
A rendőrség megszüntette a nyomozást több olyan ügyben 
is, amelyek a pécsi átvilágítás során derültek ki
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A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság több, a városházi átvilágítás által fel-
színre hozott, bűncselekmény gyanúját felvető ügyben is megszüntette 

az eljárást. A hírre Péterffy Attila polgármester kemény hangvételű közle-
ményben reagált, ami további közlemények sorát indította meg. 

 l Pernecker Dávid
Mint ismert, 2020 elején tett feljelentést 
a pécsi önkormányzat a Pécsi Vagyon-
hasznosító Zrt. előző vezetésének ide-
jén történt két gyanús ingatlaneladással 
kapcsolatban, amelyekre a PVH-nál 
elrendelt átvilágítások nyomán derült 
fény. Az egyik gyanús ingatlaneladás 
az Aranyhajó fogadót érintette a Király 
utcában, a másik pedig a volt központi 
menza területét a Szabadság utcában. 
Az ingatlaneladások miatti eljárást a 
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 
indította meg ismeretlen tettes ellen 
különösen nagy vagyoni hátrányt oko-
zó hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt, 
később az Országos Rendőr-főkapi-
tányság az ügyet áttette Tolna megyébe. 
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
azonban a bűncselekmény gyanúját 
felvető ügyekben megszüntette az eljá-
rást, amire Péterffy Attila polgármester 
január 24-én küldött közleményében 
reagált.
 „Az elmúlt két évben számtalan köz-
törvényes bűncselekmény ügyében 

tettünk feljelentéseket, abban a re-
ményben, hogy tisztességes és meg-
alapozott nyomozások következtében, 
jogállami keretek között igazságot 
szolgáltat a jogrendszerünk. Sajnos 
már a választ is megkaptuk, az alapján 
pedig sem tisztességes, sem megalapo-
zott eljárásokra nem számíthatunk, és 
ez alapjaiban kérdőjelezi meg a jogál-
lami rendet” – írja Péterffy Attila. 

A városvezető ezután hozzáteszi, hogy 

„a NER egy nagyon 
egyértelmű üzenetet 
küldött a mindenkori 

katonáinak: nincs mitől 
félniük, a rendszer, ha 
kell, a legátlátszóbb, 

legarcátlanabb módon, de 
mindenképpen megvédi 

őket”.

„Meggyőződésem, hogy egy valódi 
demokráciában ilyen módon nem le-
het nyomozást megszüntetni” – írja 
a polgármester, majd kiemeli, hogy a 
városvezetés nem hátrál meg, a meg-
szüntetés ellen panasszal fognak élni.
A fentiekre a pécsi Fidesz-frakció még 
aznap közleményben reagált, amely-
ben az átvilágítást „politikai érdekű 
megtévesztésnek” nevezték és felszó-
lították a polgármestert, hogy kérjen 
bocsánatot azért, mert „el akarta hi-
tetni” a pécsiekkel, hogy „az előző vá-
rosvezetés idején bűncselekményeket 
követtek el”. 

A Fidesz levelére másnap érkezett a 
kemény hangú válasz. A városvezető 
frakciók többek között azt írják köz-
leményükben, hogy a pécsi fideszes 
képviselők „örülnek, hogy a fideszes 
városvezetés idején történt korrupció-
gyanús ügyeknek nem lett következ-
ménye”. 

„Örülnek, hogy a pécsiek 
vagyonának ellopása miatt 
egyelőre nem kell bíróság 
elé állniuk” – áll a frakciók 

közleményében.

Péterffy Attila ezt követően január 
27-én adott ki újabb közleményt a 
témában, amelyben részletesen leírja, 
hogy milyen megállapításokra jutott 
az átvilágítást végző jogi team, és hogy 
„miként sikerült ebből végül az égvilá-
gon semmit sem kinyomoznia a NER 
rendőrségének”. Az alábbiakban a köz-
leményt idézzük. 

Az ügyvédi letétről
Magyarázatként: az ügyvédi letét ügye 
papíron egyszerű. Abban a pillanat-
ban, hogy a letétbe helyezett összeg, 
vagy egy része megmozdul, az csak 
a jogosulthoz kerülhet. A letétkezelő 
ügyvéd önállóan nem rendelkezhet 
az összeggel, mert az már önmagában 
bűncselekmény. 

Ehhez képest 
mit derített ki a jogi átvilágítás: 
Két ingatlan-adásvétel kapcsán a Pécsi 
Vagyonhasznosítónak (PVH) össze-
sen 158 millió forintja került letétbe 
a Fideszhez közel álló ügyvédnőnél 
2017-ben. Az összeg a volt Aranyha-
jó Fogadó és az Aranycipóként ismert 
ingatlan vételára. A PVH korábbi ve-
zérigazgatója évekig semmilyen lépést 
nem tett azért, hogy a letét a jogosult 
PVH-hoz kerüljön, annak ellenére, 
hogy a cég ebben az időszakban nehéz 
anyagi helyzetben volt, hitelmoratóri-
um alatt állt.

Pécs polgármestere az átvilágítás ered-
ményeképpen 2019. december 4-én 
levélben szólította fel a PVH akkori 
vezérigazgatóját, hogy haladéktalanul 
intézkedjen a letét visszafizettetéséről. 
A történet itt kettéválik. 
A PVH akkori igazgatója december 
5-én levelet ír az ügyvédnek, hogy fi-
zesse meg a jogosultnak a letétet, és 
a polgármestert is arról tájékoztatta, 
hogy intézkedett a letét visszaszerzése 
ügyében. A következő napokban pedig 
az ügyvéd különböző számláin elké-
pesztő pénzügyi manőverek történ-
nek, egyebek mellett ismert jobboldali 
kötődésű emberek és hozzájuk köthe-
tő cégek is utalnak neki több tízmilliós 
összegeket. A bankszámlakivonatok 
alátámasztják, hogy ezeknek az össze-
geknek a segítségével igazolja az ügy-
véd a letét meglétét csaknem egy hét 
elteltével. Egy éles fordulattal az ügy-
véd bemutat 4 darab ügyvédi munka-
díjról szóló számlát a PVH-nak, össze-
sen 104 millió forint összegben, amit 
beszámít a letét terhére, továbbá 33 
millió forint kötbér érvényesítésével 
fenyegetőzik.
Jól látható az ellentmondás. Napokig 
tartó, filmbe illő manőverek árán si-
kerül igazolnia az ügyvédnek, hogy 
a letét még megvan. Miközben más 
iratokkal meg azt próbálja bizonyítani, 
hogy már nem is kellene meglennie az 
egész letétbe helyezett összegnek, mert 
nagy részét szerinte jogosan tarthatta 
meg munkadíjként és kötbérként. 

Jól látható az is, hogy a két 
ingatlan összesen majdnem 

160 milliós vételárából a 
pécsieknek így végül csak 
21 millió forintja maradt.

Amit a rendőrség megállapított:
A nyomozóhatóság, a baranyai rend-
őrség először igyekszik valós nyomo-
zást folytatni. Kiderül például, hogy az 
ügyvédnő a sajátjaként kezelte a pécsi-
ek letétbe helyezett pénzét.
Majd hirtelen fordul a kocka, az ügy 
átkerül Tolna megyébe, és az ottani 
rendőrség habozás nélkül elfogad bi-
zonyítékként 104 millió forintnyi (!) 
ügyvédi munkadíj ellenében olyan 
iratokat, amelyek csak az ügyvéd iro-
dájában voltak meg, a PVH-nál nincs 
iktatva, senki sem látta, vagy igazolta 
őket.

Végül nyomozás helyett megállapítot-
ták, hogy ellentétes tartalmú bizonyí-
tékokra figyelemmel a bűncselekmény 
elkövetését nem lehetett kétséget kizáró-
an sem bizonyítani, sem cáfolni, azaz: 
nincs itt semmi látnivaló!

Péterffy Attila: „Egy valódi demokráciában ilyen          módon nem lehet nyomozást megszüntetni”
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Az Aranyhajó 
Fogadó ügyéről
Amit a jogi átvilágítás kiderített:
A volt Aranyhajó Fogadó épülete 2017-
ben kelt el egy olyan értékesítés során, 
ahol mindössze egy ajánlattevő volt: 
Tiborcz István barátjának érdekelt-
sége. Annyiba került a patinás belváro-
si ingatlan egy négyzetmétere, ameny-
nyiért akkoriban csak lelakott külvárosi 
lakást lehetett vásárolni Pécsett.

Amit a rendőrség megállapított:
Szabályos volt az értékesítés, az ak-
kori ingatlanbecslés szerint reális volt 
a vételár, tehát szerintük nem történt 
bűncselekmény, azaz: nincs itt semmi 
látnivaló!

A volt központi 
menza telkéről
Amit a jogi átvilágítás kiderített:
A PVH 2018 júliusában hirdette meg 
eladásra a volt központi menza Sza-
badság úti telkét. A PVH egyik alkal-
mazottjának, egyben az akkori cégve-
zető élettársának szülei ugyanezen a 
napon céget alapítottak és nettó 122 
millió forintos ajánlattal, ami 

mesébe illő módon 
pontosan megegyezett a 
telek frissen felbecsült 

értékével, el is nyerték a 
tendert.

A PVH kiírása alapján csupán nettó 
1,1 millió forintos összeget kellett a 
nyertesnek megfizetnie, az összesen 
600 milliós ingatlanfejlesztési pro-
jektből a maradék 121 millió forintos 
vételárral megegyező mértékben iro-
dákat és más helyiségeket kapott volna 
cserébe az önkormányzat cége. Az alá-
írt adásvételi szerződésben azonban 
már csak 114 millió forintos vételár 
szerepelt. A szerződésben nem szere-
pelt kötbér, sőt, más biztosíték sem a 
PVH javára, azaz a nyertes cég nettó 
1,1 millióért megkapta a terület kor-
látlan tulajdonjogát. Időközben kide-
rült, hogy a cég soha nem volt olyan 
gazdasági helyzetben, hogy meg tudta 
volna valósítani a 600 milliós ingatlan-
fejlesztést. A pályázat napján alapított 
sikercég korábbi referenciáival kap-
csolatban is akadtak aggályok, feltűnt 
köztük például a már említett PVH-al-
kalmazott korábban felújított lakása is.

Amit a rendőrség megállapított:
Az ingatlanfejlesztésre vonatkozó ere-
deti teljesítési határidő még meghosz-
szabbítás hiányában sem járt volna le 
a feljelentés időpontjáig. A cég megfe-

lelő referenciákkal rendelkezik, azaz: 
nincs itt semmi látnivaló!
A fentiek magyarázataként fontos még 
megjegyezni, hogy az átvilágítást végző 
ügyvédek nem nyomozók, jogköreik 
korlátozottak. Ezzel együtt is sikerült a 
fentiekkel együtt összesen 23 visszás 
ügyet feltárniuk, olyan, zömében köz-
törvényes bűncselekmények gyanúját 
felvető ügyeket, amelyek becsült elkö-
vetési értéke meghaladja a 2,4 milliárd 
forintot. Az átvilágításnak köszönhető 
az is, hogy már most mintegy félmilliárd 
forintnyi vagyont sikerült visszaszereznie 
Pécs jelenlegi vezetésének.
A rendőrség a fenti ügyekben is egy igen 
alaposan, nagy szakértelemmel elvégzett 
átvilágítás anyagát kapta meg. Emellett 
jogköreik, módszereik és lehetőségeik 
is meglettek volna ahhoz, hogy a köz-
ügyekben járatlanok számára is nyilván-
való visszaéléseket, a családi körben érté-
kesített telek, a fillérekért átjátszott hotel 
és a pécsiek zsebéből kiszivattyúzott száz-
milliós vételárak ügyét felderítsék.
Nyomozás helyett a pécsiek egy meg-
szüntető határozatot kaptak a NER 
rendőrségétől, amelynek minden mon-
datán érezni, hogy készítői már a doku-
mentum szerkesztése közben szégyell-
ték magukat. És egy üzenetet is kaptak 
a pécsiek: nincs itt semmi látnivaló!
A fenti esetekkel több cikkben is 
foglalkoztunk, a teljes közlemények a 
PécsMa.hu oldalon olvashatók.

Péterffy Attila: „Egy valódi demokráciában ilyen          módon nem lehet nyomozást megszüntetni”

Nyitvatartás a Dél-Kom Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatain

Figyelemmel a COVID-19-koronavírus miatti rendkívüli helyzetre egyre 
több intézmény, szolgáltató változtatja meg ügyfélkezelési tevékeny-

ségét. Mindannyiunk érdeke, hogy a járvány terjedését lassítsuk, és egy-
más egészségét óvjuk.

A koronavírus elleni 
védekezés, valamint 
az Önök és kollégáink 
egészségének megóvása 
érdekében pécsi ügyfél-
szolgálatainkon 2022. 
január 31. napjától ügy-
feleink az alábbi óvin-
tézkedéseknek megfele-
lően tudnak eljárni:

 ÄA személyes ügyintézésre kizárólag előzetes időpont foglalással van le-
hetőség. (www.delkom.hu/category/idopontfoglalas/)
 ÄBelépéskor kérjük használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket!
 ÄAz épületen belül kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése!
 ÄKérjük, részesítsék előnyben a telefonos, elektronikus, illetve a postai 
úton történő ügyintézést. (www.delkom.hu/category/ugyfelszolgalat-2)

Megértő együttműködésüket megköszönve,

Annyiba került egy négyzetmétere, amennyiért egy külvárosi lakást lehetett vásárolni Annyiba került egy négyzetmétere, amennyiért egy külvárosi lakást lehetett vásárolni 
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Először ülésezett idén a pécsi köz-
gyűlés. Mindössze 22 napirendi 

pontot tárgyalt a testület. Döntöttek 
a képviselők a nyugati városrészi 
kerékpárút-fejlesztés folytatásáról, 
elfogadták a városi sportstratégiát 
és a sportügyi biztos beszámolóját. 
Beszámolónk a főbb témákra és az 
érdekesebb vitákra fókuszál.

 l Nimmerfroh Ferenc

Pénz közvetlenül az EU-tól
Döntöttek a képviselők arról, hogy a 
város csatlakozik a Horizont Európa 
nevű, 100 milliárd eurós keretösz-
szegű programhoz, ami az európai 
városok klímasemlegessé tételét cé-
lozza. Ennek köszönhetően pályázatot 
nyújtanak be közvetlenül az unióhoz. 
A program célkitűzése, hogy 2030-
ra legalább 100 európai város váljon 
klímasemlegessé, azaz alkalmazzon 
olyan technológiákat a város üzemel-
tetésében és fejlesztéseiben, amelyek 
nulla szén-dioxid-kibocsátással terhe-
lik a környezetüket.
Kóbor József (LMP) képviselő, zöl-
dügyi biztos szerint akár 12 milliárd 
forinthoz is juthat Pécs a program ré-
vén, amiből nagyon sok zöldfejlesztést 
lehetne megvalósítani.
Kővári János (ÖPE-KDNP) elmondta, 
szurkol, hogy ki tudják tölteni a kér-
dőívet és be tudják adni a pályázatot. 
Úgy véli, már 12 éve elindult ezen az 
úton a város, lesz mire hivatkozniuk a 
pályázatban. 

Bicikliút, útfelújítás, 
vízfolyásrendezés
Új kerékpárút válthatja a Szántó Ko-
vács János utca és az Erkel Ferenc utca 
között húzódó szakaszon felfestett 
bringasávokat a Szigeti úton. Ezen kí-
vül döntöttek arról is, hogy felújítják a 
rossz állapotban lévő Endresz György 
utcát, amennyiben az erre benyújtott 
pályázat sikeres lesz. A Magyarürö-
gi-vízfolyás rendezése is napirenden 
volt, a városvezetés folytatja a projek-
tet, de lakossági jelzések alapján mó-
dosítani kellett az eredeti terveken.

Visszautalt különbözet
A kormány megemelte a polgármeste-
ri illetményeket január 1-től. Az alpol-
gármesterek illetménye a polgármeste-
rétől függ, így az is emelkedik. Mivel 
az emelés kötelező, a közgyűlés meg-
szavazta azt, viszont – ahogy korábban 
megírtuk – mind Péterffy Attila, mind 
a pécsi alpolgármesterek lemondanak 
a különbözetről, és befizetik azt a város 
kasszájába.
Kővári János (ÖPE-KDNP) szerint di-
cséretes, hogy így spórolnak, de a vá-
rosházi tanácsadók és az önkormány-

zati cégvezetők díjazásával is ugyanezt 
kellene tenniük.

Bölcsőde 
a volt óvoda helyén
Családi napközi, bölcsőde kezdheti 
meg működését a volt Aradi utcai óvo-
da épületében, ami egy ideje üresen 
áll. Az óvodát korábban átvette a ka-
tolikus egyház, majd elköltöztette on-
nan, egy rövid ideig pedig az országos 
német önkormányzat óvodája vette ki 
albérletbe az ingatlant. 

Pályázati forrásból 
újítanák fel.

Adok-kapok 
a sportstratégia ürügyén
A közgyűlés tárgyalta a város nem-
rég elkészült sportstratégiáját, aminek 
készítői is megjelentek a teremben. 
Nyőgéri Lajos alpolgármester elmond-
ta, a 2027-ig szóló anyagot, évente felül 
fogják vizsgálni, cselekvési tervek ké-
szülnek majd a stratégia nyomán.
Csizmadia Péter (Fidesz) szerint a 
stratégia helyenként szinte szó szerint 
megegyezik a Budapest XV. kerüle-
ti sportkoncepcióval. Elmondta: az 
anyag gerincét a filozófiai levezetés 
adja, de nem látja, hogy ezt a pécsiekre 
szabták volna. A kívánatos irány meg-
határozása hiányzik szerinte. Nem érti 

a létjogosultságát az anyagnak, amiben 
nincsenek végkövetkeztetések.
Gyöngyösi Zoltán, az anyag készítője 
kijelentette: ő maga a XV. kerületi stra-
tégiát nem is olvasta. Szerinte pont a 
pécsi rész a masszívabb, tartalmasabb 
és hosszabb. 

Hosszan és mélyen 
foglalkoztak a pécsi 

vonatkozásokkal, elveket 
határoztak meg.

Péterffy Attila azt mondta: azon dol-
goztak eddig, hogy a fideszes időszak 
sportot érintő pazarló gyakorlatát 
megszüntessék és ésszerűen költsék el 
a sportra szánt pénzeket.
Ennél a napirendi pontnál Kővári Já-
nos szóba hozta a stadionügyet. Sze-
rinte a kormány azért vonta vissza 
korábbi határozatát az építésről, mert 
a városvezetés nem állt a projekt mel-
lett. Ezt Péterffy Attila határozottan 
visszautasította, hangsúlyozva, hogy 
ők mindössze annyit vártak el, hogy a 
létesítmény gazdaságilag fenntartható 
legyen.

Beszámolt 
a sportügyi biztos
Török Ottó sportügyi biztos megtar-
totta szokásos negyedéves beszámoló-
ját. A tervezett pécsi akvapark kapcsán 

elmondta: 117 millió forintot hasz-
nálnak fel az előkészítésre, különböző 
tanulmányokra, egyéb anyagokra. Ké-
sőbb nyílt tervpályázatot írnának ki. 
Tájékoztatták erről az illetékes minisz-
térium helyettes államtitkárát, várják a 
visszajelzését.
Beszélt arról is, hogy Péterffy Attila 
2020-ban jelezte Orbán Viktornak, a 
város szeretne részt venni a stadion és 
az akvapark építésének előkészítésében. 
A minisztérium be is vonta az önkor-
mányzati biztost a kormányhatározat 
előkészítésébe. Péterffy később újabb 
levélben fordult Orbánhoz, amiben egy 
előzetes megvalósíthatósági tanulmány 
is volt, és amiben nagy hangsúlyt fek-
tettek a gazdasági fenntarthatóságra.  
A telekvásárlást a PSN intézte, és az ön-
kormányzat sportcége vette át a Bozsik 
stadion tervdokumentációját adaptá-
lásra. Bevontak egy ingatlanbecslő cé-
get, ami a felmérést végezte a tervezett 
helyszín, azaz a Bolgárkert kapcsán. Ezt 
követően történt a kormányhatározat 
karácsonyi visszavonása.
A tervezett tanuszoda kapcsán el-
mondta: még a választások előtt kor-
mány elé fog kerülni az első hét, álla-
mi forrásból megvalósuló tanuszoda 
ügye, a hétben Pécs is szerepel.
A jégcsarnokról, azaz a meglévő jég-
pálya befedéséről is beszélt. Négy csar-
nok van benne az országból az állami 
programban, a pécsi projekt is.

Jégcsarnok, tanuszoda, stadion: ülésezett a közgyűlés

Rövid volt az idei első közgyűlés, de vitákra is sor kerültRövid volt az idei első közgyűlés, de vitákra is sor került
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Új beszállítókat vár a SPAR Pécs körzetéből
Nagyon sok kiváló élelmiszert, kézműves ter-

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

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

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

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

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

A kormány 25 százalékkal emelte január 1-től a 
polgármesterek (és ezzel közvetve az alpol-

gármesterek) illetményét, de fedezetet nem biz-
tosított az emeléshez. A pécsi városvezetés úgy 
döntött, visszautalja a különbözetet a város kasz-
szájába. Dr. Mellár Tamás országgyűlési képviselőt 
kérdeztük a témáról.

 l PécsMa.hu
Mellár szerint szakmailag hibás a kormányrendelet, 
mert a végrehajtás feltételeit nem biztosítja az önkor-
mányzatok számára, nem utal ki számukra többlet 
költségvetési forrást.
– De valójában ez nem is szakmai hiba a kormány ré-
széről, hiszen az illetékesek is pontosan tudják, hogy 
miként kellett volna eljárniuk. A szakszerűtlenség 

helyett sokkal inkább illik erre a megoldásra az álsá-
gos, politikai célzatú, hiszen az Orbán-kormány ismét 
csak nehéz helyzetbe akarja hozni az ellenzéki veze-
tésű önkormányzatokat – mondta a politikus. Hoz-
zátette: a fideszes önkormányzatok ugyanis az elmúlt 
napokban kaptak a központi költségvetésből többlet-

forrásokat, valószínűleg éppen azért, hogy azok min-
den nehézség nélkül tudjanak eleget tenni a kormány-
rendeletnek. A pécsi városvezetés az adott helyzetben 
nagyon helyesen járt el Mellár Tamás szerint, amikor 
úgy döntött, hogy az illetményemelés összegét a kép-
viselők visszautalják az önkormányzatnak. 
Ezzel eleget tesznek a kormány előírásának, ugyan-
akkor nem terhelik meg újabb kiadásokkal az amúgy 
is nehéz helyzetben lévő városi költségvetést.
– Eljárásuk példamutató, remélem, hogy több el-
lenzéki önkormányzat is hasonló döntést fog hozni. 
Persze ezzel nem oldódik meg az önkormányzatok 
nehéz helyzete és kiszolgáltatottsága, azt majd csak 
az áprilisi választások után felálló hatpárti koalíciós 
kormány tudja megnyugtatóan rendezni – fogalma-
zott a politikus.

Újra teljesen használható 
a körforgalom
A vártnál előbb, január 21-én hajnalban végre meg-
nyitották a decemberben részlegesen lezárt kertvá-
rosi körforgalmat. A Tettye Forrásház Zrt. közlése 
szerint a szokatlanul enyhe időjárásnak köszönhe-
tően a tervezettnél gyorsabban haladt a kertvárosi 
vízhálózati csomópont átépítése, így január 21-én 5 
órától újra lehet közlekedni a Keszüi út – Megyeri út 
– Nagy Imre úti körforgalom december végén lezárt 
részén. A forgalom visszaállt a megszokott rendbe.

Mellár Tamás: jó döntés volt visszautalni az illetményemelés összegét
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A Pécsett élők, itt tanulók, vagy akár csak ide lá-
togatók ötleteit is várja a pécsi önkormányzat 

a város új szlogenjének megalkotásához.

 l Szakács Miklós
A pécsi önkormányzat Gazdaságfejlesztési Főosztá-
lya tavaly a városban és országosan is reprezentatív 
kutatást végzett, amelyben Pécset mint márkát vizs-
gálták meg. A kutatás eredménye képezi az alapját az 
új városmárkának és annak az új, átfogó arculatnak, 
amely hűen tükrözi majd Pécs értékeit és egyediségét 
úgy az itt élők, mint a turisták és a befektetők felé – 
áll a városháza közleményében.
Ebbe a munkába szeretnének most bevonni minden-
kit, aki Pécsett él, itt tanul, vagy akár csak látogatóba 

érkezik ide, egyszóval mindenkit, akinek valamiért 
fontos a város. Annak érdekében, hogy a pécsiek 
kreativitása is kellő hangsúlyt kapjon a közös mun-
kában, Pécs önkormányzata pályázatot hirdet az új 
városi szlogen megalkotására.
A pályázóktól olyan szlogenjavaslatokat várnak, 
amelyek egyedi módon tükrözik Pécs különleges ér-
tékeit, legyen szó természeti kincsekről, épített kör-
nyezetről, kulturális örökségről, vagy éppen egyedi 
hangulatról – szól a felhívás.
Online formában a pecs.hu/szlogenpalyazat oldalon 
lehet szlogeneket javasolni – egy pályázó egy szlog-
ent javasolhat –, és gyakorlatilag bárki pályázhat, 
még a gyermekek is. Igaz, 16 év alatti pályázók ese-
tében szülői hozzájárulás is szükséges a részvételhez.

Pályázaton keresik Pécs új szlogenjét – bárki jelentkezhet

A városháza közleménye szerint 
már csak a közgyűlésnek kell 

rábólintania a közbeszerzés lezárá-
sára, és meg is kezdődhet az okos-
parkolási rendszer kiépítése a pécsi 
belvárosban. A fejlesztéstől azt vár-
ják, hogy csökkenni fog a levegő- és 
zajszennyezés, élhetőbbé válik a 
városcentrum, és nem utolsósorban 
véget érhet a parkolóhelyek utáni 
hajsza a központban.

 l Szakács Miklós
A rendszer telepítésére és üzemelte-
tésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi határidejéig összesen 7 
gazdasági társaság érdeklődött a pro-
jekt iránt. Végül egy érvényes ajánlat 
érkezett be, a Vodafone Magyarország 
Távközlési Zrt.-től. Az ajánlatot a bí-
rálóbizottság elfogadásra javasolta, és 
a pécsi önkormányzat szakbizottsága 

is rábólintott, így a szerződés aláírását 
követően a Vodafone Magyarország 
építheti ki a pécsi belváros okosparko-
lási rendszerét.
A projekt során nagyjából 700 belvá-
rosi parkolóhelybe építenek érzékelő 
szenzorokat, amely jelzi majd, hogy az 
adott hely épp szabad-e, vagy állnak 
azon. A folyamatosan frissülő adatok a 
felhasználók számára a Parkolási Mo-
bil Alkalmazás nevű, okostelefonokra 
ingyenesen telepíthető applikációban 
jelennek meg – piros színnel jelöli 
a rendszer, ha a parkolóhely foglalt, 
zölddel, ha szabad. Az applikációval 
még a várakozási díjfizetés is megol-
dott, hiszen az alkalmazás biztosítja, 
hogy a felhasználó el tudja indítani az 
adott zónában a mobil parkolást.
A közleményből az is kiderül, hogy 
ezen felül a projektbe bevont parko-
lózónák bejárati részeinél digitális 
tájékoztató táblákat is telepítenek, 
amelyek ugyancsak folyamatosan jel-
zik, hogy az érintett területen éppen 
mennyi szabad hely van, így aki nem 
kívánja a mobil applikációt használni, 
az is tájékozódhat arról, hogy érde-
mes-e behajtania az adott zónába.
A várhatóan februárban kezdődő 
munkálatokat az önkormányzat, a 

Biokom NKft., a Pécsi Városfejlesz-
tési Zrt. és a kivitelező közösen úgy 
tervezték meg, hogy azok a lehető leg-
kevesebb fennakadást, minél kevesebb 
kényelmetlenséget okozzanak.
A parkolóhelyeket a szenzorok telepí-
tésének idejére le kell majd zárni, de 
azt ígérik, hogy egy időben ez csak ke-
vés helyet érint, és a munka mindösz-
sze pár órát vesz igénybe, utána ismét 
használhatók lesznek a parkolók. 

Az egyes utcákban 
szakaszosan zajlik majd 

a telepítés napközben, 
a forgalom korlátozása 

nélkül.

– A projekt nem csak jelentős lemara-
dásban volt, amikor 2019-ben a mos-
tani városrész megörökölte – mondta 
el az okosparkolási rendszerről Ruzsa 
Csaba, Pécs alpolgármestere. – Új 
szakmai koncepció is kellett, és a ter-
veket is jelentősen át kellett dolgozni, 
aktualizálni ahhoz, hogy a kívánt ha-
tást elérhesse a fejlesztés. Majd mind-
ezeket a változásokat végig kellett 
egyeztetni a projekt magyarországi és 
Európai Uniós hatóságaival, így lehe-

tett végül eljutni egyáltalán a közbe-
szerzés kiírásáig. A mostani tervek 
alapján a fejlesztés alkalmas arra, hogy 
a digitális fejlődés egyik fontos lép-
csője legyen, és jelentősen segítse Pécs 
zöldtörekvéseit.
A fejlesztés összesen 19 utcát és köz-
területet érint, gyakorlatilag a teljes 
belvárost lefedi, tehát éppen ott épül 
ki a rendszer, ahol a parkolás ma a leg-
nagyobb kihívást jelenti Pécsett.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg.

Már februárban megkezdhetik az okosparkolás kiépítését

Ezekben az utcákban 
épülhet ki az 
okosparkoló-rendszer
• Centrum parkoló
• Jókai utca 35. mögötti zsákutca
• Perczel utca
• Lyceum utca
• Munkácsy Mihály utca
• Fürdő utca
• Goldmark Károly utca
• Bercsényi utca
• Toldi Miklós utca
• Gábor utca
• Tímár utca
• Czinderi utca
• Felsőmalom utca
• Király utca (Felsőmalom utca 

és Alsó-havi utca közti szakasz)
• Jókai utca (Rákóczi úttól 

északra)
• Váradi Antal utca
• Eötvös utca
• Dischka Győző utca
• Zrínyi Miklós utca

A fejlesztés gyakorlatilag a teljes belvárost lefediA fejlesztés gyakorlatilag a teljes belvárost lefedi
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Mivel a Biokom érdemi választ 
nem kapott a Magyar Kétfarkú 

Kutyapárttól az Ágoston térre en-
gedély nélkül kihelyezett buszváró 
áthelyezésével kapcsolatban, a vá-
rosüzemeltetési társaság az épít-
ményt január 22-én saját telephe-
lyére szállította megőrzésre. Ezzel 
egyidejűleg a társaság megkezdte 
a buszváró iránti lakossági igények 
felmérését – áll az önkormányzat ja-
nuár 22-ei közleményében.

 l Pernecker Dávid
Nemrég számoltunk be arról, hogy 
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pécsi 
szervezetének tagjai egy színesre fes-
tett, fából épített buszvárót állítottak 
fel az Ágoston téren. Az akciót a párt 
a felmerült lakossági igényekkel indo-
kolta, ugyanakkor eddig sem a pécsi 
önkormányzathoz, sem a Biokomhoz 
nem érkezett olyan jelzés, miszerint az 
Ágoston tér keleti oldalán lévő megál-
lóban szükség lenne fedett utasváróra.
Az önkormányzat még decemberben 
kérte az építtetőktől, hogy a belváros-
hoz közeli városképtől idegen várót 
más, olyan megnevezett helyszínen 
építsék újra, ahol azt a pécsi lakosok 
már kérték, egyúttal jelezte azt is, hogy 
szívesen együttműködik a párttal a 
megálló áttelepítésében.
Az esettel kapcsolatban Péterffy Attila 
polgármester január 10-én lapunknak 
elmondta, hogy a városvezetés örül 
az alulról jövő kezdeményezéseknek, 
és lehetőségeihez képest támogatja is 
azokat, azonban a kutyapárt buszme-
gálló-állításának módját nem tartja 
helyesnek. A polgármester hozzátette: 

a Biokom vezetője levélben is felkeres-
te a párt helyi vezetését, és tételesen 
felsorolta azokat a helyszíneket, ahol 
a belvároshoz közeli városképtől né-
mileg idegen buszvárót szívesen látják. 
Mivel a megkeresésre az aktivisták 
részéről válasz nem érkezett, az ügy-
vezető a hónap közepén újabb levelet 
küldött nekik.
Az önkormányzat január 22-ei köz-
leménye szerint a kutyapárt végül re-
agált a levelekre, ugyanakkor érdemi 
választ nem adtak sem az áthelyezéssel 
kapcsolatos munkálatokkal, sem a le-
hetséges új helyszínnel kapcsolatban.
A városüzemeltetési társaság már ko-
rábban jelezte, hogy amennyiben ja-
nuár 22-ig nem történik egyeztetés az 
ügyben, az utasvárót elszállítják. Mivel 
érdemi párbeszédre az építtetők nem 
voltak hajlandók, ennek megfelelően 
a Biokom az építményt nemrég a te-
lephelyére szállította – írja az önkor-
mányzati kommüniké.

A váró valamennyi elemét 
ott őrzik mindaddig, amíg 

a tulajdonosokkal nem 
történik meg az egyeztetés a 

váró további sorsáról.

Hozzáteszik, hogy ezzel együtt a cég 
megkezdte a buszváró iránti lakossági 
igények felmérését. Amennyiben a fel-
mérésből az derül ki, hogy a környék-
beli lakók valóban szeretnének fedett 
utasvárót a megállóba, gondoskodni 
fognak a műszaki követelményeknek 
megfelelő, és a városképbe illő utas-
váró kihelyezéséről, mint tették azt 

konkrétan 8 helyszínen is az elmúlt 
évben a város más részein.
„Mind az önkormányzat, mind a Bio-
kom NKft. továbbra is szívesen fogadja 
az aktív és a közösségükért felelősséget 

érző pécsi civilek, illetve pártok segít-
ségét és együttműködését, de ennek 
alapfeltétele a mindenkori jogszabá-
lyoknak megfelelő eljárás, vagyis az 
előzetes egyeztetés és engedélyeztetés. 
Csak így garantálható, hogy a segítő 
szándék valóban az indokolt kérések 
teljesítését szolgálja, és a jogszabályok-
nak megfelelő módon valósul meg” – 
közölte a városvezetés.
A közlemény egy bekezdésben kitér arra 
is, hogy városüzemeltetési szempontból 
miért problémás a megálló felhúzása:
„Az utasváró esetében nemcsak a 
helyszínválasztás, hanem az engedély 
nélküli kialakítás is felvet problémá-
kat. A pécsi autóbusz-megállókat és 
azok tartozékait a Biokom NKft. üze-
melteti, így felelőséggel tartozik az ott 
elhelyezett utcabútorokért, építménye-
kért, eszközökért. Amellett, hogy az 
Ágoston téri építményhez semmilyen 
műszaki dokumentáció nem áll a vá-
rosüzemeltetési társaság rendelkezé-
sére, annak elhelyezése, kialakítása, 
komfortja sem megfelelő. A megálló 
jelenlegi formájában nem rendelkezik 
szilárd burkolattal, ezért csapadékos 
időben az utasok az átázott talajon, a 
sárban várakoznának, továbbá oldal-
borítás hiányában a váró szélvédelme 
sem megfelelő.”

Elszállították a kutyapárt buszváróját az Ágoston térről
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A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE 
KK) Gyermekgyógyászati Klinika Onkohemato-

lógia Osztályán évente 30-40 újonnan diagnoszti-
zált rosszindulatú daganatos vagy leukémiás be-
teget kezelnek, akiknek 80 százaléka meggyógyul 
és eléri a felnőtt kort. Ez az eredmény nem csak 
az orvosok és ápolók fáradhatatlan munkájának, 
de az egyre fejlődő technológiáknak is köszönhe-
tő. Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a pécsi klini-
kán a genetikai vizsgálatok is, melyek által pontos 
adatokhoz jutnak az adott problémáról, így célzott 
kezelés válik lehetségessé. A mostani támogatás-
sal a gyermekonkológia drága vegyszereket tud 
beszerezni ehhez. 

 l PécsMa.hu
A kórházi osztály működéséhez folyamatosan hoz-
zájáruló Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermek-
hospice Közhasznú Alapítvány a mostani félmilliós 
támogatással segít abban, hogy a világszinten is él-

vonalbelinek számító vizsgálatok az eddigieknél még 
gördülékenyebben mehessenek végbe. 
– Régóta végzünk genetikai vizsgálatokat a rosz-
szindulatú tumorok kapcsán. Körülbelül két év-
vel ezelőtt a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 
kezdeményezte, hogy valamennyi gyermekkori 
leukémia esetében kerüljön sor a legmodernebb, 
részletes genetikai analízisre. Ennek a kezdemé-
nyezésnek a Semmelweis Egyetemmel kollaborál-
va próbálunk megfelelni. Nagyjából úgy történik 
ez, hogy a klinikán leveszik a vér- vagy csont-
velőmintát, amiből mi a patológián nukleinsava-
kat nyerünk ki. Ez utóbbi kritikus lépés, ha nem 
sikeres, a további vizsgálatok sem hoznak majd 
eredményt. Leukémia esetében a kinyert örökítő 
anyagot a Semmelweis Egyetemre küldjük, más 
betegségeknél mi magunk végezzük el a genetikai 
vizsgálatot. Óriási segítség az anyagi támogatás, 
hiszen a jó minőségű DNS és RNS kinyeréséhez 
drága vegyszerekkel kell dolgoznunk. Az alapít-

vány félmilliós támogatása körülbelül egy-másfél 
évre lefedi a folyamat első lépésének, a DNS- és 
RNS-izolálásnak a költségeit – nyilatkozta la-
punknak dr. Kajtár Béla, a fontos vizsgálatokat 
végző PTE Általános Orvostudományi Kar Patho-
lógiai Intézetének egyetemi adjunktusa.
Jelenleg a leukémiák közül mindegyiknél alkalmaz-
zák a vizsgálatokat, de a cél az, hogy a jövőben az 
igazán rosszindulatú daganatok mindegyikénél 
megtörténjen az elemzés – tette hozzá.
Dr. Ottóffy Gábor, a PTE KK Gyermekgyógyásza-
ti Klinika Onkohematológia Osztályának vezetője 
lapunknak elmondta, a leukémiás betegeknél kéz-
zelfogható eredménye van már ezeknek a több éve 
zajló folyamatoknak, sőt, a más daganatos megbete-
gedéssel küzdő, a visszaesésre hajlamos vagy a keze-
lésekkel szemben ellenálló kis pácienseknél is nagy 
szerepe van a másod- és harmadvonalbeli terápia 
megtervezésében a genetikai elemzéseknek.
– Pécsett a leukémiás betegeknél körülbelül két éve 
működik jól ez a rendszer, de a körülírt daganattal 
bekerülők közül is már számos gyermeknél sike-
resen alkalmaztuk az eljárást, ami esetükben csak 
nemrég indult el – fejtette ki az osztályvezető egye-
temi adjunktus.

Célzott kezelésekkel a rák ellen: 
nagy segítséget kapott a gyermekonkológia

Minden, amit tudni kell a 
polgármesteri fogadóóráról

• A kapukat délelőtt 9 órakor nyitják, a foga-
dónap délután 15 óráig tart.

• Az érdeklődők érkezési sorrendben sorszá-
mot kapnak, és ezek alapján, egymás után 
tehetik fel kérdéseiket a polgármesternek, 
illetve a polgármesteri hivatal főosztályait 
képviselő munkatársaknak.

• Az előzetes érdeklődés alapján az ön-
kormányzat sok pécsi jelenlétére számít. 
Mindez azt jelenti, hogy az érdeklődőknek 
hosszabb várakozási időre kell felkészül-
niük, ezért a szervezők kérik a résztvevők 
türelmét és megértését.

• Azért, hogy a polgármester minél több 
pécsivel tudjon személyesen találkozni, 
a szervezők azt kérik, hogy mindenki 
felkészülten, a kérdéseit, észrevételeit előre 
átgondolva érkezzen a találkozóra. A szer-
vezők kérése, hogy a beszélgetés során is 
gondoljanak a többi várakozóra, és töreked-
jenek a tömörségre annak érdekében, hogy 
minél több érdeklődőnek legyen lehetősége 
a személyes beszélgetésre.

• Azt is kérik, hogy a várakozás alatt a járvá-
nyügyi előírásokat mindenki tartsa be, vagy-
is húzzon orrot és szájat egyaránt eltakaró 
maszkot, várakozás közben tartson másfél 
méteres távolságot a többiektől és használja 
a helyszínen is biztosított kézfertőtlenítőt.

• A polgármesteri fogadónapon 9 és 11 óra 
között részt vesz dr. Szakács László ország- 
gyűlési képviselő is.
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Emelkedik a víruskoncentráció 
a szennyvízben
A korábbi lassú emelkedés után, több hetes tendenciát tekintve határozott 
növekedés látható a szennyvíz koronavírus-örökítőanyagának országos át-
lagkoncentrációjában – írja elemzésében a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont. A vizsgált nagyvárosok közül Békéscsaba, Eger, Miskolc, Pécs, Szeged, 
Szekszárd, Tatabánya és Veszprém eredményeiben tapasztalható emelkedő 
tendencia, csökkenés egyik vizsgált település esetében sem mérhető.
Az NNK szerint az örökítőanyag koncentrációja 15 település esetében az 
emelkedett, míg 7 mintavételi helyen – például Pécsen – a mérsékelt kate-
góriába sorolható.

Újabb nagyon fontos kérdésekről 
beszélt bővebben a pécsi viroló-

gus a koronavírus kapcsán – főként 
az omikron variánsról, a járvány és 
a vakcinák jövőjéről, illetve a tudo-
mány jelenlegi álláspontjáról is. Ter-
mészetesen a Pécsen zajló kutatások 
is szóba kerültek. 

 l PécsMa.hu
Interjút készített a Portfolio Jakab Fe-
renc professzorral, a PTE Szentágothai 
János Kutatóközpont Nemzeti Viroló-
giai Laboratóriumának vezetőjével. A 
legfontosabb gondolatokat foglaljuk 
most össze cikkünkben.

Az omikron 
és a járvány vége
A pécsi virológus kizártnak tartja, 
hogy az omikron variáns elhozza a jár-
vány végét, de elképzelhető szerinte, 
hogy a gyors terjedés miatt végigfer-
tőzi az egész populációt, és valamilyen 
szintű védettséget mindenki szerez, 
ám ez gyorsan el fog kopni.
Nem lehet megjósolni előre, mit hoz 
a következő szezon, a szakember vé-
leménye szerint biztosan lesznek még 
kisebb-nagyobb hullámok, akár olyan 
variáns is, ami durvább – súlyos tü-

neteket okoz, erősen támadja a tüdőt 
– lesz az omikronnál.
Korábban a professzor úgy fogalma-
zott, a koronavírus okozta járvány 
nem új keletű, csak komoly kutatási 
eredményekkel sikerült eddig legyőz-
ni, ám ez csak a belépő volt. Mint 
mondta, a járványok korát fogjuk élni, 
számos betegséggel kell majd megküz-
denünk.

Meddig maradnak 
az oltások?
Jakab Ferenc nemrég egy előadásban 
azt hangsúlyozta, hiába hitték sokan, 
a természetes fertőzés nem alakít ki 
hosszú védettséget, 3-4 hónap után 
csökken az immunitás. Az emlékez-
tető oltásokkal ez kinyújtható, jelenleg 
a harmadik dózis a legjobb megoldás.
Meglátása szerint azonban a túlzott 
rendszeres oltás sem jó, a kutatók ed-
digi tapasztalatai szerint nem javasolt, 
hogy négyhavonta oltsunk, mivel nem 
tudni, hogy az immunrendszer ho-
gyan fog reagálni erre.
Arról, hogy szükség lesz-e évente is-
métlő oltást adni, azt közölte, ezt is 
csak a következő szezonban látják 
majd, viszont most egyelőre az oltás 
az egyetlen hatékony fegyver, de nem 

biztos, hogy ez a jövőben is mindig így 
lesz. A megoldás Jakab Ferenc szerint 
egy „multivalens vakcina” létrehozása 
lenne, ami az összes koronavírus és a 
jövőbeni variánsok ellen is véd.

Ezen több laboratórium 
dolgozik, többek között 

Pécsen is.

Illetve célzott terápia lehetne, ha a jö-
vőben sikerülne egy olyan gyógyszert 
fejleszteni, ami a vírus replikációs ké-
pességét csökkenti a sejten belül.
Hozzátette: az oltásnak csak akkor van 
értelme, ha a többi járványügyi intéz-
kedést – maszkhasználat, kézfertőtle-
nítés, távolságtartás – is betartjuk.

A pécsi orrspray 
fejlesztéséről és további 
kutatásokról
A virológus megosztotta azt is, a rész-
ben pécsi fejlesztésű koronavírus-elle-
nes, azelasztin tartalmú orrspray me-
chanizmusát vizsgálják, eddig kiderült 
már, hogy a szer nem variánsfüggő, az 
omikron ellen is hatékony. A készít-
ményt akkor fogják engedélyezni, ha 
megvannak a megfelelő klinikai vizs-
gálatok, de az orrspray első eredmé-
nyei nagyon biztatóak voltak.

Pécsen egyébként az orrspray mellett 
dolgoznak egy fehérjealapú gyógyszer, 
és egy másik orrspray kifejlesztésén, 
melyben steril tojásokat használnak 
fel, illetve két vakcinafejlesztésen.

Negyedik oltás: 
ki kaphatja meg?
Szekanecz Zoltán klinikai immu-
nológus szerint az itthon elérhető 
vakcinák közül a Pfizer, a Moderna, 
az AstraZeneca és a Janssen „min-
den különösebb korlátozás nélkül 
beadható”, a kínai és az orosz vakci-
nát viszont csak akkor kaphatják az 
autoimmun vagy daganatos bete-
gek, ha épp nyugalmas fázisban van 
a betegségük, vagy még akkor sem. 
Mivel ők különösen veszélyeztetet-
tek, ezért nekik a legfontosabb a 
negyedik oltás felvétele – fejtette ki 
egy Jakab Ferenccel tartott online 
előadásban. A szakember szerint 
Izraelben egyébként már a negye-
dikkel oltják az autoimmun bete-
geket, az időseket, az egészségügyi 
dolgozókat, de az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) még vár a 
tömeges oltással.

Jakab Ferenc: ez csak a belépő, a járványok korát fogjuk élni
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Az agykontroll pontosan azt jelenti, 
mint amire a nevéből következ-

tetni lehet: a technika segítségével 
gondolatainkat tudatosan irányítjuk, 
ezzel pedig ideális esetben pozitív 
eredményt érünk el életünk különbö-
ző területein. A módszert már 1989-
ben honosították Magyarországon, 
de ma is rengetegen tanítják. Közöt-
tük is különleges a pécsi Hoffbauerné 
Sinkó Csilla, hiszen ő a legfiatalabb 
korosztályra specializálódott. Állítása 
szerint az általános iskolás gyerekek 
mindenféle problémájukat meg tud-
ják oldani, ha elvégzik az általa tar-
tott kurzust. Több százan fordultak 
már meg népszerű tanfolyamain. 

 lMatoricz Tekla
Mint az interjú során kiderült, Hoff-
bauerné Sinkó Csilla egész szakmai éle-
tében gyerekekkel foglalkozott: óvónő-

ként kezdte, majd egy rövid kitekintés 
után a fiatal felnőttek felé, az általános 
iskolás korosztállyal kezdett dolgozni, 
munkáját pedig a mai napig is imádja. 
Lapunknak elmondta, az agykontrollal 
már a hazánkba történő berobbanása-
kor találkozott, azonban akkoriban még 
nem tudta óvónői fizetése mellett meg-
engedni magának, hogy részt vegyen 
az oktatói tanfolyamon, így José Silva 
könyvéből ismerkedett a technikával. 
Komoly betegsége miatt kezdte el saját 
magán alkalmazni a tanultakat, majd 
miután úgy látta, hogy a pozitív gon-
dolkodás segíti a gyógyulásban, 2006-
ban dr. Domján Lászlónál elvégezte a 
felnőtt-, majd 2008-ban a gyermekagy-
kontroll-kurzust, hogy másoknak is tá-
mogatást nyújtson a sikeresebb élethez. 
Arról kérdeztük, mi is ez az egész.
– Mi az a gyermekagykontroll? A név 

nem hangzik túl bizalomgerjesztően…
– Mondják rá, hogy „agymosás”, ami 
tulajdonképpen fedi is a valóságot, 

de csakis pozitív értelemben. A jó 
gondolatokra és megoldásokra való 
hangolódást jelenti. Véleményem 
szerint mindenkinek jó lenne elvé-
gezni egy ilyen tanfolyamot, hiszen 
nincs olyan ember, legyen az felnőtt 
vagy gyerek, akit a negatív hozzáál-
lása ne hátráltatna valamilyen for-
mában. Gondoljunk csak bele: ha 
reggel elkutyuljuk a lakáskulcsunkat, 
és egyre csak azt hajtogatjuk ma-
gunkban, hogy nem találjuk meg, 
biztosan így is lesz. Majd jön valaki 
és rámutat, hogy végig ott volt a he-
lyén, az előszobaszekrényen. Ameny-
nyiben megfordítjuk a dolgot és arra 
gondolunk, hogy biztosan rá fogunk 
akadni, nagy eséllyel ez meg is tör-
ténik. A gyerekek esetében rengeteg 
problémával segít megküzdeni az 
agykontroll: bizonytalan, szorongó, 
figyelemzavaros, önbizalomhiányos, 
stresszes, a tanulást nem szerető fi-
atalokkal találkozom nap mint nap, 
akik mind úgy mennek haza, hogy 
aztán sikeresebbek lesznek.

Egyszerűen azon 
kell változtatni, hogy 

viszonyulnak magukhoz és a 
feladataikhoz. 

Ha úgy ülnek le a lecke elé, hogy arra 
koncentrálnak, menni fog, így is lesz. 
Ezt tanulják meg tőlem, játékos és szá-
mukra érthető formában.
– Pontosan hogyan segít ez a módszer?
– Vannak az életben kemény helyze-
tek, amikre az agykontroll segít önál-
lóan megoldást találni. Egy gyereknek 
még nagyobb siker, ha a szülei vagy 
tanárai nélkül képes erre. Lehet szó 
tanulási nehézségről, otthoni prob-
lémákról, stresszről, betegségekről, 
gyakorlatilag bármiről. Volt olyan 
gyerek nálam táborban, aki az elsa-
játított technikának hála szabadult 
meg az allergiától. Más így jutott be 
egy televíziós tehetségkutatóba, vagy 
egyszerűen jobb teljesítményt ért el az 
iskolában. A lényeg, hogy ha valamire 
sokat gondolunk, az meg fog valósul-
ni, így egyáltalán nem mindegy, hogy 
sikerként vagy kudarcként képzeljük el 
a végeredményt. Fontos továbbá, hogy 
rövid-, közép-, és hosszú távú célokat 
fogalmazzunk meg, amiket aztán po-
zitív gondolatokkal meg is valósítunk. 
Az emberek természetüknél fogva haj-
lamosak panaszkodni, holott inkább a 
diadalokra kellene koncentrálnunk.
– Adja magát a kérdés: ha segít a 

gyógyulásban a technika, a koro-
navírus miatt többen jelentkeznek?

– Nem is a betegség következtében, 
sokkal inkább a közösség hiánya és a 
bizonytalanság miatt jöttek ezzel ösz-
szefüggésben. Egyébként a járvány 

kissé megnehezíti a tanfolyamok szer-
vezését, hiszen a felnőtteknek szánt 
kurzusokkal ellentétben gyerekeknek 
nem tartunk online oktatást, náluk 
még fontosabb a személyes találkozás. 
Többször előfordult, hogy valaki ka-
ranténba került vagy megbetegedett, 
ezért végül nem tudott eljönni.
– Mit kell tudni a tanfolyamokról?
– Felnőtteknél akár több százan is 
részt vesznek, gyerekek esetében én 
maximum 20 fős foglalkozásokat tar-
tok, mert lényeges, hogy mindenkire 
jusson elég idő. Az elején mindig meg-
kérem őket, hogy meséljenek maguk-
ról és arról, miért jöttek. Az is rend-
ben van, ha valaki elmondja, hogy az 
anyukája szerette volna, ha kipróbálja. 
A végére általában ők is hálásak ezért 
a szülőnek. A bemutatkozás után a 
„gondolat-nagytakarítás” jön, mi-

kor a kimondott szavakra figyelünk 
oda, vagyis megtanuljuk alkalmazni 
a különböző kontrolláló technikákat, 
ellazulunk. Azt is tudni kell, hogy az 
agyunk mindkét féltekéjét, tehát az 
iskolában kevesebb hangsúlyt kapó, 
kreativitásért, fantáziáért, humorért, 
képekben való gondolkodásért felelős 
jobb felét is használjuk.
Egyébként ugyanúgy zajlik minden, 
mint a felnőtt korosztálynál, de mégis 
gyerekeknek szánt, játékos feladatok 
mentén. A nemek aránya abszolút 
vegyes szokott lenni, általános iskolá-
sokkal foglalkozom. A tanfolyam két 
napot vesz igénybe és fejenként 28 
ezer forintba kerül, testvérek kapnak 
kedvezményt, ha együtt jönnek. Jel-
lemző, hogy kezdetben meg vannak 
kissé szeppenve a résztvevők, de a vé-
gére megnyílnak.

Pozitív gondolatok útján: több száz gyermek sikeréhez járult hozzá

Hoffbauerné Sinkó CsillaHoffbauerné Sinkó Csilla
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A szavazóköri névjegyzéket érintő kérelmekről.

I. Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránit kérelem

A választópolgár kérheti külképviseleti névjegyzékbe való felvételét, ha a 
szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tar-
tózkodik. A választópolgár ez esetben Magyarország nagykövetségén vagy 
főkonzulátusán – a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület 
szerinti jelöltre – szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a 
választópolgárt az illetékes választási iroda felvegye a külképviseleti név-
jegyzékbe. A kérelem benyújtásának határideje 2022. március 25. 16 óra.

A külképviseletek listája megtekinthető a valasztas.hu/kulkepviseleti-sza-
vazas1 internetes oldalon.

II. Átjelentkezési kérelem

A választópolgár kérheti, hogy átjelentkezéssel szavazzon, ha a szava-
zás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti 
szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Ez esetben a meghatározott te-
lepülésen, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok számára kijelölt 
szavazóhelyiségben adhatja le voksát a lakcíme szerinti jelöltre. A kérelem 
benyújtásának határideje 2022. március 25. 16 óra.

III. Mozgóurna iránti kérelem

A választópolgár mozgóurnát igényelhet, amennyiben egészségi állapota 
vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazás napján a szava-
zóhelyiséget felkeresni nem tudja. Egyéb indokok (például munkavégzési 
kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

A mozgóurnát kérheti lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben 
lévő bármely címre.

A.) A kérelmet a Helyi Választási Irodához

a) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 
legkésőbb 2022. március 30-án 16 óráig;

b) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 
2022. április 1-jén 16 óráig;

c) 2022. április 1-jén 16 órát követően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton, vagy meghatalmazással rendelkező kézbesítő-
vel 2022. április 3-án 12 óráig.

B.) Az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meghatalmazás-
sal nem rendelkező személy általi kézbesítéssel kizárólag a szavazás 
napján, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.

IV. A benyújtás módja

• személyesen, akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye 
szerint illetékes Helyi Választási Irodához (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 
Fsz. 2. Tel.: 534-056 h–p: 8.00–16 óráig); 

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

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

A kérelmek a választások hivatalos honlapján, a valasztas.hu/kerelmek-ma-
gyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek oldalon, valamint gov.pecs.hu/Vá-
lasztások, Országgyűlési Választás és Népszavazás 2022 menüpontban is 
elérhetők.

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

Választási hírek
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata online árverés útján kívánja a 
használatbavételi engedély kiadását követően, aláírástól számított 6 + 5 
évre bérbe adni a 01455/88 helyrajzi számú ingatlanon lévő 10.000 m2 
nagyságú közművesített, közúti kapcsolattal és parkolóval rendelkező 
ingatlant és az ingatlanon lévő 1667,1 m2 nagyságú iparcsarnok épületet 
14.811.654.- forint/év bérleti díj + áfa induló licitáron.

A bérlő a bérleti díjon felül a bérbeadás érdekében és során felmerülő költ-
ségeket, vállalni köteles.  Az ingatlan a liciten részt vevők között a legmaga-
sabb bérleti díjat ajánló személy részére kerül bérbeadásra. 

A licitáltatás online árverés formájában valósul meg a T-Systems Market-
line Online Aukciós rendszere segítségével. Az online árverés megtartá-
sához előzetes regisztráció (név, e-mail-cím) és minimum két fő licitálása 
szükséges. Az online árverésre regisztráló a regisztráció során megismeri 
és elfogadja a Marketline Online Aukciós Rendszer felhasználói kéziköny-
vét és adatkezelési tájékoztatását, az aukciós rendszert a résztvevő saját fe-
lelősségére használja.

Az árverésen történő részvétel feltételei:

A részvétel feltétele, hogy a regisztráló a nettó éves bérleti díj 10 százalé-
kának megfelelő összeget ajánlati biztosíték jogcímén átutalja Pécs Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Magyar Államkincstárnál vezetett 10024003-
00336255-00000330 számú költségvetési elszámolási számlájára. Az utalás 
közleményébe szükséges az ingatlan helyrajziszámának megjelölése. Az 
átutalt ajánlati biztosíték a nyertes részére az vételár összegébe kerül beszá-
mításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes 
pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az érdekkörében felmerülő 
okra hivatkozással a szerződéskötéstől eláll. 

Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje: 2022. február 11.

Az árverésen történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezőnek nem állhat 
fenn PMJV Önkormányzatával szemben bármilyen jogcímen lejárt tarto-
zása, valamint pécsi székhelyű gazdasági társaság jelentkező esetén a lent 
olvasható elérhetőségek valamelyikére az ajánlati biztosíték megfizetésének 
határidejéig megküldi PMJV Adóügyi Osztályának 30 napnál nem régebbi 
igazolását arról, hogy nincs helyi adótartozása (vagy szerepel a köztarto-
zásmentes adózók adatbázisban).

Az ingatlannal kapcsolatban részletes információ a Polgármesteri Hivatal 
7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. In-
formáció a 72/534-003, telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-ma-
il-címen is kérhető. 

A licit időpontja: 2022. február 17. 10–12 óra között.

A licitlépcső mértéke: 500.000 Ft + áfa.

Kiíró az árverésre kerülő ingatlan rendelkezésre álló további adatait – ide-
értve az ingatlanról készített képfelvételeket – a világhálón folyamatosan 
elérhető helyeken teszi közzé: gov.pecs.hu, ingatlanok.pvh.hu, ingatlan.
com.

Ha jelentkezne az árverésre, a további teendőkkel kapcsolatban a Pécsi Va-
gyonhasznosító Zrt. munkatársa ad felvilágosítást az alábbi elérhetősége-
ken: Englóner Ákos +36 30 901-0321 engloner.akos@pvh.hu

Szerződéskötéssel kapcsolatban a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. munkatársa 
az alábbi elérhetőségen ad felvilágosítást: Dr. Patonainé Petkov Éva +36 30 
214-5895 patonai.eva@pvh.hu

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy mindennemű jogi és/vagy anyagi 
következmény nélkül a felhívást módosítsa, visszavonja vagy a liciteljárást 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Online árverési felhívás
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A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet a Kertvárosi Óvoda Illyés Gyula Tagóvodája 
óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2023. júli-
us 21-ig tartó közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya megye, 7636 Pécs, Málomhegyi út 1.
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.
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. február 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 10.
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. február 11.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenítésére.

Álláspályázat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Integ-
rált Szociális Intézmény (7633 Pécs, Zipernowsky Károly u. 1.) igazgatói 
(magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A pályázat részletes feltételei 2022. február 1. napjától megismerhetőek a 
kozigallas.gov.hu, valamint a gov.pecs.hu oldalon.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Cserfai Ágnes 
nyújt a 72/533-985-os telefonszámon.

Álláspályázat

Fogadóórákat tart a héten a Pécsi Közterület-felügyelet a Pécs-Keleti Köz-
biztonsági Centrumban. A cél az, hogy az érdeklődők közelről is láthassák 
a centrumban folyó munkát, de persze a fogadóórákon lehetőség van prob-
lémás ügyek bejelentésére is.

A közterület-felügyelet január 31-től február 4-ig délelőtt 10 és este 6 óra 
között várja az érdeklődőket a közbiztonsági centrumban a Szeptember 6. 
téren.

A közterület-felügyelet fogadóórái

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

Farsangi véradás
Február 3-án 8.00–17.30 között farsangi véradásra vár mindenkit a Pécs 
Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.), lesz fánk, ajándék, tombola, 
busóálarc.

Külső véradási helyszín: Pécs Plaza (Megyeri út 76.): február 2. 15.30–
17.30; február 6. 10.00–13.00 között.

A véradásokról: ovsz.hu; voroskereszt.hu; veradas.hu

Véradás január 31. – február 6.

A holokauszt áldozataira emlékeztek
A pécsi vasútállomáson található emlékműnél koszorúztak a város-
vezetők január 27-én, a holokauszt nemzetközi emléknapján.
Az ENSZ Közgyűlése 2005. november 1-jén nyilvánította január 27-ét a 
holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává annak emlékére, hogy 
az auschwitzi haláltábor 1945. január 27-én szabadult fel.
Az 1944 nyarán elhurcolt ötezer pécsi közül mindössze háromszázan tér-
tek haza.
A zsidó mártírok emlékművénél helyezte el az emlékezés és tisztelet vi-
rágait Péterffy Attila polgármester, valamint Ruzsa Csaba és Zag Gábor 
alpolgármesterek.
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LAKÁS
Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891
Eladó lakásom a Mecseken 80 nm+ 
22 nm terasz. Telefon: 06/70/318-4000

Eladó ingatlanokat 
KERESÜNK 

ügyfeleink részére!
Hívja Kósa Katit! Most! 

06/20/964-5482
www.kosaingatlan.hu

Pécsen, az Ispitaalján, 34 nm-es, 
téglaépítésű, I. emeleti, felújított garzon új 
műhellyel eladó. Iár: 18,3 MFt. 
Telefon: 06/30/9115-968
Szabadság u. belső területén, újszerű, 
II. emeleti, 66 nm-es, 3 szobás társasházi 
lakás, 8 nm-es terasszal, tárolóval. Iár: 
31,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Új építésű, kertkapcsolatos társasházi 
lakás Kertvárosban eladó. A 3 szobás, 
étkezős, 116 nm, garázsos, körpanorámás, 
2 teraszos lakás eladó. Iár: 62,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

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

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

Siklósi úton 52 nm, teraszos, parkra néző, 
átalakított vagány lakás a IV. emeleten 
eladó. Iár: 26.290.000 Ft. 
Telefon: 06/30/906-7323

Németh László utcában I. emeleti, 
átalakított (nappali, 2 háló) lakás 
eladó 23,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/906-7323
Belvárosban forgalmas helyen, mégis 
csendes lakás, 54 nm-es galériás, felújított. 
Ár: 23 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Hajnóczy utcában, I. em-i, 72 nm-es, 
2 szoba+nappali, igényesen felújított lakás. 
Ár: 36,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

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.

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

INGATLAN
Értékbecslés. Telefon: 06/70/318-4000
Eladó ingatlant keresek ügyfeleim 
részére. Telefon: 06/70/318-4000
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Hirden 70 nm, könnyűszerkezetes, 
jelen pillanatban raktárként használt 
ház 1700 nm telekkel eladó. Irányár: 
11,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Kertvárosban, külön bejáratú, 
kétlakásos, jó állapotú családi ház dupla 
garázzsal, pincével, örökzöldekkel, 
beültetett barátságos telekkel eladó. 
Iár: 89 MFt. Telefon: 06/30/9115-968
Belvárosban, frekventált helyen egy 
egyedi kivitelezésű, extra, 300 nm-es 
lakóház eladó. Iár: 95 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Kertváros családi házas részén, 
180 nm-es, 7 szobás, 2 lakásos /2x90 nm/ 
kiváló lakóház, 480 nm kerttel, garázzsal, 
alagsor+tárolóval. Iár: 57,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Fehérhegy családi házas részén, 
kétszintes, 87 nm-es, 2,5 szobás, 
kiváló állapotú lakóház kerttel 
és garázzsal. Irányár: 31,5 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Orfűn, Pécsi tó közelében, 50 nm-es, 
nappali+2 hálós, jó állapotú, 
összközműves lakható hétvégi ház 
400 nm területtel, pincével. Irányár: 
24,7 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Eladó családi házat keresek
70-150 nm között, Pécs és

15 km-es vonzáskörzetében.
06/20/340-5330

Ispitaalján, kedvelt és ismert utcában, 3 
lakásos lakóház, kerttel, garázzsal és 
melléképülettel /38 nm, 47 nm, 110 nm/. 
Iár: 48 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Szigeti városrészben 200 nm-es, 
kétszintes családi ház, 475 nm 
telekkel eladó. Irányár: 53,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Ürög, Mária dűlő, 1470 nm, panorámás 
telek eladó. Iár: 11,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pellérdi szőlőhegyen eladó egy 
980 nm-es telek tele szőlővel, 
gyümölcsfákkal, rajta egy 42 nm-es házzal. 
A tetőtér beépíthető, a szomszédban már 
családi házak vannak. Villany a házban, a 
vízellátás jelenleg ciszternáról megoldott. 
Iár: 8,5 MFt. Telefon: 06/30/237-5932
Pogányban egy kb. 300 nm-es, 
akár 2 generációs, medencés ház, 
1800 nm-es telken, nagy terasszal, 
panorámával eladó 99 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Ispitaalján 2 lakásos, felújítandó 
lakóház eladó 54,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932
Nyugati-Kőhíd dűlőben 1000 nm-es 
építési telek eladó 11 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Pécs-Somogyban, 50 nm-es, 2 szintes, 
felújított, téliesített hétvégi ház, fúrt kúttal. 
Ár: 13,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pellérd-Menyecskevölgyben, 50 nm-es, 
1 szobás, lakható hétvégi ház kúttal. 
Ár: 8 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécsi és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Vasason 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház. Ár: 14,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Belvárosában zártsorú kis építési 
telek eladó. Telefon: 06/30/450-9621

Patakparti telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu

PÉCS VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA • Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának megbízásából kiadja a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 
ISSN 1787-5560 • ügyvezető igazgató: Póré László • főszerkesztő: 
Nimmerfroh Ferenc • tördelőszerkesztő: Ormándlaky Bence • szerkesztőség: 
7621 Pécs, Király u. 27. • e-mail: info@pecsma.hu • terjesztés: MÉDIA PRESS 
2021 Kft. • nyomdai munkálatok: Mediaworks Hungary Zrt., • Nyomda címe:  
1225 Budapest, Campona utca 1.  • Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki 
igazgató. megjelenik 73 000 példányban

HIRDETÉS  • újsághirdetés vagy pr-cikk esetén ajánlatkérés a hirdetes@pecsma.hu 
e-mail-címen. APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL • cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tüke 
Iroda • nyitvatartás: H–Cs: 8.00–16.30, P: 8.00–14.00 • telefon: 06 30 916 8019 • e-mail: 
hirdetes@pecsma.hu

HIRDETÉSFELVÉTELI PONTOK • MELITTA – 7621 Pécs, Citrom u. 2. I. em. – 
06 72 214 066, 06 70 318 4000 • Foryou divat – 7632 Pécs, Éva u. 3. – 
06 30 883 8425 – nyitvatartás: H–P: 9.00–17.00, Szo: 8.00–12.00 • Csontváry Tüke iroda 
– 7632 Pécs, Csontváry u. 10. – nyitvatartás: H: 8.00–16.00
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BÉREL-KIAD
Ügyfelem részére kiadó ingatlant 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Kiadó lakást keresek. Telefon: 72/214-066
Kiadó egy 70 nm-es, nappali, 2 hálós, 
felújított, földszinti lakás a Kürt utcánál, 
kis kertkapcsolattal. Bérleti díj: 150 EFt/
hó+rezsi. Telefon: 06/30/237-5932
Garázst bérelnék hosszú távra 
a Móricz Zsigmond téren vagy 
környékén. Megbízható bérlő. 
Telefon: 06/20/951-6651
Pécsi, 40 nm lakás gázfűtéssel kiadó. Iár: 
50 EFt/hó. Telefon: 06/70/781-7657

ÁLLÁS
Vásárba vasárnapokra büfébe női eladót 
keresek. Telefon: 06/50/125-9770
Nyugdíjast, munkanélkülit, diákot 
keresek családi ház kertjének rendben 
tartásához. Telefon: 06/20/961-2191

OKTATÁS
Szakács, Cukrász, Bolti eladó, Boltvezető, 
Vendéglátásszervező, Vendéglátó 
üzletvezető, Aranykalászos gazda OKJ 
tanfolyam (utolsó OKJ-s tanfolyamok). 
Telefon: 06/70/420-7001 
www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)

TÁRS
Magányos, idősebb ember 
megismerkedne egy szimpatikus 
hölggyel. „Remény” jeligére a 
Tüke irodába, Széchenyi tér 1.

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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

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

Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431
Redőnyjavítás garanciával. 
Telefon: 06/30/503-3431
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498

Veszélyes fák és minden más fák kivágása, 
gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Tetők beázására, leázására 
javítást vállalunk garanciával. 
Telefon: 06/30/384-9072

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 06/30/908-
0265
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872

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

Veszélyes favágás alpintechnikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. Teljes 
garanciával. Balázs Péter. Telefon: 
06/30/977-1801
Faredőny-javítás, gurtni 
csere, szúnyoghálók, szerelés. 
Telefon: 06/30/859-8118
Kaputelefonok szerelése, javítása. 
Telefon: 06/70/244-0400

Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Családi házak homlokzati hőszigetelése. 
Telefon: 06/20/442-7602
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése garanciával közületeknek 
is. Telefon: 06/20/962-1718
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Metszést vállalok. Telefon: 
06/70/295-5352
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpin munkák. Balázs 
Péter. Telefon: 06/30/977-1801

Redőny, szúnyogháló javí-
tás, készítés, ajtó-, ablak 
műanyagból, fából rövid 

határidővel. 
10-30% kedvezménnyel! Nyug- 
díjasoknak +10% kedvezmény! 
06/30/780-9636, 06/70/352-0752

Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb kosaras munkák. Telefon: 
06/20/371-7019
Tetőszigetelés, fedés-, bádogos, 
lakatosmunkák. Telefon: 06/30/390-4577
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Bútor összeszerelést, asztalosmunkát 
vállalok. Telefon: 06/30/393-0842
Szobafestést vállalok garanciával. 
Telefon: 06/50/107-5566

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Fodrász házhoz megy (Ildikó). 
Telefon: 06/70/582-0720
Bozótirtás, telektisztítás, veszélyes 
fakivágás hulladék elszállítással. 
Telefon: 06/20/511-7456
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komplett fürdőszoba felújítás, teljes 
körű ügyintézéssel. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Lomtalanítást és fuvarozást 
vállalok. Telefon: 06/20/805-5041
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885

VEGYES
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca 
felújítása, csempe-, ajtó-, ablak-, 
kerítésfestés. Telefon: 06/30/294-0144

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

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Több mennyiségben vásárolnék 
könyveket, porcelánt, és teljes hagyatékot. 
Telefon: 06/30/114-0073
Teljes hagyaték felvásárlás. 
Telefon: 06/30/114-0073

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécsen). Telefon: 06/30/982-8518
Ingyen lomtalanítást vállalok. 
Telefon: 06/30/114-0073
Bútor eladó. Telefon: 06/30/283-9118
Régiségboltunk feltöltéséhez készpénzért 
vásárolunk: porcelánokat, nippeket, 
dísztárgyakat, antik órákat, fém 
tárgyakat, antik és modern festményeket, 
kitüntetéseket, színes szódásüvegeket, 
néptáncos ruhákat, kendőket, szoknyákat, 
kiegészítőket. Telefon: 06/30/608-3962
Régiséget és hagyatékot veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041
Színesfémet és ócskavasat veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041

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

apró 2022. január 31. pécsi hírek14



2022. január 31.pécsi hírek 15



2022. január 31. pécsi hírek16


