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A	kormányzati	megszorítás	a	pécsi	önkormányzatnak	is	durván	odavághat

Vasárnap jelentette be a kormány, 
hogy a cégek mellett az önkor-

mányzatokat is kilépteti a rezsicsök-
kentésből, ami minden érintettet vá-
ratlanul ért.

 l PécsMa.hu
„Meg kell védenünk Budapestet a re-
zsicsökkentés megszüntetésének ha-
tásaitól” – írta hétvégén Facebook-ol-
dalán Karácsony Gergely, Budapest 
főpolgármestere. Szerinte lehet játsza-
dozni a szavakkal, de a hétvégén beje-
lentett intézkedéscsomag pontosan az, 
aminek látszik: 

brutális megszorítás.

A fideszes Cser-Palkovics András pol-
gármester az ATV-nek azt mondta, 
hogy az általa vezetett Székesfehér-
vár esetében évente 2-3 milliárd lehet 

a többletkiadás az intézkedés miatt. 
Ezért is nehezményezi, hogy a kor-
mány nem egyeztetett a kérdésről az 
önkormányzatokkal.
Információink szerint, ha tényleg pia-
ci árat kell majd fizetni az energiáért a 
pécsi önkormányzati intézményeknél 
(óvodák, bölcsődék, sportcsarnok, 
Hullámfürdő, múzeumok, ZSÖK, Ko-
dály Központ, rendelőintézetek, szo-
ciális otthonok, stb.), az éves szinten 
több száz milliós többletkiadással jár 
majd. 

Ez tovább terhelheti a 
kormányzati elvonások és a 
fideszes városvezetés által 

működésre felvett gigahitel 
miatt amúgy is terhelt városi 

költségvetést.

Újabb	 szégyenfolt	 tűnik	 el:	 ipari	 park	 lehet	 a	 romos	 Áper	 laktanyából
A lerúgott, hányatott sorsú lakta-

nya visszaszerzésével a város-
vezetés célja hogy 30 év után a vá-
rosnak végre legyen egy saját pari 
parkja, ugyanakkor fontos szempont 
az is, hogy fejlesszék a keleti város-
rész gazdaságát és bővítsék az ott 
élők munkalehetőségeit.

 l Pernecker Dávid

Laktanyából	romos	
szeméttelep
A 2004-ben kiürített egykori A/1-es 
azaz az „Áper” laktanyát 2005-ben 
vásárolta meg a város, ezt követően el-
adták az ingatlant 2008-ban a spanyol 
Grupo Milton befektetőcsapatnak 
bruttó 3,42 milliárd forintért. A spa-
nyolok összesen 5,2 milliárdot fizettek 
a városnak, aminek fejében az Áperen 
kívül hozzájutottak még többek között 
a Magasházhoz, a Bajcsy-laktanyához, 
a Munkácsy-rendelőintézet épületé-
hez. A Grupo Milton után az ingatlan 

2009-től egy holland-spanyol beruhá-
zó cég tulajdona volt, 2012 nyarán pe-
dig már egy budapesti székhelyű cég 
kezébe került.
Eleinte voltak ugyan elképzelések a 
68 hektáros terület újrahasznosítására 
(később pedig az egyetem Science Park- 
jának helyszíneként jött szóba), ám a 
bontás és a romok eltakarítása húzód-
ni kezdett. Noha 2010-ben kezdték el 
dózerolni a területet, a munkálatok 
viszonylag hamar abbamaradtak. A 
laktanya ekkor került abba a szomorú 
és lepusztult állapotba, amit minden 
pécsi ismer, és amit az alábbi  fénykép 
is jól mutat.

Ennek azonban nemsokára 
vége szakadhat, a 

városvezetés ugyanis 
megvenné a laktanyát, 
illetve azt, ami maradt 

belőle.

A	terület	visszaszerzése	
Ruzsa Csaba alpolgármester lapunk-
nak elmondta, hogy mikor önkor-
mányzati ciklusuk kezdetén átvizsgál-
tatták a város adótartozásait, kiderült, 
hogy az Áper tulajdonosának több 
mint 400 millió forintos ingatlanadó-
tartozása van, ami Pécs összes kintlé-
vőségének közel 15 százaléka. A gaz-
daságért felelős alpolgármester úgy 
fogalmazott, hogy „az adókintlévősé-
gek közül gyakorlatilag minden hete-
dik forint Áper-laktanyához kötődött”.

Az alpolgármester 
megjegyezte, hogy semmi 

nyomát nem találták annak, 
hogy az előző városvezetés 

bármilyen lépést tett 
volna a tartozás behajtása 

érdekében.

– Az új városvezetésnek egyértelmű 
célja volt, hogy visszavásárolja ipari 

parknak az ingatlant. Ezért 2020 már-
ciusától kezdve, azaz közel 2 éven át 
tartó előkészítő munka után eljutot-
tunk oda, hogy kezdeményeztük az 
úgynevezett ingatlanadó miatti végre-
hajtási eljárást, ami most ér a végére. 
Ez azt jelenti, hogy a város augusztus-
ban fogja tudni visszavenni a lakta-
nyát egy végrehajtási liciten – mondta 
Ruzsa Csaba. A városvezetés egyéb-
ként – tette hozzá – még 2021 nyarán 
döntött úgy, hogy ezt a területet vissza 
kell szerezni, ezért akkor a 2021-2027-
es uniós költségvetési ciklus forrásel-
osztását is ennek a célnak a megvaló-
sítása érdekében tervezték meg előre.
Hozzátette: a városvezetés a laktanya 
területének visszavásárlásával egy 
újabb szégyenfoltot tüntet el Pécsről.

Pécs	új,	saját	ipari	parkja
Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy 
az Áper visszaszerzésével a városveze-
tés legfontosabb célja az, hogy 30 év 
után a városnak végre legyen egy saját, 
nagy, egybefüggő – helyi vállalkozások 
és külföldi, nagyobb cégek számára 
is értékesíthető – ipari parkja, ami a 
gazdaságfejlesztés szempontjából ter-
mészetesen hatalmas előrelépés lenne.
Ruzsa Csaba kiemelte, hogy ellentét-
ben a korábbi fideszes városvezetéssel, 
a keleti városrészre nem egy szociális 
városrehabilitációval „lélegeztetőgé-
pen tartott” területként tekintenek, 
hanem mint egy gazdaságilag fej-
leszthető és fejlesztendő városrészre, 
a laktanya helyére tervezett „gazdasági 
övezet” pedig számos előnnyel járhat 
az ott élők számára (például új mun-
kahelyekkel).
A június 14-ei közgyűlésen a liciten 
történő részvétel feltételeiről dönte-
nek.
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Épül a Seiren gyára, rövidesen átadnak egy új logisz-
tikai központot, számos helyi cég költözik be és több 

nagyberuházóval is tárgyal az önkormányzat. A Déli Ipa-
ri Park biztonságos áramellátása érdekében új trafóál-
lomásra van szükség – tájékoztatta lapunkat Ruzsa Csa-
ba, Pécs gazdasági ügyekért felelős alpolgármestere.

 l PécsMa.hu
Több hónapos tárgyalás után, amit az áramszolgáltatókkal 
folytatott az önkormányzat, kedden megrendelik az új tra-
fóállomást, aminek azt követően indul el a tervezése.
Ruzsa Csaba szerint egy nagyon fontos, stratégiai jelentő-
ségű fejlesztésről van szó, ami remélhetőleg segíti majd a 
leendő beruházók pozitív döntését, és lehetőséget teremt a 
már itt lévő ipari cégek számára a kapacitásbővítésre.
Az ipari park és a város egy részének áramellátását egyéb-
ként jelenleg a tavaly júliusban átadott trafóállomás biz-
tosítja. Más hazai parkokkal ellentétben a pécsinek tehát 
eddig nem volt saját trafóállomása, ami a tervezett fejlesz-
téssel változhat, ami komoly versenyelőnyt jelenthet a jö-
vőben.

Kiürítették	 a	 Lánc	 utcai	 tömböt,	 nyugdíjasház	 lehet	 belőle
A városvezetés elképzelése szoro-

san kapcsolódik az új lakáskon-
cepcióhoz, ami a mobilitásra épül.

 l Nimmerfroh Ferenc
– Örömmel jelentem be, hogy a Lánc 
utcai tömb problémáját megoldottuk, 
az épület gyakorlatilag kiürült, egy 
család lakik már csak bent - kezdte a 
péntek délelőtti sajtótájékoztatót Foga-
rasi Gábor, az önkormányzat népjóléti 
és szociális bizottságának elnöke. 
A jobbikos önkormányzati képviselő 
felidézte: a 120 lakásos, 19-30 négyzet-
méteres lakásokból álló garzonházat 
1988-ban építették. Az akkori elkép-
zelés szerint úgynevezett fecskeház lett 
volna. Azaz a beköltöző fiatalok, fiatal 
párok néhány év után továbbléptek 
volna. Csakhogy ez nem igazán való-
sult meg, a terület idővel elhanyagolttá 
vált, szégyenfolt lett belőle a belváros 
peremén.
Fogarasi elmondta azt is, hogy hat 
hónappal ezelőtt 77 itt élő családdal 
vették fel a kapcsolatot, egyenként, 
személyesen, és segítséget adtak ne-
kik abban, hogy máshol oldják meg 
a lakhatásukat. A 77-ből 27 család-
nak volt lakbértartozása. A képviselő 
hangsúlyozta, tartozást nem enged el 
az önkormányzat, elmondása szerint 
a lakók ezt megértették, és elköltöztek.
Fogarasi Gábor köszönetet mondott 
politikai hovatartozástól függetlenül 
minden egyes képviselőnek, akik se-
gítették a projektet, továbbá a Pécsi 
Ellátó Központ, és az önkormányzat 
lakáscsoportja munkatársainak is.
Nyőgéri Lajos szociális ügyekért fele-
lős alpolgármester arról beszélt, hogy 
a 90-es évek közepén, tehát kevesebb 
mint 10 évvel a fecskeház átadása után 
egy szociológiai felmérésből kiderült, 
a Lánc utcai tömb lakóinak 80 száza-

léka elvált. Ebből szerinte azt a követ-
keztetést lehet levonni, hogy az épület 
bérlakásként való hasznosítása csap-
dahelyzet, hiszen a nagyon kis alapte-
rületű lakások nem jelentenek egészsé-
ges életteret a fiatal párok számára.
Mint elmondta: öregszik a társadalom, 
amire megoldást kell találni. Éppen 
ezért a terv az, hogy nyugdíjasházat 
alakítanak ki a tömbből, amit ezzel a 
funkcióváltással újjáélesztenének. Az 
elképzelés szorosan kapcsolódik az új 
lakáskoncepcióhoz, ami a mobilitásra 
épül. 
Ahogy a lakáskoncepciót, úgy a Lánc 
utca témáját is június 14-én tárgyalja 
a közgyűlés. Nyőgéri elmondta, az ön-
kormányzat cégét, a Pécsi Városfejlesz-
tési Zrt-t bíznák meg a tervezéssel, és 
a megvalósíthatósági tanulmány elké-
szítésével.. 

Hogy mikor kezdődhet meg a beru-
házás és mennyibe fog kerülni, arra 
legkorábban szeptemberben tudnak 
válaszolni, az előzetes tervek és a meg-
valósíthatósági tanulmány elkészülése 
után - jelentette ki a szocialista politi-
kus.
Nyőgéri Lajos kijelentette: ugyan so-
kan várnak bérlakásra Pécsen, de 
sokan várnak nyugdíjasházi elhelye-
zésre is, és ha nem sikerül a lakásmo-
bilizációt elindítani, akkor a lakhatási 
problémák megmaradnak. A cél egy a 
mobilizációra épülő, önfenntartó la-
kásrendszer kialakítása.
Újságírói kérdésre, hogy „európai mó-
don” történt-e a lakók kiköltöztetése, 
a két politikus azt válaszolta: a hat hó-
nap alatt mindenkinek próbáltak meg-
oldást találni, voltak, akiknek alacso-
nyabb komfortfokozatú lakást találtak, 

de olyan is volt, akinek piaci albérletet. 
Mások elhagyták Pécset, vagy roko-
nokhoz költöztek.
Nyőgéri Lajos elmondta: a jövőben 
az együttműködésre hajlandó tarto-
zókkal szeretnének egy kölcsönösen 
előnyös megállapodást kötni, aminek 
része lenne egy mentorprogram is.
Az alpolgármester kérdésre elmondta, 
van rá esély, hogy az önkormányzati 
ciklus végéig, azaz 2024 őszéig elindul-
jon a felújítás és átalakítás, ami egyéb-
ként alsó hangon milliárdos költség 
lesz.
A nyugdíjasház az önkormányzat tu-
lajdona lesz, az elhelyezésért - ahogy 
ez az ilyen intézményeknél lenni szo-
kott - fizetni kell majd, és lesznek kü-
lönböző választható szolgáltatások, 
amelyeknek igénybevételéről a bentla-
kó dönthet.

Nagy	a	pörgés	az	ipari	parkban:	
új	trafóállomást	kell	építeni

Nyőgéri Lajos és Fogarasi Gábor Nyőgéri Lajos és Fogarasi Gábor 
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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 az egészséges 
életmódot támogató, jó minőségű, magyar élelmi-
szerekhez 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 közvetle-
nül is támogatják a hazai kistermelőket és munka-
helyek teremtéséhez járulnak hozzá. 
A SPAR 2022 őszéig hat regionális központot alakít 
ki az országban Nyíregyházán, Pécsett, Győrben, 
Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Hódmező-
vásárhelyen. Ezek egyfajta logisztikai központként 
juttatják majd el az almás védjeggyel ellátott hazai 
termékeket a térségükben lévő SPAR áruházak 
polcaira, hangsúlyt fektetve a környezetvédelmi 
szempontokra, vagyis arra, hogy a szállítási költsé-
gek 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

Új	beszállítókat	vár	a	SPAR	Pécs	körzetéből	

Nemsokára	indul	az	okosparkolási	rendszer	tábláinak	telepítése
Új üteméhez érkezett az okospar-

kolási rendszer kiépítése Pécsett, 
hamarosan kezdődik az információs 
táblák kihelyezése.

 l Szakács Miklós
Ahogyan arról korábban már többször 
is beszámoltunk, Pécsett okosparkolá-
si rendszert építenek ki. Ennek lénye-
ge, hogy a belvárosi parkolóhelyeket 
szenzorokkal szerelik fel, majd egy 
telefonos applikáció segítségével az 

autósok láthatják, hogy hol van szabad 
parkolóhely. A rendszer kiépítése azért 
is nagy szó, mert a vidéki városok kö-
zül elsőként Pécs vágott bele.
Ha minden elkészül, több szempont-
ból is nagyon hasznos lehet majd 
mindez a pécsiek számára. Egyfelől 
nem kevés idegeskedéstől kíméli majd 
meg az autósokat, hiszen nem kell 
hosszú perceken keresztül körözniük 
szabad hely után kutatva a belváros-
ban, az ingyenes applikáció letöltése 

után ugyanis akár már otthon, indu-
lás előtt meg tudják nézni, merrefelé 
érdemes parkolót keresni. Másfelől 
nem titkolt célja a fejlesztésnek a város 
levegőminőségének javítása, a zaj-, és 
légszennyezés csökkentése.
A rendszer kiépítése márciusban kez-
dődött meg az érzékelő szenzorok te-
lepítésével. A Centrum parkoló mellett 
18 belvárosi utca parkolóhelyeit látták 
el a speciális berendezésekkel, amelyek 
érzékelni képesek, hogy az adott he-
lyen áll-e gépjármű, vagy sem. 

Most pedig újabb lépés 
következhet.

– Hamarosan elkezdődik a digitális in-
formációs táblák kihelyezése, ezek az 
adott utcára vonatkozóan fogják majd 
mutatni, hogy mennyi szabad parkoló-
hely áll rendelkezésre – mondta el Sík 
László önkormányzati képviselő.
A munkákat felügyelő városi cég, a Bio-
kom ügyvezető igazgatója, Meixner 
Barna lapunknak úgy fogalmazott, 
hogy ha minden a tervek szerint ha-
lad, a táblák nyár végére, ősz elejére 
üzemelhetnek majd.
– Még egy közgyűlési döntést kell 
megvárni, hogy megrendelhessük a 
kivitelező munkát a Life projekt kere-
tében – árulta el Meixner. – Magáról 

a telepítésről tudni kell, hogy itt nem 
csak a táblák kihelyezéséről van szó, 
hanem a megfelelő villamosenergia- 
ellátásról is gondoskodni kell majd. 
Az információs táblák ezzel együtt 
az okosparkolási rendszer kiegészítő 
elemei, a legfontosabb, az applikáció 
már üzemel, így bárki meg tudja néz-
ni a telefonján a szabad kapacitáso-
kat, mielőtt a belvárosba készül.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával va-
lósul meg.
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Városvezető	 frakciók:	 A	 fideszes	 hazugsággyár	 bemutatta	
a	legújabb	termékét:	a	múltferdítők	kiskönyvét
Közleményben reagált a városve-

zető Pécs Jövője Frakciószövet-
ség a Fidesz pécsi képviselőcsoport-
jának korábbi közleményére, ami 
abból az apropóból jött létre, hogy 
a városvezetés bejelentette: pályá-
zatot írnak ki a Tüke Busz vezérigaz-
gatói posztjára. A közleményt teljes 
terjedelmében közöljük. 

„Itt az idő, hogy a pécsi Fidesz önvizs-
gálatot tartson!
Ismét egészen elképesztő közleményt 
adott ki a pécsi városházi ellenzék. 
Csődről és botrányokról képzelegnek, 
pedig, ha ezeket keresik, akkor azt a 
2009 és 2019 közötti fideszes város-
vezetés idején fogják megtalálni. Úgy 
tűnik azonban, hogy rövid és egyben 
szelektív a memóriájuk, de nem baj, 
segítünk.
Azt írják, hogy jól működő struktú-
rákat ver szét a jelenlegi városvezetés, 
közte a Tüke Buszt. Ha a Fidesz sze-
rint a jól működő struktúra azt jelenti, 
hogy minél több adófizetői forintot ki 
lehet lopni egy önkormányzati cégből, 
akkor büszkén vállaljuk, hogy mi fel-
számoltuk az előző fideszes városve-
zetéssel kéz a kézben járó korrupciót, 

feltártuk a visszásságokat és megtettük 
a szükséges jogi lépéseket. Érdekes 
módon a közleményeikben rendszere-
sen elfelejtik megemlíteni azt is, hogy 
kik azok a jelenleg is közgyűlésben ülő 
fideszes képviselők, mint Csizmadia 
Péter, akik megszavazták a 600 millió 
forinttal túlárazott, korrupciótól bűz-

lő Volvo-buszok megvásárlását. Erről 
kellene végre színt vallaniuk!
Komoly „önbizalomra” vall az is, hogy 
csődöt vízionálnak, miközben ők vol-
tak azok, akik a 2014-es állami adós-
ságátvállalás után, mindössze 3 év alatt 
sikeresen felhalmoztak közel 10 mil-
liárd forintnyi hiányt, és állami men-

tőövre volt szükségük, hogy ne vágják 
taccsra teljesen Pécset. Ironikus, hogy 
a közleményben az Államkincstárat is 
megemlítik, akiket még a fideszes vá-
rosvezetés nyakára ültetett a kormány, 
mert még a saját párttársaik is látták, 
hogy teljesen alkalmatlanok az önálló 
döntéshozatalra és a város vezetésére.
Egészen elképesztő, hogy még azu-
tán sem tartanak önvizsgálatot, hogy 
2019-ben a pécsiek határozottan ki-
mondták a fideszes városvezetésre: 
elég volt!
Urak, itt az idő, hogy több szerénysé-
get tanúsítsanak és kezdjenek el végre 
Pécsért dolgozni! Kezdhetnék azzal, 
hogy nem szabotálják tovább a pécsi 
akvapark megépítését és nem tapsi-
kolnak a kormány önkormányzatokat 
sújtó elvonásainak, megszorításainak, 
hanem kiállnak akár a párttársaikkal 
szemben is városunk érdekében.
Döntsék el végre, hogy folytatják a 
2009 és 2019 közötti szakmaiatlan, 
szerencsétlenkedő, botrányoktól és 
korrupciótól hemzsegő örökségük 
ápolását, vagy jönnek velünk a Pécs 
fejlődése és gyarapodása felé vezető 
úton!
Pécs Jövője Frakciószövetség”

Átfogó	útfelújítási	programot	
készít	elő	a	városvezetés	
A pécsi közutak fejlesztése érdekében az önkormányzat egy bruttó 9 

milliárd forint értékű keretszerződést kötne. 

 l Pernecker Dávid
Egy nagy, átfogó útfelújítási programot indított a városvezetés, amelynek 
jelenleg az előkészítése zajlik: az önkormányzat egy bruttó 9 milliárd forint 
értékű, 48 hónapra szóló keretszerződést kíván kötni a helyi közutak és az 
azokhoz kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése érdekében, az ehhez szük-
séges közbeszerzési pályázat kiírásáról pedig a június 14-ei közgyűlésen 
már dönteni is fognak. 
Ruzsa Csaba alpolgármester a projekttel kapcsolatban lapunknak elmond-
ta, hogy ahhoz, hogy a fejlesztési hitelkeretek útfelújításra fordítható for-
rásait fel tudják használni, elengedhetetlen a keretszerződés előkészítése. 
Az alpolgármester elmondta, hogy a jelenlegi vezetés 9 milliárdos (EIB-hi-
telkeretből fedezett) keretközbeszerzésébe többek között uniós pályázati 
forrásokat, kormányzati és saját, városi forrásokat, valamint egyéb forrá-
sokat is be lehet vonni. A keretszerződés keretében megvalósítható útfel-
újítások köre széles: belterületi út- és infrastruktúra-fejlesztések mellett a 
különböző beruházók földmunkáinak egy részét is ebből tudják majd meg-
valósítani. 
Épp tavaly ért egyébként véget egy hasonló jellegű keretmegállapodás, 
amelynek segítségével városszerte újultak meg útburkolatok, parkolók, 
csomópontkorszerűsítések és földmunkák, valamint a Seiren építkezésénél 
is így készülhettek el útfejlesztések, anélkül, hogy egyenként kellett volna 
lefolytatni közbeszerzési eljárásokat – mondta Ruzsa Csaba. 
A keretszerződéshez szükséges közbeszerzés kiírásával kapcsolatban a vá-
rosvezetés az érintett szereplőkkel több körben egyeztett, emellett – foly-
tatta – a kiírást követően uniós jogi ellenőrzésre is be fogják nyújtani a do-
kumentumot. Ez a folyamat várhatóan ősz végére zárulhat le – tette hozzá.   
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Elfogadták	a	
beszámolókat
A kulturális bizottság június 2-án hallgatta meg a helyi civil 

szervezetek szakmai beszámolóit.

 l Pernecker Dávid
Az önkormányzat kulturális bi-
zottságának június 2-ai ülésén a 
közművelődési megállapodással 
rendelkező civil szervezetek éves 
beszámolóinak meghallgatása és 
jóváhagyása volt napirenden.
De mi is ez a közművelődési meg-
állapodás? Az ülést vezető Zag Gábor, kultúráért felelős alpol-
gármester kérdésünkre elmondta, hogy a helyi közművelődési 
feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében 
az önkormányzati fenntartású intézmények által el nem látott 
feladatok teljesítése érdekében a városvezetés köthet ilyen szer-
ződést civil szervezetekkel, a feladatok szakszerű megvalósítása 
érdekében.
– A kulturális bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri közmű-
velődési megállapodással rendelkező civil szervezeteit és évente 
beszámoltatja őket. Az aktuális ülés tárgya a tavalyi közműve-
lődési feladatellátás, valamint a megállapodásban foglaltak vég-
rehajtása volt. Az bizottsági ülés lehetőséget biztosított kérdések 
felvetésére is, ezt követően került sor a szakmai beszámolók el-
fogadásra, amelyet a bizottság egyhangúlag meg is tett. Ahogy az 
ülésen, úgy itt is szeretnék köszönetet mondani a megállapodás-
sal rendelkező civil szervezeteknek, illetve a város összes olyan 
civiljének, akik tesznek Pécs közösségéért – mondta Zag Gábor.

Pályázat	dönt	a	Tüke	Busz	
vezérigazgatói	posztjáról
Pécs önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói 

posztjára. Közleménnyel reagált a Fidesz.

 l PécsMa.hu
A pályázat kiírása szakmai szervezetek bevonásával és szakmai bizottság közre-
működésével zajlik. A pécsi közgyűlés június 14-i ülésén dönt a kérdésben, a város 
közösségi közlekedési cégének vezetői posztjára kiírandó pályázat részletei ekkor 
válnak nyilvánossá.
A vezérigazgatói posztra tavaly kiírt pályázat eredménytelen lett, így kinevezése óta 
Bánkuti István, a cég igazgatóságának elnöke látja el a cégvezetői feladatokat.
Bár erről hivatalos hír nincs, és az önkormányzat vezérigazgatói pályázatról szóló 
közleményében sem szerepelt, a Fidesz pécsi képviselőcsoportja tudni véli, hogy 
Bánkutit leváltják. Erről szóló közleményükben azt írják, üdvözölnék ezt a lépést, 
mert szerintük a vezérigazgató „körül folyamatosak voltak a botrányok”. Ugyanak-
kor úgy vélik: „Péterffy Attiláék olyan süllyedő hajóról próbálnak most menekülni, 
amelyet éppen ők maguk lékeltek meg!” Szerintük Pécs mára a csőd szélére került, 
„csak az Államkincstárnak köszönhető, hogy az önkormányzat valamennyire még 

képes ellátni a feladatát”.
Azt már mi tesszük hozzá, hogy csődügyekben ott-
honosan mozog a helyi Fidesz, hiszen 2017-ben egy 
tízmilliárdos állami hitellel lehetett csak visszarán-
tani a Páva-féle önkormányzatot a csőd széléről.
Ennek két fő következménye lett. Az egyik, hogy a 
Fidesz által emlegetett Államkincstár azóta látja el a 
pécsi önkormányzat gazdálkodásának felügyeletét. 
A másik: a Péterffy Attila vezette önkormányzatra 
maradt a fideszes adósság törlesztésének kötelezett-
sége, aminek eddig eleget is tett.

Nevet kapott a csatornaszörny: 
BUDZILLA a pécsi csatornahálózat réme 

A veszedelmes fenevad március-
ban költözött a Pécsi Állatkertbe, 
a piszkosszürke szörnyeteg név-
adó pályázatának legjobb ötleteit 
június 5-én, a környezetvédelmi 
világnapon hozta nyilvánosságra 
a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

A Csatornaszörny installációt a szol-
gáltató a „Ne etesd a csatornaször-
nyet!” szemléletformáló kampánya 
keretében készítette, nem meg-
szokott módon irányítva a figyel-
met a szennyvízszolgáltatás felelős 
igénybevételére. A szörny azóta is 
töretlen népszerűségnek örvend a 
gyerekek és felnőttek körében. 

A társaság pályázatára 403 javas-
lat érkezett: Rötyiszaurusz, Tru-
tymorgó, Kócoska, Rongyrágó, 
Csatorka, Zsirella, Szennyeske, 
Csatijeti, Szmötyiszaurusz, Szürke 
Morgó – néhány a névadók fantá-
ziáját dicsérő kreatív ötletekből, 
amelyek legjobbjaiból az állat-
kertben kiállított monstrum 
melletti táblán szemezget-
hetnek a látogatók. A vízi-
közmű-szolgáltató végül a 

Budzilla nevet választotta a helyte-
len csatornahasználattal túltáplált, 
felhizlalt szörnyetegnek. A névadók 
közül tíz szerencsés nyertest csa-
tornaszörnyes ajándékcsomaggal 
jutalmaztak. Az installáció a KE-
HOP-2.1.7-19-2019-00003 „Vizes 
Város – tudatos víz- és csatorna-
használat” projekt keretében ké-
szült.
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Pécsre	 érkeztek	 a	 váci	 domonkos	 kripta	 kincsei

Különleges kiállítás nyílt meg júni-
us 9-én a Néprajzi Múzeumban. A 

váci Tragor Ignác Múzeum időszaki 
kiállítása a 18. század barokk embe-
rének életéről és haláláról kíván ké-
pet adni, azzal a nem titkolt szándék-
kal, hogy az elmúlással kapcsolatos 
képünket megváltoztassa.

 l PécsMa.hu
A Vác főterén álló domonkos temp-
lom kriptájának feltárására 1994-95-
ben került sor. Az itt feltárt, mintegy 
1800 tárgyat tartalmazó leletegyüttes 

az eddigi legnagyobb és legépebben 
fennmaradt magyarországi kriptate-
metkezés, mely európai, sőt világvi-
szonylatban is jelentős. A leletek ta-
núsága szerint a templom kriptájába 
1731-1808 között folyamatos volt a 
temetkezés.
A leletek közül a koporsók, vise-
let-együttesek, temetkezési mellékle-
tek a feltárást végző váci Tragor Ignác 
Múzeum néprajzi gyűjteményébe, a 
kriptában eltemetett természetes úton, 
egészében, vagy részlegesen mumifi-
kálódott tetemek a Magyar Természet-

tudományi Múzeum Embertani Tárá-
ba kerültek.
A leletegyüttes különleges darabjaiból 
válogatott vándorkiállítás páratlan 
gazdagságban mutatja be a 18. száza-
di, többnyelvű és nemzetségű városi 
polgárság életét, halálát és temetkezési 
kultúráját.
Hasonló jellegű leletanyag világszerte 
alig néhány múzeum gyűjteményében 
fordul elő, többnyire rosszabb állapot-
ban, töredékesen.
A Pécsre érkezett vándorkiállítás láto-
gatói az eredeti helyszíneken megte-
kinthető, hátborzongató nagy európai 
barokk kriptákhoz (Róma, Palermo, 
Brno, Kutna Hora) képest emberibb, 
sokszínűbb, tudományos igénnyel ösz-
szeállított válogatást láthatnak. 
A váci koporsók pompája, gazdag 
szimbólumrendszere, a viseletek sok-
félesége, a temetési kellékek és mel-
lékletek garmadája egy, a sok háborús 
pusztítás után magára talált, gazdago-
dó, de mélyen vallásos város halálhoz 
való változatos viszonyát mutatja.

A mumifikálódott, 
200-250 éves arcokon 

néha még látszott az „utolsó 
átváltozás” mosolya.

A leletegyüttes iránt mind a szakmai 
közvélemény, mind a közönség ér-
deklődése már eddig is jelentős volt. 
A leletekből rendezett Memento Mori 
állandó kiállítás Vácon nagy látoga-
tottságnak örvend, kisebb-nagyobb 
időszaki válogatások több kiállításon 
szerepeltek az elmúlt évek során. A 
múmiák közül több a világ szinte ösz-
szes jelentős antropológiai kiállításán 
bemutatásra került.
A kriptalelet Vác város legértékesebb 
és legnagyobb nemzetközi hírre ju-
tott gyűjteményi anyaga, mely méltán 
tarthat számot a történelem, a műve-
lődéstörténet és az antropológia iránt 
érdeklődő közönség figyelmére. A váci 
állandó kiállítás tapasztalatai alapján 
kijelenthető, hogy a tárlatot minden 
korcsoport látogathatja.
A kiállítás megnyitója június 9-én volt 
a Néprajzi Múzeumban, ahol beszédet 
mondott Zag Gábor, Pécs alpolgár-
mestere, valamint dr. Kvanduk Fri-
gyes, a Pécsi Egyházmegyei Hivatal 
általános helynöke, illetve Matkovich 
Ilona, Vác polgármestere és Forró 
Katalin, a váci Tragor Ignác Múzeum 
igazgatója. 
A tárlat 2022. december 31-éig tekint-
hető meg nyitvatartási időben (kedd-
től szombatig, 10 és 16 óra között).

Izgalmas	 új	 szabadtéri	 programsorozat	 indul	 a	 belvárosban

Kellemes nyári esték, egy pohár bor és han-
gulatos zenei-irodalmi programok a város 

közepén: Hild Garden címmel indul új szabadtéri 
programsorozat a pécsi belvárosban, a Hild ud-
varban.

 l PécsMa.hu
Az új sorozat első eseményén a Kassák X Kassák 
programon a XX. századi aktivizmus és magyar 
avantgard világhírű alakja, Kassák Lajos kerül a 
fókuszba. Június 17-én az író életművéből Prieger 
Zsolt zenész és Törőcsik Franciska színésznő sze-
mezget, valamint épít mellé emlékművet elektroni-
kus tánczenéből. 

Prieger Zsolt az Anima Sound System 
vezetője, míg Törőcsik Franciska olyan 

filmekből lehet ismerős, mint az Aurora 
Borealis, a BÚÉK vagy A mi kis falunk.

Kéméndi Tamás harmonikaművész és Györfi Anna 
színésznő Ady Endre Párizsát varázsolják elénk júli-
us 1-jén, A Szajna partján című előadásukkal.
Július 15-én az Alekszandr Identity Project kon-
certje hallható, ami Járemko Alekszandr kétszeres 
Zsolnay- és Rotary-díjas szaxofonos és zeneszerző 
instrumentális könnyűzenei projektje. Hangzásában 

a jazz, a funk, a pop és az elektronikus stílus kevere-
dik. Karády Katalint idézi meg július 29-én Dévényi 
Ildikó és Lukács Melinda. A művésznő életéről szóló 
műsort élő zongorajáték kíséri.
A Hild Garden programsorozat egy fényfestéssel szí-
nesített nyárzáró bulival búcsúzik augusztus 19-én. 
A budapesti-mexikói-venezuelai-pécsi Carlos Adiós 
főként latin, bár balkános-szvinges felhangokkal is 
operáló zenekar. Az állóhelyes koncertes kedvenc 
salsa és cumbia dalaikat mutatják be, vérpezsdítő ze-
nét, táncot és dél-amerikai hangulatot hozva!

A programokra váltható a belépőjegyen 
felül VIP-jegy is, ami az Eleven borbár 
teraszára szól és tartalmaz egy 3500 

forintos borfogyasztást is.

Részletek a Művészetek és Irodalom Háza honlapján 
olvashatók.
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A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

országos azbesztmentesítési pályá-
zatára sikeresen jelentkezők önerő 
biztosítása nélkül mondhatnak bú-
csút az egészségre és környezetünk-
re is káros szigetelőanyagtól.  

 l PécsMa.hu
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. or-
szágos azbesztmentesítési pályázatot 
hirdet lakossági ügyfelei részére. A pá-
lyázat nemcsak az egészségre kifejezet-
ten káros anyag ingyenes eltávolítása 
miatt fontos, a levegő tisztulásában is 
nagy szerepet játszhat.

Mi	az	azbeszt	és	miért	
szükséges	megszabadulni	
tőle?
A pályázat kitűnően kiegészíti a lég-
szennyezettség csökkentése érdekében 
évekkel ezelőtt elindult pécsi Hung- 
AIRy Life integrált projektet, hiszen 
a 20. század második felében tetőfe-
désre, burkolásra és szigetelésre hasz-
nált tűzálló, savaknak ellenálló, olcsó 
hőszigetelő anyag kopása kifejezetten 
veszélyes hatásokkal jár, nemcsak a 
levegő minőségére, hanem az embe-
ri szervezetre nézve is. Az azbesztet 

ugyanis az időjárás és a légszennyezés 
károsítja, ha pedig megsérül a felüle-
te, a kopás következtében rostszálak 
szabadulnak fel a levegőbe, amelyek 
belégzése többféle betegség kialakulá-
sában is szerepet játszik.
Ezért Magyarországon 2005 óta tilos 
felhasználni az építőiparban az azbesz-
tet. Épületek bontásakor törvények ír-
ják elő a szakszerű bontást és azbeszt-
mentesítést.
Az Európai Unió célja, hogy Európa 
2023-ra azbesztmentessé váljon.

Mire	kapható	támogatás?
A támogatás egyszeri, nem pénzbeli 
támogatás és a pályázati dokumentá-
ció alapján megállapított mennyiségű 
azbeszthulladék begyűjtésére, szállí-
tására és ártalmatlanításra történő át-
adására vonatkozik. A támogatáshoz 
a pályázónak nem kell önerőt biztosí-
tania.

Az ingatlanonként 
elszállítható maximális 

mennyiség 300 
négyzetméternyi 
azbeszthulladék.

A benyújtott pályázat kizárólag HAK 
17 06 05* típusú azbeszthulladék el-
szállítására, ártalmatlanításra történő 
átadásra vonatkozik, melyek jellemző-
en, de nem kizárólag az alábbi helye-
ken használatosak:

 Ä tető,
 Äkerítés,
 Ähomlokzatburkolás,
 Ä válaszfalak,
 Ä régi gáztűzhelyekben a sütő kör-
nyékén (azbesztlapok),
 Ä épületen belüli ivóvíz- vagy szeny-
nyvízcsövek, bekötővezetékek.

Arról, hogy kik jelentkezhetnek a pá-
lyázatra, valamint a benyújtásához 
szükséges dokumentumokról és a be-
adás módjáról az NHKV oldalán ol-
vashatunk részletesen.
Benyújtási időszak: június 20., 8 órá-
tól keretkimerülésig, de legkésőbb au-
gusztus 22. éjfélig. 
A lakossági azbesztmentesítési pályá-
zattal kapcsolatosan felmerülő kérdé-
seket az azbeszt@nhkv.hu e-mail cím-
re várják.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával va-
lósul meg.

Mindössze egy óra leforgása alatt 
fél havi csapadékmennyiség 

hullott június 2-án hajnalban Pécsen. 
A lezúduló csapadék bőven hagyott 
maga után munkát, az utak, utcák, 
terek takarításának a Biokom NKft. 
munkatársai korán reggel neki is 
álltak – közölte a városüzemeltetési 
cég.

 l PécsMa.hu

Dörgéssel, villámlással és rengeteg eső-
vel érkezett meg június 2-án hajnalban 
Pécsre a zivatar. Egy óra alatt 32 mil-
liméter eső esett, ami nagyjából a fele 
az ilyenkor átlagos csapadékmennyi-
ségnek. Az olyan intenzív zivatarok, 

mint amilyen ez is volt, a Mecsekoldal-
ban villámárvizeket okoznak, hiszen 
a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű 
vízzel a csapadékvíz-elvezető rendszer 
sem tud megbirkózni. Az elvonuló víz 
után maradt hordalékhalmok eltakarí-

tását a Biokom NKft. saját embereivel, 
valamint alvállalkozók bevonásával a 
vihar utáni reggelen meg is kezdte, a 
legtöbb munka többek között a Surá-
nyi Miklós úton, az Angster József 
utcában, a Fábián Béla utcában és a 
Széchenyi téren akadt.

A Vince utcában is nagy 
sebességgel zúdult le az eső 
a zivatar idején, ami komoly 

eróziós károkat okozott 
az idén átadott Hamerli 

parkban.

A városüzemeltetési társaság a kivite-
lezés során természetesen kialakította 
a terület csapadékvíz-elvezetését, de 
amíg meg nem erősödik a növényzet, 
és ki nem alakul a megfelelő cserje- és 
gyepborítás, számolni kell azzal, hogy 
az intenzív zivatarok károkat fognak 
okozni a parkban. Ezeket a Biokom 
munkatársai minden esetben a lehető 
legrövidebb időn belül elkezdik javítani 
– ahogy tették ezt legutóbb is –, illetve 
a károk jövőbeni mérséklése érdekében 
a parkban található sétaút hamarosan 
díszburkolatot kap – írja a cég.

Pályázat:	ingyen	megszabadulhatunk	az	azbeszttől!

Leburkolják	a	Hamerli	park	sétaútját,	
így	a	villámárvizek	kevesebb	kárt	okozhatnak
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Mecsek	Rallye,	új	utakon:	Eb-futam,	nevezési	rekord,	autókiállítások
Két nap alatt öt pályán tíz gyorsa-

sági, összesen 138,6 kilométeren, 
amelyből a leghosszabb 18,5 kilo-
méter. A Historic-mezőnnyel az idei 
egyetlen Eb-futam, rekord számú 
külföldi nevező. Színes és változatos 
off-programok, közte igazi túraau-
tó-csodákkal, nézőbarát helyszínek, 
mediterrán hangulatú, Széchenyi téri 
rajt- és célceremónia. Nagyjából így 
sűríthetjük pár mondatba az 55. Me-
csek Rallye érdekességeit, amelyet 
idén június 24–25-én, azaz pénteken 
és szombaton izgulhatnak végig a 
ralisport szerelmesei.

 l Szűcs Zsolt
A Covid-sújtotta 2020-as kiesés után 
tavaly már sikeresen újraéledt a legpa-
tinásabb hazai raliverseny, az egészen 
1967-ig visszanyúló (akkoriban még 
Uránvárosban is köröztek a versenya-
utók!), az immár 55. Mecsek Rallye.
Az idén, továbbra is a PSN Zrt. szer-
vezésében, de megújult-kibővült 
szakmai stábbal, számos újdonsággal, 
a pilótákat és nézőket egyaránt még 
magasabb szinten kiszolgáló futam-
mal igyekeznek öregbíteni a verseny 
hírnevét. Újdonságok alatt például a 
hosszabb és változatos pályákat, illetve 
az 1,2-es pontszorzót is érthetjük. 
A 2 nap alatt (péntek délutántól szom-
bat estig) 5 féle pályán 10 gyorsasági 
szakasz vár a teljes mezőnyre, közel 
140 kilométeres (vagyis a hazai rali-
átlagot jóval meghaladó) gyorsössz-
távval. Ebből az első nap 4 gyorsasági 
(60+ km), másnap 6 gyorsasági (70+ 
km), 1–1 új pályával mindkét napon. 

A futam legrövidebb 
gyorsaságija 

10,8 és a leghosszabb 
18,5 kilométeres, a 

változatosságot pedig 
minden pálya kétszeri 

használatával garantálja a 
rendező.

A korábbi futamok sikerei nyomán a 
Mecsek ismét bekerült a Historic Eb 
(EHRC) versenynaptárába – az idén 
ráadásul ez lesz az egyetlen Eb-rangú 
hazai autóverseny. Az érdeklődés is 
kiemelt, már eddig minden korábbinál 
nagyobb számú külföldi pilóta jelezte 
részvételét. Rajtuk kívül természetesen 
a hazai historic-bajnokság résztvevői is 
mind itt lesznek, az ORB-mezőny leg-
jobbjai pedig a verseny kiemelt rangja 
jóvoltából 1,2-szeres szorzóval gyűjtö-
gethetik a ranglistapontokat.
Az utánpótlásnevelés, egyben a taka-
rékosság jegyében a tehetségüket még 
csak bontogató, illetve visszafogot-
tabb költségvetésű (mondhatjuk, rali 

2-es, rali 3-as) pilótákra is gondoltak 
a szervezők. Ők az MNASZ által a kö-
zelmúltban életre hívott Jut4Fun névre 
keresztelt betétfutamon indulhatnak. 
Ehhez bármiféle (akár 3. osztályú) li-
cenc és érvényesen gépkönyvezett autó 
a feltétel; e mezőnyre rövidített időterv 
és versenytáv vár (8 gyorsaságival), 
még így is bő 10 kilométernyi igazi 
autózással. 
A színvonalasabb kiszolgálás pedig 
a versenyzők mellett természetesen 
már a nézőkre is igaz lesz, kezdve at-
tól, hogy az idén minden programrész 
mindenütt ingyenes. A „pilot” jellegű 
Fun Zone-ok, kijelölt parkolók, telepí-
tett toalettek, szervezett hulladékgyűj-
tés, büfé és hangulatfelelős értendő 
többek között e sorba. 

És számtalan „csodaautó”, 
mozgásban és 

testközelben is.

Egyrészt a versenymezőny WRC-ire 
(pirosakra is) gondolunk, illetve, az 
ezúttal a Centrum-parkolóba szerve-
zett parc fermére, hogy ne mondjuk, 
belvárosi, éjszakai versenyautó-kiállí-
tásra. Édes-füstös emlékidézésnek is 
titulálhatnánk a „Zwei Takt Memory 
– verseny Trabantok akcióban” projek-
tet, amely során egy tucatnyi, de ko-
rántsem tucatautó, konkrétan korabeli 
verseny Trabant járható körbe majd a 
Széchenyi téren.
Még a „nulladik napon”, azaz csütör-
tökön teszi tiszteletét ugyanitt, illetve 
díszmenetben két gyorson is az Yp-
rés–Isztambul Rally túramezőnye, 
ahol igazi világkuriózumokat, Aston 
Martinokat, sőt, a háború előtti korból 
átmentett autókat csodálhatunk meg.
Ugyancsak kiemelt figyelmet szen-
telnek a folyamatos tájékoztatásra 
is. A verseny hivatalos honlapja a  

www.mecsekrallye.com (tehát nem .hu 
a vége!). A közösségi oldalak közül az 
elsődleges a Facebook lesz, ám a szer-
vezők külön is felhívják a figyelmet 
arra, hogy a portálon többféle régebbi 
és troll oldal is elérhető. A rendezői, 
tehát egyetlen hivatalos – így hiteles 
– oldal a https://www.facebook.com/
MecsekRallyeEvent/.
Már olvashatóak a versenykiírások, 
esélylatolgató pilótainterjúk, de itt 
lesznek megtalálhatóak a konkrét 
útlezárások (általánosságban: a gyor-
sasági szakaszok, az alább közölt napi 
első rajtidők előtt 3 órával); illetve a 
buszmenetrendeket érintő változások 
is. És a verseny alatt természetesen a 
friss hírek, térképek, eredménylisták 
is.

A	program:
Június 22., szerda:
• 09.00-20.00: pályabejárás, 1. nap 

(Bakonya)

Június 23., csütörtök:
• 09.00-20.00: pályabejárás, 2. nap
• 12.00-16.00: technikai gépátvétel 

(Expo)
• 16.00-20.00: hivatalos teszt 

(Kővágótöttös)

Június 24., péntek:
• 16.30-tól: rajtceremóia (EHRC, 

utána ORB, rajtsorrendben), Szé-
chenyi tér

Június 25., szombat:
• 15.25: célceremónia (EHRC, Histo-

ric OB), Széchenyi tér
• 17.10: célceremónia (ORB, ORC, 

Mitropa), Széchenyi tér
• 18.30: célceremónia (Just4Fun), 

Széchenyi tér

A gyorsasági szakaszok:
(Útlezárások az első gyorsasági előtt 
3 órával!) Két körönként szervizpark 
az Expo Centerben.

06. 24., péntek EHRC ORB

1.: Trefortpuszta – Hatos 1: 14.58 16.43

2.: Hosszúhetény – Pécsvárad 1: 15.38 17.23

3.: Trefortpuszta – Hatos 2: 18.43 20.28

4.: Hosszúhetény – Pécsvárad 2: 19.23 21.08

06. 25., szombat

5.: Hatos – Trefortpuszta 1: 08.18 10.03

6.: Árpádtető – Orfű 1: 09.31 11.16

7.: Hetvehely Golgota 1: 10.12 11.57

8.: Hatos – Trefortpuszta 2: 12.53 14.38

9.: Árpádtető – Orfű 2: 14.06 15.51

10.: Hetvehely – Golgota 2: 14.47 16.32
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A bérbeadásra meghirdetett, önkormányzati tu-
lajdonban lévő garázshelyiségek 2022. júniusi 

listáján az alábbi helyiségek szerepelnek:

Athinay út 2. 53. sz. (hrsz. 69/10/A/53) 17,50 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA 
biztonsági letét: 72.000,- Ft

Athinay út 4. 55. sz. (hrsz. 69/9/A/55)  18 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA 
biztonsági letét: 72.000,- Ft

Endresz Gy. u. 7. 52. sz. 
(hrsz. 524/10/A/52) motorgarázs  10 m2 
induló havi bérleti díj:   10.000,- Ft + 2.700,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  60.000,- Ft

Feketegyémánt tér 12. sz. 
(hrsz. 36268/17/A/24) 15 m2 
induló havi bérleti díj: 6.000,- Ft + 1.620,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  36.000,- Ft

Feketegyémánt tér 15. sz. 
(hrsz. 36268/17/A/27)  15 m2 
induló havi bérleti díj:   6.000,- Ft + 1.620,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  36.000,- Ft

Feketegyémánt tér 92.sz. 
(hrsz. 36268/17/A/12) 15 m2 
induló havi bérleti díj:   6.000,- Ft + 1.620,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  36.000,- Ft

Feketegyémánt tér 93. sz. 
(hrsz. 36268/17/A/13)  15 m2 
induló havi bérleti díj:   6.000,- Ft + 1.620,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  36.000,- Ft

Páfrány u. 5. 7. sz. (hrsz. 536/6/A/7) 15 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Szilva u. 3. 5 db férőhely (hrsz. 19573/5/A/B) 
(Galamb u. folytatása)   15 m2 
induló havi bérleti díj:  10.000,- Ft + 2.700,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  60.000,- Ft

Vadász u. 2. (hrsz. 40183)   15 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Vadász u. 3. (hrsz. 40183)   15 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Vadász u. 6. (hrsz. 40183)   14 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Vargha Damján u. 1/A 37. (hrsz. 40183)  19 m2 
induló havi bérleti díj:  15.000,- Ft + 4.050,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  90.000,- Ft

Váczi Mihály u. 4. 50. sz. (hrsz. 3265/15/A/50) 
motorgarázs  10 m2 
induló havi bérleti díj:  12.000,- Ft + 3.240,- Ft ÁFA 
biztonsági letét:  72.000,- Ft

Veres P. u. 2. 46. sz. (hrsz. 3265/4/A/46) 
motorgarázs 10 m2 
induló havi bérleti díj: 10.000,- Ft + 2.700,- Ft ÁFA 
biztonsági letét: 60.000,- Ft

Kőhíd tér 1-6. sz. alatti mélygarázs 
34 db férőhelye (hrsz. 23891/104)   
induló havi bérleti díj beállóhelyenként: 
  10.000,- Ft + 2.700,- Ft ÁFA  
biztonsági letét: 60.000,- Ft 

A helyiségek bérletét pályázat útján, liciteljárás kere-
tében lehet elnyerni.
A pályázatokat – a pályázó kérelmét, melyben meg-
jelöli személyes adatait, lakcímét, telefonszámát, és 
az általa bérbe venni kívánt garázst, valamint a tulaj-
donában lévő gépjármű forgalmi engedélyének má-
solatát – a Polgármesteri Hivatal Lakásgazdálkodási 
Csoportjánál (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.) szemé-
lyesen benyújtani ügyfélfogadási időben, vagy levél-
postai küldeményként feladva a fenti címre, és ebben 
az esetben elektronikus levélként is (a kérelem és a 
forgalmi engedély szkennelt változatát mellékletként 
csatolva) a lakas@ph.pecs.hu e-mail címre elküldve 
2022. június 28-ig lehet.
A liciteljárásra 2022. július 5-én 9 órától kerül sor a 
Lakásgazdálkodási Csoport hivatalos helyiségében 
(Pécs, Kossuth tér 3. II. em. 62.). 
A liciten az vehet részt, aki személyazonosságát, jogi 
személy esetén nyilvántartásba vételét hitelt érdem-
lően igazolta, gazdasági társaság esetén harminc 
napnál nem régebbi cégkivonatát bemutatta, és a hir-
detményben szereplő határidőig részvételi szándékát 
írásban bejelentette. 
A liciten személyesen, vagy közokiratba, illetve teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalma-
zással lehet részt venni. 
A nyertes pályázóval a Lakásgazdálkodási Csoport 
meghatározott időtartamra, maximum 10 évre 
bérleti szerződést köt, miután – az Önkormányzat 
11/2012. (II.24.) rendelete értelmében – a biztonsági 
letét (a havi bérleti díj hatszoros összege) befizetésre 
került.
A liciteljárás lebonyolításával kapcsolatban a 72/534-
048-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Garázspályázat

Tehetséges,	kiváló	tanulóit	
díjazná	Pécs	–	íme	a	pályázat!

Az önkormányzat pályázatot hirdet a város tanulói és hallgatói díjai-
nak elnyerésére azon középfokú közoktatási vagy felsőfokú oktatási 

intézmények tanulói és hallgatói részére.

 l PécsMa.hu
A pályázat célja, hogy a város kifejezze megbecsülését a kiemelkedő tanul-
mányi, kutatási eredményeket elérő, szakmájuk területén kimagasló sike-
reket felmutató, valamint a nemzetiségi értékek átörökítésében elkötelezett 
tevékenységet folytató tanulók és hallgatók iránt, másrészt a tehetséggon-
dozás keretein belül anyagi támogatást nyújtson nekik.

A pályázaton a Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja vagy a Pécs 
Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja elismeréseket lehet el-
nyerni. Az elismerések díszoklevéllel, pénzjutalommal és digitális oklevéllel 
járnak. 
A részvétel feltétele a pályázati űrlap kitöltése, és hogy a szükséges igazolá-
sok és nyilatkozatok határidőre beérkezzenek.

A pályázatok benyújtásának határideje június 15-e.

A felhívás és az űrlap a város honlapjáról (pecs.hu) tölthető le. 
A pályázatot egy példányban, papíralapon kell benyújtani személyesen 
vagy ajánlott küldeményként Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), a Kulturális és Népjóléti Főosztály szá-
mára címezve.

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak felvilágosítást: 
 ÄMajor Tünde Kármen köznevelési ügyintéző; +36 72/533-857
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A Pécsi Kulturális Központ „kulturális szervező” munkakör betöltésére 
keres munkatársat. A munkavégzés helye: 7632, Pécs, Apáczai Csere Já-
nos Körtér 1/D)
Feladatok meghatározása: 
• Programokat szervez a Pécsi Kulturális Központ telephelyein, valamint
• munkatársaival együtt tervezi, szervezi a Pécsi Kulturális Központ 

nagyrendezvényeit,
• meglévő és leendő klubokat, közösségeket mentorál, új közösségek 

létrejöttét támogatja,
• napközis táborok idején programokat szervez a résztvevő gyermekek 

számára,
• közreműködik az intézmény marketing tevékenységében,
• aktívan részt vesz az ügyeleti feladatok ellátásában,
• saját működési területén pályázatokat keres, ír és megvalósít.
Elvárások:
• Kulturális szervezői végzettség
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
• Felelős cselekvőképesség
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
• Önálló munkavégzés
• Min. 3 éves közművelődési gyakorlat
• Előnyt jelent: pályázati végzettség
Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaviszony
• Teljes munkaidő – heti 40 óra
• Bér Mt. alapján
A jelentkezés módja: Az igazgato@pecsikult.hu e-mail címre önéletrajz, 
bizonyítványmásolatok és 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
csatolásával 2022.06.24. napjáig.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 5.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. július 15. napjától.
Egyéb információ: A pályázati kiírással kapcsolatban további információt 
Jakab Bernadette intézményvezető helyettes nyújt a +36 30 816 1406-os 
telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

Álláshirdetés
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda dajka munkakör betöl-
tésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Gondozási feladatok ellátása. Nevelési feltételek biztosítása. 
Óvodai helyiségek takarítása. Rendezett munkahelyi környezet biztosítása. 
Az óvodapedagógus irányítása mellett részvétel a napi tevékenységekben. 
Óvodai rendezvényeken, programokon való részvétel. A gyermekek tes-
ti-lelki épségéről, balesetmegelőzésről való gondoskodás.

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

Pályázati feltételek: középfokú képesítés, óvodai dajka; magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglal-
kozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget iga-
zoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 23.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Város-
központi Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy 
Antal utca 5. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: I./329-1/2022, valamint a munkakör megnevezé-
sét: dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 24.

Álláspályázat

Nyilvános	elektronikus	licit	
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nyil-
vános, elektronikus liciteljárás keretén belül el-
adásra meghirdeti az alábbi ingatlant:
Cím: 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 20.
Helyrajzi szám: 4641
Terület: 18.201 m2

Megnevezés: kivett kórház és 2 transzformátorház
Tulajdonos: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdoni hányad: 1/1
A kiíró az árverésre kerülő ingatlan további adata-
it – ideértve az ingatlanról készített képfelvételeket 
és az ingatlan részletes bemutatását – a világhálón 
folyamatosan elérhető pvh.hu, a gov.pecs.hu, és az 
ingatlan.com hivatkozási helyeken te-
szi közzé.  Közvetlen eléréshez, hasz-
nálja ezt a QR kódot! Az árverésre 
kerülő ingatlanra kizárólag elektroni-
kus úton lehetséges árverezni.
Az elektronikus árverésre történő 
regisztráció módja: Az online aukció meghívásos 
alapon történik. Az aukcióra történő jelentkezés ese-
tén, valamint az ingatlannal kapcsolatos dokumen-
tációval kapcsolatban keresse a Pécsi Vagyonhasz-
nosító Zrt. munkatársát, Englóner Ákost a +36 30 
901-0321-es telefonszámon.

Szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatás: dr. Pa-
tonainé Petkov Évától a + 36 30 214 5895-ös tele-
fonszámon vagy e-mailben a patonai.eva@pvh.hu 
címen kérhető.
Kikiáltási ár: 995.500.000 Ft + áfa
Licitlépcső összege: 10.000.000 Ft + áfa
Ajánlati biztosíték összege: 99.550 000 Ft 
Árverési biztosíték átutalásának határideje: 
2022. június 27. 12:00 óra
Jelentkezési határidő az árverésre: 
2022. június 27. 12:00 óra
Árverés kezdetének időpontja: 
2022. június 29. 10:00 óra
Árverés lezárásának (licitnapló lezárásának) 
időpontja: 2022. június 29. 12:00 óra
Megtekintés időpontjai: 
előzetes egyeztetés alapján (Tel.: 72/534-003)
Ajánlati kötöttség időtartama: 
eredményhirdetéstől 60 nap
Az árverésen történő részvétel feltételei: A rész-
vétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó vételár 10%-
ának megfelelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén 
átutalja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-
00336255-00000330 számú költségvetési elszámolá-
si számlájára. Az utalás közleményébe szükséges az 
aukción résztvevő nevének és az ingatlan helyrajzi 

számának megjelölése. Az átutalt ajánlati biztosíték 
a nyertes részére az vételár összegébe kerül beszámí-
tásra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati 
biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, 
amennyiben az érdekkörében felmerülő okra hivat-
kozással a szerződéskötéstől eláll, az ajánlati kötött-
ség idején ajánlatát visszavonja, nem tartja fenn, a 
szerződést felhívás ellenére nem köti meg.
Az árverésen történő részvétel feltétele, hogy a jelent-
kezőnek nem állhat fenn PMJV Önkormányzatával 
szemben semmilyen jogcímen tartozása, valamint 
pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén 
a lent olvasható elérhetőségek valamelyikére az aján-
lati biztosíték megfizetésének határidejéig megküldi 
PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi 
igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy 
szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisban). 
Az ingatlannal kapcsolatban részletes információ 
a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 
II/217. szám alatti helyiségében, a 72/534-003 telefon-
számon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is 
kérhető. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy 
mindennemű jogi és/vagy anyagi következmény 
nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a li-
citeljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvá-
nítsa.
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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.

A 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számláló-
biztosok jelentkezésére. 
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentke-
zését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos 
népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.
A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét 
érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességé-
nek nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összeté-
teléről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, ház-
tartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során 
gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható 
alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket 
érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések elő-
készítéséhez. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számláló-
biztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától.

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

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

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 a népszám-
lálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérem, hogy 
jelentkezését nevének és elérhetőségi adatainak (telefonszám, e-mail cím) 
a nepszamlalas2022@ph.pecs.hu e-mail címre történő megküldésével szí-
veskedjen benyújtani. 

A jelentkezés megküldésével az érintett hozzájárul az általa megadott sze-
mélyes adatainak számlálóbiztosnak való jelentkezés céljából történő keze-
léséhez. 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 30-ig várjuk a fent megadott e-mail címre.
Dr. Lovász István s.k., jegyző, helyi népszámlálási felelős

Felhívás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. június 14-én 
(kedd) 9.00 órai kezdettel ülést tart a Városháza nagytermében, a 7621 
Pécs, Széchenyi tér 1. sz. alatt.

A Közgyűlés nyilvános, azon bármely állampolgár jelen lehet.

Június 13. Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola (Málom-hegyi út 1.) 12:00-14:00
Június 14. Véradók napja: Ezen a napon minden jelentkezőt virággal kö-
szöntenek és a véradásért ráadásként egy 10 százalékos SCITEC NUTRI-
TION kupont fognak kapni a véradók!

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

Véradási	időpont:
• hétfő, csütörtök: 8:00 – 17:00
• kedd, szerda, péntek: 8:00 -15:00

Megközelíthető a 30, 30Y, 130, 103, 109E, 55 járatokkal. Véradóknak ingye-
nes parkolási lehetőséget biztosítunk az intézmény udvarában. Véradáshoz 
hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját. 
További részletek: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

Közgyűlés

Véradás	június	13–17.
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LAKÁS
Eladó ingatlanokat keresünk 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 06/20/964-5482

www.kosaingatlan.hu

Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891
Uránvárosi lakást vennék. 
Telefon: 06/70/304-8038
Kertvárosi lakást vennék. 
Telefon: 06/70/304-8038
Eladó lakás a Stadion utcában, 
52 nm-es. Telefon: 06/70/318-4000
Értékbecslés. Telefon: 
06/70/318-4000
Belvárosi téglalakás, 42 nm eladó. 
Ár: 20 MFt. Telefon: 06/70/318-4000

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

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

Kertvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, 
műanyag ablakos, erkélyes panellakás. 
Ár: 24,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Harkányban, a fürdő közelében, 
30 nm-es, felújított, műanyag 
ablakos, földszinti apartman lakás, 
ingyenes gépkocsi parkolóval. Ár: 
14,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

INGATLAN
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000

Eladó garázst, tárolót, pincét 
keresek. 06/70/304-8038

Vasason eladó bontatlan 
házrész (65 nm). Iár: 18,5 MFt. 
Telefon: 06/20/367-1564
Pécs és környéki eladó 
ingatlant keresek készpénzért. 
Telefon: 06/30/929-9180

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

duplagarázsos családi ház. 
Ár: 38,5 MFt. 06/30/929-9180

Pécs-Vasason 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház. Ár: 12,9 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180
Nagykozár központjában, 750 nm-es, 
összközműves építési telek. 
Ár: 6 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

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

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

TOLNAI KERT lakópark

BÉREL-KIAD
Albérlet kiadó. Telefon: 72/747-187
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Külföldi diák részére kiadó lakást 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Kiadó házat keresek. 
Telefon: 06/70/318-4000

ÁLLÁS
Munkatársat keres a Pécsi 
Hosszú Cég Duguláselhárítás és 
Útközműtechnika Kft. Alapelvárás:- 
B. kategóriás jogosítvány. Előnyt 
jelent: - Hegesztő szaktudás,- C. 
kategóriás jogosítvány, - Vízvezeték 
szerelésben szerzett tapasztalat. 
Jelentkezés: hciroda82@gmail.com
Szorgalmas női vagy férfi 
munkatársat keres az Egerági 
Kertészet, könnyű fizikai munkára, 
betanítással, hosszú távra. 
Versenyképes jövedelem, utazási 
támogatás. Telefon: 06/20/209-4209

TÁRS
Pécsett 77 éves férfi ismerkedne 
nemdohányzó hölggyel, akinek 
hasonló jó humorérzéke van, 
szereti a természetet. Családi 
házban egyedül élek. Levelet 
várom a Pécsi hirdetőbe, Széchenyi 
tér 1. sz. „Rózsakert” jeligére.

Vékony testalkatú (kb. 75 kg), 60-as, 
170-180 cm magas, egészséges, 
nemdohányzó férfi levelét várom 
szabadidőm értelmes eltöltéséhez. 
Jelige: „Reménység” a Tüke 
irodába, Széchenyi tér 1. sz.

SZOLGÁLTATÁS
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, wc-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435

Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Szobafestés, mázolás szépen, 
tisztán, bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592

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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Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Fűnyírást, bozótirtást, zöld terület 
kezelését, kedvező áron vállalom. 
Telefon: 06/30/171-7762
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 fák és minden más 
fák kivágása, gallyazása garantált 
minőségben. Lombhulladék-
elszállítás és fa beszámítás lehetséges. 
Telefon: 06/30/221-9993
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű 
üvegezéssel, acélajtók, redőnyök, 
szúnyoghálók forgalmazása, beépítése, 
javítása. Június 30-ig, akár 20% 
kedvezmény! Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel precíz 
munka, reális áron. Telefon: 
06/70/271-4846
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
Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/
elektromos redőny, reluxa, 
szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó 
gyártása/szerelése/javítása. 
Nyugdíjasoknak kedvezmények! 
Telefon: 06/30/503-3431

Mosógépek, hűtőgépek 
javítása garanciával. 

06/20/944-4233

Redőnyjavítás garanciával. Telefon: 
06/30/503-3431
Víz-, villanyszerelés, kisebb 
javítások. Telefon: 06/70/774-1140
Szobafestés, mázolás 
bútormozgatással, takarással, 
sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Fakivágás, fűnyírás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/295-5352
Tetőjavítások, komplett tető, 
szerkezet építés, bádogos munka, 
tetőablak beépítés. Telefon: 
06/20/912-7881, 06/30/615-2529
Térkövezés, burkolás, parkettázás, 
támfalépítés, azonnali kezdés. Telefon: 
06/30/615-2529, 06/20/912-7881

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Építkezők figyelem! Átalakítást, 
bővítést, hideg, meleg burkolást, 
homlokzat és lapostetők, hő, 
vízszigetelést utólagos falszigetelést 
vállalok. Tetők, kémények újra 
építését, bontását vállaljuk. 
Referenciákkal, garanciával, számlával 
vagy az nélkül, egyedülállónak, 
nyugdíjasoknak némi kedvezménnyel. 
Telefon: 06/70/679-1927
Kőművesmunkák, hőszigetelés, 
burkolás, festés, földmunka, 
parkettázás, azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/30/615-2529, 
06/20/912-7881

Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Üvegezés, pótgittelés. 
Telefon: 06/30/908-0265
Festést-mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 
Telefon: 06/30/134-9187
Lakásfelújítás, festés, 
gipszkartonozás, komplett fürdőszoba 
felújítás, teljes körű ügyintézéssel. 
NORBITECH Kft. 
Telefon: 06/30/214-4307
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Belső kőművesmunkák. 
Telefon: 06/70/520-9981
Kőműves és bádogos munkát 
rövid határidővel vállalunk. 
Telefon: 06/30/341-3165
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618
Fodrász házhoz megy, Ildi. 
Telefon: 06/70/582-0720
Fűnyírás, bozótirtás, telektisztítás, 
veszélyes fakivágás hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/20/511-7456
Gyógypedikűr. Telefon: 
06/30/617-2003
Csőtörés, dugulás elhárítás, 
vízvezeték-szerelés. Telefon: 
06/20/298-4206

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, 
dugulás elhárítás. Telefon: 
06/70/215-9583
Napellenző, ponyvacsere, javítás, 
reluxa, roletta, harmonikaajtó 
készítés. Telefon: 06/30/993-3064
Lakásszerviz, lakatosmunka, 
karbantartás. Telefon: 06/70/774-1140
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
Favágás alpintechnikával, 
emelőkosárral, fűnyírás, 
bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb munkák. Várhelyi. 
Telefon: 06/20/371-7019
Villanyszerelés, hibakeresés. 
Telefon: 06/30/340-8824

Sejtszintű kezelések kristályok, 
ásványok DNA eredménnyel. 
Telefon: 06/20/613-7017

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, 
dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/20/298-4206
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Robi villanyszerelést vállal. 
Telefon: 06/30/589-7539
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/70/215-9583
Lomtalanítást és takarítást 
vállalok. Telefon: 06/20/805-5041
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
Idős, egyedülálló személynek 
háztartásba segítene leinformálható 
hölgy. Telefon: 06/30/519-0885

ADÁS-VÉTEL

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

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

e-mail: info@pecsimutargygaleria.hu

Leanderek, üstház üsttel, 60 l 
és 30 l-es műanyaghordó eladó. 
Telefon: 06/30/469-2861
Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. Név 
és telefon leinformálható. Hívjon 
bizalommal! Lasch-Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040
Hagyatékot, kályhákat vásárolok. 
Telefon: 06/20/805-5041

GYÁSZHÍREK
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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
Lomtalanítást vállalok, régiségeket 
vásárolok. Telefon: 06/20/367-1564
Lábmasszírozó infra sugárral 
is működő. Gőzölős kárpit- és 
padlótisztító, új gyapjútakaró 
130x180 cm eladó. 
Telefon: 72/442-588
Hagyatékot vásárolok, lomtalanítás 
ingyenes. Telefon: 06/30/341-3165
Háztartási gépeket ingyen elszállítok, 
vasat, fémhulladékot megvásárolok. 
Telefon: 06/30/171-7762
Női hajat veszek! Le is vágom. Házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/456-2040
Ceragem jádeköves masszázságy 
eladó hőtakaróval. Ár: 200 EFt. 
Telefon: 06/20/586-4833
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Színesfémet, ócskavasat 
veszek, házhoz megyek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Néptánccsoportunknak vásárolunk 
szoknyákat, kendőket, alsószoknyákat, 
kiegészítőket, fejdíszeket, teljes 
viseleteket, szőtteseket, mátervásznat. 
Telefon: 06/30/302-5707
Régiségboltunkba keresünk 
megvételre: porcelánokat 
és egyéb tárgyakat, figurális 
porcelántárgyakat, dísztárgyakat, 
festményeket, bútorokat, kerámiákat, 
retro tárgyakat, egyéb régiséget. 
Telefon: 06/30/608-3962
Eladó függönyök, akasztós 
ruhás szekrény, mikró, szőnyeg. 
Telefon: 06/30/519-0885

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

Szerb	vezetőedző	a	PEAC	élén,	Iványi	és	Vilipics	is	stábtag	lesz

A szerb Jovan Gorecet nevezte ki vezetőedzőjének 
az NKA Universitas PEAC NB I.-es női kosárlabda-

csapata, akinek segítője két pécsi legenda lesz. Az 
együttes szakmai vezetése teljesen átalakul, Hartung 
Anita klubigazgatóként kap szerepet a csapatnál.

 l Szakács Miklós
Lehet, hogy sok szurkoló megijedt kicsit, amikor a kö-
zelmúltban kiderült, hogy a remek kétévnyi munka el-
lenére sem hosszabbít a klub szerződést Csirke Ferenc 
vezetőedzővel. Azonban az NKA Universitas PEAC múlt 
szerdai bejelentése után mindenki fellélegezhetett.
Ami igazi pikantériát ad a dolognak, az az, hogy hiába az 
új szakmai struktúra, hiába a most kinevezett klubigaz-
gató és az újdonsült vezetőedző, a show-t ezúttal bizony 
a frissen bejelentett (egyik) másodedző vitte el. Ami per-
sze nem is csoda, hiszen a pécsi kosárélet egyik legna-
gyobb legendája, Iványi Dalma tért vissza a városba, és 
lesz a következő két évben a PEAC szakmai stábjának 
tagja. Iványi az előző két szezont Győrben töltötte, ott ve-
zetőedző volt, azonban a kisalföldiek nem hosszabbítot-
ták meg most lejáró szerződését – a PEAC pedig kapva 
kapott az alkalmon. 

A játékosként korábban a Mizóban 
kosarazó legenda mellett egy másik 

korábbi pécsi játékos, Daliborka Vilipics is 
segédedzőként fog dolgozni a klubnál.

Ők ketten pedig a 39 éves szerb szakember, Jovan Gorac 
munkáját fogják segíteni. Az edzők között még fiatalnak 
számító Gorec nagy nemzetközi tapasztalattal rendelke-
zik, dolgozott már hazája mellett Kínában, de a vb-részt-
vevő új-zélandi férfi válogatott munkáját is segítette ko-
rábban.
Egy új pozícióval is bővül a PEAC az új szezontól, Har-
tung Anita klubigazgatóként fogja segíteni a csapatot a 
minél jobb eredmények elérésében.
Az NKA Universitas PEAC közleményében azt írták, 
hogy az új szakmai stáb a pécsi női kosárlabdázás arany 
évtizedének szellemiségében folytatja tovább a két évvel 
ezelőtt elindított klub-fejlesztést a legmagasabb célok felé.

Távozik	Vas	László	a	PMFC-től
A szakember 2018 októbere óta irányította vezető-

edzőként a csapatot, akinek a lejáró szerződését a 
vezetőség nem hosszabbította meg. A távozás oka vél-
hetően a gyenge tavaszi szereplés. 

 l PécsMa.hu

A PMFC közleményben jelentette be Vas László edző tá-
vozását. Ebben összeszedték, hogyan szerepelt a csapat a 
szakember vezetése alatt.
Első megbízatása a 2018/19-es őszi idény utolsó hat mér-
kőzésére szólt, míg a teljes szezon végére a vezetésével el-
ért 11. hellyel a csapatnak sikerült megőriznie a tagságát 
a harmadosztályban.
A 2019/20-as évadban 15 győzelemmel, 3 döntetlennel és 
csupán 1 vereséggel a PMFC a harmadosztályú pontvadá-
szat élén állt, amikor a járványhelyzet miatt félbeszakadt a 
bajnokság. Bár végül nem hirdettek aranyérmest, feljutott 
a másodosztályba. A 2020/21-es idényben újoncként az 
NB II-es tagság megőrzése volt a fő cél, amelyet bőven 

túlteljesített a Pécs, hiszen negyedikként zárta a pontva-
dászatot.
A nemrég befejeződött 2021/22-es idényben a 11. helyen 
végzett a PMFC. A közleményben a a klub megköszönte 
Vas Lászlónak az elmúlt években végzett munkáját. 

„Az új vezetőedző személyét a PMFC 
vezetősége hamarosan a saját felületein 

fogja megnevezni” – írják.

A	közlemény	Vas	Lászlót	is	idézi.	
Az	edző	azt	írja:	
„Mindenekelőtt szeretném megköszönni a PMFC vezetősé-
gének a bizalmat! Az elmúlt közel négy év alatt próbáltam 
minden tudásommal meghálálni a lehetőséget, és a kitű-
zött szakmai elvárásokat teljesíteni. A tavalyi, szezonvégi 
negyedik helyezésünk azt mutatta, hogy ezt időnként si-
került túlszárnyalnunk is. Anno a székfoglalómkor egyik 
fő célomként hangzott el, hogy a nézőket közös és kemény 
munkával visszacsalogassuk a stadionba, mert a futball 
nélkülük semmit sem ér. Örömömre szolgált, hogy időnként 
akár 4-5000 ezer ember is szurkolt a stadionunkban a pécsi 
színekért. Nagy eredménynek tartom azt is, hogy megyei és 
NB III-as játékosokkal lépésről lépésre fejlődtünk, osztályt 
tudtunk váltani, és meghatározó csapata lettünk az NB II-
nek. Fontosnak tartottam emellett a helyi kötődésű fiatalok 
tudatos beépítését. Külön kiemelném a stábom munkáját 
is, valamint a klubban a pécsi labdarúgásért dolgozó vala-
mennyi ember segítségét. Szívből kívánom a PMFC-nek, és 
népes szurkolótáborának, hogy mihamarabb az őket meg-
illető helyére kerüljenek vissza. Ehhez kívánok a továbbiak-
ban sok sikert a klubnak. Hajrá, Munkás!”

Jovan GorecJovan Gorec

Vas László Vas László 
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