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KÖLTSÉGVETÉS: 
TELJES KOMPENZÁCIÓT VÁR PÉCS

Egyetemisták tervei alapján újulhat meg a Vásártér

Tovább dőlnek a csontvázak a PVH-nál

Új lakópark épülhet a Pláza mellett



Március 12-én hatályba lépett Pécs 
2021-es költségvetési rendelete, 

miután a közgyűlést helyettesítő 
online konzultáción azt a képviselők 
megvitatták. Az önkormányzat költ-
ségvetéséből 5,77 milliárd esik ki idén 
a járványhelyzet és a kormányzati 
elvonások miatt. A kompenzáció ér-
dekében folynak a tárgyalások a kor-
mánnyal, májusra dőlhet el, mennyi 
pénzt kap Pécs.

 l Nimmerfroh Ferenc
Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere la-
punkat arról tájékoztatta március 12-
én, hogy Szegedhez hasonlóan ugyan 
beépítették a bevételi oldalon a hiány-
zó 5,77 milliárdot a költségvetésbe, de 
ezzel párhuzamosan a kiadási oldalon 
is szerepeltetik ezt az összeget egy zá-
rolt alapban. A kormányzat ugyanis 
még nem döntött arról, milyen mér-
tékben kompenzálja Pécset, a tár-
gyalások zajlanak, az alpolgármester 
várakozásai szerint májusra látnak 
majd tisztán. Ez azt jelenti, hogy akkor 
várhatóan módosítani kell majd a költ-
ségvetést annak ismeretében, mennyi 
plusz forrást kap Pécs kompenzáció-
ként a kormánytól.
Egy korábbi önkormányzati közle-
mény közérthetően magyarázta el a 
költségvetési rendelet hatályba lépése 
előtt néhány nappal, hogyan áll ösz-
sze Pécs költségvetése, és hogy miért 
járna szükségszerűen megszorítások-
kal, ha a kormányzat egyáltalán nem 
kompenzálná az önkormányzat jár-
ványhelyzet és kormányzati elvonások 
miatti veszteségét. 

Így áll össze a költségvetés
Egy önkormányzat költségvetése há-
rom nagy tömegből áll: 

 Äműködési, 
 Ä fejlesztési, 
 Äfinanszírozási 

célú kiadásokból és bevételekből. 

A költségvetés finanszírozási célú része 
a hitelek és kölcsönök felhasználását és 
törlesztését fedi le. Pécs önkormányza-
tának működési kiadásai évente 34-36 
milliárd forintot tesznek ki. Az elmúlt 
10 évben a kormány több hullámban 
vont magához önkormányzati jogkö-
röket és az ezekhez tartozó finanszí-
rozást. Az önkormányzatoknál maradt 
kötelezően ellátandó feladatokra az 
állam ugyan normatív támogatást biz-
tosít, ám ezek jellemzően csak részben 
fedezik a költségeket. Pécs esetében a 
működési költségek csaknem felét, évi 
mintegy 14-15 milliárd forintot saját 
bevételekből kell fedeznie a városnak. 
Ezeket a bevételeket a saját jogon be-
szedett adók, mint például a telekadó, 
építményadó, iparűzési adó adják.
Mivel a törvény szerint az önkor-
mányzat csak a biztos bevételeket sze-
repeltetheti az adott évi költségvetési 
rendeletében, a 2021-es költségvetési 
tervezet szükségszerűen tartalmaz egy 
intézkedési tervet, egy „vészforgató-
könyvet” arra az esetre, ha a kormány 
nulla forintot ítél meg Pécsnek kom-
penzációként.

Utóbbi esetben a 
következő helyzet állna elő 
a városban:

 Ä 27 millió forinttal kellene csökken-
teni a járvány elleni védekezés do-
logi költségeit, azaz kevesebb jutna 
fertőtlenítőszerre, védőeszközökre.
 Ä Jelentősen kevesebb jutna útjavítá-
sokra, zebrák biztonságosabbá téte-
lére, elmaradna a szúnyoggyérítés, 
az őszi lombgyűjtés, zárva marad-
nának a nyilvános illemhelyek. 
Lényegesen kevesebb maradna a 
zöldterületek gondozására, elma-
radna a közterületek takarítása.
 ÄA helyi közösségi közlekedésre 
szánt támogatás 765 millió forinttal 
csökkenne, járatok szűnnének meg, 
a megmaradtak ritkábban járnak.

 ÄKarácsonyi díszkivilágítás sem len-
ne, a közvilágítás csak éjjel 11 óráig, 
majd hajnali 4 órától üzemelne.
 Ä 200 millió forinttal kevesebb jutna 
a szociális ellátást végző kistérségi 
társulásnak.
 ÄA polgármesteri hivatal és az ön-
kormányzati intézmények 30 
százalékkal csökkentenék dologi 
kiadásaikat és ugyanennyivel dol-
gozói létszámukat. Amennyiben a 
kormány kompenzálja a várost ért 
veszteségeket, de nem teljes mér-
tékben, akkor a létszám és a dologi 
kiadások csökkentése arányosan 
kisebb lesz.

A városvezetés szerint biztató tár-
gyalások kezdődtek a kompenzáció 
érdekében, és  nem számolnak azzal 
az eshetőséggel, hogy egyáltalán 
nem lesz kompenzáció, de készülni-
ük kell erre a helyzetre is.
A városháza tájékoztatása szerint 
olyan rendkívüli körülmények között 
folytak Pécs 2021-es költségvetésének 
előkészületei, amilyenre még nem volt 
példa. 2020-ban 3,7 milliárd forintot 
vettek ki a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos többletkiadások, a gazda-

sági okok miatt elmaradt bevételek és 
a kormány által elvont források a város 
zsebéből, ez az összeg a 2021-es évben 
további 5,77 milliárd forint lehet. 
Pécs a tavalyi évi veszteségekre nem 
kért kompenzációt, de ezt idén meg 
kell tennie – a város 2 év alatt több 
mint 9 milliárd forintos terhet már 
nem képes elviselni – írták. 

Üzemeltetés, fejlesztés, 
törlesztés
Az idei költségvetésnek három fő célja 
van – mondta Ruzsa Csaba. – Fenn-
tartani a város üzemeltetést, útjára 
indítani a tervezett fejlesztéseket és 
törleszteni a múltból ránk maradt hi-
telterheket. Az alpolgármester felhívta 
rá a figyelmet, hogy a költségvetés kü-
lönböző elemei nem felcserélhetők. A 
működési bevételek működési kiadá-
sokat szolgálnak, ha lehetőség van rá, 
ebből költhet a város olyan sajáterős 
fejlesztésekre, amelyekre pályázati for-
rás nem áll rendelkezésre. A pályázati 
forrásból származó bevételek pedig 
kizárólag a támogatási szerződésben 
foglalt beruházási, fejlesztési célokra 
használhatók fel.
Azaz, ha a közel 5,8 milliárd forintos 
veszteség kormányzati kompenzációja 
nem, vagy nem megfelelő mértékben 
történik meg, az nem a fejlesztések 
elmaradásával jár, hanem bér-, rezsi- 
és működési problémákkal az önkor-
mányzat cégeinél és intézményeinél. 
A gyakorlatban olyan alapvető felada-
tok ellátására nem lesz pénz, mint a 
fűnyírás, a közvilágítás üzemeltetése, 
a buszközlekedés vagy az intézmény-
rendszer fenntartására.
A közlemény az alpolgármestert idéz-
ve azt írja: az önkormányzat nyitott 
arra, hogy a kormányzati igényeknek 
megfelelő megállapodás szülessen. 
„Számunkra az a fontos, hogy a vá-
rosüzemeltetési feladatokat el tudjuk 
látni, hogy a közösségi közlekedést és 
az intézmények működését fenn tud-
juk tartani”.

Teljes kompenzációt vár Pécs a kormánytól 

Kevesebb juthat útfelújításra isKevesebb juthat útfelújításra is

Ha nincs teljes kompenzáció, egyes pécsi buszjáratok is megszűnhetnekHa nincs teljes kompenzáció, egyes pécsi buszjáratok is megszűnhetnek

gazdaság 2021. március 16. pécsi hírek2



Ugyanolyan kedvezményeket 
kapnának a helyi kisebb cégek 
az ipari parkban, mint a multik
A városvezetés megegyezett a Déli 

Ipari Park üzemeltetőjével, és 
már csak a Pécsi Építési Szabályzatot 
kell módosítani ahhoz, hogy be tud-
janak költözni a kisebb helyi cégek. 
A cél a hazai vállalkozások helyzetbe 
hozása.

 l Nimmerfroh Ferenc 
Eddig a kisebb helyi cégek nem tud-
tak beköltözni a Déli Ipari Parkba, 
mert az önkormányzati szabályozás 
alapján 2500 négyzetméter alatt a 
parkot üzemeltető cég nem adhatott 
el telkeket, azaz 150-200 millió fo-
rint alatt esélye sem volt egy kkv-nek 
ott ingatlanhoz jutni.  Március 16-án 
kerül az online „közgyűlés” elé az a 
javaslat, ami megkönnyítené a kisebb 
cégek telekhez jutását az ipari park-
ban, mégpedig úgy, hogy 1100 négy-
zetméterre csökkentenék a legkisebb 
telekméretet. Tíz hektárnyi területet 
minősítenek át a PÉSZ-módosítás 
nyomán. Ehhez társulna még, hogy 
hasonló kedvezményeket (telekadó, 
építményadó) kapnának a parkba be-
települő kkv-k Pécsett, mint a nagy 
nemzetközi cégek. 

Ruzsa Csaba elmondta, az adókedvez-
ményekkel helyzetbe hoznák a helyi 
cégeket, a telkekkel pedig lehetőséget 
biztosítanának számukra arra, hogy 
könnyebben tudjanak pályázni komo-
lyabb volumenű fejlesztéseikhez. Az 
uniós VINOP alaphoz például kifeje-
zetten ilyen céllal lehet majd rövidesen 
pályázni.
Mivel a városban kevés ipari parkon 
kívüli, ipari beruházásra alkalmas te-
rület van, a városvezetés azt reméli, 
lesz kereslet a helyi kkv-k részéről az 
ingatlanok iránt. Ruzsa Csaba sze-
rint 30-50 céget tudnának ily módon 
helyzetbe hozni, akiknek a telek- és 
építményadó-mentességét öt éven át 
fenntartanák.

Tizenkét milliárd forintból a Vörös 
Autóház korábbi területén húznák 

fel a több lakótömbből álló épülete-
gyüttest, a Pécs Plaza mellett.

 l Nimmerfroh Ferenc
A Pécsi Építési Szabályzat (PÉSZ) kü-
szöbön álló módosításának egyik célja, 
hogy a város szégyenfoltjai, például a 
barnamezős, azaz volt ipari területek 
új funkciót kapjanak. Ennek jegyében 
több befektetővel is tárgyalt az elmúlt 
hónapokban a pécsi városvezetés, 
közülük az egyik úgy döntött, hogy 
megvásárolja a volt Vörös Autóház 
területét Kertvárosban, a Pécs Plaza 
szomszédságában. 
Ruzsa Csaba, Pécs gazdasági alpolgár-
mestere a PécsMa.hu-nak elmondta, 
az építőipar a járvány okozta válság-
ban is erős maradt, folyamatos a be-
fektetői érdeklődés, sokan szeretnének 
lakásokat építeni Pécsett. A szóban 
forgó területen az új PÉSZ előírásai-
nak megfelelő, több lakótömbből álló 
lakópark épülhet fel, összesen 370 la-
kással, 11,8 milliárdból. A beruházó 
többek között vállalta, hogy új utat épít 
az ingatlan mellett, ami a várhatóan 
megnövekedő forgalom miatt fontos. 
Az új építési szabályzat garantálja azt 
is, hogy megfelelő számú parkoló és 

zöldterület is létesüljön az ingatlanon, 
valamint hogy a terület beépítettsége a 
megkívánt szint alatt maradjon.
Az alpolgármester úgy véli, a beru-
házás a pécsi gazdaságot is segíteni 
fogja, hiszen a befektető döntően he-
lyi vállalkozásokat tervez bevonni az 
építésbe. A PÉSZ-módosítás után az 
építési engedélyeztetés következik, így 

várhatóan ősszel indulhatnak meg a 
munkálatok.
Ruzsa Csaba szerint az elvándorlást 
is mérsékelheti a beruházás, hiszen 
helyi családoknak, fiataloknak jelent 
majd alternatívát a lakópark, ahol 
nyilvánvalóan nem mecsekoldali, 
vagy belvárosi áron lehet majd mo-
dern kialakítású és energetikájú laká-

sokhoz jutni. A pécsi Vásártér terve-
zett nagyszabású megújítása ezzel a 
projekttel együtt komoly fellendülést 
hozhat ebben a városrészben – véli az 
alpolgármester.
A PÉSZ módosítására az önkormány-
zat illetékes bizottságai után, március 
16-án az online „közgyűlés” mondhat-
ja rá az áment.

370 lakásos lakópark épülhet a Pécs Plaza mellett

A beruházás a helyi gazdaságot is segítiA beruházás a helyi gazdaságot is segíti
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A napokban bejelentett országos szigorító rendelkezésekkel összhangban 
Pécsen is korlátozások bevezetésére került sor a járvány lassítása érde-

kében. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy mi minden változott a városban: 
nyitvatartások (vagy inkább zárvatartások), ügyfélfogadás, buszközlekedés, 
ügyelet az óvodákban, iskolákban.

 l PécsMa.hu

Mint ismert, az új szigorítások miatt 
az óvodák, általános iskolák április 
7-ig bezárnak, a középiskolákban, 
a felsőoktatásban a digitális oktatás 
fennmarad. Az üzletek március 8. és 
22. között két hétre bezárnak, kivé-
ve az élelmiszerboltokat, patikákat, 
drogériákat, benzinkutakat, és még 
néhány üzletet. Emellett mindenhol 
kötelező már a maszkviselés. Pécsen is 
jó néhány változás történt, mutatjuk is 
a részleteket.

Nyitva a csarnok és 
a piacok, a vásártér 
piacként működik tovább
A megszokott nyitvatartással műkö-
dik tovább a vásárcsarnok, a Hajnóczy 
piac és a Diána téri piac, de terüle-
tükön vannak olyan üzletek, melyek 
most zárva tartanak a szigorítások 
miatt.
A vásárcsarnok forgalma jelenleg nem 
indokolja korlátozások bevezetését, de 
az üzemeltető Pécsi Vagyonhasznosító 
Zrt. (PVH) munkatársai folyamatosan 
figyelik a látogatók számát. Ha a zsú-
foltság indokolttá teszi, a tavalyihoz 
hasonló intézkedéseket – beléptetés, 
létszámkorlát – vezethetnek be. Erről 
a PVH vezetése saját hatáskörben, elő-
zetes bejelentés nélkül dönthet.
Emellett arról is döntés született, hogy 
a következő két vasárnapon (március 
14-e és 21-e) nem a klasszikus módon: 
korlátozott árusítói körrel, piacként 
üzemeltetik a Vásárteret. Kizárólag 
a zöldséget-gyümölcsöt, füstölt árut, 
nem helyben sütött pékárut, és a pa-
lántákat, növényeket árulók pakolhat-
nak ki, valamint az autókereskedők 
lesznek nyitva. A Móra Ferenc utcai 
kapu lesz csak nyitva, a többi zárva 
marad. Viszont nyitva tarthatnak a 
vásártéri büfék is, de csak elvitelre áru-
sítanak.
Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere a 
döntés hátteréről lapunknak elmond-
ta, drámaian emelkedik a megbetege-
dések száma Baranyában is. „Igyek-
szünk megakadályozni, hogy fertőzési 

gócok alakuljanak ki” – fogalmazott, 
hozzátéve, hogy az önkormányzati 
intézkedések a kormányéval harmoni-
zálnak. Az önkormányzat és a piacokat 
üzemeltető Pécsi Vagyonhasznosító 
fontos célja, hogy a pécsiek kulturált 
körülmények között jussanak hozzá 
friss, helyi termékekhez, de az is, hogy 
a járványt lassítsa, megóvja a pécsiek 
életét, egészségét – tette hozzá az al-
polgármester.
A bérlőket a vagyonhasznosító cég a 
következőképp segíti: a vásártér bér-
lői már a múlt hónap elejétől, február 
1-jétől kezdve egészen június végéig 20 
százalék bérleti díjcsökkentést kapnak 
a teljes időszakra, és ez akkor is így 
marad, ha június 30. előtt a kormány 
feloldaná a korlátozásokat.

Ügyeleti rendszerben 
működnek a pécsi ovik
A pécsi óvodák is zárva tartanak ápri-
lis 7-ig. Azonban már ügyeleti rend-
szerben igényelhetik a szülők gyerme-
kük intézményi felügyeletét.
Íme a lényeg pontokba szedve:

 ÄA szülők az óvodavezetőnek jelez-
hetik igényüket (elektronikusan 
vagy papír alapon) a felügyeletre.
 ÄHa lehetőség van rá, mindenkit sa-
ját ovijában fogadnak, változás ese-
tén értesítik a szülőket.
 ÄAkik nem kértek felügyeletet, az 
ebédet elvihetik az óvodából na-
ponta 11.30 és 13.00 között.
 ÄAz ovikba szülők nem léphetnek 
be.
 ÄMinden bölcsőde nyitva van.
 ÄAzokban az iskolákban, ahol van 
ügyelet, étkezést lehet kérni a gye-
rekeknek.

Változott a buszmenetrend
Mivel az utazási- és helyváltoztatási 
igények tekintetében jelentős csök-
kenés várható, ezért a Tüke Busz Zrt. 
március 8-ától munkanapokon nyári 
menetrendet vezetett be Pécs közös-
ségi közlekedésében. A változások 
jellemzően a csúcsforgalmi időszakot 
érintik, de egyes járatoknál a kora reg-
geli órákban is módosul a menetrend.
Nem közlekednek a 30Y, a 107E és 
109E járatok.
Fontos kiemelni, hogy a pécsi foglal-
koztatók munkarendjéhez igazított 
20-as, 21-es, 121-es, 16-os, 51-es, 52-

Harmadik hullám: 
ezek a korlátozások léptek életbe Pécsen

A helyszínek 
nyitvatartása hétfő–péntek szombat vasárnap

Vásárcsarnok 5.00–17.00
5.00–14.00

ZÁRVADiána téri piac 6.00–18.00

Hajnóczy piac 6.00–17.00 6.00–14.00

Vásártér (piac) – – NYITVA 
(5.00–13.00)

Ügyfélszolgálat 
Búza tér

Online ügyintézés: telefon: 72/ 801 801, 
e-mail-cím: pvh@pvh.hu, postacím: 7603 Pécs, Pf. 158
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es, valamint a műszakváltásokhoz 
igazított 130-as, 130A és 26-os jelzésű 
járatok továbbra is változatlan menet-
rend szerint indulnak. A Tüke Busz 
Zrt. hangsúlyozza, hogy az utasok 
munkába történő eljutása és műszak-
váltást követően a hazajutás a társaság 
járataival továbbra is biztosított.
Este 20 óra után, valamint szabad- és 
munkaszüneti napokon a járatok köz-
lekedésében nincs változás.
A részletes menetrend a tukebusz.hu 
oldalon, az applikációban, valamint a 
megállóhelyi tájékoztató táblákon ér-
hető el.

Továbbra is különjáraton 
utazhatnak az 
egészségügyi dolgozók 
Pécsen
2020 tavaszán vezették be, november-
ben újraindították, és most is rendsze-
resen közlekedik az egészségügyi dol-
gozók különjárata Pécsen – írja a Tüke 
Busz Zrt. közleményében.
A városi busztársaságok közül első-
ként a pécsi Tüke Busz indított jára-
tot az egészségügyi dolgozók számára 
tavaly áprilisban munkába járásuk, 
hazatérésük megkönnyítése és persze 
a fertőzésveszély csökkentése érdeké-
ben.
Az autóbuszok Kertváros és a PTE 
Klinikai Központ Koronavírus Ellátó 
Központ (Kórház tér megálló), illetve 
a Janus Pannonius Klinikai Tömb (Kli-
nikák megálló) között közlekednek, és 
menetrendjük a reggel 6 és 7, valamint 
a délután 18 és 19 órai műszakváltás-
hoz igazodik.
A külön jelzéssel ellátott buszokon 
most is kizárólag csak az egészségügyi 
dolgozók utazhatnak (munkáltatói 
igazolásukat felmutatva). A klinikai 
járatokat, ahogy az egyéb menetrend 
szerint közlekedő valamennyi járatot 
is, minden forduló után fertőtlenítik.

Szünetel az ügyfélfogadás 
a polgármesteri 
hivatalban
A pécsi önkormányzat tájékoztatá-
sa szerint a hivatalban a személyes 
ügyintézés a rendelkezés visszavo-
násáig szünetel, mely alól kivétel az 
anyakönyvi hivatal, amit személyesen 
szerdán 8-tól 12 óráig, illetve 13-tól 
17 óráig lehet felkeresni, valamint a 
területi szociális központok, amiket 
ugyancsak szerdán egységesen 8-tól 
12 óráig, illetve 13-tól 17 óráig lehet 
felkeresni. Az ügyfelek csak a belső be-
járati ajtóig mehetnek be, a folyosókon 
nem tartózkodhatnak. Az ügyintézés-
hez elsősorban az elektronikus elérési 
módokat válasszuk.

Így tartanak nyitva a pécsi 
ügyfélszolgálatok
Az eredeti tervek szerint március 
8-án nyitott volna újra a pécsi ön-

kormányzat cégeinek Búza téri 
központi ügyfélszolgálati pontja. A 
napokban nyilvánosságra hozott kor-
mányzati bejelentés a szigorításokról 
ezt felülírta, az irodák a kormányren-
delkezés szerint zárva tartanak. Ez a 
gyakorlatban a Pécsi Vagyonhasznosí-
tó Zrt., a Pécsi Közterület-felügyelet, a 
Dél-Kom Nonprofit Kft., a Tettye For-
rásház Zrt. és a Pétáv Pécsi Távfűtési 
Kft. ügyfélszolgálatát érinti.
A Pétáv központi ügyfélszolgálati 
irodája és a Magyar Lajos utcai iroda 
is zárva, ezért a Pétáv ügyfelei a táv-
hőszolgáltatással kapcsolatos ügyeiket 
telefonon (72/503-402), e-mail-ben: 
ugyfelszolgalat@petav.hu, vagy a tár-
saság online ügyfélszolgálatán intéz-
hetik.
A Biokom és a Dél-Kom NKft. Sik-
lósi út 52. alatt található személyes 
ügyfélszolgálata is bizonytalan ideig 
zárva tart. Munkatársaik e-mailben 
(ugyfelszolgalat@biokom.hu és par-
kolas@biokom.hu, delkom@delkom.
hu), levélben vagy telefonon (több 
szám is hívható a Biokomnál: 72/502-
101
72/502-111; 72/805-385; a Dél-Ko-
mot a 72/805-410-es számon érjük el) 
készséggel állnak rendelkezésre.
A Pécsi Köztemető személyes ügy-
félszolgálata kizárólag temetéssel 
összefüggő ügyintézés kapcsán mű-
ködik, előzetes időpontfoglalást kö-
vetően, telefonszám: 72/805-440 vagy 
72/805-445.
A járványhelyzet súlyosbodása és az 
elrendelt korlátozások miatt határo-
zatlan ideig zárva marad a Búza téri 
közös ügyfélszolgálati iroda, szünetel 
a Tettye Forrásház Zrt. személyes 
ügyfélfogadása. Az ügyfélszolgálatot 
a 80/811-111-es, és a 72/421-700-as 
számon hívhatjuk, a műszaki hibabe-
jelentést a 72/421-799-es számon te-
hetjük meg 0–24 óráig. Online ügyfél-
szolgálat: tettyeforrashaz.hu/uszi
Nem változik viszont a Tüke Busz Zrt. 
ügyfélszolgálati irodájának és bérlet-
pénztárainak nyitvatartási rendje a 
március 4-én bejelentett kormányzati 
intézkedéseket követően.
A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. azt 
kéri ügyfeleitől, hogy telefonos, elekt-
ronikus, illetve postai úton intézzék 
ügyeiket az alábbi elérhetőségeken: 
telefon: 72/801-801; e-mail-cím: pvh@
pvh.hu; postacím: 7603 Pécs, Pf. 158.

Két hétig zárva lesznek 
a ZSÖK Infopontjai
Március 22-ig bezár a Zsolnay Kultu-
rális Negyedben a Látogatóközpont, 
a Zsolnay Vendégház, a Zsolnay Info-
pont & Shop, emellett a Kodály Köz-
pont jegypénztára, valamint a Művé-
szetek és Irodalom Háza Infopontja.
Továbbra is elérhetők lesznek a követ-
kezők:

 ÄA Zsolnay Kulturális Negyed sza-
badtéri parkja továbbra is látogat-
ható.
 ÄAz Egy kis esti fizika című sorozat 
március 17-ei előadása online lát-
ható. Ebben dr. Tóth György beszél 
az extrém T-sugarakról és felhasz-
nálásukról. Jegyek már kaphatók 
online.

 ÄFolytatódik a Nemzetünk hímes to-
jásai 2021 felhívás, amire már több 
mint 30 pályázat érkezett a saját 
kezűleg készített húsvéti tojásokról.
 Ä Szintén zajlik a Zsolnay Light Art 
nemzetközi fényfestőverseny pá-
lyázata.

További részletek a PécsMa.hu oldalon 
olvashatók.

Az ügyfélszolgálatok zárva tartanakAz ügyfélszolgálatok zárva tartanak
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A két feljelentésről és az azok 
nyomán elindult nyomozásról 

számolt be a pécsi önkormányzat a 
napokban.

 l PécsMa.hu
A városháza által kiadott közlemény 
emlékeztet: a Pécsi Vagyonhasznosító 
(PVH) Zrt. előző vezetése, és a fideszes 
városvezetés idején történt ingatlanel-
adásokkal kapcsolatban már folyik egy 
büntetőeljárás, de a jelek szerint ezek-
nek az ügyeknek még messze nincs 
vége. Két újabb ügyben kezdődött 
nyomozás: teljesítési igazolás nélkül 
kifizetett milliók, méregdrágán bérelt, 
de szinte teljesen haszontalan szoftver 
miatt tett feljelentést a cég mostani ve-
zetője – írták.
A pécsi önkormányzat cégei és intéz-
ményei korábbi gazdálkodását vizs-
gáló átvilágítás keretében két újabb 
gyanús szerződés és teljesítésük nyo-
mán indult nyomozás a Pécsi Vagyon-
hasznosító Zrt.-nél – tájékoztattak. Az 
ügyben megkezdődött a tanúk kihall-
gatása.

Kifizetés teljesítésigazolás 
nélkül
Az egyik szerződés a 2019-es évre 
köttetett a Legend Hungary Kft. és a 
PVH Zrt. között 2019. január 15-én, 
mégpedig általános kommunikációs 
feladatok ellátására, kommunikációs 

stratégiaalkotásra, valamint a kommu-
nikációval kapcsolatos egyéb ügynöki 

feladatok és szolgáltatások ellátására. 
A fenti szerződés alapján a PVH nettó 
14,83 millió forintot fizetett a Legend-
nek.
A dolog egyik szépséghibája, hogy 
a fenti összeget úgy fizették ki a 
pécsi adófizetők pénzéből, hogy a 
megbízott teljesítését sem a korábbi 
vezérigazgató, sem senki más nem 
igazolta le. 
A Legend Hungary Kft. által leadott 
anyagok az igazgató fiókjában landol-
hattak, azokról ugyanis a cég vezető 
kollégái nem is tudtak.
Már a Legend kiválasztását eredmé-
nyező pályázat körülményei is érde-
kesek. A PVH kiírására összesen há-
rom cég jelentkezett, ám ebből kettő 
tulajdonosi és vezetői köre között 
komoly összefonódások mutatkoz-
nak. 
Az is igen sajátos, hogy a Legend 
Hungary akkori tulajdonosa a ma 
rendelkezésre álló információk sze-
rint a PVH egyik volt alkalmazott-
jának hozzátartozója – áll a közle-
ményben.
Ez az alkalmazott volt a pályázat bírá-
lóbizottságának elnöke, a 2019 decem-
berében visszahívott vezérigazgató 
élettársa, és a neve korábban már fel-
merült a jogi átvilágítás során. Ugyan-
is éppen ezen alkalmazott szüleinek 
érdekeltsége jutott hozzá rendkívül 
kedvező körülmények között egy ko-
rábban feljelentést, majd nyomozást 
generáló PVH-s ingatlanhoz a Szabad-
ság úton.

Egy gyanús 
szoftverbeszerzés
A másik ügy a Vagyonhasznosító in-
formatikai fejlesztéseinek vizsgálata-
kor került az átvilágítók látókörébe. 
Egy Webpartners Kft. nevű cég 2018-
ban és 2019-ben, egészen a jogviszony 
felmondásáig egy szoftver bevezeté-
sére, bérbeadására és szoftverkövetési 
tevékenységre vállalkozott. A program 
célja a vállalatirányítás, pénzügyi, 
számlázási és különböző jogszabá-
lyokkal kapcsolatos tevékenységek di-
gitalizálása lett volna. 
A városháza közleménye szerint a 
pécsi önkormányzat cége a jogvi-
szony felmondásáig összesen több 
mint bruttó 26 millió forintot fize-
tett ki a programért. A rendelkezés-
re álló adatokból viszont arra lehet 
következtetni, hogy egyáltalán nem 
történt szerződés szerinti teljesítés.
Az informatikai fejlesztéssel kapcsola-
tos beszerzés azért is aggályos, mivel 
az említett cég a szolgáltatásra kiírt 
pályáztatásban nem vett részt, a pályá-
zatot elbíráló bizottság részéről pedig 
nem született döntés a nyertes ajánlat-
tevő kiválasztásról. Ezek alapján kér-
déses, hogy mi alapján döntött a ko-
rábbi cégvezetés a szerződéskötésről.
A jogi átvilágítás nyomán a Pécsi Va-
gyonhasznosító Zrt. 2019-ben kineve-
zett vezetője a fenti két ügyben is bün-
tetőfeljelentést tett, a rendőrség pedig 
mindkét ügyben elrendelte a nyomo-
zást, ami már folyamatban van – zárul 
a közlemény.

Tovább dőlnek a csontvázak 
a Pécsi Vagyonhasznosítónál

Két újabb ügyben indult nyomozás Két újabb ügyben indult nyomozás 
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A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. az 
önkormányzattal és a Pécsi Tu-

dományegyetemmel közös összefo-
gásban felkérte az egyetem Műszaki 
és Informatikai Karának építészhall-
gatóit a Vásártér új, egységes arcula-
tának megtervezésére.

 l Pernecker Dávid

Nem mindennapi 
együttműködés 
egy új Vásártérért
A Vásártér Pécs megkerülhetetlen, 
ikonikus és egyértelműen egyik leg-
népszerűbb helye, ez nem vitás. Egy-
egy forgalmasabb vasárnapon 18-20 
ezren is kilátogatnak a közel 700 árus-
nak helyet adó pécsi „nagyvásárba”, 
ahol – kis túlzással élve – tulajdonkép-
pen mindent lehet kapni. Mindent is. 
A vásárba látogatók – valamint ter-
mészetesen a vásárban árusítók – szá-
mára azonban nem csupán a portékák 
végtelennek tűnő kínálata számít, ha-
nem a Vásártér állapota, komfortossá-
ga, optimális kialakítása is.
A Vásárteret üzemeltető Pécsi Vagyon-
hasznosító Zrt. legutóbb 2014-ben 
végzett jelentősebb átalakítást a kul-
tikus helyen, a közeljövőben azonban 
a vagyonhasznosító cég jóval nagyobb 
fejlesztéseket tervez, mondhatjuk úgy 
is, hogy a Vásártér teljesen újjászület-
het. Erre pedig nagy igény van, mind 
a vásározók, mind pedig az árusok ré-
széről. A PVH – az önkormányzattal 
és a Pécsi Tudományegyetemmel kö-
zös összefogásban – felkérte az egye-
tem Műszaki és Informatikai Karának 
építészhallgatóit a Vásártér új, egysé-
ges arculatának megtervezésére, ami 
fontos lépés az elavultnak tekinthető 
tér fejlesztésének, rendezésének és át-
építésének előkészítésében.

„Zöld" szellemiség 
és Vásárváros
A hallgatók a közös munkában két 
mesterszintű kurzus keretében vettek 
rész. Az egyik kurzus során feladatuk 
egy úgynevezett „Vásárváros” egységes 
fejlesztési koncepciójának kidolgo-
zása volt. Ez a lehetséges „Vá-
sárváros” az Expo Centerre, 
az azzal szemközti parko-
ló területére, a Pécsi-víz 
környezetére, valamint 
a Nyugati ipari út közti 
területekre terjedne ki, 
ezeknek a tereknek a 
hasznosíthatóságát 
vizsgálták a hallga-
tók. A másik egyetemi 
óra keretében pedig a 
fenntartható település- 
és környezettervezés té-
makörét vették górcső alá. 
A hallgatók ezen a kurzuson 
megismerték az önkormányzat 
„Európa Zöld Fővárosa” programját, 

amelyet alapul véve öntötték tervekbe 
a Vásártér „zöld” fejlesztésével kapcso-
latos gondolataikat. 

Az uniós támogatási 
ciklusban is nagy szerepe 
lehet a terveknek 
– Pécsi vagyonhasznosítóként fontos 
számunkra, hogy olyan egységes ar-
culatú modern tereket alakítsunk ki a 
vásár számára, amik mind esztétiku-
mukban, mind funkcionalitásukban 
jól hasznosulnak. A városi cég, az 

önkormányzat és az egyetem tavaly 
megkötött együttműködésének 
nem titkolt célja, hogy uniós 
támogatások felhasználásával 
olyan koncepciót valósítsunk 
meg, ami zászlóshajója lehet 
Pécs Európa Zöld Főváro-
sa programpályázatának – 
mondta Szabó Szilárd, a Pécsi 
Vagyonhasznosító Zrt. vezér-

igazgatója. 
Szabó Szilárd kiemelte: az elké-

szült ötletterveket felhasználják a 
2021 –2027-es európai uniós támoga-
tási időszakban elérhető támogatások 
hatékonyabb elnyerése érdekében.

– Kiemelt jelentőségű, hogy a pályára 
készülő egyetemi hallgatók már a kép-
zésük során valós feladatokkal talál-
kozzanak, hiszen ez a későbbi szakmá-
juk körülményeit modellezi. Mindig 
figyelünk rá, hogy helyi helyszíneket 
és témát keressünk, ahol láthatók a 
felhasználók, tudunk találkozni a hely-
színhez köthető funkció fejlesztőivel, 
tulajdonosaival is, és így kölcsönös 
inspiráció révén készüljenek a hallga-
tói tervek – foglalta össze az együttmű-
ködést Medvegy Gabriella, a Műszaki 
és Informatikai Kar dékánja.

Virtuális kiállításon 
tekinthetjük meg 
a koncepciókat
Az építészhallgatók elkészült koncep-
cióterveit – szám szerint 21-et – a kar 
oktatói és hallgatói által létrehozott 
virtuális nyilvános kiállításon mutat-
ják be március 8. és 31. között a kar 
honlapján. A virtuális kiállítás meg-
tekintését követően közönségszavazás 
formájában lehetőség nyílik a hallgatói 
munkák értékelésére és véleményezé-
sére is. Fontos, hogy minél többen ve-
gyenek részt ezen a szavazáson, hiszen 
annak eredményét figyelembe fogják 
venni a jövőben megvalósuló, teljesen 
újragondolt Vásártér kialakítása során. 

A vásártéri árusok szerint 
is ráfér a megújulás 
a területre
A Pécs TV stábja a napokban készített 
egy riportot a Vásártéren, ahol a jelen-
legi állapotokról kérdezték a pécsi vásá-
rozókat. A városi televíziónak több árus 
is elmondta, hogy a szociális helyisé-
gekre – az illemhelyekre és mosdókra – 
valóban ráférne a fejlesztés. Fontosabb 
ugyanakkor – mondta egy árus – hogy 
a Vásártér egyes járdái repedezettek, 
feltöredezettek, ebből kifolyólag pedig 
történtek már balesetek is. Több árus is 
kiemelte, hogy esős időben a kátyúkban 
rendszeresen megáll a víz, ami miatt a 
vásárlók nem tudnak megállni a stan-
dok előtt. Problémaként említették 
továbbá, hogy a pavilonokat egysége-
síteni kellene, az árusítóhelyeket pedig 
szervezettebben is szét lehetne osztani 
a területen, valamint nagy igény lenne a 
sorok kiszélesítésére is.
A városi vagyonhasznosító cégtől meg-
tudtuk: ismerik a vásározók és az áru-
sok felvetéseit, észrevételeiket, éppen 
ezek miatt dolgoznak egy nagyszabá-
sú és átfogó fejlesztés megvalósításán, 
aminek első állomása a Műszaki és In-
formatikai Karral közös projektjük.

A cikkben látható 
látványtervek forrása: PTE MIK

A pécsi egyetem építészhallgatóinak 
tervei alapján születhet újjá a Vásártér
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Habár a kormányzati kommuniká-
ció egy kissé botladozott az óvo-

dák bezárásával kapcsolatban, végül 
kiderült: lehetséges gyermekfelügye-
letet kérni a március 8-tól április 7-ig 
tartó időszakban is. A helyi önkor-
mányzat által fenntartott pécsi in-
tézmények esetében a nagymértékű 
rugalmasságnak, valamint a szülők, 
a dolgozók és a fenntartó támogató 
hozzáállásának köszönhetően szin-
te zökkenőmentes az átállás. Erről 
bővebben Hirdiné Deák Diána, a Vá-
rosközponti Óvoda vezetője beszélt 
lapunknak.

 lMatoricz Tekla
Az óvodavezető elmondta: több pécsi 
óvodában is voltak megbetegedések, 
így szerinte jó döntés volt az intézmé-
nyek ideiglenes bezárása, még akkor 
is, ha ez a dolgozók számára többletfel-
adattal, a szülők részéről pedig esetleg 
logisztikai problémákkal jár.
– Kollégáimmal minden kormányza-
ti döntésről tájékoztatjuk a szülőket, 
mert most talán minden eddiginél 
fontosabb a jó kommunikáció. A 
fenntartó részéről Nyőgéri Lajos al-
polgármesterrel is folyamatosan kap-
csolatban állunk, neki is mindig beszá-
molunk az önkormányzati fenntartású 
óvodák vezetői által közösen megho-
zott döntésekről. Mi, intézményveze-
tők egy csapatként dolgozunk, minden 
változást együtt beszélünk meg és az 
intézkedéseket is így vezetjük be. A 
szünet utáni első óvodai napunk jelen 
állás szerint április 7-e lesz, bízunk 
benne, hogy a mostani szabályozással 
megakadályozhatjuk, hogy tovább ter-
jedjen a fertőzés. Hangsúlyoznom kell 
azt is, hogy nagyon hálásak vagyunk 
a szülőknek, mert lehetőségeikhez 
mérten abszolút rugalmasan kezelik 

a helyzetet – fejtette ki Hirdiné Deák 
Diána.
Elmondta, hogy a családoktól azt kér-
ték: csak akkor igényeljék a rendkívüli 
szünet alatti gyermekfelügyeletet, ha 
tényleg nem tudják másként meg-
oldani a mindennapokat. Ugyanis a 
kormány is azt kérte a szülőktől, hogy 
munkavégzés vagy védekezésben való 
részvétel esetén éljenek a lehetőséggel.
Mint megtudtuk, az előzetes igényfel-
mérés alapján elmondható: a szülők 
nagyon igyekeztek, az első két hétben 
megoldják a gyermekük napközbeni 
ellátását. Az óvodákkal kapcsolatban 
álló családok 8-15 százaléka kérte csak, 
hogy a gyerek az intézményben lehes-
sen napközben, de persze tagintézmé-
nyenként eltérő a létszám. Ez azért is 
szerencsés, mert így – illetve annak kö-
szönhetően, hogy minden egyes tagin-
tézményben van felügyelet – a lehető 
legkisebb létszámú csoportokban tud 
tovább folyni az óvodai élet, ami lénye-
ges vírusvédelmi szempontból.
Az intézményvezető hozzátette, úgy 
látják, hogy a március 16-ával és a 
22-ével kezdődő munkahetekben már 
akár 20 százalékra is növekedhet az 
óvodák kihasználtsága, mert sok szülő 
ennyi ideig már nem tud otthon ma-
radni, vagy más módot találni a gyer-
mekfelügyeletre. 
Azt is tudni kell, hogy a felügyeleten 
kívül lehet kérni szociális étkeztetést 
is, sokan csak ezt a szolgáltatást veszik 
igénybe. Minden nap fél 12 és 13 óra 

között vehetik át a szülők a kicsiknek 
szánt ételt az óvodákban. Hirdiné 
Deák Diána lapunknak elmondta, az 
étkeztetést legtöbben a keleti város-
részben veszik igénybe, míg a gyer-
mekfelügyelet a kertvárosi és a nyugati 
városrészi tagóvodák esetében a leg-
népszerűbb.
– Mindemellett minden intézmé-
nyünkben folyamatos és fokozott a 
fertőtlenítés, valamint szigorú járvá-
nyügyi szabályok mellett működünk. 
Azoknak a sajátos nevelési igényű 
gyermekeknek, akik speciális fejlesz-
tésre szorulnak pedig most az utazó 
gyógypedagógusok a személyes talál-
kozást helyettesítő, a helyi sajátossá-
gokhoz igazodó alternatív technikák 
alkalmazásával foglalkoznak, mely-
ben számítanak a szülők segítségére. 
A koronavírus-járvány óta megválto-
zott az életünk, arra is hangsúlyosan 

figyelünk kell, hogy a lehetőségekhez 
mérten ugyanolyan biztonságosak és 
színesek legyenek az óvodai foglal-
kozások, mint a járvány előtt, hogy 
a tapasztalatok és élmények szerzése 
továbbra is megvalósuljon. Nagyon 
odafigyelünk a gyerekek és a dolgozók 
mentálhigiéniájára is. A legnehezebb 
talán az, hogy jelenleg nem használ-
hatjuk a közösségi tereket, valamint 
nem szervezhetünk kirándulásokat, 
nem hívhatunk külső előadókat sem 
az intézményekbe, nincsenek családi 
napok, rendezvények – mondta el la-
punknak Hirdiné Deák Diána.
Hozzátette: Egyéves viszonylatban úgy 
látják, hogy tavaly tavasszal nagyobb 
volt az ijedség, de most van tényleges 
veszély. Ezért nagyon fontos szerinte 
a szigorú eljárásrend, a szoros együtt-
működés a családok és az óvoda kö-
zött.

Nem könnyű most az óvodáknak és a szülőknek, 
de a pécsiek összefogtak és jól veszik az akadályokat

Pécsett tehát ügyeleti rendszerben igényelhetik a szülők gyermekük intéz-
ményi felügyeletét, amiről a helyi önkormányzat közleményben tájékozta-
tott.

Íme a lényeg, pontokba szedve:
 ÄA szülők az óvodavezetőnek jelezhetik igényüket (elektronikusan vagy 
papír alapon) a felügyeletre.
 ÄHa lehetőség van rá, minden kicsit saját ovijában fogadnak, változás ese-
tén értesítik a szülőket.
 ÄAkik nem kértek felügyeletet, az ebédet elvihetik az óvodából.
 ÄAz ovikba szülők nem léphetnek be.
 ÄMinden bölcsőde nyitva van.
 ÄAzokban az iskolákban, ahol van ügyelet, étkezést lehet kérni a gyere-
keknek.

Az intézményvezető egy csapatként dolgoznakAz intézményvezető egy csapatként dolgoznak
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A Csorba Győző Könyvtár (CSGYK) két online vi-
deós kezdeményezésére hívjuk fel olvasóink 

figyelmét. A Körbirodalom Gyermekkönyvtár idén 
is versmondó versenyt hirdet a magyar költészet 
napja alkalmából általános iskolásoknak, a jár-
ványhelyzetre való tekintettel interneten várják 
a gyerekek nevezését. Emellett kicsiknek és na-
gyoknak indít izgalmas videósorozatot a pécsi 
könyvtár Megyénk Tájai – Mesék Tájai címmel.

 lMatoricz Tekla 

A gyerek jól szaval, imád videókat 
készíteni, ráadásul versenyezni is? 
Jó hírünk van! A Csorba Győző Könyvtár Körbiro-
dalom Gyermekkönyvtárának felhívásra általános 
iskolás gyermekek nevezhetnek szabadon válasz-
tott, életkoruknak megfelelő verssel. A nevezni 
szándékozóktól a versprodukcióról készült videó-

felvételt kérik elküldeni április 1-ig e-mailben a 
korbirodalom.versmondo@gmail.com címre. A 
jelentkezéshez szükséges továbbá egy szülői bele-
egyező nyilatkozat, amit a levélhez kérnek csatolni.

Néhány technikai információ:
 ÄA levélben a nevezők írják meg a jelentkező ne-
vét, iskoláját, osztályát, a vers szerzőjét és címét. 
Illetve a szervezők kérik, hogy ezek az adatok 
hangozzanak el a felvételen is.
 ÄMinden jelentkező egy produkcióval nevezhet, 
amely 4 percnél hosszabb ne legyen.
 ÄA feltöltés ajánlott módja: Google Drive, You-
Tube, egyéb fájlmegosztók. Kérik, hogy a videó 
linkjét feltétlenül csatoljuk az e-mailhez.
 ÄAz értékelés és a díjazás során külön elemzik az 
alsó és felső tagozatosok produkcióit.
 ÄAz ünnepélyes eredményhirdetésre április 11-
én kerül sor.

 ÄTovábbi részletek és beleegyező nyilatkozat a 
https://gyermekkonyvtarak.csgyk.hu/online-ver-
smondo-verseny-a-korbirodalomban/ oldalon.

Kicsiknek és nagyoknak indít 
izgalmas videósorozatot a pécsi 
könyvtár
Megyénk Tájai – Mesék Tájai címmel indul márci-
us 16-tól a Csorba Győző Könyvtár videósorozata, 
mely heti két alkalommal jelentkezik.
A program természetesen nem csak gyerekeknek 
szól, a felnőtteket is várják a képernyő elé, a so-
rozat végén ráadásul kvízjátékkal kedveskednek a 
megtekintőknek.
A felvételeket a könyvtár YouTube-csatornáján 
lehet majd megnézni. Emellett érdemes követni a 
CSGYK Facebook-oldalát is, ahol még több rész-
letet osztanak meg folyamatosan a kezdeménye-
zésről.

Online erősít a pécsi könyvtár, versmondóverseny és videósorozat is indul!

Pontosan 500 millió forint uniós 
forrást nyert el a városháza a 

Pákolitz utcában lévő Hétszínvirág 
Bölcsőde bővítésére és felújítására.

 l Szakács Miklós 
Uniós forrásból újulhat meg a pécsi 
Hétszínvirág Bölcsőde. Az előző vá-
rosvezetés eredetileg ugyan egy másik 
intézmény felújítását kezdeményezte, 
azonban a túljelentkezések és az épület 
rossz állapota miatt tavaly már arról 
határozott a városvezetés, hogy a fej-
lesztés áthelyezését kéri.
Ez meg is történt, sőt, január végén a 
benyújtott pályázat pozitív elbírálást 
kapott, így kerek 500 millió forint áll 
rendelkezésre a Pákolitz utcában talál-
ható bölcsi rendbetételére.

Hencsei Zsolt, a terület önkormány-
zati képviselője megkeresésünkre el-
mondta, hogy a bölcsőde épületének 
állapota miatt nagyon is indokolt volt 
a felújítás, majd a tervek részleteiről 
is beszámolt lapunknak. A Mindenki 
Pécsért–Jobbik városházi frakciójának 
tagjától megtudtuk, hogy az épületet 
nemcsak teljeskörűen felújítják majd – 
utólagos külső hőszigetelés, nyílászá-
rócsere, fűtéskorszerűsítés, gépészeti 
fejlesztések is lesznek –, hanem egy új 
épületrészt is hozzáépítenek a bölcsi-
hez.

Ennek köszönhetően a jelenlegi 40 
fős befogadóképesség 60-ra fog nőni. 
Most 4 csoportszoba van az intéz-
ményben, amely egyenként 10 gyer-
mek fogadására alkalmas, azonban a 
munkálatok után 5, külön-külön a je-
lenleginél nagyobb csoportszoba lesz 
majd a bölcsődében, amelyek 12-12 
kisgyereket lesznek képesek befogad-
ni.
A Hétszínvirág Bölcsődével egy épü-
letben működött már eddig is a Biztos 
Kezdet Gyermekház. Az uniós pályá-
zati forrás, a gyermekház épületen 

belüli területének fejlesztésére nem 
használható fel. Azonban, mivel a vá-
ros álláspontja szerint ez a szolgáltatás 
szervesen kapcsolódik a bölcsődei ne-
veléshez, és szakmailag elképzelhetet-
len a szétválasztásuk, ezért a közgyűlés 
már tavaly 30 millió forint saját forrást 
biztosított az érintett épületrész mo-
dernizációjára.
A fejlesztés közbeszerzési eljárása ha-
marosan elindulhat, így nem kell már 
sokat várni, hogy ne csak megújuljon, 
de bővüljön is a Pákolitz utcai bölcsi.

500 millióból újulhat meg a bölcsőde,  
40 helyett 60 gyermeket tud majd fogadni

A bölcsőde épületének állapota miatt indokolt volt a felújításA bölcsőde épületének állapota miatt indokolt volt a felújítás
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Újra használhatjuk a PécsiKe elekt-
romos közbringarendszerét, elin-

dult a 2021-es szezon. A kora tavaszi 
időben már többen fel is pattantak 
a városi e-biciklikre, ennek apropó-
ján utánajártunk annak, hogy vajon 
mi történt a bringákkal a téli szünet 
alatt, és annak is, hogy történt-e vál-
tozás a díjszabásban.

 l Pernecker Dávid
Nemsokára két éve annak, hogy 2019 
június elején elindult Pécs elektromos 
közösségi kerékpármegosztó rendszere, 
a PécsiKe, amelynek második szezon-
ja tavaly télen ért véget. Mint ismert, 
a városban 7 darab dokkolóállomás 
működik, melyekben 10-10 elektro-
mos, környezetbarát bicikli töltődhet 
egy időben. A jelenleg is bővülő pécsi 
bicikliútvonalak kihasználtságát növelő 
dokkolókat a 400 ágyas klinika (a PTE 
Klinikai Központja) és a Zsolnay-ne-
gyed közötti szakaszon építették ki. A 
2021-es szezonkezdés kapcsán érdemes 
feleleveníteni az e-bicajok legfontosabb 
előnyeit is: az e-bringákkal akár 40 kilo-
métert is megtehetünk egy töltéssel, az 
elektromos rásegítésnek köszönhetően 
pedig a mecsekoldali utakon is könnye-
dén feltekerhetünk.
A 2021-es szezon indulása kapcsán a 
Biokom Nkft.-től megtudtuk, hogy a 
téli időszakban a kerékpárok a gyártó 
által előírt, évente esedékes ellenőrzé-

sen, karbantartáson és szükség szerinti 
javításon estek át, de a hibás, elhaszná-
lódott alkatrészeket is ilyenkor cserélik 
ki a bringákon.
A szezon indulását mindemellett meg-
előzte a kerékpárgyűjtő-állomások elle-
nőrzése is. A Biokom Nkft. lapunkkal 
közölte, hogy mivel a dokkolóállomá-
sok az időjárási viszontagságainak is ki 
vannak téve, ezért a fém alkatrészeknél 
(például zárnyelvnél vagy a töltőcsatla-
kozónál) fordulhatnak elő érintkezési 
problémák. Az ellenőrzés során hibát 

is tapasztaltak néhány dokknál, ame-
lyeket ideiglenesen kivontak a forga-
lomból, ugyanakkor a javításuk a kö-
zeljövőben meg fog történni. Emellett 
kiemelték, hogy a párás, hűvös reggele-
ken kontakthibákat tapasztalnak egyes 
dokkolóknál, de ezek a hőmérséklet 
emelkedésével, a nedvesség elpárolgá-
sával meg is szűnnek. A felhasználók 
számára vonatkozó kérdéseinkre a vá-
rosüzemeltetési cég közölte, hogy a ta-
valyi szezonban a járvány miatt a már-
cius-májusi időszak gyenge forgalmat 

hozott, viszont a július-augusztusi fel-
használószámok a 2019-es szezonhoz 
képest jobban alakultak.

Az idei szezonban a tavalyi 
forgalmat, illetve a tavalyi 

használati számokat várják.

Az árakban nem 
történt változás, azok a 
2020-as díjszabásban 
meghatározottak 
maradtak:

 ÄÉves bérlet: 7500 forint
 ÄKedvezményes éves bérlet: 6000 
forint
 ÄFéléves bérlet: 6000 forint
 ÄKedvezményes féléves bérlet: 4800 
forint
 ÄHavi bérlet: 1750 forint
 ÄKedvezményes havi bérlet: 1400 
forint
 ÄAki még nem rendelkezik PécsiKe 
kártyával, annak díja: 600 forint/
kártya

Az alkalmi felhasználók 
számára a jegyek díjai:

 Ä 24 órás jegy: 350 forint
 Ä 72 órás jegy: 700 forint
 Ä 7 napos jegy: 1200 forint

Elindult a PécsiKe új szezonja

A pécsi zöldkataszter segíteni 
fogja a város zöldfelületeinek, 

fáinak védelmét, ápolását és fejlesz-
tését. Erre pedig nagy szükség van, 
hiszen a fák a levegő tisztításával 
életeket menthetnek.

 l Pernecker Dávid
Az önkormányzat a 2019-ben indult 
HungAIRy LIFE integrált projekt ke-
retén belül tehet a városi zöldkörnyezet 
megóvásáért, frissítéséért, és egyben a 
levegőminőség javításáért is. Ez a pécsi 
zöldfelületi kataszter, amely idén janu-
ártól megvalósítási fázisába lépett. Töb-
bek között azonosítják majd az egyes 

pécsi fákat és meghatározzák azok 
korát, állapotukat, esetleges betegsége-
iket. Így látni fogják, hogy mikor van 
szükség egyes növények cseréjére, nö-
vényvédelmi beavatkozások elvégzésé-
re. A lényeg: a kataszter segíteni fogja a 
város zöldfelületének, fáinak védelmét, 
ápolását és fejlesztését. Erre pedig nagy 
szükség van, hiszen – ahogy az alábbi-
akban látni fogjuk – a fák a levegő meg-
tisztításával életeket menthetnek. 
Szénásy Luca, az önkormányzat öko-
menedzsere lapunknak elmondta, 
hogy a levegőminőség javítása, a 
szennyezőanyagok kibocsátásának 
csökkentése mindannyiunk közös 
érdeke, hiszen az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) adatai szerint Eu-
rópában 8 halálesetből egy a légszeny-
nyezéshez köthető. A légszennyező 
anyagok közül a legnagyobb veszélyt a 
szálló por jelenti, amely elsősorban a 
nem megfelelő lakossági tüzeléssel és a 
közlekedés során a gépjárművek kipu-
fogójából vagy a gépjárművek által a 
leülepedett port felverve kerül a leve-
gőbe. A fák pedig ezektől a szennyező 
részecskéktől kifejezetten érdekes mó-
don óvnak meg minket.
– A fáknak, növényeknek számos 
környezeti hasznuk van, továbbá a 
mentális egészségünkre is pozitívan 

hatnak, tehát nem csak esztétikai sze-
repet szolgálnak egy város életében. 
Párologtatásukkal, árnyékolásukkal 
és hőkiegyenlítő hatásukkal javítják 
közvetlen környezetünk klímáját, vé-
dik a talajt az eróziótól, valamint a 
rezgések és a környezeti zaj ellen is vé-
delmet nyújtanak. Leginkább persze a 
szén-dioxid-megkötő és oxigénterme-
lő képességük szokott a figyelem előte-
rébe kerülni. Azonban fontos megem-

líteni a légszennyezőanyag-megkötő 
képességüket is, tehát a fák képesek 
lekötni a levegőből származó légszeny-
nyező anyagok egy részét – mondta.
A fentiek kapcsán Szénásy Luca fel-
hívta a figyelmet arra, hogy egy hazai 
kutatás szerint egyes fák több tonná-
nyi ólom- és egyéb nehézfém-tartalmú 
szálló port vonnak ki a légtérből. A 
vizsgált fafajok közül a szőrös-moly-
hos levelű ezüsthárs bizonyult a leg-
hatékonyabbnak a por kiülepítésében. 
Szénásy Luca szerint a kutatás egyik 
legfontosabb konklúziója az, hogy a 
sűrűn lakott városi területeken ér-
demes megfontolni a légszennyező 
anyagok szűrése szempontjából legha-
tékonyabb fafajok telepítését a város-
építészeti megoldások során. 
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával va-
lósul meg.

HungAIRy Pécs: Ezért kell óvni a város fáit

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.

A bringák átestek a szükséges karbantartáson A bringák átestek a szükséges karbantartáson 
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Mivel a kormány nemrég 50-ről 80 
százalékra emelte a Zöld Busz 

Program támogatási intenzitását, 
így Pécs is több támogatást hasz-
nálhat fel e-busz programjában. Je-
lenleg a korábban beadott pályázati 
anyag átdolgozása folyik.

 l Pécsma.hu
A Zöld Busz Projektiroda tájékozta-
tása alapján március elején derült ki, 
hogy a kormány 50-ről 80 százalékra 
emelte a Zöld Busz Program támoga-
tási intenzitását, így a város is 30 szá-
zalékkal több támogatást használhat 
fel e-busz programjában. Ez azt jelen-
ti, hogy az eredeti tervekhez képest 
akár több elektromos busz is érkezhet 
Pécsre – közölte lapunkkal a pécsi ön-
kormányzat. Mint írják, „Pécs önkor-
mányzata üdvözli a döntést és örömét 
fejezi ki, amiért a kormány elfogadta a 
nagyvárosok ez irányú jelzéseit”.
Az eredeti tervek szerint a projekt ke-
retében 8 elektromos szólóbuszt vásá-
rolt volna Pécs, most azt vizsgálja az 
önkormányzat szakértők bevonásával, 
hogy ha valóban nő a felhasználha-
tó pályázati keret, a város tud-e több 
buszt fogadni. Fontos kiemelni, hogy: 
a pályázaton egyelőre nem nyert a pé-
csi önkormányzat, jelenleg a beadott 

anyag átdolgozása folyik Ruzsa Csa-
ba alpolgármester irányítása alatt, a 
városvezetéstől pedig senki más nem 
kapott felkérést arra, hogy bármilyen 
kormányzati szervvel bármilyen mi-

nőségben tárgyaljon vagy egyeztessen 
a projektet illetően.
„Megvannak a szükséges elérhetősé-
gek, tudjuk, hogy kivel, mikor és miért 
kell tárgyalni annak érdekében, hogy 

az önkormányzat újabb elektromos 
buszokat tudjon a pécsiek rendelkezé-
sére bocsátani. Amint valóban nyer a 
pályázat, arról értesíteni fogjuk a pé-
csieket” – írja az önkormányzat.

Zöld Busz Program: még több e-busz érkezhet Pécsre

A Déli Ipari Parkba március 3-ától 
indult a menetrend szerinti helyi 

buszjárat. Az 52-es jelzésű buszok-
kal az Időjós útig közlekedhetnek a 
pécsiek, ezzel az ipari zónában épült 
üzemcsarnokok dolgozói juthatnak 
el munkahelyükre.

 l PécsMa.hu
– A Matro Kft. új üzemcsarnokát 
tavaly nyáron adtuk át, azóta a gép-

gyártó cég több mint 40 fővel növelte 
munkavállalóinak számát. Ezen kí-
vül két új üzemcsarnok is elkészült, 
egy 4 ezer, illetve egy 10 ezer négy-
zetméteres létesítmény, amelyekbe 

egy hazai, illetve egy nemzetközi 
szállítmányozási cég költözik be 
várhatóan nyáron. Ezen felül to-
vábbi befektetőkkel folytatunk elő-
rehaladott tárgyalásokat, amelyek 

eredményeként további csarnokok 
épülhetnek az ipari parkban. Mind-
ezek alapján indokolt az új buszjárat 
indítása, amelynek menetrendjét a 
későbbiekben a betelepülések üte-
mében sűríteni lehet – fogalmazta 
meg Ruzsa Csaba, Pécs gazdaságért 
felelős alpolgármestere.
Az 52-es járat a Fagyöngy utca és az 
Időjós utca között közlekedik az alábbi 
útvonalon:

A járat megállóhelyei az 
Időjós út felé:
• Fagyöngy utca,
• Galilei utca,
•  Időjós út.

Az 52-es állomásai a Fagyöngy 
utca felé:

• Időjós út,
• Pascal utca,
• Fagyöngy utca.
A járat menetrendjét a műszakvál-
tásokhoz igazította a Tüke Busz Zrt. 
Ezzel együtt megváltozik az 51-es járat 
menetrendje is, az új járat, illetve az 
51-es buszok új indulási időpontjait az 
alábbi táblázatok tartalmazzák.

Új buszjárat Pécsett: az 52-es 
a Déli Ipari Parkba viszi az ott dolgozókat

A kormány 50-ről 80 százalékra emelte a Zöld Busz Program támogatási intenzitásátA kormány 50-ről 80 százalékra emelte a Zöld Busz Program támogatási intenzitását

A járat a Fagyöngy utca és az Időjós utca között közlekedikA járat a Fagyöngy utca és az Időjós utca között közlekedik
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Az önkormányzatnál több ötle-
tet és tervet is megfogalmaztak 

annak érdekében, hogy a pécsi ven-
déglátó-vállalkozások a járványügyi 
veszélyhelyzet vége után a lehető 
legnagyobb lendülettel és legna-
gyobb önkormányzati támogatással 
tudjanak újra megnyitni.

 l Pernecker Dávid
Ahogy arról többször beszámoltunk a 
Pécsi Hírekben és a PécsMa.hu hírpor-
tálon, az önkormányzat vagyonhasz-
nosító cégétől helyiséget bérlő vendég-
látó-vállalkozásokat a városvezetés és 
a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. számos 
alkalommal részesítette jelentős ked-
vezményekben (a csomagok összesen 
több százmillió forintos támogatást 
jelentenek a PVH bérlőinek) a járvány 
kitörése óta. 
A fentiekhez kötődik az is, hogy Pé-
terffy Attila polgármester a nehéz 
helyzetben lévő pécsi vendéglátósok 
képviselőivel folytatott egyeztetése után 
jelentette be: márciusban közös javasla-
tokat fognak kidolgozni a vendéglátók 
támogatására. Ezen a beszélgetésen 
egyrészt szó volt arról, hogy miként 
tudják helyi szinten kezelni a jelenlegi 
helyzetet, másrészt pedig arról is, hogy 
a járvány utáni újranyitáskor milyen 

fejlesztési lehetőségekkel tudják majd 
segíteni a vendéglátósokat.
Ezek az említett utóbbi lehetőségek je-
lenleg is kidolgozás alatt állnak, ugyan-
akkor Auth István önkormányzati 
képviselő (DK–Mindenki Pécsért) la-
punknak felvázolt néhány tervfázisban 
lévő javaslatot. Mint mondta, jelenleg 
ott tartanak, hogy a vendéglátósok-
kal közösen kitalálják, hogy számukra 
milyen megoldás vagy megoldások a 
leginkább kedvezők, mivel tudnának 

számukra az újrainduláshoz a lehető 
legnagyobb lendületet adni. Az egyik 
ilyen intézkedés lehet például az – foly-
tatta –, hogy a Tüke Kártya felhasználási 
lehetőségeinek kibővítésével támogat-
nák az újranyitott vendéglátóhelyeket.
– A Tüke Kártyán belül egy olyan ked-
vezménycsomagról lehet szó esetleg, 
amelybe még az önkormányzat is be 
tudna szállni egy bizonyos keretösszeg-
gel. Tehát például egy kupon formájá-
ban egy adott felhasználható keretet 

adnánk a Tüke Kártya mellé azoknak 
a pécsieknek, akik egy újranyitott pécsi 
étteremben szeretnének egyet ebédelni, 
vagy vacsorázni – fejtette ki.
Ötletszinten felmerült többek között 
egy másik vendéglátósokat érintő 
támogatási forma is: Auth István el-
mondta, hogy megfontolandó lehet a 
vendéglátósok teraszdíjának teljes el-
engedése a nyitást követő meghatáro-
zott időszakra is (mint ismert, Péterffy 
Attila tavaly elrendelte, hogy a járvá-
nyügyi veszélyhelyzet megszűnéséig a 
vendéglátósoknak nem kell kifizetni-
ük ezt a díjat). Hozzátette, hogy ha az 
éttermek díjmentesen megnyithatják 
teraszaikat, akkor az közvetve a szom-
szédságukban, közelükben lévő üzle-
tek forgalmát is növelheti.
– Természetesen még vannak továb-
bi ötleteink és terveink is, amelyeket 
meg kell vitatnunk a vendéglátósok-
kal is, akiktől szintén várunk jelenleg 
még új javaslatokat a nyitást követő 
időszakra vonatkozóan. Kiemelt fi-
gyelemmel kezeljük továbbá azoknak 
a vendéglátóhelyeknek a támogatását, 
akik a tavaszi-nyári időszakban bevé-
teleik jelentős részét rendezvényeken, 
kitelepüléseken szerezték, és akiknek 
a túléléséhez nem feltétlenül elég a 
kiszállítás vagy az elviteles megoldás – 
mondta Auth István.

A pécsi vendéglátósok a járvány után is számíthatnak segítségre

A világméretű elhízásra és az ennek 
következményeként társuló beteg-
ségekre hívják fel világszerte a fi-
gyelmet a szakemberek minden év 
március 4-én, az ehhez kapcsolódó 
világnapon. Különösen fontos fog-
lalkozni ezzel a problémával, mivel 
kutatók szerint a jelenlegi trendek 
mentén haladva 2025-re várhatóan 
minden ötödik ember elhízott lesz a 
Földön. 

A Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai 
alapján Magyarország lakosságának 
kétharmada túlsúlyos, vagy elhízott 

kategóriába sorolható. Ennek a ten-
denciának a megtörésére vállalkoztak 
Pécsett, a helyi Egészségfejlesztési 
Iroda (EFI) munkatársai: januárban 12 
hetes, ingyenes életmódváltó progra-
mot hirdettek a lakosság részére. 

A programba szép számmal jelentkez-
tek, fiatalok és idősebbek is egyaránt – 
a legtöbben egészségesebben szeret-
tek volna táplálkozni, valamint megsza-
badulni az évek során felszedett plusz 
kilóktól. Most, hogy a programban 
részt vevők már a 12 hetes periódus 
felén túljutottak, az EFI munkatársai 
örömmel nyitják meg a lehetőséget az 
újonnan becsatlakozók előtt. 

Mit ad az embernek 
a program? 
A 12 hetes program során a résztve-
vők folyamatos segítséget kapnak az 
életmódjuk megváltoztatásában, at-
tól függően, hogy egészségesebben 
szeretnének táplálkozni, vagy inkább 
a fogyás a céljuk. A legtöbben már rö-
vid idővel a közös munka megkezdése 
után változásokról számoltak be, úgy-
mint: rendszeresebb és egészsége-
sebb táplálkozási szokások, testzsír-
százalék-csökkenés, megnövekedett 
energiaszint, valamint javuló egészsé-
gi állapot. Emellett persze nem mehe-
tünk el az elhízásból fakadó krónikus 
betegségek kialakulási rizikójának 
csökkenése mellett sem.

A 12 hetes időszak alatt receptekkel, 
hasznos tanácsokkal és nye-
reményjátékokkal kedves-
nek a résztvevőknek. A 
programról kért visz-
szajelzések alap-
ján a válaszadók 
50 százaléka 
teljesen elége-
dett, valamint 
további 30 
s z á z a l é k a 
e l égede t t 
a program 
által nyúj-
tott segít-

séggel. Emellett a válaszadók 80 szá-
zaléka nyilatkozott úgy, hogy ajánlaná 
ismerőseinek és családtagjainak a 
programot, ami mindenképpen pozi-
tív visszacsatolás az EFI munkatársai 
számára.

Csatlakozni ér!
A jövőben lehetőség nyílik a II. turnus-
ba való jelentkezésre, amelyre már 
tudnak regisztrálni az efi.pecs@eei-
pecs.hu e-mail-címen. További infor-
mációt a PMJV Egyesített Egészség-
ügyi Intézmények honlapján (https://
www.eeipecs.hu/eletmodvalto-prog-
ram) kaphatnak a programról. A je-
lentkezési határidő: 2021. április 12. 

Van megoldás: így tehetünk egészségünkért és az elhízás ellen! 

Közös javaslatokat fognak kidolgozni Közös javaslatokat fognak kidolgozni 

A programba sok fiatal jelentkezettA programba sok fiatal jelentkezett
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17 tonna, összesen 120 köbméternyi 
hulladékot takarítottak el Pécsbá-

nyán, a Kórház utcai omladozó, la-
katlan épület mellől az elmúlt hetek-
ben a Pécsi Ellátó Központ, a Biokom 
Nonprofit Kft. és a Pécsi Vagyonhasz-
nosító Zrt. együttműködésének ered-
ményeként.

 l PécsMa.hu

Íme a lényeg pontokba 
szedve:

 ÄA területet éve óta lomok, kommu-
nális jellegű hulladék, építési tör-
melék és elhagyott gumiabroncsok 
borították, amik nagyon zavarták 
az arra járókat, ott élőket.
 ÄA munkák két hétig zajlottak, a 
7000 négyzetméteres területen 120 
köbméter hulladékot szedtek össze 
a szakemberek, amelynek tömege 
17 tonna.
 ÄAz illegális hulladéklerakás máshol 
is probléma, 15 millió forintba ke-
rül a városnak a szeméttelepek fel-
számolása, hiába van évente kétszer 
lomtalanítás.
 ÄAz önkormányzat célja, hogy visz-
szaszorítsa az illegális hulladéklera-
kást, ezért 10 mobilkamerát szerez 
be a problémás, „újratermelődő” 
helyekhez.

A városháza teljes 
közleménye:
„Három önkormányzati cég, a Pécsi 
Ellátó Központ, a Biokom Nonprofit 
Kft. és a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 
összefogásával tisztult meg a Kórház 
utca 6. szám alatti, mára már lakatlan 
épület környéke. Az egykor gondo-
zott terület siralmas látványt nyújtott 
a rengeteg szemét miatt. Legfőképpen 
lomok és kommunális jellegű hulladék 
borította, de építési törmelék és elha-
gyott gumiabroncsok is bántották az 
arra járók szemét. Ezt elégelték meg az 
önkormányzati cégek, és fogtak össze 
a takarítás érdekében.
A Pécsi Ellátó Központ közmunkásai 
végezték a hulladékok összegyűjtését, 
a Biokom Nonprofit Kft. a hulladék-
szállítást, a Pécsi Vagyonhasznosító 
Zrt. pedig anyagi segítséget nyújtott. 
A munkát két héten keresztül 10-11 
fő végezte, akik az épület, és az azt kö-
rülvevő mintegy 7000 négyzetméter 
nagyságú terület megtisztítása során 
120 köbméter hulladékot szedtek ösz-
sze, amelynek tömege elérte a 17 ton-
nát.
Az ellenőrizetlen körülmények közötti 
hulladéklerakás nagy ütemben zaj-
lik a szelektív gyűjtőszigetek és egyéb 
közterületek, beépítetlen önkormány-
zati ingatlanok esetében. A szemét 

megjelenése legfőképpen városképi és 
környezetvédelmi szempontból okoz 
gondot, de akár közegészségügyi koc-
kázatot is jelenthet. Nagyon komoly 
problémáról van szó, ugyanis nagy-
ságrendileg 15 millió forint körüli ösz-
szeget emészt fel a hulladékkupacok 
folyamatos felszámolása, amit más 
városüzemeltetési feladat ellátására is 
lehetne fordítani.
Emellett az illegális lerakók felszámo-
lásának a gyors visszatermelődés miatt 
legtöbbször csak rövid ideig van lát-
ható eredménye. A közszolgáltató évi 
kétszeri lomtalanítást biztosít, továb-
bá három hulladékudvar is a lakosság 
rendelkezésére áll, ahol bizonyos meg-

kötések mellett térítésmentesen adha-
tó le hulladék, ám ezeket a szolgáltatá-
sokat sokan nem használják, helyette 
inkább illegális lerakókban helyezik el 
a szemetüket.
Egyértelmű cél, hogy mindenképpen 
vissza kell szorítani az illegális hul-
ladéklerakást, ezért megkezdtük tíz 
mobilkamera beszerzését, amelyeket 
a rendszeresen újratermelődő lera-
kókhoz helyezünk ki figyelemfelhívó 
táblákkal kiegészítve. A kamerák üze-
meltetését a Pécsi Közterület-felügye-
let fogja végezni, és a felvételek alapján 
a hatósági intézkedést is ők kezdemé-
nyezik majd a szabálysértőkkel szem-
ben.”

A sérelemdíj iránti követelésétől ugyan eláll, de 
a Vicze Csilla elleni bírósági keresetet a becsü-

letsértés vádjával egészíti ki Péterffy Attila és jogi 
képviselője. A március 3-i perfelvételi tárgyalás 
igen rövid volt.

 l Nimmerfroh Ferenc
Pécs polgármestere „jó hírnevének megsértése mi-
att" személyiségi jogi pert indított még tavaly a Ci-
vilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője, dr. Vicze 
Csilla ellen. Péterffy Attila szerint ugyanis az önkor-
mányzati választási kampány idején valótlant állítva 
bírálta őt a hőerőmű vezérigazgatójaként végzett 
tevékenységében, méghozzá a következő mondattal: 

„Péterffy Attila 2008–2015-ig a Pannon Hőerőmű 
vezérigazgatójaként durván hárommillió tonna fát 
égetett el a hőerőmű kazánjaiban”. Pécs polgármeste-
re január 20-ai közleményében azt írta: Vicze Csilla 
a választási kampány során „egy független civil szer-
vezet mögé bújva nagy nyilvánosság előtt valótlanul 
azt állította” róla, hogy bűncselekményt, környezet-
károsítást követett el.
A januári perfelvételi tárgyalásról szóló cikkünkben 
azt írtuk: a tárgyalás során felmerültek olyan szem-
pontok, amelyek kapcsán a felperes és ügyvédje úgy 
döntöttek, a megfelelő jogorvoslat érdekében módo-
sítják a keresetet.

A tárgyalás március elején folytatódott 
a Pécsi Törvényszéken.

Mint kiderült: a felperes, Péterffy Attila bővítette ke-
resetét, az alperes, Vicze Csilla részéről pedig ellen-
kérelem érkezett.
Péterffy Attilát nem idézték a tárgyalásra. Jogi kép-
viselője elmondta, már becsületsértéssel is vádolják 
Vicze Csillát, aki szerintük tudatos nyilatkozataival 
Péterffy társadalmi megítélését hátrányosan befolyá-
solta, mégpedig indokolatlanul. Az ügyvéd szerint 
Vicze nyilatkozataival konkrét bűncselekményre, 
környezetkárosításra utalt, és ez túlmegy a szabad 
véleménynyilvánítás szabadságán, még akkor is, 
ha ezek a kijelentések egy politikai szerepet vállaló 
személy kapcsán hangzottak el. Megerősítette: az 
eredeti keresetet változatlan formában fenntartja, a 

nóvum a becsületsértés. Hozzátette viszont, hogy a 
sérelemdíj iránti követeléstől elállnak.
Az alperes ügyvédje a bíró kérdésére elmondta, az 
ellenkérelmet fenntartja. A becsületsértésre vonat-
kozó vádra reagálva pedig a „gondatlan hamis vád” 
büntetőjogi tényállására hívta fel Péterffy Attila jogi 
képviselőjének figyelmét. 
Minderre Pécs polgármesterének ügyvédje annyit 
mondott: ezek a kijelentések elhangzottak.
Vicze Csilla ügyvédje egy eljárásjogi megjegyzéssel 
folytatta: szerinte a felperes meghallgatása folytatá-
sának kellett volna következnie, és azzal, hogy Pé-
terffy nem jelent meg, mulasztott, mivel az alperesi 
oldalt „elzárta a bizonyítástól”, ezért álláspontja sze-
rint megfordul a bizonyítási teher, hiszen nem tud-
nak kérdéseket intézni hozzá. A tárgyalás elhalasztá-
sát kérte a bírótól.
Péterffy Attila ügyvédje csatlakozott az indítvány-
hoz, mint mondta, egyetért az elhalasztással, szerinte 
is szükséges a felperes további meghallgatása, mint 
mondta, az első tárgyaláson ő sem tudott teljeskörű-
en kérdéseket feltenni neki. 
A bíró itt közbevetette, nem véletlenül nem idézte 
aznapra a felperest. Megkérdezte a felperes ügyvéd-
jét, mi volt az akadálya annak, hogy Péterffy Attila 
eljöjjön. A jogi képviselő erre azt válaszolta, hogy 
egyéb elfoglaltsága miatt maradt távol a polgármes-
ter. 
A bíró elhalasztotta a perfelvételi tárgyalást április 
21-ére, amikorra személyes megjelenési kötelezett-
séggel fogja idézni a felperest.

Péterffy–Vicze-per: becsületsértéssel egészült ki a kereset

Felszámolták a pécsbányai illegális hulladéklerakót
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Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érdekelt szülő-
ket, hogy a pécsi önkormányzati fenntartású óvodákban a 2021/2022. ne-
velési évre az óvodai beíratás  április 26-án, 27-én és 28-án lesz, naponta 
7–17 óráig, a jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus úton 
(óvodai e-mail-címre) benyújtott szándéknyilatkozattal és telefonon törté-
nő jelentkezéssel valósul meg.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései sze-
rint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jogszabályi előíráshoz igazodóan óvodába be kell íratni azon gyerme-
keket, akik 2021. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik, vagy 
annál idősebbek. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga 
után. A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő sze-
mélyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára, (lakcím-
kártyára), amit legkésőbb a nevelési év első napjáig szükséges benyújtani.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzeté-
ben lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak, azonban a gyermek csak egy 
óvodába iratható be.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az ön-
kormányzat által fenntartott óvodákban biztosított. 
Az óvodai körzetjegyzék megtalálható a város honlapján (gov.pecs.hu), az 
óvodai intézmények honlapján, valamint minden óvodában és bölcsődé-
ben.
Az óvodai nevelési év 2021. szeptember 1-jén kezdődik, és 2022. au-
gusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai 
nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését köve-
tően. Az óvoda felveheti a két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves 
és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van 
szabad férőhelye.
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyer-
mek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány ren-
deletében kijelölt – a felmentést engedélyező – szerv (Baranya Megyei Kor-
mányhivatal Pécsi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya 
Pécs, Zrínyi u. 11.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól 
a gyermeket, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 
A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratko-
zás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíte-
ni az Oktatási Hivatalt (1055 Budapest, Szalay A. u. 10-14.). 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban 
álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben kül-
földön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. 
A szülő bejelentési kötelezettségét a oktatas.hu oldal Köznevelés menü-
pontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy az oktatas.hu/koz-
neveles/kulfoldre tavozas bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap 
kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudja teljesíteni.
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről legkésőbb 2021. május 
28. napjáig értesíti a szülőket. 
A szülő a beiratkozáskor kérheti – az elérhetőségének megadásával –, hogy 
gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.
A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely 
a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél 
nyújtható be. 
Amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel az Oktatási Hivatal egyedi eljá-
rásrendet ad ki az óvodai beiratkozásra vonatkozóan, úgy hivatalunk an-
nak megfelelően módosítja jelen beiratkozási hirdetményt.

Pécs Megyei Jogú Város, Polgármesteri Hivatala 
Kulturális és Népjóléti Főosztály

Óvodai beíratás
Ágoston Andrea, a pécsi 12-es választókerület önkormányzati képviselője 
március 16-án 16.30-tól, „bakancsos bejárást” tart a Bolgár közben.

Téma a Rácvárosi út és a Makay István út között áthaladó forgalom problé-
mái és a lehetséges megoldások.

Találkozó 16.30-kor a Bolgár köz Tescóval szembeni bejáratánál. A képvi-
selő azt kéri, mindenki viseljen maszkot.

Fogadóóra

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője felhívom a hátrányos helyzetű és rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek szülőjének, törvényes képviselőjének a figyelmét arra, 
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 21/C. §-a alapján a települési önkormányzat jogszabályi kötele-
zettségének eleget téve gyermeke számára (18 éves korig) a tavaszi tanítási 
szünet időtartamának 2 munkanapján szünidei gyermekétkeztetést biz-
tosít, melynek keretében déli meleg étel elvitelére lesz lehetőség az alábbi 
napokon: április 1-én (csütörtökön) és április 6-án (kedden).
A tavaszi szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet ügyfélfogadási idő-
ben (hétfő: 13.00–17.00, szerda: 8.00–12.00 és 13.00–17.00-ig) Pécs Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztály 
területileg illetékes szociális központjainál lehet benyújtani – lehetőség 
szerint – a tavaszi szünet megkezdéséig (március 3-ig), illetve a kérelmek a 
szünet időpontjától függetlenül folyamatosan befogadásra kerülnek.
Ügyintézés helye:
I. sz. Területi Szociális Központ 
7629 Pécs, Dobó István utca 89. • 72/ 513-528
II. sz. Területi Szociális Központ 
7632 Pécs, Sarolta utca 2. • 72/ 412-619
III. sz. Területi Szociális Központ  
7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19. • 72/ 535-213
A szünidei gyermekétkeztetés helyszínei:
A) Az általános iskolás – és 18 éves korig – a középiskolás korú, az intéz-
ményi jogviszonnyal nem rendelkező óvodás korú, valamint a szünidő-
ben zárva tartó nem önkormányzati fenntartású óvodába járó óvodáskorú 
gyermek esetében:
az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Keleti városrész) 
Pécsi Meszesi Általános Iskola 7629 Pécs, Komlói út 58.,
a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertváros): Pécsi 
Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alap-
fokú Művészeti Iskola (ANK) 7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1. 
a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Belváros-Urán-
város): Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola 7623 Pécs, Köztársaság 
tér 1., valamint a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium 7633 Pécs Épí-
tők útja 9.
B) Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező bölcsődés korú gyermek 
esetében:
az I. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Meszes): Hétszín-
virág Bölcsőde 7629 Pécs, Pákolitz I. u. 32.,
a II. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Kertváros) Csoda 
Bölcsőde 7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.
a III. számú Területi Szociális Központ ellátási területén (Belváros és Urán-
város): Zöldliget Bölcsőde 7623 Pécs, Köztársaság tér 1.
Pécs, 2021. március 3. Dr. Lovász István

Szünidei gyermekétkeztetés
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Állandó véradási lehetőség: 
Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pécs, Pacsirta u. 3.  
Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920

Véradási időpontok: hétfő: ZÁRVA 
kedd, szerda, péntek: 8.00–15.00 • csütörtök: 8.00–17.00

Megközelíthető a 30, 130, 103, 109E, 55 járatokkal. Véradóknak ingyenes 
parkolási lehetőség az intézmény udvarában.

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók 
esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kilót és egészségesnek 
érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, 
lakcím- és tb-kártyáját.

Véradás március 16–21. 

HIRDETMÉNY

A BIOKOM Nonprofit Kft. mint a Pécsi Köztemető üzemeltetője felhív-
ja az érintettek figyelmét a Pécsi Központi temetőben a III. számú 

parcellában fekvő sírhelyek, a 2012. év előtt betemetett urnafalak és 
urnaföldek, az 1922 előtt alapított sírboltok (kripták), az 1997 előtt be-
temetett hagyományos sírhelyek, továbbá a parcellák lejáratakor meg 
nem váltott sírhelyek időarányos vagy teljes újraváltásának esedékes-
ségére.   
Felhívjuk az érintettek figyelmét a BIOKOM Nonprofit Kft. által üzemel-
tetett peremtemetőkben (Vasas, Somogy, Hird, Pécsbánya, Pécs-Sza-
bolcs) az 1997 előtt betemetett hagyományos sírhelyek, a 2012. év előtt 
betemetett urnafalak, kolumbáriumok és urnaföldek és az 1922 előtt 
alapított sírboltok (kripták) újraváltásának esedékességére.

A 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 18.§.(5) bekezdése értelmében meg-
szűnik a temetkezési hely feletti rendelkezési jog gyakorlása, ha a haszná-
lati idő meghosszabbítás hiányában lejár.
Ha a sírhely használati idő letelt, a temető üzemeltetője – a mindenkori 
hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott türelmi idő lejártát 
követő napon – az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a temetési he-
lyet megszüntetheti.
Kérjük a hozzátartozókat, hogy a sírhelyek újraváltása érdekében a Pécsi 
Központi és perem temetők vonatkozásában az ügyfélszolgálati irodánkat 
(Pécs, Siklósi út 43.) felkeresni szíveskedjenek. A járványveszély alatt a sír-
helyek újraváltása kizárólag online, a temetopecs@temetopecs.hu címre 
írt elektronikus levél útján, vagy telefonos megkeresésre történhet.
A pécsi központi temetőben a sírhelyek újraváltásának rendjéről, illetve a 
parcellák lejárati idejéről a http://www.temetopecs.hu/tartalmak/Sirhely_
ujravaltasa link alatt tájékozódhatnak.

Ügyfélfogadási idő: H-Cs:8.00-15.30; P:8.00-14.30 a BIOKOM Non-
profit Kft. 7632 Pécs, Siklósi út 43. telephelyén (pécsi köztemető). 
Telefon: 06 72/805-440
        

PÉCSI KÖZTEMETŐ

Megszépült 
a Niké-szobor környéke
Az elmúlt hetekben megtisztították a Niké-szobor környékét és elin-

dult a terület parkosítása is.

 l PécsMa.hu
Megújult a Niké-szobor környéke: az emlékmű falfirkáktól való megtisztí-
tása után az elmúlt hetekben elbontották a funkciójukat veszett betonele-
meket is, melyek elcsúfították a zöldterületet – közölte lapunkkal a Biokom 
Nkft. Többek között eltüntették az emlékmű déli oldalán lévő területen, 
illetve a szobor északi oldalán lévő parkolóban található, betonba ágyazott, 
működésképtelenné vált vas világítótestek maradványait, betonkockákat, 
betonteknőket. Ezenkívül elszállították az egykori világítást biztosító vas 
kapcsolószekrényt a betonágyazatával együtt, valamint leszerelték az em-
lékmű oldalán a már ugyancsak nem működő, 39 darab teljesen elrozsdá-
sodott lámpabúrát a tokozatokkal együtt. A bontás után a területet földdel 
töltötték fel és elindult a környék parkosítása, amely így tavasszal már ismét 
kulturált körülmények között várja a pécsi panorámában gyönyörködő lá-
togatókat, akiknek kényelmét új utcabútorok is szolgálják majd.

Elindult a „Pécs parkjai megújulnak program”
A parkosítási munkák egy többlépcsős programban valósulnak meg, 
ugyanis az elkövetkező időszakban a Biokom célul tűzte ki Pécs zöldterüle-
teinek megszépítését, hogy minden évben több zöldterület, park és kirán-
dulóhely újulhasson meg.
Idén – a Niké szobor mellett – várhatóan a Havihegyi Panorámasétány, a 
Czinderi park (az Árkád mellett), a Puskin tér, a Malomvölgyi parkerdő 
és a Mandulás tornapálya is megújul, melynek részleteiről később adnak 
tájékoztatást.
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LAKÁS
Köztársaság tér közeli, 59 nm-es, 
2 szobás+étkezős, jó állapotú, földszinti 
téglalakás tárolóval, parkolóval. Irányár: 
17,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

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

Belváros-egyetemváros határán, 48 
nm-es, 1,5 szobás, részben felújított lakás 
eladó. Iár: 17,79 MFt. Telefon: 
06/30/911-5968
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 ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Attila utcai, 64 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, első emeleti, felújított lakás eladó. 
Irányár: 27,4 MFt. Telefon: 
06/30/906-7323
Gyöngyös utcában III. emeleti, részben 
felújított, 52 nm, kétszobás lakás 2 nm 
erkéllyel, saját tárolóval eladó. Irányár: 
15,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Park utcában második emeleti, 95 nm 
lakás, 11 nm terasszal, jó elosztású, 
3 szoba, étkező, nappalis lakás eladó. 
Irányár: 39,5 MFt Plusz 28 nm 
garázs. Telefon: 06/30/906-7323
Keresek Pécsett megvételre 20 nm-es, 
földszinti kis lakást vagy 
házrészt, felújítandó is lehet. 
Telefon: 06/70/515-8772

Uránváros, 84 nm, tetőtéri, 3 szobás lakás 
eladó. Irányár: 23,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
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
Búza tér közelében, 54 nm-es, 3 szobás, 
felújított téglalakás, kis kerttel. Ár: 
16,2 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
Páfrány utcában II. emeleti, 1,5 szobas, 
gázkonvektoros, jó állapotú téglalakás. 
Ár: 14,25 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
A 48-as tértől 5 percre, 3 szobás, 59 nm, 
távfűtéses téglalakás, tetőteres eladó. 
Ár: 21,9 MFt. Telefon: 06/30/263-6100
Pécsett, Uránvárosban 4/III. em-i, 
Pollack M. u., 54 nm-es lakás 
eladó. Telefon: 72/741-140
Épületenergetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891

INGATLAN
Aranyosgadányban, 40 nm-es, bővíthető, 
jó kis gázfűtéses lakóház, garázzsal, 
kerttel és gazdasági épületekkel. Irányár: 
7,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Makár tetőn 50 nm-es, felújítandó kis 
ház, teljes közműves, 900 nm-es full városi 
panorámás telekkel, extra lehetőségekkel. 
Ár: 15,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Budai-Kertváros, 200 nm-es, 2 lakásos, 
4 szobás lakóház, 1000 nm-es kerttel és 
melléképülettel. Irányár: 34,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

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

GDN Ingatlaniroda
www.fejokeszhazak.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Éger völgy mellett, 100 nm-es, 3 szobás, 
romantikus lakóház, melléképületekkel, 
1373 nm-es területtel, projekt 
lehetőséggel. Irányár: 25 MFt. Telefon: 
06/70/608-5029

Budai-Kertvárosban, 110 nm-es, 
felújított, 4 szobás lakóház, kerttel, 
garázzsal és melléképülettel. Irányár: 
39 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Egész városra panorámás, 2 szintes, 
mecsekoldali családi ház eladó. Iár: 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/9115-968
Petőfi utcában 90+30 nm-es családi 
ház, szép udvarral, beállóval, kis 
műhellyel eladó. Iár: 57,9 MFt. 
Telefon: 06/30/9115-968
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
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
Pécsbagota, Gólya Hegy 1800 nm 
szőlő, gyümölcsös, 50 nm takaros 
kis házzal eladó. Irányár: 2.300.000 
Ft. Telefon: 06/30/906-7323
Aranyosgadányban gazdálkodásra 
alkalmas családi ház, 140 nm részben 
felújított. 6651 négyszögöl (23921 nm) 
telekkel eladó. Irányár: 25 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pécsett, a Bálicsi úton, 120 nm-es, 
4 szobás családi ház. Ár: 39,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Harkányban, a gyógyfürdő közelében, 
2 szobás, 50 nm-es, teraszos, felújított 
nyaraló, saját kerttel. Ár: 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kozármisleny mellett, zártkerti, 
4514 nm-es gyümölcsös + szőlő, 50 nm-es 
épülettel, fúrt kúttal. Ár: 18 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécsi belterületi telek eladó. Munkád 
út 10. hrsz. 70672, 866 nm, 15% 
beépíthetőség. Víz, áram, panoráma van. 
Ár: 3,3 MFt. Telefon: 06/20/434-9751
Pécs belvárosában és a 
Mecsekoldalban építési telkek 
eladók. Telefon: 06/30/450-9621
Bicsérden építésre alkalmas terület reális 
áron eladó. Telefon: 06/20/287-0135
2 szobás, felújítandó családi ház 
eladó Szigeti városrészen. Ár: 24 
MFt. Telefon: 06/70/355-0581

Újpatacson 2228 nm telek 30%-os 
beépítési lehetőséggel 10,5 MFt-ért 
eladó. Telefon: 06/70/942-0943
Város felett építési telek eladó. 
Telefon: 06/20/961-2191

BÉREL-KIAD
Külön bejáratú, bútorozott lakrész 
kiadó, 35 nm. Telefon: 06/30/464-6877
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Nyugdíjas férfi albérleti szoba. Pécs, 
Buzsáki út 20. Telefon: 06/30/217-5957
Pécsi, összkomfortos, 50 nm, gázfűtéses 
lakás 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
Gyakorlattal rendelkező idősápoló 
idősek gondozását, háztartási munkák 
elvégzését, bevásárlást napi 2-4 órában 
vállal. Telefon: 06/30/630-9434
Építőiparban jártas segédeket keresek. 
Telefon: 06/70/679-1927, érd. 7-17-ig.
Otthonról végezhető munka. 
Címkézések, csomagolások, egyebek 
elérhetőségei. Telefon: 06/90/603-610 
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min. 
06/20/496-3980).

OKTATÁS
Angol tanítás. Telefon: 06/30/784-5364
Szolfézs és hegedű órák tartását, 
korrepetálást vállalok, zenetanár. 
Telefon: 06/20/395-8220

Építési telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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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. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
laminált parkettázás, takarítással. Juhász 
Gyula. Telefon: 06/30/954-7550
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Március 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu A 
járványhelyzettől függetlenül állunk 
rendelkezésére! Telefon: 06/70/638-6402
Ezermester! Lakásszerviz, wc-
tartályok, vízcsapok, mosdók, 
munkalapok, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

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
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416

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

Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Lakatosmunka, nyílászárócsere, 
javítás, bádogozás, szobafestés. 
Telefon: 06/70/774-1140
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

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Veszélyes fák és minden más fák kivágása, 
gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, térkövezés vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Idős gondozást, ápolást vállalok. Több 
éves gyakorlattal. Telefon: 06/20/917-9461

Konyha, fürdő, wc festés, lapozás. Telefon: 
06/70/520-9981
Lakásfelújítás, házépítés, 
kőművesmunkák, kerítés, térkövezés, 
stb. Domus. Telefon: 06/30/611-3010
Mindennemű fuvarozás, költöztetés, 
billencs autóval. 3990 Ft-tól. 
Telefon: 06/70/429-6168

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

Kőműves és burkoló munkákat vállalok. 
Telefon: 06/30/625-9588 Ditrich László 
kőműves mester.
Gondozást, ápolást vállalok. 
Telefon: 06/30/452-7314
Kőműves, burkoló, villanyszerelő, 
gipszkartonos munkát vállalunk. 
Telefon: 06/70/617-4444
Fiatalos, gyors, precíz csapat 
lakásfelújítást vállal. Nagy László. 
Telefon: 06/30/464-4436
Házi segítségnyújtás, idős gondozás, 
takarítás. Telefon: 06/20/555-4816

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

fürdőszoba-felújítás
Péter Norbert E.V.

06/30/214-4307

Takarítást, kárpittisztítást, 
udvarrendezést, lomelszállítást vállalok. 
Lakások, házak és irodákat is vállalok. 
Hívjon bizalommal! Telefon: 
06/30/409-5150
Épület felújítást, átépítést, bővítést, 
homlokzati hőszigetelést, lapostetők, 
vizes, gombás falak utólagos 
falszigetelését vállaljuk. Telefon: 
06/70/679-1927, 7-17-ig.
Hideg-, meleg burkolást vállalok. 
Telefon: 06/70/679-1927

Napellenző, ponyvacsere, szúnyogháló, 
roletta, redőny. Pécs, Somogyi B. u. 5. 
Telefon: 06/30/993-3064
Villanyszerelés, felújítás, hibafeltárás, 
javítás. Telefon: 06/30/388-5580
Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Metszés, permet, favágás, 
koronaalakítás, gyérítés, fiatalítás, 
kéreg, gombakezelés, odium tűzhalál 
elleni védelem szakembertől, 
szakszerűen. Telefon: 06/20/488-3959
Veszélyes favágás alpintechnikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435

PEDIKŰR, LÁBÁPOLÁS, AKÁR 
OTTHONÁBAN IS.

TEL.: 06/30/657-0540

Teljes körű házfelújítást vállalunk gyors és 
megbízható munkavégzéssel. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06/50/116-4924
Metszést vállalok. Telefon: 
06/20/266-5687
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás-
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Teljes körű költöztetést és áruszállítást 
vállalunk. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06/50/116-4924
Építési és bontási munkálatokat vállalunk 
csapatommal. Tereprendezéstől a kész 
épületig. Teljes körű bontás, gyors, 
precíz munka garanciával. Kovács 
Sándor. Telefon: 06/20/419-4879
Vállalok költöztetést, szemét 
és sitt szállítást, pince, 
padlásürítést, tereprendezést, 
stb. Telefon: 06/30/175-3818
Klímatelepítés, tisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694

KONYHABÚTOROK, 
tolóajtós gardróbok

és beépített szekrények készítése.
06/20/310-6071

Villanyszerelés, bojlertisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694
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
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Lomtalanítást és fuvarozást 
vállalok. Hívjon bizalommal! 
Telefon: 06/20/805-5041
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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
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Kéményseprés, karbantartás. 
Telefon: 06/30/906-7323
Tetőjavítás, lapostető-szigetelés, 
szigetelés. Telefon: 06/70/774-1140
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Villanyszerelés, lakóépületek, 
lakások. Telefon: 06/20/912-4910
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 
72/713-320, 06/30/227-7427
Lakatosmunkák. Telefon: 06/70/327-1841
Favágás alpintechnikával 
vagy emelőkosárral, cégeknek 
kosaras egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Redőny, szúnyogháló, új 
megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476

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

ADÁS-VÉTEL
Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 

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

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

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
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

Eladó 195x65/15-ös téli gumi. 
Telefon: 06/70/293-5168
Eladó dohányzóasztal, csillár, Hajdú 
mosógép. Telefon: 72/314-798
Eladó: tea tűzhely, bontásból 
konvektor, kombinált hűtő, disznóölési 
felszerelések, franciaágy, 15 db 
kicsi, 30 db nagy zöldséges láda, 
sok egyéb. Telefon: 72/740-626

Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 
Arany, Ezüst ékszerek, Érmék, 

Fogarany felvásárlás.
Eos Antikvitás Pécs, Király u. 30.

06/30/5222-660

Megvásárolnám felesleges tárgyait, teljes 
hagyatékot pincétől a padlásig. Hívjon 
bizalommal. Telefon: 06/50/116-4924

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Zsolnay, Herendi és egyéb porcelánt 
vásárolok magas áron. Festményt, bútort, 
órákat, érméket, jelvényeket, aranyat, 
ezüstöt, bizsukat, gyöngyöket, agancsot, 
stb. Azonnali fizetéssel. Díjtalan kiszállás. 
Telefon: 06/20/419-4879

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

Hagyatékot és régiséget veszek. Telefon: 
06/20/805-5041
Színesfémet, ócskavasat és kovácsolt 
árut veszek. Telefon: 06/20/805-5041
Rossz automata mosógépet és gitárt 
keresek. Telefon: 06/30/982-8518
Eszterga, fúrógép eladó. 
Telefon: 06/30/295-2543

Pécsi henteshez, patikába és 
drogériába látogat a kultúra!
A Zsolnay Örökségkezelő Nkft. rendhagyó bemutatkozási lehetőséget 

biztosít a művészeknek, a pécsieknek pedig egy kis kulturális élményt 
nyújtanak a járványhelyzet hétköznapjaiban.

 l PécsMa.hu
Mivel a járványhelyzet miatt jó ideje nem látogathatók a kiállítóterek, Pé-
csett olyan meglepő helyeken bukkannak fel művészeti alkotások, ahol még 
a korlátozások idején is találkozhatnak velük az emberek. A Zsolnay Örök-
ségkezelő NKft. formabontó akciójának címe: KÖZART – ahol csak lehet. A 
műalkotások március 12. és április 10. között tekinthetők meg a megadott 
helyszíneken.
– Az volt a célunk, hogy becsempésszük a kultúrát olyan helyekre, ahol talál-
kozhatnak vele az emberek. A március 8-tól életbe lépett korlátozások az élel-
miszerboltok, a gyógyszertárak, a drogériák nyitvatartását nem szabályoz-
zák, ezért olyan hétköznapi helyszínekre visszük a műalkotásokat, ahol az 
emberek még a korlátozások idején is megfordulhatnak – számolt be Fekete 
Valéria, a Zsolnay Örökségkezelő vizuális művészeti vezetője.
Hozzátette, hogy a projekt azért jött létre, hogy a kiállítást szervezők és láto-
gatók ne felejtsék el egymást, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak 
a művészeknek, és egy kis kulturális élményt nyújtsanak ebben a nehéz idő-
szakban az embereknek.
Az első tárlat a pécsi főtéren álló Arany Sas Gyógyszertárban látható, ez 
Szentgróti Dávid festőművész több mint 10 képből álló tárlata, melynek 
címe „Rétegek – hibrid eljárások”. A művész nonfiguratív műveiben nincse-
nek végső „nagy” megoldások; a saját festői nyelv célja a mű és alkotója belső 
szabadságának feltárása. A következő helyszín a Búza téri húsbolt, ahol Ju-
hász Vivien kollázsai láthatók Freshmom címmel. Ezek a művész önmagával 
és kisfiával való kapcsolatát elemzik a szüléstől kezdve, hol játékosan, hol 
pedig a nehézségeket is bemutatva. A Konzum Áruház alsó szintjén található 
drogéria előterébe Fekete Dénes képzőművész látványos installációja került. 
A Morningstar – Hajnalcsillag című alkotás tüskés geometrikus formájáról a 
Covid-19 vírusra asszociálhatunk.
De ez még csak a kezdet: a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. várja olyan további 
helyszínek jelentkezését, amelyek szívesen befogadnak kortárs képzőművé-
szeti alkotásokat, és megfelelő felületet tudnak biztosítani ezek számára. Je-
lentkezni a pecsigaleriak@zsn.hu címen lehet március 24-ig.
Aki pedig szelfit készít valamely alkotással és megosztja Instagramon, az egy 
alkalommal ingyenesen tekintheti meg a Zsolnay Örökségkezelő valamely 
kiállítását az újranyitás után.

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
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