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Japánból Pécsre 
MEGÉRKEZETT A SEIREN

Feljelentés a fideszes önkormányzat idején adott hitel miatt

Elmondták a pécsiek, mit szeretnének a Diána téren

Új vezető a múzeum, régi-új a zenekar élén



A japán holding három kontinens kilenc országában van jelen. A cég egy 23 
hektáros területen létesít textilipari üzemet Pécsen. 

 l Nimmerfroh Ferenc
A pécsi Déli Ipari Parkban épít gyárat 
a japán SEIREN vállalatcsoport – je-
lentette be Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter április 16-án Bu-
dapesten, a külügyminisztériumban. 
Pécs polgármestere, Péterffy Attila 
– aki már előző nap beharangozta kö-
zösségi oldalán az új befektető érkezé-
sét – is részt vett a bejelentésen.
A cég egy 23 hektáros területen léte-
sít textilipari üzemet, ami a 2022-ben 
záruló első beruházási ütem után kö-
zel 200 embernek ad majd munkát, 
de már tervben van a gyár bővítése. 
A japán holding három kontinens ki-
lenc országában van jelen. A bejelentés 
kapcsán az önkormányzat kiemelte, 
hogy a hat iparágban érdekelt japán 
vállalat 15 milliárd forintos beruhá-
zásával Pécs felkerülhet a befektetők 
nemzetközi térképére, és a jelentős be-
szállítói hálózatokban érdekelt cégcso-
port további befektetéseket vonzhat 
a városba. Az autókárpitokat készítő 
üzemben közép- és felsőfokú végzett-
ségű pécsiek kaphatnak majd munkát.
– Büszke vagyok arra, hogy Pécs erős 
nemzetközi versenyben, több kö-
zép-európai helyszínt is megelőzve lett 
a vállaltcsoport modern és környezet-
tudatos gyárának kiválasztott otthona. 
Jelentős munkával értük el ezt a sikert, 
amelyért a projektet kiemelt állami 
beruházásként támogató Külgazdasá-
gi és Külügyminisztérium, valamint 
a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
munkatársai mellett a legtöbbet Ruzsa 
Csaba alpolgármester és a pécsi ön-
kormányzat gazdaságfejlesztési főosz-
tályának dolgozói tették – nyilatkozta 
Péterffy Attila polgármester a bejelen-
tést követően.
Hozzátette, hogy Pécs vezetése elköte-
lezett abban, hogy munkahelyteremtő 

beruházásokat hozzon létre a város-
ban, ennek igazán látványos eredmé-
nye a japán gyár betelepülése. Mint 
mondta, tapasztalatai szerint a koro-
navírus-járvány miatt a vidéki helyszí-
nek egyre keresettebbek a befektetők 
körében, ráadásul Pécs adottságai fel-
értékelődtek az elmúlt egy évben.
– Az egyetemről érkező képzett és 
nyelveket beszélő fiatalok, a befektetői 
igényeknek megfelelően rugalmasan 
képezhető munkaerő, illetve az élhető 
városi környezet jelentős vonzerővé vált. 
Ezekre építve Pécs megerősödve kerül-
het ki a pandémia időszakából, és még 
élhetőbbé, még élettel telibbé válhat a jö-
vőben – jelentette ki Péterffy Attila. La-
punknak ezzel kapcsolatban elmondta: 
Pécs és környéke olyan gyorsan átképez-
hető munkaerőbázissal rendelkezik, ami 
segíti a termelés mielőbbi elindulását.
A polgármester hangsúlyozta, ahogy 
eddig, és ahogy a koronavírus-járvány 
időszakában is, úgy ezután is mindent 
megtesznek azért, hogy további be-
fektetőket hozzanak Pécsre, és bízik 
abban, hogy a SEIREN gyáralapítása 
további érdeklődők figyelmét is Pécs 
felé irányítja.
– Élhető a város, szeretik a befekte-
tőjelöltek az atmoszféráját. A jelen-
legi városvezetés ráadásul befektető-
centrikus. Ezen adottságok együttese 
vezetett a mai sikerhez – mondta el 
lapunknak a polgármester, aki beszá-
molt arról is, hogy ha az első ütem si-
keresen zárul, akkor nem kizárt, hogy 
a SEIREN 2025-26-ban  akár egy újabb 
gyárat is építhet, melynek nyomán 500 
főre emelkedhet a cég munkavállalói-
nak száma.
Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere la-
punknak elmondta, jelenleg a beruhá-
zás területének infrastrukturális elő-

készítése zajlik, az építkezés júliusban 
kezdődhet meg, és jövő nyáron érhet 
véget, azaz körülbelül 12 hónap alatt 
fel fog épülni az üzem.
Szijjártó Péter a Facebook-oldalán 
élőben is közvetített sajtótájékozta-
tón elmondta, hogy a közel száz éve 
működő japán nagyvállalat 19 leány-
vállalatot működtet világszerte, több 
mint 6 ezer embert foglalkoztatnak, de 
Magyarországon eddig még nem volt 
gyáruk. Kiemelte, hogy komoly regio-
nális versenyben nyerte meg az ország 
a beruházást. A vállalat elnök-vezér-
igazgatóját idézve elmondta: a cég 
számára az alacsony adókörnyezet, a 
fejlett autóipar és a szakképzett mun-
kaerő jelentették a legfőbb érveket Ma-
gyarország és Pécs mellett. Hozzátette: 
a SEIREN a pécsi gyárból látja majd el 
az európai járműipari piacot szinteti-
kus bőr autóülés-huzatokkal, évente 
4 millió méternyi kárpitot állítanak 
majd elő környezetkímélő gyártással.
Hoppál Péter, Pécs fideszes országgyű-
lési képviselője az eseményen elmond-
ta, hogy a Modern Városok Program 

szerződésének 2015-ös megkötése 
óta nem múlt el év jelentős pécsi be-
fektetés nélkül. Mint mondta, Pécs a 
SEIREN beruházásáért is sokat tett, 
hiszen gyorsan reagált a kínálkozó le-
hetőségre, és szakképzett munkaerővel 
várja az új gyárat.
A Serien Ltd. elnök-vezérigazgatója 
videóüzenetben szólt hozzá a bejelen-
téshez. Tatsuo Kawada közölte: Ma-
gyarországon a járműanyag-üzletág 
saját fejlesztésű, stratégiai jelentőségű 
terméke készül majd, és idővel újabb 
tevékenységekkel is bővülhet a pécsi 
üzem feladatköre.
Ezt kell tudni a SEIREN vállalatcso-
portról és pécsi beruházásáról:

 ÄA japán gazdasági kultúra képvi-
selője, fejlett és környezettudatos 
vállalat.
 Ä Saját beruházásban építi a csarno-
kokat.
 Ä 1889-ben alapították, több mint 
6500 dolgozója van világszinten.
 ÄTöbb mint 120 ezer millió jen (hoz-
závetőlegesen 320 milliárd forint) 
forgalma volt 2020-ban.
 ÄElsősorban a textiliparban van je-
len, de további iparágakban (egész-
ségügy, sport, divat, elektronika, 
egészségipar) is jelentős érdekeltsé-
gekkel rendelkezik.
 ÄÜzemek: Japán, USA, India, Kína, 
Mexikó, Brazília, Franciaország, 
Thaiföld, Indonézia.
 ÄA pécsi üzemben gépjárművekbe 
készítenek majd kárpitanyagokat.
 ÄA beruházás nagyságrendje várha-
tóan 15 milliárd forint lesz, 2022-
ben fejeződik be az első ütem.
 ÄA megvásárlandó telek mérete: 23 
hektár (eddig jellemzően 4-5 hek-
tár területet kértek a városba tele-
pülő befektetők).
 ÄAz alkalmazottak száma az első 
ütemben mintegy 200 fő.

A japán SEIREN épít gyárat Pécsett

   Hoppál Péter, Szijjártó Péter, Péterffy Attila a cég    Hoppál Péter, Szijjártó Péter, Péterffy Attila a cég 
és a japán nagykövetség képviselőivelés a japán nagykövetség képviselőivel
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Zeller Gyula közgazdászt, Tarrósy Ist-
vánt, a PTE nemzetközi igazgatóját, 
Medvegy Gabriellát, a Műszaki és In-
formatikai Kar dékánját, Mikes Évát, 
a dél-dunántúli gazdaságfejlesztési ré-
gió kormánybiztosát, és Rabb Szabol-
csot, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara főtitkárát kérdeztük arról, 
mit jelent Pécsnek a SEIREN vállalat-
csoport érkezése, milyen kihívásokat 
jelent és mit hozhat a városnak és az 
egyetemnek a japán cég betelepülése. 
A nyilatkozatokat szerkesztve közöl-
jük, teljes terjedelmükben a PécsMa.
hu-n olvashatók.

Új perspektívát 
adhat Pécsnek
Zeller Gyula pécsi közgazdász a SE-
IREN beruházása kapcsán elsőként 
kiemelte, hogy régen jött már a vá-
rosba ilyen jelentős külföldi befektető, 
Pécsre érkezésüknek ezért egyfajta ka-
talizátorszerepe lehet. Ezzel kapcsolat-
ban úgy fogalmazott, hogy a cég pécsi 
gyárában foglalkoztatandó 170-200 fő 
„nem egy bődületes létszám”, ennél 
fontosabb viszont a perspektíva, a jö-
vőbeni lehetőségek kiszélesedése: 
– Az elektromosautó-gyártás az egész 
világon felfutó iparágnak számít, a SE-
IREN ilyenekbe is gyárt üléshuzatokat. 
A pécsi beruházásnak köszönhetően 
ezért a város egy fantasztikusan nagy 
sebességgel haladó vonatra tud fel-
szállni – mondta. 
Azáltal, hogy a SEIREN Pécset válasz-
totta, egy nagy nemzetközi verseny-
ben lett első. Ennek oka a közgazdász 
szerint többek között az lehet, hogy az 
ipari park környezetében már megfe-
lelő az infrastruktúra egy ekkora cég 
számára is: előnyt jelenthet az M6-os, 
és a pécs-pogányi repülőtér közelsége 
is. 
– Mindemellett nem szabad megfe-
ledkezni a sikeres lobbitevékenység-
ről sem. Örömmel láttam, hogy azért, 
hogy ez a beruházás megvalósulhas-
son, kormányzati és önkormányzati 
szereplők is egyaránt, együtt lobbiztak. 
A döntésben szerepet játszhatott az is, 

hogy Palanovics Norbert tokiói nagy-
követ a Pécsi Tudományegyetem Köz-
gazdaságtudományi Karán végzett, és 
azóta is erős a kapcsolata a karral és a 
várossal – mondta Zeller Gyula.   

Fontos, hogy van-e jó 
egyetem a közelben
Dr. Tarrósy István, a PTE nemzet-
közi igazgatója lapunknak elmondta, 
egy ilyen befektető számára mindig 
fontos, hogy van-e jó egyetem a kö-
zelben, és Pécs esetében egyértelmű-
en kijelenthető, hogy van, hiszen az 
egyetem portfóliója és nemzetközi 
rangsorokban elfoglalt helye is ezt 
bizonyítja. A nemzetközi igazgató 
beszélt arról is, hogy a PTE-nek öt 
japán egyetemmel is szerződéses kap-
csolata van, hallgatói és oktatói cserék 
zajlanak évek óta, eddig elsősorban 
a BTK-KTK-TTK trió járt ezekben 
élen, de több mint 80 japán hallgató 
az ÁOK-n tanul Stipendium Hunga-
ricum-ösztöndíjjal. 
A nemzetközi igazgató számos vona-
lon lát lehetőséget az együttműködés-
re a japán cég és az egyetem között, 
ilyen például a duális képzés területe, 
de megemlítette, hogy a cég igényei 
szerint és esetleges támogatásával 
akár rövid ciklusú képzések is indul-
hatnának. Ez utóbbira éppen a japán 
hallgatók köreiben van egyre nagyobb 
érdeklődés: néhány éve nyári és téli 
egyetemekre is beiratkoznak a PTE 
szervezésében.

Komoly és új jelenség lesz
Dr. Medvegy Gabriella, a Pécsi Tu-
dományegyetem Műszaki és Infor-
matikai Karának (PTE MIK) dékánja 
lapunknak elmondta: munkatársaival 
izgalmasnak tartják a japán SEIREN 
csoport pécsi megjelenését, sokat vár-
nak a leendő gyáralapítástól.

Az a gazdasági kultúra és 
szemlélet, melyet ez a cég a 
működését látva képvisel, 

nem akármi. 

A kar kollégái számára, és hallgatói 
oldalról is érdekes lesz belelátni abba, 
hogy egy ennyire összetett célrend-
szert kitűző vállalat hogyan és mi-
lyen metodika mentén működik. Mi 
is figyelünk az olyan rendszerszintű 
tendenciákra, mint a környezettuda-
tosság, vagy a technológiai készültség. 
Profiljukat látva azt is megállapítottuk, 
hogy nagyon szerteágazó ugyan a te-
vékenységük, és habár látszik, hogy 
Pécsre direkt tartalmat fognak dedi-
kálni, azért a mérnökségben nincse-
nek lineáris ügyek. Vagyis amellett, 
hogy a termék egyfajta elektroszta-
tikus jellemzőkkel is leírható kárpit, 
számunkra például egyedi gépet, gyár-
tástechnológiát, műszaki és informa-
tikai irányítást, vezérlési feladatokat 
jelenthet. Nem is beszélve arról, hogy 
bennünket is érdekelnek az alterna-
tív és intelligens anyagok, így a profil 
akár az ipari termék és formatervezés 
ágazatban is lenyomatot jelenthet. Egy 
szóval úgy gondoljuk, hogy a portfoli-
óink nagy része érdekli majd a befekte-

tőket és remélem, hogy a hallgatóinkat 
is várják majd. Biztos, hogy nagyon 
komoly és új jelenség lesz Pécsett ez a 
cég – vélekedett a dékán.
Hozzátette, a japán vállalattal való 
együttműködést el tudja képzelni 
mind a duális képzés, mind szakmai 
gyakornokprogramok, vagy eseti 
hallgatói témák kapcsán is. Emellett 
elmondta, a PTE MIK oktatói-kutatói 
környezete pedig nyitott a K+F pro-
jektekre. 

Felkerülhet a város 
a befektetők térképére
Mikes Éva, a dél-dunántúli gazdaság-
fejlesztési régió kormánybiztosa a cég 
Pécsre érkezése kapcsán lapunknak el-
mondta, hogy a beruházás évtizedek-
re meghatározhatja a város és a régió 
jövőjét és fejlődését. Mint mondta, a 
nemzetközileg ismert és jelentős válla-
lat gyárépítése elősegítheti, hogy Pécs 
felkerüljön a „befektetők térképére”. 

Nagy feladat lesz 
a toborzás
Rabb Szabolcs, a Pécs-baranyai Ke-
reskedelmi és Iparkamara főtitkára 
lapunk kérdésére válaszolva elmond-
ta: az induló 170-200 fős munkaerő-
létszám a megyében tapasztalható 
munkaerőhiány és munkanélküliség 
együttes megléte okán feszített felada-
tot jelent majd a cégnek és a hasonló 
munkaerőt foglalkoztató helyi már itt 
működő vállalatoknak. A középfokú 
és technikusi szint jelentősége okán 
a Szakképzési Centrumra hárul majd 
nagy feladat, akár új képzés indítása 
is elképzelhető. A megye déli részéről 
a képzett, képezhető munkaerőt mo-
bilizálni szükséges. Ehhez a tervezett 
infrastrukturális fejlesztéseket fel kell 
gyorsítani – véli a főtitkár.

Medvegy Gabriella Medvegy Gabriella Tarrósy István Tarrósy István 

Rabb Szabolcs Rabb Szabolcs 
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Az április 20-i, közgyűlést helyette-
sítő online konzultáción megszü-

letett a döntés: továbbra is Horváth 
Zsolt vezeti a Pannon Filharmoniku-
sokat.

 l Pernecker Dávid
Horváth Zsolt, a Pannon Filharmoni-
kusok igazgatójának újabb 5 évre szóló 
kinevezéséről döntött a városvezetés – 
azaz jelen helyzetben a polgármester 
– az április 20-i közgyűlést helyettesítő 
online konzultáción. A döntés kapcsán 
Bognár Szilvia kultúráért felelős alpol-
gármester lapunknak elmondta, hogy 
Horváth Zsolt 25 éve szolgálja a pécsi 
komolyzenei életet, amelyből eddig 18 
évet a Pannon Filharmonikusok élén 
töltött, ezért ismeri a zenekar és a cég 
irányításának minden területét. 
– Odaadó és maximalista vezetése 
eredményeként a Pannon Filharmo-
nikusok mára országosan és nem-
zetközi szinten is kiemelkedő zenei 
együttessé vált. Az igazgató eddigi 
munkája során számos innovatív 
elképzelést valósított meg, többek 
között elindította a zenekar közön-
ségnevelő programját, valamint sok-
rétű partnerkapcsolati hálót épített 
ki szakmai, gazdasági, oktatási, illet-
ve egyházi partnerekkel egyaránt – 
mondta az alpolgármester.

Hozzátette, hogy az igazgató pályáza-
tában megfogalmazott olyan terveinek 
köszönhetően, mint például a szakmai 
utánpótlás-nevelés, az online térben való 
jelenlét erősítése, vagy a partnerkapcso-
latok megőrzése és fejlesztése a Pannon 
Filharmonikusok folyamatos márkaépí-
tésének új, előremutató, további sikerek-
hez vezető lépései lehetnek.
– Büszkeséggel és megnyugvással tölt 
el, hogy az ötödik  igazgatói kinevezé-
semet mind a szakmai bizottság, mind 
a teljes képviselő-testület, valamint a 
városvezetés egyhangúlag támogat-
ta. A legnagyobb bizalmat számomra 
azonban az jelenti, hogy a Pannon 
Filharmonikusok munkavállalóinak 
93 százaléka a velem történő közös 
munka folytatására szavazott. Együtt 
értük el a sikereinket, és fontos, hogy 
a pályázatomban megfogalmazotta-
kat közösen tekintsük megvalósításra 
érdemes célnak – mondta lapuknak 
Horváth Zsolt.

Az igazgató hangsúlyozta, 
hogy a következő öt évben 

jelentős kihívások előtt áll az 
együttes.

A járvány hatása, generációváltás az 
együttesben, a finanszírozás kérdései a 

legnagyobb feladatok, de – folytatta – 
olyan kérdéseket is a város vezetése és a 
Művészeti Tanácsa elé kíván vinni, mint 
a Kodály Központ szakmai irányítása, 
vagy a Pécsi Nemzeti Színház és a zene-
kar együttműködésének felülvizsgálata. 
– A cél mindig az együttes színvona-
lának megtartása, hírnevének öregbí-
tése, és olyan hangversenyprogramok 
megalkotása, amelyek együttműkö-

désre ösztönöznek, és a fiatalokat is 
megszólítják. A zenekar idén ünnepli 
210 éves évfordulóját, ez a jubileum 
pedig tökéletes felütése lehet egy új 
korszaknak a zenekar és Pécs zene-
szerető polgárainak életében. A jár-
vány után mindenki arra vágyik, hogy 
újjászülessünk, én nemkülönben.  
A művészeinkkel közösen ezen fo-
gunk dolgozni – mondta.

Horváth Zsolt marad a Pannon Filharmonikusok élén

A régész-főmuzeológus szakembert 
négy pályázó közül ítélte a leg-

jobbnak az önkormányzat által felkért 
véleményező bizottság, öt évre szóló 
kinevezését a közgyűlést helyettesí-
tő online konzultáción a képviselők 
többsége is támogatta – számolt be 
az önkormányzat sajtóközleménye.

 l Szakács Miklós
Ismert, hogy a Janus Pannonius Mú-
zeum igazgatói pályázatát másodszor 
írta ki az önkormányzat, mivel az első 
eljárás eredménytelenül zárult. A feb-
ruárban meghirdetett pályázatra végül 
négy jelentkező adta be jelentkezését, 
egy külsős pályázó mellett hárman az 
intézmény jelenlegi munkatársai. 

A 7 fős önkormányzati bíráló 
bizottság valamennyi jelöltet 

meghallgatta, és végül dr. 
Bertók Gábor igazgatói 

pályázatának elfogadását 
javasolta. 

A javaslatot a közgyűlést helyettesí-
tő online konzultáción a képviselők 
többsége is támogatta, így júniustól 
Bertók Gábor veszi át dr. Csornay Bol-
dizsár helyét a pécsi múzeum élén.

Bognár Szilvia, Pécs kulturális terü-
letért felelős alpolgármestere ezzel 
kapcsolatban azt mondta el, Bertók 
Gábor szakmai és kutatói múltja 
rendkívül meggyőző, és a múzeum 
vezetésére vonatkozó, a szervezeti és 
tudományos munka átalakítását cél-

zó újító elképzelései is előremutatók. 
Fontos szempont volt kiválasztásában 
az is, hogy Bertók Gábor kinevezé-
sét a múzeum dolgozóinak többsége 
szintén támogatta. Az új igazgatótól 
azt várjuk, hogy a múzeumi kiállítá-
sok legyenek még inkább látogató-

barátak, nemcsak tartalmukban és 
információs anyagaikat tekintve, ha-
nem a kiállítóterek és kiszolgálóhelyi-
ségek minőségét illetően is. 
Azt szeretnénk, ha a múzeum együtt-
működése a többi kulturális szerep-
lővel és a Művészeti Tanáccsal folya-
matosan fejlődne a jövőben – foglalta 
össze az alpolgármester.
Dr. Bertók Gábor 2005. szeptember 
1. óta a Janus Pannonius Múzeum ré-
gész-főmuzeológusa, valamint 2012 
óta a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Régészettudományi Intézetének 
adjunktusa, az intézet keretein belül 
működő Roncsolásmentes Régészeti 
Tanszék vezetője. 
Szakmai tevékenysége rendkívül sok-
rétű, mind a fordított szakirodalom, 
mind a vezetett ásatások tekinteté-
ben. Szakmai elismertsége hazai és 
nemzetközi viszonylatban is kiváló. 
Bertók Gábor a Mohács 500 Csata- és 
Hadszíntérkutató egyesület elnöke, aki 
a mohácsi csata egykori helyszínének 
kutatása során végzett fáradhatatlan 
munkája, valamint jelentős nemzetkö-
zi régészeti feltárásokban vállalt szere-
pe elismeréseként 2021. március 15-én 
a Magyar Arany Érdemkereszt polgári 
tagozata kitüntetést kapott – zárul a 
városháza közleménye.

Bertók Gábor vezetheti a Janus Pannonius Múzeumot

„Együtt értük el a sikereinket”„Együtt értük el a sikereinket”

  Az új igazgató elismertsége nemzetközi   Az új igazgató elismertsége nemzetközi 
viszonylatban is kiválóviszonylatban is kiváló
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Jelentős vagyoni hátrányt okozó 
hűtlen kezelés miatt tett felje-

lentést a Tettye Forrásház Zrt. vezér-
igazgatója egy 40 millió forintos hitel 
miatt, amelyet 2016-ban a Ledina 
Kerámia Kft.-nek nyújtott a cég – áll a 
pécsi önkormányzat közleményében.

 l Nimmerfroh Ferenc
Amint írják, lezárult a pécsi önkor-
mányzati cégek átvilágítása, az adatok 
feldolgozását még végzik a szakembe-
rek. Amennyiben a munka során to-
vábbi olyan ügyek kerülnek elő, ame-
lyek ezt indokolják, az arra illetékesek 
megteszik a szükséges jogi lépéseket. 
Ezúttal a Tettye Forrásház Zrt. vezér-
igazgatója tett feljelentést a társaság 
egy öt évvel ezelőtti, az előző, fideszes 
városvezetés idején történt ügye miatt.

A közlemény a 
következőképpen foglalja 
össze az előzményeket:

 ÄA Zsolnay-háborúként ismert ese-
mények idején, 2016 májusában 
döntött a pécsi önkormányzat a 
–  korábbi nevén – Ledina Kerámia 
Kft. megalapításáról. A cég székhe-
lye a  pécsi Városháza, törzstőkéje 
3 millió forint volt. A társaságnak 
nem voltak eszközei, gyára, vagyo-
na, sem megrendelése.  

 ÄA Ledina Kerámia Kft. a cégbíró-
ság által bejegyzett tevékenységét 
sosem végezte, ennek ellenére 
2016 júniusától 112 egykori Zsol-
nay-dolgozót foglalkoztatott. Őket 
egy olyan, két hónapig húzódó 
bejegyzési eljárás alatt vette fel a 
Ledina Kerámia Kft., amelyben 
törvényességi felügyeleti eljárás is 
indult. 

A cég több alkalommal nevet 
és gazdát cserélt, mára 

fizetésképtelenségi okok 
miatt felszámolták. 

 ÄEbben az időszakban, 2016. június 
21-én nem szabályszerűen, szóban 
összehívott rendkívüli igazgatósági 
ülést tartott a Tettye Forrásház Zrt. 
Az ülésen az igazgatóság egy tar-
tózkodás és két igen szavazat mel-
lett úgy határozott, hogy 40 millió 
forintos kölcsönt nyújt a Ledina 
Kerámia Kft. kezdeti működéséhez.
 ÄA hitel fedezetlennek számított, 
hiszen a 3 millió forinttal alapított 
társaságnak semmiféle vagyona 
nem volt, Pécs önkormányzata pe-
dig, bár mindkét céget tulajdonolta, 
nem hozott a Ledina hitelbiztosíté-
káról szóló döntést.

Összefoglalva:
A törzstőkétől eltekintve egyébként  
vagyontalan, tevékenységet nem foly-
tató, telephellyel és eszközökkel nem, 
ám 112 – munkát nem végző – mun-
kavállalóval rendelkező, a cégnyil-
vántartásba be nem jegyzett Ledina 
Kerámia Kft. kapott tehát 40 millió 
kölcsönt a  hitelezéssel egyébként nem 
foglalkozó Tettye Forrásház Zrt.-től 
úgy, hogy erről egy nem szabályszerű-

en összehívott rendkívüli igazgatósági 
ülés döntött. 
A  közpénzből nyújtott hitelből fiktív 
munkaszerződések alapján, az abban 
foglalt kötelezettségek teljesítése nél-
kül, munkabér jogcímén eszközölt 
kifizetéseket a Ledina Kerámia Kft. – 
írják. Az átvilágítás  szerint  a bűncse-
lekmény a hitel folyósításával egy idő-
ben megvalósult. Az, hogy a kölcsön 
később megtérült, legfeljebb enyhítő 
körülmény lehet – zárul a közlemény.

A Ledina Kerámiának nyújtott 40 milliós hitel miatt tettek feljelentést

   Legfeljebb enyhítő körülmény lehet,    Legfeljebb enyhítő körülmény lehet, 
hogy a kölcsön megtérülthogy a kölcsön megtérült
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Ennek lehetőségéről most kell be-
szélni a pécsi virológus szerint, 

ugyanis a negyedik hullám érkezését 
a jelenlegi folyamatok is nagymér-
tékben meghatározzák. Nem mind-
egy, hogyan várjuk majd, felkészül-
ten vagy sem.

 l PécsMa.hu
Kemenesi Gábor a Portfolióban meg-
jelent cikkében a jövőről beszélt a ko-
ronavírus árnyékában, egy lehetséges 
negyedik hullám bekövetkezéséről. 
Szerinte rosszabb esetben a határain-
kon belül kell majd harcolnunk.

Nyáron mindenki 
megnyugszik, 
aztán jön az ősz…
Ahogy tavaly nyáron is történt, bár a 
vírus visszaszorult, kevesebb ember 

fertőződött meg, jelen maradt, majd 
csendben szétterjedt Európában, be-
robbant a második hullám, akárcsak 
egy erdőtűz – fogalmaz Kemenesi.
Szerencsére a vakcinák idén már itt 
vannak, és minden rendelkezésre álló 
tudományos adat alapján képesek eny-
híteni a járvány súlyos hatásait, lassít-
hatják a fertőzés terjedését.
Most is nagyon sok múlik a vakciná-
kon szerinte, de önmagukban nem 
elegendőek, hiszen ahogy múlik az 
idő, terjed a járvány, egyre több lesz a 
variáns, mely növeli az emberek vírus-
nak való kitettségét.
A terjedést pedig segíteni fogja a ha-
mis biztonságérzet is, amely nyáron 
ránk telepszik, úgy, mint tavaly. Emel-
lett számításba kell venni a virológus 
szerint azt is, hogy nem mindenki kéri 
majd az oltást, ráadásul ahogy elcsen-

desül a járvány, „a hezitálók közül is 
többen pártolhatnak el a vakcináktól”.
Így léphetünk az ősz kapujába, a nem 
teljesen átoltott populációval és a „ta-
karéklángon” fennmaradt terjedési 
láncolatokkal – mutat rá a tudós.

A felkészülés
A hangsúly az óvatosságon és a felké-
szülésen van. Fel kell készülni a vírus 
egyelőre ismeretlen mértékű visszaté-
résére. Előtte viszont mindent el kell 
követni, hogy ne terjedhessen a nyár 
folyamán – foglalta össze a pécsi ku-
tató.
Érdemes megnézni szerinte azoknak 
az országoknak a példáját (a 444.hu 
ennek kapcsán Új-Zéland és Auszt-
rália példáját emeli ki), ahol sikerült 
megfékezni és visszatartani a járványt. 
Ezek az országok „hatékony és nagy 
kapacitással bíró járványügyi háttérrel, 
transzparens és informatív kommuni-
kációval és jó kórházi erőforrásokkal 
tudtak győzni”.
Hangsúlyozza: hallgassunk a tudo-
mányra, éljünk az oltás lehetőségével, 
és egyelőre még óvatossággal (távol-

ságtartás, maszkviselés) éljük meg a 
nyarat.

Jövőkép?
Kemenesi azt mondja, „lássunk túl a 
határokon, amíg nem győztünk min-
denhol, sehol sem győztünk” – való-
színűleg a nemzetközi utazási korlá-
tozások, az ezzel járó óvintézkedések 
még valamivel tovább velünk marad-
nak.
További problémát jelenthet majd a 
„kimaradt” betegségek visszatérése 
(például influenza) is, hiszen a lezárá-
sok miatt ezek is visszaszorultak, ki-
maradt a természetes évi átfertőződés.
A virológus szerint tehát nagyon 
fontos lesz az óvatosság, a határokon 
túlnyúló végrehajtói szemléletet és a 
diagnosztikai, járványügyi, kórházi 
kapacitások növelése.
„Azok az ágazatok, amelyek bajba ke-
rültek, mielőbbi, óvatos és jól átgon-
dolt nyitásra szorulnak, a gazdaság 
számára kevésbé egyértelmű előnyök-
kel járó, több ezer fős tömegrendezvé-
nyeket mindenképp hanyagolnám”
– zárta gondolatait.

Kemenesi: nem zárható ki, hogy jön a negyedik hullám

„Hallgassunk a tudományra, éljünk az oltással!”„Hallgassunk a tudományra, éljünk az oltással!”

Fel kell készülni a vírus visszatéréséreFel kell készülni a vírus visszatérésére
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Pécsi vendéglátósokat kérdeztünk 
arról, hogy mit várnak az enyhí-

téstől, és hogy mit gondolnak a te-
rasznyitásról. 

 l PécsMa.hu
Mint ismert, a kormány korábban 
döntött arról, hogy a vendéglátóhelyek 
teraszai 3,5 millió beoltott után nyit-
hatnak ki. Ezt a számot április 23-án 
elérték, 24-étől tehát újra kiülhetünk 
kedvenc pécsi helyeink elé enni-inni. 
A terasznyitás előtt kérdeztünk helyi 
vendéglátósokat arról, hogy mit gon-
dolnak az enyhítésről, mit várnak a 
nyitástól.

Mint egy falat kenyér 
Teleky Zoltán, a Room bistro&club 
tulajdonosa úgy fogalmazott, hogy 
ugyan szerinte elég bizonytalan a ven-
déglátószektor helyzete, de nagyon 
örülnek a hírnek, hogy meg lehet nyit-
ni a teraszt.
Mint mondta, időjárásfüggő a dolog, 
de ő és a személyzet fel vannak ké-
szülve és akár azonnal bele tudnának 
vágni a munkába. Természetesen ez 
annak is köszönhető, hogy az egység 
eddig is üzemelt, az ételeket elvitelre 
kínálták. Hozzátette:
„Amellett, hogy ez úgy kellett a ven-
déglátásnak, mint egy falat kenyér, 
el kell, mondjam: ha eddig kibírtuk, 
talán még egy hónapot várhattunk 
volna, míg a járvány tetőzése kissé 
lecseng. Hangsúlyozom, mi mindent 
megteszünk a kollégák és a vendégek 
egészségéért.”

Semmivel sem 
veszélyesebb, mint egy 
bevásárlás 
– Szerencsés helyzetben vagyunk, mert 
a három főemberünket meg tudtuk 
tartani, sőt, két új hölgy is jelentkezett 
hozzánk, így a személyzet megvan a 
nyitáshoz. Olyannyira várjuk is ezt, 

hogy kész az új borlap és étlap, vagyis 
amint lehet, indítunk. Hozzáteszem, 
nem mi vagyunk az átlag, mivel na-
gyon speciális réteget szolgálunk ki, 
kicsi a konyhánk, kevés asztalunk van. 
Szóval 4-5 emberrel meg tudunk nyit-
ni, a nagyobb egységekkel ellentétben 
– mondta lapunknak Filákovity Dusán, 
a Pannon Borbolt ügyvezetője, akinek 
cége működteti a pécsi Eleven borbiszt-
rót, Eleven Vinotéka és Bár néven.

Mint mondta, nagyon 
örülnek neki, hogy 

elkezdhetnek dolgozni, 
hiszen az elmúlt fél 

évben gyakorlatilag 90 
százalékos bevételkiesést 

kellett elszenvedniük a 
vendéglátósoknak.

– Úgy gondolom, hogy ha a tera-
szokon betartjuk a kellő távolságot, 
semmivel sem veszélyesebb egy ét-
termi látogatás, mint a bevásárlás. És 
gondoljunk csak bele, hogy mennyit 
segítünk egy-egy vállalkozónak, ha 
beülünk egy kávéra, egy pohár borra, 
vagy ebédelni – mondta.

Nem biztos, hogy 
kevesebbet veszítenek 
Felcser Dávid, a pécsiek és az itt tanuló 
külföldiek körében is népszerű Reggeli 
és Nappali egyik vezetője (a vendég-
látóhely-kombinációt Szép Tamással 
hozták létre) elmondta, hogy úgy ter-
vezik, hogy amint meglesz a 3,5 millió 
beoltott, akkor másnap megnyitják a 
teraszokat.
– A csapat az megvan, szerencsére eb-
ben az átmeneti időszakban is tudtunk 

munkát adni nekik. Úgy tervezzük, 
hogy egy szűkebb csapattal indulunk, 
hiszen a járványügyi szabályok miatt 
egyik hely elé sem tudunk sok asztalt 
kihelyezni – mondta, hozzátéve, hogy 
a pozíciókat fokozatosan „töltik majd 
fel”, annak tükrében, hogy mit hoz a 
jövő, milyen lesz a látogatottság.
Mint mondta, úgy látja, hogy van 
érdeklődés a nyitás kapcsán, és úgy 
gondolja, hogy „szépen megindulnak” 
majd az emberek. Hozzátette, hogy mi-
vel a Nappali a kijárási korlátozás miatt 
kénytelen bezárni 21.30-kor, ezért ott 
valószínűleg nem lesz olyan nagy „zú-
zás”, hiszen ennyi idő alatt „még a nagy 
ivók sem tudnak igazán kibontakozni”. 
Ez ugyanakkor meg is nyugtatja őket, 
ugyanis nem szeretnének veszélyez-
tetni senkit – mondta. Az asztalokat is 
úgy rendezik el, hogy ne alakuljon ki 
tumultus.
– A számok alapján semmilyen szinten 
nem gondolom, hogy itt lenne a nyitás, 
a lazítás ideje. Úgy gondolom, hogy ez 
egy erőből átvitt propaganda-intéz-
kedés, amivel így vagy úgy akarják 
elérni, hogy minél gyorsabban megle-
gyenek a szükséges számok – mondta 
kérdésünkre.
Hangsúlyozta, hogy a vendéglátószfé-
rának biztos, hogy jól jön a terasznyi-
tás, de hozzátette, hogy ettől még nem 
feltétlenül lesz rentábilis a vendéglátó-
helyek üzemeltetése.
– Nem biztos, hogy kevesebbet fogunk 
veszíteni a korábbiaknál az első egy-
két hónapban azzal, hogy ha ki lehet 
ülni a teraszokra. A teraszok megnyi-
tásához fel kell ugyanis venni plusz két 
embert, az ő bér- és járulékköltségüket 
pedig nem biztos, hogy kihozza a te-
raszon ülő vendégek fogyasztása. Ez a 
nyitás arra jó egyelőre, hogy reményt 

ad, több kollégát lehet bevonni a mun-
kába, el lehet kezdeni végre dolgozni. 
A tényleges kárenyhítés ettől még nem 
biztos, hogy megkezdődik – fogalma-
zott Felcser Dávid.

Mindenfélét ígértek már 
Ugyan a Rokusch kávézó mindvégig 
fenntartotta az elviteles fogyasztás le-
hetőségét, de így is legalább 60 száza-
lékkal csökkent a forgalmuk az elmúlt 
hónapokban Gáspár Viktor üzletveze-
tő szerint.
– Nagyon vártuk már a nyitást, gő-
zerővel dolgozunk és állandó ké-
szenlétben állunk. Viszont nem 
könnyű a dolog, új munkatársakat 
is keresünk, mert volt, akitől meg 
kellett válnunk. Szerencsére vannak 
jelentkezők, de ennek ellenére nem 
biztos, hogy zökkenőmentes lesz az 
indulás. A kollégáim viszont már alig 
várták, hogy többet dolgozhassanak, 
hiszen a megcsappant forgalom miatt 
csökkenteni kellett a műszakokon. 
Mindemellett csak az időjárás tud ne-
gatívan közrejátszani a terasz kinyitá-
sával kapcsolatban, de reménykedem 
a legjobbakban. Egyébként nem tar-
tom veszélyesnek az éttermek kinyi-
tását a vendégek számára, a munka-
társakat pedig védeni fogja a maszk, 
elővigyázatosak leszünk, és sokan 
már megkapták az első oltásukat is – 
vélekedett az üzletvezető.
Elmondta: „Mindenfélét ígértek már a 
nyitás illetően: talán egy hónap múlva, 
talán majd az azt követő hónapban, 
szóval én személy szerint kicsit úgy 
voltam vele, hogy hiszem, ha látom. A 
visszajelzések alapján a vendégek vi-
szont nagyon várták, hogy jöhessenek, 
találkozhassanak az ismerőseikkel egy 
finom kávé mellett.”

Pécsett is nyitnak a teraszok!Pécsett is nyitnak a teraszok!
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Új cikksorozatunkban bemutatjuk 
azokat a népszerű városi termé-

szetvédelmi területeket, amelyek 
felmérésében és megóvásában nagy 
szerepet játszhat a HungAIRy LIFE 
integrált projekt zöld katasztere. A 
városközpont zöldtereivel és sétá-
nyaival kezdjük a sort. 

 l Pernecker Dávid
A 2019-ben indult HungAIRy LIFE 
integrált projekt fő célja 10 magyaror-
szági település, köztük Pécs levegőmi-
nőségének javítása. A projekt egyik 
elemének köszönhetően sokat tehet 
az önkormányzat a városi zöldfelület 
megóvásáért, fenntartásáért, illetve 
fejlesztéséért, és ezáltal a levegőminő-
ség javításáért: ez a pécsi zöldfelületi 
kataszter, azaz a pécsi zöldfelületek 
szisztematikus nyilvántartása. A ka-
taszter készítői felmérik, számszerű-
sítik, minőségi szempontból értékelik 
és besorolják a város zöldterületeit, 
így látni fogják, hogy például mikor 
van szükség egyes növények cseréjére, 
növényvédelmi beavatkozások elvég-
zésére. 
A kataszternek – közvetve vagy köz-
vetlenül – nagy szerepe lehet a Pécs 
„zöld tüdejét” jelentő helyi védett ter-
mészetvédelmi területek megóvásában 

és gondozásában is. Annak érdekében, 
hogy a pécsiek behatóbban megismer-
jék ezeket a megóvandó városi termé-
szetvédelmi területeket, a következő 
hetekben egyenként mutatjuk be azo-
kat Pécs főkertészének, Nagy Ervinnek 
a segítségével. Kezdjük elsőként a vá-
rosképet talán leginkább meghatározó 
védett belvárosi terekkel és zöldterüle-
tekkel. 
Nagy Ervin elmondta, hogy a város 
természeti értékeinek gondozását és 
védelmét szabályozó 2011-es önkor-
mányzati rendeletben meghatározot-
tak szerint a belváros szívében a Szent 
István tér, a Sétatér, a Barbakán-árok 
és a várfalsétányok állnak védettség 

alatt. A rendelet többek között azért 
helyezte védettség alá ezt a területet, 
hogy a kiterjedt városi közparkrend-
szer és önkormányzati tulajdonú in-
tézmények környékének értékes, koros 
dísznövényeit megőrizzék.
– Mivel a területet sűrűn látogatják, 
emiatt fontos az idős fák folyamatos 
ápolása a balesetveszély megelőzése 
érdekében, de persze az itt található 
összes növény gondozása is legalább 
ilyen fontos. A koros faállomány a 
terület igen jelentős építészeti elemei-
hez is megfelelően illeszkedik. Abban 
egyébként, hogy ezek a zöldterületek 
kedvelt sétálóhelyek, nagy szerepet 
játszik, hogy az itt élő növények igen 
kedvezően befolyásolják a klímát – 
mondta. 
Hozzátette, hogy a Szent István tér és 
környezete teljes mértékben mester-
séges kialakítású, a dísznövények kö-
zött ezért nem honos fajok és a nem 
természetes növényegyüttesek vannak 
túlsúlyban, ezért intenzív kezelés alatt 
állnak. 

A terület leggyakoribb díszfa 
faja a vadgesztenye, de a 

Káptalan utcában találhatók 
egyedileg védett tiszafák is. 

Nagy Ervin hangsúlyozta, hogy a terü-
leten tilos többek között a cserjék és a 
fák tördelése, nyesése, engedély nélküli 
kivágása, a lágyszárú növények és virá-
gok szedése-gyűjtése, engedély nélkül 
pedig – természetesen – nem lehet ki-
vágni a fákat. Végezetül kiemelte, hogy 
a HungAIRy LIFE integrált projekt 
zöld katasztere rendkívül fontos eszköz 
lehet annak érdekében, hogy a termé-
szetvédelmi területeket a jövőben haté-
konyabban tudják felügyelni és kezelni.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg.

A csaknem 148 millió forintos pro-
jekt célja, hogy az önkormányzat a 
Lámpás-patak környezetében évti-
zedek óta fennálló csapadékvíz-el-
vezetési problémát megoldja.

Pernecker Dávid

Ahogy azt korábban megírtuk, tavaly 
november 23-án megkezdődött a 
Lámpás-patak rendezése, a projekt 
keretében a patak Hársfa úttól a Pé-
csi-vízig tartó, nagyjából 2 kilométer 
hosszúságú szakaszát újítják fel. A 
munkafolyamat kapcsán a patak fe-
lett húzódó Vadász utcai hídnál tartott 
sajtótájékoztatót Sík László Lajos, a 
terület önkormányzati képviselője és 

Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési 
Zrt. vezérigazgatója április 22-én.

Sík László Lajos a sajtóeseményen 
kiemelte, hogy a keleti városrészben 
található – és a Pécsi-vízbe torkolló 
– Lámpás-patak a csapadékvíz egyik 
fő befogadója a városban, az elmúlt 
években ugyanakkor számos lakos-
sági bejelentés érkezett arról, hogy a 
patak feltöltődése olyan mértékűvé 
vált, hogy a csapadékvizet biztonság-
gal már nem képes elszállítani. Mint 
mondta, a vízfolyás nagyrészt már 
nem a földhivatali térképeken jelzett 
és lehatárolt területeken haladt ke-
resztül, így több helyen leszakadtak a 

partfalak, kidőltek a magáningatlanok 
kerítései, kimosódtak az alapozások.

A csaknem 148 millió forintos projekt 
célja, hogy az önkormányzat a Lám-
pás-patak környezetében évtizedek 
óta fennálló csapadékvíz-elvezetési 
problémát megoldja – mondta a kép-
viselő.

Csúcs Zoltán felidézte, hogy az elő-
ször 2016-ban kezdeményezett pro-
jekt közbeszerzési eljárása akkor 
eredménytelenül zajlott, ezt követően 
ezért egy második, nyílt kiviteli köz-
beszerzést írtak ki, amire már érkezett 
eredményes pályázat. 

A tavaly novemberben indult, féléves-
re tervezett munka jelenleg 75 száza-
lékon áll – emelte ki a vezérigazgató. 

– Jól halad a vállalkozó, egy 
hónapjuk maradt, nincs 
olyan probléma, ami 
miatt a szerződés 
szerinti határidőt 
ne tudnák tarta-
ni, ezért terve-
zetten május 
23-24. körül 
be is fejezik 
a munkát – 
mondta.   

Kiemelte, hogy a munkaterületen új 
mederelemeket építenek be, eltávolít-
ják a feltöltődéseket és az elburjánzott 
növényzetet, megerősítik a partfala-
kat, hordalékfogót építenek a Vadász 
utcánál, a patak mellett pedig egy 39 
négyzetméteres ideiglenes víztározót 
is kialakítanak, aminek köszönhetően 
megoldódik a környék csapadékvízzel 
történő öntözése.

A cikk a TOP-6.3.3-15-
PC1-2016-00001 azonosítószámú, 
„Lámpás patak rendezése” című 
projekthez kapcsolódó szemléletfor-
málási kampány keretében készült.

Május végére elkészül a Lámpás-patak rendezése

Mit kell tudni a Szent István tér fáiról? 
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Korábbi uniós projektekből fenn-
maradó, mintegy 500 millió fo-

rintból újulhat meg a Diána téri piac 
és környéke. 

 l  Szakács Miklós
A Pécs Jövője Egyesülethez harminc-
nál is több észrevétel, javaslat érkezett 
az elmúlt hetekben a Diána téri fejlesz-
tések kapcsán, tudtuk meg Szekeres 
Gábortól, az egyesület elnökétől.
– Az ötletbörze során egyértelmű-
en kiderült, hogy a helyiek túlnyomó 
többsége, érthető okokból a minél 
nagyobb zöldterületeket szeretné to-
vábbra is meghagyni, további kikap-
csolódási, illetve rekreációs funkciók 
kiépítésével – nyilatkozta a PécsMa.
hu-nak. 
A javarészt e-mailben érkező lakos-
sági javaslatok között a járdák újra-
gondolása, a közvilágítás fejlesztése, 
fák, növények ültetése és egyes terü-
letek napvitorlákkal történő befedése 
is szerepelt. A Diána tér park jellegé-
nek erősítése érdekében újabb padok 
és asztalok kihelyezésére is érkezett 
javaslat, de felnőttjátszótér, pingpon-

gasztal, malomasztal kihelyezését is 
többen örömmel vennék. A jelenleg 
elhanyagolt, focipályaként funkcio-
náló területet is szeretnék felújítani. 
Továbbá: a kutyafuttatónak szánt te-
rületet magasabb, megerősített kerí-
téssel zárnák körbe, és messzebb he-
lyeznék a lakóépületektől. Emellett 
pedig a környéken található, nem 
működő szökőkutat is szeretnék 
visszaállítani az eredeti állapotába – 
mondta. 

Szekeres szerint a 
remélt fejlesztések miatt 

indokoltabbá vált a tér 
közbiztonságának kérdése, 

ezért pótolni szeretnék 
a kamerarendszer 
hiányosságait is.

Az ötletbörze javaslatait továbbították 
a Pécsi Városfejlesztési Zrt.-nek, ahol 
megvalósíthatósági szempontokat is 

figyelembe véve fognak dönteni arról, 
milyen pályázatot írnak ki a Diána tér 
fejlesztésére.

Diána téri ötletbörze: a lakók 
nagy zöldterületet szeretnének

Élhető város kialakítását célzó pro-
jektekkel pályázik az Európai Unió 

Helyreállítási Alapjára a pécsi önkor-
mányzat. 

 l Szakács Miklós
A koronavírus-járvány kedvezőtlen 
hatásainak és következményeinek 
kezelésére az Európai Unió vissza 
nem térítendő támogatást és kedvező 
fejlesztési hitelt biztosít valamennyi 
tagország számára. Magyarország a 
helyreállítási alapból összesen mint-
egy 5900 milliárd forintnyi fejlesztési 
forráshoz juthat. Ahogy az Európai 
Unió 2021–27 közötti fejlesztési forrá-
sai, úgy a 2021 és 2025 között felhasz-
nálható Helyreállítási Alap esetében is 

alapos, költségszintre lebontott, részle-
tes tervezés előzte meg a pécsi javaslat-
csomag összeállítását. 

Fenntartható fejlesztések 
és okosrendszerek 
vannak a fókuszban
A pécsi javaslatcsomag számos projekt-
je között szerepel az intézmények (óvo-
dák, iskolák és háziorvosi rendelők) 
felújítása, a korábban megkezdett pécsi 
zöldbusz-program folytatása 50 darab 
elektromos busz beszerzésével, vala-
mint a fenntartható zöldközlekedés 
kiépítése érdekében az elektromos au-
tók városi töltőinfrastruktúrájának fej-
lesztése és a pécsi önkormányzati cégek 
flottájának elektromos autókra cserélé-

se, illetve az elektromos közbringaprog-
ram folytatása. Több okosmegoldást is 
bevezetne a város. A közlekedésben az 
okosparkolás kiterjesztése mellett egy 
olyan városi forgalomirányító okos-
rendszer jöhetne létre, amely a valós 
forgalmi adatok alapján biztosítaná a 
folyamatos haladást, és ezzel csökken-
tené a járművek károsanyag-kibocsátá-
sát. Ezt szolgálná továbbá az elektromos 
köztisztasági gépek és hulladékgyűjtő 
autók beszerzése is. A hulladékkezelés 
hatékonyságát is okosmegoldásokkal 
javítanák. A zöldhulladék-gyűjtést ki-
terjesztenék a város teljes területére.

Pécs saját javaslata a 
kormányzatnak: Nemzeti 
Bérlakás-program
Mindemellett egy önálló, nemzetgaz-
dasági szinten is jelentős fejlesztési cél, 
a Nemzeti Bérlakás-program kialakí-
tását is javasolják a kormány felé.

– A bérlakások felújítása, illetve újak 
építése felpörgetné az építőipart, ezzel 
jelentős helyi és nemzeti adóbevéte-
lek keletkeznének. Az önkormányzati 
bérlakások felújításával a fiatalok mi-
nőségi bérlakásokhoz juthatnának, 
amivel a városban maradásra lehetne 
ösztönözni őket. Azt szeretnénk, ha 
a kormány befogadná a javaslatot, és 
tesztelését Pécsett végezhetnénk el – 
mondta Ruzsa Csaba, Pécs gazdasá-
gért felelős alpolgármestere.
Ruzsa Csaba a fentiek kapcsán el-
mondta: ahogy az unió 2021–27-es 
fejlesztési ciklusának pályázatainál, 
úgy a Helyreállítási Alap esetében is 
az a fontos számukra, hogy a meglévő 
fejlesztési elképzeléseikhez találjanak 
megfelelő forrást. 
A tervezett beruházásokat az önkor-
mányzat megküldte a kormánynak.
A teljes cikk a PécsMa.hu oldalon ol-
vasható.

Élhető, fenntartható, zöldváros kialakítását célozza Pécs pályázata

Pécs lett a legzöldebb magyar város
A Virtuális Erőmű Program pályázata alapján Pécs lett 2020-ban Magyaror-
szág legzöldebb városa – számolt be a hírről az mi6.hu.
A Virtuális Erőmű Program Pécsi Tudományegyetem által vezetett helyi 
erőműve az önkormányzattal korábban kötött együttműködés eredménye-
ként nagyot lépett előre a fenntartható fejlődés és a klímavédelem terén Pé-
csett – emelik ki a pályázat kiírói indoklásukban. Az, hogy végül Pécs kapta 
a legzöldebb város címet, a PTE innovatív fenntarthatósági és klímavédelmi 
programjai mellett annak is köszönhető, hogy alig egy év alatt 18 helyszínen 
került sor középületek energiahatékonysági fejlesztésére. A város klíma- és 
energiaügyi elkötelezettségét jelzi, hogy Pécs 2030-ig a CO2-kibocsátását 
minimum 40 százalékkal szeretné csökkenteni a 2012-es szinthez képest.

Fejlesztenék a közvilágítást, erősítenék a közbiztonságot Fejlesztenék a közvilágítást, erősítenék a közbiztonságot 
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Pécs polgármestere közleményben tett pontot a 
napokig napirenden lévő ügy végére. Péterffy 

Attila elutasította a volt Mandulás kemping tulaj-
donosának PÉSZ-módosítási kérelmét.

 l Nimmerfroh Ferenc
A Városfejlesztési Bizottság ajánlásának megfelelően 
határozatban utasította el a polgármester, hogy lakó-
park épülhessen az egykori Mandulás kemping terüle-
tén. Egyúttal arra kérte a tulajdonost, hogy a jelenlegi 
romos épületeket bontsa le, és tegye rendbe mecseki 
ingatlanát. Óriási vihart kavart a megújuló Pécsi Építé-
si Szabályzathoz (PÉSZ) érkezett több száz módosítási 
igény közül az egyik, amelyben a magántulajdonosok 
azt kérték, hogy volt Mandulás kemping lepusztult te-
rületén legyen lehetőségük lakópark építésére. 

Az indítványt leszavazta a 
Városfejlesztési Bizottság.

Péterffy Attila ezt követően határozatban utasította 
el a kérelmet, ezzel eldőlt, hogy nem lesz lakópark 
a Mandulásban, mert az építési szabályzat ezt nem 
teszi lehetővé. Ezzel együtt a polgármester azt kérte 
a terület tulajdonosától, hogy jó gazdaként kezelje az 
egykori kempinget, azaz tegye rendezetté a területet 
és a betonromokat takarítsa el.
„A PÉSZ módosítása egy rendkívül nagy volumenű 
munka, amelynek keretében az önkormányzatnak 

több mint 300 kisebb-nagyobb módosítási tervet 
kell elbírálni. Határozott célunk, hogy a város jövő-
beni arculatát meghatározó rendeletmódosítást a le-
hető legszélesebb körű társadalmi párbeszéd előzze 
meg” – írta közleményében Péterffy Attila.

„A Mandulás ügyében kialakult, nagyrészt politikai 
célú hercehurca arra világított rá, hogy a jelenlegi 
gyakorlat nem megfelelő. A PÉSZ módosítása kap-
csán még szélesebb körű egyeztetésekre van szük-
ség. Az egyes módosítási elképzelések vitáját ugyan-
akkor nem a hatósági eljárás során kell lefolytatni, 
hanem még azt megelőzően” – írta a polgármester.

A közelmúlt politikusai ügyet 
kerekítettek a semmiből
Péterffy Attila Facebook-oldalán egy posztban to-
vábbi gondolatokat fűzött a hírhez. A polgármester 
azt írta: „nincs, és soha nem is volt politikai szándék 
ilyen lakópark építésére, ezért nincs mitől megvéde-
ni a Mandulást”. Amint fogalmazott, a „közelmúlt 
politikusai” gátlástalan módon félrevezették az em-
bereket, ügyet, mozgalmat kerekítettek a semmiből. 
„Tiszteletlenségre és felelőtlenségre utal a magatar-
tásuk, amely alkalmas arra, hogy alaptalan félelmet 
generáljon, és ezzel bomlassza a pécsiek közösségét” 
– írta Péterffy. A polgármester itt elsősorban Kővári 
Jánosra, a Fidesz-szövetséges ÖPE vezetőjére utal-
hat, aki a napokban egy olyan fotót közölt közösségi 
oldalán a témában, amin a volt kempinggel szem-
ben lévő Mandulás játszótérnél áll. Már a poszt alatt 
többen felhívták a politikus figyelmét, hogy ennek a 
játszótérnek nem sok köze van a volt kempinghez, 
mire a képviselő úgy reagált, hogy a fotót csak „fi-
gyelemfelhívásnak” szánta.

A József utca közművei több mint 40 
évesek – de a legrégebbi vezeték 

már 93 éve szolgálja az utcát –, mű-
szaki állapotuk pedig egyre romlik, így 
időszerűvé vált a cseréjük. Cikkünkben 
összegyűjtöttünk minden lényeges in-
formációt a rekonstrukciós munkákról, 
melyek április 19-én kezdődtek.

 l PécsMa.hu
A belvárosi utcában sajnos csak az autók 
kizárásával lehetett megoldani a korsze-
rűsítést, így az E.ON Hungária Csoport 
gáz- és áramhálózati szakemberei, va-
lamint a Tettye Forrásház Zrt. ivóvíz- 
és szennyvízhálózati szakemberei egy 
beruházássorozat keretében tervezték 
meg a közművek cseréjét – tájékoztatta 
lapunkat a városháza és a szolgáltatók.
Hogy a munkálatok idejét lerövidítsék, 
ahol lehet, egy időben az utca több 
pontján is dolgoznak majd a szakem-
berek, azonban a teljes rekonstrukció-
sorozat így is hosszú ideig fog tartani.
A munka április 19-én kezdődött a Jó-
zsef utcában az aszfaltbontással.
A munkálatok tervezetten az alábbi 
ütemezés szerint zajlanak majd:

 ÄAnna utca és Kisflórián utca közöt-
ti szakaszon: április 19. – július 18.
 ÄKisflórián utca és Szent Mór utca 
közötti szakaszon: április 19. – 
szeptember 30.
 Ä Szent Mór utca és József utca 15. 
közötti szakaszon: május 10. – ok-
tóber 31.

 Ä József utca 15. és Megye utca közöt-
ti szakaszon: április 19. – augusztus 
31.

Az áram- és gázhálózati 
rekonstrukcióról
A villamos kábeleket (összesen 1500 
méter) három, a gázvezetékeket (700 
méter) négy ütemre bontva cserélik 
majd ki, így várhatóan a munkák július 
18-án zárulnak, a gázvezetékcserékkel 
pedig augusztus 8-ra végeznek a szak-
emberek. 49 ingatlant érint a rekonst-
rukció, mely miatt előfordulhat egy-
egy alkalommal gáz- és áramszünet, 
erről tájékoztatják majd a lakókat.

A vezetékcsere összesen 140 
millió forintból valósul meg.

Az ivóvíz- és 
szennyvízhálózati 
munkákról
A Tettye Forrásház Zrt. folyamatos 
üzemeltetés mellett korszerűsíti a 
víz- és szennyvízrendszert a József 
utcában, majd ősszel a Kisflórián és a 
Szent Mór utcák József utcától délre 
eső részén. A 120 millió forint értékű 
beruházásban összesen 1136 méternyi 
új hálózatot építenek.
A város egyik legkorábbi, 1928-ban 
lefektetett Zsolnay kőagyag csatorná-
jának helyére 575 méternyi modern 
szennyvízvezeték kerül a földbe.

A tényleges munkák előtt a vállalat az 
utcában ideiglenes hálózatot épít ki, 
amely biztosítja majd az ivóvizet, de 
előfordulhat néha vízhiány, melyről 
természetesen értesítik az érintetteket.

A gyalogosforgalom és 
az épületbe való bejutás 

folyamatosan biztosított.

Viszont teljes lezárás lesz végig a mun-
kálatok ideje alatt, várhatóan novem-
berig, addig az autók és a hulladékszál-
lítók sem közlekedhetnek az utcában 
és a parkolás sem lesz lehetséges, de 
a város és a Biokom parkolóhelyeket 
biztosít az érintetteknek.

Kizárólagos parkolási 
lehetőség a közelben
A kieső parkolóhelyek pótlására a 
Biokom Nkft. alternatív parkolási le-
hetőséget adott azoknak a lakóknak, 
akik a II-es számú forgalomcsillapított 
övezetre vonatkozó érvényes, rend-
számmal ellátott behajtási engedéllyel 
rendelkeznek.
Emellett a József utcához legközeleb-
bi utcákban hulladékgyűjtő pontokat 
alakítottak ki, a parkolás a lakók szá-
mára a Janus Pannonius utca, Rózsa-
kert, Szepesy Ignác utca, Káptalan 
utca, Király utca, Kazinczy utca, Ágos-
ton tér környékén lehetséges.

Változások, lezárások: nagy munkák kezdődtek a József utcában

Péterffy Attila: Nem épülhet lakópark a Mandulás kempingben

   A terület rendbetételére kérték    A terület rendbetételére kérték 
a tulajdonost a tulajdonost 

Egy időben az utca több pontján is dolgoznak majdEgy időben az utca több pontján is dolgoznak majd
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Gyökéreltávolítás után faültetés

Dugulás-elhárításnak indult, komoly beavatkozásba fordult egy fűzfa 
gyökerének eltávolítása a Csoronika dűlőben. A TETTYE FORRÁSHÁZ 

szakemberei által végzett kamerázáskor kiderült, hogy a szennyvízcső-
be belenőtt gyökér akadályozza a felgyülemlett szennyvíz elfolyását.

A jó szándékkal, de nem elég körültekintően ültetett fák komoly veszélyt 
jelentenek a földben futó közművekre. A terebélyesedő gyökerek belenő-
hetnek, betörhetnek a közeli aknákba, öregebb csövekbe, míg a vékonyabb 
vezetékeket eldeformálhatják, csőtörést okozva a föld alatt.
„Közművesített területen tervezett faültetés előtt minden esetben egyez-
tetni szükséges a területen érintett közműszolgáltatókkal. A békés egymás 
mellett élés a föld alatt is fontos” – olvashatjuk a társaság Facebook oldalán, 
ahol további hasznos tudnivalókat találhatunk.
A kénytelen faeltávolításokat is ellensúlyozandó, az idei év Föld napján 
két hársfa csemetével gazdagodott a TETTYE FORRÁSHÁZ telephelye. 
A növényeket a társaság és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. az Id. Dárdai Pál 
Labdarúgó Utánpótlás Akadémia megépülésekor folytatott együttműkö-
dés jegyében állította. (Forrás: www.facebook.com/tettyeforrashaz)

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlésének alábbi normatív határoza-
ta 2021. április 22. napján lép hatályba:

282/2021. (IV.20.) Pécsi Ellátó Központ Alapító Okiratának módosításá-
ról.

Az alábbi normatív határozata 2021. április 25. napján lép hatályba:

283/2021. (IV.20.) Az Integrált Szociális Intézmény működési engedélyé-
nek módosításáról.

Az alábbi normatív határozata 2021. május 1. napján lép hatályba:

281/2021. (IV.20.) Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intéz-
mények Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.

A Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere veszélyhelyzetben hozott dönté-
sei a gov.pecs.hu oldalon, a
• rendeletek:  a RENDELETTÁR; 
• határozatok: a VESZÉLYHELYZET pontok alatt érhetők el.

Rendeletek

Idén harmadik alkalommal szervezi 
meg a Pécsi Közösségi Alapítvány az 

„Élő Adást”. Egy olyan újgenerációs ado-
mányozási forma válik hagyománnyá 
Pécsett, amelyben az adományozó és a 
támogatott közvetlen kapcsolatba ke-
rülhet egymással, és a támogatás egy 
oldott, szórakoztató, izgalmas és köz-
ben emelkedett hangulatban történik. 
Az „Élő Adásról”, a Pécsi Közösségi Ala-
pítványról beszélgettünk a szervezet 
igazgatójával, Parag Csillával.

 l Szakács Miklós
– Mivel foglalkozik a Pécsi Közösségi 

Alapítvány?
– Amikor 2016-ban kilenc pécsi ma-
gánszemély megalapította, egy élhető, 
a fiatalokat megtartani képes Pécsért 
való tenni akarás volt a fő motiváció 
– mondta el érdeklődésünkre a Pécsi 
Közösségi Alapítvány igazgatója, Pa-
rag Csilla. – A mi működésünk egy 
speciális alapítványi formában valósul 
meg, aminek korábban nem nagyon 
volt hagyománya Magyarországon. El-
lentétben a legtöbb alapítvánnyal, mi 
nem egy konkrét célért szerveződtünk, 
nem egy megfogalmazott ügy mellé 
állunk oda. Elsődleges feladatunknak 
azt tartjuk, hogy hidat képezzünk ado-
mányozók, és támogatottak között.
– Milyen keretek között valósul meg 

egy-egy ügy, az azt képviselők fel-
karolása?

– Egyrészt rendszeresen írunk ki pá-
lyázatokat. De e mellett igyekszünk a 
meglévő tudásunkat átadni, vagy épp 
közösen bővíteni az ismereteket. Már 
négy éve működik az úgynevezett 
Szomszédság Akadémiánk. Ennek 
keretében különböző civil szervezetek 
jönnek össze, és közösen dolgozunk ki 
adott esetben konkrét projektötleteket.
– Az „Élő Adás” nevű eseményük is 

ide illeszkedik?
– Abszolút. Az „Élő Adásnak” külföldi 
minta alapján álltunk neki megszer-
vezni. Az idei, május 10-ére tervezett 
eseményünk már a harmadik lesz a 
sorban.
– Mit kell tudni az „Élő Adásról”?
– Igazából ez egy modern köntösbe 
csomagolt adományozóest. Idehaza 
az adományozásnak nincsen olyan 
nagy kultúrája. Ebben a formátumban 
azonban élményszerűvé tudjuk tenni, 
közvetlen kapcsolatot tudunk teremte-
ni az adományozók, és azon civil szer-
vezetek között, amelyek részt vesznek 
az „Élő Adásban”. 

Első körben még az esemény 
előtt lehet pályázni.

A pályázatok közül a Pécsi Közösségi 
Alapítvány kuratóriuma hármat választ 
ki. Ők vehetnek részt az „Élő Adáson”. 
Ott mind a három civil szervezetnek 
6 perc áll a rendelkezésére, hogy be-
mutassa magát. A hat perc után jön 
a következő hatperces etap, ez alatt 
lehet kérdezni az adott szervezettől. 
Amikor ez is letelik, jöhet az adomá-
nyok felajánlása. De lehet kihívásokat 
is felajánlani, mellé akár még egy kis 
feladatot is lehet szabni. Így a közösségi 
élmény, az adományozás öröme mellett 
szórakoztatóvá is válik az „Élő Adás”.

– Csak nevében lesz élő az esemény?
– Valós időben, de online formában 
fogjuk megtartani.
– Mely civil szervezetek vehetnek 

részt idén az „Élő Adásban”?
– A Pécsi Kosár Közösséget, a Papír 
Panírt és a Parkinson Betegek Egyesü-
letének pécsi szervezetét választotta ki 
a kuratóriumunk, így az ő projektjeik 
számára lehet majd felajánlásokat ten-
ni május 10-én, az „Élő Adás” során.

A teljes beszélgetést a pecsma.hu 
oldalon lehet elolvasni.

Pécsi Közösségi Alapítvány: hidat képeznek 
adományozók és támogatottak között

„Modern köntösbe csomagolt adományozóest”„Modern köntösbe csomagolt adományozóest”

A gyökerek belenőhetnek az aknákbaA gyökerek belenőhetnek az aknákba

pécs2021. április 26.pécsi hírek 11



Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata online árverés útján kívánja ér-
tékesíteni a 21166/58 hrsz-ú, illetve 21166/64 hrsz-ú ingatlanokból tele-
kalakítást követően kialakításra kerülő Eszék utca 21166/66 hrsz-ú, 2500 
négyzetméter kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát 10.662.500 
forint + áfa induló vételáron. 

Pécs Város Építési Szabályzata szerint a terület besorolása Kkö-711851 Kü-
lönleges közlekedési terület garázsok építésére. Az ingatlan megvásárlásá-
nak feltétele a beépítési maximumnak megfelelő garázs megépítése.

A vevő a vételáron felül az értékesítés érdekében és során felmerülő költsé-
geket vállalni köteles. Az ingatlant a liciten részt vevők között a legmaga-
sabb vételi árat ajánló személynek értékesítik. 

A licitáltatás online árverés formájában valósul meg a T-Systems Market-
line Online Aukciós rendszere segítségével. Az online árverés megtartá-
sához előzetes regisztráció (név, e-mail-cím) és minimum két fő licitálása 
szükséges. Az online árverésre regisztráló a regisztráció során megismeri 
és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kéziköny-
vét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját fe-
lelősségére használja.

Az árverésen történő részvétel feltételei: A részvétel feltétele, hogy a 
regisztráló a nettó vételár 10 százalékának megfelelő összeget ajánlati biz-
tosíték jogcímén átutalja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000330 számú költség-
vetési elszámolási számlájára. Az utalás közleményébe szükséges az ingat-
lan helyrajziszámának megjelölése. Az átutalt ajánlati biztosítékot a nyer-
tes részére a vételár összegébe beszámítják, egyéb esetben visszautalják. Az 
ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az 
érdekkörében felmerülő okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll. 

Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje: 2021. május 17.

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

Az ingatlannal kapcsolatban részletes információ a Polgármesteri Hivatal 
7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. In-
formáció a 72/534-003, telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-ma-
il-címen is kérhető. 

A licit időpontja: május 20. 10.00–12.00

A licitlépcső mértéke: 100 ezer forint + áfa.

Kiíró az árverésre kerülő ingatlan rendelkezésre álló további adatait – ide-
értve az ingatlanról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan 
elérhető helyeken teszi közzé: gov.pecs.hu, ingatlanok.pvh.hu, ingatlan.
com.

Ha jelentkezne az árverésre, a további teendőkkel kapcsolatban a Pécsi Va-
gyonhasznosító Zrt. munkatársa ad felvilágosítást az alábbi elérhetősége-
ken: 

• Englóner Ákos: +36 30 901-0321, engloner.akos@pvh.hu

Szerződéskötéssel kapcsolatban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársa 
az alábbi elérhetőségen ad felvilágosítást:

• Dr. Patonainé Petkov Éva: +36 30 214-5895, patonai.eva@pvh.hu

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

Online árverési felhívás

A BAMKH Pécsi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztálya Pécs közigazgatási területén összevezetett eboltást tart.   
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló rendelet szerint az 
állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb kutyát veszettség el-
len saját költségén beoltatni az első oltást követően 6 hónapon belül, majd 
ez után évenként. 
Ezzel egyidejűleg kötelező a kutyák féreghajtó szerrel való kezelése is. Az 
oltás díja ebenként 5000 forint + féregtelenítés 300 forint/10 kilogramm, az 
oltási könyv pótlásának díja 500 forint. 2013. január 1-től veszettség ellen 
csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható. Az oltási helyen 
lehetőség van arra, hogy a chippel nem rendelkező állatokat a helyszínen 
transponderrel lássák el. A megjelölés költsége 5000 forint. Fontos, az ol-
táshoz minden állattartó az előző évi oltásnál kiadott sorszámozott oltási 
könyvet hozza magával. A tulajdonos köteles nevét, lakcímét, az eb korát, a 
transponder számát az oltás helyszínén megadni.
Az oltások helye és ideje a város területén

m
áj

us

10. hétfő 16.00–17.00 Szabolcsfalu, (Szabolcsi út – 
Barátság u. sarok)

11. kedd 16.00–17.00 Fehérhegy (buszvégállomás)

12.     szerda 16.00–17.00 Zsolnay V. u. – 
Névtelen u. sarok

13. csütörtök 16.00–17.00 Pécsbánya, Debreceni M. u.

14. péntek 16.00–17.00 Újhegy, Nagykozári út 
buszvégállomás

17.       hétfő 16.00–17.00 Komlói út (Hősök tere)

18.       kedd 16.00–17.00    Mohácsi út – 
Déli Ipari út sarok

19. szerda 16.00–17.00 Ledina ABC mögötti parkoló

20.      csütörtök 16.00–17.00 Hársfa utca – Blaha L. u. sarok

21. péntek 16.00–17.00 Tettye Pintér-kert felől

25. hétfő 16.00–17.00 Nagyárpád, Vigadó u.

26. kedd 16.00–17.00 Nagypostavölgyi út, a 
templomnál

27. szerda 16.00–17.00 Rózsadomb (a postánál)

28. csütörtök 16.00–17.00 Málom (Alsó u. – Kis u. sarok)

29. péntek 15.00–16.00 Üszögpuszta

31. hétfő 16.00–17.00 Ürögi Kultúrház

jú
ni

us

1. kedd 16.00–17.00 Donátusi Kápolna

2.      szerda 16.00–17.00 Páfrány u. – Hóvirág u. sarok

3. csütörtök 16.00–17.00 Patacsi Kultúrház

4. péntek 16.00–17.00 Cserkúti Csárda mellett

A tulajdonos a kutyát bármely kijelölt oltási helyre a megadott időpontban elviheti.

Eboltás

Ágoston Andrea, a pécsi 12. választókerület önkormányzati képviselője 
április 29-én 17.30-tól „bakancsos bejárást” tart a Felsőmakár dűlő, Orom 
köz, Tüke utca, Völgyi dűlő, Pityóka köz, Makártető dűlő, Bocskor dűlő 
lakosainak. Találkozó 17.30-kor a Felsőmakár dűlő – Pityóka köz kereszte-
ződésében. Emellett május 7-én, 17.30-tól is bejárást tart a Bajmi dűlő és az 
Ürögi határút kereszteződésében. Téma: az Ürögi határút egyirányúsítása. 
Találkozó 17.30-kor a Bajmi dűlő és az Ürögi határút kereszteződésében 
lévő keresztnél. A képviselőasszony kér mindenkit a maszk viselésére.

Fogadóóra

önkormányzati hírek 2021. április 26. pécsi hírek12



A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai Tagóvodája 
tagóvoda-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 
2021. június 1. – 2026. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 7632 Pécs, Melinda utca 23/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvodában folyó nevelő-oktató 
munkát, tanügyi feladatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. 
Biztosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes műkö-
dést, együttműködik a központi óvodával, adatot szolgáltat.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási ve-
zető szakképzettség; vezetői tapasztalattal rendelkezők előnyben (legalább 
5 év feletti szakmai tapasztalat), felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőké-
pesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetenciák: magasfokú kommunikációs és együttműködési 
készség, szakmai elhivatottság, konfliktuskezelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szak-
mai önéletrajza, vezetési programja, iskolai végzettségét igazoló dokumen-
tumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné 
óvodavezető nyújt a 06-72/438-371-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kert-
városi Óvoda – Pécs címére történő megküldésével (7632 Pécs, Testvér-
városok tere 1-3.). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: V/40-1/2021, valamint a munkakör megneve-
zését: tagóvoda-vezető.

Elektronikus úton Weizer Józsefné óvodavezető részére a munkaugy.kert-
varosiovoda@gmail.com e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az óvoda vezetője dönt a tör-
vényben előírtaknak megfelelően a vélemények összegzését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 20.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda (székhely óvoda) óvodape-
dagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 
1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
felelős cselekvőképesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné 
óvodavezető nyújt a 06-72/438-371-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Weizer Józsefné 
óvodavezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com e-mail-cí-
men keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 17.

Álláspályázat

Álláspályázat
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Pécsi 
Ellátó Központ (7621 Pécs, Bercsényi u. 3.) igazgató (magasabb vezető)  
beosztásának ellátására. A pályázat részletes feltételei 2021. április 27. nap-
jától megismerhetőek a kozigallas.gov.hu, valamint a gov.pecs.hu oldalon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Osztásné dr. 
Varga Pál Viktória nyújt a 72/533-853-os telefonszámon.

Álláspályázat

Állandó véradási lehetőség: Pécsi 
Regionális Vérellátó Központ (Pa-
csirta u. 3.)  Telefon: +36 72 215-
634 vagy +36 72 211-920

Véradási időpont: hétfő: 8.00–
17.00; kedd, szerda, péntek: 8.00–
15.00

Külső véradási helyszínek: 
Pécs Plaza (Megyeri u.76.) április 
28. 16.00–18.30
Pécsi vásárcsarnok (Bajcsy- Zsilinszky u. 25.) április 30. 10.00–12.00

A pécsi regionális központban (Pacsirta u. 3.) április 29-én 8.00–17.30 kö-
zött a tisztaság jegyében tartanak véradást. Az önzetlen segítséget tisztító-
szercsomaggal köszönik meg.

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.

Tudta? Tévhit, hogy a ritkább vércsoportokra gyakrabban van szükség. 
Minden vércsoport ugyanolyan fontos, hiszen a vércsoportok megoszlása 
a levett, illetve a felhasznált vér tekintetében azonos.

Véradás április 26. – május 2.
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Az új vásárcsarnokba költözésre 
vonatkozó tervek ismertetésé-

vel folytatódott az egyeztetési fo-
lyamat, amit a pécsi városvezetés 
a piaci árusok képviselőivel kezde-
ményezett – közölte az önkormány-
zat.

 l PécsMa.hu
Újra egyeztetett a pécsi városvezetés 
a vásárcsarnok bérlőinek képviselő-
ivel. A párbeszéd még tavaly ősszel 
indult, amikor kiderült, hogy a 2019 
előtti csúszások miatt időben összeér-
het az új vásárcsarnok építése és a régi 
csarnok felújítása, emiatt pedig fel-
merült, hogy az árusoknak ideiglenes 
helyszínre kell költözni – idézi fel az 
előzményeket az önkormányzat sajtó-
közleménye.

A közleményben kiemelik, 
hogy az egyeztetésen szó 

esett arról, hogy az új 
vásárcsarnok építkezése 
eddig gyorsabban halad 
a vártnál, ha pedig ezt az 

ütemet tartani tudják, akkor 
lehet, hogy nem lesz szükség 

ideiglenes árusítóhely 
kialakítására.

Az új vásárcsarnokba történő beköl-
tözés feltételeinek megvitatásakor, a 
napokban tartott megbeszélésen kö-
zölték, hogy a Pécsi Vagyonhasznosító 
Zrt. (PVH) munkatársai – több hóna-
pos munkával – az egyedi szerződések 
szintjéig kielemezték a jelenlegi bérlők 

szerződéseit és feltérképezték a jelen-
legi helyzetet:
Kiderült, hogy a mostani árusok bér-
leti szerződései nem egységesek, egyes 
bérleti díjak esetében jelentős díjkü-
lönbség is előfordul.
Ezzel párhuzamosan a PVH szakem-
berei azt is meghatározták, hogy az 
új vásárcsarnok milyen kapacitással 
rendelkezik majd, és pontosan mi-
lyen szolgáltatásokat mekkora költ-
ség mellett képes majd nyújtani a 
bérlők számára. Ebben már a bérlők 
által megfogalmazott és a kivitelező, 
illetve az üzemeltető által befogadott 
kéréseket, így például a parkolásra, 
a fedett külső asztalok kialakítására, 
vagy bizonyos esetekben a hűtőpul-
tok beépítésére vonatkozó igényeket 
is figyelembe vették – áll a közle-
ményben.
Az új épület árusítóhelyeire vonatkozó 
tervek ismertetésekor hangsúlyozták:
Az új csarnokban egységes és átlátható 
bérleti díjak lesznek, és a rezsiköltségek 
tekintetében nem várható jelentős emel-
kedés a jelenlegi szinthez képest.
Az önkormányzat közleménye szerint 
a fentiek alapján a PVH javaslatot tett 
az új csarnok bérleti konstrukcióira, 
ezt nemrég be is mutatták az árusok 
képviselőinek, akiktől további javasla-
tokra számítanak.
Az egyeztetés végén a városvezetés és 
az árusok képviselői újra leszögezték:
2021 augusztus végéig kell megállapod-
niuk arról, hogy a régi csarnok bérlői 
közül ki milyen feltételekkel tud átköl-
tözni az új vásárcsarnokba.
„A pécsi városvezetés komolyan veszi 
az új vásárcsarnok kialakításának és 

zökkenőmentes üzembe helyezésének 
kérdést. Célunk, hogy minden szereplő, 
így a vásárlók, a bérlők, és az önkor-
mányzat érdekeit figyelembe vegyük, 
és olyan működési modellt alakítsunk 

ki, amely mindenki megelégedésére 
szolgál. A fenti célok elérése érdekében 
tovább folytatjuk a párbeszédet a vá-
sárcsarnok ügyében” – zárul a közle-
mény.

Vásárcsarnok:Vásárcsarnok:  
már a beköltözés feltételeiről zajlik az egyeztetésmár a beköltözés feltételeiről zajlik az egyeztetés
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LAKÁS
Kertvárosban, 63 nm-es, 3 szobás, 
részben m. ablakos, hőszigetelt panellakás. 
Ár: 15,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

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

Búza tér közelében, 54 nm-es, 3 szobás, 
felújított téglalakás, kis kerttel. Ár: 
15,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Gyárvárosban, 35 nm-es, 1 szobás 
téglalakás. Ár: 8,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécsett, a Páfrány utcában, II. emeleti, 
1,5 szobás, műanyag ablakos, új bejárati 
ajtós, jó állapotú téglalakás. Ár: 14,7 MFt 
Telefon: 06/30/929-9180

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

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

Alkotmány utcai, 87 nm-es, 3,5 szobás, 
II. emeleti lakás, 23 nm-es terasszal. Iár: 
36,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Király utcánál 45 nm-es, 1,5 szoba+étk. 
konyhás, cirkós, földszinti, jó lakás, 30 
nm-es átrium udvarral, pince+ tárolóval. 
Iár: 16,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Park utcában második emeleti, 95 nm-
es, 3 szobás, étkezős-nappalis lakás eladó. 
Iár: 35,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Egerágon 107 nm, 4 szobás, felújítandó 
lakás 3200 nm gazdálkodásra alkalmas 
telekkel eladó. Iár: 13,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Attila utcai, 64 nm-es, 2,5 szobás, 
erkélyes, első emeleti, felújított lakás eladó. 
Iár: 27,4 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
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
Eladó egy 150 nm-es, felújított, 
3 hálós, teraszos sorházi lakás a 
Székesegyház felett, garázzsal. Iár: 
49 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Pécsen, az Ispitaalján társasházi, 34 nm-
es, gázfűtéses, I. emeleti garzonlakás és 
egy újonnan épített 15 nm-es műhely 
nagyon jó állapotban eladó. Irányár: 
18,9 MFt. Telefon: 06/30/911-5968
Értékbecslést vállalok. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécsi, földszinti kis garzonlakást vagy 
házrészt keresek megvételre, felújítandó 
is érdekel. Telefon: 06/70/515-8772
Komlói, felújításra szoruló, 2 szobás 
lakás 2,6 MFt-ért eladó. 
Telefon: 06/20/467-5193

INGATLAN
Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécsett, a Bálicsi úton, 120 nm-es, 
4 szobás családi ház. Ár: 38,5 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
Makár tetőn 50 nm-es, felújítandó kis 
ház, teljes közműves, 900 nm-es full 
városi panorámás telekkel, extrabeépítési 
lehetőségekkel, 15,7 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

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

GDN Ingatlaniroda
www.tolnaikert.hu

www.pecs.gdn-ingatlan.hu

Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház kerttel, garázzsal. Iár: 
26,99 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Gyódon 55 nm hétvégi ház, telek 1805 
nm, pincével, teljes felszereléssel eladó. 
Iár: 16,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Nagykozár központjában, 4 szobás, 
100 nm-es, felújított lakóház 90 %-os 
készültséggel, 2000 nm kerttel. Irányár: 
21,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Abaliget központi részén 80 nm-es, 
3 szobás, részben felújított lakóház, 200 
nm-es melléképülettel, 700 nm kerttel. 
Iár: 17,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Harkány előtt lakható, azonnal 
költözhető, 60 nm-es, kétszintes, 
panorámás ház, pincével, 5700 nm 
kerttel eladó. Iár: 12,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pécsi-Keszü településén, a családi 
házas új övezete közelében, 800 nm 
telken álló, 2 szintes, 45 nm ház 
bővítési lehetőséggel (villany, infrafűtés, 
klíma, házi vízellátóval), csendes, 
jó lakókörnyezetben, zöldövezet, 
fenyőkkel ölelve. Nagyterasszal, 
lenyűgöző látványt nyújt esténként 
a város közeli és fényárban úszó Tv-
torony. Kiváló befektetés. Alkuképes ár: 
18,9 MFt. Telefon: 06/20/611-7070
Pellérdi út elején, parkosított 
udvarral 2x230 nm ikerház eladó, 
2 nappalival, 6 szobával, 4 fürdővel 
rendelkezik. Teljesen felújított. Iár: 
83,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
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
Kórház téren eladó egy 12 nm-es 
üzlet wc/mosdóval, parkolóval, kis 
raktárral, 6,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Pécs-belvárosában és a Mecseken építési 
telkek eladók. Telefon: 06/30/450-9621
1188 nm gyümölcsös lakható kisházzal, 
áram, víz van, gáz folyamatban. Ár: 
8,5 MFt. Telefon: 06/30/648-5065
Gyümölcsös 939 nm, áram 
van, busz közelben. Ár: 2,2 MFt. 
Telefon: 06/20/551-5584

Pécsi kis ház eladó nagy kerttel, bővíthető, 
csendes helyen. Ár: 18,4 MFt. 
Telefon: 06/70/351-7208

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Kiadó lakásokat, családi házakat 
keresek ügyfeleim részére. 
Telefon: 06/70/318-4000
Uránvárosban 2 szobás, 54 nm-es, 
teljesen felújított, gépesített, gyönyörűen 
berendezett, 4/IV. emeleti, tégla, 
távfűtéses lakás kiadó. Irányár: 
120.000 Ft. Telefon: 06/30/911-5968
Pécsen garzon, fatüzelésű, 
dolgozó nőnek kiadó. Telefon: 
06/30/866-0598, 72/214-540
Szalántán önálló, kis olcsó házat bérelnék 
nyárra. Telefon: 06/30/348-5175
Albérletbe szép szoba, szép helyen 
kiadó. Telefon: 06/70/261-3405
Nyugdíjas férfi albérleti szoba. Pécs, 
Buzsáki út 20. Telefon: 06/30/217-5957
Gépkocsi tároló kiadó. 
Telefon: 06/30/893-9826

ÁLLÁS
Villanyszerelőket felveszünk. 
Telefon: 06/20/912-4910
Nyílászárók beépítésére munkatársat 
keresünk. Telefon: 06/70/638-6402

OKTATÁS
Általános iskolások korrepetálását 
vállalom kémiából, és 1-6. osztályig 
matematikából. Telefon: 06/20/590-4901
Korrepetálás, gyermekfelügyelet 
magántanárnál. Telefon: 06/20/402-8205

TÁRS
70-es, sportos férfi hozzáillő barátnőt 
keres. Telefon: 06/70/661-3616
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135

Építésre, földművelésre 
alkalmas telkek 1000–3000 m2. 
www.zengovarkonyitelek.hu
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SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Ablak redőnymester: reluxa és 
szalagfüggöny, szúnyogháló, árnyika, 
ajtók, ablakok gyártása, szerelése, javítása 
folyamatos akciókkal. Telefon: 
72/228-298, 06/20/986-9222, 
www.ablakredonymester.hu

Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 72/820-131, 
06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
72/820-131, 06/30/697-2416
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/20/575-0941
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

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, takarítással 
igény szerint. Precíz munka, reális áron. 
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Telefon: 
06/20/540-9498
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Április 
30-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu A 
járványhelyzettől függetlenül állunk 
rendelkezésére! Telefon: 06/70/638-6402

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, metszés, 
permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
D-roll. 30-50% kedvezménnyel. Új 
műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszelelése, javítás és motororizálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431
Központifűtés és vízszerelés, radiátorok, 
wc-k, mosdók javítása, kisebb 
lakatosmunkák. Telefon: 06/20/985-0107

Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431

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

Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Lakatosmunka, nyílászárócsere, 
javítás, bádogozás, szobafestés. 
Telefon: 06/70/774-1140

Kézi és gépi földmunka, tereprendezés, 
árufuvarozást, építési törmelék elszállítását 
vállalom, rövid határidővel. Telefon: 
06/20/284-3634
Favágás alpintechnikával 
vagy emelőkosárral, cégeknek 
kosaras egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 72/713-320, 
06/30/227-7427
Tetőjavítás, lapostető-szigetelés, 
szigetelés. Telefon: 06/70/774-1140
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206

Lakásfelújítás, kőművesmunka, 
hidegburkolás, 

szobafestés+mázolás.
06/30/900-3250

Villanyszerelés, hibaelhárítás. Telefon: 
06/30/276-4137
Fürdőkád felújítás, kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Vízvezeték, villanyszerelés, javítások, 
hibaelhárítás. Telefon: 06/70/774-1140
Gázkészülék-javítás. Telefon: 
06/30/253-9894
Költöztetés-fuvarozás. 
Telefon: 06/30/311-1500
Klímatelepítés, tisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694
Fűnyírást, bozótirtást, favágást, 
telektisztítást hulladékelszállítással, 
ágdarálással vállalok cégeknek 
és magánszemélyeknek. 
Telefon: 06/20/511-7456
Fuvarozást vállalok. Telefon: 
06/20/805-5041
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Telefon: 06/30/977-1801

Lomtalanítást, takarítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041
Villanyszerelés, bojlertisztítás. Berényi 
Károly. Telefon: 06/70/773-3694
Metszés, permet, koronaalakítás, 
kéregkezelés, fiatalítás, favágás, 
szakember. Telektisztítás, ültetés, 
elszállítás. Telefon: 06/20/488-3959
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, térkövezés vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Kőművesmunkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Redőny, szúnyogháló, új 
megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Konyhabútorok, tolóajtós gardróbok 
és beépített szekrények készítése. 
Telefon: 06/20/310-6071
Nagytakarítás. Telefon: 06/20/285-0957
Napellenző, ponyvacsere, szúnyogháló, 
roletta, redőny. Pécs, Somogyi B. 
u. 5. Telefon: 06/30/993-3064
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Motoros ruha és bőrkabát javítása. 
Telefon: 06/20/467-5193
Bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Takarítást, kárpittisztítást, 
udvarrendezést, lom elszállítást 
vállalok. Hívjon bizalommal. 
Telefon: 06/30/409-5150
Kőműves, burkoló, hőszigetelő munkákat 
vállalok. Telefon: 06/30/625-9588 
Ditrich László kőművesmester.
Családi házak homlokzat hőszigetelése 
és felújítása. Telefon: 06/20/442-7602
Csempézés, burkolás, vízszerelés. 
Telefon: 06/30/946-7177
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Bozótirtást és törmelékszállítást vállalok. 
Parkettázást, pince és padlásürítést, 
költöztetést. Telefon: 06/30/175-3818
Tetőfedés, lapostetők szigetelése, utólagos 
falszigetelés, kőműves és bádogos munkák. 
Telefon: 06/30/526-1945, 72/324-692
Nyugdíjas agrármérnök kertgondozást, 
udvarrendezést, kisebb-belső javításokat 
vállal. Telefon: 06/30/569-5252
Építési és bontási munkálatokat vállalunk. 
Udvarok és kertek kialakítását, kerítések 
építését, stb. Munkánkra garancia. 
Kovács Sándor. Telefon: 06/20/419-4879
Lakások, irodák takarítását vállalom. 
Telefon: 06/70/409-9169
Kőművesmunkák, támfal, kerítés, 
kocsibejáró, terasz, térkő, betonozás, 
gipszkarton, lábazat, festés, teraszok, 
lépcsőbontás, régi, új épület felújítás, 
kézi földmunka, favágás, parkosítás. 
Telefon: 06/20/488-3959

Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Konyha, fürdő, wc festés, lapozás. 
Telefon: 06/70/520-9981
Villanyszerelés családi házak, lakások, 
cégek részére. Telefon: 06/20/912-4910
Szoc.gondozó napi 2-4 órás munkát 
vállal. Ápolás, bevásárlás, háztartási 
munka. Telefon: 06/30/630-9434
Szobafestés, mázolás szépen, 
tisztán, bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592
Hátmasszázs Kertvárosban. 
Telefon: 06/30/689-9397
Idősgondozás, felügyelet. 
Telefon: 06/20/402-8205
Fakivágás, fűnyírás. Telefon: 
06/70/508-3308
Átalakítást, új házak építését, 
felújítását, hőszigetelését, homlokzati 
hőszigetelését, vizes falak utólagos 
szigetelését, fürdőszobák felújítását 
vállaljuk. Telefon: 06/70/629-6382
Lakásfelújítás! Csempézés, lapozás 
rövid határidővel, gyors, precíz 
munka. Telefon: 06/30/289-1107

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca 
felújítása, csempe-, ajtó-, ablak-, 
kerítésfestés. Telefon: 06/30/294-0144
Középkorú hölgynek lakhatást 
biztosítok, háztartásban segítésért. 
Telefon: 06/30/149-5995
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135

ADÁS-VÉTEL

Zsolnay, Herendi, dísztárgy, 
festmény, hagyaték vétele kp-ért. 

Műtárgy Galéria, Citrom u. 7.
Tel.: 72/232-244,

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Megvásárolnám feleslegessé vált 
tárgyait (festmény, porcelánok, játékok, 
könyvek, szerszámok stb.) ill. teljes 
hagyatékot, pincétől a padlásig, teljes 
lomtalanítás. Ingyenes kiszállás. Név 
és telefonszám leinformálható. Hívjon 
bizalommal. Lasch-Mészáros, Pécs. 
Telefon: 06/30/411-0567, 06/70/434-2040

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

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
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Hagyatékot, régiséget veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Színesfémet, ócskavasat veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
Zsolnay, Herendi és egyéb porcelánokat 
vásárolnék. Érméket, ékszereket, arany, 
ezüst, festményt, bútort, agancsot, 
könyvet, hagyatékot. Ingyenes 
kiszállás. Telefon: 06/20/419-4879

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

Olcsón eladó szekrény, új gyapjútakaró, 
párnák, új ruhák. Telefon: 06/70/211-8970
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Erzsike. Telefon: 06/30/294-8063

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

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

06/30/5222-660

Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, pincétől 
padlásig vásárolok. Telefon: 
06/70/582-3999
Nyári gumik eladók, Pécsen, 4 db 
jó állapotban, Matador 195x65x15. 
Telefon: 06/20/222-2790
Olcsó bukósisakot vennék. 
Telefon: 06/20/207-7504
Zsolnay és egyéb porcelánokat 
vásárolok magas áron. Bútort, festményt, 
órákat, varrógépet, hagyatékot, 
stb. Ingyenes kiszállás! Azonnali 
kp. Telefon: 06/20/294-1372

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hir-
det a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói munkakörének be-
töltésére.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra). 
Határozatlan időtartamú munkaviszony (6 hónap pró-
baidővel).
A munkáltató a Tüke Busz Zrt. A vezérigazgató megvá-
lasztásáról és visszahívásáról a kizárólagos tulajdonos, 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
dönt.
A munkavégzés helye: Tüke Busz Zrt., 7634 Pécs, Nyu-
gati ipari út 8. A pozíció betöltésének feltétele a munka-
idő teljes egészének Pécsett töltése, kivéve a Tüke Busz 
Zrt. nevében való hivatalos utazásokat.
A munkakör legkorábbi betöltésének várható idő-
pontja: 2021. július 1.
A munkakörhöz kapcsolódó főbb feladatok: a vezér-
igazgató a társaság operatív irányítását látja el. 
Munkabér: bruttó egymillió forint/hó, továbbá a társa-
ság javadalmazási szabályzata szerint adható maximum 
az éves alapbér 70 százalékának megfelelő összegű pré-
mium.
Pályázati feltételek: gazdasági területen szerzett felső-
fokú végzettség, minimum ötéves felsővezetői gyakorlat, 
angol vagy német nyelv minimum középfokú ismerete, 
büntetlen előélet, cselekvőképesség, EU-állampolgárság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: részletes 
fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél; a fejlesz-
tési elképzelések tömör összefoglalása (max. 3 oldal A4 
méretben); végzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hó-
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: május 20. 14 
óra.
A pályázat benyújtásának helye: A pályázatot „Tüke 
Busz Zrt. vezérigazgatói pályázat” megjelöléssel Pécs 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (7621 
Pécs, Széchenyi tér 1., I. emelet 105-ös alpolgármesteri 
iroda) kell benyújtani személyesen zárt borítékban két 
eredeti példányban továbbá egy darab egészben ösz-
szefűzött elektronikus fájlban a racz.erika@ph.pecs.hu 
e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának rendje, módja és határideje: 
A beérkezett pályázatokat kétkörös eljárásban értékelik 
és véleményezik, amely során a bizottságok a pályázókat 
személyesen is meghallgatják. 
A bizottságok értékelése alapján Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése dönt a nyertes pályázó kivá-
lasztásáról, legkésőbb június 25-ig, de fenntartja a jogot a 
pályáztatási eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A részletes pályázati kiírás és a benyújtandó iratok listája 
a gov.pecs.hu-n és a PecsMa.hu-n olvasható.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján a Városközponti Óvoda belső 
pályázatot hirdet tagóvoda-vezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás 
jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 
határozott időre, 2026. július 15-ig szól.
A munkavégzés helye: 7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 
6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: tagóvoda vezetői feladatok el-
látása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, közok-
tatás vezetői, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalko-
zás-egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum má-
solata.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 
legkorábban 2021. július 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 21.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a Városközponti Óvoda címére történő meg-
küldésével (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ). Kérik 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: I./279-1/2021, valamint a beosztás 
megnevezését: tagóvoda-vezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az óvoda-
vezető munkáltatói jogkörében dönt. A pályázat kiírója 
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.

Álláspályázat

Álláspályázat
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Több mint 1,1 milliárd forintból 39 új bringa- és 
görpark épül az Aktív Magyarország program-

ban 2022 tavaszáig – közölte az Aktív Magyaror-
szágért Felelős Kormánybiztosi Iroda nemrég az 
MTI-vel. Baranyában Pécsett, Komlón, Kozármis-
lenyben és Hosszúhetényben épül bringapark. A 
pécsi „pumpapálya” Tüskésréten lesz.

 l Nimmerfroh Ferenc
A kormánybiztosi iroda a Magyar Kerékpáros Tu-
risztikai Szövetség (MAKETUSZ) bevonásával 
2021-ben is Országos bringapark programot hir-
detett azzal a céllal, hogy Magyarországon minél 
nagyobb számban és minél magasabb színvonalon 
álljon rendelkezésre a sportolni vágyók számára 
bringa- és görpark – írja az MTI.
A kormánybiztosi iroda az 50 százalékos önrész 
mellett idén 558 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyújt ilyen létesítmények építésére, így 
36 új bringapark és 3 görpark épül az országban 1,1 
milliárd forintot meghaladó értékben. A hozzájáru-
lási összegeket nem kizárólag a bringaparkok építé-
sére, hanem a közvetlen környezetükben felépülő, 
felújítandó infrastruktúra fejlesztésére is fordíthatják 
a jelentkezők. A program lebonyolítója az Aktív- és 
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK).

A tájékoztatás szerint a támogatásra minden olyan 
önkormányzat, önkormányzati szerv, nemze-
tipark-igazgatóság, erdészeti szervezet, sportegyesü-
let, natúrpark, egyházi szervezet, illetve egyéb civil- 
és gazdasági szervezet jelentkezhetett, amely többek 
között vállalta, hogy beruházását legkésőbb 2022. 
március 31-éig megvalósítja. Hozzátették, hogy az 
országos program iránt hatalmas volt az érdeklődés, 
végül 39 jelentkező nyert támogatást.
A létrejövő parkokkal a kormány célja az volt, hogy 
az alapvetően óvodás és alsó tagozatos korú gyerme-
kek számára épült hagyományosabb játszóterekből 
már kinőtt fiataloknak ne a digitális világ legyen az 
egyetlen alternatíva a szabadidő eltöltésére – közöl-
ték.

Az építési program támogatási 
kerete számos különböző pályatípust 

tartalmaz. 

A pályázók single trailek (egynyomvonalas, földu-
tas pálya), pumpapályák (épített, egyensúlyérzéket 
fejlesztő ügyességi pálya) és kifejezetten az extrém 
sportok szerelmeseinek szánt BMX-, triál- és gör-
parkok, valamint dirt/freeride pályák létesítését vál-
lalták.

A pályák országszerte 36 településen épülnek fel, 
közöttük kisebb lélekszámú községek éppúgy meg-
találhatóak, mint nagyobb városok. Bringaparkok 
épülnek Baranya megyében Hosszúhetényben, 
Komlón, Kozármislenyben és Pécsen.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóságának honlapján jelent 

meg a hír, mely szerint egy időben két laktanya 
építése is elkezdődik végre áprilisban Pécsett.

 l PécsMa.hu
Az egyik objektum az Engel János József utcában 
– mint azt a helyi tűzoltóktól megtudtuk, az eddigi 
laktanya mellett –, a másik a Tüzér utcában épül meg 
csaknem 5,994 milliárd forint vissza nem térítendő 
EU-s támogatásból a Széchenyi 2020 program kere-
tében. A projekt célja az, hogy a város két olyan súly-
ponti helyén épüljön laktanya, ahonnan jelentősen 
rövidebb idő alatt elérhetőek a káresetek, rövidül 
a vonulási idő, ami a sűrűn lakott lakótelepi részek 
biztonságát erősíti. Az Engel János József utcában 
működik jelenleg a Baranya Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság, a pécsi kirendeltség és hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság is. A mostani laktanya sport-

pályájának területére húzzák föl az új lapostetős épü-
letet, amely több mint 6300 négyzetméteres lesz. Ezt 
követően a jelenlegi épületet részben elbontják, az 
alagsori részt felújítják, itt a raktárakat és a különle-
ges szerek tárolására szolgáló szerállásokat alakítják 
ki, a felújított, és immár kellően teherbíró alsó szint 
fölé kerülnek a parkolók és a napelemrendszer.

A projekt másik eleme a Tüzér utca és 
a Megyeri út csomópontjában induló 

zöldmezős beruházás.

Ide a pécsi kirendeltség és a hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnokság egy része költözik majd, két gépjármű-
fecskendő, egy műszaki mentőszer és egy magasból 
mentő is itt kap helyet. A földszinten négy szerállás, 
hírközpont és több technikai helyiség épül, ezek 
fölött alakítják ki a tűzoltók 24 órás szolgálatához 
szükséges helyiségeket. A második emelet a kiren-

deltség székhelye lesz, elsősorban irodáknak ad he-
lyet. A fejlesztési program részeként az ingatlanon 
sportpálya, valamint magasnyomású teherautó-mo-
só és könnyűszerkezetes gépkocsigarázsok épülnek. 
A tervezett épület hasznos alapterülete több mint 
1600 négyzetméter lesz, amelyhez ötven autót befo-
gadó parkoló is tartozik majd.
A beruházásokkal csaknem kétszázezer ember biz-
tonsága javul jelentősen. A mostani laktanyához 
25 település tartozik, míg az új, Tüzér úti laktanya 
működési területéhez tartozik majd Pécs nyugati és 
déli része, és további 27 település. Ez utóbbi lakta-
nya az ország két jelentős lakótelepe, az uránvárosi 
és a kertvárosi lakótelep között kap helyet, ezzel a 
két városrészben élő több tízezer emberhez is az 
eddigieknél jóval rövidebb idő alatt juthatnak el a 
tűzoltók.
Fotók: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Két új tűzoltólaktanyát építenek Pécsett hatmilliárdból

Bringaparkok épülnek Baranyában: 
készülhet Pécs, Komló, Kozármisleny és Hosszúhetény

„Pumpapálya” épül Pécsen„Pumpapálya” épül Pécsen
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