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Pécs hazavár: több mint kétezren töltötték ki a kérdőívet

A város teljes kompenzációt vár a kormánytól

Megújul a Civil Közösségek Háza



Az önkormányzat egy kérdőíves 
felmérés keretében arra az izgal-

mas kérdésre keresi a választ, hogy 
miért költözik el valaki Pécsről, illet-
ve hogy mi az, ami miatt visszatérne 
a városba. Az önkormányzat múlt 
keddi közleményéből kiderülnek a 
felmérés legfontosabb eredményei.

 l Pernecker Dávid
Az új városvezetés által 2019-ben lét-
rehozott Gazdaságfejlesztési Főosztály 
2020 decemberében készítette el és 
osztotta meg a „Pécs hazavár! – Te is 
visszajönnél?” című online kitölthe-
tő kérdőívét, amelyben olyan pécsiek 
véleményét kérték ki, akik valamikor, 
valamilyen okból kifolyólag elhagyták 
a várost. A cél egyrészt az okok meg-
értése volt, másrészt pedig az, hogy 
megtalálják annak a módjait, hogy 
miként lehet mindezen változtatni 
és vonzó körülményeket teremteni a 

visszatéréshez. Többek között arra vol-
tak kíváncsiak, hogyan látják a Pécsről 
elköltözők Pécset, szerintük mi a von-
zó benne, illetve hogy mi az, ami miatt 
valaki megfontolná, hogy visszaköltö-
zik Pécsre.
A kérdőívet több hírlevélben küldték 
ki a Pécsett végzett egyetemistáknak, 
illetve a helyi híroldalak – köztük la-
punk is – beszámoltak a kezdeménye-
zésről. A közösségi médiában célzott, 
fizetett hirdetéssel és organikus mó-
don terjesztették a kérdőívet – áll az 
önkormányzat február 9-én küldött 
közleményében.
– Sikerült elérni az előzetesen kitűzött, 
kétezer kitöltőre vonatkozó célt, két 
hónap alatt egészen pontosan 2061-en 
töltötték ki az online dokumentumot, 
decemberben 846-an, januárban pe-
dig 1215-en. A válaszolók 44 százaléka 
férfi, 56 százaléka nő, csaknem kilenc-
tizedük hagyta el a várost korábban, a 

felmérés eredménye alapján legtöbben 
2012-ben. A kitöltők 32 százaléka kö-
zépfokú végzettségű, 68 százalékuk 
pedig felsőfokú végzettséggel rendel-
kezik – idézi a közlemény Varga Pé-
tert, a pécsi önkormányzat Gazdaság-
fejlesztési Főosztályának vezetőjét.

Bár a kérdőívvel a városból 
elköltözöttek válaszaira 

voltak elsősorban 
kíváncsiak, csaknem 250 
pécsi is élt a lehetőséggel.

Az ő válaszaikat is feldolgozzák a kö-
vetkező hetekben, különösen a Pécs 
vonzerejére vonatkozó információk 
tekintetében.

A közleményből kiderül, hogy:
 ÄAz összes kitöltő fele Budapesten 
vagy vonzáskörzetében él.
 ÄA válaszoló külföldön élők majd-
nem harmada Németországban 
él, a külföldi városok közül Mün-
chenből töltötték ki a legtöbben a 
kérdőívet.

 ÄA másik városban élő válaszadók 
97 százaléka visszalátogat Pécsre, a 
visszalátogatók majdnem harmada 
havonta vagy gyakrabban teszi ezt. 
Ennek oka leginkább a szülők, ro-
konok, barátok meglátogatása, de 
sokan szeretnek rendezvények ide-
jén vagy városlátogatások céljából 
visszatérni Pécsre.

– Az elköltözés és a visszatérés mo-
tivációi, a vonzerők és a nyitott kér-
désekre adott válaszok elemzése több 
időt vesz igénybe. Várhatóan néhány 
héten belül tudunk részletes ered-
ményekről beszámolni. A kérdőív 
jól mutatja, hogy attól, hogy valaki 
már nem Pécsett él, továbbra is pécsi 
marad és szívén viseli a város sor-
sát, örömmel elmondja véleményét.  
A kitöltők több mint 200 észrevétellel 
éltek, ami az aktivitást és az érdek-
lődést szintén jól mutatja. Minden 
kommentet elolvasunk, és ha tudjuk, 
beépítjük a javaslatokat a terveinkbe 
– foglalta össze a közleményben idé-
zett Varga Péter.
A pécsi önkormányzat folyamatos 
párbeszédet folytat a városban élőkkel, 
jelenleg két kérdőívben is várják a pé-
csiek véleményét: a termelői igények 
felmérése és a városi cégek vezetőinek 
megkérdezése is ezekben a hetekben 
zajlik a városban.

Megújul a Civil Közösségek Háza

20 millió forintos támogatással teljesen megújul a belváros szívé-
ben található Civil Közösségek Háza belső tere. A projekt várhatóan 

2022. március 31-én zárul.

 l PécsMa.hu
A projekt keretében a pécsi közösségi házban felújítják a parkettát, megtör-
ténik a kert rendezése, és különböző eszközöket szereznek be. 
A felújítások által így majd csökkenteni lehet a működési és üzemelteté-
si költségeket. Cél, hogy növeljék a szolgáltatások minőségét, minél több 
színvonalas közösségi eseményt, programot szervezzenek, és egy összetar-
tó, aktív közösség jöhessen létre a Civil Közösségek Házában.
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Pécsi Helyi Akciócso-
port támogatásával valósul meg.

„Pécs hazavár!”: Több mint kétezren töltötték ki 

az önkormányzat kérdőívét

A válaszadók többsége visszatérne Pécsre A válaszadók többsége visszatérne Pécsre 
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A pécsi zöldfelületek szisztemati-
kus nyilvántartásba vételének 

köszönhetően tervezhetőbbé válik 
a város zöldterületeinek frissítése, 
megóvása és gondozása. Az úgyne-
vezett zöldfelületi kataszter meg-
valósítása nemsokára indul. A fo-
lyamatról, a kataszter működéséről 
Róka Róbertet, az önkormányzat kör-
nyezetvédelmi referensét kérdeztük.

 l Pernecker Dávid
A 2019-ben indult HungAIRy Life 
integrált projekt fő célja a város le-
vegőminőségének javítása. A projekt-
nek köszönhetően érdekes módszerrel 
tehet az önkormányzat a városi zöld-
környezet megóvásáért, frissítéséért és 
fenntartásáért és egyben a levegőmi-
nőség megfelelő szinten tartásáért. Ez 
a pécsi zöldfelületi kataszter, amely a 
projekt három fő elemének egyikeként 
rövidesen a megvalósítási fázishoz kö-
zeledik.

A napokban született döntés 
értelmében egy nyílt uniós 
közbeszerzési pályázatot 

hirdet meg az önkormányzat 
Pécs 27 városrészének 

zöldfelületi felmérésére.

– Ahhoz, hogy a 21. századi elvárások-
kal lépést tudjunk tartani, elengedhe-
tetlen a városi zöldterületek felmérése 
és az így összegyűjtött adatok digita-
lizációja. A városnak sajnos ebben a 
tekintetben vannak hiányosságai, de 
ezeket a hiányosságokat hivatott pó-
tolni a pécsi zöldfelületi kataszter lét-
rehozása is – mondta lapunknak Róka 
Róbert, az önkormányzat környezet-
védelmi referense.
A kataszter feladata – folytatta –, hogy 
annak keretében felmérjék, számsze-
rűsítsék, minőségileg értékeljék és 
besorolják a város zöldterületeit és 
zöldfelületeit: a gyepes, virágágyásos 
felületek mellett pontszerűen azono-
sítják majd az egyes bokrokat, fákat 
is, valamint azok korát, állapotukat, 
esetleges betegségeiket. Ebből kifolyó-
lag látni fogják, hogy például mikor 
van szükség egyes növények cseréjére, 
növényvédelmi beavatkozások elvég-
zésére, ami azt jelenti, hogy a kataszter 
segíteni fogja a város zöldfelületének – 
azaz a város tüdejének – a megtartását, 
ápolását, fejlesztését.
De hogyan fog ez működni a gyakor-
latban? A közbeszerzésen nyertes cég 
a felmérésre kijelölt területek térképei 

alapján kezdi meg a munkát: földmérők 
rögzítik a fákat-bokrokat és az egyéb 
zöldfelületeket, ami alapján egy másik 
csapat a jelzett helyeken beazonosítja 
az adott növények faját, méretüket, mi-
nőségüket és állapotukat. Ezek az ada-
tok bekerülnek egy adatbázisba, ami 
ezután több egyéb adattal együtt meg-
jeleníthető lesz a város térinformatikai 
rendszerében. Így különböző részada-
tokat lehet majd egymásra, egymás 
mellé helyezni, amiből további hasznos 
információkat tudnak szerezni.

Róka Róbert elmondta, 
hogy a projekt első, 

előkészítési fázisa tavaly 
év végén lezárult, a 3 

kétéves szakaszra bontott 
megvalósítási fázis pedig 

idén január elsejétől 2026-
ig tart. 

A városi növényzet felmérése a meg-
valósítási fázison belül 4 ütemben 
készül el: az első ütemben a nyugati 
területeket, a másodikban a déli terü-
leteket (többek között Kertvárost is), a 
harmadikban a belvárost, a negyedik-
ben pedig a keleti területeket mérik fel.
Tudni kell, hogy a felmérés nem terjed 
ki a város közigazgatási területén beül 
található összes közterületre. Azok a 
városrészek kerülnek a felmérésbe, 
amelyeket a Biokom aktívan kezel és 
felügyel, hiszen a későbbiekben a ka-

tasztert főként a városüzemeltetési cég 
fogja használni-hasznosítani, az adatok  
digitalizálásának, adatbázisba gyűjtésük-
nek köszönhetően ugyanis könnyebben 
tudnak majd tervezni a zöldterületeket 
érintő munkafolyamatokkal és azok üte-
mezésével – mondta Róka Róbert.
– Ez a könnyebb tervezés és ütemezés 
céljaink szerint csökkenteni fogja a 
Biokom üzemeltetési költségeit. Ez a 
csökkenés nyilván nem lesz hatalmas, 
de érezhető lesz – emelte ki a környe-
zetvédelmi referens.
A zöldfelületi nyilvántartással a vá-
rosvezetésnek van egy további, igen 
fontos célja is: a felmérés során beazo-
nosított faegyedekhez hozzárendelnék 
azok gyökérzóna-méretét is, amiket 
aztán össze lehet hasonlítani például a 
város közműtérképével. Így összevet-
hető lesz, hogy merre futnak a közmű-
vezetékek, és hogy mekkora gyökérze-
tű fák vannak a közvetlen közelükben. 
Például: egy adott gáz-, áram- vagy 
vízvezeték rekonstrukciója esetén a 
szakemberek látni fogják, ha úgymond 
„útban van” egy adott fa gyökérzete, ha 
pedig igen, akkor azt kikerülve – ma-
gyarán megvédve a fákat – tervezik 

meg a felújítási munkát. De megfor-
dítva a funkciót, arra is alkalmas lesz, 
hogy felderíthetővé váljanak azon te-
rületek, amelyek a közművezetékek 
kötelező védőtávolságán kívül esnek 
és ezáltal potenciális ültetési helyszín-
ként hasznosíthatók.

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

Mi is a HungAIRy LIFE projekt?
A HungAIRy LIFE integrált projekt keretében különleges módszerek beve-
tésével fogják javítani a város levegőminőségét. A 2026-ig tartó – 10 ma-
gyar város és további szervezetek partnerségével megvalósuló – projektet a 
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. koordinálja. A program költségeinek 60 
százalékát az Európai Unió, 40 százalékát a magyar kormány biztosítja.

Mindent megtudnak „Pécs tüdejéről”: 
indul a város zöldterületeinek felmérése

A könnyebb tervezés csökkenteni fogja a Biokom üzemeltetési költségeitA könnyebb tervezés csökkenteni fogja a Biokom üzemeltetési költségeit
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Tavaly a városvezetés kérdőívvel fordult Pécs legnagyobb munkáltatóihoz. Arra volt 
kíváncsi az önkormányzat, melyek a legnagyobb kihívások a cégek számára, amelye-

ket a koronavírus állított eléjük. A napokban indult a gazdasági kutatás „második része”, 
ezúttal azt mérik fel, hogy az új uniós fejlesztési ciklusban milyen beruházásokban gon-
dolkodnak a város vállalkozásai.

 lSzakács Miklós
Nagyjából 300 helyi céget fog elektronikus formában felkeresni a következő hét folyamán az 
önkormányzat Pécsett. A tavalyi kérdőíves gazdasági kutatás második felvonásaként elindu-
ló projekt célja felmérni, hogy milyen fejlesztésekben gondolkoznak a helyi vállalkozások.
– Az előző évi kutatásunk sikeres volt – mondta Pécs gazdasági ügyekért felelős alpolgár-
mestere, Ruzsa Csaba. – Rengetegen töltötték ki kérdőívünket, amelynek köszönhetően 
hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk. Ezek jó részét a költségvetésbe is beépítettük. Mivel 
azt látjuk, hogy 2021 második felétől talán már nem elsősorban a vírushelyzet határozza 
majd meg a gazdasági élet mindennapjait sem, most szeretnénk felmérni a pécsi cégek fej-
lesztési terveit. Itt van ugyanis a 2021–2027-es új, uniós költségvetési ciklus. A napokban a 
300 legnagyobb helyi céget keressük meg közvetlenül, de a kutatásban természetesen bár-
mely más pécsi vállalkozás is részt fog tudni venni. Mindenki elmondhatja a tapasztalatait, 
teveit, de javaslatokat is tehet.

Az alpolgármester attól nem tart, hogy a pandémia visszafogná a 
fejlesztési kedvet. 

E tekintetben szerinte iparágfüggő, hogy mennyire tud egy vállalkozás előre tervezni jelen 
helyzetben. A gépipari, gyártással, logisztikával foglalkozó cégek jelenleg is erősek, és már 
tervezik a 21–27-es időszak beruházásait. A kisebb, elsősorban a turisztikai szektorhoz tar-
tozó vállalkozások ugyan most gondban lehetnek, de Ruzsa szerint 2021 második felében 
már ez a terület is visszatérhet a normális működéshez.
– Március 15-ig kell elfogadni a költségvetést, épp ezért szánjuk a februári időszakot e kuta-
tásra – nyilatkozta a PécsMa érdeklődésére Ruzsa. – A cégektől kapott jelzéseket, fejlesztési 
irányokat keretjavaslatok formájában bele fogjuk építeni az új költségvetésbe.  Ezek ismere-
tében fogjuk az előttünk álló időszakban támogatni a vállalkozások fejlesztési törekvéseit.

Újra megkeresi a város Pécs legnagyobb cégeit

Vízhálózat-felújítás az erdő mélyén
A mecseki erdők Natura 2000-es természetvédelmi területét is érintve fut 
az a vízvezeték, amelynek felújítását tavaly ősszel kezdte meg a TETTYE 
FORRÁSHÁZ. Az Árpádtető, Pécs-Somogy, Pécs-Vasas, István-akna ki-
egyensúlyozott ellátását biztosító víztározó töltővezetékét (műszaki állapo-
tának romlása miatt) összesen két és fél kilométer hosszan újítják meg a 
szakemberek. 
A rekonstrukció érdekessége, hogy a munkálat kezdő ütemében – a Du-
na-Dráva Nemzeti Parkkal történt egyeztetés után – a szakemberek az erdő 
novembertől március elejéig tartó vegetációs időszakában, csőbefűzéses 
technológiával húzták be az új vezetékeket, a lehető legkevésbé zavarva 
ezzel a helyi élővilágot.
Az első 360 méternyi vezetékszakasz kiemelt gonddal került a földbe; a 
korszerűsítés az erdőt elhagyva hagyományos terepen, útburkolat alatt 
folytatódik. A rekonstrukció várhatóan ősszel zárul.

Rengetegen töltötték ki a kérdőíveket Rengetegen töltötték ki a kérdőíveket 
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A helyi önkormányzat megbízásából a Városi Főépítészet összeállította 
Pécs város vendéglátó előkert és portálkialakítási kézikönyvét. Az útmu-

tatóban közérthető módon fogalmazták meg azokat az előírásokat és szem-
pontokat, melyeket a kitelepülések elbírálásakor figyelembe vesznek majd 
2021 márciusától. Most pedig lehetőséget adtak a gasztronómiában dolgo-
zóknak és a pécsi városkép iránt érdeklődő lakóknak egyaránt, hogy vélemé-
nyezzék a dokumentumot. Ezt február 8-ig tehették meg. 

 lMatoricz Tekla

Miért volt szükség 
a kiadványra? 
– Pécsett sok a műemléki jellegű, szép 
épület és a sétálóutca, ahol nagy szám-
ban fordulnak meg turisták is. Renge-
teg itt a vendéglátóhely, valamint az 
ezekhez kapcsolódó terasz. A város-
háza évek óta törekszik arra, hogy vi-
szonylag egységes kép táruljon az elé, 
aki betér a nevezett területekre. Szeret-
nénk, ha a kitelepülések elrendezése, 
az üzletek kirakata és homlokzata még 
jobban harmonizálna a környezettel, 
esztétikus lenne a bútorzat, növényze-
tet helyeznének ki a bérlők – mondta 
el lapunknak Topán László, a pécsi 
önkormányzat Városfejlesztési és In-
novációs Bizottságának elnöke.
Hozzátette, a helyzet eddig sem volt 
rossz, de azt tapasztalták, hogy sok hi-
ányosság is akad: egyesek nem megfe-
lelően adtak be kérelmeket, vagy pon-
tos leírás hiányában eddig nem voltak 
tisztában az elvárásokkal, esetenként 
nem tartottak be jogszabályokat.

„A most megszületett 
kiadvány abszolút hiánypótló, 

a vendéglátósokat segíti a 
tájékozódásban, egyértelmű 

helyzetet teremt, és 
ezáltal felgyorsíthatja az 

engedélyeztetési eljárást is”

– vélekedett a bizottsági elnök. Hoz-
zátette, fontos, hogy nem csak városi 
szintű jogszabályok szerepelnek a do-
kumentumban, hanem törvényi elő-
írások is.
Elmondta, tavaly tavasszal merült fel, 
hogy szükség lenne egy ilyen jellegű 
útmutatóra, majd ősszel terepbejárást 
és többkörös egyeztetést tartottak, 
hogy felmérjék a helyzetet és az igé-
nyeket. A Városfejlesztési és Innováci-
ós Bizottság tagjai nem csak a Városi 
Főépítészettel, de a városi főkertésszel 
is együttműködtek az előkészületek 
során, most pedig szeretnék bevonni 
a leginkább érintett vendéglátósokat 
és persze a helyi lakosokat is. Február 
8-ig küldhették el a visszajelzéseket, a 
végleges verziót pedig márciusban fo-
gadhatják el.

A vendéglátósok helyzete 
a járvány miatt nehéz, ez 
további gondot okoz? 
– Nagyon jelentős vagy radikális újí-
tásokra nem kell számítani. Inkább a 
zöldítés a cél, a reklámelhelyezés és a 
dobogóhasználat szabályait fektettük 
le, illetve több olyan kérdést tisztáz-
tunk, ami korábban nem volt egyértel-
mű – hangsúlyozta Topán László.
Kiemelte, hogy az általa vezetett bi-
zottság tagjai mindvégig szem előtt 
tartották, hogy a koronavírus-járvány, 
valamint az ehhez kapcsolódó szabá-

lyozások miatt egyébként is rossz hely-
zetben lévő gasztronómiai szektorban 
dolgozókat ne érje további hátrány.
– Többször vitatkoztunk arról, hogy 
egy ilyen kézikönyv bevezetése és a 
szabályok követése milyen megterhe-
lést jelent a vendéglátósok számára. 
Igyekeztünk megoldást találni, ami 
mindenki számára elfogadható lehet. 
Egyrészt fontos tudni, hogy ez ál-
tal most nem kell nagy kiadásokban 
gondolkozniuk, akiknek ugyanis van 
érvényes engedélyük, azoknak csak 
a lejárta után kell alkalmazniuk az új 
leírásokat. Illetve igyekszünk mindig 
egyénileg elbírálni a kéréseket, például 
jelezheti felénk a bérlő, ha számára túl-
zott terhelést jelentene az új szabályok 
alkalmazása, mi pedig mérlegeljük, 
milyen haladékot vagy kedvezményt 
tudunk adni indokolt esetben – így a 

bizottsági elnök. Hangsúlyozta azt is, 
hogy a városvezetés eddig is igyekezett 
segíteni a helyi vállalkozókat a szorult 
helyzetben, például a közterület-hasz-
nálati díj alóli mentességgel.
„Tulajdonképpen mindannyiunk ér-
deke, hogy egységes városkép ala-
kuljon ki és a törvényi szabályoknak 
is megfeleljünk” – vélekedett Topán 
László.
– A társadalmi egyeztetésre szánt 
idő azért volt ilyen rövid, mert azt 
szeretnénk, hogy a járványhelyzet el-
múltával, már az idei szezonban az új 
kézikönyv alapján adhassuk ki az en-
gedélyeket. Egyébként, ha valamilyen 
elfogadható észrevétel később fut be, 
bármikor van lehetőség az útmutató 
felülvizsgálatára, mert ez a bizott-
ság hatásköre – mondta végül Topán 
László.

Pécs városképét szépítenék az egységes vendéglátóteraszokkal

Védőoltások
A védőoltás a modern egészségügy egyik legnagyobb sikertörténete, időről 
időre bizonyítják fontosságát számos fertőző betegség megelőzésében, meg-
fékezésében, sőt egyes daganatos és krónikus megbetegedések esetében is. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelenleg több mint 20, veszélyes 
betegség megelőzéséhez rendelkezik védőoltással, mely segítségével az em-
berek tovább és jobb egészségi körülmények között élhetnek. 
Az immunizációnak köszönhetően minden évben globálisan 2-3 millió ha-
lálozás előzhető meg a diftéria, a tetanusz, a szamárköhögés, az influenza, 
a kanyaró esetében. További 1,5 millió halálozás lenne megelőzhető, ha a 
globális oltási lefedettség növekedne. 
Az immunizáció az egyik leghatékonyabb közegészségügyi intézkedés, 
nagy szerepe van a járványok és világjárványok kitörésének megelőzésében. 
A Covid-19 elleni vakcina kapcsán ismét előtérbe kerültek a védőoltások és 
az azokkal kapcsolatos tévhitek is. Kerülni kell a téma átpolitizálását, ami 
negatív hatással van a helyi és a globális járványkezelési erőfeszítésekre is. 
Az intézkedéseket a tudományos adatoknak és tapasztalatoknak kell vezé-
relniük. 
Az oltási programra való felkészülés alatt fontos a lakossággal és a közössé-
gekkel való megfelelő kommunikáció.

   A járványhelyzet után már    A járványhelyzet után már 
az új kézikönyv alapján adják ki az engedélyeketaz új kézikönyv alapján adják ki az engedélyeket
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Az önkormányzat idei költségvetése és gazdálkodása volt az elmúlt hét fő 
helyi politikai témája. A Fidesz, a KDNP és az ÖPE balliberálisozva és szi-

várványkoalíciózva vészharangokat kongatott, miközben az alpolgármester 
a helyi kormánypárti képviselők, a polgármester pedig a két pécsi országgyű-
lési képviselőt kérte arra, hogy segítsenek lobbizni a kormánynál azért, hogy 
Pécs minél nagyobb kompenzációt kapjon kiesett bevételei és a járvánnyal 
összefüggő kiadásai miatt.

 l Nimmerfroh Ferenc
Az önkormányzat gazdálkodásáról és 
a február 15-én tárgyalandó idei városi 
költségvetésről tartott sajtótájékozta-
tót múlt szerdán Csizmadia Péter, a 
pécsi Fidesz frakcióvezetője, Kamarás 
Péter KDNP-s képviselő és Kővári Já-
nos az ÖPE-KDNP frakcióvezetője.

Csizmadia Péter: ésszerű 
költségvetést várunk
Csizmadia Péter a sajtótájékoztató 
elején kiemelte, hogy a 2021-es év a 
koronavírus-járvány okán országos 
szinten, így Pécsett is rendkívüli év 
lesz az önkormányzatok gazdasági 
életében. Mint mondta, feszes, takaré-

kos, de ésszerű költségvetést várnak a 
városvezetéstől, és azt, hogy a dönté-
sek nyomán a közszolgáltatások szín-
vonala ne sérüljön, valamint hogy az 
önkormányzati cégek-intézmények 
munkavállalóinak munkahelyeit meg 
tudják őrizni. Ennek megvalósításá-
hoz – fogalmazott – a városvezetéstől 
példamutató magatartást várnak el és 
azt, hogy „végre nem a haverok és ba-
rátok lesznek az elsők, hanem a pécsi 
családok és dolgozók”. A Fidesz frak-
cióvezetője szerint ezért a városveze-
tésnek „vissza kellene vennie a 2020-
as jóléti juttatások tengeréből”. Ha ezt 
megtették, ha csökkentették a saját 

magukra fordított kiadásokat, lega-
lább az egy évvel ezelőtti szintre, akkor 
lehet arról beszélni, hogy a takarékos 
és a feszes költségvetés jegyében hol és 
milyen módon kerülhet sor kiigazítás-
ra. Amennyiben ebben a városvezetés 
partner, akkor tudunk közösen tovább 
gondolkodni arról, hogy milyen mó-
don vészelje át a város a 2021-es évet 
– mondta, hozzátéve, hogy mindeköz-
ben azt is figyelembe kell venni, hogy 
a válságkezelés után hogyan lehet fej-
lődési pályára állítani Pécset. 
Csizmadia Péter szerint azokból az 
adatokból, amiket a költségvetés-ter-
vezet kapcsán eddig megismertek, az 
szűrhető le, 2010 az elvonások éve lesz, 
ami 10-20 százalékos önkormányzati 
intézményeket érintő bérelvonásokat 
vagy esetleges elbocsátásokat eredmé-
nyezhet.

Kamarás Péter: nem igaz, 
hogy a kormány nem segít
Kamarás Péter balliberálisozva és 
szivárványkoalíciózva arról beszélt, 
hogy a városvezetés nem szolgált rá 
a bizalmukra, s hogy nem létezik az a 
hiány, amit az új városvezetés szerint a 
korábbi fideszes városvezetés hagyott 
hátra. Hangsúlyozta, nem igaz, hogy 
a város nem kap kormányzati segítsé-
get-támogatást.

Szerinte a városvezetők 
csődközeli állapotokról 

beszélnek, közben 
létrehoznak kiemelt 

pozíciókat és még egy új 
alpolgármestert is fizetni 

tudnak.

(A tényszerűség kedvéért itt meg kell 
jegyeznünk, hogy az új alpolgármes-
ter, Nyőgéri Lajos a PécsMa.hu-nak 
adott interjúban elmondta, a pandé-
mia ideje alatt a korábbi képviselői 
juttatásait kapja csak.)

Kővári János: el kell 
kezdeni a választási 
program megvalósítását
Kővári János mindehhez a következő-
ket tette hozzá:

 ÄNem látni a Gazdaságfejlesztési 
Főosztály munkáját, nem történt 
semmi az elmúlt egy évben, ami a 
gazdaság fejlesztését szolgálta vol-
na.
 ÄA városvezetés eddig csak panasz-
kodott és siránkozott.
 ÄA városvezetés mindig a kormány-
ra mutogat, Péterffy Attila polgár-
mester pedig úgy vár kormányzati 
támogatást, hogy közben a kor-

mányt minduntalan „támadja poli-
tikai kommunikációval”.
 ÄEl kell kezdeni végre a választási 
program megvalósítását.
 ÄA Pécsi Vagyonhasznosító előző 
vezetője feleannyiért dolgozott, 
mint a jelenlegi.
 ÄTörök Ottó sportberuházásokért 
felelős polgármesteri biztos havi 
egymillióért a saját ötleteiként adja 
el a kormánypárti frakciók által in-
dítványozott ötleteket.
 ÄA kormány nem bünteti Pécset, a 
„semmittevés és a városi kassza kö-
rüli ólálkodás” miatt nem fejlődik a 
város.
 ÄPéterffy Attilának nincs gazdasági 
programja.
 ÄA városvezetés nem tárgyal megfe-
lelően a partnereivel sem (például 
az iparkamarával).
 Ä „Ha nincsenek elképzeléseik, akkor 
le kell mondani a városvezetésről, 
és akkor majd mi megpróbáljuk 
rendbe tenni…”

Ruzsa Csaba alpolgármester lapunk-
nak azt mondta, a kompenzációs tár-
gyalások sikeréért a pécsi kormány-
párti képviselők is sokat tehetnek. A 
költségvetés ugyanis csak akkor lehet 
teljes, ha az állam kompenzálja a kor-
mánydöntések miatt kieső önkor-
mányzati bevételeket.
Kérdésünkre, hogy támogatná-e a vá-
rosvezetést az említett összefogásban, 
Csizmadia Péter elmondta, hogy ez 
„mindannyiunk érdeke”, és hogy a pol-
gármesternek többször is jelezte már, 
hogy mindenben támogatni fogja, ha 
erre ő is igényt tart.
– Én kinyújtottam a kezeimet, el kellene 
fogadni, ennél többet nem tudok tenni. 
Ha a polgármester erre nem tart igényt, 
ha nem mondja meg, hogy miként kap-
csolódjak be ebbe a folyamatba, akkor 
azért ez így nagyon nehéz. De nyilván-
való, hogy mindenkinek az érdeke az, 
hogy ez a kompenzációs eljárás minél 
gyorsabban és a lehető legjobban le-
záruljon. A kormány részéről van erre 
szándék, és én úgy gondolom, hogy 
minden olyan ésszerű javaslatot támo-
gatni fognak, amit a városvezetés meg-
felelően alá is tud támasztani – mondta.

„Az Isten mentse meg 
Pécset attól, hogy megint 
a Fidesz akarja rendbe 
tenni!”
Közleményben reagáltak a Demok-
ratikus Koalíció, a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom, a Momentum és a 
Magyar Szocialista Párt pécsi frakciói 
a város kormánypárti képviselőinek 
múlt szerdai sajtótájékoztatójára.

2021-es költségvetés: az ellenzék       bírál, a városvezetés összefogást kér

 Ruzsa Csaba: „Nem érkezett  Ruzsa Csaba: „Nem érkezett 
semmilyen kormányzati segítség”semmilyen kormányzati segítség”
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Néhány tételmondat a 
közleményből:

 ÄA Fidesz-ÖPE-KDNP hármas 
megtartotta az első olyan sajtótájé-
koztatóját, aminek már a kötősza-
vai sem voltak igazak.
 ÄMegint nem sikerült igazat mon-
dani arról, hogy valójában 29 mil-
liárdos kötelezettséggel vette át 
Pécset az új vezetés 2019-ben, hogy 
a harmadik alpolgármester fizetés 
nélkül végzi a dolgát, vagy arról a 
képtelen agyrémről, hogy az óvodai 
fűtésszámlát majd az óvónők béré-
ből állja a város.
 ÄMi lehet sírva röhögősebb élmény 
annál, mint Kővári, aki másokat 
biztat munkára, korrupcióról be-
szél, a közpénzeket félti – igen, 
másoktól –, és a mostani város-
vezetésen keresi azt a gazdasági 
programot, amit neki és fideszes 
barátainak 10 év alatt nem sikerült 
előállítani?
 ÄHát megmondjuk, mi lehet szóra-
koztatóbb: az a Kővári, aki felaján-
lotta, hogy – fideszes elvbarátaival 
együtt – MEGINT rendbe teszi a 
várost!
 ÄAz Isten mentse meg Pécset attól, 
hogy megint a Fidesz akarja rendbe 
tenni!

Ruzsa Csaba: most 
összefogásra van szükség
A kormányzat a kieső bevételek pót-
lására még decemberben állami kom-
penzációt ígért a 25 ezer főnél nagyobb 
települések önkormányzatainak, azon-
ban eddig az erre vonatkozó tárgya-
lások nem kezdődtek meg. A pécsi 
városvezetés a napokban küldött hiva-
talos leveleket az érintett minisztériu-
moknak, amelyekben kezdeményezte 
a korábban megígért kompenzációra 
vonatkozó egyeztetéseket.  
– A jelenség nem egyedi, a legtöbb 
hazai nagyváros hasonló problémá-
val küzd. A kormánypárti vezetésű 
önkormányzatok ugyan kaptak már 
milliárdos nagyságrendű rendkívüli 
támogatásokat, az ellenzéki városok-
ba azonban eddig nem érkezett sem-
milyen kormányzati segítség. Utób-
biakkal folyamatosan egyeztetünk, a 
felmerülő nehézségeket és a megoldá-
sokat is megosztjuk egymással. 

Úgy vélem, ebben a 
helyzetben összefogásra 
van szükség, és minden 

pécsi képviselőnek segítenie 
kell a várost. 

Éppen ezért arra biztatom a pécsi ellen-
zéki képviselőket, hogy legyenek aktí-
vak, és segítsék elő a kompenzációról 
szóló tárgyalások megkezdését. Bízom 
abban, hogy a kabinet intézkedései mi-
att kieső bevételeket a kormány teljes 
mértékben kompenzálni fogja a pécsi-
ek érdekében – mondta el Ruzsa Csaba, 
Pécs gazdaságért felelős alpolgármeste-
re a PécsMa.hu-nak. 

Péterffy Attila: Segítsen a 
nehézlovasság, Hoppál és 
Mellár
Levélben fordult Péterffy Attila polgár-
mester Pécs két országgyűlési képvise-
lőjéhez, a független Mellár Tamáshoz 
és a fideszes Hoppál Péterhez. A város-
vezető azt kérte a két politikustól, hogy 
tegyenek meg mindent a kormány in-
tézkedései miatt kieső önkormányzati 
bevételek állami kompenzációjáról szó-
ló tárgyalások sikeréért.
Lapunk megkeresése nyomán a város-
háza eljuttatta nekünk a levelet, ennek 
lényeges elemeit foglaljuk össze az 
alábbiakban. Péterffy Attila mindkét 
politikusnak jelezte, nyilvánosságra 
fogja hozni a levelet. Péterffy a levelet 
azzal kezdi, hogy informálta a város 
idei gazdálkodását „súlyosan nehezítő 
körülményekről” Pintér Sándor bel-
ügyminisztert, Varga Mihály pénzügy-
minisztert és Gulyás Gergely minisz-
terelnökséget vezető minisztert. Mint 
írja, a problémákat részben a járvány 
okozta gazdasági visszaesés, részben a 
kormányzat veszélyhelyzeti intézkedé-
sei okozzák. A polgármester azt kér-
te az említett kormánytagoktól, hogy 
mielőbb kezdődjenek meg a város és a 
kormányzat közötti tárgyalások a kom-
penzációról. Ugyanakkor megjegyzi, 
készülnek arra is, ha a kormány nem, 
vagy nem jelentős mértékben kompen-
zálná a várost: vizsgálják, hogy ebben az 
esetben a „kényszerű intézkedéseknek” 
milyen negatív hatásai és következmé-
nyei lehetnek.
„Itt az idő arra, hogy arra kérjem a »ne-
hézlovasságot«, azaz Pécs országgyűlési 
képviselőit, hogy »szálljanak csatába« a 
kompenzáció eléréséért” – írja Péterffy 
Attila.
A polgármester emlékeztet, Pécset 
legyengült állapotban érte a járvány, 
ráadásul az előző ciklusból örökölt te-
temes hiány jellemezte a pécsi önkor-
mányzat és az önkormányzati cégek 
együttes gazdálkodását. Mindezek elle-
nére 2020-ban szerinte a város működ-
tetése zavartalan volt, sikerült folytatni 
a fejlesztéseket, és visszafizették az örö-
költ adósság esedékes részletét.
Ezt követően a polgármester tételesen 
leírja, mekkora mínuszt eredményez-

tek a város 2020-as költségvetésében 
a védekezési költségek és a különböző 
bevételkiesések. Az összeg mintegy 3,7 
milliárd, ami a költségvetésben szerep-
lő működési bevételek és kiadások több 
mint 10 százalékát tette ki.
2021-ben az összes védekezési költség 
és bevételkiesés várhatóan mintegy 5,1 
milliárd forint lesz – mutat rá Péterffy. 
Ha a jogi értelemben már nem járó 
gépjárműadót (480 millió) is beleszá-
mítjuk, akkor több mint 5,6 milliárd a 
mínusz.
A járvány miatti gazdasági visszaesés 
eredményeként Péterffy Attila levele 
szerint

 Ä 2020-ban majdnem 2,9 milliárd 
volt,

 Ä 2021-ben pedig 2,65 milliárd forint 
lesz a veszteség.

Továbbá azt írja, a kormányzati veszély-
helyzeti intézkedések miatt

 Ä 2020-ban 820 millió forint volt,
 Ä 2021-ben pedig közel 2,5 milliárd + 
480 millió forint lesz a bevételkiesés.

„Pécs lakosságának különösen nagy 
szüksége van az Ön kiemelt szerepvál-
lalására a megnyugtató megoldás, azaz 
a teljes mértékű kormányzati kompen-
záció elérése érdekében” – szólítja meg 
a címzetteket a polgármester. Végül arra 
kéri a két politikust, hogy képviselői es-
küjükhöz híven a 2021-es 5,6 milliárd 
forintos mínusz teljes kompenzációja 
érdekében járjanak el a kormánynál.

2021-es költségvetés: az ellenzék       bírál, a városvezetés összefogást kér
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Kodály ’10 – Az inspiráció otthona 
– Koncertfilm
Tíz éve vált a Pannon Filharmonikusok otthonává a Kodály Központ. Ez a 
világszínvonalú helyszín lett a pécsi és az ide látogató közönség számára a 
klasszikus zenei koncertek első számú forrása. A zenekar filmet készített az 
évforduló tiszteletére, amelynek a premierje 2021. február 27-én 17 órakor 
lesz. Nem építészeti film, hanem egy igaz történet. Mitől van egy épületnek 
lelke? Hogyan csaptak össze akaratok és szempontok? Hogyan hidalták át 
ezt a szereplők? Miért mondja ma már nevetve egyik barát-alkotó a má-
siknak, hogy akkor bizony nem szerettelek? Közeli képek, drónfelvételek, 
intim részletek és átfogó lényeg. Kulisszatitkok kerülnek megvilágításba, 
soha nem látható zugokban forog a kamera, technikai megoldások rejté-
lyeiről hull le a lepel. A két főszereplő tíz év távlatából beszélget, majd elfe-
ledve a kamerákat, csak mesél és mesél… A film díjmentesen elérhető lesz 
a pfz.hu oldalról. (x)

Heidl György a „modellváltásról”: 
Semmiféle garanciát nem kapott az egyetem

Interjút adott Ungár Tamásnak, a Népszabadság volt pécsi tudósítójá-
nak dr. Heidl György, a Bölcsészettudományi Kar dékánja. A szenátus 

az egyetem modellváltása ellen szavazó tagjával készült beszélgetés a 
Szabad Pécsen jelent meg. 

 l PécsMa.hu

A Heidl Györggyel készült interjú néhány tételmondatban:

 ÄA szenátus modellváltásról dön-
tő ülésén azért kérte, hogy két-
harmados szavazás legyen, mert 
abban bízott, hogy a szenátus 
tagjainak legalább egyharmadá-
ban megszólal a lelkiismeret, és 
ők nemet mondanak. 
 ÄA szenátusi ülésen valódi vita 
nem volt. Elhangzottak lélektele-
nül elmondott érvek arról, hogy 
miért kell átalakulni, de arról senki se beszélt, hogy mi van, ha nem 
alakul át az egyetem. Elképzelhető, hogy az átalakítás egyik célja egy 
ideológiailag elkötelezett egyetem létrehozása.
 ÄA kormány a következő években plusz másfélezer milliárd forintot akar 
fordítani az egyetemekre uniós forrásból. Decemberben egy alkotmány-
módosítás leszűkítette a közpénz fogalmát.
 Ä Semmiféle garanciát nem vállalt a kormányzat a jelenlegi egyetemi ve-
zetéssel szemben. 
 ÄA napokban érkezett a PTE-re a kormány modellváltásügyi főtárgyaló-
ja, megbízottja, Stumpf István, volt alkotmánybíró. A dékán szerint már 
minden forgatókönyv elkészült, „ők (a kormányzat) már tudják, mi lesz 
az alapító okiratban, és tudják a kuratórium teljes névsorát is”.

A Tüke Busz Zrt. vonatkozó közle-
ményét közöljük. 

 l PécsMa.hu
„A kormány február 8-tól veszélyhely-
zetet hirdetett ki Magyarországra az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyez-
tető tömeges megbetegedést okozó ko-
ronavírus-világjárvány következmé-
nyeinek elhárítása kapcsán, egyúttal a 
veszélyhelyzetben hozott február 8-ig 
érvényes rendkívüli intézkedéseket a 
meglévő kötelezettségek változatlanul 
hagyásával továbbra is fenntartja.

A kormányrendelet 
értelmében:

 ÄA helyi közösségi közlekedés kap-
csán továbbra is érvényben ma-
radnak a maszkviselés szabályaira 
vonatkozó előírások.
 ÄA Tüke Busz Zrt. meghosszabbítja 
az utazási kedvezményre jogosító 
igazolványok, így a diákigazolvá-
nyok és igazolások felhasználható-
ságát.

A diákigazolványok és az ezeket he-
lyettesítő igazolások a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 60 napig érvénye-
sek, ha azok

 Änyomtatott aláírást és pecsétet tar-
talmaznak, vagy
 Ä aláírást, pecsétet nem tartalmaz-
nak, figyelembe véve, hogy ezen 

igazolásokat a diákok elektroniku-
san kapják meg,
 Ä a 2019/2020. tanévi I. és II. féléves 
felsőoktatási érvényesítő matricá-
val ellátott diákigazolványokat,
 Ä a 2019/2020. tanévi köznevelé-
si érvényesítő matricával ellátott  
diákigazolványokat,
 Ä– a 2020/2021. tanévi I. és II. fél-
éves felsőoktatási érvényesítő mat-
ricával ellátott diákigazolványokat,
 Ä– a 2020/2021. tanév köznevelési ér-
vényesítő matricával ellátott diák- 
igazolványokat fogadják el.

Díjmentesen veheti igénybe a helyi 
személyszállítási közszolgáltatást a 
Tüke Busz Zrt. járatain:

 Ä az az egészségügyi dolgozó, va-
lamint az az orvos-, és egészség-
tudományi képzésben részt vevő 
hallgató, aki a járvány elleni véde-
kezésben közreműködik. Egészség-
ügyi dolgozónak minősül a törvény 
hivatkozása alapján az orvos, a 
fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb 
felsőfokú egészségügyi szakké-
pesítéssel rendelkező személy, az 
egészségügyi szakképesítéssel ren-

delkező személy, továbbá az egész-
ségügyi tevékenységben közremű-
ködő egészségügyi szakképesítéssel 
nem rendelkező személy,
 Ä a szociális, gyermekjóléti vagy 
gyermekvédelmi szolgáltatónál, 
intézményben, illetve hálózatnál 
dolgozók,
 Ä a közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény vagy 
a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény szerinti 
jogviszonyban áll,
 Ä a honvédek jogállásáról szóló 2012. 
évi CCV. törvény szerinti jogvi-
szonyban áll,
 Ä a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény szerinti jog-
viszonyban áll.

A díjmentes utazás továbbra is csak a 
kormányrendelet szerinti igazolással 
lehetséges. Tájékoztatjuk ugyanakkor, 
hogy Tüke Busz Zrt. jogában áll meg-
vizsgálni, hogy a kiállító szerv valóban 
részt vesz-e a járvány-, és veszélyhely-
zet kezelésében.”

Pécsi buszok: maradnak a maszkok, 
tovább érvényesek a kedvezményes igazolások

Meghosszabbítják a diákigazolványok érvényességét isMeghosszabbítják a diákigazolványok érvényességét is
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Véget ért a Misina Ötletbörze sza-
vazása, a több mint 12 ezer voksból 
a legtöbbet az „Aktív Misina” kon-
cepcióterv kapta: egy olyan moz-
gás- és túraközpontot vázol, amely 
a természetjárók és sportolni vá-
gyók minden igényét kielégíti.

Akik olvasták a Misina Étterem egykori 
épületének és környékének fejleszté-
sét célzó Misina Ötletbörzéről írt cik-
kjeinket, bizonyára tudják, hogy a pé-
csiek az önkormányzati ötletpályázat 
honlapján február 12-ig szavazhattak 
arról, hogy pontosan milyen fejlesztés 
valósuljon meg a Misina-tetőn. Mint 
ismert, összesen 35 pályamű érkezett 
a pályázat tavaly szeptember végi ha-
táridejéig, a beküldött elképzelések 
közül egy nyolcfős szakmai zsűri vá-
lasztotta ki a legjobb ötöt, azok ké-
szítői 100-100 ezer forintos jutalmat 
nyertek. Az öt nyertes pályamunkából 
tavaly decemberre készült el a szava-
zásra bocsátott három megvalósítha-
tó koncepcióterv: az „Aktív Misina” 
koncepcióterv egy mozgás- és túra-
központ kialakítását célozta, a „Csa-
ládi Misina” terv egy családcentrikus 
közösségi tér és egy lombkoronasé-
tány megépítését tartalmazta, míg az 
„Interaktív Misina” koncepcióban egy 
bányászati kiálltást vázoltak.  

A szavazás egyértelműen megmoz-
gatta a pécsieket, összesen több mint 
12 ezer voks érkezett a tervekre feb-
ruár 12-ig. A szavazási időszak alatt 
végig az „Aktív Misina” és a „Családi 
Misina” versenyzett folyamatosan, 
fej-fej mellett, jóval kisebb szerephez 
juttatva az „Interaktív Misina” koncep-
ciótervet. A legtöbb szavazatot végül 
az „Aktív Misina” koncepció kapta, ezt 
a tervet ültetik tehát majd át a gyakor-
latba. 

Az „Aktív Misina” koncepcióterv egy 
olyan mozgás- és túraközpontot vá-
zol, amely a természetjárók és spor-
tolni vágyók minden igényét kielégíti. 
A túraközpont kialakításának célja, 
hogy új szintre emeljék a Mecseki Par-
kerdő és a pécsiek, valamint a Pécsre 
látogatók kapcsolatát.

A megvalósítandó többfunkciós léte-
sítményről a következőket érdemes 
tudni:

• A központi épület alagsorában öltö-
zőket, csomagmegőrzőket, zuhany-
zókat, mosdókat alakítanak ki.

• Lehetőség lesz sporteszközök köl-
csönzésére.

• Hibás, elromlott sporteszközeinket 
a központban meg is javíttathat-
nánk.

• Helyet kap a túraközpontban egy 
pihenőtér is, kávézóval és büfével.

• Az épületet és környékét akadály-
mentesítik, az épület szintjei lifttel is 
elérhetők lesznek.

Csúcs Zoltán, a projektet koordináló 
Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója lapunknak elmondta, 
hogy a pályázatra nagyon sok olyan 
terv érkezett, amelyek a sportolást, 

a mecseki erdőjárást helyezték elő-
térbe, ezért egyértelmű volt, hogy az 
egyik koncepciótervet is ennek tükré-
ben dolgozzák ki. Mint mondta, szóba 
jöhet még, hogy a három beérkezett 
pályamű alapján készült „Aktív Misi-
na” koncepció része lehetne még egy 
jógaközpont is.

A fentiekhez ugyanakkor hozzátette, 
hogy a koncepcióterv, ahogy a neve 
is mutatja, nem a részletes kivitelezé-
si tervet jelenti, hanem csak a lehet-
séges fejlesztési-tervezési irányokat 
tartalmazza az egykori Misina Étterem 
épületének és környékének megújítá-
sával, felfrissítésével kapcsolatosan.

Mi következik most? A Pécsi Város-
fejlesztési Nonprofit Kft. a nyertes 
koncepcióterv alapján megindítja az 
engedélyezési és a kiviteli tervekre 
vonatkozó beszerzési eljárást, ez a 
folyamat előreláthatóan egy hónapig 
tart. Ezt követően a koncepcióterv 
alapján kidolgozzák a konkrét 
terveket, melyeket a Vá-
rosi Tervtanács véle-
ménye és javas-
latai, továbbá 
az érintett 

építési hatóság és szakhatóságok 
észrevételei alapján véglegesítenek. 
Mindez az engedélyezési eljárással 
együtt hozzávetőleg 4 hónapot vesz 
igénybe. Ezután jön az építési enge-
délyezési eljárás és a részletes kiviteli 
terv elkészítése. Az építési engedély 
és a kiviteli terv birtokában már meg-
indítható lesz a kivitelezésre vonatko-
zó közbeszerzési eljárás, ez várhatóan 
2021 nyarán valósulhat meg. A folya-
mat sikeres lezárását követően jövő 
tavasszal kezdődhetnek meg a mun-
kálatok a Misina-tetőn, amelyekkel 
tervezetten 2022 végére készülhetnek 
el. 

A Misina Ötletbörze a TOP-6.1.4-
15-PC1-2016-00002 – a Misina-tető 
fejlesztése projekt keretében valósult 
meg.

Megvan a nyertes: túra- és sportközpont épülhet a Misina-tetőn 

A fejlesztés a természetjárók és sportolni vágyók minden igényét ki fogja elégíteniA fejlesztés a természetjárók és sportolni vágyók minden igényét ki fogja elégíteni

Ráfér a környékre a megújulásRáfér a környékre a megújulás
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Pécsbányán, a Kórház utca pere-
mén, az erdő szélén omladozó fa-

lak, a természetet elcsúfító és káro-
sító szeméthegyek rondítanak bele 
az ott élők mindennapjaiba. Az 1800-
as évek végén épült, ma már romhal-
mazra emlékeztető ingatlan bontása 
minden érintett érdeke, azonban 
egyelőre még várni kell a rendbeté-
telre. Igaz, talán már nem sokat.

 l Szakács Miklós
Pécsbányán sok olyan eldugott, vagy 
épp nagyon is szem előtt lévő hellyel 
találkozhatunk, amely rendbetétel-
ért kiált. Ilyen a Kórház utca 6. szám 
alatt található romház is. Egy helyi 
lakos, Konkoly Thege Júlia egy Face-
book-posztban hívta fel a figyelmet 
arra a napokban, hogy valamit most 
már tényleg tenni kellene. Az általa 
készített fotók tanulsága szerint a la-
kókat már rég nem védő, omladozó 
falak mellett szeméttenger lepi be a 
környéket.
Amikor kimentünk a helyszínre, min-
den várakozásunkat felül – vagy épp 
alul – múlta a látvány. Mondjuk egy 
megrögzött bolhapiac-rajongó bizto-
san sok gyöngyszemre bukkanhatna 
az erdő szélén lévő területen, ugyanis a 
kidobott hangfaltól kezdve, a faliórán 
át egészen a komplett autó hátsó ülésig 
tényleg mindent megtalálhatunk ott. 
Nagy kár azonban, hogy nem kirako-
dóvásár kínálja ezeket a portékákat, 
hanem a természet lágy öle. Amely 
persze idő közben ki is kezdte már 
ezeket a „kincseket”. Csináld-magad 
hulladéklerakattá kezd ugyanis válni 
az elhagyatott épület és környéke.
– Én magam születésem óta Pécs-
bányán élek – mondta el a helyszínt 
velünk együtt bejáró Konkoly Thege 
Júlia. – Az utolsó időkben ez az épület 
már önkormányzati lakás volt. Évek-

kel ezelőtt még az volt a terv, hogy az 
alagsorban lakókat kiköltöztetik, és 
befalazzák azt a részt. Lent már nem 
laktak, azonban az alagsor lezárásával 
elkéstek, mert sajnos a vas tartószerke-
zetet valakik megbontották. Talán ez, 
vagy egy hozzáépítés elbontása stati-
kailag megrongálta az öreg épületet, 
az önkormányzat pedig jobbnak látta 
kiköltöztetni az ott élőket. 

Bontása azonban azóta is 
várat magára.

Már évek óta lakatlan a ház, amelyet 
valószínűleg legfeljebb a szentlélek 
tart össze. Ez azonban a problémá-
nak csak az egyik fele. Merthogy idő 
közben egyre több szemét jelent meg 
a területen. Sajnos a környék jelenlegi 
lakói közül is akadnak, akik ide hord-
ják a kommunális hulladékot. Ennek 
köszönhetően a ház melletti erdős rész 
mostanra nem csak elcsúfult, de veszé-
lyessé is vált. Isten tudja, mi mindent 
szórtak szét a környéken.
– Régen itt a ház mellett egy szánkó-
pálya volt, gyerekkoromban mi még itt 
csúszkáltunk telente – mesélte Konkoly 
Thege. – Ez egy normális, szép hely 
volt. Ami szintén nagy baj, hogy innen 
is vezet fel egy út a temetőhöz, már ott 
is megjelent a szemetelés. Ott több sze-
métszedő akciót is szerveztünk már. Itt 
azonban hiába csinálnánk ilyet, hiszen 
kipucolhatjuk mi a környéket társa-
dalmi kezdeményezéssel. Azonban ha 
nem születik megnyugtató megoldás a 
terület kapcsán, ugyanez lesz újra.
Hogy mi lenne a megoldás? Konkoly 
Thege szerint le kellene gyalulni az 
egész területet. Lebontani az omlado-
zó épületet, kivágni az elburjánzó bok-
rokat. Bár egy kicsit azért talán még az 
ő szíve is fájna, a ház ugyanis nagyon 
régóta áll már itt. Kis kutatás után ki-

derült ugyanis, hogy valószínűleg vagy 
150 éve épült már. Kórházként műkö-
dött kezdetben, később legényszálló 
lett belőle. Mostanra azonban már 
csak egy elfertőződött seb a környék 
szövetében.
– Akik itt lakunk, és évek óta zavar min-
ket a helyzet, most úgy tervezzük, hogy 
bejelentés-cunamit fogunk indítani – 
árulta el Konkoly Thege Júlia. – Azt nem 
állíthatom, hogy az illetékeseket nem 
zavarja ez az állapot. A körzeti megbí-
zott és az önkormányzat is tud a prob-
lémáról, igyekeznek is tenni azért, hogy 
változzon valami. Azonban lassan halad 
az ügy. Ígéretek voltak már korábban is, 
és vannak most is. Remélem, hogy most 
már rövid időn belül realizálódnak. Úgy 
tudjuk, hogy talán idén ősszel végre va-
lóban elkezdődhet a terep rendezése. 
Addig is, mást nem tudunk tenni, mint 
folyamatosan felhívjuk a figyelmet erre a 
megoldásért kiáltó problémára.
A PécsMa megkereste a Kórház utcai 
ingatlan kapcsán a terület önkormány-
zati képviselőjét, Sajgó Györgyöt is. A 
Momentum politikusát nem érte vá-
ratlanul hívásunk.
– Természetesen tudok erről az ügyről 
– mondta Sajgó. – Olyannyira, hogy 
már a választások előtt is többször 
bejártam kollégáimmal, a helyiekkel 
és a körzeti megbízottal a területet, és 
a vállalásaink közé is beillesztettük, 
hogy rendezni kell ezt a kérdést. Sajnos 
a Covid és az állami intézkedések sok 
elképzelésünket keresztülhúzták, vagy 
lassították. Jelenleg átmeneti költség-
vetése van a városnak, ezért nem lehet 
forrást biztosítani a bontásra.
Azt azonban gyorsan hozzátette a kép-
viselő, hogy reményei szerint már csak 
március 15-ig kell várni, hogy végre 
érdemi lépések történhessenek. Akkor 
fogadják majd el a végleges költségve-
tést, amibe be akarják illeszteni azt a 

tételt is, ami Pécsbánya több önkor-
mányzati vagy elhagyatott ingatlaná-
nak és közterületének rendezését tűzte 
ki célul. Sajgó György azt mondta, 
hogy a városvezetés abszolút támoga-
tóan áll a kérdéshez, így ha minden jól 
megy, már március közepén elkezdőd-
het az érdemi  munka. Első körben 
egy külsős, statikai szakvélemény kell 
majd, ami a bontáshoz elengedhetet-
len. Ha ez meglesz, akkor jó esetben 
nyár végén, ősz elején indulhat a mun-
ka azon szakasza, ami már látványos 
is: a bontás és a tereprendezés.
– Korábban már kértem a körzeti meg-
bízott úrral a Biokom előző illetékeseit, 
hogy addig is Pécsbánya több pontján 
az illegális szemétlerakatot számolják 
fel, de azóta a Biokomnál is történtek 
változások – árulta el Sajgó. – Eddig 
sajnos úgy tűnik, nem volt egyelőre erre 
kapacitásuk, de ez ügyben a napokban 
futok még egy kört. Az új társügyveze-
tő igazgató mindenben a segítségünkre 
van, és azon dolgozik, hogy mielőbb 
megoldódjanak a jelzett problémák. 
Ami pedig a terület későbbi hasznosí-
tását illeti, több terv is körvonalazódik 
már. Mivel Pécsbánya több pontján van 
ilyen épület és terület, ami közművesí-
tett telek, remek helyszín lenne például 
arra, hogy akár valamilyen kedvezmé-
nyes formában olyanoknak tudjuk fel-
ajánlani megvásárlásra, akik korábban 
elhagyták a várost, de visszatérnének 
ide. Ez egyébként Pécs talán legszebb 
része, a környezet valóban festői a 
természetközeliségével. Éppen ezért 
közösségi terek, turisztikai központ 
kialakítása is tervben van. Számomra 
is nagyon fontos, hogy Pécsbányát el-
kezdjük fejleszteni. A város vezetése is 
partner ebben a törekvésben. Úgy tű-
nik tehát, hogy a megoldás sínen van. 
Most már csupán arra lenne szükség, 
hogy nekilóduljon a szerelvény is.

Ocsmány seb Pécsbánya testén: 
romház, és szeméttenger az erdő mellett
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata árve-
rés útján értékesíti a Pécs, Arányosi úti, pécsi 
21166/63 hrsz-ú, 2124 négyzetméter kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű ingatlanát 12.629.304 
Ft + áfa induló vételáron. 

A részvétel feltétele az induló nettó vételár 10 százalé-
kának ajánlati biztosíték jogcímén Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál ve-
zetett 10024003-00336255-00000330 számú költség-
vetési elszámolási számlájára történő átutalása, mely 
összeget a nyertes részére a vételárba beszámítják, 
egyéb esetben visszautalják. Az ajánlati biztosíték a 
nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az 
ő érdekkörében felmerülő okra hivatkozással az aján-
lattól eláll.

Az ajánlati biztosíték beérkezésének határideje: 
február 26., 12 óra.

A vevő a vételáron felül az értékesítés érdekében és so-
rán felmerülő költségeket vállalni köteles. Az ingatlant 
a liciten részt vevők között a legmagasabb vételi árat 
ajánló személynek értékesítik. 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a liciteljárást 
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az árverésen történő részvétel feltételei:

Az árverésen megjelent természetes személynek sze-
mélyazonosságát, jogi személynek pedig létezését 
hitelt érdemlő módon kell igazolnia. Az árverésen 
személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt ven-
ni. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégki-
vonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló 
okiratot kell bemutatni. A képviseleti és aláírási jogo-
sultságot ügyvéd által ellenjegyzett vagy közhitelesí-
tett aláírás-mintával vagy címpéldánnyal kell igazolni.

Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 
Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében 
kérhető. Információ a 72/534-003, telefonszámon, il-
letve a florian.judit@ph.pecs.hu e-mail-címen is kér-
hető.

A liciteljárás helye: Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. hiva-
talos helyisége (Pécs, Búza tér 8/B, 2. em. 202).

A liciteljárás ideje: március 2., 11 óra.

Árverési felhívás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(PMJV Önkormányzata) online árverés út-
ján kívánja bérbe adni irodaegységenként a 
18871/6 hrsz.-ú 7629 Pécs, Nagy Lajos király 
útja 13. szám alatt található ingatlant.

Az irodaegységenként történő licitáltatás online 
árverés formájában valósul meg a T-Systems Mar-
ketline Online Aukciós rendszere segítségével. Az 
online árverés megtartásához előzetes regisztráció 
(név, e-mail-cím) és irodahelyiségenként mini-
mum két fő licitálása szükséges. Az online árve-
résre jelentkező a regisztráció során megismeri és 
elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer 
felhasználói kézikönyvét és adatkezelési tájékozta-
tását, az aukciós rendszert a résztvevő saját felelős-
ségére használja.

Az árverésen történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó 
éves bérleti díj 10 százalékának megfelelő összeget 
ajánlati biztosíték jogcímén átutalja Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Magyar Államkincs-
tárnál vezetett 10024003-00336255-00000330 
számú költségvetési elszámolási számlájára. Az 
utalás közleményébe szükséges a regisztráció so-
rán rögzített „név” és „irodaegység” megjelölése. 
Az átutalt ajánlati biztosítékot a nyertes részére 
az óvadék (kaució) összegébe számítják be, egyéb 
esetben visszautalják. Az ajánlati biztosíték a nyer-
tes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az 
érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szer-
ződéskötéstől eláll. Az ajánlati biztosíték megfize-
tésének határideje: február 26.

Az árverésen történő részvétel feltétele, hogy a je-
lentkezőnek nem állhat fenn PMJV Önkormány-
zatával szemben bármilyen jogcímen lejárt tarto-
zása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság 
jelentkező esetén a lent olvasható elérhetőségek 
valamelyikére az ajánlati biztosíték megfizetésének 
határidejéig megküldi PMJV Adóügyi Osztályá-
nak 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy 
nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztarto-
zásmentes adózók adatbázisban).

A licitlépcső mértéke: 50.000 Ft + áfa.

Megkötendő szerződés időtartama: határozott ide-
jű szerződés, óvadék (kaució) mértéke: nettó éves 
bérleti díj összegének 15 százaléka. Magánszemély 
nyertes esetén a szerződéskötéskor szükséges sze-
mélyazonosító igazolvány bemutatása, gazdasági 
társaság nyertes esetén a képviseleti és aláírási jo-
gosultságot a szerződéskötéskor aláírás-mintával 
vagy címpéldánnyal kell igazolni. 

Kiíró az árverésre kerülő ingatlan rendelkezésre 
álló további adatait – ideértve az ingatlanról ké-
szített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan 

elérhető helyeken teszi közzé: gov.pecs.hu, ingatla-
nok.pvh.hu, ingatlan.com.

Ha jelentkezne az árverésre, a további teendőkkel 
kapcsolatban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. mun-
katársai adnak felvilágosítást az alábbi elérhetősé-
geken: 

– Torma Szilvia: +36 30 282-6493; torma.szilvia@
pvh.hu 

– Szokodi Szilvia: +36 20 242-5734; szokodi.szil-
via@pvh.hu 

– Englóner Ákos: +36 30 901-0321; engloner.
akos@pvh.hu

Szerződéskötéssel kapcsolatban a Pécsi Vagyon-
hasznosító Zrt. munkatársa az alábbi elérhetősé-
gen ad felvilágosítást:

– Dr. Réger Janka: +36 30 299-3643; reger.janka@
pvh.hu

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy minden-
nemű jogi és/vagy anyagi következmény nélkül a 
felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Árverési felhívás

Irodaegység Alapterület Nettó bérleti 
díj/m2

Nettó bérleti 
díj/hó

A licitek 
időpontja

március 1-én

a fszt-i nyugati iroda 332 m2 1650 Ft/m2 547 800,00 Ft 8.00–10.00

b fszt-i keleti iroda 293 m2 1704 Ft/m2 499 272,00 Ft 10.00–12.00

c 1. emeleti iroda 896 m2 1526 Ft/m2 1 367 296,00 Ft 12.00–14.00

d 3. emeleti iroda 437 m2 1620 Ft/m2 707 940,00 Ft 14.00–16.00

február 15–21. között
Állandó véradási lehetőség: Pécsi 
Regionális Vérellátó Központ, Pécs, 
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
Külső véradási helyszín:
Pécs, Megyeháza (Széchenyi tér 9.) 
február 18.  12.00–14.00
Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 
éves, de még nincs 65 (első véradók 
esetén a felső korhatár 60 év), testsú-
lya eléri az 50 kilót és egészségesnek 
érzi magát. Véradáshoz hozza magá-
val a személyazonosító igazolványát, 
lakcím- és tb-kártyáját.
Véradásokról: ovsz.hu; 
voroskereszt.hu, veradas.hu

Véradás
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A Baranya Megyei Kormányhiva-
tal közösségi oldalán megjelent 

bejegyzés szerint megérkezett a 
Moderna és az AstraZeneca oltó-
anyagszállítmánya is a megyébe, 
így a Pfizer/BioNTech vakcinája 
mellett ezekkel is zajlik már az ol-
tás nálunk. Először a 60 év feletti 
regisztráltak kapják meg az injek-
ciót, közöttük is elsők a 89 évesnél 
idősebbek, aztán a 60 év alatti kró-
nikus betegeknél is megkezdődött 
az oltás.

 l PécsMa.hu
Mint a posztból kiderül, a legidőseb-
bek a háziorvosi rendelőkben, ottho-
naikban és – a háziorvos által jelzett 
időpontokban – a kórházakban ki-
alakított oltópontokon kapták meg a 
koronavírus elleni vakcinát.
A PécsMa közben egy Pécsett prak-
tizáló háziorvostól megtudta, hogy 
a Moderna-szállítmányból Bara-
nya megyébe 40 ampulla érkezett, 
amelyből összesen 400 embert olta-
nak be. Ugyanakkor a háziorvosok-
nak már most jelezték, hogy a követ-
kező hetekben újabb adag vakcinák 
érkeznek majd a Modernától.
Emellett múlt héten megérkezett az 
első AstraZeneca-szállítmány is Ba-
ranyába, így itt is megkezdődhetett 
a 60 év alatti regisztrált krónikus 
betegek oltása. Mint olvasható a hi-

vatal Facebook-oldalán, a vakcina 
könnyen kezelhető, nem igényel spe-
ciális körülményeket, a háziorvosok 
egyszerűen be tudják adni azoknak 
a pácienseknek, akiknek értesítése a 
napokban megtörténik.
Emellett a megyei oltóközpontban a 
Pfizer koronavírus elleni készítmé-

nyével oltják a regisztrált időseket. Itt 
egyébként kicsivel jobb a helyzet, mint 
a Moderna esetében, ugyanis lapunk 
úgy tudja, hogy Baranyában jelenleg 
közel 1300 embernek elegendő oltó-
anyag áll rendelkezésre.
György István, a Miniszterelnökség 
területi közigazgatásért felelős ál-

lamtitkára az operatív törzs múlt heti 
sajtótájékoztatóján pedig elmondta, 
budapesti kórházi oltópontokon a 
Szputnyik-vakcinával is elkezdődik az 
oltás, mely a napokban kapta meg az 
engedélyt a magyarországi használat-
ra. A szert azért használnák itt, mert 
jobban tudják biztosítani a tárolási és 
hűtési feltételeket.
Az államtitkár azt is közölte, nem tud-
ják biztosítani, hogy választani lehes-
sen a vakcinák közül, ez szerinte min-
den tagállamban hasonlóan van. 

Viszont mindenki eldöntheti, 
hogy beoltatja-e magát, 

vagy hogy kéri-e az adott 
vakcinát.

Müller Cecília tiszti főorvos pedig azt 
nyilatkozta, hogy a magyarok körében 
nőtt a bizalom a védőoltások iránt, 
amint lesz elég vakcina, március elején 
elkezdődhet a tömeges oltás.
Orbán Viktor később kiemelte: ha a 
kínai vakcinával is elkezdődhet az 
oltás, akkor húsvétig minden eddig 
regisztráltat be tudnak oltani, 2 mil-
lió 448 ezer embert. Hozzáfűzte, az 
oltási pontok száma jelenleg 7189. 
További részletek a PécsMa.hu olda-
lán olvashatók.

Megkezdődött Pécsen is a lakossági oltás

Hamarosan indulhat a tömeges oltás isHamarosan indulhat a tömeges oltás is
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LAKÁS
Kertvárosban, a Nagy Imre úton, 
2,5 szobás, erkélyes, 59 nm-es, felújítandó 
panellakás. Ár: 14,7 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kertvárosban 57 nm-es, 2,5 szobás, 
műanyag ablakos, hőszigetelt panellakás. 
Ár: 15,5 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, 54 nm-es, 3 szobás, 
felújított téglalakás, kis kerttel. Ár: 
17,6 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Kertvárosban, a nevelési 
központnál, II. emeleti, 2 szobás, 
53 nm-es, jó állapotú panellakás. Ár: 
14,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Ledinán, 52 nm-es, 2 szobás, 
műanyag ablakos téglalakás. Ár: 16,7 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Gyöngyös utcában II. emeleti, 52 nm, 
2 szobás, felújított, erkélyes lakás eladó. 
Iár: 16,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Park utcában II. emeleti, 95 nm lakás, 11 
nm terasszal, 3 szobás, étkező-nappalis 
lakás eladó. Irányár: 39,5 MFt plusz 28 nm 
garázs. Telefon: 06/30/906-7323
Attila utcai, 64 nm, 2,5 szobás, erkélyes, 
első emeleti, felújított lakás eladó. Iár: 
29 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Kerényi Károly utcai, 2,5 szobás, 
részben felújított, 62 nm-es, földszinti, 
erkélyes lakás eladó. Iár: 18,5 
MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Király utca közepén, 35 nm-es, extrán 
felújított és bútorozott, földszinti, teraszos, 
1,5 szobás lakás. Irányár: 
17,9 MFt+áfa. Telefon: 06/70/608-5029

Dzsámi mellett, 50/62 nm-es, 
nappali+2szoba+étkezőkonyhás, újszerű 
tetőtéri társasházi lakás, gáz cirkófűtéssel, 
tárolóval. Irányár: 
23,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Belváros-egyetemváros határán, 48 nm-
es 1,5 szobás, részben felújított lakás eladó. 
Iár: 17,79 MFt. Telefon: 06/30/219-8266
Eladó egy III. emeleti, 3 erkélyes, 
106 nm-es, felújítandó lakás a 
Rákóczi úton 27,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
István utcában 130 nm-es, nappali, 
4 hálós lakás garázzsal eladó 45,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Rákóczi úton 2 db, összenyitható, 
földszinti lakás eladó (külön és egyben is). 
52+77 nm. Irányára: 18,6+33 MFt. 
Telefon: 06/30/237-5932
Eladó egy 150 nm-es, felújított, 
3 hálós, teraszos sorházi lakás a 
Székesegyház felett, garázzsal. Iár: 
49 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Búza térnél 3 szoba, étkezős, 80 nm, 
felújított, távfűtéses téglalakás eladó. 
Ár: 32 MFt. Telefon: 06/50/107-5363
Belvárosi, 1,5-3 szobás lakást 
keresek. Telefon: 06/20/418-3554
Maléter P. u. II. em-i, felújított, 1,5 szobás 
lakás eladó. Telefon: 06/20/375-8522
Pécs-Belvárosában, Dischka Győző 
utcában, 75 nm-es, 3 szobás lakás 
zárt udvarral, fedett kocsibeállóval, 
tulajdonostól eladó. Iár: 35 MFt. 
Telefon: 06/30/285-7082

INGATLAN
Magaslati útnál eladó egy 270 nm-es ház, 
jelenleg 2 lakás van kialakítva, de akár 
4 is lehet. A telek 550 nm, garázs van. 
Irányára: 97 MFt. Telefon: 06/30/237-5932

Pécsett, a Bálicsi úton, 120 nm-es, 
4 szobás családi ház. Ár: 39,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Aranyosgadányban, 40 nm-es, 
bővíthető, gázfűtéses lakóház, garázzsal, 
kerttel és gazdasági épületekkel. Irányár: 
7,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Makár tetőn 50 nm-es, felújítandó 
lakóház, teljes közműves, 900 nm-es 
full városi panorámás telekkel, extra 
lehetőségekkel. Ár: 15,7 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Kertváros központi részén, 100 nm-es, 
3 szoba+étkezőkonyhás kiváló lakóház, 
40 nm-es dupla garázs, 465 nm-es 
kert és terasz. Irányár: 36,4 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Budai Kertváros csendes, jól 
megközelíthető helyen, 200 nm-es, 
2 lakásos, 4 szobás lakóház, 1000 nm-es 
kerttel és melléképülettel. Iár: 34,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Egész városra panorámás, 2 szintes, 
mecsekoldali családi ház eladó. Iár: 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/219-8266
Belvárosi, 4 szobás, modern 
lakás+üzlethelyiség alkalmi áron eladó. 
Iár: 65 MFt. Telefon: 06/30/219-8266
Petőfi utcában 90+30 nm-es családi 
ház, szép udvarral, beállóval, kis 
műhellyel eladó. Iár: 57,9 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968

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

GDN Ingatlaniroda
www.fejokeszhazak.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Pogányban 130 nm-es, befejezésre váró, 
tetőtér beépítéses családi ház eladó 2750 
nm telekkel. Iár: 62000 EUR, kb. 23 MFt. 
Telefon: 06/30/911-5968
Város felett építési telek eladó. 
Telefon: 06/20/961-2191
Házrész garzon Tettye környékén. Ár: 
4,5 MFt. Telefon: 06/20/515-9937
Pécs, Ürögi határúton 1 szoba, 
konyház ház, szőlő gyümölcsössel 
eladó. Telefon: 06/20/418-3554
Kozármislenyben 1140 nm építési 
telek eladó. Telefon: 06/20/418-3554
Pécstől délre 25 km-ig parasztházat 
vennék. Telefon: 72/325-040

Pécsett eladó családi ház, 
4 szoba+nappali, garázs, 1150 
nm rendezett telek. Ár: 54,9 MFt. 
Telefon: 06/20/232-0820
Pécsett építési telkek eladók. 
Telefon: 06/30/450-9621

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Szőlő, gyümölcsös termését művelésre 
kiadó. Telefon: 72/325-040
Kis házat bérelnék. Telefon: 
06/20/285-0957
Rét utcánál 2 szobás, gázos lakás kiadó. 
Ár: 80 EFt/hó. Telefon: 06/70/596-6150
Pécsi, összkomfortos garzonlakás kiadó. 
Iár: 40 EFt/hó. Telefon: 06/20/356-9930
Pécsen, a Wass A. úton, külön bejáratú, 
összkomfortos, felújított, 30 nm, 
bútorozott albérlet kiadó dolgozó 
nő vagy férfi részére. Ötvenötezer 
rezsivel. Telefon: 06/70/236-2877

ÁLLÁS
Otthonról végezhető munka. 
Címkézések, csomagolások, egyebek 
elérhetőségei. Telefon: 06/90/603-610 
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/
min. 06/20/496-3980).
Lakás, iroda, üzlethelyiség takarítását 
vállalom. Megbízható, precíz 
munkavégzés. Telefon: 06/70/409-9169

OKTATÁS
Aranykalászos Gazda, Bolti eladó, 
Boltvezető, Cukrász, Szakács, 
Vendéglátás-szervező, Vendéglátó 
üzletvezető OKJ tanfolyam (Utolsó OKJ-S 
tanfolyamok). Telefon: 06/70/420-7001 
www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

TÁRS
50% Vénusz társközvetítő. 
Telefon: 06/20/287-0135
59 éves nő keresi párját. „Tavasz” jeligére 
a Tüke irodába, Széchenyi tér 1. sz.

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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Szeretném megtalálni azt az embert, 
akivel egy húron tud egy nyugdíjas 
hölgy pendülni és jókat beszélgetni, 
szívvel-lélekkel megbecsülve 
élhetünk. Telefon: 06/30/589-3249
70-es férfi hozzáillő barátnőt 
keres. Telefon: 06/70/661-3616
Társamat keresem 50 éves férfi. 
Telefon: 06/30/273-3688

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/20/575-0941
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993

Villanyszerelés, javítás, felújítás,
új kivitelezés. 06/30/873-2632

Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Február 
28-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu A 
járványhelyzettől függetlenül állunk 
rendelkezésére! Telefon: 06/70/638-6402

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

Elmaradt könyvelés pótlása, 
önellenőrzés, bérszámfejtés, 

vállalkozások átalakítása, 
megszüntetése. 06/20/9332-546

Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498

Redőny, nyílászáró akció! 20-40% 
kedvezménnyel, hőszigetelt és elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, napellenző gyártása, 
szerelése, javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény! Vidéken is. Telefon: 
06/30/295-6555

Szobafestés, gipszkartonozás, hő- és 
hangszigetelés, burkolás, teljes körű 

fürdőszoba-felújítás
Péter Norbert E.V.

06/31/214-4307

Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, metszés, 
permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Ezermester! Lakásszerviz, wc-
tartályok, vízcsapok, mosdók, 
munkalapok, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Szakszerű metszés, permet, 
koronaalakítás, gyérítés, fiatalítás, kéreg, 
gombakezelés, telepítés szakembertől (50 
év gyakorlat). Telefon: 06/30/430-0122

VESZÉLYES FAKIVÁGÁS 
alpintechnikával 

Baranya és a Balaton 
körzetében. Felmérés ingyenes!

Puskás 06/30/384-9072

Tetőjavítás, lapostető-szigetelés, 
szigetelés. Telefon: 06/70/774-1140
Bozótirtást, favágást, telektisztítást 
hulladékelszállítással, ágdarálással 
vállalok cégeknek és magánszemélyeknek. 
Telefon: 06/20/511-7456
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Nyílászáró és árnyékolástechnika 
forgalmazása és javítása rövid 
határidővel, garanciával. Gemi 
Ablak. Telefon: 06/70/676-7478
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/852-4402
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
Lomtalanítást és fuvarozást vállalok. 
Hívjon bizalommal! Telefon: 
06/20/805-5041
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/852-4402
Lakatosmunka, nyílászárócsere, 
javítás, bádogozás, szobafestés. 
Telefon: 06/70/774-1140

Szobafestést, mázolást, tapétázást 
minőségi kivitelben, számlaképesen 
vállalok. Pécs és környékén. Békés 
Gábor. Telefon: 06/70/519-2085
Kőművesmunkákat, ház felújítást, 
betonozás, falazást vállalok. 
Telefon: 06/30/611-3010
Panelfal kivétel és bontást sitt 
elszállítással vállalok. Telefon: 
06/20/520-8421, 06/70/247-4287
Vízvezeték, villanyszerelés, javítások, 
hibaelhárítás. Telefon: 06/70/774-1140

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

Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Időseknek segítség! Fodrászat, 
takarítás, gyógypedikűr, igényes. 
Telefon: 06/30/617-2003
Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpinmunkák. 
Telefon: 06/30/977-1801
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Konyhabútorok, tolóajtós gardróbok 
és beépített szekrények készítése. 
Telefon: 06/20/310-6071
Fodrász házhoz megy (Ildikó). 
Telefon: 06/70/582-0720
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Veszélyes favágás alpintechnikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Törmelék és szemétszállítást vállalunk, 
valamint költöztetést, ház (pince, padlás) 
ürítést. Telefon: 06/30/175-3818
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Építési és bontási munkálatokat vállalok 
csapatommal alaptól a tetőig. Törmelék 
és szemétszállítás. Munkánkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal! Kovács 
Sándor. Telefon: 06/20/419-4879
Villanyszerelés, lakóépületek, 
lakások. Telefon: 06/20/912-4910
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Kéményseprés, karbantartás. 
Telefon: 06/30/906-7323
Kisebb villanyszerelési munkák. 
Telefon: 06/30/261-7312

Kisebb kőművesmunkák, 
javítások, térkövezés vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Lakatosmunkák. Telefon: 06/70/327-1841
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 
72/713-320, 06/30/227-7427
Favágás alpintechnikával 
vagy emelőkosárral, cégeknek 
kosaras egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Szakszerű metszés, permet, 
koronaalakítás, gyérítés, fiatalítás, kéreg, 
gombakezelés, telepítés szakembertől 
(50 év gyakorlat). Telefon: 06/20/488-3959
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Metszést vállalok. Telefon: 
06/70/295-5352

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca felújítása, 
csempefestés. Telefon: 06/30/294-0144
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135

ADÁS-VÉTEL
Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 

festmény, hagyaték vétele kp-ért. 
Műtárgy Galéria, Citrom u. 7.

Tel.: 72/232-244,
e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Vásárolok hagyatékot, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! 
Telefon: 72/671-406, 06/70/251-4242
70 literes bogrács eladó. 
Telefon: 06/20/466-6619
Színesfémet, ócskavasat és kovácsolt 
árut veszek. Telefon: 06/20/805-5041
Rossz automata mosógépet és gitárt 
keresek. Telefon: 06/30/982-8518
Magas áron vásárolok Zsolnay, 
Herendi és egyéb porcelánt. 
Festményt, érméket, ezüstöt, aranyat, 
bútorokat, könyveket, varrógépet, 
agancsot, stb. Azonnali kp. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 06/20/419-4879
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Vásárolok retró kártyanap-
tárt, magyar képeslapot, 

gyufás dobozt, gyufa címkét, 
italos címkéket, képregé-

nyeket, műszaki könyveket: 
gépek-autók-vonatok-va-

dászat, Malév és TV-torony 
makettet, vasút modelleket, 

lemez játékokat: 
katona-autó-kártya. 

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. 
Gradwohl-Mészáros, Pécs. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Ingyenes lomtalanítást vállalok pincétől a 
padlásig, régi porcelánokat, teljes 
hagyatékot magas áron felvásárolom, jó 
minőségű ruha is érdekel. Hívjon 
bizalommal. Erzsike. Telefon: 
06/30/294-8063
Hagyatékot és régiséget veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041

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

500 q-ig mérő hitelesített mázsa eladó. 
Telefon: 06/20/466-6619
Eszterga, fúrógép eladó. 
Telefon: 06/30/295-2543

A kormányzati kompenzáció is szükséges ahhoz, hogy 
biztonságossá váljon a nagyárpádi csomópont
A tervezése már folyik, és ha a város költségvetési 

hiányát ígéretéhez híven kompenzálja a kormány, 
már idén megkezdődhet a sok problémát okozó és ve-
szélyes nagyárpádi kereszteződés átalakítása.

 l Szakács Miklós
Évek óta okoz fejfájást a Nagyárpádon élőknek a Kemény 
Zsigmond utca és az 57-es főút találkozása. A keresztező-
désben gyalogosátkelő nincsen, és amikor épp csúcsidő 
van, bizony nem ritka akár a 10 perces várakozás sem, 
mire valaki autóval a főútra ki tud kanyarodni. E mel-
lett – illetve e miatt – pedig évente több tucat kisebb-na-
gyobb baleset is történik a csomópontnál.
Éppen ezért már jó ideje szóban van, hogy valamit kez-
deni kell a kereszteződéssel. Ennek első lépéseként a 
város tavalyi költségvetésébe már be is került az újrater-
vezés költsége. Csaba István önkormányzati képviselő, a 
Mindenki Pécsért–MSZP frakcióvezetője a PécsMa ér-
deklődésére elmondta, hogy jelenleg már zajlik is az új 
kereszteződés tervezése.
– Az önkormányzat illetékes főosztálya tavaly tavasz 
végén, nyár elején lefolytatta a hatósági egyeztetéseket, 
majd kiírta a pályázatot – nyilatkozta Csaba István. – Saj-
nos nyár végéig nem érkezett érvényes ajánlat, így ismét 
kiírták a pályázatot, melyre ősszel már három tervezőiro-
da is ajánlatot tett. Az önkormányzat gazdasági bizott-
sága december elején kiválasztotta a legjobb feltételekkel 
rendelkező ajánlatot, így a tervezés decemberben kezde-
tét vehette. Jelenleg a terület felmérése, a geodézia folyik, 
a tervek még idén tavasszal elkészülnek.
Ez persze jó hír, az azonban már egy másik kérdés, hogy 
vajon a tervezés után milyen hamar indulhat majd a 
tényleges munka. Az elmúlt egy év járvánnyal terhelt 

időszaka ugyanis a pénzügyi tervezhetőséget is megne-
hezíti.
– Sajnos a koronavírus-járvány gazdasági hatásai és a 
kormányzati elvonások miatt idén nagyjából 6 milliárd 
forinttal lesz rövidebb a költségvetésünk – magyarázta 
a képviselő. – A kormány azt ígérte, hogy a 25 ezer fő-
nél népesebb településekkel külön-külön egyeztetni fog 
a védekezési költségek és az iparűzési adó miatt kiesett 
bevételek kompenzálásáról. Amennyiben a kormány 
tartja magát a korábban tett ígéreteihez, és a tárgyalások 
pozitív eredményekkel zárulnak, úgy már az idei évben 
megkezdődhet az új kereszteződés kialakítása.

Ami Csaba István elmondása szerint 
közlekedési lámpákkal felszerelt lesz.

A jelenlegi két sáv helyett három lesz (a balra kanyaro-
dást megkönnyítve), és négy zebrát is kialakítanak, hogy 
a gyalogosoknak is könnyebb dolguk legyen, ha át akar-
nak jutni a főút túloldalára.
– A csomóponttal kapcsolatban igazán pontos képet 
azonban akkor fogunk kapni, ha a tervezőiroda elké-
szül a végleges kiviteli tervekkel – szögezte le Csaba, aki 
hangsúlyozta, hogy a tényleges átalakítás nagyban függ a 
kormány hozzáállásától is. – Akkor lesz fedezet az új ke-
reszteződés kialakítására, ha a kormányzat tartja magát 
az ígéreteihez, és kompenzálja Pécset is az intézkedései 
okán kiesett bevételek miatt, valamint a törvényileg is 
előírtak alapján kifizeti a városnak a járvány elleni vé-
dekezésre költött összeget. Ebben az esetben idén meg-
kezdődhetne a kivitelezés, jövőre pedig már egy bizton-
ságos kereszteződést vehetnének használatba a pécsiek 
Nagyárpádon.

 Csúcsidőben akár a 10 percet is várakozhatnak  Csúcsidőben akár a 10 percet is várakozhatnak 
az autósok a kereszteződésben, zebra nincsaz autósok a kereszteződésben, zebra nincs
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Január 31-éig kellett leadniuk az országgyűlési 
képviselőknek 2020-as vagyonnyilatkozatukat. 

Megnéztük, hivatalosan mijük van a baranyai ille-
tőségű honatyáknak, és mennyit változott vagyoni 
helyzetük 2019-hez képest.

 l Nimmerfroh Ferenc
A négy baranyai egyéni választókerületből három 
fideszes és egy független politikus jutott be a par-
lamentbe 2018-ban, Hoppál Péter, Hargitai János, 
Nagy Csaba, illetve Mellár Tamás. Az országos lis-
tákról a fideszes Bánki Erik, az MSZP-s Tóth Berta-
lan és Szakács László, valamint az LMP-s Keresztes 
László Lóránt került be az országgyűlésbe. A képvi-
selők neve mellett feltüntettük, mekkora havi brut-
tó tiszteletdíj illeti meg őket honatyaként. Fontos 
megjegyzés, hogy a pénzintézeti vagy egyéb, szer-
ződés szerinti követelés nem tartozást jelent, hanem 
mondjuk azt, mekkora összeg van az adott személy 
bankszámláján. A vagyonbevallásban szerepel szá-
mos olyan juttatás is, amit a képviselő pártja, frak-
ciója, vagy az Országgyűlés biztosít számára, ezek 
közül – ha voltak – az értékesebbeket emeltük ki. Az 
ingatlanoknál és ingóságoknál szereplő zárójeles év-
szám a tulajdonszerzés évére utal.

Bánki Erik (Fidesz), bruttó 
1.870.000 forint képviselői 
tiszteletdíj
A nyolc baranyai országgyűlési képviselő közül a 
bevallások alapján összességében a fideszes Bánki 
Erik tűnik a legmódosabbnak. 125 hektárnyi földte-
rületet (szántók, erdő, szőlő, legelő, mocsár) birtokol 
Baranyában, ezzel ebben a körben igazi földesúrnak 
számít. A 125 hektár értéke egy lapunk által megkér-
dezett agrárszakértő szerint 150 millió forint körül 
van, ha kiugróan jó a földek minősége, akkor 250 
millió. Részvényben, életbiztosításban jelentős meg-
takarításai vannak, és van egy 100 milliót közelítő 
követelése, igaz, egy 200 milliót meghaladó banki 
tartozása is. 

Négy cégben is jelentős tulajdonrésze 
van. 

Bánki 2020-ban eladott néhány földterületet, de vá-
sárolt is újakat. Részvényben 2019-ben csak 6 millió 
forintja volt, 2020-ban már 24,5 milliója. Készpénz-
vagyona 2 millióról 5 millióra nőtt. Magánszemé-
lyekkel szembeni tartozása 13 millióval csökkent, 
pénzintézeti tartozása változatlan. Őstermelőként 
2019-ben még csak 720 ezer forint havi jövedelme 
volt, egy évvel később viszont már 3 millió.
Ingatlanok: Üröm, 47 nm-es társasházi lakás 
(2004); Babarcszőlős, 1,5 hektár szántó (2017); 
Ózdfalu, 68 hektár szántó (2017); Bogádmindszent 
14,6 hektár szántó (2017); Téseny, 3,9 hektár szántó 
(2017); Vajszló, 2,5 hektár szántó (2017); Zaláta, 3,1 
hektár szántó (2017); Nagyharsány, 3 hektár szántó 
(2018); Szava, 5,35 hektár szántó (2016); Hegyszent-
márton, 7,3 hektár szőlő (2017); Lapáncsa, 1,3 hektár 
szántó (2018); Márok, 4,7 hektár szántó (2018); Má-
rok, 2,12 hektár szántó (2020); Palkonya, 0,14 hektár 
erdő (2020); Kisjakabfalva, 0,9 hektár kivett mocsár 
(2020); Lapáncsa, 0,03 hektár legelő (2020); Villány, 

0,14 hektár szántó (2020); Magyarbóly, 6,4 hektár 
szántó (2020).
Nagy értékű ingóságok: BMW C1 (2007), BMW 
C1 (2015) motorkerékpárok.
Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy 
egyéb befektetés: 24,5 millió forint részvényekben; 
életbiztosítás 400 ezer euró (kb. 144 millió forint); 5 
millió forint készpénz.
Hitelintézeti számlakövetelés vagy más, szerző-
dés alapján fennálló pénzkövetelés: 95 millió fo-
rint.
Tartozások: hitelintézettel szembeni tartozás: 213 
millió forint.
Magánszemélyekkel szembeni tartozás: 58 millió.
Jövedelemnyilatkozat:
– Őstermelő, ebből származó havi bruttó jövedelme 
3 millió forint.
– Részvények értékesítéséből eseti jelleggel bruttó 8 
millió forint jövedelme származott 2020-ban.
Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: Bábamad Kft. 
33,3%; Pannon PR 2020 Kft. 100%; a szentlőrinci BA 
Agrár Kft 50%; Agro Future (Románia) 90%.

Dr. Hargitai János (KDNP), bruttó 
1.875.780 forint tiszteletdíj
Hargitai János ingatlanvagyona nem változott az elő-
ző évhez képest, Bánki Erik után a nyolc képviselő 
közül neki van a második legtöbb földje. Az állam-
papírban, befektetési jegyben, lakástakarékban tar-
tott pénze viszont 6,5 millióval csökkent 2020-ban, 
76-ról, 69,5 millióra. Pénzintézeti számlakövetelése, 
azaz betéti számláján lévő pénze több mint 3 milli-
óval nőtt.
Ingatlanok: Nagynyárád, 150 nm-es családi ház fele; 
Pécs, 70 nm-es lakás; Siófok, 37 nm-es társasházi la-
kás, tulajdonos (2016); Nagynyárád, 1179 nm, prés-
ház kerttel, szőlővel; Nagynyárád, 43 nm, belterületi 

kert, haszonélvező; Nagynyárád, 4269 nm, belterü-
leti kert, haszonélvező; Nagynyárád, 1,002 hektár 
szántó, tulajdonos; Nagynyárád, 2,76 hektár, szántó, 
tulajdonos; Nagynyárád, 13,04 hektár szántó, tulaj-
donos; Nagynyárád, 2,52 hektár, szántó, tulajdonos; 
Nagynyárád, 1,04 hektár, szántó, tulajdonos; Nagy-
nyárád, 1,04 hektár, szántó, tulajdonos; Nagynyárád, 
0,57 hektár szántó, tulajdonos; Nagynyárád, 0,63 
hektár szántó, tulajdonos; Nagynyárád, 1,84 hektár 
szántó, tulajdonos; Nagynyárád, 0,25 hektár szántó, 
tulajdonos; Sátorhely, 1,9 hektár szántó, tulajdonos; 
Mohács, 0,97 hektár szántó, tulajdonos; Majs, 1,11 
hektár szántó, tulajdonos; Nagynyárád, 0,72 hektár 
erdő, tulajdonos; Nagynyárád, 3,2 hektár mocsár, tu-
lajdonos; Nagynyárád, 8,9 hektár erdő, résztulajdo-
nos; Nagynyárád, 27,6 hektár erdő, résztulajdonos.
Nagy értékű ingóságok: Volvo XC 60 személyautó 
(2018).
Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy 
egyéb befektetés: állampapír, befektetési jegy, la-
kástakarék: 69.490.568 forint.
Hitelintézeti számlakövetelés vagy más, szerző-
dés alapján fennálló pénzkövetelés: pénzintézeti 
számlakövetelés: 7.678.000 forint; más szerződés 
alapján fennálló pénzkövetelés összege: 2.100.000 
forint.
Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: Bóly Coop 
Kft., tulajdonos, érdekeltség jelenlegi aránya: 9,11%.

Dr. Hoppál Péter (Fidesz), bruttó 
1.103.400 forint képviselői 
tiszteletdíj
Hoppál Péter ingatlanvagyonában 2019-hez képest 
annyi változás történt, hogy a képviselő vett egy 
újabb lakást és egy garázst Budapesten. Megtakarí-
tása csökkent: 2019-ben még feltüntetett egy 1 millió 
forintos életbiztosítást, továbbá egy 5 millió forintos 
állampapírban, és egy 1 millió forintos államköt-
vényben lévő megtakarítást a bevallásában. A képvi-
selőnek 2019-ben még nem szerepelt tartozás a nyi-
latkozatában, 2020-ban viszont már feltüntetett egy 
30 millió forintos lakáshitelt és egy 4 milliós autó-
lízinget. (Utóbbi valószínűleg megvolt 2019-ben is, 
csak rossz helyen, a pénzintézeti számlakövetelésnél 
tüntette fel.) Bár neki a legalacsonyabb a képviselői 
tiszteletdíja ebben a körben, miniszteri biztosként 
bruttó 1,3 millió azért befolyik még neki havonta.
Ingatlanok: Pécs, 81 nm-es társasházi lakás fele 
(2003); Pécs, 19 nm-es garázs fele (2003); Pécs, 52 
nm-es társasházi lakás (2009); Budapest, 77 nm-es 
társasházi lakás fele (2018); Budapest, 13 nm-es tár-

Földek, lakások, autók, részvények: 
itt vannak a baranyai képviselők vagyonnyilatkozatai
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sasházi teremgarázs fele (2018); Budapest, 69 nm-es 
társasházi lakás fele (2020); Budapest, 12 nm-es te-
remgarázs fele (2020).
Ingóságok: Volkswagen Tiguan, 2018, lízing.
Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy 
egyéb befektetés: életbiztosítás, 2,5 millió forint; 
lakáselőtakarékosság, 240 ezer forint/év.
Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: 5 mil-
lió forint.
Hitelintézeti számlakövetelés: 3,23 millió forint.
Tartozások: hitelintézettel szembeni tartozás: 30 
millió forint fele + 4 millió forint autólízing.
Jövedelemnyilatkozat: a PTE Művészeti Karán 
egyetemi adjunktus félállásban havi bruttó 138.600; 
miniszteri biztosként az EMMI-től havi bruttó 1 mil-
lió 300 ezer forintot kap.

Nagy Csaba (Fidesz), bruttó 
1.544.760 forint képviselői 
tiszteletdíj 
Nagy Csaba bevallásában 2019-cel ellentétben már 
nem szerepel egy 2005-ben vásárolt fonyódi nyaraló, 
aminek fele részben volt tulajdonosa. Pénzintézettel 
szembeni tartozása 1,7 millióról 3,5 millióra nőtt egy 
év alatt.

Ingatlanok: Kovácsszénája, 95 nm-es lakóház, tulaj-
donos (2018); Pécs, 63 nm-es társasházi lakás (örök-
lés 2015, ajándékozás 2020); Dombóvár, 1053 nm-
es zártkert faházzal, pincével (öröklés, ajándékozás, 
2015-2020)
Nagy értékű ingóságok: Skoda 120 L, öröklés 
(2015); Volkswagen Passat (2018); Trabant 601 L 
(2019); Simpson 425 S motorkerékpár (2006); Simp-
son 425 S motorkerékpár (2006); Yamaha MT 07 
motorkerékpár (2017).
Hitelintézettel szembeni tartozás: 3.530.000 fo-
rint.

Dr. Mellár Tamás (független), 
bruttó 1.655.100 forint képviselői 
tiszteletdíj
Mellár Tamásnak 2019-ben még volt egy 2015-ben 
vásárolt Volvo FS 60-as autója, de a friss beval-
lásában már csak egy Volkswagen Golf szerepel. 
Forintban lévő bankbetétje majdnem kétmillió fo-
rinttal csökkent egy év alatt, ugyanakkor több mint 
1 millióval nőtt a „más szerződés alapján fennálló 
pénzkövetelése”. A képviselőnek 2019-ben még nem 
volt magánszemélyekkel szembeni tartozása, mos-
tani bevallásában viszont 3 millió 750 ezer forintot 
tüntetett fel ebben a rovatban. Oktatóként 2019-ben 
még havi bruttó 640 ezer forintot kapott a PTE-től, 
2020-ban viszont professzor emeritusként már csak 
166.320-at ugyanonnan. 
Ingatlanok: Zengővárkony, 115 nm-es családi ház 
fele (2001); Alsónyék, 74 nm-es családi ház (örök-

lés 2018); Alsónyék, 218 ezer nm-es szántó (aján-
dékozás 1998); Alsónyék, 582 nm-es szőlő (1976); 
Alsónyék, 4926 nm-es szőlő, 80 nm-es gazdasági 
épülettel (ajándékozás 2005); Zengővárkony, 90 nm-
es családi ház fele (2005); Zengővárkony, 178 nm-es 
kert fele (2001).
Nagy értékű ingóságok: Volkswagen Golf (2005).
Hitelintézeti számlakövetelés: forintban: 
3.763.653; devizában: 21.414 euró.
Más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: 
3.800.000 forint.
Magánszemélyekkel szembeni tartozás: 3.750.000 
forint.
Jövedelemnyilatkozat: az MTA doktora, havi brut-
tó 90 ezer forint. Mezőgazdasági őstermelő, eseti 
jövedelem 2020-ban: 219.084 forint; a PTE KTK-n 
professzor emeritus, havi bruttó 166.320 forint.
Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: M-ACC Ügy-
viteli, Számítástechnikai, Tanácsadó Kft., tulajdoni 
érdekeltség 30 százalék.

Dr. Tóth Bertalan (MSZP), bruttó 
2.206.800 forint képviselői 
tiszteletdíj
Tóth Bertalan 2020-ban vásárolt egy pécsi családi 
házat. Életbiztosításban tartott befektetése, és „más 
szerződés szerint fennálló pénzkövetelése” is nö-
vekedett néhány százezer forinttal. A képviselőnek 
2019-ben volt 400 ezer forint tartozása, ezt 2020-ra 
törlesztette.
Ingatlanok: Pécs, 154 nm családi ház fele (2020); 
Nagykozár, 2780 nm erdő fele (2005); Pécs, 1377 nm 
beépítetlen terület (2010); Pécs, 1265 nm beépítetlen 
terület (2010); Pécs, 729 nm út fele (2010).
Nagy értékű ingóságok: Volkswagen Sharan, bérlet 
(2019). Értékpapírban elhelyezett megtakarítás 
vagy egyéb befektetés: életbiztosítás, 3 millió fo-
rint; 72.600 euró.
Más (nem pénzintézeti) szerződés alapján fenn-
álló pénzkövetelés összege: 7.700.000 forint.
Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat: Bonus Kft., 
tulajdoni érdekeltség: 60%; Dr. Tóth Ügyvédi Iroda, 
tulajdoni érdekeltség aránya 100%.

Juttatás: 2018 óta használ egy Skoda Superbet, ami 
az egyéb juttatásoknál, ingyenesen használatba adott 
dolgoknál van feltüntetve, a juttatás értéke havi 240 
ezer forint + áfa. A vagyonnyilatkozatban szerepel 
még egy 10 millió forintos mikrohitel, amit a kép-
viselő cége, a Bonus Kft. kapott 2008-ban a Baranya 
Megyei Vállalkozói Központtól épületfestésre, ezen 
kívül pedig egy 10 millió forintos, otthonteremtési 
célra adott állami támogatás (vélhetően csok).

Dr. Szakács László (MSZP), bruttó 
1.544.760 forint képviselői 
tiszteletdíj

A képviselő hitelintézettel szembeni tartozása fele-
ződött, és az előző bevallásában feltüntetett 1 millió 
600 ezer forint készpénz az újban már nem szerepel.
Ingatlanok: Komló, 69 nm-es társasházi lakás (2006).
Nagy értékű ingóságok: Volvo S70 (2004); Mazda 
CX5 (2019).
Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy 
egyéb befektetés: életbiztosítás, 73.350/negyedév; 
életbiztosítás, 64.243/negyedév.
Hitelintézettel szembeni tartozás: 900 ezer forint.

Keresztes László Lóránt (LMP), 
bruttó 2.206.800 forint képviselői 
tiszteletdíj
Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési frak-
cióvezetőjének bankbetétje egy év alatt ötszörösére 
nőtt. 
Ingatlanok: Pécs, 895 nm-es telek (2005); Pécs, 53 
nm-es társasházi lakás fele (2019).
Nagyobb értékű ingóságok: Ford Mondeo 1.6 
Trend (2015); Nissan J10 Qashqai 20 (2018).
Hitelintézeti számlakövetelés: 6.300.000 forint 
(feleségével közös számla).
Fundamenta lakástakarék-megtakarítás: 860.000 
forint.
A juttatásként feltüntetett dolgok közt a politikus 
feltüntetett egy Opel Zafira személyautót 4 millió, 
egy VW Jettát 2,4 millió, és egy Skoda Octaviát 4,7 
millió forint értékben.
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