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Közgyűlés:	 éles	 viták	 és	 konszenzus	 a	 nyári	 szünet	 előtt
A nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta június 14-én a pécsi közgyűlés. 

Módosították a költségvetést, pályázatot írtak ki a Tüke Busz igazgatói 
posztjára, Lakhatási Kerekasztalt hoztak létre, közútfelújítási projektet indí-
tottak, megtették az első lépéseket a Lánc utcai tömb fejlesztése érdekében, 
és elfogadtak két városfejlesztési stratégiát, valamint a lakáskoncepciót is. A 
fontosabb döntéseket és történéseket foglaltuk össze.

 l Nimmerfroh Ferenc
A napirendi pontok tárgyalása előtt 
képviselői eskütételre került sor. Bog-
nár László fideszes képviselő lemon-
dott mandátumáról, a párt Musch Zol-
tánt delegálta a kompenzációs listáról, 
aki letette az esküt.
Péterffy Attila bejelentette: az önkor-
mányzat sportcége, a PSN Zrt., illetve 
annak sportiskolája országosan nyol-
cadik helyezést ért el a sportegyesüle-
tek rangsorában úgy, hogy nem része-
sül kiemelt állami támogatásban.

Megemelt	főösszeg
A közgyűlés módosította a 2022-es 
költségvetést, a 49.6 milliárd forint 
bevételi és kiadási főösszeget 6.2 mil-
liárddal emelték. Barkóczi Csaba (Fi-
desz) arról beszélt, hogy - mivel rész-
ben plusz állami támogatások miatt 
történt az emelés - nem igaz, amit a 
városvezetés kommunikálni szokott, a 
kormány nem akarja ellehetetleníteni 
a várost.
Csizmadia Péter (Fidesz) módosító 
indítványokat nyújtott be. Szerinte a 
„baloldali holdudvarnak” járnak a for-
rások, máshol pedig megszorításokat 
vezetnek be.
Javaslatai:

 ÄAz óvodák költségvetését 200 milli-
óval emeljék meg.

 ÄA Pécsi Kommunikációs Központ 
számára szánt forrást tegyék át a 
Tüke Buszhoz a sofőrök bérének 
rendezésére.
 ÄVáljon díjmentessé a házasságkötés 
Pécsett, 10 millió forintot erre cso-
portosítsanak át.

Ruzsa Csaba alpolgármester 
elmondta: az idei 

költségvetés tartalmazza 
az előző városvezetés által 

felvett állami hitel miatti 
éves törlesztőrészletet, ami 

1,7 milliárd forint.

Tehát ha valaki módosítókat jelent be, 
annak először is erre a kötelezettségre 
kell tekintettel lennie, hogy ezt ki tud-
ja-e fizetni a város. 
A módosító indítványokat elutasítot-
ták.

Plusz	egy	év	Török	Ottónak
Egy évvel meghosszabbították Török 
Ottó, sportfejlesztésekért felelős biz-
tos megbízatását. Török havi nettó 
768.350 forintot kap munkájáért.
Bognár Szilvia szerint ennek a pénz-
nek lenne jobb helye, nem érti, hogyan 

kaphat Török a polgármesteréhez ha-
sonló díjazást olyan projektekért, amik 
nem fognak megvalósulni.
Péterffy Attila erre úgy reagált: számos 
sportfejlesztés áll előkészítés alatt, me-
lyekkel kapcsolatban nagyon fontos 
munkát végez Török Ottó.
Hári József (Fidesz) elmondta, nem 
tartja indokoltnak a Fidesz-frakció ezt 
a pozíciót. A stadion és a tanuszoda 
állami projekt lehet, a jégcsarnokot tu-
domása szerint jegelik majd, az akva-
park építése nem fog elindulni ebben 
a ciklusban. Létezik egy sportügyekért 
felelős alpolgármester, ott a PSN Zrt., 
nincs szükség erre a pozícióra szerinte. 
Hári kijelentette: Török nem tett le az 
asztalra még semmit.
A fideszes kritikákra Péterffy Attila a 
következő szavakkal reagált: 

„Látom, remegnek, 
hogy sportfejlesztésben 

is sikeresek leszünk, 
remegjenek csak.”

Hári József arról beszélt, hogy meg-
épült korábban a Rátgéber Akadémia 
és a Dárdai Akadémia is, kíváncsian 
várja, a mostani városvezetés mit tesz 
le sportfejlesztések terén az asztalra.

Visszahívták	az	ügyvezetőt
Egy nappal a közgyűlés előtt közle-
ményt adott ki a pécsi önkormányzat 
arról, hogy visszahívják a Zsolnay 
Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) ügyve-
zetőjét, Bleszity Pétert. Azt írták, újra 
szeretnék tárgyalni a kormányzattal a 

ZSÖK által működtetett Zsolnay Ne-
gyed, Kodály Központ, és a Pannon 
Filharmonikusok közös finanszírozá-
sára 2016-ban megkötött szerződést. 
Ehhez - írták - a ZSÖK és az alá tar-
tozó kulturális cégek menedzsmentjei 
között együttműködő és feszültségek-
től mentes viszonyra van szükség, ami 
viszont a ZSÖK és a Pannon Filhar-
monikusok esetében „nem tekinthető 
teljesnek”. (A teljes közleményt a 7. 
oldalon olvashatják.)
A visszahívásról a közgyűlésnek kellett 
döntenie, az előterjesztés heves vitát 
generált.
Ruzsa Csaba alpolgármester mind-
ehhez annyit tett hozzá a közgyűlé-
sen, hogy: a város és az állam között 
2016-ban megkötött szerződést azért 
is szeretnék újratárgyalni, mert az év-
ről évre csökkenő állami, és növekvő 
önkormányzati támogatással számol. 
Ezen kívül a Cella Septichora felújí-
tását is le kell vezényelni - tette hozzá.
Barkóczi Csaba (Fidesz) arról beszélt, 
hogy 2019 októbere óta három vezér-
igazgatót menesztett a városvezetés. 
Vincze Balázs után „egy századrangú 
kulturális szervező”, majd „egy autóke-
reskedő” lett a vezető, most pedig egy 
„karbantartó” lesz - mondta. (Az új 
ügyvezető Hummel Márk eddigi üze-
meltetési igazgató lett maximum egy 
évre, ugyanazzal a díjazással, ami Ble-
szity Péternek volt.) Aztán azt firtatta, 
mi az oka a gyakori változtatásoknak. 
Fals indok, hogy újra kell tárgyalni 
egy 2016-ban lejáró szerződést - fo-
galmazott. Szerinte arról van szó, hogy 
egy még lojálisabb embert akarnak a 
ZSÖK élére állítani.
Kővári János (ÖPE-KDNP) szerint pá-
lyázatot kellett volna kiírni a pozícióra, 
hiszen a régió legnagyobb kulturális 
intézményéről van szó, ezt módosító 
indítványként be is terjesztette. Ahogy 
azt is, hogy a művészeti tanács vélemé-
nyét is kérjék ki a kérdésben.
Mindkét módosító indítványt elutasí-
totta a közgyűlés.

Igazgatót	keresnek	
a	Tüke	élére
Döntött arról is a közgyűlés, hogy pá-
lyázatot írnak ki a Tüke Busz Zrt. ve-
zérigazgatói posztjának betöltésére. 
Csizmadia Péter arról beszélt, hogy 
Péterffyék „szétverték” a Tüke Busz 
korábbi vezetését. A városvezetés ál-
tal kinevezett vezető (Bánkuti István) 
szerinte mindenkit megsértett, a kö-
zösségi közlekedés pedig a működőké-
pesség határán van. Csizmadia szerint 
tény, hogy ehhez a menetrendhez több 
pénzre lenne szükség, vagy a menet-
rendet kéne megváltoztatni, amihez 
viszont politikai bátorság kellene. 
Bízik benne, hogy találnak valakit a 
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feladatra, bár szerinte nem lesz köny-
nyű, „mert senki sem akar önökkel 
dolgozni”.
Ágoston Andrea (Pécs Jövője – Öt To-
rony) rámutatott: a tömegközlekedés 
mindenütt veszteséges állami segítség 
nélkül. Ha a várostól a kormány fo-
lyamatosan elveszi a lehetőségeket és 
forrásokat, akkor nem érti, mit kérnek 
számon rajtuk a fideszesek.
Kóbor József (LMP) arról beszélt, 
hogy a Tüke Busz eddigi vezérigazga-
tója eddig is ideiglenes jelleggel töltöt-
te be azt a pozíciót, természetes, hogy 
pályázatot írnak ki a posztra. 

Szerinte tisztességes 
színvonalon biztosítja a 

Tüke Busz a szolgáltatást, 
miközben nincs normatív 

állami támogatás.

Feláll	a	Lakhatási	
Kerekasztal
Döntött a testület a Lakhatási Ke-
rekasztal létrehozásáról is, ami egy 
konzultatív, véleményező, javaslattevő 
tevékenységet végző fórum lesz. 
Nyőgéri Lajos, szociális területért fele-
lős alpolgármester elmondta, a Kere-
kasztal feladatai a következők lesznek:

 ÄA lakásgazdálkodási koncepció, 
stratégia és cselekvési terv kialakí-
tásában történő aktív részvétel.
 ÄA lakásgazdálkodási koncepció, 
stratégia és cselekvési terv megva-
lósításának folyamatos figyelemmel 
kísérése és aktualizálása.
 ÄA helyi lakáspolitika alakításában 
való aktív részvétel.

Hétmilliárdos	keret	
útfelújításokra
Közbeszerzést ír ki a város útfelújítás-
ra, két éves időtartamra. A keret hét-
milliárdos, az Európai Fejlesztési Bank 
által biztosított hitelkeretből hívhat-
nák le az összeget később. Ruzsa Csaba 
hangsúlyozta, még nem a hitelfelvé-
telről és nem az útfelújításokról dön-
tenek, hanem csak a közbeszerzés ki-
írásáról, mert az előzetes megtervezés 
meggyorsíthatja a források lehívását. 
Szerinte pályázatokkal ki lehet majd 
később váltani a lehívott forrást.
Csizmadia Péter szerint egyértelmű, 
hogy egy mintegy 7,5 milliárdos (plusz 
kamat) hitelről dönt az önkormány-
zat, holott az előző városvezetést éles 
kritikával illették a hitelfelvétel miatt. 
Hangsúlyozta, őszintébben kellene 
kommunikálni.
Fürj Csaba (Jobbik) arról beszélt, hogy 
a gépjárműadót azért találták ki, hogy 
abból újítsák fel az utakat a városok, a 
kormány azonban ezt elvette Pécstől is, 
emiatt lehet szükség a hitelre.
Ruzsa Csaba alpolgármester felhívta 
rá a figyelmet, hogy a határozati javas-
latban szereplő összegek lehívásához 

kormányengedélyre van szükség, ezért 
kell a hipotetikus keretet meghatároz-
ni.

Lánc	utca:	az	első	lépések
Fedezet biztosításáról döntött - még-
pedig konszenzussal, azaz ellenzéki 
szavazatokkal - a közgyűlés a Lánc ut-
cai tömb felújításáról és akadálymen-
tesítéséről (lásd előző lapszámunkat). 
Első körben megvalósíthatósági tanul-
mány és költséghaszon elemzés készül 
majd.

Emlékeztetőül: a 
városvezetés kiüríttette 

a lakótömböt, ahol 
nyugdíjasházat hozna létre.

Nyőgéri Lajos alpolgármester arról 
beszélt, hogy jelenleg zajlik a rehabi-
litáció, üresen állnak a lakások, ame-
lyekbe a korszerűsítés és átépítés után 
idősek költözhetnének. Hangsúlyozta, 
a fiatalok lakhatásának kérdésével is 
foglalkozni fognak.

Szavazás	stratégiákról
Megszavazta a közgyűlés a város gaz-
daságfejlesztési és befektetésösztönzési 
stratégiáját, és a fenntartható városfej-
lesztési stratégiát is.
Előbbivel kapcsolatban Csizmadia Pé-
ter elmondta: szerinte a Fidesz korábbi 
gazdaságfejlesztési programját foly-
tatja a városvezetés, aminek örül. Ez 
egy jól összerakott anyag, de minden 
program annyit ér, amennyit megvaló-
sítanak belőle - fogalmazott.
Péterffy Attila szerint egy stratégiának 
hosszú távra kell szólni, nem szabad 
politikai kurzusokhoz igazodnia. A 
prioritások kijelölése és azok megva-

lósítása a legfontosabb. Utóbbi érdeké-
ben hozták létre a gazdaságfejlesztési 
főosztályt 2019-ben, amelynek felállí-
tása kulcsfontosságú volt.
A 2021-27-es európai uniós fejlesztési 
ciklusban a támogatáshoz jutás feltéte-
le fenntartható városfejlesztési straté-
gia elkészítése.
Péterffy Attila elmondta, Pécs európai 
uniós, TOP-os forrásból 23 milliárd 
forinthoz juthat az új ciklusban. Ez ke-
vesebb, mint az előző uniós ciklusban. 
Az a kérdés, hogy iskolafelújításokra 
is ebből a keretből kell-e költeni vagy 
sem. Nem az iskolafelújításokkal van 
baj, csak jó lenne, ha azok másik ke-
retből történnének, és a 23 milliárdot 
egyéb fejlesztésekre lehessen költeni - 
fogalmazott.
Csizmadia Péter (Fidesz) arról beszélt, 
hogy hasonló mértékű uniós finan-
szírozásra a későbbi ciklusokban már 

nem kerül sor. Ezért is fontos, hogy jól 
osszák fel ezt a pénzt. Nagy tételt szán 
a város turisztikai fejlesztésre, de hiá-
nyoznak szerinte a gazdaságfejlesztési 
lépések. Ennek ellenére támogatják a 
javaslatcsomagot.

Elfogadták	
a	lakáskoncepciót
A lakásgazdálkodási koncepcióról 
június 6-ai számunkban számoltunk 
be részletesen. Nyőgéri Lajos alpol-
gármester hangsúlyozta: több száz 
észrevétel érkezett a koncepcióhoz 
különböző civil és társadalmi szerve-
zetektől, és a helyi ellenzék részéről is. 
A koncepció alapján őszre megszülető 
lakásrendelet Nyőgéri szerint nem lesz 
kőbe vésve, ha kell, negyedévente fris-
síteni fogják.
A közgyűlés konszenzussal fogadta el 
ezt a koncepciót is.

Balról: Lovász István jegyző, Ruzsa Csaba, Péterffy AttilaBalról: Lovász István jegyző, Ruzsa Csaba, Péterffy Attila

Csizmadia Péter Csizmadia Péter 
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LÁTNIVALÓK, ÉRDEKESSÉGEK,
NEMCSAK A GYORSASÁGIKON!

A Mecsek Rallye ebben az évben sem csak pilóták-autók har-
ca az idővel, a bajnoki pontokért, ezzel együtt látványos szá-
guldás a megye ország- és erdei útjain. A szervezők azokra 
– akár családokra – is gondoltak, akiket a különleges autók 
vonzanak ugyan, ám annyira mégsem fanatikus ralibarátok, 
hogy egy-egy mecseki kanyarban töltsék a napot a mezőny 
elszáguldására várva. 

Őket a Széchenyi téren a péntek délutáni rajt-, illetve szombat esti 
célceremónia mellett az ugyancsak belvárosi, péntek éjjeli parc 
fermé, illetve két különböző autókiállítás is érdekelheti. És persze 
a péntek délután-este, szombaton pedig ugyancsak két gyorsa-
ságinként a versenyautók gyorsszerelését szolgáló szervizpark az 
Expo centerben, ahol szokásosan testközelből követhetjük nyo-
mon a szervizekben folyó munkálatokat.

Kiegészítő programként, mondhatjuk, szabadtéri autómúze-
umként két különböző kiállítással-felvonulással. A letűnt szoci-
alizmus mindennapi utcaképét, illetve ralipályáit is visszaidéző 
emlékként, a Zwei Takt Memory projektet említhetjük, amely so-
rán kilenc korabeli Gruppe A-s, azaz a kor igazi kétütemű verseny 
Trabantja járható körbe majd a Széchenyi téren. Mind valóban a 
pályákon, elsősorban a ralisprint-bajnokságban edződve, majd a 

garázsban töltött pihenőéveket követően elújítva, kicsinosítva az 
idősebbeknek szép emlékeket idézve, a � ataloknak pedig techni-
kai rácsodálkozásként.

Még a „nulladik napon”, azaz csütörtökön teszi tiszteletét 
ugyanitt, illetve díszmenetben két gyorson is az 5500 kilométe-
res Yprés–Isztambul Challenge 34 autós túramezőnye, amelyek 
között 1926 és 1978 közötti igazi kuriózumokat, Aston Martint, 
Bentley-t, Citroen CV2-est, Porschékat, klasszikus Merciket, több, 
a háború előtti korból átmentett autót csodálhatunk meg.

» Szurkolói zónák, elsőként a magyar ralikon
A gyorsasági szakaszoknál három helyen is a nézők kényelmét 
szolgáló szurkolói, angolosabban FanZone-okat alakítanak ki. A 
hosszúhetnyit (mellékelt térképünkön: 1.) a közvetlenül a község-
ből; a remeterétit (2.) Pécs-Szentkút irányából, míg az Orfű-tetőit 
(3.) Abaliget felől lehet majd megközelíteni.

Ezek mindegyikén szervezett és irányított parkolás (a nézők el-
fogadó közreműködése elengedhetetlen lesz a dugók elkerülésé-
hez a szűk úton); büfé, wc, hulladékgyűjtők, illetve a futamok alatt 
információkat, s szünetekben zenét szolgáltató hangulatfelelős 
várja a kilátogatókat.
 

» Egy hivatalos honlap, egy Facebook-oldal
Kiemelt � gyelmet szentelnek a folyamatos tájékoztatásnak is. 
A www.mecsekrallye.com a verseny hivatalos honlapja. 
A Facebookon a rendezői, tehát egyetlen hivatalos oldal 
a https://www.facebook.com/MecsekRallyeEvent/.
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A MECSEK RALLYE 
BAJNOKSÁGAI, SZTÁRJAI

Az 55. Mecsek Rallye egy futam ugyan, de számos értékelésben 
osztanak majd rajta bajnok serlegeket. Ezek, sorjában, betűsza-
vakkal, értelmezéssel: EHRC = Historic Európa-bajnokság; CEZ 
= közép-európai kupa; HIST OB = a magyar historic bajnokság. 
Rally1, ORB = a magyar ralibajnokság I. osztálya a homológ, azaz 
aktuális szabályoknak megfelelő modern autói számára; Rally1, 
ORC = a magyar bajnokság a lejárt homologizációjú autóknak; 
Just4Fun = versenyen kívül indulási lehetőség R2-R3 licences ma-
gyar pilótáknak.

A Mecsek Rallye-val a Historic Eb 9 idei futamából a Rally Cos-
ta Brava (spanyol), a Vltava Rallye (cseh) és a Rallye du Chablais 
(svájci) utáni, negyedik helyszínére érkezik a Pécsett szép számú 
(24) nevező. Sorukban a tavalyi pécsi győztes, olasz Andrea „Zip-
po” Zivian, Denis Picino páros Audijával, vagy az ugyancsak az él-
mezőnybe tartozó � nn Silvasti Ville, Pietiläinen Risto kettős Lancia 
037-esével. És természetesen további bivalyerős, korántsem mo-
dell korabeli (1958–1990) versenygépekkel.

A magyar Historic-bajnokságban ugyancsak nem neveztek a 
Mecsekre soha ennyien (33), köztük is az egyben az Eb-sorozatban 
is érdekelt négy hazai párossal (Mekler László, Mikó Edit; Magoss 
Péter, Bán Viktor; i� . Érdi Tibor, Csökő Zoltán; 
Fehérvári Csaba, Aczél András). Menet közben 
– igaz, csak három futam erejéig – csatlako-
zott a színes mezőnyhöz a korábbi négysze-
res Mecsek-győztes Wirtmann  Ferenc, Kerekes 
József duó is a Ford Escort MKII-sel. 

A 8 futamos magyar Rally1 bajnoki soro-
zat 4. állomására az ORB-értékelésében nem 
kevesebb, mint 18 R5-ös autó nevezett. Ki-
emelendő közülük a 2020-as WRC2-világbaj-
nok, egyben tavalyi pécsi győztes Mads Øst-
berg és Citroën C3 Rally2-es versenygépe.

A Rally1 ORC-ben sem akármilyen au-
tót csodálhatunk meg: a közönségkedvenc 
Bútor Róbert tavaly egy teszten összetört, 
mára gyönyörűen felújított, egyben a hazai 
raliautók legértékesebbjének tartott tűzpiros 
Citroën C3 WRC-t!

A tehetségüket még csak bontogató, vagy 
csak visszafogottabb költségvetéssel tervező 
pilóták az MNASZ által a közelmúltban életre 

hívott Jut4Fun betétfutamon indulhatnak. Ehhez R2-R3-as licenc 
és érvényesen gépkönyvezett autó a feltétel; e mezőnyre rövidí-
tett időterv és versenytáv (8 gyorsaságival), de így is 108 kilomé-
ternyi igazi autózás vár. A végleges nevezési és rajtlista megtekint-
hető a www.mecsekrallye.com oldalon.

AZ AUTÓSPORT VESZÉLYES!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

A nyilvánvaló veszélyek hatványozottan jelentkeznek a közutakon 
zajló autóversenyen, mint az Önök által szenvedélyesen szeretett 
rali. Önök imádják a versenyt, a versenyzők imádják a száguldást 
– mindenki megtalálja a számítását – így csak egyetlen közös cé-
lunk lehet: izgalmas és balesetmentes Mecsek Rallye! 
Soha ne feledjék tehát, hogy:
» A gyorsasági szakaszok lezárt versenypályák, amelyeken a ver-

senyzőnek joga és kötelessége a lehető leggyorsabban végig-
menni. Az út mindkét oldalát használhatják, joguk van elesni, 
bukni is.

» A versenypályák mentén tilos alkoholt fogyasztani.
» A pályazárás után tilos gyalogosan vagy járművel a versenypá-

lyán, vagy szorosan amellett közlekedni. A záró kocsi után, de a 
mezőny előtt előfutó autók következnek, amelyek már szintén 
versenytempóban haladnak!

Saját élete, testi épsége megóvása érdekében soha ne álljon:
» a kanyarok külső ívére,
» bukkanók (ugratók) melletti és utáni területre,
» hosszú egyenesek végén lévő fékezési zónába,
» olyan padkára, amely mögött nincs menekülési útvonal,
» lassítók körüli és utáni területre,
» kisgyermeket ne, vagy csak kézen fogva, szülői felügyelet mel-

lett vigyen versenyre,
» a rajt és cél utáni területen is fokozott � gyelmet tanúsítson!
Kérjük, mindig vegyék � gyelembe a rendőrök és a SAFETY mel-
lényes rendezők, sportbírók intelmeit, utasításait! Mindenkinek jó 
szórakozást, balesetmentes, jókedvű szurkolást kíván a rendező!
Az útlezárásokról és buszmenetrend-változásokról a hivatalos 
honlapon nyújt tájékoztatást a rendező.

Fotó: duen.hu
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Gazdaságfejlesztés	Pécsett:	itt	vannak	a	fő	célkitűzések	és	tervek
Június 14-ei ülésén tárgyalta a pé-

csi közgyűlés a város gazdaság-
fejlesztési és befektetésösztönzési 
stratégiáját. Lapunk Ruzsa Csaba 
gazdaságért felelős alpolgármestert 
kérte meg, hogy foglalja össze annak 
tartalmát.

 l PécsMa.hu
Nem meglepő, hogy a stratégia a helyi 
gazdaság fejlesztését, növekedését hi-
vatott elősegíteni. A konkrét intézke-
dések, akciótervek legfőbb célkitűzései 
a következők:

 Ä a befektetési környezet és a tőke-
vonzó képesség javítása, 
 Ä a foglalkoztatás növelése, munka-
helyteremtés; 

 Ä a magas hozzáadott értéket teremtő 
ipari és szolgáltatói ágazatok beru-
házásainak ösztönzése; 
 Ä az innováció, a digitalizáció, a zöld 
gazdaság és a kutatás-fejlesztés elő-
segítése; 
 Ä a kulturális-kreatív ipar és a turisz-
tikai szektor, mint húzóágazatok 
kiemelése;
 Ä a kis- és közepes vállalkozások be-
szállítói pozícióinak erősítése.

Ruzsa Csaba elmondása 
szerint a befektetők 

vonzását három prioritás 
mentén valósítanák meg.

Az első a befektetési környezet javítása. 
Ez praktikusan például a meglévő ipari 
parkok fejlesztését, és újak kialakítását 
jelenti, de ide tartoznak a szolgáltató 
szektor igényeit kiszolgáló irodaház-fej-
lesztések. A város bekapcsolódna a 
Tudományos, Technológiai és Innová-
ciós Ipari Park létrehozásába is, ami az 
egyetem projektje, és aminek első eleme 
a Nyár utcában valósulhat meg.
A stratégia szükségesnek tartja a hu-
mántőke-fejlesztést, ami ebben az 
esetben a nyelvi és digitális készségek 
és kompetenciák fejlesztését jelenti. 
Tervként szerepel egy Informatikai 
technikum kialakítása a PTE és az IT 
HUB Pécs bevonásával.
Ruzsa Csaba mindehhez hozzátette, 
hogy olyan környezetet kell kialakíta-
ni és olyan háttérszolgáltatásokat kell 
nyújtani, amelyek segítik a befektető-
ket, könnyítik a betelepedést, a min-
dennapi működést jogi-, pénzügyi-, 
adózási- és adminisztrációs és tech-
nikai értelemben. Fontos, kiemelt cél-
ként említi a dokumentum a zöld busz 
program folytatását, új napelempar-
kok építését, és a hotellel felturbózott 
wellness- és termálfürdő megépítését.
Több olyan szükséges fejlesztést is 
felsorol a stratégia, amelyek megha-
ladják az önkormányzat hatáskörét, 
de fontosak a témában. Ilyenek pél-
dául a várost és a térséget érintő au-
tópálya- és útépítések, a pécs-pogányi 

reptér, továbbá az egyetem fejlesztése. 
A második prioritás Pécs, mint vonzó 
befektetési helyszín promotálásának 
szükségessége. Ruzsa Csaba szerint a 
gazdaságfejlesztés és a befektetésösz-
tönzés csak akkor lesz sikeres, ha a 
megfelelő üzeneteket sikerül eljuttat-
ni a befektetők részére, ezért nagyon 
fontos a témához kapcsolódó brande-
lemek kialakítása.
A harmadik prioritás a befektetésösz-
tönzés szervezetfejlesztése. Ez magya-
rul annyit jelent, hogy egy professzio-
nálisan működő befektetésösztönzési 
szervezetre van szükség – magyarázta 
az alpolgármester. Ennek feladatai a 
következők lennének:

 Ä a befektetők tájékoztatása és foga-
dása;
 ÄPécs, mint befektetési helyszín pro-
motálása;
 Ä aktív kapcsolattartás a már a város-
ban működő vállalkozásokkal;
 Ä folyamatos együttműködés a befek-
tetés-ösztönzésben érintett további 
helyi és országos szereplőkkel.

A stratégia szerint a helyi gazdaság 
fejlődése érdekében szükséges még a 
demográfiai problémák kezelése, a né-
pességcsökkenés és elvándorlás mér-
séklése, a frissdiplomások megtartása, 
lakhatási támogatási-, bérlakás- és te-
lekprogram a pécsiek, illetve az idete-
lepülők számára.

Meghosszabbíttatnák	a	Zsolnay-negyed	és	a	filharmonikusok	állami	támogatását

Az önkormányzat közleményét az 
alábbiakban változtatások nélkül 

közöljük. 

„A Zsolnay Kulturális Negyed és a Ko-
dály Központban rezidens Pannon Fil-
harmonikusok Zenekar (PFZ) városi 
és állami közös támogatását biztosító 
kétoldalú szerződés közel 10 év után 
2024 végén lejár. Pécs város vezetése a 
szerződés meghosszabbítására tesz ja-
vaslatot a pécsi kulturális élet tartós és 
stabil finanszírozása érdekében.
A közös támogatást biztosító kor-
mány-város szerződést az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma és Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2016. június 27. 
napján 10 évre kötötte meg. Az együtt-
működési megállapodás értelmében a 
Modern Városok Program keretében a 
kormány többlettámogatást biztosít Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a Zsolnay Kulturális Negyed, a Pannon 
Filharmonikusok és a Kodály Központ 
működtetése érdekében. A megállapo-
dás részletezi egyebek mellett az érintett 
intézmények és szervezetek közös finan-
szírozásának ütemezését is.
Pécs város vezetése tárgyalásokat kez-
deményez a kormánnyal. Ezek cél-

ja, hogy hosszútávú, stabil pénzügyi 
megoldások szolgálják a kiemelt pécsi 
kulturális intézmények fenntartását. 
Valamint az, hogy az olyan kulturális 
programok, mint a Fényfesztivál, a Pé-
csi Advent, a nyári és őszi fesztiválok a 
továbbiakban is tervezhető módon, si-
keresen valósuljanak meg, és a jövőben 
lehetővé váljon ezek bővítése, fejleszté-
se is.
A jelenlegi gazdasági környezetben 
és költségvetési helyzetben Pécs ön-
kormányzatának kiemelt célja, hogy a 
mintegy 2 év múlva lejáró szerződés-
sel kapcsolatban tárgyalást kezdemé-
nyezzen a kormányzattal a támogatási 
szerződés megújítása, módosítása ér-
dekében.
A kormányzati tárgyalások teljeskörű 
előkészítésének alapfeltétele a városi 
oldalon egységes álláspont kialakítá-
sa mind a pénzügyi, mind a kulturá-
lis-stratégiai célokat illetően. Ehhez a 
Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZSÖK) 
és az érintett, cégjogi szempontból 
alá tartozó kulturális cégek menedzs-
mentjei között együttműködő és fe-
szültségektől mentes viszonyra van 
szükség. Ez ma a ZSÖK NKft. és a 
Pannon Filharmonikusok-Pécs Köz-

hasznú Nonprofit Kft. menedzsmentje 
esetében nem tekinthető teljesnek.
A sikeres előkészítő tárgyalások érde-
kében Pécs önkormányzata az alábbi lé-
péseket tervezi megtenni a kormányzati 
tárgyalások előkészítése érdekében:

 ÄVisszahívja a ZSÖK NKft. ügyve-
zetőjét.
 ÄEgy évre egy, a cég működését jól 
ismerő igazgató megbízását java-
solja, akinek a fő feladata az ingat-

lanállomány üzemeltetése mellett a 
Cella Septichora most induló fel-
újításának sikeres befejezése lesz. A 
kulturális programok előkészítését 
és megvalósítást nem érinti a sze-
mélyi változás.
 ÄFelhatalmazást ad a közgyűlés Pécs 
polgármesterének a kormányza-
ti tárgyalások megkezdésére az új 
támogatási szerződés előkészítése 
érdekében.”

A Seiren épülő pécsi üzemeA Seiren épülő pécsi üzeme
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Példás	együttműködés	nyomán	szépült	meg	a	Balokány-liget

A Pintér János Parkmegújítási 
Program (PJPP) keretében múlt 

pénteken átadták a felújított Ba-
lokány-ligetet. A Balokány-ligetért 
Egyesület, a városháza és a Biokom 
közös munkája nyomán gyakorlati-
lag a tó környezete teljes egészében 
megújult.

 l Szakács Miklós
Nagyjából két és fél hónapig tartott a 
munka, a Pintér János Program egyik 
kiemelt elemeként ugyanis március 
végén történtek meg az első kapavá-
gások a Balokányban. A terv az volt, 
hogy szépüljön meg az egész terület, 
és látva a végeredményt, a célt sikerült 
is elérni.
– A pécsieket is bevontuk a munkába, 
hiszen vártuk javaslataikat a felújítás 
kapcsán – mondta el a hivatalos át-
adón Meixner Barna, a Biokom ügy-
vezetője. – Sok javaslat érkezett be 
hozzánk, a legtöbben játszóteret sze-
rettek volna, és azt, hogy parkosítsuk 
a területet. Mind a két igényt sikerült 
kielégítenünk, a tó mellett, dél-keleti 
irányban építettünk ugyanis egy ját-

szóteret, ami pedig a parkosítást illeti, 
2700 virágpalántát, 270 cserjét és 14 
facsemetét ültettünk ki.
Emellett a PJPP eredményeként meg-
történt a tószínpad melletti nézőtér 
rekonstrukciója, új díszburkolatot ka-
pott a tó körüli sétány – már az északi 
oldalról is könnyen lehet megközelíte-
ni a ligetet babakocsival illetve kere-
kesszékkel is –, felújították a szökőku-
takat, új utcabútorok, szemetesek, sőt 
még madáretetők is kikerültek. 

A munkálatok összesen 10 
millió forintból valósultak 

meg, ami gyakorlatilag 
csak az anyagköltséget 

jelenti, minden egyes 
munkafolyamatot ugyanis 

a Biokom munkatársai 
végeztek el.

– A városvezetésnek kiemelt célja a 
pécsi közterületek és közparkok meg-
újítása – szögezte le az eseményen 
Péterffy Attila, Pécs polgármestere. 

– Ezért is hoztuk létre a Pintér János 
Parkmegújítási Programot. Tavaly hat 
területet tettünk rendbe, és idén is hat 
közpark felújítása a célunk.
Péterffy külön kiemelte a Balokány-li-
getért Egyesület munkáját, amely, mint 
a terület fenntartója már az elmúlt 
években is lépésről-lépésre fejlesztette 
a Balokányt. Az egyesület elnöke, Pá-
novics Attila azt hangsúlyozta, hogy 
szinte példa nélküli együttműködés 
volt az, amely lehetővé tette a munkát.
– Amit most sikerült közösen létre-
hoznunk, az egy nagyon ritka dolog 
– emelte ki Pánovics. – Ritka az, hogy 
egy civil szervezet, egy önkormányzat, 

városi cégek és egyéb szereplők ilyen 
hosszú időn keresztül együttműköd-
nek, hogy folyamatosan újabb és újabb 
eredményeket tudjanak felmutatni. Ez 
egy igazán pécsi ügy, hiszen most vég-
re eljutottunk odáig, hogy a Balokány 
név ismét szépen cseng. Az egyesület 
vezetője azt is elmondta, hogy követke-
ző céljuk egy állandó büfé létrehozása, 
illetve már most nyáron csónakázási 
lehetőséget akarnak biztosítani a kiláto-
gató pécsieknek. Pánovics szerint a csa-
ládok imádni fogják a megújult Balo-
kányt, és bízik benne, hogy hamarosan 
színes kulturális programokkal tudják 
tovább emelni a liget rangját.
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Nyaralni	 mentek?	 Ezeket	 a	 társasjátékokat	 ne	 hagyjátok	 otthon!
Nyugodtan bevallhatjuk, mert 

mára nem ciki: sokszor a gye-
rekek nem, de a felnőttek igenis 
játszani szeretnének az egyre izgal-
masabb, részletgazdagabb, szebb 
társasjátékokkal. Ha a család egy 
nyaralásnyi időt sem bír ki nélkülük, 
jó helyre lapozott a kedves olvasó. 

 l PécsMa
Nyilván nem arról szól ez az ajánló, 
hogy szerkesztőségünk hasraütés-sze-
rűen felsorolja néhány kedvencét. A 
Gamewiz társasjáték-webáruház profi 
csapatától kértünk segítséget. Azt a 
feladatot kapták tőlünk, hogy a nyári 
utazásokra koncentrálva, tegyenek a 
listájukba ne csak régebbi klasszikuso-
kat, de újdonságokat is. Ők pedig némi 
plusz információt sem sajnáltak tőlünk, 
hogy megkönnyítsék a választást. Íme.
Vezércsel: Trónutódlási harc köze-
pébe csöppenünk, ahol az általunk 
kedvelt frakciót próbáljuk támogatni. 
Előfordulhat, hogy senki sem nyer. Jó 
belépő a modern társasokkal ismerke-
dőknek, gyorsan pörögnek a lapok.
Stranger Things: A tévésorozat ra-
jongóinak tervezett partijáték. Titkos 
szerepes, ezért akinek nincs pókerar-
ca, hamar bajba kerülhet. 20 perc, egy-
szerű szabályok, a képernyőről ismert 
karakterek, és persze gofri.
Burgle Bros: Kooperatív szuperbe-
törős társas. Egy toronyházba fogunk 
belopódzni, ahol nem csak az áhított 
szajré, de minden szinten egyre több 
nehezítő körülmény van. Nyilván csak 
az épület tetejéről lehet elmenekülni, 
természetesen egy helikopterrel. Felfe-
dezős, kombinációs játék.
Köszöntünk … álmaid városában!: 
Térkép és ceruza segítségével igyek-
szünk minél jobb és szebb városrészt 
tervezni. Nem kell rajzolni, igazából 
csak számokat fogunk beírni és vona-
lakat húzni. Figyelnünk kell a többiek-
re is, mert aki előbb teljesít bizonyos 

feladatokat, az több pontot kap. Több 
tematikus pakk közül választhatunk 
kiegészítőt hozzá igény esetén.
The Search for Planet X: A logikai 
feladványok és összefüggések szerel-
meseinek. Az égboltot ábrázoló tér-
képen, egy ceruza és a telefonon futó 
applikáció segítségével keresünk kü-
lönféle égitesteket. A megszerzett in-
formációk segítségével, kizárásos ala-
pon teszünk felfedezéseket, lehetőleg a 
többiek előtt.
Nyugalom tengere: Nagyon szép 
grafikájú játék egy apró dobozban. A 
feladat nagyon egyszerű: tegyük le 
emelkedő sorrendben lapjainkat egy 
meghatározott alakzatba. A nehezítést 
egy-egy speciális kártya adja, illetve az, 
hogy nem beszélhetünk egymáshoz.
MicroMacro Full House: Crime City-
ben lépten-nyomon kisebb-nagyobb 
bűnöket követnek el. A fekete-fehér 
térkép elfoglalja az egész asztalt, amin 
a különböző történeteket igyekszünk 
majd felderíteni. A Full House kiadás-
ban már gyerekbarát sztorik is vannak.

Fröccs: Igazi nyári társas: kicsi, fröcs-
csözésről szól, és a borítójáról is a 
hűsölés jut eszünkbe. A karakterek 
zseniálisak, a képességeik kellően meg 
tudják variálni az egyszerű szabályo-
kat, mindig lesz lehetőségünk a többi-
ekkel kibabrálni is. 
Similo-sorozat: Nyomozós játék, ami 
a szabályok egyszerűségének és a képi 
világának köszönhetően igazi családi 
szórakozás. A nyomravezető kártyák 
segítségével igyekszik jeleket küldeni a 
csapatnak, akiknek 5 körük lesz a tet-
tes azonosítására. 
Szabadulópakli-sorozat: Szabaduló-
szoba-élmény egy csomag kártyában. 
Sok feladvány van a történetekben, amik 
végigjátszásához a csapatnak gyorsan és 
ügyesen kell együttműködnie. 
Magnetic Travel-sorozat: A fiatalok-
nak való Magnetic Travel gyakorlati-
lag egy könyv, logikai feladványokkal.  
Minden részben 48 feladvány van, a 
legkönnyebbet már 4 éves kortól lehet 
pörgetni. 
Qwirkle: Remek, absztrakt társas, 
aminek a fémdobozos kiadása igazán 
kis helyen is elfér. A lapkákon külön-
böző színű és formájú alakzatok van-
nak, ezeket a játékosok felváltva fogják 
az asztalon épülő formációba illeszte-
ni, pontokat gyűjtve.
Kartográfusok: Rajzolós szórako-
zás, amihez kötelező leporolni a régi 
tolltartóból a színes ceruzákat. Tet-
ris-alakzatokat fogunk a térképre raj-
zolni, amik a különféle szabálylapok 
szerint pontot érnek. Időnként elcse-
réljük egymással a művünket, de nem 
azért, hogy segítsünk a másiknak. 
BANG!: Egyesek szerint ebben a par-
tijátékban részeg cowboyok lövöldöz-
nek a vadnyugaton. Mindenki kap egy 
titkos szerepet, aztán a kártyái kiját-
szása közben igyekszik kitalálni, hogy 
ki melyik csapatban van, miközben a 
sheriff folyamatosan figyel. Kifejezet-

ten konfrontatív, mégis vicces kártya, 
egy csomó kiegészítővel.
Dobble-sorozat: Igazi reflexjáték. 
Arra kell törekednünk, hogy mi le-
gyünk a leggyorsabbak az asztalnál. 
Bármelyik két kártyát is nézzük, min-
dig lesz egy rajz, ami egyezni fog. Per-
sze lehet, hogy más szögben áll, esetleg 
kisebb/nagyobb... 
Sztorikocka-sorozat: Minden ki-
adásban 9 kocka található, amikkel do-
bunk, aztán a különböző alakzatokat 
igyekszünk kerek történetbe zsúfolni. 
Kellemesen tornáztatja a fantáziát, 
miközben megismerhetjük a többiek 
kreatív énjét.
7 Csoda Párbaj: A nagysikerű 7 Cso-
da kétszemélyes verziója. Gyors straté-
giai összecsapás, a két kiegészítő pedig 
a sok új lehetőséggel jelentősen csök-
kenti nem csak a szerencsefaktort, de a 
kényszerlépések számát is.
Süti, sapi, taco, pizza, ajcsi: Köny-
nyed partijáték, ami tényleg elfér egy 
farzsebben. Szükség lesz a reflexeink-
re, méghozzá ügyes szem-kéz koor-
dinációval kombinálva. A váratlanul 
felbukkanó speciális kártyák extra 
feladatokat adnak, de az egyszerű sza-
bályok és az aranyos rajzok miatt akár 
családoknak is ideális.
Vasútvonal: Vasutazós roll&write 
társas. A kockával kidobott alakzato-
kat egy mini térképre rajzoljuk be, így 
próbálunk minél hosszabb útvonala-
kat létrehozni. A kék és a piros kiadás 
más-más kiegészítőt tartalmaz, amit 
akár kombinálhatunk is egymással.
Metro X társasjáték: 10 perc alatt is 
bárhol – strandon vagy utazás közben 
– lejátszható 2-6 fős flip&write társas, 
amiben egy metróhálózatot kell felépí-
tenünk, úgy, hogy minél több megállót 
kötünk be. 
Természetesen a felsorolt játékok mind 
elérhetők a Gamewiz webshopjában, 
érdemes átböngészni azt.
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Ahogy minden esztendőben, Pécs idén is csatlakozik a Múzeumok Éjszaká-
ja eseménysorához. Június 25-én lesznek tárlatvezetések zenei és kép-

zőművészeti események, szakmai beszélgetések éppúgy, mint bemutatók, 
előadások, éppúgy, mint gyermekprogramok, játékok, bemutatók. Az alábbi-
akban a teljesség igénye nélkül szemezgetünk a szuper programok közül, az 
egész programsor a Janus Pannonius Múzeum honlapján olvasható.

 l PécsMa.hu

MODERN	MAGYAR	KÉPTÁR
16.00-17.00: A magyar Belle Époque - 
Nagybánya és a magyar századforduló 
alkotásai (Szakács Vanda tárlatvezetése).
16.00-17.00: Kocka, szék és a három 
alapszín. A pécsi Bauhäuslerek (Szili 
Dániel tárlatvezetése).
17.00-18.00: A Képletek és kalandozá-
sok – Lantos Ferenc művészete című 
kiállításhoz kapcsolódó program: 
Apagyi Mária zongoraművész előadá-
sa - Lantos Ferenc alkotásainak zenei 
analógiái (improvizációk és kompozí-
ciók).

ZSOLNAY	MÚZEUM
18.00: A Lüszterlepkék és mázmada-
rak / A Zsolnay Múzeum japán gyűjte-
ménye és a Zsolnay-japonizmus című 
kiállításhoz kapcsolódó program: 

 Ä Japán tradicionális hangszere: a 
koto művészete (Koto és shakuha-
chi koncert a múzeum udvarán)

VICTOR	VASARELY	MÚZEUM
21.00: Vasarely regényes évszázada. 
Rendhagyó tárlatvezetés a művész 
unokája, Pierre Vasarely emlékiratai 
alapján.

MÚZEUM	GALÉRIA
A Múzeumok Éjszakája napjától láto-
gatható a Baranya aranya – Egy kora 
avar kori temető feltárja titkait című 
kiállítás a galériában. 18.15-től 21 órá-
ig előadásokat hallgathatunk meg a 
témáról, 21 órától szakmai vezetésen 
vehetünk részt. 

CSONTVÁRY	MÚZEUM
18.00: „Interpretáció és legendagyár-
tás” – Nagy András esztéta, a JPM 
muzeológusa tárlatvezetése.
19.00: Zongoramaraton Ancil Anita 
és Kanyar Adrienn zongoraművészek-
kel és Ancil Anita zongoraosztályával. 
A műsorban többek között Mozart, 

Chopin, Liszt, Debussy, Ravel, Rach-
maninov, Prokofiev művei szerepel-
nek.  

NÉPRAJZI	MÚZEUM
20.00 és 21.00: Csukovits Anita tárlat-
vezetése “A váci domonkos kripta kin-
csei” c. időszaki kiállításban.
23.00: Szent Iván éji tűzugrás.

ÉJSZAKAI	TÚRA	A	JAKAB-
HEGYRE	GÁBOR	OLIVÉR	
RÉGÉSSZEL
Találkozó: 17.30-kor az Égervölgyi tó 
északi oldalán, a szalonnasütő helynél. 
Program: a vaskori sáncok, a Zsongor-
kő, és a Pálos kolostor megtekintése. 
Fontos tudnivalók: enni- és innivalót, 
zseblámpát mindenki hozzon magával! 

Egy	este,	ami	csak	a	múzeumokról	szól	

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	
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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

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.

Június 16-án, Nagy Imre kivégzésének, illetve újratemetésének emléknap-
ján a pécsi városvezetés is lerótta tiszteletét a 48-as téren. Az 1956-os már-
tírról és kivégzett társairól Péterffy Attila polgármester, illetve Ruzsa Csaba 
és Zag Gábor alpolgármesterek emlékeztek meg. Nagy Imrét 1958. június 
16-án végezték ki, testét akkor a börtön udvarára, egy jeltelen sírba dobták. 
1989 márciusában megkezdődött testének exhumálása, ünnepélyes újrate-
metésére pedig június 16-án került sor.

Nagy	Imre	halálra	emlékeztek

Ruzsa Csaba, Péterffy Attila, Zag Gábor Ruzsa Csaba, Péterffy Attila, Zag Gábor 
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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 elszámolási 
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 nél-
kül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a licitel-
járást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Június 12-én 88 éves korában elhunyt dr. 
Debreczeni László 56-os pécsi szabad-
ságharcos. 
A város Szabadság-díjasát 1956. október 
22-én, a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
hallgatójaként választották meg a Diák-
parlament elnökévé, majd aktív szerve-
zője volt a szabadságharcnak, ami miatt 
1957-ben letartóztatták és internálták.
Dr. Debreczeni László szabadulása után 
elvégezte az egyetemet, orvosként dol-
gozott, majd a rendszerváltás után az 
ÁNTSZ tiszti főorvosa, a Baranya Me-
gyei Intézet helyettes vezetője volt 1992-
től nyugdíjazásáig. Közben egy cikluson keresztül önkormányzati 
képviselőként is dolgozott.

Június 23. Pécsi MÁV-Váróterem (Indóház tér 1.)  9.00-11.00
Állandó véradási lehetőség: 
Pécsi Regionális Vérellátó Központ, Pécs, Pacsirta u. 3.     
Telefon: +36 72 215 634 vagy +36 72 211 920
Véradási időpont: hétfő: 8.00 – 17.00, kedd, szerda, péntek: 8.00 
-15.00, csütörtök: 8.00 – 17.30 Az OÁZIS Kertészettel közös véradás 
során a véradók virágot és tápoldatot fognak kapni köszönetképpen.
Megközelíthető a 30, 30Y, 130, 103, 109E, 55 járatokkal. Véradóknak 
ingyenes parkolási lehetőséget biztosítanak az intézmény udvarában.
Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- 
és tb-kártyáját. 
További részletek: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

Június 16-ától nyári menetrend szerint közlekednek a Tüke Busz Zrt. já-
ratai. A menetrend tervezetten a nyári szünet végéig, augusztus 31-ig lesz 
érvényben. 
Mint az a közlekedési vállalat közleményében áll, a június 16-án érvénybe lépett 
módosítás jellemzően a délelőtti, az esti és éjszakai járatokat érinti, a reggel 6-8, va-
lamint a 13-17 óra közötti, csúcsforgalmi időszakban közlekedő autóbuszok eseté-
ben minimális változás lesz (kivéve a 107E, a 109E és a délutáni 44-es járatokat). A 
menetrend összeállításánál további fontos szempont volt, hogy az átszállásmentes 
utazások száma ne csökkenjen, csak a járatkövetési idők változzanak.
A változások több járatot érintenek, a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 
munkanapokon módosul a 2A, 4-es, 4Y, 104-es, 12-es, 15-ös, 104A, 13-as, 6-os, 
8-as, 26-os, 27-es, 40-es, 28-as, 38-as, 29-es, 44-es, 60A, 107E és 109E jelzésű 
autóbuszok indulási időpontja.
Szabad-és munkaszüneti napokon a 30-as és 130-as vonalakat érintően lesz me-
netrendi változás.
Megszűnő éjszakai járatok naponta: a 2A és 973-as járatok utasszáma a 0.30 és 
3.00 közötti időszakban jelentős mértékben csökkent, kihasználtságuk alacsony.
2A vonal: A 2A járat naponta Uránvárosból 1:00-kor és 2:00-kor nem közle-
kedik. Fehérhegyről naponta 1:03-kor, 2:03-kor és 3:03-kor nem indul járat. Az 
Árkádtól Uránváros felé naponta 0:35-kor és 2:45-kor nem közlekedik járat.
913-as vonal: A Főpályaudvarról naponta 2:35-kor nem indul járat.
926-os vonal: Naponta 0:45-kor az eddigi igényvezérelt járat nem közlekedik.
973-as vonal: Naponta a Főpályaudvarról 0:40-kor, 1:10-kor, 2:10-kor, 2:40-kor 
és 3:10-kor, a Malomvölgyi útról 0:50-kor és 2:50-kor nem közlekedik járat.
További, a menetrendet érintő módosítás:
51-es vonal: A Fagyöngy utcából 7:45-kor és 16:50-kor is indul járat a Déri Mik-
sa utca felé, utóbbi a jelenleg menetrendben szereplő 16:55-kor induló 8-as járat-
ként közlekedik tovább a belváros felé Pécs nyugati városrészében a Korsó utcai 
megálló elnevezése tervezetten a nyári menetrend bevezetésével azonos időben 
módosul, a menetrendi táblákon és a kijelzőkön Soft Flow Kutatóközpont meg-
állóként szerepel a jövőben.
A részletes menetrendek és a menetrend könyv elérhető a www.tukebusz.hu 
oldalon, valamint a megállóhelyi információs táblákon. Információ a társaság 
diszpécserszolgálatán is kérhető az éjjel-nappal hívható 72/224-654-es számon.

Meghalt	dr.	Debreczeni	László

Véradás	június	20-25.	

Itt	a	nyári	menetrend
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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.

Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/70/318-4000
Értékbecslés. Telefon: 
06/70/318-4000
Köztársaság téren 40 nm-es, 
teljesen felújított lakás eladó. Ár: 
20 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Eladó uránvárosi, 39 nm, 52 nm, 
60 nm lakást keresek. 
Telefon: 06/70/304-8038
Eladó kertvárosi lakást keresek 
kp-ért. Telefon: 06/70/304-8038
Eladó lakást keresek 
egyetemvárosban kp-ért. 
Telefon: 06/70/304-8038
Jurisics M. u. 57 nm, 2,5 szoba, 
II. emeleti lakás eladó. Ár: 39,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Petőfi utcai, tégla, gázfűtéses, 62 nm, 
2+1 szoba, 2 teraszos lakás eladó. 
Telefon: 06/70/318-4000
Stadion utca, 52 nm, I. emeleti 
lakás eladó. Ár: 31,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Endresz utcai, 47 nm, X. emeleti 
lakás eladó. Ár: 34,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Kp-ért vennék uránvárosi lakást. 
Telefon: 06/70/318-4000
Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891

Uránvárosi, 39 nm, földszinti 
lakás eladó. Ár: 24,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Kp-ért vennék lakást 
egyetemvárosban. Telefon: 
06/70/318-4000
Kertvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, 
műanyag ablakos, erkélyes panellakás. 
Ár: 24,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Mecsekáruháznál 36 nm-es, 
II. em-i, felújított téglalakás. Ár: 
23,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Petőfi utcában 46 nm-es, 2 szobás, 
felújított, földszinti akadálymentesített 
lakás eladó. Irányár: 30,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

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

Irgalmasok utcai, földszinti lakások 
parkolóval: 2 szobás: 50 nm+ 
24 nm galéria, 37 MFt; 2 szobás: 
36 nm+12 nm galéria, 27 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Belvárosban felújítandó belső 
udvari lakás 2 garzon kialakítási 
lehetőséggel eladó 21,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Ispitaalján 35 nm-es, mélyföldszinti 
garzon eladó 18,5 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932

INGATLAN
Pellérdi úton 2x136 nm, felújított 
ikerház lakásonként 1 nappalival, 
3 szobával, 2 fürdővel eladó. Irányár: 
121 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

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: 37 MFt. 06/30/929-9180

Tétény utcai, 63 nm-es, 3 szobás 
családi ház 200 nm udvarral, 12 nm 
műhellyel eladó. Iár: 22,4 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Szalántán 40 nm, önálló üzlet eladó. 
Iár: 20,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Harkány központjában 150 nm-es, 
2 lakásos 2x3 szobás, újszerű, elegáns 
lakóház, 60 nm alagsor+30 nm 
melléképület+500 nm látvány kerttel. 
Iár: 57 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Egyetem közeli, 120 nm-es lakóház, 
megkezdett 3 lakásos átépítéssel, 
díszkerttel, látvány pincével. Ár: 
64 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Abaliget központi részén, 80 nm-es, 
3 szobás, részben felújított lakóház, 
200 nm-es melléképülettel, 
700 nm kerttel. Iár: 19,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Belvárosban újszerű, 3 szintes, 
300 nm-es, 7 szobás, 3 lakóegységes 
lakóház, 30 nm-es terasszal, 
tároló+garázsokkal. Irányár: 95 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, 
kiváló állapotú lakóház kerttel 
és garázzsal. Iár: 31,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

Kodály Központnál, 2 lakásos 
lakóház, 2x85 nm=170 nm, 2x3 
szobás lakásokkal, garázs+udvarral, 
esetleg külön is. Ár: 45 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Szalántán 3 szobás, 90 nm-es 
lakóház, dupla garázzsal és 
melléképülettel, alagsorral, 4000 nm 
területtel. Irányár: 29,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Ispitaalján 2 lakásos, felújítandó 
lakóház eladó 54,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932

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

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

TOLNAI KERT lakópark

Nyugati-Kőhíd dűlőben építési 
telkek eladók, 1096 nm–12,9 MFt, 
2033 nm–17,9MFt-os irányáron. 
Közművesítés folyamatban, az benne 
van az árban. Telefon: 06/30/237-5932
Forrás üzletházban 44 nm-es, 
földszinti üzlet eladó 25 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Pécsszabolcsi szőlőhegyen 
gazdálkodásra alkalmas telek 
présházzal eladó, 1600 n-öl. 
Telefon: 72/238-348
Vasason eladó bontatlan 
házrész (65 nm). Iár: 18,5 MFt. 
Telefon: 06/20/367-1564
Pécs, Abaligeti úton 45 nm-es, 
belső felújításon átesett, bővítési 
engedéllyel, 950 nm-es összközműves 
telken családi ház eladó. Iár: 18,9 MFt. 
Telefon: 06/70/673-8578

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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Pécsudvardon 950 nm építési 
telek eladó. Iár: 4,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

BÉREL-KIAD
Érkező külföldi diákok részére 
keresek kiadó lakásokat. 
Telefon: 06/70/304-8038
Érkező sportolok részére 
kiadó ingatlant keresek. 
Telefon: 06/70/318-4000
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/318-4000
Kiadó családi házat keresek. 
Telefon: 72/214-066

ÁLLÁS
Széleskörű tapasztalattal, 
referenciával bíró szakképzett férfi 
ápoló éjszakai ápolást, felügyeletet 
vállal. Telefon: 06/30/976-8150
Szorgalmas női vagy férfi 
munkatársat keres az Egerági 
Kertészet, könnyű fizikai munkára, 
betanítással, hosszú távra. 
Versenyképes jövedelem, utazási 
támogatás. Telefon: 06/20/209-4209
A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. 
szentlőrinci telephelyére (cipő üzem) 
épület karbantartó munkatársakat 
keres. Elvárás: szakmunkás 
bizonyítvány, géplakatos vagy víz-
csőhálózat szerelő végzettség. 
Jelentkezni telefonon a 
06-30/499-2250-es számon vagy 
e-mailen a hr@kezmu.hu címen lehet.
A Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. 
szentlőrinci telephelyére (cipő üzem) 
műszerész munkatársakat keres. 
Elvárás: szakmunkás bizonyítvány, 
műszerész (előny: finommechanikai) 
vagy villanyszerelő végzettség. 
Jelentkezni telefonon a 
06-30/499-2250-es számon vagy 
e-mailen a hr@kezmu.hu címen lehet.

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
60-as hölgy, (80/170) keresi 
hasonló paraméterekkel, de min. 
175 cm magas, kulturált társát. 
Káros szenvedélyektől mentes és 
természetet kedvelők jelentkezését 
várom. „Vidám élet” jeligére a 
hirdetőbe, Széchenyi tér 1. sz.
50% Vénusz társközvetítő. 
Pécs, Citrom u. 2-6. I. em. 5. 
Telefon: 06/20/287-0135

62 éves hölgy (társ és barátság 
céljából) nem dohányzó, ápolt, 
tisztességes, felsőfokú végzettségű, 
rendezett anyagi körülményekkel, 
független, pécsi úr hívását várja 66 
évesig. Telefon: 72/450-002, este.

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel 
precíz munka, reális áron. 
Telefon: 06/70/271-4846
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Veszélyes és bármilyen fa 
kivágása, gallyazása garanciával. 
Fiatalítás, fagondozás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645
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
Fűnyírást, bozótirtást, zöld terület 
kezelését, kedvező áron vállalom. 
Telefon: 06/30/171-7762

Lakásfelújítás, kőműves munkák,
hidegburkolást, szobafestést 

vállalunk. 06/30/900-3250

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
Kőműves munkákat, betonozást, 
vakolást, csempézést, térkövezést, 
vizes falak vakolását vállalom. 
Telefon: 06/20/520-8421
Lomtalanítást és takarítást 
vállalok. Telefon: 06/20/805-5041

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

Mosógépek, hűtőgépek 
javítása garanciával. 

06/20/944-4233

Fakivágás, fűnyírás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/295-5352
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Lakásszerviz, WC-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, zárak javítása, 
cseréje. Telefon: 72/310-671, 
06/30/562-7756
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Tetőszigetelés, fedés, kőműves, 
lakatosmunka. Kezdés: rövid időn 
belül. Telefon: 06/30/390-4577
Kaputelefonok javítása, cseréje. 
Telefon: 06/70/244-0400
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/20/298-4206
Robi villanyszerelést vállal. 
Telefon: 06/30/589-7539

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, wc-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/70/215-9583
Szobafestés, mázolás szépen, 
tisztán, bútormozgatással, korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592
Szobafestés, mázolás 
bútormozgatással, takarással, 
sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
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

Festést-mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 
Telefon: 06/30/134-9187
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Kőműves és bádogos munkát 
rövid határidővel vállalunk. 
Telefon: 06/30/341-3165
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618
Fűnyírás, bozótirtás, telektisztítás, 
veszélyes fakivágás hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/20/511-7456
Napellenző, ponyvacsere, javítás, 
reluxa, roletta, harmonikaajtó 
készítés. Telefon: 06/30/993-3064
Lakásszerviz, lakatosmunka, 
karbantartás. Telefon: 06/70/774-1140
Víz-, villanyszerelés, kisebb 
javítások. Telefon: 06/70/774-1140
Villanyszerelés, hibakeresés. 
Telefon: 06/30/340-8824
Masszázs változatosan. 
Telefon: 06/30/576-0057
Gyógypedikűr. Telefon: 
06/70/321-5090
Sejtszintű kezelések kristályok, 
ásványok DNA eredménnyel. 
Telefon: 06/20/613-7017

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
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Veszélyes fakivágás, fűnyírás, 
bozótirtás, sövénynyírás. 
Telefon: 06/30/521-1645
Kerítés, támfal, térkő, 
bontás, kézi-gépi földmunka. 
Telefon: 06/30/430-0122
Üvegezés, pótgittelés. 
Telefon: 06/30/908-0265

Költöztetés reális áron!
06/30/9015-284, 72/251-285
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Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Konyhabútorok, beépített 
szekrények készítése, felújítása. 
Telefon: 06/20/310-6071
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Térkövezés, földmunka, 
kőművesmunkák azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/20/912-7881
Hőszigetelés, burkolás, parkettázás, 
kőművesmunkák azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/20/912-7881
Tetőjavítások, komplett tetőbeázás, 
javítás, bádogos munkák. 
Telefon: 06/20/912-7881
Fűkaszálást vállalok. 
Telefon: 06/30/268-5086
Redőny, faredőny, gurtni csere, 
szerelés. Telefon: 06/30/859-8118

VEGYES
Ingyen adok egy cserépkályhát 
Pécs-belvárosában. Önnek le kell 
bontani és elszállítani. Telefon: 
72/324-320, 06/20/225-3459

Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, 
csempe felújítása. Telefon: 
06/30/294-0144
Idős, gyermektelen házaspárnak 
segítenék háztartás, kerti 
munkában is, más városban is ill. 
egyedülállónak, 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

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

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999

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

Színesfémet, ócskavasat 
veszek, házhoz megyek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Néptánccsoportunknak vásárolunk 
szoknyákat, kendőket, alsószoknyákat, 
kiegészítőket, fejdíszeket, teljes 
viseleteket, szőtteseket, métervásznat. 
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 Leanderek, üstház 
üsttel, 60 l és 30 l-es műanyaghordó 
eladó. Telefon: 06/30/469-2861
Lomtalanítást vállalok, régiségeket 
vásárolok. Telefon: 06/20/367-1564

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
Rossz automata mosógépet 
keresek (Pécs, Komló). 
Telefon: 06/30/982-8518
Eladó jó állapotban lévő heverő. 
Ár: 10.000 Ft. Telefon: 72/314-798

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

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Javítják	az	utat	az	új	vásárcsarnoknál,	
lezárások	lesznek
Két ütemben végzik a soron kívüli garanciális munkálatokat azért, hogy zavar-

talan legyen a környék közlekedése a csarnok megnyitására. 

 l PécsMa.hu
A pécsi önkormányzat közleménye szerint június 20-án reggel 8 órától garanciális 
munkálatok kezdődnek a Bajcsy-Zsilinszky utca-Ipar utca csomópontban, ezért 
előreláthatóan július 5-ig szakaszos lezárások lassítják a környék közlekedését. Mint 
írták, a soron kívüli garanciális munkálatokra azért van szükség, hogy az új pécsi vá-
sárcsarnok megnyitására a lakosság zavartalanul közlekedhessen a létesítmény kör-
nyezetében. A munkálatokat két ütemben végzik: az elsőben az új pécsi vásárcsarnok 
előtt, azaz a csomópont keleti ágán lesz forgalomkorlátozás, míg a másodikban a cso-
mópont nyugati oldalán végzett munkálatok miatt lesz forgalomkorlátozás a teljes 
csomópont területén. A tervezett javítási munkálatok miatt az alábbi korlátozásokra 
kell számítani:

1.	ütem	(2022.	június	20-27.)
A Bajcsy-Zsilinszky utcai csomópont keleti ágán, az új pécsi vásárcsarnok előtti terü-
leten zajlik a munka, emiatt az Ipar utca irányából érkező forgalom kizárólag a Kálvin 
utca irányába folytathatja az útját. Ugyanakkor a körforgalom felé az utat lezárják, 
ezért a Kálvin utca felől csak a Bajcsy-Zsilinszky utca felé lehet tovább haladni.
A lezárás a buszközlekedést, illetve annak megállási pontjait nem fogja érinteni.

2.	ütem	(2022.	június	27.-2022.	július	5.)
A Bajcsy-Zsilinszky utcai csomópont nyugati ágán, a Domus áruház előtti területen 
végeznek munkát, emiatt az 1. ütemhez hasonlóan a Kálvin utca irányából érkező 
forgalom a Bajcsy-Zsilinszky utca-Ipar utca csomópontból kizárólag a Bajcsy-Zsi-
linszky utca irányába folytathatja az útját. A körforgalom felé az utat lezárják. Ezen 
a szakaszon jelzőlámpa fogja irányítani a forgalmat. Az új körforgalom használata a 
felüljáró lehajtója irányából csak az autóbuszok, illetve a Biokom NKft. tulajdonában 
lévő fizetős parkolót használók számára lesz engedélyezett. A Mártírok útja, illetve a 
MÁV vasúti pályaudvar irányába a felüljárón Kertváros irányából érkező forgalom 
számára a Nagy Lajos király útja-Szabadság útja terülőútvonal lesz biztosítva.
A lezárás a buszközlekedést, illetve annak megállási pontjait nem fogja érinteni.

Két	arannyal	és	egy	ezüsttel	
indította	a	vb-t	Konkoly	Zsófia

A PSN Zrt. paralimpiai bajnok úszója fantasztikusan szerepelt 
a Madeirában megrendezett világbajnokságon.

 l Szakács Miklós
Néhány éve még 
csodaszámba ment, 
amikor Konkoly 
Zsófia fényes ér-
mekkel tért haza 
egy-egy nemzetközi 
versenyről, mostan-
ra azonban a sport-
ág egyik legnagyobb 
egyéniségévé neme-
sedett a még mindig 
csupán 20 esztendős 
paraúszó. A PSN 
Zrt. kiválósága az előző héten Madeirában vett részt a világbaj-
nokságon, ahol első három számában megmutatta, hogy valóban a 
világ egyik, ha nem legjobbja jelenleg.
Az első napon 200 vegyesen állt rajtkőre, és hatalmas küzdelemben 
szerezte meg a vb-címet, hogy alig 24 órával később 100 méter pil-
langón utasítson maga mögé mindenkit, és hallgathassa meg ismét 
a Himnuszt a dobogó tetején állva. 

Ezt 400 gyorson, remek versenyzéssel 
egy ezüstéremmel fejelte meg.

A világbajnokságon Konkoly még 100 háton és 50 gyorson állt rajt-
hoz, e két számot azonban már lapzártánk után rendezték meg.
A PSN másik úszója, Iván Bence is jól szerepelt Madeirán, hiszen 
200 vegyesen vb-5. lett.

Konkoly ZsófiaKonkoly Zsófia
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