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Ütemterv szerint halad a japán cég gyárépítése

ŐSZTŐL TERMEL A SEIREN

Dobrev Klára: „Ha most nem állítjuk meg Orbánt, később már késő lesz"

A városházán összegyűjtötték a „fideszes fake news” legjeit

Sikeres volt a bérmegállapodás a Tüke Busznál



Megszületett a bérmegállapodás 
a Tüke Busz Zrt. vezetősége és 

a Független Demokratikus Szakszer-
vezet képviselői között – közölte a 
társaság.

 l PécsMa.hu
A Tüke Busz Zrt. március 21-i közle-
ménye szerint a társaság vezetősége az 
elmúlt időszak béremeléssel kapcso-
latos egyeztetései során olyan megál-
lapodást kívánt elérni, amely „mind 
a munkavállalók, mind pedig a Tüke 
Busz érdekeit és pénzügyi lehetőségeit 
szem előtt tartva, kompromisszumok-
kal, ugyanakkor megnyugtató ered-
ményekkel zárja a tárgyalásokat”.

Mint írják, a cég álláspontja 
szerint ez a törekvés sikeres 

volt.

A felek – a Tüke Busz és a Független 
Demokratikus Szakszervezet képvise-
lői – március 21-én az alábbi bérfej-
lesztésben állapodtak meg 2022. janu-
ár 1. napjára visszamenőleg:
1. Az autóbusz-vezetőknél a bruttó 

alapórabér vonatkozásában 10,67 
százalékos béremelésre kerül sor, 
azaz az alapbér bruttó 1265 forin-
tos órabérről bruttó 1400 forint-
ra emelkedik, az alapbéren felül a 
bérkiegészítés elemei változatlanok 
maradnak.

2. A Tüke Busz Zrt. többi dolgozója te-
kintetében egységesen, a 703/2021. 
(XII.15.) számú kormányrendelet 
előírásain felül, az állomány bér-
tömegére vetített 8 százalékos bér-
emelésre kerül sor, melynek felosz-
tása a cég döntése alapján történik.

3. A felek úgy rendelkeznek, hogy a 
megállapodás a kifizetés napjakor a 

munkáltatóval munkaviszonyban álló 
valamennyi munkavállalóra kiterjed.

A Tüke Busz Zrt. közleményében hang-
súlyozza: „továbbra is hosszú távon 
számít a társaságnál dolgozó munka-

vállalók kitartó és felelősségteljes mun-
kájára, akik a koronavírus-járványve-
szély ideje alatt is mindent megtettek 
annak érdekében, hogy a Pécs közös-
ségi közlekedése megbízható szolgálta-
tásként legyen elérhető a városban.”

A városvezető frakciószövetség mostantól he-
tente igyekszik összegyűjteni, hogy miről nem 

mondtak igazat a helyi fideszes politikusok, és a 
fideszes helyi médiumok. Első írásukat az alábbi-
akban közöljük. 

 l PécsMa.hu

Kővári János a bama.hu hasábjain 
ezt állította:
„Lassan befejeződik az előző városvezetés alatt elindí-
tott Vásárcsarnok-projekt. Kővári János a beruházás 
egyik ötletgazdájaként a Dunántúli Naplónak kifejtet-
te, a jelenlegi vezetés miatt a helyi termelők nem kap-
nak elég lehetőséget majd az új épületben.”
Az igazság ezzel szemben az, hogy a pécsi városve-
zetés kiemelten kezeli a helyi és környékbeli termelők 
helyzetbe hozását. Ennek érdekében együttműködik 
a szakkamarával, és kimondottan őstermelőknek 
szánt pályázatot is kiírt, az ezen nyertes gazdálkodók 
termékeivel, és a korábban már megszokott porté-
kákkal is találkozhatnak a pécsiek az új vásárcsar-
nokban.
Annak is örülünk, hogy Kővári János örül a fej-
lesztésnek, ám szeretnénk hangsúlyozni, hogy ha a 
jelenlegi városvezetés nem dönt arról, hogy városi 
pénzből megelőlegezzük a szükséges összeget, akkor 
képviselő úr most nem tudna minek örülni, mert 
mostanra teljesen szétesett volna a projekt.

A bama.hu azt állítja:
A „baloldali sajtó részvételével tartottak inkább sajtó-
tájékoztatót” a volt bőrklinika ügyében. Ugyanebben 
a cikkben Kővári János, fideszes parlamenti képviselő-
jelölt szerint „felmerülhet a gyanú, hogy az egész lici-
teljárás, csereügylet, hatósági eljárások és libegőtervek, 
mind-mind porhintések, a választások előtt nem vál-
lalták fel a baloldaliak az újabb botrányt. Leszögezte, 
azt követően, hogy egy évvel ezelőtt elindították az 
aláírásgyűjtést a Mandulás kempingbe tervezett lu-
xuslakópark megépítésével szemben, most is úgy gon-
dolják, meg kell védeni a területet a pécsiek számára.”

A valóság ezzel szemben az, hogy a pécsi önkor-
mányzat minden egyes sajtótájékoztatójáról minden 
Pécsett jelenlévő bejegyzett sajtóorgánum meghívást 
kap. Ezzel a meghívással a kormányhoz hű sajtóerők 
rendszeresen nem élnek, ha olykor mégis, akkor 
rácsodálkoznak, hogy milyen kevesen vannak eze-
ken az eseményeken. A valóság tehát a kormány 
szócsövében megjelentekkel szemben az, hogy az 
adófizetők pénzén fenntartott kormányoldali média 
rendszeresen és szándékosan távol marad a pécsi 
városvezetés sajtótájékoztatóinak szinte mindegyi-
kéről.  
A Kővári Jánosban felmerült gyanúk alaptalanok. 
Amennyiben a pécsiek többsége támogatja a fejlesz-
tést, szívesen látjuk majd a libegő átadó ünnepségén. 
Feltehetően addigra már úgy emlékszik, hogy az ő 
ötlete volt a fejlesztés. Már most szólunk: a valóság 
ezzel szemben az, hogy nem, nem az ő ötlete volt.

Kővári János legutóbbi aggodalmai idején meg sem 
találta a Mandulás kempinget, ezért jobb híján az út 
túloldalán lévő játszótérért aggódott. 

A Pécs Aktuál azt állítja:
„Péterffy Orbánról beszélt a városi ünnepen – Kiakadt 
a belvárosi lelkész!” címmel közölt cikket a PécsAktuál 
című, saját állításuk szerint független, valójában a kor-
mány propagandagépezetét erősítő lap. Ebben Kisóvá-
ri-Németh Norbert református lelkész kijelentette: „…
az elvben mindannyiunkat képviselő polgármester a 
törpe és hangos kisebbség felforgató propagandáját 
mondta fel legócskább kampányszólamként!”
Ez nyilván egy vélemény, e tekintetben nem is be-
szélhetünk valódi fake news-ról. Ám a cikk címével 
ellentétben a valóság az, hogy Péterffy Attila márci-
us 15-i beszédében egyszer sem említette Orbán Vik-
tor nevét. Beszélt 12 évnyi hadakozásról, hátradőlve 
dőzsölésről, oligarchákról, putyini pusztításról és az 
orosz vezér kicsi, de hűséges barátjáról.
Amennyiben ezek alapján Orbán Viktor neve ugrott 
be a lelkész úrnak és az újságnak, azt tekinthetjük 
egyfajta beismerésnek, amire a mi reakciónk nem 
lehet más, csak annyi: köszönjük!
Péterffy Attila beszédében szólt még egyébként a 
békéről, szabadságvágyról és felszabadultságról, bi-
zakodásról, fejlődésről, európai Magyarországról, 
1848 szelleméről. (A teljes beszédet a PécsMa.hu  
Facebook-oldalán tekinthetik meg.)

Kővári János a Facebook-oldalán ezt 
állította:
Kővári János nyilván Facebook-oldalán sem tétlenke-
dett. A málomi kutyafuttatónál forgott a kamera. A 
poszt arról szól, hogy a helyi kutyás közösség tagjaival 
„együtt sikerült elérni, hogy ez a terület megmaradjon 
(sic!) annak, ami: kutyafuttató!” 
Az igazság ezzel szemben az, hogy a területet a vá-
rosvezetés is pontosan úgy kezeli, ami: kutyafuttató. 
A Biokom pedig folyamatosan fejleszti a területet. 
Mint kutyafuttató. Mert ez egy kutyafuttató. 

Pécs Jövője Frakciószövetség

Sikeres volt a bérmegállapodás a Tüke Busznál

Az FFN jelenti: a „fideszes fake news” legjei

Számítanak dolgozóikraSzámítanak dolgozóikra
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Éles viták és „Ruszkik haza!” a közgyűlésen

A választások előtt utoljára ült ösz-
sze a pécsi közgyűlés, így nem 

volt meglepő, hogy a múlt keddi al-
kalom alapvetően a politikai vitákról 
szólt. Sok technikai jellegű előter-
jesztés szerepelt a napirenden, cik-
künkben a fontosabb témákra és az 
érdekesebb vitákra fókuszáltunk. Az 
ülésen jelen volt az ellenzék két pécsi 
országgyűlési képviselőjelöltje, dr. 
Mellár Tamás, és dr. Szakács László 
országgyűlési képviselők is.

 l Nimmerfroh Ferenc
Ágoston Andrea (Pécs Jövője – Öt 
Torony) Pál Ferenc atya az ukrajnai 
orosz agressziót elítélő prédikációjá-
ból idézett az ülés elején, és indítvá-
nyozta, hogy a közgyűlés egyperces 
néma felállással tiltakozzon az invá-
zió ellen. Csizmadia Péter (Fidesz) 
csatlakozott a kezdeményezéshez, azt 
mondta, a háború minden áldozatára 
emlékeznek ezzel az aktussal. Auth Ist-
ván (Pécs Jövője – DK) egy „Ruszkik 

haza!” feliratot mutatott fel az egyper-
ces megemlékezés ideje alatt.
Napirendi ügyben kért szót Barkóczi 
Csaba (Fidesz), aki elmondta, készítet-
tek egy belvárostérképet Mellár Tamás 
számára, hogy máskor is idetaláljon, 
ne csak a választások előtt.
Péterffy Attila polgármester megkér-
dezte, miért napirendi téma ez, amire 
Barkóczi nem adott érdemi választ, de 
azért átnyújtotta Mellárnak a térképet. 
Péterffy közben arról beszélt, hogy az 
ellenzéki politikusok önálló emberi 
lények, saját döntésük alapján vesznek 
részt az ülésen, ellentétben a Fidesz 
droidjaival.
Nyőgéri Lajos alpolgármester elmond-
ta: 2017 óta nem kaptak városi ösztön-
díjat a helyi diákok, ezt a hagyományt 
szeretné feléleszteni a városvezetés. A 
kiemelkedő tanulói és hallgatói tel-
jesítmények elismerése érdekében az 
önkormányzat megalapítja a Pécs Vá-
ros Kiváló Tanulói és Hallgatói Díjat és 
a Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Ta-

nulói és Hallgatói Díjat. Előbbi eseté-
ben képzéstípusok által meghatározott 
kategóriánként évente legfeljebb 5 pá-
lyázó részesülhet elismerésben, össze-
sen 30 nyertes pályázót jelölnének ki. 
Az elismeréssel járó pénzjutalom ösz-
szege díjazottanként nettó 200 ezer 
forint.
A Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Ta-
nulói és Hallgatói Díját évente legfel-
jebb 6 pályázó nyerheti el. A pénzju-
talom díjazottanként nettó 150 ezer 
forint lesz.

Április 15-éig kiírják 
a pályázatot, június 

15-éig kell benyújtani 
a pályamunkákat, és 

szeptemberben dönt a 
közgyűlés a díjazottak 

személyéről.

Egy pécsi sportegyesületek közötti ko-
rábbi ingatlancsere miatt a Stadion utcai 
sportkomplexum (PMFC-stadion és ré-
szei) a PEAC-hoz, azaz az egyetemhez 
került 2108-ig. A stadion és a műfüves 
pálya közti, jelenleg parkolóként hasz-
nált területen (ami korábban betonos 
kézilabdapálya volt) kézilabdacsarnokot 
építene az egyetemi klub, egy, a közgyű-
lés által elfogadott előterjesztés ezt segí-
tené elő (a tulajdonos a város maradt).
Az alapvetően ellenzéki, de legalábbis 
nem fideszes önkormányzatokat tö-
mörítő Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége tíz pontban fogalmazta meg, 
milyen intézkedéseket vár a leendő 
kormánytól a valódi önkormányza-
tiság helyreállítása érdekében. Állás-
pontjuk szerint az elmúlt 12 évben a 
kormány fokozatosan kiüresítette és 
leépítette az önkormányzatiságot, fel-
adatokat és forrásokat vont el a hely-
hatóságoktól. 

Péterffy Attila 
elmondta, Itt az ideje 
az önkormányzatiság 

megerősítésének, 
helyreállításának. 

Kivéreztetés helyett vissza kell kapni-
uk a jogokat és forrásokat, akármilyen 
kormány is áll fel a választás után.
Csizmadia Péter (Fidesz) erre úgy rea-
gált, nem tudja eldönteni, hogy ez egy 
kommunista vagy fasiszta kiáltvány-e, 
Barkóczi Csaba (Fidesz) pedig azt 
mondta, a 2010 előtti szocialista kor-
mányok adósították el az önkormány-
zatokat.
Elfogadta a közgyűlés a város klíma-
védelmi stratégiáját, viszonylag hosszú 
vita után. Ennek során Bognár Szilvia 
(független) felvetette, hogy szerinte 
szerény volt az civil érdeklődés a stra-
tégia iránt az előkészítő szakaszban, 
ami lehet, hogy azért volt, mert a civi-
lek nem kaptak érdemi visszajelzést a 
javaslataikra. A klímastratégia szerinte 
sokkal fontosabb dolog annál, mint 
hogy „a társadalmasítást ne maxol-
juk ki”. Mint elmondta, lehetett volna 
például rajzpályázatot rendezni a té-
mában, ezt az ötletet később a fideszes 
Csizmadia Péter is felvetette.
Péterffy Attila erre úgy reagált, hogy ő 
ott volt személyesen az előkészítő civil 
fórumon a Nevelők Házában, ott kel-
lett volna feltenni a fontos kérdéseket, 
nem most, egy több hónapos folyamat 
után kellene kritikát megfogalmazni. 
Hozzátette: stratégiaalkotásról van szó, 
nem végrehajtásról, stratégiaalkotás-
kor pedig nem szokás rajzpályázatokat 
kiírni.
Kóbor József (LMP) zöldügyi biztos 
arról beszélt, hogy a klímavédelmi 
stratégia nyomán 2019 és 2030 között 
46-47 százalékos energiamegtakarítást 
kívánnak elérni Pécsett. Tervben van 
energiahatékony önkormányzati laká-
sok építése, a zöld tömegközlekedés 
fejlesztése, és komoly fásítási progra-
mokra van szükség a városban – tette 
hozzá.
A kérdések „órájában” több képvise-
lő (Bognár Szilvia, a momentumos 
Sajgó György, Csizmadia Péter) arról 
érdeklődött, mi történik a Lánc utcai 
önkormányzati lakásoknál, ahol laká-
sokat, egész lépcsőházakat ürítenek ki, 
ajtókat zárnak le, átjárókat szüntetnek 
meg, készült-e előzetes tanulmány az 
itt zajló folyamatok kapcsán. Fogarasi 
Gábor, az illetékes bizottság elnöke, és 
Nyőgéri Lajos szociális ügyekért fele-
lős alpolgármester is azt mondta: ti-
zenöt napon belül írásban válaszolnak 
a feltett kérdésekre.

Péterffy AttilaPéterffy Attila

Csizmadia PéterCsizmadia Péter
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Dobrev Pécsett: „Ha most nem állítjuk meg Orbánt, később már késő lesz!”

Uránvárosban, az Ércbányász té-
ren tartott fórumot Dobrev Klára, 

a Demokratikus Koalíció EP-képvi-
selője március 21-én. A rendezvényen 
az ellenzék két pécsi képviselőjelölt-
je, Szakács László és Mellár Tamás 
mellett Péterffy Attila polgármester 
is felszólalt.

 l Szakács Miklós
A nagyjából 150-200 érdeklődő ováci-
óval és tapssal fogadta Dobrev Klárát, 
amikor pontban 17 órakor megérke-
zett a Mecsek Áruház elé összehívott 
fórumra, pontatlansággal így nem 
lehetett vádolni a DK EP-képviselő-
jét, korábbi miniszterelnök-jelöltjét, a 
rendezvényt ugyanis 5 órára hirdették 
meg.
A kampányesemény első felszólalója 
Szakács László volt, aki gyakorlati-
lag a házigazda szerepét is betöltöt-
te, ugyanis ő a terület összellenzéki 
jelöltje az országgyűlési választáson. 
Dobrev párttársa azzal kezdte beszé-
dét, hogy feltette a kérdést: hol tart-
hatna most Pécs, ha az elmúlt 12 év-
ben nem Orbán Viktor és Fidesz lett 
volna kormányon? Persze rögvest meg 
is válaszolta a költői felütést, szerinte 
ugyanis szemben azzal, hogy jelenleg 
a 19 megye közt sereghajtó Baranya, 
akár lehetne Pécs nagy, erős város is, 
amely az egész régió központja. Sza-
kács szerint ide nem jönnek újabb és 
újabb cégek, hanem elmennek, a kor-
mánypárti politikusok pedig minden-
nel foglalkoznak, csak épp a város és a 
térség fejlődésével nem.

Pécs polgármestere, Péterffy 
Attila is csatlakozott Szakács 

megállapításához.

– Pécs vezetését 2019 óta egy sokszínű 
koalíció alkotja, és jó példával járunk 
elől, hogy igenis működik az a modell – 
jelentette ki Péterffy. – Annak ellenére is 
jól teljesítünk, hogy hatalmas ellenszél-
ben kell dolgoznunk minden egyes nap, 
úgyhogy sokszor jut eszembe az, hogy 
ha nem lenne ellenszél, még jobban le-
hetne teljesíteni. Hiszen nap mint nap 
úgy megyünk dolgozni, hogy már előre 
kell félni, vajon most épp milyen dön-
téssel nehezíti meg az önkormányzatok 
életét a kormány. Olyan kormányra van 
szüksége az országnak, amely partner-
ként tekint ránk. Egy önkormányzatba-
rát kormányra szomjazunk!
Mellár Tamás, a pécsi 1-es számú vá-
lasztókörzet összellenzéki jelöltje ar-
ról beszélt a fórumon résztvevőknek, 
hogy az Ukrajnában dúló háborúhoz 
való viszonya pontosan megmutatja, 
milyen is az Orbán-kormány.
– Miközben az USA elnöke háborús 
bűnösnek mondja Putyint, addig a 
magyar miniszterelnök ki sem meri 
ejteni a száján az oroszok vezetőjé-
nek nevét – mondta Mellár. – A most 
következő választásnak a tétje nem 
kisebb, mint az, hogy a nép felhatal-
mazást ad-e Orbánnak arra, hogy Pu-
tyin utolsó csatlósai legyünk. Ezt nem 
szabad hagyni.
A fórum hivatalos részének lezárá-
saként következett Dobrev Klára be-
széde, aki Mellár Tamás gondolatát 
tovább fűzve kezdett.
– A magyarok népszavazáson döntöt-
tek arról, hogy hova akarunk tartozni, 
ez pedig az Európai Unió és a NATO – 
jelentette ki a DK politikusa. – Orbán 
minden egyes tette az elmúlt 12 évben 
folyamatosan húz ki minket ezekből a 
szövetségi rendszerekből, és tolja Ma-
gyarországot a keleti despoták felé.

Dobrev hangsúlyozta, hogy az EU 
eredetileg egy békeprojektként indult, 
és szellemiségében ma is ezt hordoz-
za magában, ezért ha Magyarország a 
béke pártján akar állni, akkor az EU 
és a NATO normáihoz igazodva kell 
viszonyulni többek között az ukraj-
nai háborúhoz is. Ezt követően egy 
érdekes felsorolásba kezdett Dobrev 
Klára. Egy „történetet” kezdett mesél-
ni, ahol egy ország vezetőjét, miután 
megválasztották, elkezdte szorítani a 
demokrácia keretrendszere, ezért el-
kezdte lebontani azt. A szabad sajtó 
felszámolásával, a közmédia pártmé-
diává alakításával, a civil szervezetek 
ellehetetlenítésével, a szakszervezetek 
megfojtásával, az önkormányzatok jo-
gainak megnyirbálásával, az ügyészség 

és a bíróságok kiüresítésével. A fórum 
közönsége persze már készült is a finá-
léra, ahol majd kimondja Orbán nevét 
Dobrev, az EP-képviselő azonban hú-
zott egy váratlant.
– Ismerős, ugye? Pontosan ezt tette az 
utóbbi majd húsz évben Oroszország-
ban Vlagyimir Putyin – jött a csattanó. 
– Ebből is látszik, hogy ha most nem 
állítjuk meg Orbánt, akkor később már 
késő lesz!
Szerinte vissza kell adni az emberek-
nek a kormányzásba vetett hitet, majd 
azt is kijelentette, hogy a Fidesz veze-
tőinek már remeg a térde, amiért sok-
sok év után most végre sikerült össze-
hozniuk a teljes ellenzéki összefogást.
– Az utóbbi időszak legnagyobb ered-
ménye, hogy az ellenzéki térfélen 
megtanultunk leülni egy asztal mellé, 
beszélgetni, vitatkozni, kompromisz-
szumot kötni – mondta Dobrev. – Ez 
az, amire Orbán sosem volt képes.

A fórum végéhez 
közeledve külön szólt a DK 

szimpatizánsaihoz is. 

Azt mondta nekik, ha valakiben felmerül 
a kérdés, hogy a pártjuk most jó helyen 
van-e, akkor ne legyen kétségük afelől, 
hogy a lehető legjobb helyen, egyben 
arra biztatott mindenkit, hogy szavazza-
nak a Márki-Zay Péter vezette ellenzéki 
listára – igaz azért odaszúrt egyet a mi-
niszterelnök-jelöltnek egy félmondattal, 
amiben arról beszélt, hogy ők nagyon 
büszkék arra, hogy még 2010-ben sem 
szavaztak a Fideszre.
A hivatalos rész után aztán a fórum 
beszélgetéssé alakult át, a helyszínen 
tartózkodó, meglehetősen lelkes szim-
patizánsok körbeállták Dobrevet, hogy 
közös fotókat készítsenek vele.

Sokan voltak kíváncsiak az eseményre Sokan voltak kíváncsiak az eseményre 
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Ütemterv szerint halad a Seiren gyárépítése, szeptemberben indul a termelés

A japán cégcsoport 15 milliárd fo-
rintos pécsi beruházása jól halad, 

már az épület szerkezetépítésének 
befejezéséhez közelednek.

 l Pernecker Dávid
Mint ismert, a japán Seiren vállalat-
csoport tavaly áprilisban jelentette 
be, hogy korszerű járműipari textíliát 
gyártó üzemet épít Pécsett a Déli Ipa-
ri Parkban. A hat iparágban érdekelt 
japán vállalat 42 millió eurós, azaz 15 
milliárd forintos kiemelt nemzetgaz-
dasági jelentőségű beruházása (ami 
egyébként az Európa Kulturális Fővá-
rosa projekt óta az első ilyen minősí-
tésű önkormányzathoz kötődő beru-
házás) jelentős lépés a város gazdasági 
életében, Pécs így ugyanis felkerülhet a 
befektetők nemzetközi térképére, és a 
jelentős beszállítói hálózatokban érde-
kelt cégcsoport további befektetéseket 
vonzhat a városba.

A Seiren gyárépítésével összefüggő 
legújabb fejlemények kapcsán Ruzsa 
Csaba, Pécs gazdaságért felelős alpol-
gármestere lapunknak elmondta, hogy 
minden ütemtervet tartanak, már az 
épület szerkezetépítésének befejezésé-
hez közelednek: összesen 130 betonpi-
lont építettek be az alapzatba, jelenleg 
a pilonok felsőépítése folyik. 

Kiemelte, hogy az ütemterv 
szerint a Seiren pécsi 

üzemében szeptemberben 
megkezdődhet a termelés.

Mint ismert, a japán vállalat a beruhá-
zás és az üzemnyitás előkészítésében 
közreműködő munkavállalók felvéte-
lét már tavaly megkezdte, az M60-as 
sztrádától délre eső 13 hektáros terüle-
tén június végén kezdődtek meg és au-
gusztusban fejeződtek be az előkészítő 

földmunkák, idén év elején pedig elin-
dították a „termelési vonal” tervezési 
folyamatát is. 
A Déli Ipari Parkban jelenleg a japán 
cégé a legnagyobb folyamatban lévő 

beruházás. A város a saját tulajdoná-
ban lévő utolsó területét is eladta a 
170 munkavállalót foglalkoztató Sei-
rennek, de vizsgálják, hogyan lehetne 
újabb ipari területeket kialakítani.

Nyilván csupán véletlen, hogy az 
erről szóló sajtótájékoztatóra ki-

zárólag a Fidesz-barát helyi médiát 
hívták meg.

 l Nimmerfroh Ferenc
Hoppál Péter országgyűlési képviselő 
azért küldetett lapunknak is közle-
ményt a sajtótájékoztatóról, hiszen va-
sárnap választás, ő pedig képviselőjelölt 
a Baranya 2-es választókerületben.
A közleményben a tervezett turiszti-
kai gigaberuházásra vonatkozó ter-
veket ismertetik, amit majd alább 
részletezünk, de előtte nézzük, kik is 
szeretnének akvaparkot, szállodát és 
egyebeket építeni a bő tíz éve átadott, 
közpénzből megépített, de mára telje-
sen leamortizálódott strand helyén.
Az már nyáron kiderült, hogy az ak-
vaparkot egy budapesti ingatlannal 
együtt Schimicsek Tibor vásárol-
ta meg, aki a lélegeztetőgép-biznisz 
egyik haszonélvezője volt, az állam az 
ő cégével kötött szerződést a fel nem 

használt lélegeztetőgépek tárolására. 
Az üzletemberről az Átlátszó azt írta 
korábban, hogy a budapesti, V. kerüle-
ti ingatlanbiszniszek jól ismert szerep-
lője volt. Az orfűi fejlesztést tervező 
konzorcium egyik tagja, a Victoria In-
gatlanhasznosító Kft. Schimicsek cége, 
amelynek képviselője, Barna Béla részt 
vett a sajtótájékoztatón. Barna Béla a 
pécsi fideszes önkormányzati időszak-
ban több évig volt a Pécs Holding (ma 
PVH Zrt.) vezérigazgatója.
A konzorcium másik tagja a Carion Cso-
porthoz tartozó Carion Holding Zrt., 
amelynek vezérigazgatója, Szani János 
részt is vett a NER-sajtót tájékoztató ese-
ményen. A Carion Csoporthoz tartozik 
a Central NOK Zrt. is, ami az egyetlen 
„lakáslottós” cég Magyarországon. Em-
lékeztetőül: amikor Rogán Antal kezde-
ményezésére 2016-ban megszavazták a 
Nemzeti Otthonteremtési Közösségek-
ről (köznyelvben: a lakáslottóról) szóló 
törvényt, akkor nagyon úgy nézett ki, 
hogy ezt a konstrukciót két cégre írták, 

a törvényben megszabott feltételeknek 
ugyanis csak a Carion nevű, fogyasztói 
csoportokat szervező cég és a Poligrupo 
nevű cég felel meg. 

Mindkettő ugyanahhoz az 
üzletemberhez volt köthető.

A Válasz Online is írt nemrég a Ca-
rionról. A lap szerint a Rogán An-
tal-közeli „lakáslottós” vállalkozók 
Carion-csoportjának magántőkealapja 
(Columbus) részben az állami Exim-
bank pénzeivel tölti fel a kiszemelt pi-
aci szereplőket.
Most lássuk, mit is szeretnének állami 
támogatásból építeni Orfűn az akva-
park új tulajdonosai.

 ÄA program során teljesen megújul-
na az egykori strand területe, mo-
dern akvapark épülne, mellé egy 
wellness-centrum, valamint egy 
szálloda is.
 ÄMindezek mellett izgalmas látványe-
lemekkel bővülne a tó körüli sétány.

A közlemény szerint a befektetői 
elképzeléseket a Victoria Ingatlan-
hasznosító Kft. és a Carion Holding 
Zrt. konzorcium képviseletében 
Szani János, a Carion Holding Zrt. 
vezérigazgatója ismertette. Eszerint 
egy többfunkciós nagy és modern 
akvaparkot szeretnének építeni a te-
rületen élményelemekkel és a koráb-
biaknál sokkal hangsúlyosabb tókap-
csolattal együtt. Emellé egy külön 
wellness-centrumot és egy „láthatat-
lan” – vagyis földbe süllyesztett, a te-
repviszonyokat szándékosan kihasz-
náló, élő növénytakarós teraszokkal 
borított – 110 szobás szállodát kon-
ferencia teremmel. Mindezek mellett 
20, különálló, de szintén rejtett, és 
„intim” apartman is beférhet még a 
telekre. A tervek szerint megújulna 
és izgalmas látványelemekkel bővül-
ne a tó körüli sétány is, ahol roman-
tikus parkokat és ligeteket is kialakí-
tanának.
A korábbi fideszes politikus, dr. Mi-
kes Éva, a régió fejlesztési biztosa 
is részt vett a sajtótájékoztatón. El-
mondta, „a kormányzat régiós fej-
lesztési céljai összeegyeztethetők az 
orfűi tervekkel tágabb területi ösz-
szefüggésekben is, ezért van rá esély, 
hogy az állam is támogatni fogja an-
nak megépítését”.
„Minden olyan fejlesztést támogatok, 
amely új munkahelyeket, biztos meg-
élhetést, nyugodt, békés életet és kiszá-
mítható környezetet jelent az ott élők-
nek azért, hogy jobban élhessenek, 
gyarapodni tudjanak” – ezt Hoppál 
Péter fűzte hozzá az elhangzottakhoz a 
közlemény szerint.

Két NER-közeli cég építene akvaparkot Orfűn

Pécs felkerülhet a befektetők nemzetközi térképérePécs felkerülhet a befektetők nemzetközi térképére

Teljesen megújul az egykori strand területeTeljesen megújul az egykori strand területe
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Átadták Donátus új játszóterét a Gólya dűlőben

Lehetett vattacukrot enni és lehetett csináltatni csillámtetkót is a 
március 19-i játszótéravatón a Donátusban.

 l PécsMa.hu
A Gólya dűlőben kialakított játszóteret Péterffy Attila polgármester és Si-
posné Bikali Éva önkormányzati képviselő adta át. A rendezvényen megje-
lent dr. Szakács László ellenzéki országgyűlési képviselő is.
Péterffy Attila polgármester Facebook-oldalán azt írta: helyi civilekkel 
együtt azon dolgoznak, hogy a városrészben egy új közösségi tér is létrejöj-
jön. Ennek terveit pécsi egyetemisták már el is készítették, az önkormány-
zatnál pedig azon dolgoznak, hogy olyan EU-s forrásokat hívhassanak le, 
amiből a terv megvalósítható.

A polgármester azt közölte: a mostani fejlesztésre 3,5 
millió forintot fordított a terület tulajdonosa, a Pécsi 

Vagyonhasznosító Zrt.

„A leendő közösségi tér megvalósítása esetén azonban ebből egyetlen fillér 
sem vész majd kárba, mert olyan játékokat telepítettünk a játszótérre, ame-
lyeket egy későbbi komolyabb fejlesztés esetén könnyen el lehet költöztetni 
néhány méterrel arrébb” – áll Péterffy Attila posztjában.

Egy új közösségi tér is helyet kaphat a városrészben Egy új közösségi tér is helyet kaphat a városrészben 

Szűk egy hét van hátra a válasz-
tásokig, vasárnap arról dön-

tünk, ki vezesse az országot a kö-
vetkező négy évben. Péterffy Attila 
polgármester a választáson való 
részvételre buzdít.

 l PécsMa.hu
– Az emberek többsége a munkájá-
ról, vagy ha fiatalabb, akkor a tanul-
mányairól kimondottan gyakran, 
akár naponta kap visszajelzést. Egy 
országot vezető kormány esetében 
valódi visszajelzést négyévente egy-
szer lehet adni. Ebben a ritka esetben 
mi magunk vagyunk a munkáltatók/
osztályfőnökök, és elmondhatjuk, 
hogy elégedettek vagyunk-e a négy, 
vagy akár többször négy év teljesít-
ményével, vagy éppen ellenkezőleg, 

a legkevésbé sem – fogalmazott az 
önkormányzat vezetője.
Mint mondta: ha naponta, heten-
te, vagy havonta kellene ezt meg-
tennünk, elfogadható lenne az érv, 
hogy „most nincs kedvem”, „most 
nem érek rá”, vagy hogy „éppen jobb 
dolgom van”. – Ám négyévente ezzel 
áltatnunk magunkat otthon a fotel-
ben, valódi luxus. Éppen ezért én 
biztosan elmegyek szavazni április 
3-án, és ugyanerre biztatok minden 
kedves pécsi szavazópolgárt. Egy kis 
séta és négy pici tollvonás – négyé-
vente egyszer ennek mindenki életé-
be bele kell férnie – tette hozzá.
Kérdésre elmondta: ő maga dr. Sza-
kács Lászlóra fog szavazni, ha pedig 
a másik pécsi körzetben élne, dr. 
Mellár Tamásra voksolna.

Péterffy Attila: Egy kis séta és négy pici tollvonás

„Négyévente egyszer bele kell férnie"„Négyévente egyszer bele kell férnie"
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Március 16-ával kezdetét vette a 
több ütemben zajló műszaki át-
adás-átvételi folyamat – tájékoztat-
ta lapunkat a pécsi önkormányzat.

PécsMa.hu

Mint írja közleményében a városhá-
za, az eljárás nem csak magára a 
vásárcsarnok épületére, a mellette 
elhelyezkedő Ipar utcai körforgalom-

ra, buszmegállóra és az épület keleti 
oldala mellett található 47 férőhelyes 
parkolóra is kiterjed.

A projekt keretében továbbra is a 
szerződés szerinti ütemezéssel folyik 

a munka.

Külön eljárásban zajlik majd le a kül-
ső, északi oldali fedett piactér, illetve 
a Bajcsy-Zsilinszky utcai buszmegálló 

áthelyezése. Az ezekkel kapcsolatos 
lakossági és bérlői igények megvaló-
sítását az eredeti szerződés módosí-
tásával végzik el a közlemény szerint.

A vásárcsarnok és a körforgalom, illet-
ve a parkoló építése hatósági engedé-
lyek szerint történt, így ezek műszaki 
átadásának lezárását követően – ter-
vezetten április közepén – indulnak el 
a használatbavételi és forgalomba he-
lyezési eljárások. A szükséges enge-
délyek kiadása után költözhetnek be a 
bérlők a csarnokba, és addigra törté-
nik meg a régi csarnok előtti buszme-
gálló áthelyezése is az új épület elé.

Auth István, a terület önkormányzati 
képviselője elmondta, bíznak abban, 
hogy nyáron, legkésőbb július első 
felében már a vásárlók előtt is 
megnyithat az új csarnok.

– Az egyes árucsopor-
tokat értékesítők kü-
lön egységekben 
lesznek, helyüket 
piktogramok is 
jelölik majd, 
ez megköny-
nyíti a vásár-
lást a betérő 
pécsieknek. 

Lesz ételudvar és egy Zsolnay-ivó-
kút is. Az új csarnok legnagyobb ér-
tékei azonban maguk az árusok és a 
portékáik lesznek, különösen örülök 
annak, hogy a nemrég lebonyolított 
pályázat révén újabb helyi őstermelők 
kínálatával gazdagodik a csarnok. A 
szélesebb kínálat a reményeink sze-
rint új vásárlókat vonz a csarnokba a 
megszokott vevők mellé – idézi a köz-
lemény a képviselőt.

A cikk a TOP-6.1.3-15-
PC1-2016-00002 azonosítószámú, 
az Új pécsi vásárcsarnok megépí-
tése tárgyú projekt keretén belül 
készült.

Közel a finis: megkezdődött az új vásárcsarnok műszaki átadása

Ne etesd a csatornaszörnyet! Új lakó költözött a Pécsi Állatkertbe
Veszedelmes fenevaddal bővült a Pécsi Állat-
kert gyűjteménye: a víz világnapján a világ-
szerte honos szennyeződésfélék családjába 
tartozó közönséges csatornaszörnyek egy pél-
dánya érkezett a Mecsek lábához.

A formabontó installációt a TETTYE FORRÁSHÁZ 
Zrt. a KEHOP-2.1.7-19-2019-00003 azonosító-
számú, „Vizes Város – tudatos víz- és csatorna-
használat” szemléletformáló projekt keretében 
helyezte el a Zoo-ban, nem megszokott módon 
irányítva a figyelmet a szennyvízszolgáltatás fele-
lős igénybevételére.

A pécsi csatornarém
A szörny figurája valós előzményeken alapul: 2018 
nyarán óriási, egy tonnás csatornahulladék tömítet-
te el a pécsi szennyvíztisztító telep fogadóaknáját. 
A szolgáltató szakemberei másfél napig küzdöttek 
az összetömörült dugóval, végül szigonyokkal és 
daruval emelték ki a szörnyet a rendszerből.

A nem megfelelő csatornahasználat következ-
ményei napi szinten jelentkeznek Pécsen és kör-
nyékén: 2021-ben több mint 500 dugulást, csa-
tornahibát hárítottak el a TETTYE FORRÁSHÁZ 
szakemberei (a megelőzésként végzett 86 ezer 
méternyi szennyvízvezeték tisztításán és 2000 
ütemezett karbantartáson felül).

A legnagyobb gondot a nedves törlőkendők je-
lentik, amelyeket – a „lebomló” feliratot olvasva a 
csomagoláson – a szemetes helyett sokan a vécé-

be dobnak használat után. A törlők azonban nem 
töltenek a lebomláshoz elegendő hónapokat a 
hálózatban; a zsíros szennyeződéseket magukba 
szívva, gombócba összeállva olyan csomópon-
tokhoz sodródnak, ahol könnyen eltömítik a rend-
szert, és kiönt a szennyvíz.

Felelős csatornahasználattal 
elkerülhetőek
A helytelen csatornahasználattal túltáplált, 
felhizlalt csatornaszörnyek komoly problé-
mákat okoznak a városi szennyvízhálózat-
ban. Nagy étvággyal habzsolnak minden 
mosogatóba öntött, vécén lehúzott, de 
nem odavaló tárgyat, anyagot. Kedvenc 

táplálékaik közé tartoznak a nedves törlőkendők, 
fültisztítók, higiéniai termékek, nem beszélve a 
konyhai zsiradékról. Masszájukban emellett rend-
re található borotva, fésű, fogkefe, ételmaradékkal 
kiöntött kiskanál, nadrágzsebből kiesett pénzér-
me, kulcs, plasztikkártya, sőt mobiltelefon is.

Az első nagy zsírhegy Londonban tűnt fel 2013-
ban, a károk helyreállítása több mint egy hónapig 
tartott. 2017-ben gigászi, 11 emeletes busznyi 
súlyú és két focipálya hosszúságú zsírszörny fe-
deztek fel a brit főváros alatt, ez a 130 tonnás, 250 
méter hosszú szörny az egyik legnagyobb, amit 
valaha találtak. 

tettyeforrashaz.hu/vizesvaros

Nyáron a vásárlók előtt is megnyithat a csarnokNyáron a vásárlók előtt is megnyithat a csarnok
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Hirth Ferenc, dr. Kukai Tibor és Konkoly Zsófia az idei Tüke-díjasok

Tizenkilencedik alkalommal adták 
át a Tüke-díjakat. A ceremóniát 

a pécsi székesegyházban és a Dóm 
Kőtárban rendezték. A Tüke-díjat 
Hirth Ferenc, és dr. Kukai Tibor, az 
ifjúsági díjat Konkoly Zsófia kapta, a 
civil szervezetek közül pedig a Máltai 
Szeretetszolgálat Pécsi Csoportja, 
valamint a Tölösi Péter Alapítvány 
részesült elismerésben.

 l Nimmerfroh Ferenc
A Tüke-díjat a pécsi polgárok szavaza-
ta alapján olyan személy kaphatja meg, 
aki Pécs fejlődéséhez példamutató tevé-
kenységével jelentős mértékben hozzá-
járul – írja az alapítvány Facebook-ol-
dala. A Tüke-díjat a Tüke Alapítvány 
2003-ban alapította. A díjat 2004-től 
kezdődően, minden évben január 21-
én adják át, Pécs Mária Terézia általi 
szabad királyi város rangra emelésének 
napjára emlékezve (1780. január 21.). 
A Tüke-díj a Citrom utcai Tüke díszkút 
eozinból készült kicsinyített másola-
ta, melyet Fürtös György alkotott és a 
Zsolnay manufaktúra terméke.
A díjátadó ceremóniát tavaly a pandé-
mia miatt júliusban, idén pedig már-
ciusban, a 16-i napon rendezték meg. 
A székesegyházban celebrált mise után 
Kerényi János, a Tüke Alapítvány elnö-
ke köszöntötte a résztvevőket. Ezt kö-
vetően Halmos Gábor alapító kurátor 
jelentette be a díjazottakat, rövid lau-
dáció kíséretében.

A civil szervezetek közül az elismerést 
2022-ben a kuratórium két szervezet-
nek ítélte. A Máltai Szeretetszolgálat 
Pécsi Csoportja „a keresztény érté-
kekre alapozott, a hit védelmét és a 
szegények, a rászorulók szolgálatát 30 
éve önzetlen közszolgálattal teljesítő 
missziójáért” részesült elismerésben.
A másik díjazott civil szervezet a Tö-
lösi Péter Alapítvány, amely „a leu-
kémiás és tumoros megbetegedésben 
szenvedő gyerekek és családtagjaik 
számára, 30 éve nyújtott komplex pre-
venciós és rehabilitációs tevékenysége 
megvalósításáért” kapta az elismerést.
Az emlékérmet és az oklevelet mind-
két szervezetnek Habsburg György, a 
Tüke Alapítvány tiszteletbeli elnöke 
megbízásából Habsburg Lothringen 
Károly főherceg és Kerényi János, a 
Tüke Alapítvány elnöke adta át.
A díjat a Máltai Szeretetszolgálat Pécsi 
Csoportja képviseletében ifj. Csonka 
Pál vette volna át, aki betegsége miatt 
nem tudott részt venni a rendezvé-
nyen, és dr. Sík Máriát, a pécsi cso-
port helyettes vezetőjét bízta meg az 
elismerés átvételével. A Tölösi Péter 
Alapítvány részéről dr. Szűcs Rozália 
elnök vette át az elismerést.
Ötödik alkalommal adták át az Ifjú-
sági Tüke díjat, amely Krassói Száva 
keramikus alkotása. A díjat Konkoly 
Zsófia Tokió paralimpiai úszóbajnoka 
vehette át, „az eddig elért példátlan ha-
zai és nemzetközi sikereiért, valamint 

a tokiói paralimpián a 100 méteres 
pillangóúszásban, paralimpiai csúccsal 
elért bajnoki címéért”.

A Tüke-díjat két személynek 
ítélte oda a kuratórium.

Az egyik díjazott Hirth Ferenc lett. A 
laudáció szerint a pécsi üzletember 30 
éve hozta létre „a hazai és nemzetkö-
zi energetikai piacokon eredménye-
sen jelenlévő” Kontakt-Elektro Kft.-t, 
amelynek az üzleti korrektség és a fo-
lyamatos innováció a fő jellemzői, így 

Hirth Ferenc „Pécs és Baranya ipará-
ban példaképpé válhatott”.
A másik díjazott dr. Kukai Tibor. A 
mérnök és egyetemi tanár a laudáció 
szerint a magyar és a baranyai mér-
nöktársadalom fejlődése érdekében 
végzett, több évtizedes, eredményes, 
magas színvonalú munkát, de építő-
mérnökként, egyetemi oktatóként, 
továbbá közéleti és egyházközösségi 
személyként végzett tevékenységét is 
díjazták.
A rendezvény a díjátadó után a Dóm 
Kőtárban folytatódott. 

Februárban lezárta, de a tapasz-
talatok felhasználásával, módo-

sítások után most folytatja a Dénesi 
Ödön Programot a pécsi önkormány-
zat. Utóbbi célja, hogy olcsón juthas-
sanak telekhez Pécsett maradó vagy 
ide költöző, első otthonukat építő 
családok. A pályázati kiírás megje-
lent a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 
(PVH) honlapján.

 l PécsMa.hu
– A pécsi önkormányzat kiemelt célja, 
hogy minél több pécsi számára bizto-
sítson megfelelő lakhatási lehetőséget. 
Ennek a törekvésnek kiemelt eleme 
a kedvezményes telekvásárlási prog-
ram, amelynek keretében a Pécsett élő, 
vagy a városba visszatelepülő fiatalok 
vásárolhatnak kedvezményes építési 
telkeket – mondta el Fogarasi Gábor, 
a közgyűlés népjóléti- és sportbizott-
ságának elnöke. 
– Az Uránváros tervezőjéről, Dénesi 
Ödönről elnevezett programot koráb-
ban már egyszer meghirdettük, akkor 
négy telekre volt jelentkező. A vissza-
jelzések alapján most módosítottunk 
az igénylés feltételein, azok rugalma-

sabbak, mint a korábbi pályázatban. 
Két példát emelek ki: immár nem ki-
záró ok, hogy ha valaki rendelkezik la-
kóingatlannal, és tíz helyett elég három 
évi pécsi lakcímet igazolni. A módosí-
tástól azt várjuk, hogy többen vesznek 

majd részt a pályázaton, és mind a 11, 
még meglévő, kedvezményes árú épí-
tési telek gazdára talál – tette hozzá a 
képviselő. 
Az összes ingatlan a Mécses utcában 
található, különböző méretűek, a leg-

drágább, 3300 négyzetméteres telek 
majdnem 11 millióba, a legolcsóbb, 
735 négyzetméteres valamivel több 
mint 2,5 millióba kerül.
A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. hely-
színi bejárást szervez az érdeklődők 
számára, amelynek időpontjai: április 
1., péntek 10 órától 11 óráig; és ápri-
lis 13., szerda 14 órától 15 óráig (Pécs, 
Mécses utca).

A megvásárolt telkeket csak 
saját célra lehet használni. 

Három éven belül használatbavételi 
engedélyt kell szerezni a telkeken fel-
épített házakra. 
A nyertes pályázók kiválasztásáról 
bírálóbizottság dönt, amelybe a pécsi 
önkormányzat, a Pécsi Tudomány-
egyetem, a Baranya Megyei Szakkép-
zési Centrum, a Pécsi Tudományegye-
tem Hallgatói Önkormányzata és a 
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. delegál 
tagokat. A pályázatok benyújtási ha-
tárideje április 22. Az eredményhir-
detésre június 30-ig sor kerül, a szer-
ződéskötések pedig várhatóan július 
31-ig megtörténnek.

Olcsó telkek fiataloknak: megjelent a Dénesi Ödön Program pályázati kiírása

A díjazottakA díjazottak

Az összes ingatlan a Mécses utcában találhatóAz összes ingatlan a Mécses utcában található
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Nagy lépés a zöldebb városért: elfogadásra kész a klímastratégia

A pécsi klímavédelmi stratégia elfogadása szükséges ahhoz, hogy a város 
elérje a 2030-ra kitűzött célját: 2019-hez képest további 47,4 százalékkal 

csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását.

 l Pernecker Dávid
Mint ismert, a pécsi klímavédelmi straté-
gia fő célja, hogy az éghajlatváltozás hatá-
sait helyi szinten megállapítsák, megha-

tározzák a feladatokat, megfogalmazzák 
a helyi célokat, és feltárják a mindehhez 
szükséges pénzügyi forrásokat. 

A hosszas egyeztetési 
folyamaton túlesett 

dokumentumot a március 
22-ei közgyűlésen fogadták 

el.

Kóbor József, az önkormányzat zöld-
biztosa lapunknak elmondta, hogy az 
Európai Unió Green Deal stratégiá-
jának irányelvei alapján kidolgozott 
pécsi dokumentum elfogadásának a 
fő célja, hogy rögzítse a város rövid- 
és középtávú klímavédelmi fejlesztési 
irányait, ugyanakkor a jelenlegi tá-
mogatási ciklusban elérhető pályáza-
tokhoz is megfelelő hátteret biztosít-
hat majd.
Mint mondta, a klímastratégia hely-
zetelemzésének értékelését követően 
több célt tűztek ki a károsanyag-kibo-
csátás csökkentésére, a klímaváltozás 
hatásaihoz történő alkalmazkodásra, 
továbbá a lakosság szemléletformálá-
sára. Mindezek együttes eredménye 
lehet az, hogy Pécs elérheti a 2030-ra 
kitűzött célját: 2019-hez képest további 
47,4 százalékkal csökkentheti az üveg-
házhatású gázok kibocsátását.

Ilyen konkrét lépések 
például

 Ä az önkormányzati intézmények és 
cégek energetikai felújításai a meg-

újuló energiaforrások (napenergia, 
biogáz) előnyben részesítésével,
 Ä az elektromosbusz-flotta bővítése 
uniós pályázatok igénybevételével,
 Ä a mecseki parkerdő fáinak és nö-
vényzetének klímaváltozás miatt 
bekövetkező lecserélődésének ke-
zelése,
 Ä a közterületek zöldítése (zöldszige-
tek kialakítása).

Kiemelte, hogy a fenti célok és felada-
tok megvalósítása hozzávetőlegesen 
több tízmilliárd forintot tehet ki, a 
pontos források viszont nem hatá-
rozhatók meg, hiszen a stratégia a 
2021-től 2030-ig tartó egy évtizedes 
időszakra vonatkozik, az uniós forrás-
pályázatok kiírása sem ismert előre, a 
pályázási lehetőségeket pedig továbbá 
befolyásolhatja még a jelenlegi külpo-
litikai helyzet is – tette hozzá.
Fontos tudni – emlékeztetett a zöld-
biztos –, hogy az egyeztetési céllal el-
készített dokumentumot véleményez-
hették az önkormányzat képviselői, 
bizottsági tagok, ezt követően pedig 
a lakosság és a témában érintett civil 
szervezetek számára is elérhetővé tet-
ték. A véleményeztetési eljárás során 
beérkezett releváns észrevételek, javas-
latok bekerültek a végleges stratégia 
anyagába – mondta. 
A teljes cikk a PécsMa.hu oldalon olvas-
ható. 

VárosFa néven indult el a MOL-Új 
Európa Alapítvány, az Agrármi-

nisztérium, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége és az Országos Erdésze-
ti Egyesület közös fenntarthatósági 
programja.

 l PécsMa.hu
Több ezer sorfát ültetnek el a MOL-Új 
Európa Alapítvány első programjában, 
partnerségben az Agrárminisztéri-
ummal, a Megyei Jogú Városok Szö-
vetségével és az Országos Erdészeti 
Egyesülettel. A „Neked Zöldül” fenn-
tarthatósági programsorozat első sza-
kaszában meghirdetett VárosFa akció 
a 10 ezer főnél nagyobb települések 
faállományát hivatott bővíteni.

Pécsett első körben 20 
fát ültettek el a Móricz 

Zsigmond téren.

– Összesen 20 darab sorfával gazdago-
dott városunk a most induló program 
révén. A 10 darab amerikai hárs, illetve 
10 darab pusztaszil fát az új vásárcsar-
noktól délre kialakított körforgalomhoz 
közeli zöldterületeken, illetve a Móricz 
Zsigmond téren ültettük el. Olyan fa-
jokat telepítettünk, amelyek jól bírják 

a városi környezetet és ellenállnak a 
klímaváltozás hatásainak. A pécsi vá-
rosvezetés számára fontos a környezet 
védelme és a fenntarthatóság. Célunk, 
hogy Pécs zöldváros legyen, ezért foly-
tatjuk ezúttal ennek a felajánlásnak a 
telepítésével a faültetési programun-
kat. Ez a városesztétikai szempontok 

mellett a klímavédelmi célok megvaló-
sítását is szolgálja – idézi a közlemény 
Péterffy Attila polgármestert.
A program első fázisa, a tavaszi 
mintaültetés a megyeszékhelyek és 
a megyei jogú városok számára je-
lent lehetőséget az együttműködésre.  
A második fázisban pedig már min-

den, tízezer lakos feletti település be-
nyújthatja pályázatát, a két fázisban 
való részvétel ugyanakkor nem zárja 
ki egymást.
A tavaszi időszakban 500 darab, ősszel 
pedig további 6500 darab egységcso-
magot osztanak szét a települések zöl-
dítésére. A városok nagyméretű sorfák 
mellett az ültetéshez szükséges kiegé-
szítőket, útmutatót és szakmai tanács-
adást is kapnak. A mintaültetések so-
rán öt fafajta közül lehet választani. 

Az érintett településeken 
emellett óvodásoknak 
és iskolásoknak szóló 

edukációs programokat is 
szerveznek.

A programban a települések választják 
ki az ültetési helyszíneket, szerzik be 
a szükséges engedélyeket, biztosítják 
a fák tárolását, öntözését a szállítás és 
az ültetés közötti időszakban, továbbá 
a települések ültetik el a fákat egy előre 
egyeztetett időpontban, valamint gon-
dozzák a fákat.

VárosFa-program: Pécsett 20 új fát ültettek

Bővítenék az elektromosbusz-flottátBővítenék az elektromosbusz-flottát

A Móricz Zsigmond térre is kerültek új fákA Móricz Zsigmond térre is kerültek új fák
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Életmentés után plüssállatokkal kedveskedik 
az ijedt gyermekeknek a pécsi tűzoltó

Általában olyankor írunk a tűzoltókról, mikor valamilyen tragédia megelő-
zésében vesznek részt: balesetek, eltűnések, tüzek alkalmával napi szin-

ten bizonyítanak a hétköznapi hősök. Mostani interjúnkban a Pécsi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság egy oszlopos tagját mutatjuk be, akinek amellett, 
hogy társaival életeket ment, arra is gondja van, hogy a riasztások alkalmával 
apró ajándékokkal kedveskedjen az ilyenkor nyilván sokszor ijedt kisgyerme-
keknek. 

 lMatoricz Tekla
Illés József Károly tűzoltó törzszászlós, 
tűzoltósági tanácsos, beosztott tűzoltó 
29 éve teljesít szolgálatot. Mint meg-
tudtuk tőle, már gyermekkorában is 
vonzotta az egyenruha. Kezdetben 
katona szeretett volna lenni, be is 
sorozták és néhány évig ejtőernyős 
rajparancsnokként szolgált, majd le-
szerelés után, családtagjai hatására 
változtatta meg terveit. Mint mondta, 
nagyon büszke arra, hogy lánglovag-
ként már hat minisztériumi elismerést 
kapott, amit tudomása szerint hazánk-
ban csak ő mondhat el magáról a vele 
egy beosztásban dolgozók közül. Leg-
utóbb épp a hónapban, a március 15-i 
nemzeti ünnep alkalmából tüntették 
ki több kollégájával együtt, a bel-
ügyminiszter hosszú időn át végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismerése-
ként tűzoltósági tanácsosi címet ado-
mányozott neki.

Kérdésünkre elmondta, 
közel 3 évtizedes szolgálati 

ideje alatt bőven akadtak 
olyan esetek, amik 

emlékeiben a mai napig 
élénken élnek. 

A legutóbbi ilyen például tavaly tör-
tént, mikor Pécsett egy árokba borult 
autó sofőrjének életét mentette meg 
azzal, hogy a férfi fejét a folyamatosan 
emelkedő vízszint felett tartotta, míg 
kollégái kiszabadították őt a járműből. 

De segített például akkor is, mikor 
2008-ban az Ybl Miklós úton gázrob-
banás történt, illetve a 2010-es ajkai 
vörösiszap-katasztrófa alkalmával is. 
Mint mondta, korábban sok esetben 
érdeklődött afelől, hogy a riasztások 
után kórházba szállított embereknek 
mi lett a sorsa, de ez egy idő után na-
gyon nyomasztóvá vált, így ma már 
inkább csak arra figyel, hogy az adott 
helyzetben mindent megtegyen a baj-
bajutott megmentésének érdekében, 
majd már a következő eseményre kon-
centrál.
Szerintünk a pécsi férfi fényképe már 
ezek alapján is szerepelhetne az encik-
lopédiában a hivatástudat szó illuszt-
rációjaként, hát még, ha az ember azt 
is számításba veszi, hogy a helyi lak-
tanyában kialakított emlékkiállításért 
felel, sőt, otthona is munkájához kap-
csolódó relikviákkal van tele: kincsei 
között szerepelnek például ritkaság-
számba menő díszbalták és kitünteté-
sek, de számos egyenruha, bélyeg, si-
sak, sugárcső is megtalálható lakásán.
– A hivatás szépségét, múltját igazán 
2007-ben kezdtem el értékelni, mikor 
hozzájutottam egy kisebb gyűjtemény-
hez, amiben igazi ritkaságok is akad-
tak. De sok könyvet például már előtte 
beszereztem, több mint 500 különbö-
ző szakkötetem van az 1880-as évekig 
visszamenőleg. Kicsit múzeumszerű 
volt eddig a lakás, most éppen átalakí-
tásban vagyok, lassan minden a méltó 
helyére kerül. A pécsi tűzoltólaktanyá-

ban kiállított tárgyak között vannak 
sajátjaim, de több már nyugdíjas kol-
léga is ajánlott fel a vitrinekben megta-
lálható felszereléseket. Emellett persze 
olyan dolgokat is elhelyeztünk a polco-
kon, amikkel egykor a pécsi tűzoltók 
dolgoztak. Ezek többnyire itt láthatók 
a helyszínen, de a járványhelyzet előtt 
többször elvittem őket ide-oda meg-
mutatni is – így Illés József.
– Káreseteknél sajnos sokszor találko-
zunk kisgyerekekkel is, akik részesei 
vagy szemtanúi a történéseknek. Ők 
ilyenkor eléggé meg vannak riadva. 
Körülbelül 15 éve történt, hogy kita-
láltam, szeretnék plüssállatokkal ked-
veskedni ezeknek a gyermekeknek, 
így enyhíteni a fájdalmukon. Mikor 
később Bodza lányom 4 éves lett, fel-
ajánlotta saját játékait, amik egészen 
eddig ki is tartottak, de időközben 
nyilván megcsappant az otthoni kész-
let. Emiatt tettem közzé nemrég a kö-
zösségi médiában a felhívásomat, mely 
szerint kisméretű plüssöket gyűjtök, 
hogy folytathassam az ajándékozást. 
Nagyobbakat nem tudok elhelyezni 
az autóban a sok felszerelés között, 

így ezek nem megfelelőek a célra. Na-
gyon meglepett és boldoggá tett, hogy 
rengetegen megosztották a posztot, 
és máris sokan felvették velem a kap-
csolatot, ismerősök és ismeretlenek, 
kollégák is csatlakoztak a gyűjtéshez. 
Most már a nyugdíjig elég ajándékom 
van a kicsiknek – mesélte a tűzoltó. 
Lapunk kérdésére azt is elárulta, nem 
tud más olyan pécsi lánglovagról, aki 
hozzá hasonlóan így kedveskedik a ré-
mült gyerekeknek.
Illés József egyébként abból a szem-
pontból is kitűnik társai közül, hogy 
– úgy tudja – ő az egyetlen pécsi tűz-
oltó jelenleg, aki sisakjára akcióka-
merát erősítve megy a riasztásokra. 
Így mi, laikusok neki köszönhetjük, 
mikor egy-egy videós anyagon ke-
resztül bepillantást nyerhetünk az 
izgalmas bevetések világába. Leg-
utóbb idén februárban volt erre pél-
da. A felvételeket külön parancsnoki 
engedéllyel készítheti, ezeknek több 
esetben látták már hasznát: esetek 
elemzésekor, belső oktatásokon, sőt, 
akár rendőrségi nyomozás során is 
jól jöhet a felvett anyag.

Illés József KárolyIllés József Károly

Egy egyenruha és díszbalták a személyes gyűjteményébőlEgy egyenruha és díszbalták a személyes gyűjteményéből
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Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy április 4-én, hétfőn az Anyakönyvi Hiva-
talban (Kossuth tér 3.) az ügyfélfogadási idő 10 órakor kezdődik.

Ügyfélfogadás

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános vá-
lasztásával, valamint az azzal azonos napon tartott országos népszavazással 
összefüggésben a szavazás helyéről, idejéről és módjáról olvasható az alábbi 
tájékoztatás.
I. A szavazás ideje 
A szavazóhelyiségben szavazni április 3-án 6 órától 19 óráig lehet. 
II. A szavazás helye, módja
1) Szavazóhelyiségben történő szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen sza-
vazhat. Az állandó lakcíme szerinti szavazóhelyiséget a vtr.valasztas.hu/
ogy2022/valasztasi-informaciok/szavazohelyiseg-kereses oldalon egysze-
rűen megkeresheti.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos, szavazatszámláló bizottság által lepe-
csételt szavazólapon lehet. Az országgyűlési képviselők választásán szavaz-
ni a szavazólapon szereplő jelöltre, valamint országos párt- vagy nemzeti-
ségi listára; az országos népszavazáson az „igen” vagy „nem” lehetőségek 
közül választva lehet. A szavazatot tollal, körben elhelyezett két egymást 
metsző vonallal kell leadni.
2) Mozgóurnával történő szavazás
Amennyiben egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása 
miatt nem tud személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, úgy moz-
góurnával szavazhat. A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegy-
zékben szereplő, ezen okok miatt mozgásában gátolt választópolgár nyújt-
hatja be. Egyéb indokok (például: munkavégzési kötelezettség teljesítése) 
alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
a. A kérelem a Helyi Választási Irodához

1. levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legké-
sőbb március 30-án 16 óráig;
2. személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton április 
1-jén 16 óráig;
3. április 1-jén 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus 
úton, vagy meghatalmazással rendelkező kézbesítővel április 3-án 12 
óráig nyújtható be.

b. A kérelem a szavazás napján legkésőbb 12 óráig is benyújtható az ille-
tékes szavazatszámláló bizottsághoz is benyújtható meghatalmazott útján 
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.
3) Külképviseleti névjegyzékből történő törlés
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb március 30-
án 16 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
4) Levélben szavazók
A Nemzeti Választási Iroda azokat a magyarországi lakcímmel nem rendel-
kező választópolgárokat, akik a legkésőbb március 9-én 16 óráig benyújtott 
kérelmében azt kérelmezték, felvette a levélben szavazók névjegyzékébe.
A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel 
nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot
a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy az április 3-án 19 
óráig megérkezzen;
b) a március 19-től a Nemzeti Választási Iroda elnöke által megállapított 
idősávban, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt

1. személyesen vagy egyéb – meghatalmazással nem rendelkező – sze-
mély általi kézbesítésével, vagy
2. a külképviseletnek címzett külső borítékba helyezve postai szolgál-
tató útján

eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy
c) az április 3-án 6 órától 19 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyé-
ni választókerületi választási irodába.

Dr. Lovász István s.k. jegyző, OEVI vezető

Választási hírek
A Pécsi Ellátó Központ teljes munkaidőben keres 
•  gazdasági főelőadót, 
• szervezési főelőadót (bérleménykezelőt), 
• műszaki főelőadót (BGO). 
A pályázatok benyújtásának határideje április 5. 

Szintén teljes munkaidőben keresnek 
• karbantartót, 
• ügyintéző/koordinátort, 
• ügyintézőt, illetve 
• műszaki előadót. 
A pályázatok benyújtásának határideje április 10.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A dokumentumokat postai úton küldhetik el a jelentkezők a Pécsi Ellá-
tó Központ címére (7621 Pécs, Bercsényi u. 3.), vagy elektronikus úton a 
pek@pek.hu e-mail-címre.

A pályázat részletei, feltételei a PécsMa.hu, illetve kozigallas.gov.hu oldalon 
tekinthetők meg.

Álláspályázat

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

Megközelíthető a 30, 30Y, 130, 103, 109E, 55 járatokkal. A véradóknak in-
gyenes parkolási lehetőséget biztosítanak az intézmény udvarában.

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

Külső véradási alkalmak:
• Pécs, Esztergár L. Családsegítő Szolgálat (Anikó u. 5.) március 28.  

13.00–15.00
• Pécs Plaza (Megyeri út 76.): április 3. 10.00–13.00

A véradók adománya a betegek számára a gyógyulást, gyakran a túlélést, az 
életben maradást jelenti. A vérkészlet egyensúlyát egyre nehezebb fenntar-
tani, a megbetegedések miatt a kiszál-
lásos véradások lemondása egyre nő, 
ugyanakkor a kórházi felhasználási 
igények is folyamatosan emelkednek. 
Aki teheti, segítsen, adjon vért! Az 
intézetek nyitva vannak, a véradások 
helyszínei biztonságosak, ügyelnek 
mindenki egészségére.

Véradáshoz hozza magával a sze-
mélyazonosító igazolványát, lakcím- 
és tb-kártyáját. 

Véradásokról: ovsz.hu; voroske-
reszt.hu; veradas.hu

Véradás március 28. – április 3. 

önkormányzati hírek2022. március 28.pécsi hírek 11



Városháza: Pécs az értékmegőrzésben partner, nem az enyészet fenntartásában

Az önkormányzat sajtóközlemény-
ben fejtette ki, mit gondol a volt 

Bőrklinika épületének hasznosításá-
ról. A közleményt alább változtatás 
nélkül közöljük.

 l PécsMa.hu
„Pécs közgyűlése 2021 novemberében 
döntött arról, hogy az évtizedek óta 
romosan és lepusztultan álló volt bőr-
klinika épületét hasznosítani kívánja. 
Az ingatlan eladásából remélt bevé-
tel részben a Megújuló Mecsekoldal 
program elindítását szolgálná, részben 
pedig a korábbi, fideszes városvezetés-
től örökölt adósság törlesztőrészletére 
fordítaná Pécs.
A döntést követően többkörös szak-
mai egyeztetés indult el, bevonva több 
hatóság és a kormányhivatal szakértőit 
is. A szakmai előkészítő munka során 
a jelenlegi városvezetés elkészíttette 
egyebek mellett a törvény által előírt 
örökségvédelmi értékleltárt, külön a 
szóban forgó épületre és telekre.
Pécs önkormányzata az előkészítés so-
rán messzemenően figyelembe vette a 
műemléki előírásokat, és minden tör-
vényi kötelezettségnek eleget tett. Az 
elmúlt időszakban megtörtént az érté-
kes és megtartásra javasolt növényál-
lomány felmérése, a terület digitális 

geodéziai állapotfelvétele és az épület 
teljes körű felmérése is. A város szak-
mai javaslatait Pécs gazdasági ügye-
kért felelős alpolgármestere és a város 
főépítésze személyesen mutatta be a 
kormányhivatal szakértőinek.
Pécs önkormányzatának fontos törek-
vése, hogy az ingatlan műemlékvédel-

mi átminősítéséhez igazodva mind az 
épület műemlékjellegét, mind pedig 
a telek karakterét megőrizze. Ebbe az 
irányba mutat a kimondottan szigorú 
Pécsi Építési Szabályzat is. Azt azon-
ban látni kell, hogy a jelenlegi, alap-
vetően oktatási célú besorolással az 
ingatlan hasznosíthatatlan, erről árul-

kodik az előző városvezetés sikertelen 
2017-es értékesítési kísérlete is.
A hatósági és kormányhivatali egyez-
tetések során az önkormányzat min-
den szakmai javaslatot figyelembe 
vett és elfogadott, úgy az örökségvé-
delem, mint a növényvédelem és a 
földmérés, vagy akár a telekmegosz-
tás terén.

Ám nem támogatjuk a 
jelenlegi, ráadásul egyre 

lepusztultabb állapot 
fenntartását, a további 

állagromlást, a városkép 
elcsúfítását.

Továbbra is fontos célként tekintünk 
a belvárost elcsúfító városépítészeti 
szégyenfoltok felszámolására. Ennek 
érdekében, és azért, hogy az előző vá-
rosvezetéstől örökölt adóssághalmaz-
tól sikeresen megszabaduljanak a pé-
csiek, a Mecsekoldal fejlesztése pedig 
elindulhasson, a város önkormányzata 
továbbra is elkötelezett a volt bőrkli-
nika hasznosítása mellett. Természe-
tesen oly módon, hogy amint azt fent 
leszögeztük, mind az épület, mind 
pedig a telek megőrizze méltóságát, 
karakterét és műemlék jellegét.”

Elhunyt dr. Szabó Gábor, 
a PTE jogi karának tanszékvezetője

Tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Szabó Gábor, a PTE ÁJK Jogbölcse-
leti és Társadalomelméleti tanszékének vezetője.

 l PécsMa.hu
A Jogbölcseleti és Társadalomelméleti tanszék Facebook-oldalán közölte 
dr. Szabó Gábor halálhírét.
„Felfoghatatlan a hír. Gábor a pécsi értelmiség meghatározó tagja a társa-
dalmi igazságosság és a fenntarthatóság elismert kutatója és egyben elkö-
telezett híve volt. Isten veled, drága barátom!” – írta róla közösségi oldalán 
Budapest főpolgármes-
tere, Karácsony Ger-
gely.
Péterffy Attila, Pécs 
polgármestere pedig 
így búcsúzott az is-
mert kutatótól:
„Személyében olyan 
embert vesztettünk 
el, aki meghatározó 
tagja volt a pécsi ér-
telmiségnek, mindig 
az igazságosság olda-
lán állt, és elkötele-
zett híve volt a kör-
nyezetvédelemnek, a 
fenntarthatóságnak. 
Részvétem a gyászoló 
családnak. Nyugodj 
békében, Gábor.”

Ybl Miklós-díjat kapott Pécs főépítésze, 
Karlovecz Zoltán
A 2022. évi Ybl Miklós-díjak átadására a Magyar Állami Operaházban ke-

rült sor március 19-én.

 l PécsMa.hu
– Az építészeti műalkotásokban az egész nemzet sorsa tükröződik – mond-
ta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki március 19-én, 
szombaton a Magyar Állami Operaházban Ybl Miklós-díjakat adott át.
– Az építészet nemcsak egy szakma ügye – közölte a miniszter, hozzátéve: 
épített örökségünk mindannyiunk környezetét meghatározza, legtöbb eset-
ben több nemzedékre.
Ybl Miklós-díjat kapott Karlovecz Zoltán építész, Pécs főépítésze, a Karlo-
vecz Építésziroda Kft. vezető tervezője is. Forrás: MTI

Karlovecz Zoltán a díjátadónKarlovecz Zoltán a díjátadón

A volt bőrklinika épületeA volt bőrklinika épülete
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LAKÁS
Eladó lakást keresek egyetemvárosban. 
Telefon: 06/70/304-8038
Mecseken 180 nm-es lakás eladó. 
Telefon: 06/70/318-4000

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.

Energetikai tanúsítvány készítése. 
Telefon: 06/70/318-4000
Szabadság u-ban 54 nm-es, I. em-i 
lakás eladó. Telefon: 06/70/318-4000
Perczel utcában 43 nm-es lakás 
eladó. Telefon: 06/70/318-4000
Mecseken 80 nm+22 nm teraszos 
lakás eladó. Telefon: 06/70/318-4000

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

Hívja Kósa Katit! Most! 06/20/964-5482
www.kosaingatlan.hu

Mezőszél u-ban 47 nm-es lakás eladó. 
Telefon: 06/70/318-4000
Belvárosban, 44 nm-es, 1 szoba-
konyha, étkezős, felújított téglalakás, 
8 nm-es erkéllyel. Ár: 29,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Bornemissza G. utcában 69 nm, 3 szobás, 
erkélyes, felújított, II. emeleti lakás eladó. 
Irányár: 35,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Önkormányzati, kertvárosi 
garzonlakásomat, kertvárosi 
nagyobb lakásra cserélném. 
Telefon: 06/30/882-0241

Belvárosban, 68 nm-es, 
2 szobás, panorámás téglalakás. 

38,9 MFt. 06/30/929-9180

Varsány utcában kétszobás, 47 nm-es, 
felújított, VIII. em-i lakás. Ár: 22,9 
MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Irgalmasok utcai, földszinti lakások 
parkolóval: 2 szobás: 50 nm+26 nm 
galéria, 40 MFt, 1 szobás garzon: 22 nm, 
18 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Pécs-kertvárosi, 3 szobás, első emeleti 
lakás, erkélyes eladó. Iár: 28 MFt. 
Telefon: 06/30/582-4913

INGATLAN
Eladó garázst vennék. 
Telefon: 06/70/304-8038
Pécs és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Kertvárosban 80 nm családi ház, 75 nm 
befejezetlen tetőtérrel, plusz különálló 
37 nm lakrésszel, 750 nm telekkel eladó. 
Iár: 59 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Pellérdi úton felújított, 2x136 nm 
ikerház eladó. Lakásonként 1 nappalival, 
3 szobával, 2 fürdővel rendelkezik. Iár: 
117 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Könyök utcai, 73 nm galériázott 
ingatlan eladó. Iár: 22,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pécsudvardon 950 nm építési telek eladó. 
Iár: 3,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Pogányban 153 nm, 4 szobás, konyha-
étkezős családi ház 40 nm különálló kis 
házzal, pincével, gyümölcsössel eladó. 
Ár: 51,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Belváros, egyetem közeli, 120 nm-es 
lakóház, megkezdett 3 lakásos átépítéssel. 
Ár: 64 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján, kedvelt és ismert utcában, 
3 lakásos lakóház, kerttel, garázzsal és 
melléképülettel /38 nm, 47 nm, 100 nm/. 
Ár: 48 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Orfűn, Pécsi tó közelében, 50 nm-es, 
nappali+2 hálós, jó állapotú, 
összközműves lakható hétvégi ház 
400 nm területtel, pincével. Irányár: 
24,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Uránváros, 246 nm-es, jól bejáratott 
üzlet, földszinti üzlettérrel, alagsori 
raktárakkal, több funkciós lehetőséggel. 
Iár: 180.000 euró. Telefon: 06/70/608-5029
Abaliget, 80 nm-es, 3 szobás, részben 
felújított lakóház, 200 nm-es 
melléképülettel, 700 nm kerttel. Iár: 
19,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, kiváló 
állapotú lakóház kerttel és garázzsal. Iár: 
31,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Belváros, egyetem közeli, 120 nm-es 
lakóház, megkezdett 3 lakásos átépítéssel, 
díszkerttel, látvány pincével. Ár: 64 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Belváros, újszerű, 3 szintes, 300 nm-es, 
7 szobás exkluzív lakóház, 30 nm-es 
terasszal, tároló+garázsokkal. Iár: 
95 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Kertváros családi házas részén 180 nm-
es, 
7 szobás, 2 lakásos /2x90 nm/ kiváló 
lakóház, 480 nm kerttel, garázzsal, 
alagsor+tárolóval. Irányár: 57,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Pécs, Abaligeti úton jó állapotú, kb. 
45 nm-es ház eladó. Bővítési engedély 
folyamatban. Iár: 16,5 MFt. 
Telefon: 06/70/673-8578

180 nm, felújítandó családi ház 565 nm-es 
telken eladó 54,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Forrás Üzletházban jelenleg 
bérbe adott üzlet eladó 25 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Nyugati-Kőhíd dűlőben 1000 nm-es 
építési telek eladó 11 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Siklós belvárosában eladó 60 nm-es 
családi ház. Ár: 15,8 MFt. 
Telefon: 06/30/949-0720

BÉREL-KIAD
Külföldi ügyfelem részére kiadó ingatlant 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Pécsi, gázfűtéses garzon kiadó. Iár: 
45.000 Ft. Telefon: 06/70/781-7657
Albérlet kiadó udvari bejárat, komfortos 
1 főre Pécsett, a belvárosban. Ár: 35 EFt+ 
rezsi. Telefon: 06/20/247-1366

ÁLLÁS
Házi betegápolást keresek 8.00−13.00. 
Telefon: 06/70/626-5854
Pécsi munkákra villanyszerelőket 
alkalmazunk. Telefon: 06/20/912-4910
Szakképzett ápolónő havi 15 napot, 
éjszakás műszakot vállal Belváros, 
Mecsek. Telefon: 06/30/719-1603
Precíz, megbízható takarítónőt keresek, 
vasalni is kell. Telefon: 06/20/253-4724

OKTATÁS
Szakács, Cukrász, Bolti eladó, Boltvezető, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam (utolsó OKJ-s tanfolyamok). 
Telefon: 06/70/420-7001 
www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

Patakparti telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu

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

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

HIRDETÉSFELVÉTELI PONTOK • MELITTA – 7621 Pécs, Citrom u. 2. I. em. – 
06 72 214 066, 06 70 318 4000 • Foryou divat – 7632 Pécs, Éva u. 3. – 
06 30 883 8425 – nyitvatartás: H–P: 9.00–17.00, Szo: 8.00–12.00 • Csontváry Tüke iroda 
– 7632 Pécs, Csontváry u. 10. – nyitvatartás: H: 8.00–16.00
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TÁRS
Útitársat keresek 40-50 éves hölgy 
személyében görög tengerparti nyaralásra. 
„Görög tengerpart” jeligére a Pécsi 
Hírek hirdetőbe, Széchenyi tér 1. sz.
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
Megértő hölgyek ismeretségét keresem 
max. 63 éves korig, 158/78 kg, 63 
éves férfi. Telefon: 06/70/739-2282

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes fakivágás, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308
Sövénynyírás, bozótirtás, telektisztítás. 
Telefon: 06/20/339-3645
Veszélyes és bármilyen fa 
kivágása, gallyazása garanciával. 
Fiatalítás, fagondozás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645

Lakásfelújítás, kőműves munkák,
hidegburkolást, szobafestést 

vállalunk. 06/30/900-3250

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, takarítással, 
anyagbeszerzéssel precíz munka, reális 
áron. Telefon: 06/20/540-9498, 72/453-089
Redőny akció! 30-50% kedvezménnyel. 
Új műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motoririzálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! 
D-roll.hu Telefon: 06/30/295-6555
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416

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
Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431
Lakatosmunka, kisebb javítások, 
szerelések. Telefon: 06/70/774-1140

Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Március 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Veszélyes fák és minden más fák kivágása, 
gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpin munkák. Balázs 
Péter. Telefon: 06/30/977-1801
Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
Kőműves és bádogos munkát 
(forrasztással) garanciával vállalok. 
Telefon: 06/30/341-3165
Víz-, gáz-, villany, fűtésszerelés, 
kőművesmunkákat vállalok, 
gipszkartonozás, festés, teljes körű 
lakásfelújítás, klímaszerelés, kisebb 
kőművesmunkákat is vállalok 
számlaképesen. Angyó Gábor Telefon: 
06/30/178-8313, 06/30/103-1790

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Szobafestés, mázolás szépen, tisztán, 
bútormozgatással, korrekt áron. Telefon: 
06/70/625-6592
Teraszok és erkélyek burkolása. 
Telefon: 06/70/520-9981
Tetőfedés, lapostetők szigetelése, utólagos 
falszigetelés, kőműves és bádogos munkák. 
Telefon: 06/30/526-1945, 72/324-692
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Masszázs változatosan. 
Telefon: 06/30/576-0057

Költöztetés, bútorszállítás akár a 10. 
emeletre is. Bontás, törmelékszállítás, 
zöldhulladék szállítás, ház, lakás, padlás, 
pince teljes kiürítése takarítással. 
Helyszínen fix. árajánlat. Telefon: 
06/30/949-0720
Csőtörés elhárítása, víz-, gáz-, fűtés 
szelése, gázkészülékek javítása. 
Telefon: 06/30/361-0449
Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720
Festést-mázolást vállalok rövid határidőn 
belül. Telefon: 06/30/134-9187
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Vízszerelés, villamos javítások, csőtörés 
elhárítása. Telefon: 06/70/774-1140
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb kosaras munkák. 
Telefon: 06/20/371-7019
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komplett fürdőszoba felújítás, teljes 
körű ügyintézéssel. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Kerítés, támfal, térkő, kézi földmunka. 
Telefon: 06/20/488-3959
Szakember! Metszés, koronaalakítás, 
kéregkezelés (40 év gyakorlattal). 
Telefon: 06/20/448-3959
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Ácsmunkák, bontás, zöldterület 
kezelés, tuskókiszedés, stb. 
Telefon: 06/30/861-1421
Fuvarozást és lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/20/805-5041
Kőművesmunkák, burkolás, parkettázás, 
festés, bontási munkák azonnali 
kezdéssel. Telefon: 06/70/785-3013
Térkövezés, támfal munkálatok, 
szigetelés, burkolás, gipszkartonozás, 
színezés azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/70/785-3013
Kisebb-nagyobb kőművesmunkák, 
burkolás, térkövezés, bontás, 
festés. Telefon: 06/70/785-3013
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906

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

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Vásárolok hagyatékot, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! 
Telefon: 72/671-406, 06/70/251-4242
Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. Név 
és telefon leinformálható. Hívjon 
bizalommal! Lasch-Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécsen). Telefon: 06/30/982-8518
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Tégla 15x30 bontott, pucolt, monogramos 
(koronás) eladó. Telefon: 06/20/488-3959
3 részes, fa keretes koloniál 
ülőgarnitúra eladó. Ár: 50.000 
Ft. Telefon: 06/30/593-3380
Színesfémet és ócskavasat veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
Hagyatékot, kályhákat, kovácsolt tárgyat 
veszek. Telefon: 06/20/805-5041

Vásárolok mindenféle 
papír régiséget, gyűjte-
ményt, kártyanaptárt, 
képeslapot, plakátot, 

képregényt, italos, üdí-
tős és egyéb címkéket, 

tárgyakat, retro játékokat, 
kártyát, vasút modelleket.

06/30/263-9677
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