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Július 7-én este sajtónyilvános ün-
nepség keretében avatták fel az 
elkészült új pécsi vásárcsarnokot, 
amit a pécsiek hivatalosan másnap 
vehettek birtokba.

Pernecker Dávid és Szakács Miklós

Új ikonikus épülete 
lett a városnak
Hosszú évek kemény és kitartó mun-
kája után eljött az a nap, amire már 
nagyon sokan vártak. Felavatták az 
új pécsi vásárcsarnokot. A július 7-ei 
zárt körű, de sajtónyilvános esemé-
nyen mindenki ott volt, aki az utóbbi 
években így vagy úgy, de hozzájárult 
ahhoz, hogy a pécsiek egy modern, 
minden igényt kielégítő vásárcsarno-
kot kaphassanak.

Az este 7 órára meghirdetett esemény 
ugyan egy kis csúszással „kezdődött” 
– a kormány képviseletében meghí-
vott Navracsics Tibor területfejleszté-
si miniszterre kellet várni egy kicsit –, 
de láthatóan ez cseppet sem zavarta 
a résztvevőket. Így ugyanis legalább 
mindenkinek volt ideje arra, hogy 
megcsodálhassa az elmúlt időszak 
legnagyobb szabású pécsi beruházá-
sának végeredményét. 

Az avatón elsőként Péterffy Attila pol-
gármester állt a mikrofon elé, és azzal 
kezdte, biztos benne, hogy az épület 
újabb ikonja lesz Pécsnek, ami évti-
zedekre meghatározza majd a város-
képet.

– Nem szabad elfelejteni, hogy az új 
vásárcsarnok megélhetést is biztosít 
több tucatnyi pécsi és baranyai család 
számára. Örömmel láttam, hogy az el-
múlt hetekben megszaporodtak az új 
csarnokhoz kötődő álláshirdetések. 
Mindez azt jelenti, hogy lesznek áru-
sok, akiknek az új helyszín a fejlődés 
lehetőségét nyújtja, és a korábbinál 

nagyobb létszámot foglalkoztatnak. 
Örülök ennek, mert a polgármesteri 
programom egyik fontos vállalása a 
helyi kisvállalkozások erősítése.

– 
Péterffy hitet tett amellett, hogy 

itt egy valódi közösség jöhet létre, 
amelyet át fog hatni a pécsiség. 

–

Mivel a városvezetésnek kiemelt célja 
a pécsi értékek megőrzése és tovább-
adása, ezért a helyi beruházásoknál is 
kiemelt szerepet kap ez. Ennek kez-
deti lépéseként létesült egy Zsolnay 
ivókút is a csarnokban.

A polgármester beszédében minden-
kinek köszönetet mondott, aki részt 
vett abban a munkában, amelynek 
eredményeként elkészülhetett a léte-
sítmény. Kiemelte az Európai Unió, a 
magyar kormány és a munkában részt 
vevő, azt végig pártoló kormányzati 
szervek támogatását, de köszönetet 
mondott a tervezőknek és a kivitele-
zést másfél év alatt lebonyolító vállal-
kozóknak is.

– A terveket még az előző városveze-
tés készíttette el, miután helyesen fel-
ismerték, hogy a városnak szüksége 
van egy új vásárcsarnokra. Köszönjük 
nekik. A munka másik fele, az erede-
ti tervek finomítása és a kivitelezés 
ügyes-bajos dolgai azonban már ránk 
hárultak. Nekünk kellett biztosítanunk 
azt is, hogy egy pillanatra se maradjon 
szolgáltatás nélkül a pécsi közösség. 
Mindenki megtette a magáét, megfe-
szített munkával, rengeteg egyeztetés 
révén sikerrel jártunk.

Az ünnepségen Navracsics Tibor mi-
niszter is felszólalt, aki kiemelte, hogy 
Pécs a térség központi szerepet ját-
szó települése, amely az évek során 
rászolgált arra, hogy ne csak idehaza 

és Európában, de a világ bármely tá-
ján jól csengjen a neve.

– Nagyon jó azt látni, hogy ez egy jó 
tízéves történet. Egy évtizeden átíve-
lő projekt, amely különböző politikai 
ciklusokon, ideológiai különbségeken 
keresztül jutott el idáig, és ez valóban 
örömre ad okot, mivel azt bizonyítja, 
hogy a pécsi érdek minden más kü-
lönbség ellenére is összeköt – mond-
ta.

Kondor Tamás építész, a PTE műsza-
ki karának általános dékánhelyettese 
is mondott pár szót. Azzal kezdte, 
hogy visszaemlékezett a tervpályázat 
idejére.

– Emlékszem, hogy 
amikor kiírták  
a tervpályáza-
tot, minden 
p é c s i , 
v a g y 

Pécshez kötődő tervező benyújtotta 
a saját pályázatát. Ebből is látszott, 
hogy nagy dolog van készülőben, hi-
szen erre az épületre méltán tekinthe-
tünk úgy, mint egy olyan ikon, amely 
reményeink szerint majd 100 év múlva 
is itt fog állni – fogalmazott.

Kondor kiemelte, hogy bár ez egy vi-
lági épület, a kialakításának köszön-
hetően mégis van benne valami, ami 
miatt több annál. Amely kapcsolatot 
képez a forma, a tartalom és a tervek 
felett álló nagyobb erő között. Szerin-
te a lényegét az új vásárcsarnoknak 
végül az fogja megadni, ami miatt 
megépült. Hogy teret ad a pécsi érté-
keknek, a pécsi közösségeknek.

Hivatalosan is a pécsieké
Másnap, július 8-án végre a pécsi-
ek is birtokba vehették a csarnokot. 
A hivatalos, reggel 6 órakor tartott meg-
nyitón először Felföldi László megyés-
püspök áldotta meg az épületet, majd 
Péterffy Attila polgármester köszöntötte 
röviden az eső ellenére is szép számmal 
megjelent első vásárlókat. 

– Ez az alkalom különleges, mert az 
új vásárcsarnokba ma lépünk be első-
ként, együtt. Nagyon remélem, hogy 
az új csarnok, amelynek létrehozá-
sában rengeteg szereplő vett részt, 
elnyeri tetszésüket és sikeres lesz. 
Ennek az épületnek a megépítése 
egyetlen célt szolgált, ami az, hogy 
önök jól érezzék magukat itt vásárló-
ként, és mint a pécsiek közösségének 
tagjai. Jó vásárlást kívánok! – mondta 
Péterffy Attila, majd Felföldi Lászlóval 
közösen kinyitotta a csarnok kapuját 
az első vásárlók előtt.

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

Egy valódi közösségi tér, amit áthat a pécsiség

Navracsics Tibor Navracsics Tibor 
és Péterffy Attilaés Péterffy Attila
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A 2015-ös közgyűlési döntéstől a felépült 6200 
négyzetméteres épületig, röviden.

Pernecker Dávid

Mint ismert, az előző városvezetés a 2014–2020-as 
uniós pénzügyi fejlesztési ciklus egyik legfontosabb 
projektjeként indította el az új vásárcsarnok megépí-
tését. A csarnok tervpályázatának kiírásáról a 2015. 
április 23-ai közgyűlésen döntöttek, a pályázat pe-
dig eredményes is volt, a pályamunkák ugyanis igen 
sok hasznosítható javaslatot tartalmaztak (de első 
díjat nem osztottak ki). 

A vásárcsarnok megépítéséről később, a 2016. júni-
us 23-ai közgyűlésen döntöttek, július 5-én pedig be 
is nyújtották az erre vonatkozó pályázatot, amelyet 
2.784.000.000 forint vissza nem térítendő támoga-
tásban részesített a kormány. 

A tervpályázatban a Gettoplan Bt. és a BluePlan 
Mérnökiroda Kft. konzorciumának ajánlatát fogad-
ták végül el, ők tervezhették meg az épületet. A ter-
vek alapján az akkori városvezetés előzetes piacku-
tatást végzett, amely alapján megállapították, hogy 
az akkoriban bekövetkezett építőipari áremelkedés 
miatt a rendelkezésre álló forrásból a projekt nem 
valósítható meg. Annak érdekében, hogy az új vá-
sárcsarnok megépülhessen, az engedélyezési ter-
veket teljesen át kellett dolgozni. Erre a „csökkentett 
műszaki tartalmú” tervre kaptak végül építési enge-
délyt 2018. augusztus 21-én. 

A csarnok felhúzására a legkedvezőbb ajánlatot a 
BBuild and Trade Kft. adta. A kivitelezési díj azon-

ban meghaladta a rendelkezésre álló pályázati ke-
retösszeget, ezért az önkormányzat többlettámoga-
tási kérelmet nyújtott be a kormányhoz 415.779.890 
forintos igénnyel. A kivitelezési szerződés aláírására 
2019. augusztus 16-án került sor azzal a kitétellel, 
hogy az építési munkálatok csak akkor indulhatnak 
meg, ha a szükséges többletfedezet rendelkezésre 
áll. 

Közel egyévnyi várakozás után az új pécsi városve-
zetés 2020. júliusi döntésével biztosította a többlet-
fedezetet annak érdekében, hogy az új vásárcsar-
nok megépülhessen. Ezt követően 2020 októberé-
ben született meg a kormánydöntés a többletforrás 
biztosításáról, amit további 415.779.890 forintos 
kormánytámogatás követett. Az új pécsi vásárcsar-
nok támogatási összege így 3.199.779.890 forintra 
emelkedett.

Az építési költségek drasztikus emelkedése és 
egyéb műszaki okok miatt a kivitelezés során három 
alkalommal volt szükség szerződésmódosításra, 
így a vállalkozói szerződés összege együtte-
sen 3.798.825.218 forintra emelkedett. A 
hiányzó forrást az önkormányzat ideigle-
nesen önerőből biztosította.

Az új pécsi vásárcsarnok 
paraméterei: 
• Az egyszintes épület nettó alapterü-

lete 6200,45 négyzetméter. 

• Az épület déli oldalán található feltöltőudvar 13 
teher- és 20 személygépjármű számára biztosít 
helyet parkolóval. 

• A csarnok keleti oldalán egy 47 férőhelyes parko-
lót alakítottak ki.

• Az összes piactér nagysága 2908 négyzetméter. 

• Az 1961 négyzetméteres főhajóban 184 árusító-
asztal kapott helyet.

• A kiadható üzlethelyiségek száma 64. 

• A csarnok külső piacterén 34 fedett és 48 naper-
nyős asztali árusítóhely található.

A cikk a TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002 azonosító-
számú, az Új pécsi vásárcsarnok megépítése tárgyú 
projekt keretén 
belül ké-
szült.

Hosszú út vezetett az új vásárcsarnok megépítéséig

Borplacc:	 díjnyertes	 italok	 és	 különleges	 borkorcsolyák	 gyermeke

A csúcsminőségű füstölt áru és a legmoder-
nebb technológiával készült siklósi borok 

találkoznak az új pécsi vásárcsarnokban nyíló 
Borplaccban. 

A híres pécsi olimpikon, Lépold Endre fia, Lépold 
Robin nagyon izgatottan várta az új vásárcsar-
nok megnyitását, ami persze teljesen érthető. Már 
hosszú évek óta foglalkozik ugyanis állattartással 
és húsfeldolgozással, az új csarnokban pedig a sa-
ját maga által tenyésztett őshonos magyar állatból, 
mangalicából készített füstölt húsárut fog kínálni. 
Emellett azonban belevág egy új vállalkozásba is, a 
siklósi KVS Borászattal közösen elin-
dítják a Borplaccot.
– Még egyetemi éveim alatt Spanyol-
országban tanultam, ahol nagyon 
hangulatos boltokban igazán külön-
leges borkorcsolyákat lehetett talál-
ni, ezek voltak a kedvenc helyeim – 
mondta el Lépold Robin. – Többször 
beszélgettünk erről a barátaimmal, 
hogy jó lenne egy olyan üzletet nyitni 
Pécsett, ahol a vásárló megveheti akár 
egy hétvégi grillezéshez vagy szülina-
pi partyhoz illő, helyi, minőségi boro-
kat, és ehhez különleges, szintén helyi 
termelőktől származó harapnivalókat.
Ez adta tehát az ihletet, most pedig 
a KVS Borászatban partnerre is lelt, 

így nyithatott meg a Borplacc. A KVS egyébként 
már önmagában is különleges borászat, mivel 
a legkorszerűbb módszerrel, reduktív eljárással 
készíti díjnyertes borait. Ez egy zárt tartályos 
eljárást takar, amely hűthető és fűthető is, így 
minden egyes szőlőfajta esetében a legideálisabb 
hőfokon tudják elvégezni a munkát. Fő profil-
juk a 2021-es évjáratú Irsai Olivér, Chardonnay 
és Rozé Cuvé, illetve a 2020-as Villányi Vörös 
Cuvé, amelyeket palackban és 3 literes kiszerelé-
sű boxban is árulnak. Csúcsboruk a 2020-as Vö-
rös Cuvé, azonban csak palackozott változatban 
vásárolható meg.

Mi is tehát a Borplacc? Minőségi bor, és még egy 
kicsivel több is. Itt ugyanis különleges borkorcso-
lyákat is lehet vásárolni a Siklós melletti tőkék 
nedűjéhez. Hazánkban ritkaságszámba menő olí-
vabogyók és olajok, Lépold Robinék által készített 
füstölt mangalicatarja, sonka és tepertőkrém, ve-
gán, biotönkölybúzából sütött kenyérlapok, hozzá 
szezámmagos és tökmagos krém, hogy csak né-
hány különleges borkorcsolyát említsünk. De lesz 
borkeksz is – amiről azt érdemes tudni, hogy bár 
magában kissé ízetlennek tűnő termék, bor mellé 
falatozva belőle a szőlőben rejlő valamennyi aro-
mát segít felszínre hozni.

– Az egyik legszokatlanabb, de elké-
pesztően finom nálunk kapható bor-
korcsolya a puffasztott sertésbőrchips 
– árulta el Lépold. – Balog Zoltán 
barátom is nagyon sokat tett azért, 
hogy a Borplaccot létre tudjuk hozni, 
de a KVS Borászat részéről Somogyi 
Ferenc is szívét-lelkét beletette abba, 
hogy az új vásárcsarnokban közösen 
várhassuk a vásárlókat. 
A Borplacc csapata hatalmas lelkese-
déssel invitálja vásárlóit az új vásár-
csarnokba hétfőtől szombatig nagyon 
kedvező boltindítási árakkal, fantasz-
tikus borokkal és olyan borkorcso-
lya-különlegességekkel, amik páratla-
nok hazánkban. 
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Nem	 vártak	 a	 kormányra,	 két	 év	 alatt	 felhúzták	 az	 új	 csarnokot	
Július 8-án, péntek reggel 6 órakor 

nyitották meg az új vásárcsarno-
kot. A várva várt alkalom apropóján 
az alábbiakban röviden, a legfon-
tosabb mérföldköveket összegezve 
idézzük fel, hogy honnan indult a két 
éve megkezdett építkezés és mi min-
den történt a nyitásig.

 l PécsMa.hu
2020. július 10.: Majdhogynem kere-
ken két éve, 2020. július 10-én jelentet-
te be Péterffy Attila polgármester, hogy 
elindulhat végre az új vásárcsarnok 
építése. Ezen a városházi sajtótájékoz-
tatón derült ki, hogy mennyi minden 
történt a pécsiek által évtizedek óta 
várt projekt – illetve annak finoman 
szólva megkérdőjelezhető haladása – 
hátterében.
Az előző városvezetés kikérte a kor-
mányzati engedélyt arra, hogy a Pécs 
számára odaítélt TOP-os források kö-
zött egy olyan átcsoportosítást lehes-
sen megtenni, amivel finanszírozni 
tudják az új vásárcsarnokra kiírt köz-
beszerzés időközben fél milliárd fo-
rinttal megnőtt árát, ami – pár sikerte-
len közbeszerzési kör után – már több 
lett, mint amennyi állami támogatást 
Pécs akkor kapott. A kért engedélyt 
ekkor még nem kapta meg a város a 
forrásátcsoportosításra. Péterffy Attila 
ezért fogalmazott úgy a tájékoztatón, 
hogy elfogyott a türelmük, megkez-
dik a munkát – hogy a megítélt uniós 
támogatást ne kelljen visszatéríteni 
–, ezzel párhuzamosan pedig várják, 
hogy a kormány megadja az előző vá-
rosvezetés által kért engedélyt a forrá-
sok átcsoportosítására.
Pécs új vezetése ezért az önkormányzat 
saját belső forrásainak átcsoportosítá-
sával a szükséges 3,2 milliárd forinthoz 

felszabadított 127 millió forintot, míg 
a maradék 416 millió forintot a Pécs 
rendelkezésére álló EIB-hitelkeretből 
hívták le.
2020. július 30–31.: Az első szemmel 
látható jele annak, hogy valami elkez-
dődött: egy nappal a csarnok munka-
területének átadása előtt bezárt a Zó-
lyom utcai köves parkoló. Az átadott 
munkaterületen elindultak a földmun-
kák és az épület alapozása is.
2020. október 5.: A Magyar Közlöny-
ben megjelent a határozat, amely sze-
rint az új vásárcsarnok megépítéséhez 
igényelt többlettámogatás összegét (az 
említett 416 millió forintot) teljes egé-
szében biztosítják Pécs számára.
2020. október 13.: A 2020-as éves 
közmeghallgatás témája is az új vá-
sárcsarnok volt, ahol kiderült, hogy 
2021 augusztusában már ki kell köl-
tözniük a bérlőknek a régi épületből, 
az új csarnok azonban leghamarabb 
2022 júliusára lesz kész. A vásárcsar-
nok bérlőinek problémáit, észrevéte-
leiket és javaslataikat amúgy már ezen 
az eseményen is felmérték, de a város 
vezetői és a bérlők között egy hosz-
szabb, részletesebb egyeztetésfolyamat 
is megindult.
2020. november 11.: A csarnok épí-
tését koordináló Pécsi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt. megosztotta az új épü-
let látványterveit és a létesítmény leg-
fontosabb technikai adatait.
2020. november 24–26.: Az elkészült 
szilárd alapok és a felállított pillérek 
miatt elkezdett körvonalazódni az 
épület mérete és formája.
2021. január: Tavaly januárban jóval 
látványosabb szakaszba lépett a pro-
jekt, többek között megkezdődött az 
épület belső monolit vasbeton boltíve-
inek építése, valamint a csarnok főha-

jó-szerkezetének előkészítő munkála-
ta, de ekkor állítottak fel egy méretes 
toronydarut is a területen.
2021. február 24.: Az épület műszaki 
készültségi szintje elérte a 30 százalé-
kot. Mindeközben elindult a vásár-
csarnok honlapja is (pecsivasarcsar-
nok.hu), amely részletes tájékoztatást 
nyújt a létesítményt érintő friss hírek-
ről, fejleményekről.
2021. április 16.: A városvezetés és a 
bérlők aktuális egyeztetésén kiderült, 
hogy az építkezés gyorsabban halad 
a vártnál, így nem lesz szükség ide-
iglenes árusítóhelyre. A városvezetés 
ekkor jelentette be azt is, hogy az új 
csarnokban egységes és átlátható bér-
leti díjakat szabnak a bérlőknek, mivel 
korábban az árusok bérleti szerződései 
nem voltak egységesek, ezért egyes 
bérleti díjak esetében jelentős díjkü-
lönbségek is előfordultak.
2021. június 21.: A fejlesztés része-
ként az „egypúpú” felüljáró lábánál 
elindult egy új, négyágú körfogalom 
kialakítása.

2021. július 16–17.: Az első csarnok-
bejárás a már szerkezetkész épületben. 
Először az árusok vehették szemügyre, 
másnap pedig az érdeklődő pécsiek.
2021. augusztus 5.: A kivitelezés elér-
te az 50 százalékos készültséget, a tar-
tószerkezet és az épület lefedése majd-
nem teljesen elkészült.
2021. december 6.: Az önkormányzat 
és a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. a helyi 
termelők helyzetbe hozása és a minősé-
gi termékpaletta színesítése érdekében 
pályázatot hirdetett: az új vásárcsarnok 
árusítóhelyeire 3+3 éves, határozott 
időtartamra jelentkezhettek ősterme-
lők (előnyt élveztek azok, akik a régi 
csarnokban nem kapható termékeket 
árulnak és fenntartható gazdálkodást 
folytatnak). A pályázat idén február-
ban zárult le: a termékeiket egész évben 
áruló négy helyi kistermelővel bővült a 
csarnok őstermelői kínálata.

A projekt továbbá tavaly 
decemberben érte el a 75 

százalékos készültséget is.

2022. március 11.: Az egyeztetések-
nek volt haszna, a régi vásárcsarnok 
árusai közül ugyanis szinte mindenkit 
megtalálunk majd az új csarnokban.
2022. március 16.: Kezdetét vette a 
több ütemben zajló műszaki átadás-át-
vételi folyamat, ami nemcsak magára a 
vásárcsarnok épületére, hanem a mel-
lette elhelyezkedő Ipar utcai körfor-
galomra, buszmegállóra és az épület 
keleti oldala mellett található 47 férő-
helyes parkolóra is kiterjed.
2022. április 9.: „Bízom benne, hogy 
a pécsiek meg lesznek elégedve az épü-
lettel, hiszen az ő akaratuk nyomán, 
nekik készült” – mondta Péterffy Attila 
polgármester a csarnokban szervezett 
április 9-ei második lakossági bejárá-
son, amelyen az érdeklődők egy kicsit 
jobban megismerhették az árusok el-
rendezését és az új szolgáltatásokat.
2022. május–június: Az épületen az 
utolsó simításokat végzik. Nyitásra 
szinte az összes árusítóhely elkelt.

Itt már látványos szakaszba ért a kivitelezésItt már látványos szakaszba ért a kivitelezés
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Minden	 fontos	 információ	 egy	 helyen	 az	 új	 vásárcsarnokról!
Megnyitotta kapuit a vásárlók 

előtt Pécs új vásárcsarnoka. Cik-
künkben az összes fontos informáci-
ót megmutatjuk, amit tudni kell, és 
néhány hasznos tippel is segítünk.

 l Szakács Miklós
Bár sok rémhír terjedt arról, hogy az 
új csarnokba nem fognak átmenni a 
régi árusok, ezek a pletykák alapta-
lannak bizonyultak. Jól mutatja ezt a 
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (PVH) 
kimutatása is. Ebből kiderül, hogy 
a régi csarnok bérlőinek több mint 
80 százaléka költözött át, és akadnak 
újonnan a bérlői közösséghez csatla-
kozó árusok is. Voltak, akik attól tar-
tottak, évente növekedni fog a bérleti 
díj, de ettől sem kell tartani. Az üzletek 
és pavilonok esetében 5, az asztaloknál 
3 évig garantáltan nem változik majd a 
szerződésben foglalt összeg.
Emellett a PVH nyitási ajándékkal is 
kedveskedett valamennyi bérlőnek.

Alig	van	üres	árusítóhely
A PVH arról is beszámolt, hogy jelen-
leg a 30 beltéri pavilonból 29-nek már 
van bérlője, míg a 36 üzlethelyiség kö-
zül csupán 3 szabad még.
Az új csarnokban összesen 184 beltéri 
árusítóasztal van, amelyből közel 160 
elkelt. Az alkalmi árusok számára is 
tartanak fent helyeket.
A csarnok külső oldalán is van 4 pavi-
lon, ezek közül eddig kettő talált gaz-
dára, míg a 82 külső árusítóasztal nagy 
része is elkelt már.

Parkolás
Az új vásárcsarnok közvetlen kör-
nyezetében, a délkeleti oldala mellett 
47 gépjármű befogadására alkalmas 
parkoló is épült, ezekből kettőt a moz-
gássérült látogatók számára tartanak 
fenn.
Mivel a parkoló elsődleges célja, hogy 
megkönnyítse az autóval érkezők szá-
mára a vásárlást, ehhez igazodva ala-
kították ki a tarifákat is. Ez alapján az 

első óra parkolás ingyenes, ezt köve-
tően pedig minden megkezdett óráért 
400 forintot kell fizetnie a gépjárművel 
érkezőknek. A PVH azonban az első 
héten nem fog parkolási díjat szed-
ni, július 15-ig tehát ingyenesen lehet 
használni az új parkolót, viszont arra 
kér mindenkit a vállalat, hogy valóban 
azok használják ki ezt a lehetőséget, 
akik a csarnokba szeretnének betérni.
A csarnok közelében más parkolási 
lehetőség is van, úgy mint a közterü-
leti várakozóhelyek (200 forint/óra, 
minimum várakozási idő 15 perc), a 
vásárcsarnok melletti körforgalomból 
megközelíthető, 100 autó parkolását 
biztostani tudó, a Biokom üzemelteté-
sében álló „Boccaccio parkoló (150 fo-
rint/óra, minden megkezdett fél óra 75 
forint), illetve a nem messze található 
Domus parkoló (ingyenes).

A	kerékpárosokra	
is	gondoltak
A pécsi kerékpárutak hossza folyama-
tosan növekszik, ezzel arányosan egyre 
többen is használják a biciklijüket napi 
szinten, akár a bevásárláshoz is. Az új 
vásárcsarnok tervezése során éppen 
ezért alakították ki úgy a környezetet, 
hogy a kerékpárosok számára is ké-
nyelmes legyen az épület megközelí-
tése.

Emellett az is biztosított, hogy aki két 
keréken érkezik, a bevásárlás idejére 
tudja hova tenni a biciklijét. Összesen 
34 kerékpártárolót alakítottak ki a ter-
vezők, közel a bejáratokhoz.

 Ä 5 db a Bajcsy-Zsilinszky utcai bejá-
ratnál
 Ä 16 db az „átjáró” részen
 Ä 8 db a piactéren
 Ä 5 db az északi homlokzat keleti vé-
génél

Látogatói	szolgáltatásokból	
sincs	hiány
Tájékoztatótáblák: A vásárcsarnok 
minden bejáratánál tájékoztatótáblák 
segítik a látogatókat abban, hogy mit 
hol találnak meg. A vakok és gyen-
génlátók számára nyújt segítséget az 
északi oldal középső bejáratánál el-
helyezett Braille-írással ellátott tájé-
koztató.
Honlap: Elindult a vásárcsarnok saját 
honlapja (pecsivasarcsarnok.pvh.hu) 
is, amelyen keresztül minden szüksé-
ges információhoz hozzá lehet jutni.  
A weboldal mobiltelefonon keresztül 
is jól használható.
Hangostérkép: Az új honlapon elér-
hető és letölthető a vásárcsarnok han-
gostérképe is, amely a látássérülteknek 
nyújthat majd nagy segítséget.
Wifi: Az épületben ingyenes wifi-el-
érést biztosítanak a látogatók számára.
Ivókutak: Aki vizet venne magához, 
az ételudvarban két ponton, míg a 
főhajó nyugati végében a Zsolnay ivó-
kútnál csillapíthatja szomját.
Kulturált illemhelyek: Az új vásár-
csarnok délnyugati részén összesen 9 
női, 8 férfi és 1 mozgássérült mellék-
helyiség található, ezek egyszeri hasz-
nálati díja 200 forint/fő/alkalom.

Környezetvédelem
A tervezés, kivitelezés során nagy 
hangsúlyt fektettek arra, hogy a kör-
nyezetvédelmi szempontok is érvénye-
süljenek az új épületben. Ami nagyon 
fontos, hogy a csarnok területén sze-
lektíven gyűjtik a szemetet, összesen 
50 hulladéktárolót helyeztek ki.

Az épület tetejére 
napelemeket telepítettek. 

Ezek segítenek abban, hogy megújuló 
energiát használva zöldebben működ-
hessen a létesítmény. A várakozások 
szerint a megújuló energia részaránya 
közel 47 százalékot tesz majd ki.

Sok	újdonság	várja	
a	látogatókat
Azt már korábban is megírtuk, hogy 
jelentősen gazdagodik a helyi és regi-
onális termelői kínálat, ami a tejter-
mékekre is vonatkozik. Az őstermelők 
jelenléte is kiemelten fontos, így ezen 
a téren is komoly bővülésre számíthat 
mindenki.
Az egyik leglátványosabb újítás a régi 
csarnokhoz képest az, hogy itt már 
ételudvar várja az éhes piaclátogató-
kat. A bevásárlóközpontokból ismerős 
megoldásnak köszönhetően kényel-
mesen lehet falatozni, és a kínálat is 
szélesebb a korábban megszokottnál. 
Ráadásul nem csak a megszokott hur-
ka-kolbász vonal jelenik meg az étel-
udvarban, hanem a nemzetközi kony-
ha ízeivel is találkozhatunk.
Fontos újítás még a legkülönfélébb 
mentes, reform és vegán termékek 
megjelenése, ezzel is követve a kor el-
várásait, de a borkedvelők is megtalál-
hatják a számításukat, hiszen a koráb-
binál sokkal szélesebb borkínálattal 
rendelkezik az új piac.

Nyitvatartás
Hétfő–péntek: 05.00–17.00
Szombat: 05.00–14.00
Vasárnap: ZÁRVA
Gombavizsgálat
Hétfő–szombat: 05.00–13.00
Vasárnap, főszezonban (május–
november): 17.00–19.00
Az új csarnokot akadálymentesen 
is meg lehet közelíteni, az északi 
oldalon található középső bejára-
ton keresztül.Kulturált illemhelyek is készültekKulturált illemhelyek is készültek
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Rezsi	és	uniós	pénzek:	három	miniszter	járt	a	megyei	jogú	városok	találkozóján

Budapesten tartotta ülését június 28-án a Me-
gyei Jogú Városok Szövetsége, a rendezvényen 

részt vett három miniszter, Varga Mihály, Lázár 
János és Navracsics Tibor is. Pécset Ruzsa Csaba 
alpolgármester képviselte.

 l PécsMa.hu
A rezsikérdés állt a találkozó fókuszában, hiszen az 
önkormányzatok rövidesen kikerülnek a rezsivéde-
lem alól, azaz sokszorosára emelkednek az energia-
költségeik. Varga Mihály pénzügyminiszter részéről 
ezzel kapcsolatban elhangzott, várja a kormány a 
városok javaslatait a témában, de úgy néz ki, hogy 
a költségvetésben elkülönített rezsivédelmi alapból 
tudják majd segíteni az önkormányzatokat, de a 
részletek még kidolgozás alatt állnak. Ruzsa Csaba 
elmondása szerint szó esett arról is, hogy lakosság-
szám alapú normatívákra lenne szükség a kiszámít-
ható, kiegyensúlyozott gazdálkodáshoz, ennek érde-
kében pedig szakmai munkacsoport jöhet létre.
Lázár János építési és beruházási miniszter arról 
beszélt, hogy előkészítés alatt van egy új építésügyi 
törvény, melynek egyik fő célja az egyértelműbb sza-
bályozás. Ehhez javaslatokat kért a városoktól, Ruzsa 
Csaba alpolgármester szerint ezeket rövidesen el is 
küldik a minisztériumba. Az új miniszter egyébként 
végig akarja látogatni a megyei jogú városokat, így 
várhatóan Pécsre is jön a közeljövőben.
Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós for-
rások felhasználásáért felelős tárca nélküli minisz-
terrel elsősorban az uniós forrásokról, azok felhasz-
nálásáról egyeztettek a városvezetők. Szóba kerültek 
a TOP-keretek, a városoknak dedikált, elvileg idén 

megnyíló források. Ehhez kapcsolódóan Pécsett már 
hónapok óta készítik elő a projektterveket.
Szó esett a zöld busz programról, ahogy az útfelújí-
tásokról is, melyekre a 2021–27-es uniós fejlesztési 
ciklusban lehetőség nyílik pályázati forráshoz jutni. 

Pécsett mindkét program 
előkészítés alatt áll.

A rendezvényen elhangzott, hogy az ipari parkok 
fejlesztése és a reptérfejlesztés is a külügyminisztéri-
umhoz került, továbbá hogy a kormány a zöldmezős 
iparfejlesztés helyett inkább a barnamezőst preferál-
ja, mivel utóbbi nem jár termőterületek „beáldozásá-

val”. A pécsi önkormányzatnak a volt áper laktanyára 
vonatkozó iparfejlesztési elképzelése összhangban 
van ezzel az elvárással – mondta lapunknak Ruzsa 
Csaba.
Azt alpolgármester beszélt arról is, hogy korábban 
volt egy javaslata a pécsi önkormányzatnak a közét-
keztetési normatíva idei emeléséről, és úgy tűnik, 
nemrég már emelt normatívát kapott a város erre a 
célra az első félévre vonatkozólag. Ezen kívül kérel-
me nyomán megkapta az elvont iparűzési adó miatti 
állami kompenzáció első részletét az önkormányzat. 
Utóbbit három lépcsőben fizetik, most 860 millió fo-
rintot utalt az állam, amivel a nyári időszakra stabili-
zálni lehet a költségvetést.

Hoppál Péter, Keresztes László Lóránt és Mellár Tamás pécsi országy-
gyűlési képviselőkhöz intézett nyílt levelet Csaba István önkormány-

zati képviselő, az MSZP Baranya Megyei Területi Szövetségének elnöke. 
Azt kéri, támogassák a helyi intézmények rezsivédelmi alapba való felvé-
telét, mivel komoly kiadást jelent a városnak az, hogy az önkormányza-
tok és társaságai kikerülnek a rezsivédelemből. A közlemény változtatá-
sok nélkül olvasható alább.

 l PécsMa.hu
Egy júniusi kormányzati döntés alapján 2022. július 1-től az önkormányza-
tok, valamint az önkormányzatok intézményei és nonprofit gazdasági társa-
ságai kikerülnek a rezsivédelemből. Ez az idei évben Pécs esetében közel négy-
milliárd forintnyi plusz terhet jelent.
A korábbi kormányzati döntések: az iparűzési adó és a gépjárműadó elvonása 
miatti bevételkiesés után ez újabb komoly kiadást jelent Pécs Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának, ezért pécsi önkormányzati képviselőként, a Magyar 
Szocialista Párt Baranya Megyei Területi Szövetsége elnökeként a Magyar 
Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoportjának vezetőjéhez, dr. Tóth 
Bertalan frakcióvezető úrhoz fordultam javaslatommal, hogy a „helyi önkor-
mányzatok által fenntartott oktatási-nevelési, egészségügyi, sport- és kulturá-
lis intézmények és önkormányzati nonprofit gazdasági társaságok támogatása 
című sor beépítésre kerüljön a rezsivédelmi alapba”.
Javaslatomat a Magyar Szocialista Párt frakciója befogadta, és benyújtotta a 
költségvetéshez az erről szóló módosító javaslatot az Országgyűlésnek.
Levelemmel azért fordulok Önökhöz, hogy támogatásukat kérjem az Országy-
gyűlésben a költségvetési módosítókról szóló júliusi szavazáson. A módosí-
tó javaslat elfogadása minden pécsi polgár érdeke, ezért bízom benne, hogy 
párthovatartozástól függetlenül, mindannyiuktól pozitív választ fogok kapni 
megkeresésemre. Kérem, szíveskedjenek visszajelezni, hogy számíthatnak-e 
Önökre a pécsiek az ügyben!
A levélre később Mellár Tamás és Keresztes László Lóránt is reagált, akik 
támogatásukról biztosították a képviselőt és a pécsieket.

Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke 
és Varga Mihály is részt vett az eseményenés Varga Mihály is részt vett az eseményen

Azt kéri, támogassák a helyi intézmények Azt kéri, támogassák a helyi intézmények 
rezsivédelmi alapba való felvételétrezsivédelmi alapba való felvételét

Nyílt	levelet	küldött	Csaba	István	az	országgyűlési	képviselőknek

pécs 2022. július 11. pécsi hírek6



Az	 uránvárosi	 pályaudvaron	 is	 lehet	 majd	 tölteni	 az	 elektromos	 buszokat

Megkezdte az elektromos töltők kiépítését a 
Tüke Busz Zrt. az uránvárosi autóbusz-állo-

máson, amely négy jármű töltéséről fog tudni gon-
doskodni.

 l Szakács Miklós
A város tömegközlekedéséért felelős cég közlése sze-
rint kettő BYD és szintén kettő Mercedes eCitaro tí-
pusú elektromos autóbusz töltését tudja majd ellátni 
az uránvárosi buszpályaudvaron az a töltőállomás, 
amelynek kiépítését a napokban kezdték el a munka-
terület átadásával – ez egyébként egyelőre az utasfor-
galmat nem fogja befolyásolni.
A Tüke Busz közleményében az áll, hogy eddig csak 
a társaság Tüskésréti úti telephelyén volt lehetőség 
arra, hogy az elektromos autóbuszok egy-egy napi 
menetrendi feladatuk teljesítését követően „tankol-
janak”, a járművek akkumulátorait ezen a telephe-
lyen töltik fel éjszakánként. 

A fejlesztés azt jelenti, hogy az 
autóbuszokat egy-egy járat teljesítését 

követően az uránvárosi állomáson is 
lehet tölteni.

A töltés ideje alatt az autóbuszok képesek kondici-
onálni az utasteret, így a járművel a következő jára-
tukra már klimatizálva, vagy a fűtésrendszer aktivá-
lásával tudnak indulni. A négy új elektromos töltő 

kiépítésével így az utasok többször szállhatnak fel 
csendes, kényelmes, komfortos és környezetbarát 
buszokra. Az uránvárosi töltőberendezésekkel ked-
vezőbb és gazdaságosabb működési környezet kiala-
kítása valósítható meg: az elektromos buszok így több 

vonalon, több járaton teljesíthetnek menetrendi fel-
adatokat – áll a Tüke Busz közleményében. A tervek 
szerint a töltőállomások kiépítését idén novemberre 
fejezik be, ekkor érkezik meg Pécsre a korábban be-
szerzett 8 új Mercedes eCitaro elektromos busz is.

Kutatás	indult	a	helyi	közlekedésről,	a	pécsiek	véleményére	kíváncsiak

A pécsi közlekedési rendszer álla-
potának felmérését és az ehhez 

kapcsolódó lakossági vélemények 
megismerését célozza egy jelenleg 
is tartó kutatás. A pécsiek ezekben a 
hetekben fejezhetik ki véleményüket 
a város közlekedésével kapcsolatban 
– írja közleményében az önkormány-
zat.

 l PécsMa.hu
– Dolgozunk a pécsi közlekedési kon-
cepció előkészítésén. Ez a dokumen-
tum azokat a fejlesztési irányokat és 
konkrét terveket összegzi majd, amely-
lyel Pécs közlekedése élhetőbbé tehető 
a következő évtizedekre. A koncepció 
megalkotásához nélkülözhetetlen, 
hogy a jelenlegi helyzetre vonatkozó 
lakossági véleményeket és a fejlesztési 
ötleteket, javaslatokat megismerjük. 
Ezért indult el ez a közvéleménykuta-
tás, amelynek első eredményeit ősszel 

összegzik majd – idézi Ruzsa Csabát, 
Pécs gazdaságért felelős alpolgármes-
terét a közlemény. 
A kutatást részletes, reprezentatív, a 
lakosság összetételét, jellemzőit lefedő 
mintán végzik a szakértők. A kérdező-
biztosok személyesen, telefonon, illet-
ve a közösségi média segítségével kér-
dezik a pécsieket ezekben a hetekben. 

A kérdőíves felmérés három fókuszte-
rületet érint: 
1. Közlekedésszakmai kérdések: a 

kitöltőket megkérdezik a közleke-
dési jellemzőikről és szokásaikról, 
a jelenlegi közlekedési rendszerrel 
kapcsolatos tapasztalataikról, ér-
tékelésükről, valamint a tervezett 
közlekedési beruházásokhoz kap-
csolódó véleményükről.

2. Életminőséggel kapcsolatos kér-
dések: a kitöltőknek számos kör-

nyezeti, közlekedési-elérhetőségi 
kérdésben, illetve a médiahaszná-
lati szokások témakörében van le-
hetőségük véleményt nyilvánítani.

3. Személyes tapasztalatok: a ki-
töltők közlekedési szokásai és a 
városi életminőség-érzéssel kap-
csolatos személyes tapasztalatai 
kerülnek fókuszba az egyes város-
részekre vonatkoztatva.

A kérdőíves felmérés előzetes ered-
ményei várhatóan őszre készülnek el. 
A kutatási anyag adatait az új pécsi 
közlekedési koncepció megalapozá-
sához használja majd fel a város – áll 
a közleményben. Az önkormányzat 
kéri, hogy a Pécsett élők közül minél 
többen vegyenek részt a kutatásban, és 
válaszoljanak a feltett kérdésekre.  
További részletek a PécsMa.hu oldalon 
olvashatók.
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Idén nyáron minden pécsi és Pécs 
környéki lakosnak, civil szervezet-
nek, vállalkozásnak lehetősége nyí-
lik Pécs integrált településfejleszté-
si stratégiájának véleményezésére. 
Az önkormányzat közleménye.

PécsMa.hu

Pécs önkormányzata a jelenleg hatá-
lyos településfejlesztési koncepciót és 
integrált településfejlesztési stratégiát 
2014 szeptemberében fogadta el. Az 
eredeti településfejlesztési koncepció 
2030-ig szól.

2020 negyedik negyedévében – a 
nemzeti programozási folyamattal 
egyidőben – Pécs is megkezdte a 
2021–2027-es ciklusra való felkészü-
lést, hiszen a veszélyhelyzet ideje alatt 
hozott közgyűlési határozattal szüle-

tett döntés arról, hogy Pécs település-
fejlesztési koncepciójának, valamint 
integrált településfejlesztési stratégiá-
jának aktualizálását az önkormányzat 
megbízásából a Pécsi Városfejlesztési 
NZrt. készíti szakértő igénybevételé-
vel.

A módszeres áttervezés eredménye-
ként több területre kiterjedő, az elmúlt 
időszak szakmai és szakmapolitikai 
változásait is kezelő aktualizálás tör-
tént az eredeti településfejlesztési 
stratégiában.  

–

Így a korábbiakhoz képest kompak-
tabb, a város és térsége fejlődését 
jobban szolgáló stratégia áll Pécs 

rendelkezésére.

–

A jelentősebb koncepcionális változá-
sok:

• A dokumentum erőteljesebben je-
leníti meg Pécs interregionális sze-
repkörét, ezzel a fejlődési iránynak 
is plusz dimenziót ad.

• Igazodva a közösségi trendekhez, 
markáns szerep jut a környezetvé-
delemnek, a megújuló energiahasz-
nosítás rátanövelésének és az öko-
tudatosság erősítésének is.

• A város elérhetőségének fejlesz-
tése határozottabban jelenik meg, 
hiszen a kelet–nyugati, valamint déli 
nyitás is kiemelt fontosságú a bara-
nyai megyeszékhely számára.

• A korábbiakhoz képest sokkal in-
kább kulcsfontosságú a népesség-
megtartó képesség erősítése.

• Kiemelt prioritása van a gazdaság-
fejlesztésnek is, mivel Pécs jelentős 
lemaradásba került más nagyvá-
rosokhoz képest az elmúlt idő-
szakban, ezt orvosolni szükséges, 
különös tekintettel az ipartelepítési 
tényezők körének bővítésére és fej-
lesztésére, a tőkeellátottság növe-

lésére és a várostérség gazdasági 
egyensúlyának javítására.

• Fontos szempont, hogy a hazai 
és európai uniós támogatásokból 
tervezett beruházásokat már nem 
elsődlegesen az integrált település-
fejlesztési stratégia, hanem az idő-
közben új dokumentumként meg-
jelent Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégia tartalmazza. Ez azt is je-
lenti, hogy az integrált településfej-
lesztési stratégia szerepe így már 
elsősorban településfejlesztési do-
kumentumként értékelendő.

Bármely pécsi civil szervezet, ma-
gánszemély, vállalkozás vagy hivatali 
szervezet a dokumentummal kap-
csolatos véleményét, javaslatait, ész-
revételeit legkésőbb augusztus 7-ig 
fogalmazhatja meg elektronikus úton 
a Pécs Városfejlesztési NZrt. online 
társadalmasítási felületén (https://tar-
sadalmasitas.pvfzrt.hu/integralt-tele-
pulesfejlesztesi-strategia).

Fontos: a véleményünkkel hozzájárul-
hatunk ahhoz, hogy Pécsnek nagyobb 
esélye legyen a korábbiaknál hatéko-
nyabb forrásszerzésre.

Az egyik legnépszerűbb pécsi program minden évben a Zsolnay 
Fényfesztivál, a helyiek és a látogatók is imádják az ilyenkor épüle-
teket és utcákat is megvilágító alkotásokat, ámulva csodálják azokat 
esténként. A szervezők idén közel 120 programmal készültek és fris-
sítettek egyet például a helyszíneken is: többek között a napokban 
átadott új vásárcsarnokot, a nagy fejlesztésen átesett Jánosi Engel 
Adolf parki játszóteret, valamint az áprilisban újranyitott Jakováli 
Hasszán pasa dzsámiját is bevonták. Rengetegen vettek részt a július 
7–10. között megrendezett eseményen. Talán a legtöbben – szokás 
szerint – a Zsolnay Light Art Fényfestőverseny kreációinak vetítésére 
voltak kíváncsiak, azonban a Fény Útja ingyenes és fizetős állomásai 
is rendkívül népszerűek voltak.

Zsolnay	Fényfesztivál:	rengetegen	csodálták	meg	
az	ezer	színben	pompázó	Pécset

Véleményezhetjük az önkormányzat új integrált településfejlesztési stratégiáját 
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Kánikulában	is	biztosított	
a	pécsi	vízellátás
Az idei év első kánikulai hulláma Pécs és a környező települések vízfo-

gyasztására is hatással van, de korlátozásra, tartós vízhiányra nem 
kell számítani.

A TETTYE FORRÁSHÁZ 
Zrt. szolgáltatási területén 
naponta átlagosan 22-23 
ezer köbméter vizet hasz-
nálunk el. Ez az elmúlt idő-
szakban tartósan emelkedett 
– június 29-én regisztrálta a 
társaság az idei legmagasabb 
értéket, aznap több mint 28 
ezer köbméter ivóvíz fogyott 
a hálózatból –, de továbbra 
is kiegyenlített a fogyasztás. 
Jó hír a pécsieknek és a 
környéken élőknek, hogy 
az ivóvízellátás biztonságát 
nem befolyásolja a rend-
kívüli meleg. A TETTYE 
FORRÁSHÁZ Zrt. szol-
gáltatási területén a termelés és a fogyasztás egyensúlyban van, a tározók 
80%-os kihasználtsággal működnek jelenleg, van bőven tartalék. 
Pécsen az elmúlt 15 évben nem volt szükség a vízhasználat korlátozására, 
vagy locsolási tilalomra – erre idén nyáron sem kell számítani. 
Hacsak nem következik be jelentősebb meghibásodás, csőtörés, nem apad-
nak el a csapok.

Elkészült	az	égervölgyi	játszótér

A Pintér János Parkmegújítási Program (PJPP) keretében folyamatosan 
zajlanak a munkák Égervölgyben, az első ütemmel el is készült a Bio-

kom, a napokban átadták az új játszóteret.

 l Szakács Miklós
Idén újabb pécsi közparkok szépül-
hetnek meg a Pintér János prog-
ramnak köszönhetően. Tavasszal 
a Hamerli parkot adták át a város 
lakóinak, a közelmúltban pedig a 
megújult Balokány-ligetet vehették 
birtokba a pécsiek. A PJPP kereté-
ben nemrég az Égervölgyi parker-
dőben is elkezdődtek a munkák. 
A Biokom NKft. korábban azt ígérte, hogy a sétautakat, tűzrakóhelyeket, a 
tanösvényt, az erdei házikót, esőbeállókat, padokat, hidakat újítanak meg és 
alakítanak ki októberig, de addig is, ha valamivel elkészülnek a városüzemel-
tetési vállalat munkatársai, azt rögvest át is adják.
Az első ütemmel már végeztek is a szakemberek, hiszen a Biokom Face-
book-posztjából kiderült, hogy Meixner Barna ügyvezető és Ágoston And-
rea, a terület önkormányzati képviselője átadta az Égervölgyben elkészült 
játszóteret. 

Ezt egyébként Ágoston Andrea képviselői 
keretéből tudták kialakítani.

A játszótér mellett már több utcabútor, és a tűzrakóhelyek is elkészültek, va-
lamint felújították az illemhelyeket is. A munkát természetesen folytatják a 
Biokom munkatársai, és várhatóan ősz közepére Égervölgy teljes egészében 
megszépül majd.

Megkezdődött	a	munka:	kiépítik	a	vízelvezető	rendszert	a	Hamerli	parkban
Néhány hete vehették birtokba a pécsiek a vá-

ros legújabb parkját, most további fejlesztések 
várnak a területre.

 l PécsMa.hu
Még májusban, a Pintér János Parkmegújítási Program 
keretében adták át a Hamerli parkot a Vince utcában. Az 
egykori bozótos zöldterület csodálatosan megszépült: 
virágágyakat, kavicsos díszburkolatot alakítottak ki, fa-
lépcsőket építettek ki és új utcabútorokat, hulladékgyűjtő 

edényeket helyeztek ki. A kivitelezés részeként csapadék-
víz-elvezető rendszer is épült – elevenítette fel az elmúlt 
hetek eseményeit a pécsi önkormányzat.
Azonban – mint írják – az átadást követően két nagy 
vihar is lecsapott a városrészre, a kialakuló villámár-
vizek pedig mindkét alkalommal károkat okoztak 
a park területén. Ezek oka részben az volt, hogy a 
rézsűs felületen még nem hajtott ki gyep, a lágyszárú 
növények nem erősödtek meg, így a területre zúduló 
villámárvizek a friss felületeken eróziót okozhattak.

Ez a jelenség a gyep és a növények 
megerősödésével rövidesen 

megszűnik.

A Biokom NKft. szakértői emellett úgy határoztak, 
hogy továbbfejlesztik a park, valamint a Gáspár és 
Majtényi Ferenc utcák vízelvezetését, annak érdeké-
ben, hogy az extrém viharok során a Mecsekoldalról 
lezúduló víz a jövőben minél kisebb károkat tudjon 
okozni a környéken – derül ki a közleményből.
– A felmérést és a tervek kialakítását követően július 
6-án megkezdődött a vízelvezető rendszer bővítésé-
nek kivitelezése a park területén. A vízépítési mun-
kák a napokban befejeződnek, amellyel egyidejűleg 
a korábbi kavicsborítást, a természeti erőknek ellen-
állóbb térkő-díszburkolatra cserélik – tájékoztatott 
Meixner Barna, a városüzemeltetési társaság ügyve-
zetője.

Újabb fejlesztések várnak a területreÚjabb fejlesztések várnak a területre
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A	Körber	növekszik	és	erősíti	kapcsolatait	a	beszállítói	hálózattal	
A Körber első Európai Beszállítói Napját június 

29-én tartották, mintegy 200 résztvevővel 
a helyszínen és további 100 online nézővel. „A 
Körber konszern a pécsi helyszínt választotta 
az első Európai Beszállítói Nap megrendezésére. 
A rendezvény célja a kihívások és lehetőségek 
megvitatása, valamint a beszállítóinkkal való 
együttműködés erősítése a jövőbeli növekedés 
alakítása érdekében” – mondta Michael Stietz, 
a Körber konszern Beszerzés és Ellátási Láncok 
vezetője. 

Innovatív és fenntartható megoldásokkal, jelentős 
arányban hazai beszállítókra építve tervezi meg-
erősíteni a pozícióit az egyedi gépgyártás élvona-
lában a pécsi Körber Campus. A több mint ezer 
szakembert foglalkoztató technológiai vállalat a 
két éve elindított termékportfólió-bővítés nyomán 
jelentősen növelni tudta a termelését. 
A Körber gépgyára Pécs és egész Baranya megye 
legnagyobb ipari üzeme, ennek megfelelően a 
legnagyobb munkaadók közé tartozik. Több mint 
ezer képzett és tapasztalt munkatárs, többségük-
ben mérnökök, valamint fém- és gépipari szakem-
berek dolgoznak az üzem falai között.
A vállalat tavaly vette fel a tulajdonos cégcsoport 
nevét és kezdett bele ezzel párhuzamosan egy je-
lentős portfólió-szélesítésbe. Jelenleg a logisztiká-
tól a gyógyszeripari minőségellenőrző- és csoma-
gológépekig terjed az itt készített berendezések 
köre, amelyeket a világ minden pontjára értékesí-
tenek.
„A megrendelők által elvárt minőséghez olyan be-
szállítói partnerekre van szükségünk, akik mind a 
termékek színvonalában, mind a határidők betar-
tásában meg tudnak felelni a világpiac igényeink” 
– mondta Dr. Megyeri János ügyvezető a Körber 
első Európai Beszállítói Napján. A pécsi gyárban 
összegyűlt közel kétszáz fő a partnercégek kéthar-
madát képviselte, jelentős részben Magyarorszá-
gon működő vállalkozásokat.
„Azt szeretnénk, hogy a pécsi gyár – ami egyéb-
ként mára a globális Körber csoport legnagyobb 

üzemévé nőtte ki magát – a lehető legnagyobb 
mértékben a hazai beszállítókra támaszkodjon. Fe-
lelősségünknek érezzük, hogy a régiós gazdaság-
ban betöltött súlyunkat használva pozitív hatással 

legyünk a kisebb itthoni cégek fejlődésére és ezzel 
együtt a foglalkoztatásra” – foglalta össze a társa-
ság ars poeticáját az ügyvezető.
A tervek megvalósítása gyakorlatilag már elkez-
dődött. Az üzem rendezvényhelyszínné átalakított 
csarnokában összegyűlt partnerek előtt elhang-
zott, hogy a kibővített gyártmányportfóliónak 
köszönhetően tavaly óta dinamikusan növekszik 
a megrendelésállomány. Ez pedig duplán jó hír a 
dél-dunántúli gazdaságnak, hiszen a gyarapodó 
cégnek új munkavállalókra van szüksége, továbbá 
a beszállító vállalkozások is további megrendelé-
sekre számíthatnak. (x)

Topán László önkormányzati képviselő 
(5. sz. egyéni választókerület, Mecsekol-
dal) július 25-én, hétfőn 17.00-től 19.00-
ig fogadóórát tart a képviselői irodaház-
ban (Perczel u. 2.).

A szervezés megkönnyítése, a zavarta-
lan lebonyolítás érdekében előzetesen 
a képviselő Facebook-oldalán, a topan.
laszlo@ph.pecs.hu e-mail-címen vagy 
telefonon, SMS-ben a 30/210-6343-as 
számon jelentkezhetnek be a fogadóórá-
ra, de a betérőket sem küldik haza.

A képviselővel online is lesz lehetőség 
a megadott időpontban beszélgetni. Az 
ehhez szükséges linket a jelentkezők az 
esemény előtt kaphatják meg

FogadóóraAz	ókori	Róma	üdvözli	Pécs	városát!
Július 14-én, 16.30-tól az Ókeresztény Mauzóleumban való találkozás és rövid történeti áttekintés után indul az a 
felvonulás, amit a hagyománytisztelő „ROMANITAS” római egyesület színészei rendeznek. Korhű ruhákban vo-
nulnak Pécsen, láthatóak lesznek az ókori Róma társadalmi csoportjainak képviselői: patriciusok, plebejusok, kato-
nák és gladiátorok, akik ismerkedni szeretnének a város lakóival.
A programon fotózkodásra is lesz lehetőség, majd egy italt is elfogyaszthatunk a Pizzeria Azzurránál. Várnak min-
den érdeklődőt!
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Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentke-
zését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos 
népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.

A számlálóbiztos 
feladata

• otthoni felkészülés, elektronikus vizsga 
elvégzése

• a körzet bejárása, a körzethez tartozó in-
ternetes önkitöltési időszakban le nem zárt 
címek felkeresése

• az adatfelvétel lebonyolítása

• a címek pontosítása, esetleges új címek 
felvétele

• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval

• A terepmunka során előreláthatólag 130-150 
címen kell kérdőívet elektronikus formában 
kitöltenie.

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

Minimális 
követelmények

• nagykorú, cselekvőképes személy

• saját eszköz, internetelérés a felkészüléshez 
(PC, laptop, tablet, stb.)

• e-mail-cím, telefonszám

A kiválasztásnál 
előnyt jelent

• legalább középfokú végzettség

• magabiztos számítógépes ismeret

• fizikai erőnlét, terhelhetőség

• tájékozódási, térképkezelési készség

• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség

A szerződéskötés 
feltétele

• kiválasztás

• e-learning formában megvalósuló képzés 
sikeres teljesítése

Díjazás (normatíva)

• A 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. 
számú melléklete alapján:

• kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 
tekintetében címenként 350 Ft

• összeírás körébe tartozó címenként 380 Ft

• összeírt személyenként 730 Ft

• felkészülési 
és kapcsolattartási díjként 25.000 Ft

Amennyiben a fenti feltételeknek ön megfelel, és kedvet érez arra, hogy 
a népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködjön, je-
lentkezését, vagyis nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail-cím) 
a nepszamlalas2022@ph.pecs.hu e-mail-címre küldje meg.

A jelentkezés megküldésével az érintett hozzájárul az általa megadott sze-
mélyes adatainak számlálóbiztosnak való jelentkezés céljából történő ke-
zeléséhez. Az adatkezelő személye Pécs MJV Polgármesteri Hivatala (7621 
Pécs, Széchenyi tér 1. képviseli: Dr. Lovász István jegyző, adatvedelem@ph.
pecs.hu). Az adatkezelés körülményeiről részletes tájékoztatás a gov.pecs.
hu weboldalon a „Népszámlálás 2022” menüpont alatt található.

A jelentkezéseket 2022. július 31-ig várják a fent megadott e-mail-címre.

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

Felhívás
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvo-
da óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7632 Pécs, Németh László utca 
6/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
felelős cselekvőképesség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: tapasztalattal rendelkezők előny-
ben – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: magas fokú kommunikációs és együttműködési 
készség, szakmai elhivatottság, konfliktuskezelés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weizer Józsefné 
intézményvezető nyújt, a 72/438-371-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Weizer Józsefné 
intézményvezető részére a munkaugy.kertvarosiovoda@gmail.com e-ma-
il-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 22.

Álláspályázat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet a Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája 
óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7691 Pécs, D utca 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző 
szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek har-
monikus nevelése/fejlesztése. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus; magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. Egészségügyi alkalmasság. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 
a végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbí-
rálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 29. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Zsuzsanna 
részére a keletiovi.allas@gmail.com e-mail-címen keresztül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető a munkál-
tatói jogkörében dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29. 
A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást érvény-
telennek nyilvánítsa.

Álláspályázat
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A Pannon Hőerőmű Zrt. eladásra meghirdeti Orfű 
belterületén elhelyezkedő alábbi kizárólagos 

tulajdonú ingatlanát.

Orfű 770 hrsz. 8369 m2 belterület, épület és udvar.

Az ingatlan előzetes bejelentkezés után tekinthető 
meg. Az ingatlan áram és ívóvíz ellátással rendel-
kezik. A szennyvíz zárt tárolóban gyűjtve.

Kapcsolattartó: Suvák György 20/2551158.

Az ingatlanok megvételére vonatkozó ajánlatokat 
zárt borítékban, a feladó megjelölésével, a 7630 
Pécs, Edison u.1. címre várjuk 2022.07.28-ig „Ingat-
lan ajánlat Orfű” jeligével.

Az ajánlatok bontása zártkörű, azon az ajánlatadók 
nem vehetnek részt.

Az ajánlatadók az ajánlatukról 2022.09.25-ig írás-
ban értesítést kapnak.

A jelen ajánlati felhívás, továbbá az ajánlatadók ál-
tal benyújtott ajánlatok nem keletkeztetnek szer-
ződéskötési kötelezettséget a Pannon Hőerőmű 
Zrt. (mint ajánlatkérő) oldalán.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda óvodapedagógus mun-
kakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Bornemissza Gergely utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: óvodai nevelés.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalko-
zás-egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget iga-
zoló dokumentum másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 21.
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./356-1/2022, valamint a munkakör megnevezé-
sét: óvodapedagógus.
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. július 22. 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz István Utcai 
Tagóvodája óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7629 Pécs, Pákolitz István utca 34. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző 
szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek har-
monikus nevelése/fejlesztése. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önélet-
rajz, a végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyít-
vány. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. augusztus 23. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 5. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Tóth Zsuzsanna 
részére a keletiovi.allas@gmail.com e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető a munkál-
tatói jogkörében dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 10.
A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást érvény-
telennek nyilvánítsa.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Nyugati Városrészi Óvoda gyógypedagógus, 
logopédus munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7623 Pécs, Mezőszél utca 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az intézmény alapfeladataiban gyógypedagógusi, logopédusi 
feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, 11 tagóvodában végzendő fel-
adatok ellátása, munkarend szerint. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, gyógypedagógus, logopédus, magyar állam-
polgárság, büntetlen előélet. 
Előnyt jelentő kompetenciák: viselkedésterápiában való jártasság. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. augusztus 15. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Kovácsné Haj-
dinák Éva részére a nyugatiovi@nyugatiovoda.hu e-mail-címen keresztül. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a tagóvoda-vezetők véleményé-
nek kikérése után az intézményvezető dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 8. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a nyugatiovoda.hu 
honlapon szerezhet.

Álláspályázat

Álláspályázat

Álláspályázat
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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.

Kertvárosi, 2 szobás, 52 nm-es, 
felújított, műanyag ablakos, erkélyes 
panellakás. Ár: 24,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Mecsekáruháznál 30 nm-es, 
I. em-i, műanyag ablakos téglalakás. 
Ár: 21,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécsett, a Megyeri térnél I. em-i, 
36 nm-es, 1,5 szobás, műanyag 
ablakos panellakás. Ár: 25,2 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Rózsadombon 68 nm-es, 
3 szoba, étkező-konyhás, felújított 
műanyag ablakos lakás. Ár: 29,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Mecseken 80 nm-es lakás+12 nm 
terasz eladó. Ár: 65 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Alkotmány u. 48 nm, 1,5 szobás 
lakás eladó. Ár: 44,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Garay u-ban 3 szobás, 63 nm-es 
(2 terasz) lakás eladó. Ár: 37,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Móré F. u. 63 nm, földszinti 
panellakás eladó. Ár: 46,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000

Endresz Gy. u. 2 szoba, 47 nm, X. 
emeleti panellakás eladó. 
Ár: 34,9 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Kerényi K. utcában eladó földszinti, 
39 nm-es, 1,5 szobás lakás.  
Ár: 23,9 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Jurisics utcában eladó 57 nm-es, 
2,5 szobás lakás. Ár: 48,9 MFt. 
Telefon: 06/70/304-8038
Német ügyfelem részére eladó 
lakást keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/70/304-8038
Rákóczi úton eladó 100 nm, 
4 szobás lakás. Ár: 57 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

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

Eladó lakást keresek Belvárosban, 
minden megoldás érdekel. 
Telefon: 72/214-066
Köztársaság téren eladó 
39 nm-es lakás. Ár: 20 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Citrom utcában eladó 70 nm-es lakás. 
Ár: 36,9 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Eladó lakást vennék Uránvárosban, 
kp-es ügyfeleim részére. 
Telefon: 06/70/304-8038
Eladó lakást vennék Szigeti 
úton, egyetem környékén. 
Telefon: 06/70/304-8038
Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891

Pécs, Illyés Gy. utcai, felújított, 
átalakított, 2,5 szobás, 54 nm-es, 
III. emeleti lakás eladó. 
Telefon: 06/70/776-8744
Önkormányzati, kertvárosi 
garzonlakásomat nagyobb 
kertvárosira cserélném. 
Telefon: 06/30/882-0241

INGATLAN
Pécs és környéki eladó 
ingatlant keresek készpénzért. 
Telefon: 06/30/929-9180
Bálicsi úton 4 szoba, 150 nm-es 
sorház eladó. Ár: 79 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000

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

duplagarázsos családi ház. 
Ár: 39,9 MFt. 06/30/929-9180

Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
Értékbecslés. Telefon: 
06/70/318-4000
Garázst vennék. Telefon: 
06/70/304-8038
Panzió eladó. olivehostel.fw.hu

BÉREL-KIAD
Garázs a Megyeri úton családi 
háznál raktározásra, autónak, 
motornak hosszú távra kiadó. 
Telefon: 06/20/310-9556

Érkező cégek részére kiadó 
igényes lakást keresek. Telefon: 
06/70/318-4000, Melitta.
Kiadó ingatlant keresek, minden 
megoldás érdekel. Telefon: 72/214-066
Pécsi, összkomfortos, 50 nm-es 
lakás kiadó. Iár: 55 EFt/hó. 
Telefon: 06/70/781-7657

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő heti 3x10 óra 
éjszakás műszakot vállal Belváros, 
Mecsek. Telefon: 06/30/719-1603
Házi betegápolást vállalok 8.00-
12.00. Telefon: 06/70/368-5929
Gyermekfelügyeletet vállal 
leinformálható, gyakorlott hölgy (más 
városban is). Telefon: 06/30/519-0885

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 férfi keresi teltkarcsú, szerény 
barátnőjét diszkréten hosszú távra, 
hasonló adottságokkal. Telefon: 
06/70/548-9100, csak SMS

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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50% Vénusz társközvetítő. 
Pécs, Citrom u. 2-6. I. em. 5. 
Telefon: 06/20/287-0135
72 éves, egyedülálló hölgy keresi 
egyedül élő társát komoly kapcsolatra. 
Telefon: 06/30/260-8464

SZOLGÁLTATÁS
Redőny/szúnyogháló akció! 20-
40% kedvezménnyel! Hőszigetelt/
elektromos redőny, reluxa, 
szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó 
gyártása/szerelése/javítása. 
Nyugdíjasoknak kedvezmények! 
Telefon: 06/30/503-3431

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással, anyagbeszerzéssel 
precíz munka, reális áron. 
Telefon: 06/70/271-4846
Fakivágás, fűnyírás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/295-5352
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
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Fűnyírást, bozótirtást, zöld terület 
kezelését, kedvező áron vállalom. 
Telefon: 06/30/171-7762

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
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-
szerelés, wc-, mosdó, mosogató, 
csaptelep javítások kiszállási díj 
nélkül. Szabó Sándor. Telefon: 
72/444-073, 06/70/310-8435
Veszélyes fák és minden más 
fák kivágása, gallyazása garantált 
minőségben. Lombhulladék-
elszállítás és fa beszámítás lehetséges. 
Telefon: 06/30/221-9993

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

Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű 
üvegezéssel, acélajtók, redőnyök, 
szúnyoghálók forgalmazása, beépítése, 
javítása. Július 31-ig, akár 20% 
kedvezmény! Folyamatos akcióval! 
www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Fűnyírás, bozótirtás, telektisztítás, 
veszélyes fakivágás hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/20/511-7456
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Kőműves és bádogos munkát 
rövid határidővel vállalunk. 
Telefon: 06/30/341-3165
Kályhás! Vas, cserépkályha, 
kandalló munkák (vízteres is). 
Telefon: 06/70/259-7618

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Lakásszerviz, WC-tartályok, 
vízcsapok, mosdók, zárak javítása, 
cseréje. Telefon: 
72/310-671, 06/30/562-7756
Festést-mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 
Telefon: 06/30/134-9187
Szobafestés, mázolás 
bútormozgatással, takarással, 
sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Veszélyes és bármilyen fa 
kivágása, gallyazása garanciával. 
Fiatalítás, fagondozás. Telefon: 
72/213-056, 06/20/339-3645
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/70/215-9583
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/20/298-4206
Lomtalanítást és takarítást 
vállalok. Telefon: 06/20/805-5041
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/70/215-9583
Kőműves munkákat, betonozást, 
vakolást, csempézést, térkövezést, 
vizes falak vakolását vállalom. 
Telefon: 06/20/520-8421
Konyhabútorok, beépített 
szekrények készítése, felújítása. 
Telefon: 06/20/310-6071
Redőny, faredőny, gurtni csere, 
szerelés. Telefon: 06/30/859-8118
Fűkaszálást vállalok. 
Telefon: 06/30/268-5086
Csőtörés-elhárítás, víz-, gáz-, 
fűtésszerelés. Telefon: 06/30/361-0449
Gyógypedikűr. Telefon: 
06/70/321-5090

Házhoz jön a gyógyítás 
pulzáló mágneses terápia. Infó: 
fuvesember66@gmail.com

Lakásfelújítás, kőműves munkák,
hidegburkolást, szobafestést 

vállalunk. 06/30/900-3250

Masszázs változatosan. 
Telefon: 06/30/576-0057
Üvegezés, pótgittelés. 
Telefon: 06/30/908-0265
Lakásfelújítás, festés, 
gipszkartonozás, komplett 
fürdőszoba felújítás, teljes körű 
ügyintézéssel. Norbitech Kft. 
Telefon: 06/30/214-4307
Törmelék és szemétszállítást 
vállalok! Padlás és pinceürítést, 
bozótirtást. Telefon: 06/30/175-3818
Építési és bontási munkálatokat 
vállalunk brigádommal. Alaptól 
tetőig, térkövezést, tereprendezést, 
stb. gyors, precíz munka. Hívjon 
bizalommal. Kovács Sándor. 
Telefon: 06/20/419-4879
Tartós dauer otthonában. 
Telefon: 06/30/617-2003
Gyógypedikűr problémás, beteg 
lábakra, alapos, szakszerű munka. 
Telefon: 06/30/617-2003

Mosógépek, hűtőgépek 
javítása garanciával. 

06/20/944-4233

Építkezők figyelem! Átalakítást, 
bővítést, hideg, meleg burkolást, 
homlokzat és lapostetők hő 
illetve vízszigetelését, utólagos 
falszigetelést, tetők és kémények 
újjáépítését illetve bontását vállaljuk 
referenciákkal, garanciával, számlával 
vagy a nélkül, egyedülállóknak és 
nyugdíjasoknak némi kedvezménnyel. 
Telefon: 06/70/679-1927
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Nyugdíjas kőművest keresünk 
kisebb könnyű pécsi munkákra. 
Telefon: 06/30/390-4577
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Vízvezeték-szerelés, 
csőtörés-, dugulás elhárítás. 
Telefon: 06/20/298-4206

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Tetőszigetelés, fedés-, 
lakatosmunkák. Telefon: 
06/30/390-4577
Favágás alpintechnikával vagy 
kosaras járművel, bozótirtás, 
sövénynyírás, fűnyírás. Telefon: 
06/20/371-7019, Várhelyi
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Villanyszerelés, hibakeresés. 
Telefon: 06/30/340-8824
Tetőjavítás, hélyazat csere, hideg, 
meleg burkolás, bádogos munkák, 
nyílászáró csere, redőnyözés. 
Telefon: 06/20/912-7881

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, 
csempe felújítása. Telefon: 
06/30/294-0144
Gyümölcsszedést és lekváreltevésben 
segítek, 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

Eladó: szőlőprés, daráló, kád, 
hegesztőgép. Telefon: 06/20/527-5630
Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. Név 
és telefon leinformálható. Hívjon 
bizalommal! Lasch-Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040

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

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
Hagyatékot vásárolok, lomtalanítás 
ingyenes. Telefon: 06/30/341-3165
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
Hagyatékot, kályhákat vásárolok. 
Telefon: 06/20/805-5041
Színesfémet, ócskavasat 
veszek, házhoz megyek. 
Telefon: 06/20/805-5041

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Régiséget, hagyatékot, feleslegessé vált 
tárgyait megvásárolom. Lomtalanítás 
pincétől a padlásig. Lakatos János. 
Telefon: 06/70/309-9706
Rossz automata mosógépet 
keresek (Pécs, Komló). 
Telefon: 06/30/982-8518
Füge, szeder, málna, bambuszfutó 
kicsi és nagytövek eladók. 
Telefon: 06/20/352-9886
Vásárolok! Zsolnay-Herendi 
és egyéb porcelánt. Aranyat, 
ezüstöt (törtet is), érméket, 
órákat, festményt, bútort, könyvet, 
varrógépet, agancsot, hagyatékot. 
Készpénzfizetéssel. Díjtalan 
kiszállás. Telefon: 06/20/419-4879
Philips lejátszó, új álló porszívó 
eladó. Telefon: 06/30/516-1218
Zsolnay, Herendi porcelánokat 
vásárolok, arany és ezüst ékszert 
is a napi legmagasabb áron 
vásárolom, díjtalan kiszállással. 
Telefon: 06/30/452-4533
Eladók régi mechanikus 
működő fényképező gépek. 
Telefon: 06/20/278-1511
Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, 
pincétől padlásig vásárolok. 
Telefon: 06/70/582-3999
Eladó: Csajka varrógép, hűtőtáska, 
3 szifon, kenyérsütő gép új, régi 
lemezek (kicsi is), nagy füzetregények, 
sok egyéb apró dolog, kombinált 
hűtőszekrény. Telefon: 72/740-626
Régiségboltunkba keresünk 
megvételre porcelánokat és egyéb 
tárgyakat, festményeket, porcelán 
figurális és dísztárgyakat, retro 
berendezési tárgyakat, egyéb 
régiséget. Telefon: 06/30/608-3962
Néptánccsoportnak vásárolunk 
szoknyákat, kendőket, alsószoknyákat, 
felsőszoknyákat, szüreti ruhákat, 
fejdíszeket, kiegészítőket, 
szőtteseket, métervásznat. 
Telefon: 06/30/302-5707

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

Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális Vérellátó Központ (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; csü-
törtök: 8.00–17.30
A héten kedvezményes fürdőbelépőt adnak ajándékba a Pollack strandra, 
amíg a felajánlott 50 százalékos kuponok kitartanak! 
Megfelelő körülmények között tárolva a vörösvérsejt 35 napig, a tromboci-
ta 5 napig, míg a plazmakészítmény 2 évig használható fel, ezért különösen 
fontos a véradások folyamatossága. A vér pedig kizárólag a véradással pó-
tolható, biztosítható. Aki teheti, adjon vért! Az intézetek nyitva vannak, a 
véradások helyszínei biztonságosak, ügyelnek a véradók és a munkatársak 
egészségére.
Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és 
tb-kártyáját. 
További részletek: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

Véradás	július	11–15.

Ügyeleti	ellátás	Pécsen
Baleseti	ügyelet	–	PTE	Klinikai	Központ

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

Felnőtt	háziorvosi	ügyelet	–	PTE	Klinikai	Központ

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

Gyermek	háziorvosi	ügyelet	–	Gyermekklinika

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

Fogászati	ügyelet

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

Állatorvosi	ügyelet

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

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

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

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

Gyógyszertári	ügyeletek

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

további gyógyszertárak is ügyeletet tartanak.
További részletek a patikavilag.hu és a pecs.hu oldalon olvashatók.
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