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A nehéz anyagi helyzet ellenére idén is infláció 
felett emelik a fizetéseket a Tüke Busznál
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Az új kerékpárút a Szántó Kovács János utca és 
az Erkel Ferenc utca között húzódó szakaszon 

válthatja a felfestett bringasávokat.  

 l Pernecker Dávid
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a kelet–
nyugati bicikliút fejlesztésének második ütemében 
a Szigeti út Tüzér utcai kereszteződésétől a Megye-
ri térig – többek között – újabb kerékpársávokat 
jelölnek ki. A tervek azonban némileg változtak, 

aminek a pécsi bringások feltehetően örülni fognak: 
a projekt folytatásaként ugyanis a Szigeti út északi 
oldalán, a Szántó Kovács János utca és az Erkel Fe-
renc utca között húzódó 700 méteres szakaszon az 
önkormányzat épített bicikliutat kíván kialakítani a 
felfestett kerékpársávok helyett (az út déli oldalán 
az első ütemben már megépítették a bringautakat). 
Emellett a városvezetés a projektet koordináló Pécsi 
Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel közösen a Kürt 
utca és a Szigeti út csomópontjában egy új gyalogát-
kelő kialakításának lehetőségét is vizsgálja – tudtuk 
meg Siposné Bikali Éva önkormányzati képviselőtől. 
– Ez a munka a projekt részleges újratervezésével jár, 
ugyanakkor a tervezett épített bicikliút sokkal biz-
tonságosabbá teszi majd a pécsi és a városba látogató 
kerékpárosok közlekedését – mondta lapunknak a 
képviselő, majd hozzátette, hogy mindehhez először 
a bicikliút terveit kell elkészíteni.
Kifejtette, a fejlesztés teljes körű megvalósítása érde-
kében a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. uniós 
nyílt tervezési közbeszerzési eljárást folytatott le, 
amely eredményesen lezárult, a nyertes tervezővel a 
szerződés aláírása pedig már folyamatban van. 
A képviselő továbbá elmondta: a tervek elkészítése 
és a beruházáshoz szükséges engedélyek beszerzése 
után az új kerékpárút kialakítása idén ősszel kezdőd-
het meg. 

A projekt fenti módosításai a következő, 
január 25-i közgyűlésen kaphatnak 

zöld utat.

A bicikliseké lesz a megújuló Szigeti 
út – új burkolatot kap a Tüzér-
Szigeti csomópont
Mint ismert, a Szigeti út fejlesztésének első ütemé-
ben a Rácvárosi útig tartó új kerékpárút tavaly ősszel 
vált hivatalosan használhatóvá, a második ütemben 
pedig a Megyeri térig újul meg az út. A második 
ütemben először a Szigeti út és a Tüzér utca cso-
mópontját fejlesztik, amelynek keretében megújul a 
jelzőlámpás kereszteződés, az útburkolatot teljesen 
kicserélik, valamint – ahogy az első ütemben – fel-
újítják a vízelvezetési-rendszert is.
A Szigeti úton többek között útszélesítési és járda-
építési munkákat végeznek majd, szintén kicserélik 
a teljes útburkolatot, új buszmegállót létesítenek az 
út déli oldalán (az orvoskarral szemben), megújul a 
közvilágítás is a szakaszon, ahogy a csapadékvíz-el-
vezetési rendszer is. 
A Szigeti út és a Honvéd utca kereszteződésében a 
munkálatok során az útburkolat cseréje és a közvi-
lágítás fejlesztése mellett egy új jelzőlámpás csomó-
pontot alakítanak ki.
A Honvéd utca és a Huszár utca között lecserélik az 
út kopórétegét és új kerékpársávokat festenek fel. A 
Huszár utca és a Megyeri tér közötti szakasz észa-
ki oldalán is új biciklisávot festenek fel, míg a déli 
oldalon új bicikliút épül majd, valamint a Rókus 
sétánnyal szemben egy új buszmegálló és buszvá-
ró is épül a tervek szerint. Az ütem munkálatai a 
Megyeri térnél érnek véget, ahol kiszélesítik a gya-
logátkelőt.

A tavaly indult egyeztetési folya-
matba bevont szervezetek és 

intézmények javaslatait és észrevé-
teleit a városvezetés beépítette a 
végleges dokumentumba, amelyet 
január 25-én fogadhat el a közgyű-
lés. 

 l Pernecker Dávid
Tavaly ősszel számoltunk be arról, 
hogy elkészült a pécsi lakásgazdál-
kodási koncepció közel 200 olda-
las vitaanyaga, amit a városvezetés 
a lakhatási ügyekben érintett civil 
szervezetek, szolgáltatók és szociális 
intézmények bevonásával bocsátott 
társadalmi vitára. A helyi lakásgaz-
dálkodási koncepcióval kapcsolato-
san az elmúlt időszakban több egyez-
tetés is történt, az utolsóra január 
19-én került sor. 
A megbeszélés kapcsán Nyőgéri Lajos 
szociális ügyekért felelős alpolgár-
mester lapunknak elmondta, hogy a 
koncepció tervét az összes tárgyalás-
ba bevont fél megkapta, tehát bőven 
volt idejük arra, hogy végigolvassák, 
tanulmányozzák és véleményezzék 
azt. Mint mondta, a dokumentummal 
kapcsolatban felmerült észrevételeket 
a szervezetek és intézmények képvi-
selői korábban írásban megküldték 

a városvezetés részére, a vállalható és 
jogos javaslatokat pedig a koncepció 
végleges szövegébe már be is építették. 
Az utolsó tárgyaláson – folytatta az al-
polgármester – a módosítások kisebb 
pontosítására került sor.      
Mint ismert, az önkormányzati la-
kásgazdálkodás megújítása kapcsán a 
városvezetés első lépése a teljes pécsi 
lakásállomány felmérése volt, az ered-
mények ismeretében készült el – szak-
értők bevonásával – az alapvetően a 
városi bérlakás-állományra vonatkozó 
koncepció terve, amelyben kijelölik a 
területen megvalósítandó célokat. 

A dokumentum két fő célt 
határoz meg. 

Az egyik cél az, hogy a bérlakások fel-
újításával megfizethető és komforto-
sabb lakásállományt hozzanak létre a 
különböző jövedelmi helyzetben lévő 
háztartások részére, a másik pedig 
az, hogy Pécs bérlakásállományának 
racionalizálása révén hatékonyabb, 
gazdaságosabb, áttekinthetőbb, jogi 
szempontok szerint pedig átláthatóbb 
és korrektebb lakásgazdálkodást (és 
üzemeltetést) hozzanak létre. 
Az lakásgazdálkodási koncepció 
mindemellett hatékonyabban szol-

gálhatja ki a pályakezdő fiatalok, a 
kisgyermekes családok, a szociálisan 
nehéz helyzetben élők, valamint a 
nyugdíjasok igényeit, továbbá előse-

gítheti a város lakosságának megtar-
tását is.
A koncepciót a január 25-ei közgyűlé-
sen fogadhatják el.

Elfogadásra vár a civil szervezetek bevonásával készült lakáskoncepció

Egy új, 700 méteres bicikliút épülhet a Szigeti úton

Megfizethető, komfortosabb bérlakásokat alakítanának kiMegfizethető, komfortosabb bérlakásokat alakítanának ki
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Várhatóan még januárban kiírja a pécsi önkormányzat 
azt a pályázatot, amin bérlőt keresnek egy, a város tu-

lajdonában lévő, most elkészült iparcsarnokba.

 l PécsMa.hu
Még az előző városvezetés indította el, de a mostani zárta le 
azt a csarnokprojektet, amelynek révén a pécsi Matro Kft. új 
korszerű telephelyre költözhetett 2020 nyarán.
Ezt a konstrukciót ismételné most meg a pécsi önkormány-
zat: két városi tulajdonú üzemcsarnok is épül.

Sőt, az egyik már el is készült a Déli Ipari 
Parkban.

Ruzsa Csaba alpolgármester lapunknak elmondta, nemcsak 
várják a munkaerő-fejlesztést tervező helyi cégek jelentkezé-
sét, de piackutatást is tartottak, és annak révén olyan vállal-
kozásokkal egyeztettek, akik nagyobb fejlesztéseket tervez-
nek a közeljövőben. 
„Nem csak egyszerűen bérlőt keresünk. Azt szeretnénk, ha 
a most 1600 négyzetméteres csarnokot a pályázat nyertese 
akár 3-4000 négyzetméteresre fejlesztené idővel, erre lehető-
ség van” – fogalmazott az alpolgármester.
A közgyűlés várhatóan januárban írja ki a pályázatot.

A középtávú szakmai cél a 2024-es 
párizsi olimpiára való felkészülés 

biztosítása.

 l Szakács Miklós
A városháza adott otthont annak az 
örömteli eseménynek, amelyen a Pécsi 
Sport Nonprofit Zrt. két lejáró szerző-
désű olimpikonjával, a triatlonos Bicsák 
Bencével és a paralimpiai aranyérmes 
úszó, Konkoly Zsófiával hosszabbította 
meg kontraktusát, a szintén paraúszó 
Iván Bence pedig első szerződését írhat-
ta alá a városi sportcéggel.
– Három kiváló sportemberrel, és 
nagyon eredményes versenyzővel 
tudtunk szerződést kötni, illetve hosz-
szabbítani, ami miatt nagyon büszkék 
vagyunk – mondta el lapunknak Máté 
János, a PSN Zrt. vezérigazgatója. – 
Bicsák Bence és Konkoly Zsófia már 
eddig is profi szerződéssel rendelke-
zett, de mivel most jártak le a koráb-
bi megállapodások, időszerű volt a 
hosszabbítás, nagy örömünkre mind 
a ketten velünk közösen képzelik a 
jövőt. Iván Bence, aki szintén nagyon 
szép eredményeket ér el, most először 
kapott szerződést, ő egy amatőr meg-
állapodás keretében kaphat így a jövő-
ben támogatást a felkészüléséhez. 

A középtávú szakmai cél 
mindhármuk esetében 
a párizsi olimpiára való 

felkészülés megfelelő 
biztosítása.

Máté János örömét fejezte ki, hogy a 
város is a pécsi olimpikonok mellett 
áll, köszönetet is mondott, amiért a 
városvezetés méltó környezetet és kö-
rítést biztosított a szerződések aláírá-

sainak. Azt is kiemelte a sportvezető, 
hogy bár egy-egy ilyen siker esetén 
rend szerint ő jelenik meg arccal a 
városi cég részről, de a PSN-en be-
lül nagyon sokan, a kommunikációs 
munkatársaktól kezdve, az irodai sze-
mélyzeten át a gazdaságisokig nagyon 
sokan dolgoznak azért nap mint nap, 
hogy hasonlóan előremutató megálla-
podások születhessenek meg.
– A Sportiskolában pallérozódó te-
hetséges sportolók nagy része egy 
idő után feljebb lép – mondta Máté 

János. – Sok fiatalt adunk a PVSK 
vízilabdacsapatába, a PMFC-be is, 
de ez így is van rendjén, hiszen a 
PSN célja a pécsi tehetségek nevelé-
se a város számára. Konkoly Zsófia, 
Bicsák Bence és Iván Bence esetében 
azonban olyan sportágakról van szó, 
ahol a kimenetet is mi jelentjük. Nagy 
örömmel állunk hát mögöttük, és te-
remtjük meg a nyugodt felkészülés-
hez szükséges körülményeket, hogy 
minél több közös sikernek lehessünk 
együtt a részesei a jövőben is.

Három olimpikonjával kötött új szerződést a PSN

Fejleszteni kész cégeket 
keresnek az önkormányzati ipari csarnokba
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Tízszázalékos béremelést tervez idén a Tüke 
Busznál a pécsi önkormányzat vezetése. Ezt 

Ruzsa Csaba árulta el lapunknak. Az alpolgármes-
tert eredetileg arról a feszült helyzetről kérdeztük, 
ami az elmúlt napokban a cégnél az igazgatóság 
elnökével készült interjú miatt alakult ki, de nem 
csak erről beszélt lapunknak. Bemutatta a Tüke 
Busz anyagi helyzetét, nehézségeit, a kialakult 
bérprobléma okait, és az annak megoldására tett 
erőfeszítéseket is.

 l Nimmerfroh Ferenc
Három hónappal ezelőtt egy egyetemi magazinban 
megjelent interjú most vetett hullámokat a Tüke 
Busz Zrt. körül a napokban. Bánkuti István, a Tüke 
Busz átmenetileg vezérigazgatói pozíciót is betöltő 
igazgatósági elnöke a Pemonline-nak a következő-
ket mondta a sofőrök és ellenőrök stílusát az egye-
temisták tapasztalataira hivatkozva bíráló újságírói 
kérdésre:

 Ä „Kényszerhelyzetben vagyunk, hiszen nagyon 
kevés buszsofőr van… Sajnos valóban van egy 
csomó buszvezető, aki pallérozatlan és bunkó 
módon tud megnyilvánulni… Bízom benne, 
hogy a többség nem ilyen, de biztos vannak azért 
bőven.”
 Ä „Itt sincs túljelentkezés, 20 ellenőrünk van, akik 
10 párt alkotva járnak. Túlterheltek, 8 órát utaz-
nak naponta és biztos akad, aki a rossz tulajdon-
ságait munkaidőben fejti ki. De tudom, hogy 
vannak jó fejek is és vannak, akik kevésbé azok. 
Igyekszünk kiszűrni a jobbakat, de mi is tévedhe-
tünk és néha becsúszik egy-egy hiba.”

Január 17-én délben buszsofőrök dudálós tiltakozást 
tartottak a buszvégállomásokon, aminek elvileg a 
vezérigazgató interjúja volt a kiváltó oka, de képvise-
lőjük alapvetően a bérek alacsony voltát kifogásolta 
sajtónyilatkozataiban.
Ruzsa Csaba alpolgármester az üggyel kapcsolatban 
elmondta: a városvezetés vizsgálatot indított a Bán-
kuti-interjú miatt, és amíg az le nem zárul – bár az 
igazgatóság elnöke felajánlotta lemondását – bizto-
san nem lesz változás a cég vezetésében.

Az alpolgármester kérésünkre kontextusba helyezte 
a történetet, összefoglalta, milyen helyzetben van a 
Tüke Busz, mi a cégnél tapasztalható (bér)feszültség 
oka, és mi várható idén. 

A bérprobléma
Az alpolgármester elmondta: a bérprobléma fő oka, 
hogy a hazai tömegközlekedési ágazat más cégeihez 
képest az elmúlt tíz évben a Tüke Busznál kisebb volt a 
béremelés, mint máshol. Az előző városvezetés ezen a 
helyzeten nem változtatott, a mostani városvezetés vi-
szont szerinte az önkormányzat nehéz gazdasági hely-
zete ellenére is folyamatosan, erőn felül próbál tenni 
a bérlemaradás csökkentéséért. Jellemző adat, hogy 
2017-ben és 2018-ban az inflációval legfeljebb azonos 
bérfejlesztést kaptak a buszvezetők, 2020-ban és 2021-
ben viszont az infláció mértékét meghaladó volt a 
buszvezetők bérfejlesztése: ők 2020-ban 4 százalékos, 
2021-ben pedig 4,45 százalékos béremelést kaptak – 
mondta az alpolgármester. A jelenlegi városvezetés 
a lehetőségein belül ezzel a reálbérek növelését, és a 
korábban kialakult bérelmaradás mértékének csök-
kentését, azaz a bérek felzárkóztatását célozta. Ruzsa 
Csaba elárulta: 2022-ben újra infláció feletti, tíz száza-
lék körül béremelést terveznek, ez mintegy 250 millió 
forint plusz forrást igényel a városi költségvetésből. 

Gazdasági helyzet
Azt, hogy mennyire erőn felüli az összességében 250 
millió forintos idei béremelési keret, jól mutatja, 
hogy immár harmadik éve mintegy évi egymilliárd 
forintos hiánnyal küzd a cég – fogalmazott Ruzsa. 
Ennek a hiánynak a legnagyobb oka a koronaví-
rus-járvány, amelynek kormányzati kezelése, főként 
az ingyenes parkolás elrendelése leginkább a vidéki 
városok közösségi közlekedését sújtotta. Bár beiga-
zolódott, hogy a közösségi közlekedés nem jelent 
érdemi kockázatot a járvány terjedésében, és azóta 
megszűnt az ingyenes parkolás lehetősége is, a bu-
szokra mégsem tértek vissza az utasok, helyette in-
kább autóznak, ami jelentős forgalomnövekedést 
okozott – fejtegette az alpolgármester. 
Az utasok távolmaradása miatt, a járvány előtti idő-
szakhoz képest 40 százalékkal esett vissza a Tüke 

jegyárbevétele, miközben a százmilliós kormányzati 
támogatás is fokozatosan elolvadt. Ráadásul az inflá-
ciós hatás emeli a cég költségeit. Csak az üzemanya-
gár drágulása több mint 300 millió forintos többlet-
kiadást okozott a társaságnak 2021-ben.
Az önkormányzat az elmúlt három évben évente 
több mint 2,3 milliárd forintot adott a cégnek a mű-
ködésre és a fennálló hitelek törlesztésére, miköz-
ben az ötmilliárdos éves árbevételből egymilliárd 
minden évben kiesett a koronavírus-járvány hatásai 
miatt.

A Volánbusz-pletkya
Rákérdeztünk arra a pletykára is, miszerint a Vo-
lánbuszhoz kerülhet a pécsi közösségi közlekedés. 
Ruzsa Csaba szerint valószínűleg az a téves feltéte-
lezés lehet e mögött, hogy többen azt gondolják, a 
városnak ebben az esetben nem kerülne pénzbe a 
közösségi közlekedés fenntartása. Ez azonban nem 
igaz, a Volánbusztól vásárolt szolgáltatás valószínű-
leg drágább lenne, miközben a város elvesztené a 
vállalat irányítását is. A saját cég fenntartása ol-
csóbb működtetési forma, jelentette ki az alpolgár-
mester, ráadásul a döntések helyben születhetnek 
meg.
– A pécsi városvezetés emiatt még csak nem is mér-
legelte ezt a forgatókönyvet, a város a közösségi köz-
lekedés megtartásában érdekelt – így Ruzsa Csaba.

A kialakult feszültség
Az alpolgármester beszélt arról is, hogy a városve-
zetés tisztában van a Tüke Busz Zrt. helyzetével, a 
megemelkedett üzemanyagárak miatt heti szintű 
pénzügyi egyeztetést folytat a cég vezetésével a mű-
ködőképesség folyamatos fenntartása érdekében. 
Ruzsa szerint a cég pénzügyi állapota, a bérigény, a 
mindennapi konfliktusok hónapok óta jelentős fe-
szültséget generáltak mind a cég vezetésében, mind 
a munkavállalókban. 
– A városvezetés ezért mind a cégvezetéstől, mind a 
munkavállalóktól azt kéri, hogy a kialakult helyzetre 
legyenek tekintettel, és a korábbinál is tapintatosab-
bak, türelmesebbek legyenek egymással – fogalma-
zott Ruzsa Csaba.

Feszültség a Tükénél: Feszültség a Tükénél: 
infláció feletti béremelést terveznekinfláció feletti béremelést terveznek
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Új beszállítókat vár a SPAR Pécs körzetéből
Nagyon sok kiváló élelmiszert, kézműves ter-

méket előállító családi-, és kisvállalkozás 
küzd azzal a nehézséggel, hogy nem talál utat 
a fogyasztókhoz. A SPAR helyi termelőknek indí-
tott beszállítói rendszere nekik kínál lehetőséget 
azzal, hogy az üzletlánc polcaira is felkerülhet-
nek termékeik. 

A Régiók Kincsei program közvetlen támogatást 
nyújt a hazai agrárágazatban tevékenykedő kister-
melőknek, miközben termékeik révén egészséges, 
jó minőségű, magyar élelmiszerekhez juttatja a 
vásárlóit. Egy csokorba gyűjtik a helyi kistermelők 
legjavát, a polcokon pedig a piros almás logóval 
ellátott termékek egyértelműen jelzik a vevők felé, 
hogy az ilyen áru megvásárlásával nem csak jó 
minőségű élelmiszerhez jutnak, de közvetlenül is 
támogatják a hazai kistermelőket és munkahelyek 
teremtéséhez járulnak hozzá. 
A SPAR 2022-ig hat regionális központot alakít ki az 
országban Nyíregyházán, Pécsett, Győrben, Székes-
fehérváron, Zalaegerszegen és Hódmezővásárhe-
lyen. Ezek egyfajta logisztikai központként juttatják 
majd el az almás védjeggyel ellátott hazai termé-
keket a térségükben lévő nagyáruházak polcaira, 
hangsúlyt fektetve a környezetvédelmi szempon-
tokra, vagyis arra, hogy a szállítási-, az üzemanyag-, 
és az egyéb költségek a lehető legkisebbek legyenek. 
Most olyan kistermelőket, vállalkozásokat keres 
a SPAR, akik termékeikkel értéket képviselnek, 

„helyi hősökként” a közösségük elismert tagjai, és 
termelésük helyszíne a pécsi régióközpont 50 km-
es sugarú körzetében található. A vállalat számára 
eddig is elsődleges cél volt a magyarországi terme-
lők és vállalkozások támogatása, a forgalmazott 
élelmiszeráruk több mint 90 százaléka már most 
is hazai forrásból származik. Az 1,7 milliárd forint 
értékű „Régiók Kincsei” program pedig tovább 
növeli a magyar kistermelő beszállítók értékesíté-
si lehetőségeit. A SPAR számára fontos szempont, 

hogy miközben a tervek szerint 2022-re legalább 
száz kistermelő válik beszállítói partnerré, egyúttal 
bővül az árukínálat is. A helyi lakosok által ismert 
gazdák „piros almás” termékei tovább színesítik a 
vásárlói élményt, és még közvetlenebbé teszik az 
áruházak és a fogyasztók kapcsolatát. 

A „Régiók Kincsei” programba a következő 
online felületen lehet jelentkezni: 
https://beszport.spar.hu/hu/regiok-kincsei

Do you speak English? – kérdezi a fiatal férfi, 
majd előad egy történetet, melynek végén ter-

mészetesen pénzt kér. Egy éven belül két teljesen 
különböző sztorival találta meg ugyanazt a pécsi 
járókelőt, olvasónkat, aki nem volt rest megírni ta-
pasztalatait. Olvasói levél.

„A napokban elkeserítő élményben volt részem, 
amelyet szeretnék a lap olvasóival is megosztani. Im-
máron másodszor futottam bele abba a Pécs utcáit 
rovó fiatal férfiba, aki mérsékelten meggyőző brit 
akcentussal szólítja le a gyanútlan járókelőket, majd 
megpróbál pénzt kicsalni belőlük. A két találkozó 
között csaknem egy év telt el, és bár ez idő alatt a 
férfi álidentitása ugyanaz maradt, a kerettörténete 
sokat változott.
Az első incidens 2021 áprilisában történt. Éppen ha-
zafelé tartottam, amikor is a Széchenyi téri Aranyci-
pó sarkánál rám köszönt a férfi, majd megkérdezte, 
beszélek-e angolul. Természetesen megálltam, és 
megkérdeztem, miben tudok segíteni. Ekkor ő be-
lekezdett a monológjába, miszerint Manchesterből 
származik, de jelenleg kérdéses, hogy vissza tud-e 
jutni Angliába, ugyanis a koronavírus súlyosbodása 
miatt másnaptól beutazási korlátokat vezetnek be. 
Elmondása szerint egy barátja még aznap el tudná 
vinni Budapestig, viszont a repülőjegy kapcsán még 
szüksége lenne némi pénzbeli kiegészítésre. Mikor 
rákérdeztem, mennyi pénze van jelenleg, azt mondta, 
3000 forint, és összesen 10 ezer forintra lenne szük-
sége. Nyilvánvalóan érzékeltem, hogy mire megy ki 
a játék, de gondoltam, egy darabig még hallgatom, 
hátha megtalálom a buktatót a sztorijában. Pénzt 

még akarva sem tudtam 
volna adni neki, mivel 
pont otthon felejtettem 
a pénztárcámat. Miu-
tán ezt közöltem vele, 
megpróbált meggyőzni, 
hogy kérjek kölcsön a 
barátaimtól. Ezt persze 
nem terveztem megten-
ni, viszont támadt egy 
ötletem. Megkértem a 
férfit, hogy adja meg az 
elérhetőségét Faceboo-
kon, és később ráírok 
a helyzet kapcsán. Így legalább az alapadatait kide-
ríthettem volna (már amennyiben nem kamuprofilt 
használ). A válasza önmagáért beszélt: a barátnőjével 
közös Facebook-fiókjuk volt, de sajnálatos módon 
kiderült, hogy a párja megcsalta őt, ezért letörölte 
ezt a fiókot, és a szakítás után nem volt kedve újat 
létrehozni. Így lett vége az első beszélgetésünknek. A 
találkozást követően több ismerősöm is jelezte, hogy 
velük is megesett ugyanez.
Tegnap (2022. január 19.) a Citrom utca végén 
szólított le ugyanez az ember. Mivel sok idő eltelt 
az imént megosztottak óta, a »Sorry, do you speak 
English?« kezdőszöveg még nem volt elég ahhoz, 
hogy rögtön felismerjem az illetőt. Beszélgetni kezd-
tünk, de amint felvezette a szokásos körülményeket 
(Manchesterből származik, szorult helyzetbe került), 
tudtam, kivel van dolgom. Gondoltam, megvárom, 
amíg a történet végére ér, úgy izgalmasabb lesz 
szembesíteni a ténnyel, hogy ezt velem egyszer már 

eljátszotta. Csakhogy 
most egy új történet 
fogadott. Főhősünk 
ezúttal egy OTP-au-
tomatából vett le 200 
ezer forint készpénzt, 
amit a sorban mö-
götte álló ember még 
a helyszínen ellopott 
tőle. A fiatal férfi fon-
tosnak tartotta ki-
hangsúlyozni, hogy a 
tolvaj cigány (gypsy) 
származású volt – ezt 

elmondása szerint könnyen megállapította, hiszen 
»ők máshogy néznek ki, mint mi«. Ekkor döntöttem 
úgy, hogy leállítom a performanszát. Mélységesen 
feldühített, hogy a férfi ezúttal a puszta megvezet-
hetőség helyett az emberek rasszista előítéleteire és 
sztereotípiáira alapozva, illetve azokat elmélyítve 
próbál pénzhez jutni. Ezt vele is közöltem, egy pont 
után magyarra váltva, amire persze előkerültek az 
»I don’t understand you, Miss« frázisok. Mivel elég 
feldúlt voltam, egyre többen kezdtek nézni minket, 
ezért a férfi inkább elköszönt.
Levelemmel figyelmeztetni szeretném mindazokat, 
akiket esetleg megtalálna a szóban forgó csaló. (Ha 
pedig szeretnének nálam egy fokkal agyafúrtabban 
eljárni, készségesen hívják ki neki a rendőrséget, 
hiszen utcai rablás áldozata lett. Még ha ad is egy 
személyleírást egy nemlétező személyről, legalább a 
hatóság felveszi az adatait.)”
(Olvasónk neve közlésének mellőzését kérte.)

Olvasónk kétszer is ugyanabba a vélhetően álangol svindlerbe botlott
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Különösen nagy vagyoni hátrányt 
okozó hűtlen kezelés gyanúja 

miatt újabb feljelentés született egy 
hosszú, évek óta húzódó ügyben. A 
gyanú szerint csaknem félmilliárd fo-
rintnyi követelést nem sikerült több 
mint 10 évig érvényesítenie a városi 
vagyonkezelő korábbi vezetőinek. A 
régi és bonyolult ügylet részleteit a 
pécsi önkormányzati cégek átvilágí-
tását végző szakértők derítették fel, 
és sikerül köddé válása előtt a fél-
milliárdos ingatlanvagyont is meg-
szerezni – írja a pécsi önkormányzat 
közleménye.

 l PécsMa.hu
Az ügy még 2008-ban kezdődött.  
A PVH jogelődje, a Pécs Holding Zrt. és 
egy befektető kötött szerződést a Búza 
téri kispiac területének fejlesztésére.  
A konstrukció lényege: a fejleszteni kí-
vánt telket az önkormányzat vagyon-
kezelője biztosítja, a vállalkozó pedig 
lakóingatlanokat és egy közel ezer 
négyzetméteres üzletházat épített vol-
na a Pécs Holding részére.
Az eredeti szerződést összesen hat 
alkalommal módosították. Az önkor-
mányzat befektetése egészen mostaná-
ig nem térült meg. 

Projektcégek hálójában

2008
Létrejön az eredeti keretmegállapodás 
a Pécs Holding (a későbbi Pécsi Va-
gyonkezelő) és a Minerva-Udvar Kft. 
mint vállalkozó között. Az első szer-
ződés szerint az ingatlanfejlesztésnek 
2012-ben le kellett volna záródnia, 
azonban az eltelt több mint 12 év alatt 
a várt beruházás nem valósult meg.
A Pécs Holding és a Minerva-Udvar 
Kft. ebben az időben közös projektcé-
get hozott létre, ez volt a Pécsi Kispiac 
Kft. A Pécs Holding ide apportálta a 
fejlesztés alapjául szolgáló ingatlano-
kat, cserébe 99 százalék részesedése 
volt a projektcégben, szemben a Mi-
nerva-Udvar Kft. egy százalékával.

Nagy értékű telekből 
fedezetlen és behajthatatlan 

követelés.

A telket a Pécs Holding biztosította a 
projekthez, a Minerva-Udvar pedig 
465,5 millió forinttal lett adósa a Pécs 
Holdingnak azáltal, hogy a telket tulaj-
donló projektcég – a Pécsi Kispiac Kft. 
– Pécs Holdingos üzletrészét megvá-
sárolta. Az üzletrészvásárlás azonban 
valós pénzmozgás nélkül történt, tehát 
az ügylethez pénzre nem volt szükség. 
Ezt követően a tulajdoni viszonyok 
megfordultak, a Pécs Holding egy szá-
zaléka állt szemben a Minerva-Udvar 

Kft. 99 százalékával. A város tulajdo-
nából szempillantás alatt kikerült egy 
értékes belvárosi ingatlan anélkül, 
hogy az ügyletből a városnak bevétele 
származott volna, vagy akár csak bár-
milyen biztosítéka lett volna a megté-
rülésre.
A vállalkozó, az így keletkezett adóssá-
got a felépítendő ingatlan néhány üz-
lethelyiségének tulajdonba adásával, 
illetve 53 millió forint egyéb úton való 
teljesítésével egyenlítette volna ki 4 év 
alatt.

2010
A vállalkozó az ingatlanfejlesztést több 
ütemre darabolja, ezért a Pécsi Kispiac 
Kft. mellett létrejön három újabb pro-
jektcég. A Pécs Holding utódja, a PVH 
Zrt. mindegyikben 1 százalékos üzlet-
résszel rendelkezett.
2010-ben már túl vagyunk az erede-
ti szerződés harmadik módosításán 
is. Ebben az időben megfogalmazó-
dik annak az aggálya, hogy a Miner-
va-Udvar Kft. vagy valamely projekt-
cég csődje esetén a vállalkozó, a Pécs 
Holding követelését nem tudja telje-
síteni.
Ennek ellenére a Pécs Holding valós 
biztosítékot nem kapott az üzletház 
megépítésével kapcsolatban, ugyan-
akkor a teljesítési határidőket eltolták.

2017
Eltelt közel 10 év és egy újabb hatá-
ridő-módosítással a felek 2020. jú-
lius 14. napjában határozták meg a  
projektzárást.

2017–2019
Az említett projektcégekben már nincs 
is ingatlanvagyon. Ezeket ugyanis há-
rom újonnan létrehozott cégbe juttatta 
a Minerva-Udvar Kft., az önkormány-

zati vagyonkezelő tudta nélkül. Ezen 
cégekkel a Pécsi Vagyonhasznosítónak 
korábban szerződéses kapcsolata nem 
volt. Felmerül a kérdés, hogy a közel 
500 millió forintos követelés akkor ki-
vel szemben érvényesíthető?

Szerződésmódosításokon 
át veszett el a kötbér
Az eredeti szerződés alapján 2012-re 
véget kellett volna érnie a projektnek 
úgy, hogy az önkormányzat vagyonke-
zelő cége mintegy 1000 négyzetméte-
res üzletházzal gazdagodik. Azt, hogy 
a kivitelező cég újra és újra mentesült 
a kötbérek, kamatok megfizetése alól, 
2019-ig összesen 6 szerződésmódosí-
tásnak köszönheti. 

Üzletház nincs, 
ingatlanvagyon nincs, 
pénz nincs
2021 novemberéig:

 Ä a projekt területén legalább 5 la-
kóház megépült és értékesítették 
is őket, de a telket biztosító ön-
kormányzati cég követelését nem 
egyenlítették ki;
 Ä csaknem félmilliárd forintnyi köz-
vagyon nem térült meg, ennek 
érdekében a PVH korábbi vezeté-
se semmilyen érdemi intézkedést 
nem tett, sőt közreműködött a ha-
táridők hosszabbításában;
 Ä a tagi kölcsön és kamatai nem té-
rültek meg az eltelt több mint 10 
év alatt, de a PVH korábbi vezetői 
több alkalommal kötbérről és ka-
matkövetelésről is lemondtak;
 Ä az eredeti projektcégből kikerült 
a vagyon, addig ismeretlen cégek 
szerezték meg a fejlesztési területet;
 Ä a beruházással érintett ingatlanok 
már nem is az eredeti vállalkozó 
tulajdonában vannak, azon három, 

korábban ismeretlen cég szerzett 
ráépítéssel tulajdonjogot;
 Ä a 12 év alatt a PVH csaknem fél-
milliárdos követelésének nem volt 
semmiféle biztosítéka, fedezete.

Feljelentés 
és megoldás is született 
Különösen nagy vagyoni hátrányt 
okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt 
született feljelentés. Ezzel együtt is 
megoldódik a régi és kusza ügy. Az 
igen hosszú tárgyalási folyamat végén 
a jelenlegi tulajdonos cégek képvise-
lőivel sikerült a PVH-nak új megálla-
podást kötni, a vagyonrendezéshez a 
cégek pozitívan álltak. Pécs közgyűlé-
se 2021 novemberben döntött arról a 
javaslatról, amely szerint

 Ä a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. szá-
mára valódi értéket nem képviselő 
vagyonelemeket érdemi ingatlan-
területekkel váltják ki, ezek értékét 
emelni is sikerült;
 Ä ez az emelés némileg kompenzálja 
a korábbi PVH-vezetés idején elen-
gedett kötbéreket, kamatigényeket;
 Ä 22,7 millió forintot is kap teljesítés-
ként a PVH Zrt.;
 Ä csaknem 4 millió forintért meg-
vásárolják a PVH 1 százalékos 
üzletrészeit is a mára kiüresedett  
projektcégekből;
 Ä az önkormányzat vagyonhasznosí-
tó cége 512,7 millió forint összér-
tékű ingatlanvagyonra tesz szert;
 Ä ezek az ingatlanelemek a PVH saját 
bevételeit tudják növelni.

A PVH jelenlegi vezetése a novemberi 
közgyűlési döntést követően tavaly év 
végén meg is kötötte a fenti célok érde-
kében azokat a szerződéseket, amelyek 
az önkormányzati vagyon megtérülé-
sének garanciáit jelentik.

Félmilliárd forintos ingatlanvagyont szerez vissza a város

Az átvilágítást végző szakemberek derítették fel a régi ügy részleteitAz átvilágítást végző szakemberek derítették fel a régi ügy részleteit
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Még nagyobbat fog szólni a Pécsi Nemzetiségi Hagyományőrző Fesztivál!

2021 abszolút sikeres év volt a he-
lyi Nemzetiségi Tanács számára, 

2022 pedig még ennél is jobb lehet. 
Egy, a város különböző népcsoportjai 
és civil szervezetei számára beren-
dezett iroda átadása mellett tavaly 
színes programok lebonyolításával 
is tarkították az esztendőt, amelyről 
Auth István nemzetiségi tanácsnok 
beszélt lapunknak, az idei célokat is 
némileg előrevetítve. 

 l PécsMa.hu
Ahogy 2020-ban, úgy 2021 első felé-
ben is megnehezítette a működést a 
koronavírus-járvány: az első félévben 
a városéhoz hasonlóan a nemzetiségi 
önkormányzatok testületei sem ülé-
seztek, ahogy a Nemzetiségi Tanács 
sem. 

Ennek ellenére impozáns 
programkínálat állt össze 

tavaly.

Jeles események: 
 Ä Június 16-án került sor a pécsi 
Nemzetiségi és Civil Iroda ünnepé-
lyes megnyitójára. 
 ÄAz átadott irodában elsőként 
Avanesian Alex, az örmény kultu-
rális központ vezetője nyitotta meg 

az „Örmény ország 13 fővárosa” 
című kiállítást.
 ÄAz örmény kiállítás keretében júni-
usban megrendezték az „Interaktív 
városnézést” a Babits Gimnázium-
mal közösen.
 Ä Júliusban baranyai ortodox templo-
mok képeit csodálhatták meg az irodá-
ba látogatók a Pécsi Szerb Önkormány-
zat által rendezett kiállítás keretében.
 ÄOktóberben a Pécsi Ruszin Nem-
zetiségi Önkormányzat „Ruszinok 

rutin szemmel” című fotókiállításá-
nak megnyitójára került sor.
 ÄNovember 11-én igazi látványosság 
volt a Pécsi Német Önkormányzat 
Márton-napi rendezvénye. Az iro-
dában pedig magyarországi német 
tematikájú fotókból nyílt vándor-
kiállítás.
 Ä Szeptember 4-én megrendezték a 
Nemzetiségi Hagyományőrző Fesz-
tivált a Széchenyi téren, ami hatal-
mas siker volt.

 ÄA Nemzetiségek Napját december 
18-án, a Pécsi Horvát Színházban 
tartották. 2021-től immár a Város 
Napján került sor a Faluhelyi Fe-
renc-díj átadására.
 ÄMegjelent a város új honlapján a 
Nemzetiségi Tanács. Emellett a ta-
nács Facebook-oldalán folyamato-
san értesülhetnek az érdeklődők a 
rendezvényekről, programokról.

2022-es tervek
 ÄA tervek közt szerepel a nagy sikerű 
hagyományőrző fesztivál megren-
dezése, melyet idén akár 2 naposra 
bővítve, testvér- és partnervárosok 
közreműködésével szervezne meg a 
Nemzetiségi Tanács.
 ÄA Nemzetiségi és Civil Iroda to-
vábbra is havonta megújuló kiállí-
tásokkal, programokkal nyújt majd 
betekintést a népcsoportok életébe, 
szokásaikba, hagyományaikba.
 ÄHa minden terv szerint alakul, 
az idei évben első alkalommal, 
a Nemzetiségek Napján adják át 
a város nemzetiségi ösztöndíját, 
mellyel azokat a fiatal tehetségeket 
szeretnék motiválni, akik a nem-
zetiségi létben megtalálták saját 
identitásukat, azonosulni tudnak a 
kisebbségek közös értékeivel, fon-
tosnak tartják küldetésüket.
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Visszautalják a pécsi önkormányzat tisztség-
viselői a nettó bérük emelésének összegét a 

városnak. A polgármesterek fizetésemelésére a 
kormány kötelezte az önkormányzatokat, ám a 
megyei jogú városoknak, így Pécsnek sem biztosí-
tott ehhez fedezetet – áll az önkormányzat közle-
ményében.

 l PécsMa.hu
Mint írja a városháza, papíron emelkedik, a valóság-
ban változatlan marad a pécsi polgármester fizetése. 
A vonatkozó kormányrendelet alapján csaknem 25 
százalékkal emelte az önkormányzat Péterffy Attila 
illetményét január 1-jétől. 

Bár a béremelés kötelező, ennek 
fedezetét a kormány nem biztosította az 

önkormányzat számára.

A közleményből az is kiderül: mivel 
Pécsett az alpolgármesterek fizetése 
is a polgármesteri fizetéshez kötött, 
ezért az is arányosan emelkedhet 
január elsejétől. Erről a közgyűlés ja-
nuári ülésén döntenek a képviselők. 
Ugyanakkor a város mindhárom al-
polgármestere leszögezte: ők szintén 
visszautalják a fizetésük és költségté-
rítésük emeléséből származó külön-
bözetet a pécsi önkormányzatnak.
A közgyűlés megválasztott tisztség-
viselői „így tudják garantálni, hogy 
az önkormányzat ne sértsen tör-
vényt, ugyanakkor a kormány által 
hozott intézkedés ne jelentsen újabb 
terhet az amúgy is feszített költség-
vetés számára” – zárul a városházi 
közlemény.

Egy telefonlehallgatásokra tá-
maszkodó nyomozati anyag sze-

rint a pécsi egyetem jogi karán is 
intézett sikeres vizsgákat másoknak 
a Völner-ügy kulcsszereplője, Schadl 
György. Pécsre többek között Rogán 
Antal miniszter kabinetfőnökének ér-
dekében telefonált le.

 l Nimmerfroh Ferenc
Völner Pál korábbi államtitkárt, fide-
szes országgyűlési képviselőt decem-
berben hivatali vesztegetéssel és más 
bűncselekményekkel gyanúsították 
meg. A gyanú szerint Völner alkal-
manként 2–5 millió forintot kapott 
Schadl Györgytől, a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kar elnökétől, és cseré-
be különböző ügyeket intézett neki. 
Schadl György telefonbeszélgetéseit a 
hatóság hónapokig lehallgatta. Az ügy 
közel kétezer oldalas nyomozati anya-
ga a 444 nevű lap birtokába került,  
mely több cikket is megjelentetett az 
elmúlt napokban a témában.

Rogán embere úgy 
vizsgázott, hogy ott sem 
volt
Első cikkükből kiderült: Schadl Györ-
gyöt sokan keresték például azért, 
hogy segítsen a jogi diplomájukhoz 
szükséges vizsgák letételében. A nyo-
mozati anyag szerint Schadl segített is 
ezeknek a vizsgáknak az elintézésében, 
közbenjárt például Rogán Antal kabi-
netfőnöke, Nagy Ádám érdekében is. 
Nagy a Pécsi Tudományegyetem jogi 
karának hallgatója.

A cikk több 
telefonbeszélgetés leiratát is 
közli a nyomozati anyagból. 

Schadl például május 25-én a Pécsi 
Tudományegyetem Büntető és Polgári 
Eljárásjogi Tanszékének egyik tanár-
segédjével beszélt, a nyomozók sze-
rint Rogán Antal kabinetfőnökéről. A 
nyomozati anyag, a telefonbeszélgetés 
leirata szerint a tanársegéd gyakorlati-
lag megüzente Schadllal Rogán embe-
rének, hogy sikerült a vizsgája, pedig 
Nagy Ádám ott sem volt a vizsgán.
Egy másik esetben pedig Schadl meg-
ígérte egy végrehajtónak, hogy a lánya 
vizsgájának ügyében közbenjár a kar 
dékánjánál. 
A PTE etikai- és vizsgaszabályok meg-
sértésének gyanúja miatt vizsgálatot 
indított az ügyben, és felfüggesztette 
az érintett tanársegéd vizsgáztatási 
jogát.
A Népszava a jogi kar dékánjára, dr. 
Fábián Adriánra hivatkozva megírta: 
a tanársegéd elismerte, hogy Schadl 

György kérésére valóban segített ab-
ban, hogy Rogán kabinetfőnöke, Nagy 
Ádám vizsga nélkül szerezzen érdem-
jegyet. A tanársegéd a dékánnak azt 
mondta, nem kapott pénzt a segítség-
nyújtásért, baráti szívességet tett, amit 
megbánt.
Mellár Tamás pécsi ellenzéki országy-
gyűlési képviselő szerint kézi irányí-
tással használták Schadl Györgyöt, aki 
hol pénzt vitt kormánytagoknak, hol 
pedig egyetemi vizsgákat intézett.

Mellár: a Fidesz 
Magyarországán nincs 
szükség tudásra
Mellár online sajtótájékoztatón reagált 
a Völner-ügy újabb botrányos szálára. 
Mellár Tamás szerint bebizonyoso-
dott, Rogán Antal miniszter köre is 
érintett a Völner-ügyben. Elmondta, 
nagyon súlyos az ügy, hiszen hatalom-

mal való visszaélésről, befolyással való 
üzérkedésről van szó. Felszólította az 
érintett egyetemeket, hogy azonnal 
indítsanak vizsgálatot. Mint mondta, 
tudja, hogy a PTE már megtette ezt, de 
szerinte félő, hogy az érintett tanárse-
géddel fogják elvitetni a balhét, pedig 
egyértelmű, hogy pozíciójából adó-
dóan nem tudott volna ilyen ügyeket 
elintézni.

Mint mondta, úgy 
tűnik, hogy a Fidesz 

Magyarországán nincs 
szükség tudásra, elég a 

hatalom, ha valaki diplomát 
akar szerezni.

„Ennek véget kell vetni, még hetvenöt 
nap és leváltjuk őket, visszaállítjuk a 
tudás és a tanulás becsületét” – fogal-
mazott az évtizedek óta a pécsi egye-
tem közgazdaságtudományi karán ok-
tató Mellár Tamás.

Hétköznapi korrupció, 
szatyorban vitt milliók
A cikksorozat második részéből kide-
rült:

 ÄVölner Pál és Schadl György szinte 
teljes nyíltsággal telefonáltak biz-
niszeikről, mintha egyáltalán nem 
féltek volna a lebukástól.
 ÄAnnyira sérthetetlennek érezték 
magukat, hogy Schadl a miniszté-
rium bejáratánál adott át Völner-
nek hárommillió forintot. Máskor 
az irodájába vitte egy üveg ital kí-
séretében.
 ÄAz igazságügyi vezetők és az em-
bereik teljesen hétköznapi módon 
szervezték és intézték a sötét ügye-
iket.

A pécsi egyetemig érnek a Völner-ügy szálai

Polgármesteri fizetésemelés: visszautalják a különbözetet a tisztségviselők
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A létesítmény 2,8 milliárd forint 
állami támogatásból készül el, a 

kivitelezés az előzetes ütemtervek 
szerint több mint egy évig tart majd 
– tájékoztatta lapunkat a Pécsi Tudo-
mányegyetem.

 l PécsMa.hu
Mint írja a PTE, az egyetem a Nem-
zeti Reprodukciós Módszertani Kuta-
tóközpont létrehozására 1,7 milliárd, 
míg a Családbarát Szülészet pályázati 
program keretében további 301 millió 
forint támogatásban részesült, a for-
rásból egyrészt orvosi és kutatási esz-
közöket szereztek be, másrészt ez az 
alapja a leendő beruházásnak.
A magyar állam további 807 millió fo-
rinttal támogatja a projektet, mely során 
bővül a reprodukciós központ, valamint 
átépítik és korszerűsítik a pécsi szülészeti 

és nőgyógyászati klinikát: tágas, modern 
fogadóteret alakítanak ki, és duplájára 
emelik a jelenlegi ágyszámot.

Családias, kétágyas, 
kényelmes kórtermeket 

hoznak létre.

Az ellátás a legkorszerűbb eszközök-
kel, kibővített laboratóriumokban 
zajlik majd, emellett önálló kutatóla-
boratóriumot is kialakítanak. 
Dr. Várnagy Ákos, a reprodukciós 
központ szakmai vezetője mindennek 
kapcsán azt közölte:
„A pályázatok másik célja, hogy a kli-
nika szülészeti ellátását a családbarát 
elvárásoknak még jobban megfelel-
tessük. Ennek keretében megújul az 
összes szülőszoba, az intenzív osztály 
és a császármetszés utáni édesanyák 

megfigyelésére szolgáló kórtermek is. 
Ugyancsak teljes egészében korszerű-
sítik a gyermekágyas osztályt, melynek 
igen fontos része a kismamák kényel-
mét szolgáló légkondicionáló beren-
dezés beépítése.”
A több mint százéves klinika déli 
homlokzatának teljes körű felújítá-
sa is megvalósul a projekt keretein 

belül. A munkálatok alatt költözé-
sekre, és átszervezésekre is sor kerül 
majd, először a szülészeti klinika és 
a szomszédos onkoterápiás intézet 
parkolóit zárják le részben a felvo-
nulási épületek és a munkagépek 
helyigénye miatt – zárul a PTE köz-
leménye.
Képek: univpecs.com

Családbarát szülészetet és reprodukciós 
kutatóközpontot alakítanak ki Pécsen

A dél-dunántúli régió fellendítését célzó héttagú együttműködési 
megállapodást írtak alá január 21-én a Pécsi Tudományegyetem 
Szenátusi Tanácstermében. Az együttműködő felek közös célja 
a gazdaság versenyképességén keresztül a munkabérjövedelmek 
emelése, az életminőség javítása, a térség romló demográfiai 
folyamatainak megfordítása. A megállapodást Péterffy Attila, 
Pécs polgármestere, Mikes Éva, a Dél-dunántúli Gazdaságfej-

lesztési Zóna kormánybiztosa, Őri László, a Baranya Megyei 
Önkormányzat elnöke, Miseta Attila, a Pécsi Tudományegye-
tem rektora, Bódis József, az Universitas Quinqueecclesiensis 
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Síkfői Tamás, a Pécs-Bara-
nyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Decsi István kancellár, 
valamint Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Baranya megyei szervezetének elnöke írták alá.

Átépítik, korszerűsítik a klinikát Átépítik, korszerűsítik a klinikát Megújulnak a szülőszobák és a kórtermekMegújulnak a szülőszobák és a kórtermek
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Koronavírusos a tanárok harmada a pécsi 
Leőwey gimnáziumban, de nem lesz szünet

A szabályok szerint folytatódik a munka, nem kell tanítás nélküli szü-
netet elrendelni, csak ha a tanárok 70 százaléka beteg – írja a Sza-

badPécs.

 l PécsMa.hu
A lap értesülései szerint 60 pedagógusból 18 fertőzött, táppénzen van, de az 
intézmény vezetőségétől nem kaphattak pontos adatokat, mivel az állami 
iskolák fenntartói, a tankerületek nem adnak erre engedélyt. 

Így a középiskolába járó tanároktól és diákoktól 
származnak a nem hivatalos információk.

A SzabadPécs azt írja, egyelőre helyettesítéssel tartották meg az órák 80-
85 százalékát, de ha még néhány pedagógus kiesik, lesznek osztályok, ahol 
nehézkes lesz az oktatás.
A lap megkereste a Pécsi Tankerületi Központot arról érdeklődve, melyik 
pécsi iskolában a legszorongatóbb a vírushelyzet, illetve mennyi tanár ki-
esése esetén zár be egy tanintézmény – ők pár napon belül ígértek választ.
A Leőwey Klára Gimnáziumban oktató tanárok közül néhányan név nélkül 
megosztották, az igazgatónak tudomásuk szerint akkor van joga elrendelni 
a tanítás nélküli szünetet, ha a pedagógusok 70 százaléka lebetegszik, az 
elmaradt órákat pedig szombatonként pótolni kell.
A tanulók viszont úgy néz ki, „jobban bírják”: 680 diákból nagyjából 50-en 
maradtak otthon Covid miatt a SzabadPécs értesülései szerint.

Mintegy harminc ember – köztük egy 102 
éves férfi – kapta meg a koronavírus 

elleni oltóanyag negyedik adagját a na-
pokban a pécsi Klinikai Központ oltópont-
jain azok után, hogy a kormány döntött 
az újabb emlékeztető dózisok felvételéről 
– tájékoztatta a PTE Klinikai Központjának 
(PTE KK) elnöke az MTI-t.

 l PécsMa.hu
Sebestyén Andor közlése szerint az Országos 
Kórházi Főigazgatóság (Okfő) kérte az oltási 
programban részt vevő fekvőbeteg-ellátó in-
tézményeket, hogy január 15-től biztosítsák a 
kórházi oltóhelyeken a negyedik oltás felvé-
telének lehetőségét, amennyiben a harmadik 
oltástól számítva legalább négy hónap eltelt 
és a páciens háziorvosa vagy az oltóorvos azt 
indokoltnak tartja.
Az elnök szólt arról, hogy a negyedik oltás 
lehetőségéről már a bejelentést megelőzően 
is komoly – telefonos, e-mailes – érdeklődés 
indult meg náluk a baranyai páciensek részé-
ről. Már az első napon – az egyébként oltási 
akciónapnak számító –, szombaton is mint-

egy harminc ember, köztük egy 102 éves férfi 
vette az emlékeztető oltást.

Sebestyén Andor elsősorban a 
60 éven felülieknek javasolja az 

újabb adag felvételét. 

Különösen fontosnak nevezte, hogy beoltas-
sák magukat azok az idősebb korúak, akik 
egy vagy több krónikus betegségben – pél-
dául szív- és érrendszeri betegségben, kró-
nikus tüdőbetegségben, cukorbetegségben, 
daganatos betegségben – szenvednek és az 
elsők között kapták meg a harmadik dózist.
A szakember arra számít, hogy a követke-
ző napokban, hetekben a harmadik oltások 
indulásakor tapasztalható forgalom mutat-
kozik majd a pécsi kórházi oltópontokon, 
egyúttal abban is bízik, hogy az idősebb 
hozzátartozóikat kísérők közül is felveszik a 
védőoltások számukra aktuális – akár első – 
dózisát.
Sebestyén Andor közölte: a januári csütör-
töki, pénteki, szombati oltási akciónapokon 
erre előzetes regisztráció nélkül is mód nyílik.

Elkészült a Liszt Ferenc Zeneiskola 
energetikai fejlesztése

A Rákóczi úti épület külseje teljesen megújult a 65 millió forintos beru-
házás eredményeként.

 l Szakács Miklós
Tavaly kezdődött el a Liszt Fe-
renc Zeneiskola épületének 
energetikai korszerűsítése, a 
napokban hivatalosan is befe-
jezték beruházást. Az biztos, 
hogy a laikus számára is szem-
betűnő a különbség, hiszen a 
régi homlokzat teljesen megú-
jult, az omladozó vakolat már 
a múlté.
– Még 2018-ban, az előző város-
vezetés idején született támogatói döntés egy TOP-os pályázat keretében – 
mondta el Csúcs Zoltán, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazga-
tója. – A vállalkozói szerződést 2021-ben tudtuk megkötni, így nagyjából fél 
éve kezdődhettek meg a munkák. Az épület külső oldali hőszigetelése megú-
jult, a homlokzat pedig új színezést kapott, ami már alaposan ráfért. 

Az elavult nyílászárókat új hőszigetelőkre cserélték, 
valamint az épület új villámvédelmet is kapott.

Kicserélték az ereszcsatornákat, és Csúcs Zoltán azt is elmondta, reményeik 
szerint mindez csak a korszerűsítés első üteme volt. A mostani bruttó 65 mil-
lió forintos keretbe ugyanis ennyi fért bele, de szeretnék, hogy egy második 
ütemben az épület belső oldali energetikai fejlesztése is megvalósulhasson.
– Nagy öröm az, hogy a 2018-as terveken egy kicsit még sikerült túl is nyúl-
nunk a mostani beruházás során – mondta el Zag Gábor, Pécs kulturális 
ügyekért felelős alpolgármestere. – Egy olyan épületről beszélünk, amely 
kulturális szempontból igen jelentős a város számára, hiszen az 1942 óta mű-
ködő zeneiskola az elmúlt sok évtized alatt számos nagy jelentőségű zenészt 
adott nekünk, akik nem csak Pécsett, de egész Magyarországon és külföldön 
is elismertté váltak.

Egy 102 éves férfi is megkapta a negyedik védőoltást a klinikán

   Nagy az érdeklődés Baranyában    Nagy az érdeklődés Baranyában 
az emlékeztető adag irántaz emlékeztető adag iránt
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A Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező választópolgárok által benyújtható 
központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről.

I. Fogyatékossággal élő választópolgárok által igényelhető segítség

A fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése alapelvének érvé-
nyesítése érdekében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiak-
ban: Ve.) a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé teszi, hogy a választó-
jogának gyakorlásához szükséges alábbi speciális segítséget igényeljen – a III. pontban 
meghatározott módon – a lakóhelye szerinti helyi választási irodától.

a) A vak és gyengén látó választópolgárok számára a Braille-írással ellátott szavazósablon 
alkalmazása lehetővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a szavazóla-
pot. Szavazósablont azokban a szavazóhelyiségekben kell biztosítani, ahol legalább egy 
olyan választópolgár szerepel a névjegyzékben, aki legkésőbb 2022. március 25. napjáig 
kérte annak használatát.

b) Annak a választópolgárnak, aki akadálymentes szavazóhelyiségben kíván szavazni – 
ugyanakkor a szavazóköréhez tartozó szavazóhelyisége nem akadálymentes (ezt a va-
lasztas.hu weboldalon bárki ellenőrizheti) – szükséges, hogy az erre irányuló kérelmét 
legkésőbb 2022. március 30-án 16.00-ig a választási iroda számára benyújtsa.

II. A központi névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása

A választópolgár jogosult megtiltani, hogy a választási szervek a róla nyilvántartott adato-
kat kiadják választási kampány céljából. Ha ön már kérelmezte személyes adatainak letil-
tását, az minden választásra érvényes.

Figyelem! A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a nemzetiségi jelölőszer-
vezetnek a lista-, illetve jelöltállítás érdekében a nemzetiségi névjegyzékbe vett válasz-
tópolgároktól ajánlást kell gyűjtenie. Az aláírások összegyűjtése csak abban az esetben 
lehetséges, ha a gyűjtők tudják, hogy kik regisztráltak a nemzetiség választópolgáraként 
a központi névjegyzékben, hiszen őket kell felkeresniük. Ezért a választási iroda az adott 
nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgárok nevét és lakcímét törvényi kötelezettsé-
gének eleget téve átadja a nemzetiségi önkormányzat számára.

III. A benyújtás módja

• személyesen, akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes 
Helyi Választási Irodához (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. Fsz. 10. Tel.: 534-001 h–cs: 
8.00–16.00, p: 8.00–13.30); 

• levélben, a választópolgár lakóhelye szerint illetékes Helyi Választási Irodához (7621 
Pécs, Széchenyi tér 1.), illetve

• az ügyfélkapun, vagy a választások hivatalos honlapján (valasztas.hu). 

A kérelmek a választások hivatalos honlapján, a valasztas.hu/kerelmek-magyarorsza-
gi-lakcimmel-rendelkezoknek oldalon, valamint a gov.pecs.hu/Választások, Országgyű-
lési Választás és Népszavazás 2022 menüpontban is elérhetők.

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

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbeadás út-
ján hasznosítja a pécsi 536/7 hrsz-ú, természetben Pécs, 
Páfrány u. 469 m² nagyságú ingatlant 75.000,- Ft + áfa/
hó induló bérleti díj ellenében.

Az árverésen való részvétel feltétele az induló éves nettó 
bérleti díj 10 százalékának (90.000,- Ft) ajánlati biztosíték 
jogcímén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10024003-00336255-00000330 
számú költségvetési elszámolási számlájára történő átutalá-
sa, mely összeg a nyertes részére a bérleti díjba beszámításra, 
egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a 
nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az ő ér-
dekkörében felmerülő okra hivatkozással az ajánlattól eláll.

Az ajánlati biztosíték befizetési határideje: február 7. 
12.00.

Az ingatlanrész az árverésen részt vevők között a legmaga-
sabb bérleti díjat ajánló személy részére kerül bérbeadásra.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a liciteljárást indo-
kolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Bérlő jelen bérleti szerződés aláírásával kötelezettséget vál-
lal arra, hogy az illetékes szakhatóság által megállapított 
zajkibocsátási határértéket köteles betartani. Az ingatlan 
szomszédságában és közelében lakókat a tevékenysége el-
látásához szükséges mértéken túlmenően zaj és egyéb kör-
nyezeti terheléssel nem zavarhatja. 

Az árverésen történő részvétel további feltételei:

Az árverésen megjelent természetes személynek személy-
azonosságát, jogi személynek pedig a létezését hitelt érdem-
lő módon kell igazolnia. Az árverésen személyesen, vagy 
meghatalmazással lehet részt venni. Jogi személy esetén 30 
napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántar-
tásba vételt igazoló okiratot kell bemutatni. A képviseleti és 
aláírási jogosultságot ügyvéd által ellenjegyzett vagy közhi-
telesített aláírás-mintával vagy címpéldánnyal kell igazolni.

Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, 
Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. 
Információ a 72/534-003, 533-902-as telefonszámon, illetve 
a gazdref@ph.pecs.hu e-mail-címen is kérhető.

A liciteljárás helye és ideje: Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 
Pécs, Búza tér 8/b. – február 9. 11.00

Választási hírek Árverési felhívás

Véradás január 24–28.
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. Véradóknak ingyenes parko-
lási lehetőséget biztosítanak az intézmény 
udvarában.

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

A véradók adománya a betegek számára a 
gyógyulást, gyakran a túlélést, az életben ma-

radást jelenti. A vérkészlet egyensúlyát egyre 
nehezebb fenntartani, a megbetegedések miatt 
a kiszállásos véradások lemondása egyre nő, 
ugyanakkor a kórházi felhasználási igények 
is folyamatosan emelkednek. Aki csak teheti, 
menjen vért adni! Az intézetek nyitva vannak, 
a véradások helyszínei biztonságosak, ügyel-
nek a véradók és a munkatársak egészségére.

Véradáshoz hozza magával a személyazonosító 
igazolványt, lakcím- és tb-kártyáját. 

Véradásokról: ovsz.hu; voroskereszt.hu; 
veradas.hu
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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.

Eladó lakás a Mecseken 80 nm + 
22 nm terasz. Ár: 49,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000

Ágoston térnél, I. emeleti, 
70 nm-es, 3,5 szobás, gáz cirkó-
fűtésű téglalakás teremgarázzsal. 

29,5 MFt. 06/30/929-9180

Palatinus Hotellel szemközt, Király 
utca 8. szám emeletén, 120 nm iroda, 
lakássá alakítható, hihetetlenül alacsony 
áron eladó, kiadó. 5 szoba, konyha. 
Tulajdonostól. Telefon: 06/30/956-2250

INGATLAN
Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécs-Somogyban 50 nm-es, 2 szintes, 
felújított, téliesített hétvégi ház, fúrt kúttal. 
Ár: 13,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Pellérd-Menyecskevölgyben, 50 nm-es, 
1 szobás lakható hétvégi ház kúttal. 
Ár: 8 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécsi és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180
Pázmány P. utcában, 2 szintes, 
150 nm-es, 5 szoba+nappalis családi ház. 
Ár: 68,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház 14,5MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Nagypostavölgyben eladó 750 nm-es, 
teljes közmű építési telek. Ár: 11 MFt. 
Telefon: 06/20/358-5599

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Belvárosban teremgarázs kiadó. 
Telefon: 06/30/523-9602
Pécsi, 40 nm lakás gázfűtéssel kiadó. Iár: 
50 EFt/hó. Telefon: 06/70/781-7657
Egyedülállónak Kertvárosban albérlet 
kiadó. Telefon: 06/30/851-5421

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő havi 15-20 napot 
éjszakás műszakot vállal Belváros, 
Mecsek. Telefon: 06/30/719-1603
Nyugdíjast, munkanélkülit, diákot 
keresek családi ház kertjének rendben 
tartásához. Telefon: 06/20/961-2191

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
Hatvan év felettiek társaságát 
keresem. „Barátság” jeligére a Tüke 
irodába, Széchenyi tér 1. sz.

50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
Magányos, 50-es hölgy komoly 
kapcsolatra keresztény férfi társát 
keresi 60 éves korig, aki igazi szeretetet 
tud nyújtani. Telefon: 72/569-496
158/62/69 éves hölgy komoly kapcsolatra 
várja intelligens, természetkedvelő úr 
jelentkezését. Telefon: 06/30/785-0394

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416

Redőny, szúnyogháló javítás, 
készítés, ajtó-, ablak műanyagból, 

fából rövid határidővel. 

10-30% kedvezménnyel! Nyugdí-
jasoknak +10% kedvezmény!

06/30/780-9636, 06/70/352-0752

Veszélyes fák és minden más fák kivágása, 
gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
D-roll. 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
Meggondoznánk, és eltartási 
szerződést kötnénk. Telefon: 
72/792-526, 06/30/243-4809

Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/508-3308
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

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, koronázása, 
fa beszámítsa, hulladék elszállítással. 
Telefon: 06/70/500-7033
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 6-7 
légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Január 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpin munkák. Balázs 
Péter. Telefon: 06/30/977-1801
Fodrász házhoz megy (Ildikó). 
Telefon: 06/70/582-0720

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

apró2022. január 24.pécsi hírek 13



Gyógypedikűr. Telefon: 72/792-526, 
06/30/617-2003
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb kosaras munkák. 
Telefon: 06/20/371-7019
Lakásfelújítás! Csempézés, lapozás 
rövid határidővel. Gyors, precíz 
munka. Telefon: 06/30/663-8456
Faredőny-javítás, gurtni 
csere, szúnyoghálók, szerelés. 
Telefon: 06/30/859-8118
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése garanciával közületeknek 
is. Telefon: 06/20/962-1718

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

Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. Telefon: 
06/30/519-0885
Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Veszélyes favágás alpintechnikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Családi házak homlokzati hőszigetelése. 
Telefon: 06/20/442-7602
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372

Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Tetők beázására, leázására 
javítást vállalunk garanciával. 
Telefon: 06/30/384-9072
Bozótirtás, telektisztítás, veszélyes 
fakivágás hulladék elszállítással. 
Telefon: 06/20/511-7456
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Villanyszerelés, hibaelhárítás. 
Telefon: 06/30/276-4137
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 72/713-320, 
06/30/227-7427
Tetőszigetelés, fedés-, bádogos, 
lakatosmunkák. Telefon: 06/30/390-4577
Kaputelefonok szerelése, javítása. 
Telefon: 06/70/244-0400
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Szobafestést vállalok garanciával. 
Telefon: 06/50/107-5566
Bútor összeszerelést, asztalosmunkát 
vállalok. Telefon: 06/30/393-0842

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

ADÁS-VÉTEL
Több mennyiségben vásárolnék 
könyveket, porcelánt, és teljes 
hagyatékot. Telefon: 06/30/114-0073

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
Hálószoba bútor (újszerű) olcsón 
eladó. Telefon: 06/70/708-8461

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Teljes hagyaték felvásárlás. 
Telefon: 06/30/114-0073

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécsen). Telefon: 06/30/982-8518
Ingyen lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/30/114-0073
Agancsokat, trófeákat, Simsont, 
porcelánokat, légpuskát vásárolnék. 
Telefon: 06/30/658-3625

Régiségboltunk feltöltéséhez készpénzért 
vásárolunk: porcelánokat, nippeket, 
dísztárgyakat, antik órákat, fém 
tárgyakat, antik és modern festményeket, 
kitüntetéseket, színes szódásüvegeket, 
néptáncos ruhákat, kendőket, szoknyákat, 
kiegészítőket. Telefon: 06/30/608-3962

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

Ingyenes lomtalanítást vállalok pincétől a 
padlásig, régi porcelánokat, teljes 
hagyatékot magas áron felvásárolom, jó 
minőségű ruha is érdekel. Hívjon 
bizalommal. Marika. Telefon: 
06/30/851-5421

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

Átadták a felújított Pálos templomot
Zambó Péter, az Agrárminisztérium államtitkára, Puskás Róbert Antal, 
a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke és Soltész Miklós, a Miniszterel-
nökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át 
a napokban a felújított Pálos templomot és kolostort Pécsett. Az épülete-
gyüttes több mint félmilliárd forintból újult meg a Boldog Özséb-prog-
ram segítségével. Forrás: MTI
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