárosban forgalmas helyen, mégis 
csendes lakás, 54 nm, galériás, felújított 
21 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Tompa M. utcában, 34 nm-es, tégla, 
gázfűtéses, teljesen felújított lakás 
új barkácsműhellyel eladó. Irányár: 
18,3 MFt. Telefon: 06/30/911-5968

INGATLAN
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
Garázst vennék. Telefon: 06/70/304-8038
Pécs-Somogyban, 50 nm-es, 2 szintes, 
felújított, téliesített, műanyag ablakos ház 
fúrt kúttal. Ár: 14 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pellérd-Menyecskevölgyben, 50 nm-es, 
lakható hétvégi ház kúttal. Ár: 8,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécsi és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180
Pázmány P. utcában, 2 szintes, 150 
nm, dupla garázs, 5 szoba+nappali. Ár: 
69,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház. Ár: 15 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kertváros,180 nm-es, 7 szobás, 2 lakásos 
/2x90 nm/ kiváló lakóház, 480 nm kerttel, 
garázzsal, alagsor+tárolóval. 
Iár: 57,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

TOLNAI KERT lakópark
Király u. 75.  |  30-947-8323

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

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
Orfűn, Pécsi tó közelében, 50 nm-es, 
nappali+2 hálós, jó állapotú, 
összközműves lakható hétvégi ház, 
400 nm területtel, pincével. Irányár: 
24,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján, kedvelt és ismert utcában, 
3 lakásos lakóház, kerttel, garázzsal és 
melléképülettel /38 nm, 47 nm, 110 nm/. 
Irányár: 48 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Tiborc utcából nyíló 200 nm, 
kétszintes családi ház, 475 nm 
telekkel eladó. Irányár: 53,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Abaliget központi részén 80 nm-es, 
3 szobás, részben felújított lakóház, 
200 nm-es melléképülettel, 700 nm 
kerttel. Irányár: 17,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Bokor utcában 2 szintes családi 
ház eladó. Irányár: 67,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Mária dűlő 1500 nm, panorámás 
telek eladó. Irányár: 11,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Postavölgyben 2235 nm-es, 
összközműves telek pincés 
kisházzal eladó 7 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
Ispitaalján 2 lakásos, felújítandó 
családi ház eladó 54 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Nyugati-Kőhíd dűlőben 1000 nm-es 
építési telek eladó 11 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Pécs-belvárosi építési telek eladó, 
harkányi üdülőre cserélhető. 
Telefon: 06/30/450-9621
Pécsett, a Mecsek Áruháznál 
vagy a Szlivennél garázst vennék. 
Telefon: 06/70/260-8499
Eladó Zsebedombon 1188 nm 
gyümölcsös, lakható ház, áram, víz, gáz 
van, busz közelben. Ár: 12,5 MFt. 
Telefon: 06/30/648-5065

Könyök utcai, 73 nm galériázott, fiatalos 
ingatlan eladó. Iányár: 22,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Csendes tevékenységre (fodrász, 
műkörmös, manikűrös-pedikűrös, 
kutyakozmetikus, masszőr, stb.) 
házrész (19,2 nm) kiadó a Megyeri 
úton. Telefon: 06/30/959-4811

ÁLLÁS
Bejárónői állást vállalok. 
Telefon: 06/20/573-7714

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/508-3308
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. 
December 31-ig, akár 20% kedvezmény! 
Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

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

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu

PÉCS VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA • Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának megbízásából kiadja a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 
ISSN 1787-5560 • ügyvezető igazgató: Póré László • főszerkesztő: 
Nimmerfroh Ferenc • tördelőszerkesztő: Ormándlaky Bence • szerkesztőség: 
7621 Pécs, Király u. 27. • e-mail: info@pecsma.hu • terjesztés: MÉDIA PRESS 
2021 Kft. • nyomdai munkálatok: Mediaworks Hungary Zrt., • Nyomda címe:  
1225 Budapest, Campona utca 1.  • Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki 
igazgató. megjelenik 73 000 példányban

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

HIRDETÉSFELVÉTELI PONTOK • MELITTA – 7621 Pécs, Citrom u. 2. I. em. – 
06 72 214 066, 06 70 318 4000 • Foryou divat – 7632 Pécs, Éva u. 3. – 
06 30 883 8425 – nyitvatartás: H–P: 9.00–17.00, Szo: 8.00–12.00 • Csontváry Tüke iroda 
– 7632 Pécs, Csontváry u. 10. – nyitvatartás: H: 8.00–16.00
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Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Tetők beázására, leázására 
javítást vállalunk garanciával. 
Telefon: 06/30/384-9072
Bozótirtás, telektisztítás, veszélyes 
fakivágás hulladék elszállítással. 
Telefon: 06/20/511-7456
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476

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

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

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

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999

Online időpontfoglalást vezetnek be a pécsi 
rendelőintézetekben
Egy átmeneti időszakra – amíg az egységes, orszá-

gos internetes időpontfoglalási rendszer fel nem 
áll – a pécsi Egyesített Egészségügyi Intézményekben 
(EEI) bevezetik az online időpontfoglalást. Januártól 
e-mailben is lehet majd bejelentkezni a szakrendelé-
sekre, igaz, nem mindegyikre.

 l Nimmerfroh Ferenc
Dr. Kovács Ágnes, a Veress Endre úti, a Lánc utcai, és 
a Csontváry utcai rendelőintézeteket működtető EEI 
orvosigazgatója lapunkat arról tájékoztatta, hogy ko-
rábban személyesen és telefonon lehetett időpontot 
foglalni, de a járványhelyzet kialakulása óta már csak 
telefonon lehet. Mivel az intézmény központi recepci-
ója már nem bírja a rengeteg hívást, igen sok a panasz 
a betegek részéről, nehézkes az ügymenet. Az EEI-ben 
régóta készülnek az online időpontfoglalás bevezeté-
sére, de közben „befutott” egy kormányzati ígéret is, 
mégpedig az, hogy az EESZT központi lakossági egész-

ségügyi portálon keresztül kialakítanak egy egységes 
időpontfoglalási rendszert. 

Dr. Kovács Ágnes lapunknak elmondta, 
amíg ez nem áll fel, addig Pécsett 

elindítanak egy átmeneti rendszert.

Januártól nem csak telefonon, hanem e-mailben is be 
lehet jelentkezni a három pécsi rendelőintézet szakren-
deléseire. Ezek e-mail-címét az intézmény honlapján 
fogják majd megtalálni a betegek. A szakrendelések 24 
órán belül a lehető legközelebbi időpontot adják meg a 
levélírónak.
Azokon a szakrendeléseken, amelyekre eddig sem a 
központi számon kellett bejelentkezni, nem vezetik be 
az új rendszert. Ezek a következők: gyermekpszichiátria, 
pszichiátria, fizikoterápia, allergológia, radiológia. A se-
bészeten azonnali ellátás történik, így ott nincs időpont-
foglalás.

Márki-Zay Péter: A szeretet kultúráját 
szeretnénk meghonosítani 
a gyűlöletével szemben
Civilek és politikai szervezetek rendeztek ételosztást a Búza 
téren december 17-én, ahol több száz ember gyűlt össze. 
Dél körül kezdték el osztani a többféle meleg ételt a rászoru-
lóknak. Kora délután a térre érkezett Márki-Zay Péter, az el-
lenzék miniszterelnök-jelöltje is, aki többek között arról be-
szélt, hogy jelenleg a szeretet helyett gyűlölettel töltik meg a 
lelkeket Magyarországon. „A szeretet kultúráját szeretnénk 
meghonosítani a gyűlöletével szemben” – mondta. Péterffy 
Attila polgármester azt mondta, édesebbé, meghittebbé sze-
rették volna tenni a rászorulók karácsonyát. Hozzátette, saj-
nos erre nagy szükség van, de bízik benne, hogy eljön majd 
az idő, amikor már nem kell ételt osztani senkinek.
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Viszontagságos szezonon van túl a PMFC NB II.-es labdarúgócsapata, amely 
az őszt a 10. helyen zárta. A tavalyi szereplés után ez ugyan az eredmé-

nyeket tekintve visszaesés, azonban a vírushelyzet oly mértékben sújtotta a 
csapatot hosszú heteken át, hogy bizony így is megemelhetjük a kalapunkat 
a piros-feketék előtt. Az év végén Vas Lászlót, a csapat vezetőedzőjét kértük 
meg, hogy értékelje az elmúlt hónapokat.

 l Szakács Miklós
Maradjunk annyiban, hogy ritkán 
látni olyat, hogy egy futballcsapatból 
egyszerre 12-13 játékos is hiányzik 
sérülés, vagy épp betegség miatt. Az 
aztán meg végképp a fehér hollóval 
egyenértékű, ha ez a helyzet hete-
ken át áll fenn. Márpedig a PMFC 
szakmai stábjának bizony majd egy 
hónapon keresztül kellett azzal szem-
besülnie az NB II. őszi szezonjának 
végén, hogy könnyebb lett volna egy 
forgatást megszervezni egy kórházi 

sorozathoz, mint összeállítani a kez-
dőcsapatot.
– Ekkora mértékben még nem talál-
koztam ilyennel – mondta el ezzel 
kapcsolatban lapunknak Vas László, 
a PMFC vezetőedzője. – Amikor je-
lentkeztek a megbetegedések, nyil-
vánvaló volt, hogy az orvosi ajánlások 
betartása mellett nem fognak már idén 
játszani az érintett játékosok. Persze 
minden rosszban van azért egy kis jó. 
Az, hogy gyakorlatilag felére csökkent 

a létszám, magával hozta, hogy az ed-
dig kevesebb szerepet kapó játékosok 
főszerephez jutottak és tehetséges fia-
talokkal is feltöltöttük a keretet, még 
ha nem is tartom egészségesnek az ő 
effajta integrálásukat az első csapatba. 
Eddig sem a fiatalszabály miatt, ha-
nem a folyamatos fejlődési folyamatot 
figyelembe véve próbáltuk kiválaszta-
ni őket. Nyilvánvaló, hogy egy 16-17 
éves srácot építeni kell. Lassan, terve-
zetten, ami bevallom, most egyáltalán 
nem volt egyszerű.
A körülmények ismeretében a 26 
megszerzett pont és a 10. hely egyál-
talán nem mondható rossznak, még 
akkor sem, ha tavaly magasabb célo-
kért volt versenyben a pécsi együttes. 
Persze Vas László maximalizmusát 
ismerve nem kell, hogy kétségünk le-

gyen afelől, ő ennél sokkal többet sze-
retett volna.
– Mindig nyerni akarok, és nem nyer-
tünk mindig, így természetesen nem 
lehetek mindennel elégedett – mondta 
az edző. – Ha hosszú távon eredményes 
akarsz lenni, és a klub közép-hosszú 
távú céljait figyelembe veszed, akkor 
kellenek az új, előre vivő dolgok, hogy 
fejlődjön és kiismerhetetlenebb legyen 
a csapat. Ebben komoly hiányérzetem 
van, és itt egyértelműen muszáj lesz 
előrelépnünk.

Ami a riválisokat illetti, 
nagyjából azt kapta 
a szakember, amire 

előzetesen számított, nagy 
meglepetés egyik csapat 

kapcsán sem érte.

– Azért az örömmel tölt el, hogy több 
olyan dolgot átvettek tőlünk, amelye-
ket mi alkalmaztunk akár taktikailag, 
akár pontrúgások terén, gondolok itt 
például a nagy bedobásokra – árulta el 
Vas. – Ez jó érzés valahol, hiszen ezek 
szerint valamit csak csináltunk jól is.
A keret most pihenőt kapott, a téli fel-
készülést pedig nagyon korán, január 
3-án elkezdik, mivel a hónap végén már 
jön az első „tavaszi” bajnoki. És hogy 
mit vár az új évtől a PMFC edzője?
– Mindenekelőtt szeretném, hogy ki-
egyensúlyozottabbak legyünk. Ebben 
feltétlenül előre kell lépnünk. Hosszú 
távra építkezünk, és egy ilyen munká-
ba szükségszerűen hibák is csúsznak, a 
játékosok, és a szakmai stáb részéről is. 
Higgyék el, nem egyszerű egy ilyen épít-
kezés, rengeteg kicsi kockát kell egymás-
ra pakolnunk, bízva a vele járó sikerben.
Fotó: PMFC/Kurdi József

Jövőre kiegyensúlyozottabb teljesítményt vár a PMFC edzője
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Nem, vagy csak alig emelkedtek 
a vágott fenyők árai idén, aki vi-

szont ezüstöt szeretne venni, fel kell 
kötnie a nadrágját. Tapasztalatunk 
szerint kis túlzással ahány árus van, 
annyiféle árazással találkozhatunk.

 l Szakács Miklós
Pécsett szűkösebb a famennyiség, 
mint az előző években. Idén jóval 
szellősebben veszik körbe az épületet 
a tűlevelűek, mint tavaly, vagy tavaly 
előtt. Az egyik árus elismerte, kicsit 
még alapjáratos a vásárlói érdeklődés 
is, pedig az árakra aligha lehet panasz. 
Az előző évihez képest ő nem emelt. A 
lucfenyő métere 4000 forint, az ezüst 
5000-be kerül, míg egy méternyi te-
rebélyes Nordmannért 6000 forintot 
kell előkotornunk a zsebünkből. És bi-
zony Nordmannból rengeteg van.
A korábbi árszint megtartása nem 
mindenhol általános. Sok helyen nem 

is méterárat adnak meg, hanem vagy 
darabra lövik be az értéket, vagy tól–ig 
összeggel operálnak. Egy másik fake-
reskedőnél külön összeg tartozik az 

1-1,5 méteres lucokra (5000 forint), 
de ha valakinek egy 1,5-1,8 méter köz-
ti tetszik meg, az már 7500-at kóstál. 
A Nordmann drágább, egy két méter 

körüli példányért 15 ezer forintot is 
otthagyhatunk az árusnál. Itt ezüsttel 
nem is találkoztunk.
Akárcsak az egyik hipermarket par-
kolójában. Pontosabban akadt pár 
ezüstfenyő, de leginkább egy mé-
ter alattiak. Annál több azonban a  
Nordmann. Itt színkód alapján vannak 
csoportra osztva a fák, egy nagyjából 
kétméteres ára pedig megközelíti a 
16 ezer forintot. Viszont a lucpártiak 
jól járhatnak. Egy 1-1,2 méteres fát 
2500 forintért már vihetnek is haza. 
A városban jellemzően hivatalos, Zala 
megyéből érkező termesztők árulnak. 
Akad azonban több olyan hely is, ahol 
a nagyesküt nem tennénk le, hogy 
aki adja a fát, előtte évekig locsolgat-
ta is. Persze a valamit valamiért elv 
működik, hiszen Uránváros szívében 
belebotlottunk olyan árusba is, aki 10 
ezer forintért kínált egy jó 2,5 méteres  
Nordmannt.

Íme a nagy 
pécsi fenyőkörkép
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