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EZ A HÉTVÉGE A GYEREKEKÉ

 Ä Majdnem „telt ház” van a július elején nyíló vásárcsarnokban
 Ä Van egy hely, ahol az öreg kutyák otthonra lelhetnek
 Ä A tavalyi zárszámadásról vitázott a pécsi közgyűlés

Több mint ötven 
program várja 
a kicsiket a városi 
gyereknapon



Pécsi zárszámadás: egymásnak feszültek a politikusok

Május 17-én tartotta e havi rendes ülését a pécsi közgyűlés. A legnagyobb 
vita a tavalyi költségvetés kapcsán alakult ki, aznap fogadta el ugyanis a 

testület a 2021-es zárszámadást, ami azt mutatja meg, hogyan gazdálkodott 
az önkormányzat az elmúlt évben. A tavalyi költségvetés és annak lezárása 
azért is fontos, mert nagy mértékben meghatározza a város gazdálkodásá-
nak ez évi kereteit. Péterffy Attila polgármester lapunknak adott interjújában 
– amit múlt heti számunkban olvashattak – azt mondta: 2022-re olyan nehéz 
gazdasági helyzetbe került a város, hogy év elején idénre 5,7 milliárd forint 
költségvetési mínusszal, bevételhiánnyal kalkulált a városvezetés. A közgyű-
lés főbb történéseit foglaltuk össze az alábbiakban.

 l Nimmerfroh Ferenc
A zárszámadás vitája azzal kezdődött, 
hogy Péterffy Attila polgármester is-
mertette a 2021-es költségvetés főbb 
számait. (A zárszámadásról részlete-
sen a 3. oldalon olvashatnak.) 
Csizmadia Péter frakcióvezető (Fi-
desz) arról beszélt, hogy mivel van 
pénzmaradvány (350 millió), stabil a 
költségvetés. Szerinte az adóbevéte-
lekből kitűnik, hogy a pécsi gazdaság 
válságálló volt, ami szerinte a kormány 
mentőcsomagjainak, és az előző vá-
rosvezetés beruházásélénkítő, időköz-
ben beérett programjának köszönhető. 
Szerinte Péterffyék is elismerik, hogy 
2018 óta a város gazdálkodása stabil 
lábakon áll, így megdőlt az a hazug-
ságkampány, hogy Pécs csődbe megy, 
és a kormány kivérezteti a várost. Úgy 
véli, valóban takarékos volt a 2021-es 
gazdálkodás, de ez csak „féloldalasan” 
igaz, hiszen a megszorítások helyen-
ként a működést is veszélyeztették, 
ráadásul a különböző tanácsadók és 
önkormányzati biztosok tekintetében 
nem spórolt a városvezetés. Ez fele-
lőtlen és pazarló magatartás szerinte, 
amit meg kell szüntetni, mert ebben az 
évben az energiaválság és a béremelé-
sek biztosítása még nagyobb kihívást 
fog jelenteni.

Dr. Schmuck Roland (MSZP – Pécs 
Jövője) elmondta: mivel a bevételek 
magasabb arányban teljesültek, mint 
a kiadások, takarékos volt a tavalyi 
gazdálkodás, ahogy a 2020-as is, mi-
közben kormányzati elvonások, és a 
pandémia hatásai is sújtották a várost.
Ruzsa Csaba alpolgármester elsősorban 
Csizmadia elemzésére reagálva arról 
beszélt, hogy a 350 millió forint többlet 
valójában 620 millió hiány lett volna, ha 
az önkormányzat tavaly nem adja el a 

pécs-pogányi reptér fejlesztése érdeké-
ben a légikikötőt működtető két cégben 
birtokolt üzletrészeinek egy részét az ál-
lamnak közel 970 millióért. A városnak 
ugyanakkor idén is vissza kell fizetnie 
1,75 milliárdot az államnak a fideszes 
időszakban felvett tízmilliárdos hitel 
törlesztéseként. Az adóbevételekből 
szerinte az látszik, hogy nem pattant 
vissza a pécsi gazdaság a 2019-es szint-
re. Megerősítette, hogy az energiaár 
emelkedése idén nagy kihívás elé állítja 
a városvezetést. Beszélt arról is, hogy 
2019-ben, azaz abban az évben, ami-
kor még a fideszes városvezetés állította 
össze a költségvetést, 1,8 milliárd forint 
hiánnyal zárt a város.
Kővári János (ÖPE-KDNP) szerint 
a fideszes időszakban a hiány azért 
keletkezett, mert az akkori városve-
zetés a helyi szolgáltatásokat és tá-
mogatásokat magas szinten tartotta. 
Kijelentette: a jelenlegi városvezetés 
a megszorításokra szavazott, a „régi 

baloldali módszert” alkalmazva. Hoz-
zátette: mellébeszélés, hogy a kormány 
bünteti Pécset. Szerinte az a kérdés, 
merre akar továbbmenni a városveze-
tés, továbbra is a megszorításokra sza-
vaznak-e vagy a fejlesztésekre. 
Ruzsa Csaba alpolgármester arról be-
szélt, hogy nem igaz, hogy a városve-
zetés kevesebbet költ városüzemelte-
tésre, pont fordítva, többet költenek, 
például a Tüke Busznak vagy a Bio-
komnak is több pénzt adnak. Kiemel-
te: úgy kell a városüzemeltetést fenn-
tartani, hogy naponta 5 millió forintot 
kell visszafizetni az államnak (évi 1,75 
milliárd forint törlesztőrészlet) a fide-
szesek által felvett gigahitel miatt.

A zárszámadást végül 
elfogadta a közgyűlés.

A hirdi közösségi ház megépítésével 
kapcsolatban is hozott döntéseket a 
testület. Emlékeztetőül: a hirdiek egy 
május eleji fórumon úgy döntöttek, 
hogy az előző, még a fideszes város-
vezetés idejéből származó projektterv 
nem jó, és azzal szemben a Kenderfo-
nó közösségi házzá alakítását támogat-
ták egyhangúlag.
Csúcs Zoltán, a projektet bonyolító 
PVF Zrt. igazgatója kérdésre elmond-
ta, 2023 tavaszán kezdődnek a munká-
latok, 2023. szeptember 1-jére tervezik 
a projekt zárását. 500 millióba fog ke-
rülni az ingatlan felújítása, átalakítása, 
a forrás pedig rendelkezésre áll.
A „kérdések órájában” többek között a 
következő kérdések és válaszok hang-
zottak el.
Kővári János megkérdezte: mit tesz 
Nemes Balázs innovációs biztos a havi 
félmilliós javadalmazásáért. Korábban 
kérte a biztos beszámolóját, amit nem 
kapott meg – tette hozzá.
Péterffy Attila elmondta, Nemes Ba-
lázs leadta a beszámolóját az elvégzett 
munkájáról, hiba, hogy ezt Kővári 
nem kapta, de rövidesen megkapja.
Kővári aztán arról beszélt, hogy Török 
Ottó sportfejlesztésekért felelős ön-
kormányzati biztos a havi egymilliós 
fizetéséért ugyan tartott beszámolót, 
de előrehaladást nem látnak. Milyen 
előrelépések történtek a jégcsarnok, az 
akvapark, és a futballstadion ügyében 
– kérdezte.
Péterffy Attila elmondta: rengeteg 
eredménye van Török Ottónak, 110-
120 milliárd forint értékű sportfej-
lesztésről van szó. Hozzátette, írásban, 
részletesen válaszolnak Kővárinak.
Csizmadia Péter azt kérdezte: igaz-e 
az a hír, hogy leállítja a Tüke Busz az 
éjszakai járatokat, illetve hogy az idén 
még emelni fogják a bérletek és jegyek 
árát. Péterffy Attila kijelentette: egyi-
ket se tervezik, de mindegyik lehető-
ségét vizsgálják.

 A legnagyobb vita a költségvetés miatt volt A legnagyobb vita a költségvetés miatt volt

A kenderfonóban lesz a hirdi közösségi házA kenderfonóban lesz a hirdi közösségi ház
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Dr. Schmuck Roland: Tavaly is takarékosan gazdálkodott az önkormányzat

Múlt kedden tárgyalta és fo-
gadta el a pécsi közgyűlés az 

önkormányzat tavalyi költségve-
tésének zárszámadását (a vitáról 
tudósításunk a 2. oldalon). Dr. Sch-
muck Rolandot, a költségvetési és 
gazdasági bizottság elnökét kér-
deztük arról, hogyan állt össze vé-
gül a 2021-es büdzsé.

 l PécsMa.hu
– A költségvetés értékelésénél a 
bevételek és a kiadások teljesülési 
arányát kell megvizsgálni. Ez olyan, 
mint amikor egy háztartásban előre 
látjuk az egész éves várható bevétele-
ket, gyakorlatilag nettó fizetéseket, és 
ehhez terveznénk azt, hogy ebbe mi 
fér bele. Az eredmény akkor jó, ha a 
fizetések minél nagyobb mértékben 
beérkeznek, a tervezett költségeken 
pedig meg tudunk takarítani – ma-
gyarázta a közgazdász-politikus.
2021-ben a bevételek teljesülése ál-
talánosságban nagyobb, mint a költ-
ségeké, a költségeket tehát nagyobb 
mértékben sikerült visszafogni, mint 
amennyivel a bevételek csökkentek a 
tervhez képest. 
– 2019-ben is takarékos gazdálko-
dást ígértünk, és ehhez tartjuk is 
magunkat – mondta dr. Schmuck 
Roland.

Maradványösszegek kapcsán a kép-
viselő szerint a két legnagyobb tételt 
érdemes megemlíteni. A teljes – tehát 
nem az alaptevékenység – maradvá-
nyát illetően a dologi és a beruházási 
kiadásoknál látszik egy kb. 9,1 és kb. 
6,5 milliárdos összeg, ezek nagy rész-
ben már lekötött pénzösszegek.
A bizottsági elnök megint egy háztar-
tásra vetítve magyarázta el, mit jelent 
ez. 
– Mintha kapnánk valamilyen felújí-
tásra pénzt, és azt csak arra tudnánk 
elkölteni. Nyilván pénzeszköz szintjén 
megvan a forrás, de nem költhetjük 
el szabadon. Az önkormányzatnál a 
beruházási maradványai építkezések-
re vagy felújításokra vannak lekötve.  
A dologi kiadások pedig tipikusan 
ezek járulékos költségei, amelyek nél-
kül ezek a projektek nem valósíthatók 
meg – fejtegette.

Az alaptevékenység 
maradványa a másik 

nagy tétel. Ez az a pénz, 
ami valóban szabadon 

elkölthető. 

– Mintha egy háztartásban ennyi pén-
zünk maradna az év végén miután 
mindent kifizettünk. Ezt az önkor-

mányzatnál többéves viszonylatban 
érdemes nézni, mivel látszik, hogy 
2019-ben az önkormányzat alapte-
vékenységének maradványa negatív 
volt (mínusz 1,8 milliárd forint), ezt 
az összeget a 2020. évben meg kellett 
takarítani. Ebben az évben a pandé-
mia miatt eleve nagy volt a bevételki-
esés, a gazdálkodás mégis sikeres volt, 
a 2020-as éves maradvány már pozitív, 
több mint 1 milliárd forint. 2021-ben 
a kormányzati elvonások és a járvány 
elhúzódása ellenére szintén sikeres 
volt a gazdálkodás, mivel az alaptevé-
kenység maradványa ekkor is pozitív 
lett, ennek mértéke 350 millió forint – 
értékelt dr. Schmuck Roland.

Fontos hozzátenni, hogy ez a 350 mil-
lió forint többlet valójában 620 millió 
hiány lett volna, ha az önkormányzat 
tavaly nem adja el a pogányi reptér 
fejlesztése érdekében a légikikötőt 
működtető két cégben birtokolt üzlet-
részeinek egy részét az államnak közel 
970 millióért.
– A város ez évi pénzügyi mozgáste-
rének korlátait ugyanakkor ez a ma-
radványösszeg nem oldja meg, hiszen 
a városnak idén is vissza kell fizetnie 
1,75 milliárdot az államnak a fideszes 
önkormányzati vezetés felelőtlen gaz-
dálkodása miatt felvett tízmilliárdos 
hitel törlesztéseként – fogalmazott a 
képviselő.

Kőváriék szlogenkormányzásról beszéltek, Ruzsa várja őket a valóságban
A Fidesz pécsi frakciója és az ÖPE városházi po-

litikusai közös sajtótájékoztatón mondták el 
véleményüket a zárszámadásról és kritizálták a 
városvezetést. Ruzsa Csaba alpolgármester azzal 
reagált az elhangzottakra, hogy szeretettel várja a 
valóságban a kormánypárti politikusokat.

 l PécsMa.hu
A Fidesz pécsi frakcióvezetője, Csizmadia Péter 
úgy fogalmazott, hogy igazuk volt, amikor egy éve 
a költségvetés vitáján alultervezettnek minősítették 
a kiadási oldalt, mivel tavaly többször is módosítani 
kellett a büdzsén, hogy az önkormányzat plusz forrá-
sokat tudjon biztosítani a városi cégeknek, szociális 
intézményeknek.

– A bevételek is alul voltak tervezve, de ez egy sze-
rencsés fordulat – mondta Csizmadia. – Az iparűzési 
adóból származó bevétel ugyanis sokkal több volt, 
mint amit előzetesen kalkuláltak. Pécsett ekkora 
bevétel az iparűzési adóból még nem volt korábban 
soha, összesen közel 10,5 milliárd forint. Ebből is az 
látszik, hogy a pécsi gazdaság válságálló. A pécsi vál-
lalkozások is állták a sarat, és a kormány gazdaságvé-
delmi akcióterve is működött.
Csizmadia nehezményezte, hogy miközben szerinte 
indokolatlan és irracionális megszorításokkal élt a 
város vezetése, közben a baloldalhoz köthető, „hasz-
talan tanácsadók halmazán” nem spóroltak. A helyi 
Fidesz szerint ezt ugyan tavaly még elbírta a város, 
de idén biztosan nem fogja.
A sajtótájékoztatón az ÖPE-KDNP frakcióvezetője, 
Kővári János is felszólalt. A politikus szerint húzni 
kell egy vörös vonalat, és hazugságok helyett el kell 
kezdenie dolgoznia a város vezetőinek. Szóba hozta a 
hamarosan záruló pécsi szlogenpályázatot is.
– Én a városvezetés munkáját csak szlogenkormány-
zásnak hívom – mondta Kővári. – Hiszen szloge-
nekben jók, most is lehet három szlogenötlet közül 
választani a pécsieknek, csak közben a valós munka 
hiányzik.

Ruzsa Csaba alpolgármester 
reagált a Csizmadia és Kővári által 

elmondottakra.

Az alpolgármester elmondta, egy újabb, számok és 
konkrétumok nélküli sajtótájékoztatót tartott a két 
frakció. A politikusok nem beszéltek arról az örökölt 

pénzügyi helyzetről, ami a fideszes időszak eredmé-
nye, nevezetesen, hogy az akkori városvezetést egy 
tízmilliárdos állami hitel húzta ki a csődhelyzetből. 
– Nagyon sok munka van abban, hogy új befektető-
ket csábítsunk a városba, és Pécset újra fejlődő pályá-
ra állítsuk – fogalmazott az alpolgármester. Hozzá-
tette: reméli, hogy egyszer sikerül majd a különböző 
politikai oldalaknak egy tárgyilagos véleményt kiala-
kítaniuk a város helyzetét illetően, közös álláspontra 
helyezkedniük a főbb kérdésekben.
– Bár tudom, hogy „valóságok találkozása tilos”, 
azért várjuk szeretettel a valóságban Csizmadia Pé-
tert és Kővári Jánost – mondta Ruzsa Csaba.

Csizmadia PéterCsizmadia Péter

Ruzsa CsabaRuzsa Csaba
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Fontos változások jönnek, de nem lesz drágább a parkolás
Július 1-én léphet életbe Pécs új 

parkolási rendelete. Cikksoroza-
tunk mostani részében a parkolási 
zónákkal és a behajtási engedélyek-
kel kapcsolatos legfontosabb válto-
zásokat mutatjuk be.

 l Szakács Miklós

A pécsi fizetős parkolózónák kapcsán 
az egyik legfontosabb információ az, 
hogy az új rendelet életbelépésével 
sem változnak majd a zónahatárok. 
Az egyetlen módosítás a II.-es zónát 
érinti, amelynek területe bővülni fog 
az Athinay és a Huszár utcával. Ami 
talán leginkább érdekli a belvárosban 

parkolóhelyet kereső pécsieket, az a 
díjszabás. Nos, a parkolóbérletek és 
a -jegyek ára marad, nem kell tehát 
majd többet fizetni, mint eddig. Akár-
csak eddig, úgy ezután is lesz havi és 
negyedéves bérlet, valamint egész évre 
is ki lehet váltani a bérletet. Az egyik 
hangsúlyos változás, hogy az új rende-
let életbelépésétől kezdve nem lehet a 
kizárólag az I.-es zónára érvényes bér-
letet vásárolni. Vagy a II.-es zónába le-
het kiváltani (aminek éves díja marad 
45 ezer forintért), vagy egy összevont, 
az I.-es és II.-es zónára egyaránt érvé-
nyes bérlet vásárlására lesz lehetőség, 
ez 12 hónapra 160 ezer forintba fog ke-
rülni. Azok, akik a parkolózónák terü-
letén laknak, vagy dolgoznak, változat-
lan feltételek mellett vehetik igénybe 
az eddig megszokott kedvezményeket.

Az új parkolási rendelet 
kidolgozása során két 

új engedélytípust is 
létrehoztak. 

Lehetőség lesz egy úgynevezett társí-
tott engedély kiváltására, és igénybe 
lehet venni a családi kedvezményt is.
A társított engedélyt pécsi lakhellyel 
rendelkező autótulajdonos válthatja 
ki, és sajátossága az, hogy nem egy, 

hanem összesen három autóra lesz ér-
vényes. Nagyon fontos azonban, hogy 
egyszerre csak az egyik kocsin lehet 
érvényesíteni.
A családi kedvezményt igénylő ma-
gánszemély, ha kiváltotta a bérletet az 
egyik autójára, további két gépkocsi-
hoz úgynevezett gyermekszállítási en-
gedélyt is rendelhet. Ezzel hétvégente 
akár mind a három autóval használ-
hatja a parkolózónát egyszerre.
A korábban is kedvezményre jogo-
sultak köre (önkormányzati társasá-
gok, költségvetési szervek, egyházak, 
rendvédelmi szervek) megmarad, ők a 
mindkét zónára érvényes éves bérletet 
80 ezer forintért tudják kiváltani.
A betegeken és elesetteken segítő 
szervezetek számára egy különleges 
kedvezményt dolgoztak ki a rende-
let megalkotói. Ők évi 5000 forintért 
olyan bérletet válthatnak ki, amellyel 
alkalmanként 120 percig ingyen par-
kolhatnak a belváros területén. Ezt a 
konstrukciót az orvosok, a házi ápo-
lók, a hajléktalan-ellátásban dolgozók 
és a védőnők vehetik majd igénybe. 
Az új rendelet célja a belvárosban élők-
re és dolgozókra vonatkozó szabályok 
megtartása mellett a parkolókereső for-
galom mérséklése, a kedvezménytípu-
sok egységesítése és az új autóhasználati 
szokásokhoz való igazodás volt.

Év végén indulhat a munka a magyarürögi vízfolyásnál
Sajtótájékoztatót tartott Ágoston 

Andrea, a terület önkormányzati 
képviselője május 16-án a Daru dűlő 
és a Kócsag utca kereszteződésében 
található hídnál. A téma természete-
sen az építmény alatt is húzódó ma-
gyarürögi vízfolyás rendezése volt. 

 l PécsMa.hu
Sokat foglalkoztunk már ezzel a kér-
déskörrel, hiszen a nyugati városrész 
lakói közül sokan érdekeltek a vízfo-
lyás sorsának alakulásában. Ez ugyanis 
az egyre több alkalommal villámárvi-
zek formájában Pécsre zúduló csapa-
dékvizek egyik fő befogadója a kör-
nyéken, így egyáltalán nem mindegy, 
milyen állapotban várja az esőt.
Mint arra Ágoston Andrea a sajtóese-
ményen emlékeztetett, a tereprende-
zésre már 2016-ban pályázott az ak-
kori városvezetés, a munka azonban 
nem indult el, és az akkori tervek nem 
feleltek meg a lakossági igényeknek.  
A jelenlegi önkormányzat emiatt több 
mint egy évig egyeztetett több fóru-
mon arról, mi lenne a legjobb megol-
dás a helyieknek. Mindezek alapján új 
terv született, mely alapján az engedé-
lyeztetések után – valószínűleg év vé-
gén – elindulhat a munka.
– A pécsiek évek óta panaszkodnak 
arra, hogy a körülbelül 4370 méter 

önkormányzati területen kanyargó 
vízfolyás nem tud eleget tenni eredeti 
funkciójának: főként az a gond, hogy 
nem képes biztonsággal elvezetni az 
úgynevezett villámárvizek bekövet-
keztekor lezúduló esőmennyiséget. 
Több esetben szakadt be a partfal, 
alámosott alapozásokat, elöntött ker-
teket, garázsokat, lakóházakat a víz. 
Létezett egy viszonylag jól előkészített 
terv, a geodéziai felmérés 2016-ban 
történt. A jelenlegi önkormányzat vi-
szont megtudta, hogy széles társadal-
mi támogatottsága van az ügynek, de 
az eredeti koncepcióval nem teljesen 
ért egyet a lakosság, így fórumot tar-
tottunk, hogy megismerjük a helyiek 
véleményét.

Kiértékeltük az ötleteket és 
a műszaki követelményeket 

szem előtt tartva 
módosítottuk a projektet. 

– Nagy különbség, hogy a Daru dűlő 
és a Kócsag utca kereszteződésében 
található területet a lakók kérésé-
re meghagyjuk eredeti állapotában.  
A korábbi elképzelésben még úgy volt, 
hogy a vízfolyásnak ezen a szakaszán 
indul a fejlesztés, de ez módosult, egy 
körülbelül 150 méterre lévő szelvény-

nél kezdődik a felújítás. A régebben 
megpályázott 400 milliós keret nem 
valószínű, hogy fedezni tudja majd a 
folyamatot, így a városvezetésnek is 
áldoznia kell rá. Örvendetes viszont, 
hogy lépésről lépésre egyeztettünk, 

és most látszólag teljes az egyetértés 
az itteni lakókkal. Többek között há-
rom hordalékfogó lesz beépítve, egy, 
az öntözéshez hozzájáruló víztározó, 
valamint kotrásokra kerül majd sor  
– hangzott el a tájékoztatón.

Teljes az egyetértés a lakók között a fejlesztésekrőlTeljes az egyetértés a lakók között a fejlesztésekről
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Óriási gyerekbuli lesz: a város legnagyobb 
játszóterévé változik a Zsolnay-negyed
Több mint ötvenféle program vár-

ja a családokat május 28-29-én a 
vadonatúj helyszínre, a Zsolnay-ne-
gyedbe költöző városi gyereknapon. 
Lesz minden, amire egy apróság csak 
vágyhat: interaktív űrállomás, ext-
rémsport- és motoros bemutatók, 
Star Wars-hősök, bűvészek, igazi re-
pülőgép. De itt még nincs vége a pé-
csi listának!

 l PécsMa.hu
A mozgékony gyerkőcöket légvár, má-
szófal, motoros bemutatók várják, de 
kipróbálhatnak olyan extrém sporto-
kat is, mint az egyensúlyozós slackline. 
A Magnus Aircraft jóvoltából egy igazi 
repülőgép érkezik a Zsolnay-negyed-
be.

Ezekkel repcsis szelfit 
lehet készíteni.

A Ginkgo téren Star Wars-hősök 
járőröznek, a gyerekek Csillagok 
Háborúja fotófal előtt készíthetnek 
közös képet R2-D2-val, birodalmi 
rohamosztagosokkal és droidokkal.  
A vérbeli rajongók számára igazi kuri-
ózum lesz a birodalmi sisakkiállítás is.
Megnyit a Varázshangok játékudvar 
családi játszóháza, benne többek közt 
baba- és gyermekjátszótérrel, várépítő 
óriásjátékkal, toronyépítéssel, hang-
szersimogatóval, szivárvány-bubo- 
rékágyúval és pedálos Moszkvicsok-
kal. Aki egy kicsit megpihenne, azt 
várja az Olvasóliget, a társasjáték- és 
kézműves foglalkozások, a Bóbita és 
a Mosolyország játszóház, utóbbiban 
szuper arcfestést is kérhetnek a kicsik.
Az m21 Galériában az űr témájához 
kapcsolódó új kiállítás nyílik, sőt az 

ott, mintegy 1100 négyzetméteren fel-
épített „űrállomáson” interaktív játé-
kok fokozzák a 21. századi űrélményt.
A sportkedvelők bekapcsolódhatnak 
a Rátgéber Akadémia ügyességi játé-
kaiba a streetball-pályán, továbbá lesz 
sakkoktatás és szimultán, a Pirogránit 
Udvaron pedig a „Közlekedik a csa-
lád” közlekedésbiztonsági vetélkedő 
megyei fordulója zajlik.
Több szervezet bemutatkozik az ese-
ményen, így a Duna-Dráva Nemzeti 
Park, az Amalgam Fine Model Cars és 
a Europe Direct.
A látogatóközpontban planetáriumi 
előadások, a Labor – Interaktív Va-
rázstér és a VR Univerzum csalogatja 
a családokat, ráadásul mivel minden 
felnőtt volt gyerek, 29-én mindenki di-
ákjeggyel vehet részt a programokon!
Egyszóval a legkisebbektől a kamaszo-
kig mindenki megtalálja majd a maga 
játékát, a sok kaland után pedig jól fog 
esni néhány finom falat. A kitelepülők 
különleges ételekkel és italokkal ké-
szülnek a gyerekbüfében, mely az m21 
Galéria előterében nyílik meg, és persze 
nem hiányozhat a vattacukor, a patto-
gatott kukorica és a kürtőskalács sem.

Még több családi program
I. Konnektor Fesztivál
Május utolsó hétvégéjén, 28-án és 29-
én kerül sor a Harmadik Színházban 
a független pécsi előadóművésze-
ket tömörítő csoport, a Pécsi Kon-
nektor Egyesület fesztiváljára. Igazi  
összművészeti családi rendezvény lesz, 
délelőttönként gyerekprogramokkal, 
délután felnőtteknek szóló előadások-
kal, zenei, irodalmi és képzőművészeti 
eseményekkel, szombat este koncer-
tekkel. 

„Repülj a fellegekkel” – meszesi 
gyereknap
Május 28-án Meszesre, a régi Fehérhe-
gyi Általános Iskola udvarára (Pákolitz 
u. 33.) várják a családokat egy egész 
napos fergeteges gyereknapi bulira. 
Lesz kisvonat, családi fotózás, veterán 
katonai autóbemutató, kézműves fog-
lalkozás, és népi gyerekjátékokkal is 
lehet ismerkedni. Emellett a szervezők 
egészségmegőrző programokkal, vala-
mint ügyességi játékokkal, versenyek-
kel is készülnek. A programot színesíti 
majd a pécsi mazsorettegyüttes fellé-
pése, a Néri Szent Fülöp Általános Is-
kola Szimfónia programja, a Shukari-
pe táncegyüttes műsora, a meserarok 
és a zenedélután foglalkozások. 
A program alatt a Kóstolda kedvezmé-
nyes áron kínálja finom lángosait.

Vidámság a pécsi zooban!
Szuper gyereknapi programokkal: lát-
ványetetésekkel, bábelőadással, játszó-
házzal, íjászattal, kézműves foglalko-

zással és solymászbemutatóval várják 
a gyerekeket és szüleiket a picik ünne-
pén május 29-én.

A Pécsi Kulturális Központ is kö-
szönti a kicsiket
Vasárnap, május 29-én tartja gyerek-
napi ünnepségét a pécsi kultközpont 
(Veress Endre u. 6., a régi Szivárvány-
ház épületénél), 9.00–12-00 között. Jó 
kis programok lesznek, többek közt 
ügyességi sportfeladatok, kézműves 
foglalkozások, lufihajtogatás, színe-
zős-kirakós játék, táncház, és a Berze 
Művészeti Iskola összművészeti előa-
dását is megtekinthetjük.

Bülbül kalandjai a török basával 
Kedves gyereknapi programon ve-
hetnek részt kicsik és nagyok a pécsi 
Jakovali Hasszán dzsámiban (Rákóczi 
út 2.) május 29-én 10.00–14.00-ig. Íme 
a felhívás: „Gyere el hozzánk, segíts 
Bülbülnek, a fülemülének legyőzni a 
gonosz basát!” A játékos kalandtúrán 
a dzsámi titkait is megismerhetik a 
gyermekek. A nagyobbak kipróbál-
hatják az ebru-festést, a picik a török 
kézműves játékokat!
A felnőtteknek 500 forint a belépés, 
gyerekeknek ingyenes.

Forgatag a kertvárosi Tescónál
Gyereknapot szerveznek a Kincses 
úti Tescónál május 28-án, szombaton. 
Hogy mire számíthatnak a családok? 
Készülhetnek a menő csillámtetkók, 
lesznek népi és ügyességi játékok, 
gólyalábak, gyűrűző, tandemsí, légvár, 
óriásamőba, csirkepofozó, a kreatív 
kis pécsiek színezhetnek-festegethet-
nek, kipróbálhatják a gyöngyfűzést, 
tésztából ékszert készíthetnek, de pa-
pírterítőt, képeslapot, hűtőmágnest is 
csinálhatnak. Izgalmasnak ígérkezik a 
zsákbanfutó és a célba dobó verseny, 
lesz kismotoros-biciklis akadályver-
seny, sőt még vaníliáskarika-evő ver-
seny is!

És még mindig nincs vége!
Az Élmény Tár támogató gyereknapot 
tart május 28-án, a szervezők nagyon 
kitesznek majd magukért, ígértek fal-
mászást, kidobó bajnokságot, min-
denféle izgalmas sorversenyt, kézmű-
veskedést és kincskeresést is. A Lásd a 
világot autista szemmel Egyesület csa-
pata akadálymentesített környezetben, 
a Pécs Plaza Buborék játszóházába 
hívja az autizmussal érintett családo-
kat május 29-én. A program ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.
További részletek a PécsMa.hu oldalon 
olvashatók.

Lesz minden, amire egy apróság csak vágyhatLesz minden, amire egy apróság csak vágyhat
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Július első hetében nyílhat meg az 
új vásárcsarnok. Az épületen már 
az utolsó simításokat végzik, június 
elején a szerződéssel rendelkező 
bérlők is birtokba vehetik új helyü-
ket. Jelen állás szerint alig van üres 
hely, könnyen lehet, hogy a nyitásra 
akár a telt ház is összejöhet.

PécsMa.hu

Az új vásárcsarnok üzemeltetője, a Pé-
csi Vagyonhasznosító (PVH) Zrt. közel 
másfél éven át egyeztetett a régi csar-
nok bérlői közösségének képviselőivel 
arról, milyen feltételek mellett tudnak 
majd átköltözni új árusítóhelyükre. A 
hosszú folyamat eredményesen zárult, 
mostanra a régi csarnokban lévők 90 
százaléka alá is írta előbérleti szerző-
dését.

– Leginkább annak örülünk, hogy az 
egyeztetések végig szakmai meder-
ben, rendkívül konstruktív módon 
zajlottak – szögezte le lapunk érdek-
lődésére Orbán Krisztina, az új vásár-
csarnok igazgatója.

A vásárcsarnok-vezető elmondta, 
fontos céljuk volt a bérleti szerződé-
sek egységesítése. A régi csarnokban 
nagy volt a szórás a díjak között, a 
PVH mintaszerződéseket alakított ki a 
bérlőkkel közösen, amelyek egységá-
rakat tartalmaznak, így az üzletek mé-
retétől függően minden bérlőre ugyan-
azok a feltételek vonatkoznak.

– Értelemszerűen van olyan bérlő, aki 
ezzel jobban járt, hiszen a jövőben ke-
vesebbet kell majd fizetnie, de termé-
szetesen akadnak, akiknél valamivel 
magasabb lesz az összeg – árulta el 
Orbán Krisztina. – Ne feledjük azon-
ban, hogy az új csarnok sokkal maga-
sabb minőséget képvisel, mint a régi.

Ezzel van összhangban az is, amit az 
egyik kereskedő, Sándor Ferenc nyi-
latkozott lapunknak.

– Én az első perctől kezdve át akartam 
jönni – vallotta be Sándor Ferenc. – 
Mondhat bárki bármit, de a régi csar-
nok elavult. Nekem négyzetméterben 
ugyan valamivel kisebb lesz az új he-
lyem, de összességében azt tudom 
mondani, hogy amit a bérlők el szeret-
tek volna érni, azt sikerült is.

Sándor Ferenc elárulta, hogy valami-
vel magasabb lesz a bérleti díja, mint 
eddig, de hozzátette azt is, hogy ér-
demes megnézni, mit is kap cserébe. 

– Jár az új üzlethez például egy hű-
tőpult – mondta. – Ez alsó hangon 
3 millió forintot ér. Kapunk egy dup-
laajtós háttérhűtőt, és még egy saját 
kis öltözőnk is lesz, szóval az, hogy 
pár tízezer forinttal többet kell fizetni, 
maximálisan megéri. 

A régi csarnokban lévő árusok túlnyo-
mó része költözik át az újba, a PVH 
szerint a 90 százalékuk. Ami annak 
fényében nem is olyan váratlan, hogy 
a bérleti szerződések megalkotásánál 
igyekeztek minden kérést teljesíteni.

– Hangsúlyos igény volt felénk, hogy 
határozott idejű szerződéseket kös-
sünk – mondta el a vásárcsarnok 
igazgatója. – Ez persze érthető is volt, 
hiszen sokan tartottak attól, hogy 
emelkednek majd a bérleti díjak. Ép-
pen ezért 5+5 éves szerződéseket 
kötöttünk az árusokkal úgy, hogy az 
első 5 évben a díj fix. Sőt, minden bér-
lőnek lehetősége van arra minden év 
végén, hogy egyoldalúan felbontsa a 
szerződést.

Az üzlethelyiségek, pavilonok és asz-
talok kihasználtsága már most is na-
gyon magas, igaz, pár üres hely még 
akad. De valóban csak pár. A 30 bel-

téri pavilonból 25-re van bérlő, aláírt 
szerződéssel, 3 továbbira pedig ko-
moly érdeklődő, akikkel akár a napok-
ban szerződhet is az üzemeltető.

A 35 üzlethelyiség esetében is hason-
ló a helyzet. Itt 30-ra van már szerző-
dés, 3 esetében közel a megegyezés, 
míg a 4 kültéri pavilon közül eddig ket-
tőnél sikerült szerződni, a másik kettő 
az, ami egyelőre üres.

Ami az árusító asztalokat illeti, 
ott is jól áll a kihasználtság. 

Az összesen 184 asztalból 150 már 
elkelt, a maradék nagy részét eleve 
az alkalmi bérlők számára szeretnék 
fenntartani.

A régi csarnokban már több évtize-
de lángost és palacsintát áruló Varga 
István azért lát néhány nehézséget is 
költözés előtt, de ennek ellenére is bi-
zakodva várja a júliust.

– Az egyeztetések a PVH és a bérlők 
között rendben mentek, részt vettem 
azokon a büfések képviseletében – 
mondta el lapunknak Varga. – A ki-
alakított bérleti díj megfelel a piaci 
átlagnak. Nem alacsony, de azt sem 
lehet állítani, hogy magas. Nekem 30-
40 százalékkal fog emelkedni, de egy 
kétszer akkora üzlethelyiséget ka-
pok. Ami problémát jelent, az 
az elrendezés, például 
a faltól falig tartó 
pultok. Ezt ak-
kor rontották 
el, amikor 
még az 
előző 

csapat pályázott a projektre hat éve, 
és minket akkor senki sem keresett 
meg, hogy elmondhassuk a vélemé-
nyünket.

Varga attól nem tart, hogy nem fog 
tudni profitot termelni, és kiemelte, 
hogy az új csarnokban jobb lesz dol-
gozni, hiszen egy modern, klimatizált 
helyen eleve jobbak a munkakörülmé-
nyek.

– Szívügyünknek tekintjük még az ős-
termelők helyzetbe hozását is, éppen 
ezért nekik külön jelzett helyük lesz 
majd. A víziónk az, hogy az új vásár-
csarnok, mint Pécs legnagyobb piaca 
olyan legyen, ami nemcsak színes 
árukínálatával, valamint gasztronó-
miai és kulturális élményeivel, hanem 
megjelenésével is csalogató és von-
zó közösségi térré váljon – tette még 
hozzá Orbán Krisztina.

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

A nyitásra akár az összes árusítóhely elkelhet az új vásárcsarnokban
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Jó mélyen a zsebükbe nyúltak az adományozók az idei Élő Adáson
A Pécsi Közösségi Alapítvány által 

idén is megszervezett, immáron 
negyedik Élő Adás adományest rend-
kívül sikeres volt. A három bemutat-
kozó, és támogatást kérő projekt ösz-
szesen több mint 2,5 millió forintnyi 
felajánlást kapott.

 l Szakács Miklós
Május 18-án, este a Reggeliben tar-
tották meg a IV. Élő Adást. A Pécsi 
Közösségi Alapítvány által szervezett 

különleges adományest két év után 
térhetett vissza eredeti formájához, hi-
szen a pandémia miatt az előző két Élő 
Adást online tudták csak megtartani. 
Ezúttal hibrid megoldást alkalmazva 
a ténylegesen élő eseményt az interne-
ten keresztül is lehetett követni.

Sőt, akár az online 
közvetítést figyelve is 

lehetett felajánlásokat tenni.

Korábban már megírtuk, hogy idén 
mely három helyi szervezet, projekt ve-
hetett részt az Élő Adáson, és mutatta be, 
hogy mivel is foglalkozik. Az esten mind 
a három pályázó 6-6 percben tudott ma-
gáról beszélni, majd ugyanilyen időke-
retben válaszolni a közönség kérdéseire.
Utána következett a „licit”, ahol az est 
két házigazdája, Rostás Gabriella és 
Matta Lóránt játszotta a főszerepet, 
az ő feladatuk volt ugyanis az érkező 
felajánlások számon tartása, és persze 

az adakozási kedv felstrófolása. Utólag 
elmondhatjuk, hogy remek munkát 
végeztek, mivel szinte az egész este fo-
lyamán záporoztak az adományok.
A kétkörös licit után a három pályá-
zó összesen 2.572.000 forintot kapott.  
A legjobban az Élmény Tár járt, nekik 
1.152.000 forint gyűlt össze. A Jó Sza-
tyor 820 ezernek, míg az Anyautam 
600 ezer forintnak örülhetett a külön-
leges, és végig remek hangulatú ado-
mányesten.

Sokan akartak segíteniSokan akartak segíteni Az Élmény Tár több mint egymilliót kapottAz Élmény Tár több mint egymilliót kapott
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Ilyen még nem volt Pécsett: idősotthon nyílik kutyáknak
Sajnos folyamatos probléma az állatmentő 

egyesületeknél, hogy nehéz, jobban mondva 
szinte lehetetlen családot találni a 10 év feletti 
négylábúak számára. Az emberek ugyanis leg-
többször nem azt látják bennük, amik: általában 
nyugodt, rendkívül hálás, szeretettel teli kisöre-
gek, akik nem feltétlenül betegek. Hogy a koro-
sabb jószágok is jó körülmények között élhessék le 
utolsó éveiket, a pécsi Hachiko Állatvédő Egyesület 
Menhely alapítói most valami egészen újat eszel-
tek ki: létrehozzák az első, kutyáknak való idősott-
hont a városban. 

 lMatoricz Tekla
Pintérné Irén és Pintér László 2016-ban hozta létre 
egyesületét, nekik hála már 500-nál is több állat talált 
szerető családra. Sajnos visszatérő probléma azon-
ban, hogy az idősebb, esetenként akár beteg kutyák 
sosem kerülnek ki a menhelyről. Mint megtudtuk, 
sok ebet egyszerűen az utcán találnak meg, más – 
legtöbbször teljesen egészséges – négylábúakat pedig 
az elaltatástól kell megmenteni. Hogy a kisöregeket 
biztonságba helyezze, hátralévő életüket megszépít-
se, a házaspár egy úgymond „szociális otthont” hoz 

létre számukra, ehhez gyűjtenek most támogatást 
pénz, tárgyi adományok, valamint dolgos segítő ke-
zek formájában.
– Szabolcsfaluban, az önkormányzati segítséggel 
kialakított menhelyhez közel vásárolt egy német 
támogató telket nekünk, amin egy kis ház áll. Ezt 
szeretnénk felújítani, mellé pedig vennénk egy kon-
ténert is. A célunk, hogy az összeengedhető kutyák 
egy térben, a kicsit maguknak valók pedig külön 
szobákban éljenek ott, akár egy szociális otthonban. 
Emellett az udvaron is szabadon mozoghatnának.  
A kennel ugyanis egy darabig jó megoldást jelent, 
de nem arra találták ki, hogy hosszú ideig bezárva 
tengessék az életüket ezek a jószágok. Gondoljunk 
csak bele, ha egy 12 éves, jó fizikai állapotú kutyát 
nem fogadnak örökbe, akár 5-6 évet is nálunk tölt-
het. Azért jutott eszünkbe az idősotthon, mert egy-
szerűen sajnáljuk azokat az állatokat, amiket csak 
azért altatnak el, mert nem kellenek senkinek, holott 
nincs orvosi problémájuk. Ha szenved, az más tészta, 

de egészségesen megölni, szörnyű gaztett. Hozzáte-
szem, tiltja a törvény, de sajnos mindig akad olyan, 
aki így is elvégzi a műveletet – fejtette ki lapunknak 
Pintérné Irén. 

Azt is elmondta, hogy ha minden jól 
megy, akár 12 eb is elfér majd az új 

területen.

Hozzátette, állami támogatást nem kapnak, de sze-
rencsére máris sok állatbarát állt az ügy mellé: egy 
cég kicseréli nekik a nyílászárókat, kaptak cserepet 
is a tetőre, egy vállalkozó pedig felajánlotta, hogy el-
végzi az ácsmunkát, hiszen ezt az egyesület alapítói 
nem tudják maguk kivitelezni.
– Azt még nem tudjuk, pontosan mennyibe fog 
kerülni a teljes folyamat. Vannak munkák, amiket 
saját magunk is el tudunk végezni, a falakat példá-
ul mi tesszük rendbe. Talán nem lesz olyan szép, 
mintha szakember csinálta volna, de megfelel a 
célnak. Elsősorban azokra a feladatokra keresünk 
segítőket, amikhez nem értünk. A kis ház kéménye 
például jelenleg életveszélyes, ezt mindenképpen 
profinak kell megmutatnunk. Nyilván ki is kell fi-
zetnünk a mesterembereket, így pénzadományo-
kat is szívesen fogadunk. Az állataink ellátásához 
is bármikor hozzájárulhat, aki szeretne: táp, játék, 
póráz, gyógyszer, takaró mindig kell. Ha szeretnék 
saját szemükkel látni a működésünket, a telepen 
hétvégente egész nap, illetve minden hétköznap 
megtalálnak minket, egészen sötétedésig – árulta el 
Pintér László.

Íme az elérhetőségek, ha szívesen 
segítenénk:
hachiko.hu
06 20/245-4000
hachiko.laszlo@gmail.com

TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI TAVASZI LOMTALANÍTÁSRÓL
2022. március-május hónapokban lezajlott az 

idei évi első, tavaszi lomtalanítás Pécsett. A 
lomtalanítás keretén belül összesen 642 tonna 
hulladékot szállított el a közszolgáltató Dél-Kom 
Nonprofit Kft.

Társaságunk március hónapban a Pécsi Hírekben, 
a Pécsma.hu oldalon, valamint saját honlapján és 
facebook oldalán tájékoztatta a lakosságot a lom-
talanítás során kihelyezhető hulladékok fajtáiról és 
a kihelyezés módjáról, rendjéről. 
Ennek ellenére – a korábbi évekhez hasonlóan – saj-
nos ezúttal is nagy mennyiségű, nem nagydarabos 
lom jellegű hulladék került az utcára, komoly prob-
lémát okozva ezzel az összegyűjtésben, elszállítás-
ban és nem utolsó sorban a város tisztaságát érin-
tően is. A hetekre elrontott városkép helyrehozatala, 
az ily módon elszennyezett környezet megtisztítása 
jelentős erőforrásokat von el a városüzemeltetés 
mindennapi feladataitól is. A közszolgáltató felada-
ta a lomtalanítás során a háztartásokban feleslegessé 
vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben mé-
retük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lomhul-
ladékok (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyak, 
bútorok, ágybetétek stb.) elszállítása. 
Minden egyéb – ettől eltérő – hulladék kihelyezése 
illegális hulladékkihelyezésnek, szabálysértésnek 
minősül. 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy 
az évi kétszeri alkalommal végzett lomhulladék 

gyűjtésen kívül Pécs területén 3 hulladékudvar áll 
a háztartások rendelkezésére az életvitelhez szük-
séges tevékenységek során keletkező, elkülönítet-
ten gyűjtött hulladékainak átvételére. Az Eperfás 
úti hulladékgyűjtő udvar (7628 Pécs, Eperfás út 3.), 
a Zöld Pont hulladékgyűjtő udvar (7631 Pécs, Pos-
tagalamb u. 3.) és a Pécs I. hulladékgyűjtő udvar 
és átrakóállomás (7633 Pécs, Szigeti tanya 12–14.) 
hétfőtől szombatig 7-től 15 óráig tart nyitva.

 ÄEz a szolgáltatás a lakosság részére egész év-
ben, folyamatosan biztosított. Ingyenesen az a 
pécsi lakos veheti igénybe, aki közszolgáltatói 
jogviszonyát csekkel vagy számlával, valamint 
személyazonosságát, lakcímét hitelt érdemlően 
igazolja.

 ÄA hulladékudvarokban kevert, kommunális 
hulladék nem helyezhető el, csak a hulladékfaj-
tánként elkülönítetten gyűjtött, nem szennye-
zett hulladékok adhatók le. A hulladékudvarok 
a szelektíven gyűjtött papír, műanyag, üveg, 
feleslegessé váló elektromos tárgyak, eszközök, 
lomok, valamint személygépjármű gumiabron-
csok és a lakóingatlanoknál képződő veszélyes 
hulladékok (fáradt olaj, festék, oldószer, nö-
vényvédőszer maradék, gyógyszerek stb.) átvé-
telére is szolgálnak. 
 ÄA hulladékudvarban zöldhulladék is elhelyez-
hető. A faágak darabolva és kötegelve adhatók 
le (max. 5 cm ág átmérőig), elvágható, drót-
mentes kötegelő anyaggal átkötve, 2 méternél 
nem hosszabb, kézzel rakodható kötegekben. 

További információk elérhetők személyesen ügy-
félszolgálati irodáinkban, telefonon a +36-72/805-
410 számon, és honlapunkon, a www.delkom.hu 
weboldalon. Mindannyiunk érdeke egy tisztább, 
élhetőbb városi környezet megteremtése, ezért 
a Dél-Kom Nonprofit Kft. arra kéri a lakosságot, 
hogy éljenek a környezetkímélő hulladékelhelye-
zési lehetőségekkel, ezzel is hozzájárulva a városi 
közterületek tisztántartásához.

Köszönjük együttműködését!

Dél-Kom Nonprofit Kft.

pécs 2022. május 23. pécsi hírek8



Eltemették Jandó Lászlót. Május 14-én, délelőtt a pécsi Eltemették Jandó Lászlót. Május 14-én, délelőtt a pécsi 
köztemetőben szerettei, barátai, ismerősei, tisztelői köztemetőben szerettei, barátai, ismerősei, tisztelői 
kísérték utolsó útjára a város ikonikus virágárusát.kísérték utolsó útjára a város ikonikus virágárusát.

Több százan búcsúztak dr. Koltai Dénestől május 14-én, Több százan búcsúztak dr. Koltai Dénestől május 14-én, 
szombat délután. A Pécsi Tudományegyetem nyugalma-szombat délután. A Pécsi Tudományegyetem nyugalma-
zott professzora 75 éves korában hunyt el. zott professzora 75 éves korában hunyt el. 

Öt új naperőmű épülhet Pécsen

Tíz településen – köztük Pécsen – összesen 28 új 
naperőművet épít európai uniós támogatással az 

MVM Csoport megújuló energiatermeléssel foglalkozó 
tagvállalata, az MVM Zöld Generáció Kft.

 l PécsMa.hu

A 6,704 milliárd forintos beruházást 31 százalékban tá-
mogatásból, 69 százalékban saját forrásból finanszíroz-
za az MVM Csoport, melynek hosszú távú stratégiája a 
megújuló energiaforrások hazai hasznosítása – tájékoz-
tatta lapunkat a vállalat.
Mint írják közleményükben, a 0,5 MW teljesítményű 
úgynevezett fotovoltaikus erőművek Magyarország klí-
mapolitikai célkitűzéseinek eléréséhez járulnak hozzá. Az 
ország tíz településén épülnek meg: Berettyóújfalu, Dán-
szentmiklós, Dorog, Kunszállás, Nyírcsaholy, Oroszlány 
(15 erőmű), Pusztaföldvár, Sükösd, Vésztő.

Pécs 15 új létesítménnyel gazdagodik.

Az erőművek évi átlagban mintegy 69 ezer GJ villamos 
energiát tudnak majd megtermelni, ami több mint 8000 
háztartás éves villamosenergia-szükségeltét fedezheti 
amellett, hogy éves szinten közel 19 ezer tonnával csök-
kenhet az ország szén-dioxid-kibocsátása – derül ki az 
MVM összefoglalójából.
A tervek szerint jövő év első felében kezdhetik meg a ke-
reskedelmi üzemet.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul 
meg.
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Május 25. és 28. között rendezik 
meg Pécsen a második Irodalmi 

Diszkó Fesztivált. A szerdától szom-
batig tartó rendezvénynek ezúttal 
két Király utcai vendéglátóhely, a 
Made in Pécs Café és a Nappali ad 
otthont. 

 l Nimmerfroh Ferenc
Könyvbemutatók, íróportrék, kerek- 
asztal-beszélgetések, koncertek szere-
pelnek a programban, négy nap alatt 
tizenkét rendezvény. Kezdés minden 
nap 18 órakor, kivéve szombaton, ak-
kor 16 órakor. 

A belépés minden 
eseményre ingyenes.

A fesztivál költségvetésének legna-
gyobb része az Irodalmi Diszkót támo-
gató magánszemélyek felajánlásaiból 
jött össze.

Csak néhány 
program a sok közül:
A Kiss Tibor Noé író által alapított és 
szervezett fesztivál erősen indul: Karl 
Ove Knausgård világhírű norvég író-
ról és műveiről beszélget a Nappali-
ban Domsa Zsófia, az ELTE oktatója, 
Knausgård és a skandináv irodalom 
szakértője, valamint Karafiáth Orsolya 
író, szerkesztő.
Szerda este Závada Péter és Ratkóczi 
Huba közös projektjében a költő új 
kötetének („Gondoskodás”) verseit ze-
nésítik meg.  
Závada Péter, a kultikus hip-hop csa-
pat, az Akkezdet Phiai tagjaként vált 
ismertté, de az utóbbi években inkább 
már költőként hallatott magáról, első 
verseit a Jelenkor közölte 2009-ben, 
ezt követően négy verseskötete jelent 

meg, legutóbb Gondoskodás címmel a 
Libri Kiadónál. 
Csütörtökön a Made in Pécs Caféban 
Gazdag Józseffel beszélget Görföl Ba-
lázs. A Pécshez több szálon is kötődő 
felvidéki író, újságíró Gazdag Jó-
zsef „Kilátás az ezüstfenyőkre” című  
novelláskötete a kétezres évek elején 
nagy kritikai sikert aratott, de a foly-
tatás eddig elmaradt. 2015-ben jelent 

meg az Egy futballfüggő naplójából 
című kötete, amiben a szerző az Új Szó 
népszerű futballmellékletében megje-
lent tárcáit gyűjtötte össze.
Szombaton a koronavírus-járvány 
alatt biciklisfutárnak állt Erdős Vi-
rág költővel beszélget az Erdős Virág 
könnyei című kötetéről Kiss Georgina 
költő, a pécsi Leőwey gimnázium ma-
gyartanára.

Négy napig dübörög az Irodalmi Diszkó

Megvan az idei nyertes: íme Pécs Város Bora

A PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének bora tarolt idén. A 
Pécs Város Bora versenyre 12 pécsi termelő nevezett 44 palackozott 

itallal, a borokat 16 tagú szakmai zsűri bírálta el. 

 l PécsMa.hu
Az esemény védnöke Péterffy Attila, Pécs polgármestere volt, a zsűri elnöki 
tisztét Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó főszerkesztője töltötte be, Filákovity 
Dusán pedig nem csak a rendezvény sikeres megvalósításához járult hozzá, 
de a pécsi borvidék fejlesztését is szívügyeként kezeli. A zsűri munkájában 
a régió elismert sommelier-i és borász szakemberei vettek részt – foglalta 
össze a városháza közleményében.

A zsűri négy kategóriában hirdetett győztest, és azok 
közül választotta ki a Pécs Város Bora fődíjasát. 

Pécs Város Topbora 2022-ben 
a PTE Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézetének 2019-es Uni-
versitas bora lett, amely egyúttal 
a legjobb vörösbor címet is kiér-
demelte. Pécs Város Bora lett fe-
hér kategóriában a Belward Pin-
cészet 2021-es rajnai rizlingje, a 
rozé kategóriát a Planina Borház 
2021-es rozé bora nyerte meg, és 

cirfandli kategóriában is ők vitték el a pálmát. A közönségszavazatok több-
sége a Gáspár Pincészet 2021-es Pécsi Cirfandli Selection borára érkezett. 
A kategóriagyőzteseknek a polgármester személyesen adta át a város díjait 
a közlemény szerint. A borok hamarosan az erre az alkalomra készült, a 
díjakra utaló matricával jelennek meg a kiemelt pécsi borkereskedésekben, 
és a város ezeket ajándékozza majd kiemelt partnereinek.

Elhunyt Kárpáti Gábor régész
Senki nem tudta nála érdekesebben bemutatni a múltat, de történetei 

sajnos most egy időre véget értek – írták róla kollégái a pécsi Janus 
Pannonius Múzeum honlapján. Kárpáti Gábor számos Pécsen és környé-
kén végzett régészeti feltárás szakmai vezetője volt. Neki köszönhetjük, 
hogy ismerjük a római kori Sopianae-t, 1991 tavaszán ő találta meg Ja-
nus Pannonius sírját.

 l PécsMa.hu
Kárpáti Gábor 1943-ban 
született Komlón, ott nőtt 
fel, és a bányászvárosban 
érettségizett 1962-ben. A 
prágai Károly Egyetemen 
szerzett régész-politoló-
gus diplomát, ekkor tanult 
meg a csehen kívül olaszul, 
angolul, németül, lengye-
lül, és spanyolul. Polihisz-
tor műveltségére jellemző, 

hogy két egyetem (PTE, MOME) több karán is oktatott régészetet, mű-
vészettörténetet, valamint építészettörténetet – írja róla a JPM honlapja.

Neve szinte minden jelentős baranyai régészeti területen, 
vagy műemlék helyreállításánál feltűnik. 

Szakterülete a középkor volt, emellett sok római kori és újkori lelőhelyet is 
feltárt. Kárpáti Gábor találta meg Janus Pannonius feltételezett sírját 1991-
ben, a pécsi székesegyház altemplomában, továbbá ő lelte meg a pécsi vi-
lágörökségi helyszín szimbólumává váló bronz krisztogramot 2001-ben.
Pécs városától Pro Urbe díjat kapott.
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Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentke-
zését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos 
népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.

A 
számlálóbiztos 

feladata

otthoni felkészülés, elektronikus vizsga elvégzése
a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes 
önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése
az adatfelvétel lebonyolítása
a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele
folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval
A terepmunka során előreláthatólag 130-150 címen 
kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie

A munkavégzés 
időtartama 2022. október 17. – november 20.

Minimális 
követelmények

nagykorú, cselekvőképes személy
saját eszköz, internetelérés a felkészüléshez (PC, 
laptop, tablet, stb.)
e-mail-cím, telefonszám

A 
kiválasztásnál 
előnyt jelent

legalább középfokú végzettség
magabiztos számítógépes ismeret
fizikai erőnlét, terhelhetőség
tájékozódási, térképkezelési készség
rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség

A 
szerződéskötés 

feltétele

kiválasztás
e-learning formában megvalósuló képzés sikeres 
teljesítése

Díjazás 
(normatíva)

a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú 
melléklete alapján:
kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 
tekintetében címenként 350 Ft
összeírás körébe tartozó címenként 380 Ft
összeírt személyenként 730 Ft
felkészülési és kapcsolattartási díjként 25.000 Ft

Amennyiben a fenti feltételeknek ön megfelel, és kedvet érez arra, hogy 
a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködjön, je-
lentkezését, vagyis nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail-cím) 
a nepszamlalas2022@ph.pecs.hu e-mail-címre küldje meg.
A jelentkezés megküldésével az érintett hozzájárul az általa megadott sze-
mélyes adatainak számlálóbiztosnak való jelentkezés céljából történő ke-
zeléséhez. Az adatkezelő személye Pécs MJV Polgármesteri Hivatala (7621 
Pécs, Széchenyi tér 1., képviseli: dr. Lovász István jegyző, adatvedelem@ph.
pecs.hu). Az adatkezelés körülményeiről részletes tájékoztatás a gov.pecs.
hu weboldalon a „Népszámlálás 2022” menüpont alatt található.
A jelentkezéseket 2022. június 15-ig várják a fent megadott e-mail-címre.

Dr. Lovász István s.k. jegyző, helyi népszámlálási felelős

Felhívás

Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pacsirta 
utca 3. • Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920
Megközelíthető a 30, 30Y, 130, 103, 109E, 55 járatokkal. Véradóknak in-
gyenes parkolási lehetőséget biztosítanak az intézmény udvarában.
Véradási időpont: hétfő, csütörtök: 8.00–17.00; kedd, szerda, péntek: 
8.00–15.00
További részletek: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

Véradás május 23–27.

Ügyeleti ellátás Pécsen
Baleseti ügyelet – PTE Klinikai Központ

+36 72/536-000 • 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. 

Felnőtt háziorvosi ügyelet – PTE Klinikai Központ

+36 72/515-104 • 7624 Pécs, Ifjúság útja 13.  
hétköznap 15.00–07.00; szombat, vasárnap és ünnepnapokon 0–24 óráig 

Gyermek háziorvosi ügyelet – Gyermekklinika

+36 72/515-104 • 7621 Pécs, József Attila utca 7. 
hétköznap 15.00–07.00; szombat, vasárnap és ünnepnapokon egész nap 

Fogászati ügyelet

+36 72/535-901 • 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5. 
szombat, vasárnap és ünnepnapokon 07.00–17.00

Állatorvosi ügyelet

Pécsi Járási ügyelet és megyei kijáró állatorvosi ügyelet. Az ügyeleti szolgá-
latot sürgős, életveszélyes esetek ellátására tartják fent. Az ügyeleti ellátás 

felárral történik.
A Pécsi Járási ügyelet és a megyei kijáró állatorvosi ügyelet elérhetősége: 

+36 30/970-5419 • szombat–vasárnap 08.00–20.00
A Hársfa úti állatorvosi rendelő elérhetősége: 

+36 30/202-6492 • 7627 Pécs, Hársfa út 27. • szerdánként 18.00–22.00
További elérhetőségek a megye állatorvosi ügyeleteihez: baranyaugyelet.hu

Gyógyszertári ügyeletek

Pécsen tíz gyógyszertár látja el heti váltásban, hétfő zárástól a következő 
hétfő nyitásig az ügyeletet. Emellett hétvégén és hétközi ünnepnapokon 

további gyógyszertárak is ügyeletet tartanak.
További részletek a patikavilag.hu és a pecs.hu oldalon olvashatók.
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Alacsony költségvetés, rossz döntések – a kiesés okairól beszélt a PVSK
Terjedelmes közleményt adott ki a 

PVSK-Veolia férfi-kosárlabdacsa-
patának tulajdonosi köre, amelyben 
számos okot nevezett meg, ami a 
már 20 éve az élvonalban szereplő 
együttes kieséséhez vezetett.

 l Szakács Miklós
A legmegnyugtatóbb talán a közle-
mény címe volt („Padlóra kerültünk, 
de felállunk”), hiszen ez is előrevetíti 
azt, amit a PécsMa már a napokban 
megírt: nem kell tartani a szebb időket 
is megélt gárda megszűnésétől.

Több mint egy évtized 
bajai
A kommüniké szerint alaposan fel 
kellett, és fel is kell tárni minden 
egyes okot, ami a kieséshez vezetett, 
ez ugyanis a tulajdonosok szerint el-
engedhetetlen ahhoz, hogy a csapat 
visszatérhessen az élvonalba.
Talán meglepő, de itt nem csak az el-
múlt szezont, sőt nem is az utóbbi 2-3 
évet, hanem a 2009 óta eltelt 13 eszten-
dőt vették górcső alá.
A Paks elleni utolsó play out  
meccs után azonnal megkezdte a csa-
pat tulajdonosi köre az elemzést, az 
első megállapításokat pedig most meg 
is osztották a nyilvánossággal. Lássuk 
pontokba szedve a főbb megállapítá-
sokat.

 ÄAz utóbbi 10 éveben minden al-
kalommal az NB I. egyik legala-
csonyabb költségvetésével kellett 
dolgozniuk.
 Ä 2019-ben, a PVSK centenáriumi 
évében ugyan sikerült megnövel-
ni a büdzsét (meg is lett a bajnoki 

bronzérem), de ez később nem volt 
tartható, ráadásul a nemzetközi 
szereplés kapcsán ígért többlet- 
források sem érkeztek meg mara-
déktalanul, ez pedig financiális ne-
hézségeket okozott.
 Ä 2012 óta folyamatos volt a játéko-
sok elvándorlása, ami főként a fia-
tal pécsi kosarasokat érintette. Itt 
Eilingsfeld Jánost, Tóth Norbertet, 
Kovács Pétert, Krnjajszki Boriszt, 
Halász Ákost és Bíró Olivért említi 
a közlemény. Az ő korábbi eligazo-
lásukkal a klub szerint a csapat ge-
rincét adó játékosok távoztak. Ezt a 
folyamatot a PVSK a jövőben vissza 
akarja fordítani, és fontosnak tart-

ják, hogy a jövőben a csapat magját 
pécsi kötődésű kosarasok alkossák.
 ÄA közleményben ez is áll: „A szur-
kolók egy csoportja és a közösségi 
oldalak felhasználóinak egy része 
nem hajlandó tudomásul venni a 
tényeket. A velük történt folyama-
tos kommunikáció hatástalan volt, 
az előző szezonban annyira ellen-
séges, már-már gyűlölködő lég-
kört alakítottak ki, amely Dragan 
Alekszics vezetőedző távozásához 
vezetett. Mindeközben a hasonló 
helyzetben levő paksi, zalaeger-
szegi vagy nyíregyházi együttest 
egyöntetűen támogatták szurko-
lóik.”
 Ä 2020/21-ben a Covid, a kiesést 
hozó szezonban pedig a sérülések 
sújtották az átlagosnál sokkal in-
kább a csapatot, ami szintén nega-
tívan befolyásolta az idei szereplést.
 Ä Jó tízévnyi sikeres és eredményes 
munka után idén az edzők és játé-
kosok kiválasztásánál rossz dönté-
sek születtek.
 ÄTöbb kulcsjátékosnál is felmerültek 
morális és fegyelmi problémák.

A közlemény végén a klub tulajdono-
sai leszögezték, hogy egyértelmű cél-
juk a csapat mielőbbi visszavezetése az 
A csoportba.
Ennek érdekében már nem csak a 
múltat elemzik, hanem a jövő építését 
is elkezdték. Felvették a kapcsolatot a 
támogatókkal, és a játékosokkal is.
Valójában a klub közleményében ren-
geteg újdonságot nem találtunk, aki 
kicsit is jártas a pécsi sportéletben, az 
azért nagyjából tisztában volt ezekkel 
a „problémákkal”. Az azonban érde-
kes, ahogyan a szurkolókat említi a 
közlemény – legalábbis nem tűnik túl 
szerencsésnek ez az üzenet.

Nem tudni, hogy ki marad
A PécsMa úgy tudja, hogy már alakul 
is a jövő évi költségvetés, ami persze 
alacsonyabb lesz, mint az élvonalban 
volt. Információink szerint legalább 
egyharmaddal csökken majd a büdzsé.
Hogy a játékoskeret és a szakmai stáb 
hogyan fog kinézni, egyelőre nem 
tudni. Az gyakorlatilag szinte biztosra 
vehető, hogy az idei légiósok – Ivo-
sev, Brkics, Haynes-Jones, Donaldson, 
Carpenter – nem maradnak, az pedig 
a következő napokban dőlhet el, hogy 
a magyarok közül ki az, aki az NB I. 
B-ben is a PVSK játékosa lesz. Úgy 
tudjuk, hogy számos kosarasnak jár le 
a szerződése a nyáron, igaz, közülük 
többeknél hosszabbítási opció is van 
a kontraktusukban. Persze így, hogy a 
következő szezont nem az élvonalban 
kezdi a gárda, nem lehet tudni, hogy az 
opciókat életbe lehet-e léptetni.
Az tehát, hogy az idén magyarként so-
kat pályán lévő kosarasok közül – Bíró 
Olivér, Illés Máté, Meleg Gergő, Gold-
ring Gergő – ki az, aki távozik, és ki 
az, aki esetleg marad Pécsett, még nem 
tudni.

Már keresik az újakat
Ha hinni lehet a PVSK környékéről ér-
kező pletykáknak, valóban olyan csa-
pat kialakításán dolgoznak a vezetők, 
amellyel reális esély lehet az azonnali 
visszajutásra. Úgy tudjuk, hogy 4-5, 
a B csoportban meghatározónak szá-
mító magyar játékos, és egy, esetleg 
két légiós mellett fiatalok beépítését 
tervezik. Sőt, arról értesültünk, egy 
korábban Pécsett szereplő magyar ko-
saras is jelentkezett már, hogy szívesen 
visszatérne a PVSK-hoz segíteni. Ha 
minden igaz, a hétre sokat tisztulhat a 
kép, könnyen lehet, hogy már az első 
új igazolásokat is bejelentheti a csapat.

Tájékoztatom a véleményezési eljárásban részt venni kívánó partnereket, 
hogy Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális 
Bizottsága 55/2022. (V.3.) számú határozatában döntött arról, hogy elin-
dítja a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rend-
jéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt eljárásrendnek megfelelően 
Pécs Településképi Arculati Kézikönyvének módosítását és Pécs város tele-
pülésképi rendeletének újraalkotását.

A Korm. rendelet 62/A. § (1) bekezdése b) pontja szerint tájékoztatom a 
véleményezési eljárásban részt venni kívánó partnereket, hogy amennyi-
ben Pécs Településképi Arculati Kézikönyve és Pécs város településképi 
rendelete tervezetével kapcsolatosan véleményt kíván nyilvánítani, úgy 
azt június 6-ig lehet megtenni postai úton (PMJV Polgármesteri Hivatala, 
7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), elektronikus ügyintézéssel (https://epapir.gov.
hu/) vagy e-mailben (foepiteszet@ph.pecs.hu). 

A kézikönyv és a rendelet tervezete Pécs város hivatalos honlapján (pecs.
hu) a „településkép előírások” főmenü alatt „a településképi arculati kézi-
könyv és rendelet módosítása” című menüpontban érhető el.

Péterffy Attila polgármester

Hirdetmény

Nem kell tartani a csapat megszűnésétől!Nem kell tartani a csapat megszűnésétől!
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LAKÁS

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.

Belvárosi lakás 2 szoba, 60 nm-es, 
kisebb belvárosi lakásra cserélem. 
Telefon: 06/30/989-0789
Kertvárosi lakást vennék. 
Telefon: 06/70/304-8038
Egyetemvárosban lakást vennék. 
Telefon: 06/70/318-4000
Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/70/318-4000
Endresz Gy. utcában, 47 nm-es, 
X. emeleti, felújított lakás eladó. 
Telefon: 06/70/318-4000
Kertvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, 
műanyag ablakos, erkélyes panellakás 
24,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs, Ferencesek utcában 2,5 szobás, 
62 nm-es, földszinti lakás saját kerttel 
23,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

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

Petőfi utcában 46 nm-es, 2 szobás, 
felújított, földszinti akadálymentesített 
lakás eladó. Irányár: 32,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Belvárosban felújítandó belső 
udvari lakás 2 garzon kialakítási 
lehetőséggel eladó 21,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Ispitaalján 35 nm-es, mélyföldszinti 
garzon eladó 18,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932

INGATLAN
Értékbecslés. Telefon: 
06/70/318-4000
Pécs és környéki eladó 
ingatlant keresek készpénzért. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház. Ár: 13,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Eladnám vagy elcserélném 2 szobás 
ingatlanom osztatlan területtel. Ár: 
18,5 MFt. Telefon: 06/20/367-1564

Pécsett, a Bródy Sándor 
utcában 4 szobás, 150 nm-es, 

duplagarázsos családi ház. 
Ár: 37 MFt. 06/30/929-9180

Műszaki főiskolától 200 m-re 
4 szobás, kettő 16 nm-es zöldre néző 
terasszal, 16 nm télikert, pince, 
előtér+boltíves pince, füvesített 
kerttel, Barackvirág u-i kijárattal. 
Telefon: 06/30/268-7814
Fehérhegy kétszintes, 87nm-es, 
2,5 szobás, kiváló állapotú lakóház 
kerttel és garázzsal. Iár: 31,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Szalántán 3 szobás, 90 nm-es 
lakóház, dupla garázzsal és 
melléképülettel, alagsorral, 4000 nm 
területtel. Iár: 29,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

GDN Ingatlaniroda
Király u. 75.  |  30-947-8323

www.pecs.gdn-ingatlan.hu
www.tolnaikert.hu

TOLNAI KERT lakópark

Romonyán 130 nm-es, amerikai 
konyha, nappalis+3 szobás, új építésű 
lakóház, 1300 nm területtel, 65-70%-
os készültséggel. Iár: 34,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

Harkány központjában 78 nm-es, 
3 szobás, teljes közműves, felújítandó 
lakóház, melléképületekkel. Irányár: 
12,3 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Abaligeten 80 nm-es, 3 szobás, 
részben felújított lakóház, 200 nm-es 
melléképülettel, 700 nm kerttel. Iár: 
19,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Egyetem közeli, 120 nm-es lakóház, 
megkezdett 3 lakásos átépítéssel, 
díszkerttel, látvány pincével. Ár: 
64 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Orfűn, Pécsi tó közelében, 
50 nm-es, nappali+2 hálós, 
összközműves lakható hétvégi ház 
400 nm területtel, pincével. Irányár: 
24,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján 3 lakásos lakóház, 
kerttel, garázzsal és melléképülettel 
/38 nm, 47 nm, 110 nm/. Irányár: 
55 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Belváros, újszerű, 3 szintes, 
300 nm-es, 7 szobás exkluzív 
lakóház, 30 nm-es terasszal, 
tároló+garázsokkal. Irányár: 95 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

Pécsszabolcsi szőlőhegyen 
1600 n-öl szőlő, gyümölcsös 
nagy épülettel eladó 2,9 MFt 

áron. 72/238-348

Kertvárosban 80 nm-es családi ház, 
75 nm befejezetlen tetőtérrel, plusz 
különálló 37 nm lakrésszel, 750 nm 
telekkel eladó. Irányár: 
64,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Pellérdi úton 2x136 nm, felújított 
ikerház eladó. Lakásonként 
1 nappalival, 3 szobával, 2 fürdővel 
rendelkezik. Parkosított udvarral. Iár: 
121 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Pécsudvardon 950 nm építési 
telek eladó. Irányár: 4,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Tétény utcai, 63 nm-es, 3 szobás, 
szigetelt, műanyag nyílászárós családi 
ház 200 nm udvarral, 12 nm 
műhellyel eladó. Irányár: 22,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Szalántán 40 nm önálló üzlet fix 
bérlővel együtt eladó. Irányár: 
20,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Ispitaalján 2 lakásos, felújítandó 
lakóház eladó 54,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932

ELADÓ GARÁZST KERESEK.
06/70/304-8038

Nyugati-Kőhíd dűlőben építési 
telkek eladók, 1096 nm-12,9 MFt, 
2033 nm-17,9 MFt-os irányáron. 
Közművesítés folyamatban, az benne 
van az árban. Telefon: 06/30/237-5932
Forrás üzletházban 44 nm-es, 
földszinti üzlet eladó 25 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Pécsett 100 nm-es műhely kiadó. 
Telefon: 06/30/781-8627
Kertvárosi garzon bútorozva 
egyedülállónak kiadó. Ár: 
65.000 Ft+rezsi+2 hó kaució. 
Telefon: 06/30/781-8627
Pécsett 2 szobás házrész bútorozva 
kiadó. Ár: 63.000 Ft+rezsi+2 hó 
kaució. Telefon: 06/30/530-5007
Pécsi, összkomfortos, gázfűtéses 
garzon kiadó. Iár: 60 EFt/hó. 
Telefon: 06/70/781-7657

ÁLLÁS
Plázába keresünk pultost, 
diszpécsert, konyhai kisegítőt, 
szakácsot. Telefon: 06/30/456-4347 

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 • szer-
kesztőség: 7621 Pécs, Király u. 27. • e-mail: info@pecsma.hu • 
nyomdai munkálatok: Mediaworks Hungary Zrt., • Nyomda címe:  
1225 Budapest, Campona utca 1. • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomda 
igazgató. • Megjelenik 68 000 példányban.

HIRDETÉS • újsághirdetés vagy pr-cikk esetén ajánlatkérés a hirdetes@pecsma.hu e-ma-
il-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: hir-
detes@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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Szorgalmas női vagy férfi 
munkatársat keres az Egerági 
Kertészet, könnyű fizikai munkára, 
betanítással, hosszú távra. 
Versenyképes jövedelem, utazási 
támogatás. Telefon: 06/20/209-4209

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)

TÁRS
Társat keresek nem italozó férfi 
személyében, én 60 éves, arányosan 
kissé erősebb pécsi hölgy vagyok. 
Telefon: 06/30/415-2777
Hetvenen túl, önállóan, frissen, 
csinosan. Hasonló adottságú férfi 
társat keresek, beszélgessünk. 
Telefon: 72/440-471
Keresem a párom pécsi, káros 
szenvedélymentes hölgy személyében, 
68 évesig. „Napsugaras nyár” jeligére 
a hirdetőbe, Széchenyi tér 1. sz.
Szabadidő eltöltésére független társat 
keresek, intelligens férfi személyében 
75 éves korig. Telefon: 06/30/402-1784
50% Vénusz társközvetítő. 
Pécs, Citrom u. 2-6. I. em. 5. 
Telefon: 06/20/287-0135

SZOLGÁLTATÁS
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű 
üvegezéssel, acélajtók, redőnyök, 
szúnyoghálók forgalmazása, beépítése, 
javítása. Május 31-ig, akár 20% 
kedvezmény! Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Veszélyes fakivágás, fűnyírás, 
bozótirtás. Telefon: 06/70/508-3308

Operációkra, műtétekre felkészítés 
eredménnyel. 06/20/613-7017

Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
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
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Víz-, gáz-, fűtés. Telefon: 
06/20/418-1128

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
Veszélyes fák és minden más 
fák kivágása, gallyazása garantált 
minőségben. Lombhulladék-
elszállítás és fa beszámítás lehetséges. 
Telefon: 06/30/221-9993

Klímatelepítés-karbantartás.
Mercz Klíma • 06/30/553-7206

Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, 
bozótirtás, elhanyagolt telkek, kertek 
teljes körű rendbetétele. Telefon: 
06/70/500-7033
Veszélyes fák szakszerű kivágása 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítása, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033
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
Víz-, villanyszerelés, kisebb 
javítások. Telefon: 06/70/774-1140

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Kőműves és bádogos munkát 
forrasztással, garanciával vállalok. 
Telefon: 06/30/341-3165
Napellenző, ponyvacsere, javítás, 
reluxa, roletta, harmonikaajtó 
készítés. Telefon: 06/30/993-3064
Szobafestés, mázolás 
bútormozgatással, takarással, 
sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Kisebb kőművesmunkákat, 
betonozást, vizes, penészes falak 
vakolását (szárító vakolás), 
csempézést és lapozást vállalok. 
Telefon: 06/20/520-8421

Festést-mázolást vállalok rövid 
határidőn belül. 
Telefon: 06/30/134-9187

Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel 
precíz munka, reális áron. 
Telefon: 06/70/271-4846
Kőművesmunkát és 
homlokzatfestést garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
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
Bádogos munkát, csatorna 
felújítását vállalom garanciával. 
Telefon: 06/30/341-3165
Lakásszerviz, lakatosmunka, 
karbantartás. Telefon: 06/70/774-1140
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, wc-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718

Gyógypedikűr. Telefon: 
06/70/321-5090
Sejtszintű kezelések kristályok, 
ásványok DNA eredménnyel. 
Telefon: 06/20/613-7017
Villanyszerelés, hibakeresés. 
Telefon: 06/30/340-8824
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618
Műszaki ellenőrzés, felelős 
műszaki vezetés középfokú. 
Telefon: 06/20/800-7111
Családi házak homlokzati 
hőszigetelése. Telefon: 06/20/442-7602

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Fűnyírást, bozótirtást, zöld terület 
kezelését, kedvező áron vállalom. 
Telefon: 06/30/171-7762
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135

Favágás alpintechnikával, 
emelőkosárral, fűnyírás, 
bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Gurtni csere, faredőny-javítás. 
Telefon: 06/30/859-8118
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
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427

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

Tetőszigetelés, fedés-, kőműves, 
lakatosmunka. Telefon: 06/30/390-
4577
Kaputelefonok szerelése, javítása. 
Telefon: 06/70/244-0400
Csőtörés, dugulás elhárítás, 
vízvezeték-szerelés. Telefon: 
06/20/298-4206
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/70/215-9583
Gyógypedikűr. Telefon: 
06/30/617-2003
Nagyiknak otthon végezhető munka, 
lehetőségek, adósságbehajtás, családok 
kibékítése, jogvédelem, orvostechnika 
a családban házi állatoknak is. 
Félévente megjelenő keresztény 
kiadványban cicával, kutyussal élők 
riportra jelentkezhetnek. Havi egyszer 
unokákkal irodalmi találkozók. 15-
18 óráig. Telefon: 06/30/551-5989 
Fűkaszálást vállalok. 
Telefon: 06/20/595-1757
Üvegezés, pótgittelés. 
Telefon: 06/30/908-0265
Pécsett éjszakai őrzést, ügyeletet 
vállalok. Telefon: 06/30/531-0492
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Fűnyírás, bozótirtás, telektisztítás, 
veszélyes fakivágás hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/20/511-7456
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, 
csempe felújítása. Telefon: 
06/30/294-0144
Eltartási szerződést kötnénk idős 
személlyel. Telefon: 06/30/972-0596
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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 régi roncsokat 
forgalomból kivont, adásvételivel. 
Agancsokat, horgászbotokat. 
Hulladék vasakat, lomtalanítást 
is. Hívj bizalommal! Háry Ferenc. 
Telefon: 06/70/211-9070
Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. Név 
és telefon leinformálható. Hívjon 
bizalommal! Lasch-Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/20/595-1757
Régiséget, hagyatékot, 
feleslegessé vált tárgyait 
megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos 
János. Telefon: 06/70/309-9706
Lomtalanítást vállalok és 
felvásárolok hagyatékot, 
régiséget, minden érdekel. 
Telefon: 06/20/367-1564

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

Rossz automata mosógépet 
keresek (Pécs, Komló). 
Telefon: 06/30/982-8518
Női hajat veszek! Le is vágom. Házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/456-2040

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

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

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján a Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti 
Tagóvodája belső pályázatot ír ki tagóvoda-vezető (ma-
gasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői 
megbízás határozott időre, 2022. szeptember 1. – 2027. 
július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7622 Pécs, Sik-
lósi u. 18/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: szervezi, irányítja, ellenőrzi a 
tagóvodában folyó nevelő-oktató munkát, tanügyi fel-
adatokat és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biz-
tosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és tör-
vényes működést, együttműködik a központi óvodával, 
adminisztrál, adatot szolgáltat.

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

Pályázati feltételek: főiskola, szakvizsgázott pedagógus, 
közoktatás-vezető szakképzettség; vezetői tapasztalattal 
rendelkezők előnyben (legalább 5 év feletti szakmai ta-
pasztalat); felhasználói szintű MS Office (irodai alkalma-
zások); magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős 
cselekvőképesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmas-
ság.

Elvárt kompetenciák: magas fokú kommunikációs és 
együttműködési készség, szakmai elhivatottság, konflik-
tuskezelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
a pályázó szakmai önéletrajza, vezetési programja, is-
kolai végzettségét igazoló dokumentumok másolata, a 
pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továb-
bításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munka-
kör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető 
be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 13.

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

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a 
pályázatnak a Kertvárosi Óvoda – Pécs címére történő 
megküldésével (7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1–3.). 
Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: V/52-1/2022, valamint a 
munkakör megnevezését: tagóvoda-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézmény 
vezetője dönt a törvényben előírtaknak megfelelően a 
vélemények összegzését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 16.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás 
érvénytelenítésére.

Álláspályázat

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 határozott időre, 2027. július 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7622 Pécs, Mó-
ricz 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 végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: fejlesztőpeda-
gógiai ismeretek, mozgásfejlesztésben való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
végzettséget igazoló dokumentum másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 
legkorábban 2022. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 11.

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./300-1/2022, 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: 2022. június 13.

Álláspályázat
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