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A tavaly júniusi városinfó után Pé-
terffy Attila polgármester idén 

január 28-án és február 3-án újra vá-
laszolt a pécsiek kérdéseire egy-egy 
Facebook-oldalára feltöltött videó-
ban. A polgármesterhez rengeteg 
kérdést intéztek a pécsiek – emiatt 
is osztották két részre a városin-
fót – ezért az alábbiakban csak a 
legfontosabbakat közöljük. A teljes 
beszámolókat a PécsMa.hu oldalon 
olvashatják.  

 l Pernecker Dávid

Bevezető 
Péterffy Attila bevezetőjében először 
egy rövid áttekintést adott arról, hogy 
milyen gazdasági helyzetben működik 
jelenleg a pécsi önkormányzat. 
– 2021-ben a költségvetést úgy fogad-
hattuk el, hogy 5,77 milliárd forintos 
kormányzati kompenzációt vártunk a 
koronavírus-járvány kezelésére hozott 
kormányzati intézkedések okozta be-
vételkiesés pótlására. Ebből a kormány 
az iparűzési adó mértékének változta-
tása miatt elszenvedett, mintegy 2 mil-
liárd forintos árbevétel-kiesést kom-
penzálta, illetve több kisebb kiegészítő 
támogatást adott az önkormányzat-
nak. Így rendkívüli támogatásként 54 
millió forintot, bizonyos célfeladatok 
ellátására pedig mintegy 370 millió fo-
rintot biztosított a városnak. Ezen felül 
a pogányi repülőtérben lévő tulajdoni 
hányadunk egy részének értékesítésé-
ért 997 millió forintot fizetett az állam 
– mondta. 
A fentiekhez hozzátette, hogy így is 
több mint 2,3 milliárd forintos hiányt 
kellett kezelnie az önkormányzatnak, 
miközben az előző évhez hasonlóan 
tavaly is kifizették az előző, fideszes vá-
rosvezetés által felvett állami hitel éves 
törlesztőrészletét, ami 1,75 milliárd 
forint kiadást jelentett. Ugyanakkor – 

mint mondta – gazdasági szempont-
ból idén sem számít könnyebb évre. 
– Ebben a helyzetben a tavalyihoz 
közel hasonló mértékű, mintegy 6 
milliárd forintos kormányzati kom-
penzációra számítunk, az erről szóló 
egyeztetéseket már kezdeményeztük a 
kormánynál – emelte ki. 
Mindezek után a polgármester rátért a 
kérdések megválaszolására.

A városvezetőt többen kérdezték a 
fedett jégpályáról: mikorra készül 
el és mikortól lehet egész évben téli 
sportot űzni a városban?  
 ÄPécsett áll a legjobban a projekt 
előkészítettsége, van szakmai, fenn-
tarthatósági koncepciójuk, sőt en-
gedélyes tervük is a jégcsarnokra, 
aminek a helyszínét is kijelölték a 
jelenlegi jégpálya mellett.
 Ä Jelenleg a kormánydöntésre vár-
nak, hogy megkezdődhessen az 
építkezés. 

„Mikor várható városunkban 
az évek óta tervezett akvapark 
létrehozása?”
 ÄAz előző városvezetés az előkészí-
tésre 500 millió forintos támogatást 
kapott a kormánytól, ennek nagy-
részét, 350 millió forintot elköltöt-
ték egy alkalmatlannak bizonyult 
helyszín vizsgálatára.
 Ä „Kiemelt célom, hogy a választá-
si programban szereplő akvapark 
megvalósuljon. Ehhez teljesen új pá-
lyára kellett állítani a projektet. Az 
új városvezetésnek elsősorban Török 
Ottó sportfejlesztésekért felelős pol-
gármesteri megbízott munkájának 
eredményeként sikerült elérni, hogy 
a megmaradt 150 millió forintot 
nem kellett visszafizetnünk, hanem 
egy új helyszín, a Tüskésrét vizsgála-
tára fordíthattuk.” 
 ÄA reális forgatókönyv alapján eb-
ben a ciklusban, 2024 őszéig a rész-
letes kiviteli tervek készülhetnek el, 
és a projekt megkaphatja a jogerős 
építési engedélyt. 

„Mikor tervezik átadni az új 
vásárcsarnokot?” 
 ÄAz új vásárcsarnok készültségi foka 
decemberben meghaladta a 75 szá-
zalékot. 
 ÄA szakipari szerelési munkák nagy-
ságrendileg 70 százalékos készült-
ségűek.
 ÄLegkorábban május végén lehet 
használatbavételi engedélye az új 

csarnoknak, ezután kezdhetik a be-
költözést az árusok. 
 ÄAz új csarnok így idén nyáron fo-
gadhatja majd először a pécsieket.

„A Misina projekt jelenleg hol tart? 
Idén elkezdődik-e a munka?”
 ÄNemrég elindult a kivitelező kivá-
lasztását célzó közbeszerzés, reális 
forgatókönyv szerint ősszel indul-
hat az építkezés, amelyre várhatóan 
nyolc hónap áll majd rendelkezés-
re. 
 ÄAz átadás leghamarabb 2023 nya-
rán várható.

„Ha a kormány is beruház a 
pogányi reptérbe, akkor mikorra 
várható a lakosság számára is 
kézzelfogható változás?”
 Ä Idén a tervek szerint elkészülnek a 
kifutópálya-hosszabbítás tervei és 
megtörténik azok engedélyeztetése, 
valamint a kivitelező kiválasztására 
várhatóan feltételes közbeszerzési 
pályázatot készítenek elő. 
 ÄHa a kormány biztosít forrást az épít-
kezéshez, akkor a kifutópálya meg-
hosszabbítása legkorábban 2024-re 
készülhet el. Addigra reálisan elő-
készíthető egy olyan járat üzemel-
tetése is, amely a pogányi repülő-
térről valamelyik nagy nemzetközi 
repülőtérre biztosít majd utazási 
lehetőséget a pécsieknek és az idei 
látogatóknak.

Többen kérdezték a polgármestert, 
hogy tervez-e a város átfogó 
útfelújítást, és ha igen, mikor.
 ÄElső lépésként a Biokom NKft. el-
végezte a pécsi utak állapotfelméré-
sét. Pontosan megvizsgálták, hogy 

hol, milyen mértékű útfelújításra 
van szükség a városban. 
 ÄMár tudják, hogy mennyi pénz 
kellene a pécsi utak és járdák felújí-
tására, de ismert az is, hogy kevés 
forrás áll rendelkezésükre erre a 
célra. 
 ÄEttől függetlenül idén terveik sze-
rint egy 3 milliárd forintos felté-
teles közbeszerzést készítenek elő, 
hogy amikor megnyílnak hazai, 
vagy EU-s, kifejezetten út- és jár-
dafelújításra kiírt pályázatok, akkor 
azonnal megkezdhessék a munkát. 
 ÄAmikor lesz forrás, akkor a Bio-
kom NKft. a legrosszabb állapot-
ban lévő, ugyanakkor forgalmas út-
szakaszok felújítását kezdheti meg.

„Mikor vizsgálják meg a 
Mártírok útja közműfelújítás 
utáni helyreállítását? Több 
helyen ismét megsüllyedt az út 
a csatornafedelek közelében. 
Indokolt lenne az egész útszakasz 
felülvizsgálata és garanciában 
történő javítása.”
 ÄEz a szakasz egy nehéz örökség: az 
útfelújítást még az előző városveze-
tés végezte el, 2019 őszén már nem 
lehetett érdemben beavatkozni az 
átadás előtt álló szakasz műszaki 
megoldásaiba. 
 ÄA kivitelező által vállalt, 36 hóna-
pos garancia keretében a kirívó 
hibákat egyszer már javíttatták, és 
egy hasonló javítássorozat várható 
idén is, hiszen újra garanciális kar-
bantartást kértek az útra.
 Ä „A Mártírok útjának felújítása több 
százmillió forintba került, és nem 
tudom, hogy mikor lesz a városnak 
újra ennyi pénze egy néhány éve 

Péterffy Attila ismét válaszolt 
a pécsiek kérdéseire

Az új csarnok nyáron fogadhatja a pécsieketAz új csarnok nyáron fogadhatja a pécsieket
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egyszer már felújított útszakasz is-
mételt felújítására. Az újonnan in-
dított rekonstrukciók során tartós és 
minőségi munkát várok el.”

„Terveznek-e még Kiss&Go 
parkolókat kialakítani más 
iskolákhoz? A Pázmány Péter 
utcai és a Fábián Béla utcai 
iskola reggelente elbírna pár ilyen 
parkolót, ezzel segítve az ott lakók 
és mások zavartalan haladását.”
 ÄA két kérdésben említett utca túl 
szűk ahhoz, hogy ott felfestett 
Kiss&Go parkolóhelyeket alakítsa-
nak ki.
 ÄUgyanakkor a város más iskolái-
nál folyamatosan vizsgálják az új 
Kiss&Go parkolóhelyek létesítésé-
nek lehetőségét.

„Érdeklődöm, hogy a Széchenyi 
téren, a dzsámi mögött-mellett 
található harangnak tervezik-e a 
javítását? Olyan különleges jelképe 
ez Pécs városának!” 
 ÄA Széchenyi téri harangláb nem az 
önkormányzathoz, hanem a Pécsi 
Belvárosi Plébániatemplomhoz tar- 
tozik. Ettől függetlenül felmérték, 
mennyibe kerülne a felújítása, az 
erre vonatkozó költségtervet pedig 
továbbították a püspök felé. 
 Ä „A harangláb mintegy 8 millió fo-
rintos felújítása számukra is jelentős 
költség, így nem tartom valószínű-
nek, hogy a közeljövőben ez megtör-
ténik.”

„A Megyeri úton az Uránváros 
felé vezető oldalon fel tudnának-e 
szerelni egy olyan jelzőberendezést, 
ami még a Megyeri út folytatására 
kanyarodást megelőzően a 
közlekedők tudtára tudja hozni, 
hogy a Megyeri úton lévő sorompó 
leengedett állapotban van?”
 ÄKöszöni a javaslatot, jó ötletnek 
tartja. A Biokom NKft. egy pilot 
projekt keretében február végéig 
felveszi a kapcsolatot szakcégekkel, 
amelyek képesek egy ilyen rendszer 
kiépítésére. Közösen kidolgozzák, 
hogy hogyan lehet a sorompóval 
kommunikáló LED-táblát megépí-
teni, és az erre vonatkozó ajánlato-
kat június 30-ig elkészítik. 
 ÄA kiépítésről ennek ismeretében 
dönthet majd az önkormányzat.

 „Az idei évre tervezett 8 új, 
tisztán elektromos szóló autóbusz 
beszerzése jelenleg hol tart?” 
 ÄA többkörös, előzetes szakmai 
egyeztetés lezárult, az elektromos 
buszok beszerzésére vonatkozó 
közbeszerzés kiírása folyamatban 
van. A közbeszerzést szeretnék a 
lehető leghamarabb eredményesen 
lezárni.
 ÄTöbb gyártó jelezte ugyanakkor, 
hogy a szállítás a motorok chiphiá-
nya miatt akadozhat, ezért a buszok 
Pécsre érkezésének dátuma bizony-
talan. 
 Ä „Mi idén szeretnénk forgalomba ál-
lítani az újabb e-buszokat.”

„A konnektorból tölthető hibrid 
autók ingyenes parkolásának 
megszűntetése kapcsán kérdezem, 
hogy mi volt a motiváció a rendelet 
bevezetése mögött, miért pont 
most hozta meg ezt a döntést az 
önkormányzat? Miért nem minden 
zöldrendszámos autóra vonatkozik 
a díjfizetés?” 
 Ä „Egyértelmű célunk volt, hogy nul-
la forintért a zéró emissziójú autók 
parkolhassanak. Zéró emisszióval a 
mai tudásunk szerint a tisztán elekt-
romos hajtású autók rendelkeznek. 

Ma Magyarországon valószínűleg 
Pécs az első város, ahol ilyen döntés 
született, de a célunk az volt, hogy 
kizárólag a város levegőminőségét 
egyértelműen nem terhelő autók 
kapják meg a parkolási díjkedvez-
ményt.” 

A városinfót a polgármester a követke-
zőkkel zárta: „Remélem, látják, hogy 
a felvetett problémák megoldására 
minden tőlünk telhetőt megteszünk, 
hogy élhetőbbé és még szerethetőbbé 
tegyük városunkat.”

A városinfókon Szakács László és Mellár Ta-
más parlamenti képviselők is válaszoltak a 

pécsiek kérdéseire. 

Szakács László  
„Állandóan a kormányzati elvonásról lehet 
hallani, olvasni. Milyen állapotban van Pécs, 
a város anyagi helyzete? Mire számíthatnak a 
családok, a kisvállalkozások a városban?”
 ÄA város költségvetése annak ellenére is stabil, 
hogy rengeteg forrást vont el a kormány az 
utóbbi másfél-két évben.
 Ä „…sikerült egy olyan szigorú, feszes gazdálko-
dást a városban végrehajtani, amitől egyensúly-
ban maradt a város költségvetése. Jut mindenre, 
persze jobb lenne, ha mindenre több juthatna.”
 ÄAz előző városvezetés egy közel 10 milliárdos 
adósságot hagyott Pécsre, de ezt is rendben, 
pontosan tudják törleszteni.
 ÄA szűkös lehetőségei ellenére is sokat tudott 
segíteni az önkormányzat a helyi kisvállalkozá-
soknak abban, hogy növelni tudják bevételeiket 
a lezárások idején.

Mellár Tamás
„Az infláció az egekben van, már a krumpli is 
luxus nekem, kisnyugdíjasnak. Hogy lehet ez, 
és mit fognak tenni ez ellen a kormányváltás 
után?”

 Ä Igaza van, az elmúlt időszakban borzasztó 
mértékben megemelkedtek az élelmiszerárak, 
decemberben 7 százalék fölött volt az infláció 
és ez várható a jövőben is. A kormány 7 ter-
méknek fixálta az árát, ami látszatintézkedés, 
reklámfogás.
 ÄAz igazi megoldás az lenne, ha két elemből 
álló, antiinflációs politikát hirdetnének: ez a 
költségvetési és a monetáris politikát érintené. 
Előbbit szigorítani kellene, leállítani az anya-
gárak miatt az építőipari nagyberuházásokat. 
Utóbbi tekintetében pedig le kellene állni 
azokkal a hitelezésekkel, amelyeket baráti cé-
geknek adnak.
 ÄEmellett az alapvető élelmiszerek, illetve a zöld-
ségek és gyümölcsök rekordmagasságú, 27 szá-
zalékos áfáját természetesen le kellene csökken-
teni 5 százalékra.

„Mit gondol közgazdászként, mit kellene 
tenni, hogy Pécs gazdasága növekedési pályára 
álljon?”
 Ä „Örömmel látom, hogy a jelenlegi városvezetés a 
helyes irányba halad, a piacorientált kis- és kö-
zépvállalkozásokat próbálják meg helyzetbe hoz-
ni, melyek képesek bekapcsolódni az export és a 
high-tech iparágakba.”
 ÄA Déli Ipari Park benépesítésére van szükség, 
helyes a Városi Tőkealap létrehozása, mely hoz-

zájárul, hogy Pécs ki tudja termelni azokat a 
vállalkozókat, melyek versenyképesek, függet-
lenek a központi pénzelosztástól, munkahe-
lyeket teremtenek, így a város számára is stabil 
bázist adnak.
 ÄA konferenciaturizmus és a fesztiválok tekinte-
tében még sok kihasználatlan lehetőség van eb-
ben a kulturális és tudományos szempontból is 
erős városban. Sőt, a borturizmusba is érdemes 
lehet jobban bekapcsolódni.

 „Mit vár a vizsgálattól, amit a PTE-n 
indítottak a Völner-ügyben?”
 Ä „Ez számomra különösen szomorú ügy, hiszen 
42 évig voltam egyetemi tanár, sőt még most 
is tanítok a PTE doktori iskolájában. Most ki-
derült, hogy ebben az intézményben lehet úgy 
vizsgákat letenni, hogy az ember nem csak nem 
tanul, de meg sem jelenik. Ez nagyon rossz 
jelzés a fiatalok felé és rossz megítélést is ad a 
PTE-nek.”
 ÄEgy módja lenne annak, hogy a jogi kar kimás-
szon a gödörből: szigorú és alapos vizsgálatot 
kellene végigvinni, amiből kiderül, kik a bűnö-
sök és mi a hiba a rendszerben. 
 Ä Jöjjön létre minden érintett egyetemen olyan 
független vizsgálószerv, melybe az akkreditáci-
ós bizottság tagjain kívül külső szakértőket is 
bevonnak, akár országgyűlési képviselőket.

Sokan érdeklődtek az akvapark létrehozása irántSokan érdeklődtek az akvapark létrehozása iránt
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Február 15-ig, de legkésőbb március 15-ig a pécsi közgyűlés elé kerül az 
önkormányzat idei költségvetése. Mint nemrég megírtuk, számos ténye-

ző feszíti a 2022-es büdzsét. E tényezők közül az egyik legmarkánsabb az a 
súlyos pénzügyi-gazdálkodási örökség, amit a fideszes városvezetés hagyott 
Péterffyékre. Utóbbiak többször is elmondták: a Páva-féle kvázi csőd, és az 
állami gigahitel felvételének elsődleges oka a felelőtlen, pazarló vagy éppen 
gondatlan gazdálkodás volt. Következménye pedig nem csak az, hogy a vá-
ros öt évvel ezelőtt elvesztette gazdálkodási önállóságát, miután a fideszes 
vezetést gondnokság alá helyezte saját kormánya, hanem az is, hogy máig 
adóssághegyeket kell ellapátolni utánuk. Pécs 2020-ban és 2021-ben majd-
nem 3,3 milliárdot törlesztett már a fideszes adósságból, de több mint 5 mil-
liárd forint még vissza van. Idén, az előző évhez hasonlóan, 1,75 milliárd fo-
rintot kell fizetni az államnak. Félreértés ne essék: ezt minden pécsi közösen 
fizeti és a saját bőrén érezheti. Ha ez az adósság nem lenne, sokkal több pénz 
jutna városüzemeltetésre, jóléti intézkedésekre, fejlesztésre.

 l Nimmerfroh Ferenc
Összesen 12,5 milliárd forint rendkívüli 
állami segítséget kellett igénybe vennie 
2017 végén és 2018 elején Pécs fideszes 
vezetésének. A 2014–2015-ös teljes kor-
mányzati adósságátvállalás után sokmil-
liárdos hiányt halmoztak fel Páva Zsol-
ték 2017 végéig. A város gyakorlatilag 
csődbe került, a polgármestert, és vele 
együtt a teljes önkormányzatot gyám-
ság alá helyezték: azóta az államkincstár 
felügyeli a gazdálkodást. A teljes önálló-
ság elvesztése csak az egyik ára volt an-
nak, hogy a kormányzat megmentette a 
csődtől, azaz a teljes megszégyenüléstől 
a Páva-Decsi-Őri trojka vezette önkor-
mányzatot. A másik ára az volt, hogy a 
mai napig, és még évekig nyögi a város 
ezt az örökséget. 2024-ig összesen még 
5,3 milliárd forintot kell visszafizetnie a 
pécsieknek az államkasszába. 

A hitelmoratórium az 
önkormányzatokat nem 

érinti.

2019 őszén, a választások után köz-
vetlenül 8,5 milliárddal tartozott Pécs 
az államnak. A 12,5 milliárd úgy ol-
vadt ennyire, hogy abból 3 milliárd 
forint egy likvid hitel volt, amit még 
az adott évben visszafizettek Páváék, 
és további 1 milliárdot sikerült tör-
leszteniük saját erőből az átadás-át-
vételig. Mindezen felül 5 milliárdos 
működési hiány feszítette a büdzsét, a 
teljes önkormányzati szféra (cégek + 
önkormányzat) hitelállománya pedig 
18,2 milliárd forint volt (ebben ben-
ne volt a 8,5 milliárdos, az állam felé 
fennálló kötelezettség is).

Az új városvezetés azonnal szigorú 
takarékossági intézkedéseket vezetett 
be, majd megkezdődött az önkor-
mányzat, a cégek és az intézmények 
átvilágítása, melynek nyomán máig 
29 ügyben 21 feljelentés született, az 
elkövetési érték 2,4 milliárd forint – 
derül ki a pécsi elszámoltatási honlap 
közléséből.
Az elszámoltatás vezetője egy interjú-
ban elmondta: nem csak a feljelentése-
ken lehet mérni az átvilágítás sikeres-
ségét. Sok esetben „csupán" feltárták 
a rossz gazdálkodási gyakorlatokat, 
visszásságokat, amelyek megszünteté-
sével a cégek, intézmények működése 
jóval olcsóbb lett a korábbinál. 

Arra is van példa, hogy több 
száz milliós önkormányzati 

vagyont sikerült 
visszaszerezni az átvilágítás 

nyomán.

Péterffy Attila a napokban – egy nyo-
mozás-megszüntetés után – többek 
között arról írt közleményében, hogy 
nem hagyják magukat, hiába szolgálja 
a rendőrség egy része a NER-t, folytat-
ják a visszásságok feltárását.
A városvezetés képviselői az átvilágí-
tásra, elszámoltatásra alapozva jelen-
tették ki több alkalommal is az elmúlt 
időszakban, hogy a Páva-féle kvázi 
csőd, és állami gigahitel felvételének 
elsődleges oka a 2010 és 2019 közötti 

felelőtlen, pazarló vagy éppen gondat-
lan gazdálkodás volt.
Hogy ne csak milliárdokban fejezzük 
ki magunkat, utánanéztünk, a vá-
rosüzemeltetés terén mennyit ér 1,7 
milliárd, ami az állami hitel törlesztő-
részlete egészen 2024-ig.

 ÄA Tüke Busznak adott önkormány-
zati támogatás 80 százaléka, azaz 
körülbelül 10 hónapig lenne meg-
oldva belőle a közlekedési cég köz-
pénzből származó dotációja.
 ÄNagyjából 30 jelentősebb útszakasz 
újulhatna meg belőle teljesen a vá-
rosban évente.
 ÄA város (Biokom) jelenlegi útfelújí-
tási keretének ötszöröse.
 ÄA Biokom egész éves önkormány-
zati támogatása.

A város vezetői közelmúltbeli nyilat-
kozataikban hangsúlyozták: a járvány, 
az önkormányzatokat érintő kor-
mányzati megszorító intézkedések, 
forráselvonások, például az iparűzési 
adó felének elvétele miatt amúgy is 
feszített pécsi költségvetésre óriási ter-
het ró az állami hitel miatti törlesztési 
kötelezettség. Bár a legfontosabb fej-
lesztésekhez és azok előkészítéséhez 
ragaszkodik a város, a fideszes időszak 
felelőtlen gazdálkodása miatti hitel 
negatív hatását – a városüzemelésen, 
önkormányzati cégek működésén, 
esetlegesen elmaradó fejlesztéseken 
keresztül – minden pécsi a saját bőrén 
érezheti.

Költségvetés 2022: Költségvetés 2022: 
máig nyögi Pécs a fideszes időszak csődjétmáig nyögi Pécs a fideszes időszak csődjét

Az egykori városvezetés: Őri László, Páva Zsolt, Decsi IstvánAz egykori városvezetés: Őri László, Páva Zsolt, Decsi István
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Több különböző tényező is feszíti a 
pécsi önkormányzat idei költség-

vetését. A helyi gazdaságot még min-
dig sújtó Covid-hatás, a kormányzati 
elvonások, a brutális infláció okozta 
béremelési igények és kötelezett-
ségek, az energia és az üzemanyag 
árának emelkedése, és az állammal 
szemben fennálló tartozás mind afe-
lé mutat, hogy még az eddigieknél is 
szigorúbb gazdálkodást kell folytatni 
idén. A PécsMa.hu-nak Ruzsa Csaba 
alpolgármester vázolta fel, milyen 
kihívásokkal kell megküzdeni az idei 
költségvetés összeállításakor.

 l Nimmerfroh Ferenc
Az alpolgármester az elmúlt héten 
részletes prezentációban mutatta be 
a pécsi közgyűlés frakcióinak az idei 
költségvetés tervezetét, a fő számokat, 
irányvonalakat, fejlesztési terveket, az 
önkormányzat pénzügyi-gazdasági 
mozgásterét, a béremelési terveket. 
A szakbizottsági egyeztetési folyamat 
alakulásától függően a költségvetést 
várhatóan február 15-éig, de legkésőbb 
március 15-éig fogadják el.

Ruzsa Csaba kijelentette: továbbra is 
három fő célja van a városvezetésnek 
a költségvetés kapcsán:

 Äműködőképesnek kell maradnia a 
városnak; 
 Ä a fejlesztéseket és azok előkészítését 
folytatni kell;
 Ä a múltbéli adósságokért helyt kell 
állni.

Az alpolgármester hangsúlyozta, 2022 
gazdasági szempontból egy újabb pan-
démiás év lesz. Ez azt jelenti, hogy a 
Covid-hatás a helyi vállalkozásoknál 
továbbra is erős, az önkormányzat 
becslése szerint 2019-hez képest idén 
is 10-15 százalékkal kevesebb bevétel-
lel számolhatnak, ami az önkormány-
zat adóbevételein is meglátszik majd. 
Az idei iparűzésiadó-fizetés alapja 
pont a koronavírus-járvány miatt el-
rendelt zárások idejére, 2020 őszére és 
2021 tavaszára esik.  
A brutális infláció miatt az önkor-
mányzati cégeknél és intézményeknél 
elkerülhetetlenné vált béremelések je-
lentős kiadásnövekedést eredményez-
nek a büdzsében, még akkor is, ha ezek 
fedezetét nem kizárólag saját forrásból 
kell előteremtenie a városnak.

Nagy kérdés például, 
hogy a szociális, a 

köznevelési és a kulturális 
ágazatban a kormány által 

bejelentett béremelést 
nem kell-e kipótolnia az 

önkormányzatnak. 

Az mindenesetre már most látszik, hogy 
a szociális és köznevelési intézmények-
nél az önkormányzatnak 40-50 milliót 
be kell tennie saját forrásból a béreme-
lésbe. A kulturális intézményeknek és 
cégeknek (Színház, PFZ, ZSÖK NKft.) 
mind pályázniuk kellett tavaly december 
15-ig az EMMI-hez, ezekről még nincs 
kormányzati döntés. Ez valójában így 
nem is béremelés a kulturális körben, 
hanem egyszeri kifizetés lehet, sikeres 
pályázat esetén, a kormányzat által elfo-
gadott szabályok alapján.
A Tüke Busznál infláció feletti bér-
emelést terveznek idén is a korábbi 
évekhez hasonlóan, teljes mértékben 
önkormányzati forrásból, de például a 
Tettye Forrásháznál működő szakszer-
vezet e fölötti, 12 százalékos emelést 
szeretne. A cégnél a Tettye menedzs-
mentje egyeztet a szakszervezetekkel. 
A Biokom esetében is 19 százalékos 
béremelési igényt fogalmaztak meg 
első körben a szakszervezetek, itt szin-
tén a menedzsment egyeztet az érdek-
képviseletekkel.   
Az energiaárak rég nem látott robba-
násszerű, ötszörös emelkedése is jelen-
tős kiadás-növekedést okoz a költség-
vetésben.
Az áram ára például 20,5 forint ki-
lowatt/óráról 100 forint fölé emelke-
dett, ami ötszörös drágulás.
Ruzsa Csaba elmondta, megvizsgálják: 
a cégeknél hogyan lehet csökkenteni 
az áram költséget. Tavaly már elkezd-
ték előkészíteni azt a projektet, aminek 

célja a minél nagyobb részben önálló 
villamosenergia-ellátás, amit elsősor-
ban napelemparkok létesítésével kí-
vánnak elérni.
Az üzemanyag árának emelkedése mi-
att viszont tavaly 300 millióval nőttek a 
Tüke Busz kiadásai, miközben a bevé-
telei a járvány okozta jegyárbevétel-ki-
esés miatt csökkentek. A közlekedési 
cég jelentős önkormányzati támogatás 
mellett tud csak működni.
A fejlesztésekről is ejtett néhány szót az 
alpolgármester. Mint mondta, tovább-
ra is elsőbbséget élvez az ipari parki 

fejlesztések előkészítése. Fontos fázi-
sához érkezik az akvaparképítés előké-
szítése is: zajlik a geodéziai felmérés, 
fúrás a Tüskésréten, márciusban pe-
dig már szeretnék kiírni az országos  
tervpályázatot az élményfürdőre. Re-
ményei szerint a reptérfejlesztés tervei 
is elkészülhetnek idén.
Ruzsa Csaba hangsúlyozta, nem mon-
danak le a pandémiás helyzet és az 
elvonások miatt szerintük elengedhe-
tetlen kormányzati kompenzációról, 
ennek érdekében több kérelmet is be-
nyújtanak.

A feszített költségvetés ellenére sem mondanak le a fejlesztésekről

Az idei büdzsé legfontosabb számai 
Ahogy tavaly, idén is 49 milliárdos mérlegfőösszeggel fogadhatják el a költ-
ségvetést. Ebből mintegy 13 milliárd forint a fejlesztésekre szánt keret, ami-
ben uniós források és fel nem használt támogatások vannak. Az érintett pro-
jektek: az új vásárcsarnok befejező szakasza, a régészeti múzeum felújítása, 
és a Misina-projekt. 
A költségvetés 6,2 milliárd kompenzációs igényt tartalmaz, azaz ennyit vár a 
városvezetés a kormányzattól. Csak az iparűzési adó elvonása miatt 2,2 mil-
liárd lesz a bevételkiesés idén. Tavaly közel ennyi igény mellett mindössze 2 
milliárd forintot kapott Pécs a kormánytól.
Ruzsa Csaba elmondta, 2019-hez képest 1,8 milliárddal várható kevesebb 
iparűzésiadó-bevétel, azaz a helyi gazdaság még mindig nem pattant vissza 
a járvány előtti szintre. 
Az önkormányzat esetében 600 milliós plusz költséget jelent az energiaárak 
és az üzemanyagár emelkedése. A cégeknél, intézményeknél még folynak a 
tárgyalások, de már látszik, hogy csak a Tettye Forrásháznál közel 500 milli-
óval fogja megtolni a költségeket az energiaár-növekedés.
A Tüke Busz járvány miatti bevételkiesése 2022-ben várhatóan 1 milliárd fo-
rint lesz, míg az üzemanyagért éves szinten 330 millióval kell többet fizetnie 
a társaságnak.

  Ruzsa Csaba ismertette, milyen kihívásokkal kell megküzdeni   Ruzsa Csaba ismertette, milyen kihívásokkal kell megküzdeni 
a 2022-es költségvetés összeállításakora 2022-es költségvetés összeállításakor
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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 pécsi városvezetés kiemelt céljai 
közé tartozik, hogy a minél több 

szálon tudjon kapcsolódni a 2021–27-
es uniós fejlesztési ciklushoz, az an-
nak keretében megnyíló pályázati 
forrásokat minél hatékonyabban ki 
tudja használni. Hónapok óta zajlik 
az az előkészítő munka, ami most 
újabb fázisába ért: egyeztetés indul 
a közgyűlési (városvezető és ellen-
zéki) frakciókkal a témában, majd a 
fejlesztendő területek szerint mun-
kacsoportok alakulnak.

 l Nimmerfroh Ferenc
Ruzsa Csaba gazdasági ügyekért fele-
lős alpolgármester a PécsMa.hu-nak 
elmondta, 2020 nyarán készült el az 
első projektkosár, amibe a fejlesztési 
ötleteket gyűjtötték össze. Ebből a ko-
sárból került az ősz folyamán a nyil-
vánosság elé több terv is, például az 
iparterületek fejlesztése, a Megújuló 
Mecsek program (Mandulás kemping, 
libegő), a zöld város koncepció, vagy 
az irodaház-fejlesztésekre vonatkozó 
elképzelés. Ezeket több körben és fóru-
mon megvitatták az elmúlt hónapok-

ban. Az alpolgármester hangsúlyozta, 
a kormányzati pályázatok ugyan még 
nincsenek kiírva, de az önkormányzat 
felkészülten várja a tenderek megjele-
nését. Tavaly közbeszerzéseken kivá-
lasztották azokat a szakértőket, akik 
a város rendelkezésére tudnak állni, 
amennyiben rövid határidőn belül kell 
beadni egy pályázatot.
Ruzsa Csaba elmondta, információik 
szerint az okosváros pályázat lesz az 
első, amit kiírnak, mégpedig rövide-
sen. A TOP+ program részletei nem 
ismertek még, de azért nagy vona-
lakban látszik már, mely területekre 
(energetika, gazdaságfejlesztés, turisz-
tika) lehet majd „rámozdulni”. 

Az elmúlt hónapokban 
összegyűjtöttek egy 150-

es pécsi projektlistát, amit 
a napokban bemutattak a 

pécsi közgyűlés frakcióinak. 

Tudni kell, magyarázta az alpolgár-
mester, hogy nem minden fejlesztés 
fér be a TOP+-ba, a zöld busz prog-

ram különálló nagyprojekt lehet, de 
a Tettye Forrásház tervezett nagy, 1,8 
milliárdos közműfejlesztése sem, ami 
ráadásul még az előző fejlesztési cik-
lushoz kapcsolódik. (Utóbbival kap-
csolatban az újdonság annyi, hogy már 
önkormányzati közműcégek is pályáz-
hatnak a dedikált forrásra, amit a pécsi 
vállalat várhatóan meg is fog tenni.)  

Az akvapark és a tüskésréti elkerülőút 
is külön kiemelt projekt lehet a mosta-
ni tervek szerint.
A frakciókkal való egyeztetés után té-
mánként-területenként öt munkacsoport 
állna fel, amiben nem csak képviselők, 
hanem szakértők is helyet kapnának. A 
munkacsoportok feladata a fejlesztési 
prioritások meghatározása lesz.

Rövidesen eldől, milyen nagy uniós 
fejlesztések lesznek Pécsett ebben az évtizedben

A mecseki libegő kialakítása is a tervek között vanA mecseki libegő kialakítása is a tervek között van

pécs 2022. február 7. pécsi hírek6



Fogadónapot tartott Péterffy Attila 
polgármester február 1-én, a Pécsi 

Kulturális Központ Apáczai Művelő-
dési Házának színháztermében. A 
város lakói délelőtt 9-től egészen 15 
óráig fordulhattak hozzá kérdéseik-
kel. Lapunk érdeklődött néhány meg-
jelentnél, milyen témával készültek.

 l PécsMa.hu
A városlakók érkezési sorrendben sor-
számot kaptak, ez alapján egymás után 
tehették fel kérdéseiket Péterffy Atti-
lának, illetve a polgármesteri hivatal 
egyes főosztályait képviselő munkatár-
saknak. Egy témára körülbelül 10-15 
perc jutott, de minden résztvevő ada-
tait felvették, hogy később is folytatód-
hasson a párbeszéd. 9 és 10 óra között 
körülbelül 10 – főként nyugdíjas korú 
– személy várakozott, míg legalább 5-7 
fő már elmondta gondolatait.
Többek között szó volt csatornázási 
és más, az infrastruktúrát – konkré-
tabban járdákat – érintő ügyekről, 
de többen tárták a polgármester elé 
valamilyen, a szomszéddal kialakult 
konfliktusukat is. Egy, a Székely Berta-
lan úton élő, 85 éves úr például évek 
óta nem tud megegyezni a mellette 
lakó vállalkozóval, egy hozzá átlógó és 
számára gondot okozó fa sorsáról, eb-
ben kért segítséget.

Kakas Éva nyugdíjas tanítónő azért 
érkezett a találkozóra, hogy miután 
megköszönte a városvezetésnek a pe-
dagógussztrájk irányába mutatott szo-
lidaritását, érdeklődjön egy, a diákok 
számára kedvezményesen megvásá-
rolható közlekedési bérlet lehetőségé-
ről. Mint mondta, anyagilag nagyon 
megterhelő számára, mikor a főváros-
ban élő unokái az iskolai szünetekben 
meglátogatják, és drága buszbérletet 
tud csak nekik venni. 

Úgy fogalmazott: tudja, arra 
nincs mód, hogy ingyenesen 

utazhassanak a gyerekek, 
de jó lenne bevezetni például 

heti diákbérletet.

– A Rákóczi úton található ado-
mányboltunknál napi szintű prob-
lémát okoz a parkolás, nem tudunk 
adományokat fogadni, illetve meg-
közelíteni az egyébként önkormány-
zati tulajdonú üzletet. A szóbeszéd 
szerint egy vállalkozó vette meg és 
sajátította ki azt a területet, ahol 
korábban meg lehetett állni autóval. 
Meg szeretném tudni, hogy ez igaz-e, 
hiszen mivel mi szociális ügyeket lá-
tunk el, ez az állapot tarthatatlan – 
mondta el lapunknak a Nő az Esély 

Egyesület elnöke, Garzó Gábor a fo-
gadónapon.
A Buzsáki Imre utcából érkezett a 
Gyenis házaspár, akik önkormányzati 
ingatlant bérelnek, sőt, meg is vennék 
a házat. Azonban vitába keveredtek a 
társasházban tulajdonosként élő egyik 
szomszéddal. Állításuk szerint az a kö-

zös tulajdonú udvar rájuk eső részén 
húzott egy téglafalat jogtalanul. Mint 
azt lapunknak elmondták, tavaly is 
részt vettek a fogadónapon, illetve az-
óta a polgármesteri hivatalhoz fordul-
tak a problémájukkal, de úgy tűnik, 
így nem oldódik meg a kérdés, jogi 
útra kell majd terelniük az ügyet.

Járdák, közlekedés, szomszédviszályok – fogadónapot tartott a polgármester

   Minden résztvevő adatait felvették,    Minden résztvevő adatait felvették, 
hogy később folytatódjon a párbeszédhogy később folytatódjon a párbeszéd
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Mellár Tamás elhatárolódik 
a volt pécsi alpolgármester kijelentéseitől

Az országgyűlési képviselő kezdeményezi, hogy a Mindenki Pécsért 
Egyesület közgyűlése szavazzon arról: Bognár Szilvia kijelentései 

összeegyeztethetők-e az egyesület céljaival és elveivel, és vizsgálja fel-
ül az önkormányzati képviselő egyesületi névhasználati jogát.

 l Nimmerfroh Ferenc
Facebook-bejegyzésben reagált dr. Mellár Tamás a Pécs Aktuál nevű Fi-
desz-közeli lap podcastjére, amiben az alpolgármesteri posztról néhány 
hónapja leváltott Bognár Szilvia bírálta a pécsi városvezetést.
Mellár azt írja, elhatárolódik Bognár Szilvia kijelentéseitől, „amelyek alkal-
masak lehetnek arra, hogy negatív benyomást keltsenek az ellenzéki ösz-
szefogásról, és gyengítsék az ellenzék közös jelöltjeinek választási esélyeit”.
Ezzel párhuzamosan felkéri „a Mindenki Pécsért Egyesület elnökét, hívja 
össze a szervezet elnökségi ülését és közgyűlését, és vegye fel a napirendi 
pontok közé, hogy az egyesület szavazzon arról: Bognár Szilvia kijelentései 
összeegyeztethetők-e a Mindenki Pécsért Egyesület céljaival és elveivel, és 
ennek fényében vizsgálja felül az önkormányzati képviselő egyesületi név-
használati jogát”.

Január 31-én reggel 8-tól 10 óráig figyelmeztető 
sztrájkot tartottak a pedagógusok két szak-

szervezetük felhívására. A méltatlanul alacsony 
bérek emelését és jobb munkakörülményeket 
akarnak. Pécsett is sokan csatlakoztak a munka-
beszüntetéshez.

 l Nimmerfroh Ferenc
Az esemény előtti hétvégén több szülő is jelezte la-
punknak, hogy levelet kaptak a KRÉTA rendszeren 
keresztül gyermekük iskolájától. Ebben a Pécsi Tan-
kerületi Központra hivatkozva törvényellenesnek 
minősítik a pedagógusok figyelmeztető sztrájkját, 
amiről a bíróság korábban kimondta, hogy tör-

vényes. Úgy tudjuk, ennek ellenére számos pécsi 
iskolában sztrájkoltak a tanárok, a pécsi Leőwey 
gimnáziumban a pedagógusok többsége csatla-
kozott a munkabeszüntetéshez. A Telex helyszíni 
beszámolója szerint az intézmény vezetője koráb-
ban levélben hívta fel a tantestület figyelmét arra, 
hogy január 31-én, hétfő reggel a diákoknak köte-
lező megjelennie az iskolában, ennek ellenére több 
osztályfőnök is arról tájékoztatta a szülőket, az első 
két óra nem lesz megtartva, ezért ne jöjjenek be az 
intézménybe.
A gimnázium egyik tanára Facebook-oldalán szá-
molt be arról, hogy a diákok üzenetekkel álltak ki a 
sztrájkolók mellett. 

A pécsi városvezetők – Péterffy Attila polgármester, 
Nyőgéri Lajos, Ruzsa Csaba, és Zag Gábor alpolgár-
mesterek – kockás ingbe öltözve fejezték ki szolidari-
tásukat. A következőket írták egy Facebook-bejegy-
zésben:

„Pedagógusok, veletek vagyunk!
Két szakszervezet szervezésében ma figyelmeztető 
sztrájkot tartanak hazánk pedagógusai. Jobb munka-
körülményeket, jobb fizetést és azt követelik, hogy a 
kormány tárgyalópartnernek tekintse őket.
Pécs város vezetőiként ma azért jöttünk kockás ingben 
dolgozni, hogy kifejezzünk szolidaritásunkat a peda-
gógusok sztrájkjával.”

Sztrájkoltak a pedagógusok, a Leőwey gimnáziumban a diákok is üzentek

A pécsi városvezetés is kifejezte szolidaritásátA pécsi városvezetés is kifejezte szolidaritását

pécs 2022. február 7. pécsi hírek8



Béremelés a kultúrintézményekben: problémát okoz a homályos állami pályázat
Zag Gábor kultúráért felelős al-

polgármester szerint a kulturális 
szférában dolgozók tavaly megígért 
béremelése az érintettek számára 
nem biztos, hogy valódi megoldást 
jelent.

 l Pernecker Dávid
A kormány tavaly októberben ígérte 
meg a kulturális szférában dolgozók 
20 százalékos béremelését és bérkom-
penzációját, ami idén lenne esedékes. 
A kompenzációt és a bérfejlesztési 
forrást a pécsi, önkormányzati fenn-
tartású kulturális intézmények – azaz 
a Janus Pannonius Múzeum, a Csorba 
Győző Könyvtár, valamint a Pécsi Kul-
turális Központ – az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma által kiírt pályáza-
ton igényelhették.

Az azonban nem teljesen 
világos, hogy az emelés 

kinek és milyen formában 
jár, azt viszont valószínűleg 
minden kultúrában dolgozó 

pécsi várja.

A béremeléssel kapcsolatos kérdések-
ről és problémákról Zag Gábor kul-
túráért felelős alpolgármester beszélt 
lapunknak. Mint mondta, az önkor-

mányzati kulturális intézmények bér-
kompenzációja összesen 43.355.022 
forint, a 20 százalékos „alapillet-
mény-emeléshez” pedig összesen 167 
millió forintra lenne szükség. Tehát a 
pályázatnak ezt a két összeget kellene 
biztosítania – foglalta össze.
A pályázatból azonban az nem derül 
ki – mondta –, hogy a bérkompen-
zációt a három kulturális intézmény 
esetében az önkormányzatnak kell-e 
kigazdálkodnia, és a pályázat csak a 
növekményt fedezi-e.
– Az is problémát fog okozni, hogy a 
pályázat alapján az intézmények köz-
vetlenül, egyösszegben kapják a támo-
gatást, azonban a bérkompenzációt az 
önkormányzat fizeti, tehát havonta el 
kell számolni. Mivel ez egy pályázat, 
ezért ez a növekmény csak az idei év-
ben biztosított, így az államháztartási 
törvény alapján egyszeri kiegészítés-
ként fog jelentkezni – mondta.
Gondot jelent továbbá – folytatta az al-
polgármester –, hogy a pályázati kiírás 
nem tartalmazta egyértelműen, hogy 
kik indulhattak a pályázaton: a klasz-
szikus állami támogatásban részesü-
lők, vagy a Modern Városok Program 
keretében állami támogatásban része-
sülők is (például a Zsolnay Örökség-
kezelő), vagy az állammal fenntartási 
szerződést kötött intézmények is (pél-

dául a Pécsi Nemzeti Színház), vagy 
bármelyik kulturális szervezet (példá-
ul az állatkert).
Ettől függetlenül az önkormányzati 
kulturális intézmények és az önkor-
mányzati tulajdonú kulturális gazda-
sági társaságok mind benyújtották a 
pályázatukat. Utóbbi társaságok közül 
a Pannon Filharmonikusok 136 millió 
forintot, a ZSÖK 105 millió forintot, 
míg a PNSZ 193 millió forintot igé-
nyelt a 20 százalékos bérfejlesztésre 

– mondta Zag Gábor. A fentiek okán 
az alpolgármester hangsúlyozta, hogy 
az emelés ígérete a kormányzati kom-
munikációban nevezhető csupán si-
kernek, de az érintettek számára nem 
jelent valódi megoldást, és lehetséges, 
hogy valódi emelést sem.
Végezetül elmondta, hogy a pályázat 
által felvetett kérdésekkel kapcsolat-
ban levelet írtak Fekete Péter kultú-
ráért felelős államtitkárnak, azonban 
választ még nem kaptak.

Legyen Pécs a modell! Civilekkel indít közös 
programot az önkormányzat

A januárban induló kezdeményezés a Nevelők Háza Egyesület, Pécs 
önkormányzata és az Emberség Erejével Alapítvány együttműkö-

désben valósul meg. Ha sikeres lesz a program, azzal Pécs lehet a helyi 
demokrácia és a közösségi részvétel egyik modellje – írja a városháza 
lapunkhoz eljuttatott közleményében.

 l PécsMa.hu
A Változtassunk a helyi demokrá-
cia kultúráján! című, önkormány-
zati részvétellel megvalósuló 25 
millió forint költségvetésű projekt 
lehetőséget teremt a valódi közös-
ségi részvételen alapuló együtt-
működésekre.
Mint kiderül a közleményből, a 
pécsi civilekből, politikusokból és hivatali tisztviselőkből álló csoport a kö-
zösségi részvétel működő, jó példáit látogatja meg az év során: tapasztalatot 
szerezhetnek a közösségi költségvetés folyamatáról, példákat láthatnak a 
civilek és önkormányzatok közötti együttműködésre.

A tanulmányutakat nemzetközi konferencia zárja le 
Pécsen ősszel, ahol a megismert együttműködések és 
testvérvárosok jó gyakorlatai mutatkoznak be a pécsi 

civileknek. 

A működő példák megismerése segítheti például a közösségi költségvetés 
módszerének és gyakorlatának kialakítását, valamint az év során elkészül a 
városi civil ingatlanhasználatot szabályozó stratégiai dokumentuma is. 
További részletek minderről a PécsMa.hu oldalon olvashatók.
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Az ajánlások gyűjtésének egyes szabályairól.

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki 
a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. A választó-
jognak az ajánlóívek kiadása és a jelölt bejelentése (az ajánlóívek leadása) 
közötti bármely napon kell fennállnia. Az ajánlásgyűjtés február 12. és 25. 
között folytatható a választási iroda által rendelkezésre bocsátott ajánlóí-
veken.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár 
• családi és utónevét, 
• személyi azonosítóját, 
• magyarországi lakcímét (csak település, közterület, házszám).

Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a 
saját kezű aláírás. A nevének saját kezű aláírására képtelen (például testi 
fogyatékos, vak, illetve gyengénlátó, írástudatlan) választópolgár az aján-
lóívet a választási iroda vezetője, tagja, vagy bíróság, közjegyző előtt lát-
hatja el kézjegyével. A választópolgár kézjegyét a választási iroda hivatalos 
személyként eljáró vezetője vagy tagja, a bíróság, illetőleg a közjegyző hi-
telesíti.

Az ajánlást gyűjtő személy az ajánlóíven feltünteti nevét, személyi azono-
sítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, akkor a személyazono-
sító igazolványa, az útlevele vagy a vezetői engedélye számát – és aláírását. 

Ajánlani csak a lakóhely szerinti választókerületben induló országy-
gyűlési egyéni választókerületi jelöltet lehet. A választópolgár jelölési több 
jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támo-
gathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a 
jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője – az 
alábbi kivételeken túl – bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás: 
• az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében;
• az ajánló munkahelyén munkaidejében;
• az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló 

más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése 
közben;

• az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogvi-
szonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben;

• a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél 
szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati 
feladatának teljesítése közben;

• tömegközlekedési eszközön (helyi, távolsági vonat/autó, hajó);
• állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségé-

ben; 
• felsőoktatási és köznevelési intézményben; 
• egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
• a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom 

számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni 
tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve 
nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. 

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésé-
vel gyűjtöttek.

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

Választási hírek
Ágoston Andrea, a 12. választókörzet önkormányzati képviselője február 
12-én, szombaton délelőtt 10 órától „bakancsos bejárást” tart a Park utcá-
ban, az ott létesítendő gyalogátkelőhely és játszótér ügyében. 

A képviselőasszony mindenkit arra kér, a biztonság érdekében viseljen 
maszkot.

Fogadóóra

Pályázati ügyintézőt keres a pécsi Janus Pannonius Múzeum.

A munkavégzés helye: 7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Feladatok: 
• Hazai és uniós pályázati kiírások figyelemmel kísérése.
• Az intézményi pályázatok előkészítése, benyújtása.
• A projektek megvalósításának koordinálása, felügyelete, ellenőrzése, 

dokumentálása, az előrehaladási jelentések, beszámolók előkészítése.
• Kapcsolattartás az érintett szervezeti egységekkel és a külső partnerek-

kel.

Elvárások: 
• Legalább középfokú végzettség, a felsőfokú végzettség előnyt jelent.
• Európai uniós és/vagy hazai pályázatok kezelésében szerzett tapasztalat.
• Angol nyelvből középfokú, C típusú általános nyelvvizsga.

Amit kínálnak: hosszú távú stabil munkalehetőség.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, nyelvvizsgamásolattal, rövid motivá-
ciós levéllel lehet a jpm@jpm.hu e-mail-címen február 19-ig.

Álláspályázat

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

A véradók adománya a betegek számára a gyógyulást, gyakran a túlélést, az 
életben maradást jelenti. A vérkészlet egyensúlyát egyre nehezebb fenntar-
tani, a megbetegedések miatt a kiszállásos véradások lemondása egyre nő, 
ugyanakkor a kórházi felhasználási igények is folyamatosan emelkednek. 
Aki teheti, segítsen! 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. 

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

Véradások február 7–11. 

önkormányzati hírek2022. február 7.pécsi hírek 11



E-mailben is kérhetünk időpontot a szakrendelésekre

Már egy hónapja, egész pontosan 
január 3-án bevezették a pécsi 

Egyesített Egészségügyi Intézmé-
nyek (EEI) különböző szakrendelései-
nél az e-mailben történő időpontfog-
lalást. Hogy miért volt erre szükség, 
illetve milyen módon lehetséges az 
e-bejelentkezés, arról az EEI vezető-
je, dr. Örkényi Anna beszélt lapunk-
nak. 

 l PécsMa.hu
– Mindenek előtt fontos hangsúlyoz-
nom, hogy régóta törekszünk arra, 

hogy a 21. század követelményeinek 
megfelelve, online formában is elérhe-
tők legyünk a betegek számára. A cél 
egy könnyen kezelhető, elektronikus 
időpontfoglaló-rendszer kialakítása, 
melyet azonban egyelőre nem rendel-
tünk meg, ugyanis az az ígéret, hogy az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgálta-
tási Téren (EESZT) belül, központilag 
hoznak létre ilyet. Erre várva, termé-
szetesen nem az EEI költségén megy 
végbe a fejlesztés. Viszont, hogy addig 
is megkönnyítsük a páciensek dolgát, 
bevezettük az e-mailes verziót. Fontos 

tudni, hogy az EEI honlapján található 
e-mail-címek kizárólag az előjegyzést 
szolgálják, egyéb megkeresésre nincs 
módunk válaszolni – foglalta össze 
Örkényi Anna. 

Hozzátette, az eljárásrend 
változása miatt személyes 
foglalásra továbbra sincs 

lehetőség.

Ez viszont nyilván nem azt jelenti, 
hogy az eddigi elérhetőségeken nem 
tudunk időpontot kérni, a telefont 
egészen 19 óráig felveszik. Mint azt 
az intézményvezető elmondta, a ren-
delőkben így is izzanak a vonalak, a 
hívások száma egyelőre nem lett ala-
csonyabb, viszont tapasztalják, hogy 
jóval kevesebben panaszkodnak arra, 
hogy nehezen érték el a recepciót.
E-mailben történő foglalás esetében 
a páciensek 24 órán belül időpont-
hoz jutnak, de elengedhetetlen, hogy 
megadják a szükséges adatokat, mint: 
név, tajszám, születési idő, lakhely, te-
lefonszám, háziorvos neve, választott 
orvos vagy rendelőintézet, a vizsgálat 
jellege (első vagy visszatérő), táppénz-
es beutalás esetén táppénzes napló-
szám, délelőtti vagy délutáni időpont-

ra jelentkezik. Sok beteg egyszerűen 
beszkenneli a beutalóját, ez is remek 
megoldás, hiszen minden szükséges 
információ megtalálható rajta – véle-
kedett Örkényi Anna.
– Tapasztalataink szerint vannak 
szakrendelések, ahol szívesen igény-
be veszik a betegek ezt a módszert, 
napi 8-10 e-mail is érkezik. De olyan 
is akad, ahol csak 1-2 fut be naponta. 
Azt látjuk, hogy főként a fiatalok él-
nek ezzel a lehetőséggel. Ki szeretném 
emelni, hogy nem minden szolgáltatás 
foglalható elektronikusan, egyes szak-
rendelések külön recepcióval rendel-
keznek és továbbra is telefonon kérjük 
a megkeresést, pusztán mert előzetes 
információkat is szükséges megtudni 
a betegről a megfelelő ellátáshoz: ilyen 
például a pszichiátria, a fizikoterápia, 
az allergológia és a radiológia – mond-
ta el az intézményvezető.
Hozzáfűzte, hogy nagy jelentősége van 
a lemondásoknak is: aki valami miatt 
nem tud megjelenni az egyeztetett al-
kalmon, az a lemondas@eeipecs.hu 
címen, vagy akár ott is jelezheti ezt 
e-mailben, ahol eredetileg foglalt. Ha 
csak előző nap értesül róla, a rendelő-
intézetnek akkor is van esélye még egy 
másik pácienst értesíteni, hogy megü-
resedett az adott időpont.

Ágoston téri buszváró: a pécsiek 
elmondták a véleményüket

Lakossági igényfelmérést indított a Biokom NKft. azzal kapcsolatban, 
hogy a környéken élők szükségesnek látják-e egy fedett utasváró tele-

pítését az Ágoston téri buszmegállóba. Ha valóban igény mutatkozik rá, a 
társaság gondoskodik az utasváró kihelyezéséről.

 l PécsMa.hu
Mint írja az önkormányzat lapunkhoz eljuttatott közleményében, a pécsi 
buszmegállók üzemeltetőjeként a Biokom 2021-ben nyolc új utasvárót he-
lyezett ki városszerte, hármat pedig felújított. Szívesen fogadják továbbra is a 
pécsi civilek és pártok segítségét, együttműködését is, melynek alapja azon-
ban az előzetes egyeztetés és engedélyeztetés.
A Magyar Kétfarkú Kutyapárt ezek hiányában helyezett ki egy utasvárót még 
decemberben az Ágoston tér keleti oldalán lévő megállóba. A párt aktivistái 
az építményt a lakossági igényekre hivatkozva tették ki, noha sem a városüze-
meltetési vállalathoz, sem a pécsi önkormányzathoz addig nem érkezett ilyen 
jellegű bejelentés – derül ki a közleményből.
Mivel az utasváró kialakítása, elhelyezése nem volt megfelelő, azt a városüze-
meltetési társaság január 22-én a saját telephelyére szállította megőrzésre. 
Közben elindított egy lakossági igényfelmérést is arra vonatkozóan, hogy a 
környéken élők valóban szükségesnek látják-e ott egy fedett váró kihelyezé-
sét. 130 háztartáshoz juttattak el tájékoztató szórólapot a buszmegálló von-
záskörzetében, az Ágoston téren, az Alsóhavi utcában, a Márton utcában, a 
Losonc utcában, az Ady Endre utcában és az Ágota utcában.

Február 4-ig várták a visszajelzéseket.

Amennyiben az eredmények azt mutatják, hogy van igény a fedett váróra, 
a társaság gondoskodni fog annak kihelyezéséről – zárul a városházi kom-
müniké.
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LAKÁS
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

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

Eladó lakás a Mecseken 80 nm+ 
22 nm terasz. Telefon: 06/70/318-4000
 

Eladó lakást keresek Kertvárosban 
kp-ért. 06/70/304-8038

Pécs, Eszék utcában, 3 szobás, 
68 nm-es, I. em., műanyag ablakos, 
felújított panellakás. Ár: 28 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180

Eladó lakást keresek a  Köztársaság 
tér környékén, kp. 06/70/318-4000

Sellyén 40 nm-es, 1 szobás, 
földszinti téglalakás. Ár: 4,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

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

Önkormányzati, kertvárosi 
garzonlakásomat nagyobbra cserélném. 
Telefon: 06/30/882-0241

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

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

Kertvárosi, 2 szobás, önkormányzati 
lakást elcserélném kisebbre Kertvárosban, 
megegyezéssel. Telefon: 06/20/291-4364

Eladó lakást keresek a Belvárosban 
kp-ért. 06/70/318-4000

Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891

INGATLAN

Eladó garázst vennék.
06/70/304-8038

Értékbecslés. Telefon: 06/70/318-4000

Eladó lakást, ingatlant keresek
egyetemvárosban kp-ért.

06/70/318-4000

Pellérd-Menyecskevölgyben, 
50 nm-es, 1 szobás, lakható hétvégi ház 
kúttal. Ár: 8 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

Eladó családi házat keresek kp-ért.
06/70/318-4000

Pécsi és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180
Pázmány P. utcában, 2 szintes, 
150 nm-es, 5 szoba+nappalis családi ház. 
Ár: 68,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Pécs-Vasason, 2 szintes, 
150 nm-es, felújítandó ház. 
Ár: 14,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

BÉREL-KIAD
Kiadó lakást keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-66
Külföldi ügyfelem részére kiadó ingatlant 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Kiadó garázst keresek az Attila utca 
környékén. Telefon: 06/20/931-7391

ÁLLÁS
Házi betegápoló munkát keres. 
Telefon: 06/70/626-5854
Műanyag nyílászárók beépítésére 
gyakorlattal rendelkező munkatársat 
keresek. Telefon: 06/70/638-6402
Bejárónői állást vállalok. 
Telefon: 06/20/573-7714

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
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
54 éves pécsi férfi társat keres. 
Telefon: 06/20/587-8536

Komoly kapcsolatot keresek 48-51 évesig 
férfi társam. Telefon: 06/20/573-7714

ÁLLAT
Minőségi kaukázusi kan kiskutyák 
eladók. Telefon: 06/20/555-6030

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS

Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
06/30/697-2416
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Február 
28-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Veszélyes fakivágás, bozótirtás. 
Telefon: 06/70/508-3308
Meggondoznánk, és eltartási 
szerződést kötnénk. Telefon: 
72/792-526, 06/30/243-4809

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

Patakparti telek Zengővárkonyban. 
www.zengovarkonyitelek.hu

ELADÓ LAKÁSOK:
Hunyadi u. 58 nm, 

tégla 33,99 MFt
Janus Pannonius u. 38 nm, 

tégla 29,9 MFt
Alkotmány u. 58 nm, 

tégla+autóbeálló 47,9 MFt
Mezőszél u. 58 nm, 

2 szoba, panel 27,9 MFt
Szigeti u. 47 nm, 

panel, I. em. 28,9 MFt
Perczel u. 43 nm, 

tégla, II. em. 29,9 MFt
Garay u. 63 nm, 

tégla, II. em. 37,9 MFt
06/70/318-4000 - Melitta
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Redőny/szúnyogháló akció! 20-40% 
kedvezménnyel! Hőszigetelt/elektromos 
redőny, reluxa, szalagfüggöny, rovarháló, 
napellenző, harmonikaajtó gyártása/
szerelése/javítása. Nyugdíjasoknak 
kedvezmények! Telefon: 06/30/503-3431

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Redőnyjavítás garanciával. Telefon: 
06/30/503-3431
Ablak redőnymester: reluxa és 
szalagfüggöny, szúnyogháló, árnyika, 
ajtók, ablakok gyártása, szerelése, javítása 
folyamatos akciókkal. Telefon: 
72/228-298, 06/20/986-9222, 
www.ablakredonymester.hu
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
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

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 26/1. 
Telefon: 06/20/471-7628
Lakatosmunka, kisebb javítások, 
szerelések. Telefon: 06/70/774-1140
Lakásfelújítást, burkolást, kisebb 
kőművesmunkát vállalunk. 
Telefon: 06/30/831-2344
Kőművesmunkák garanciával. 
Telefon: 06/30/341-3165
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Bádogos munkák garanciával. 
Telefon: 06/30/341-3165
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Bontás, törmelék elszállítása, 
konténerpakolás, telektisztítás, 
földmunkák. Telefon: 06/30/430-0122
Lomtalanítást és fuvarozást 
vállalok. Telefon: 06/20/805-5041
Homlokzatszigetelés, burkolások, 
betonozás, térkő. Telefon: 06/30/430-0122
Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756

Fodrász házhoz megy (Ildikó). 
Telefon: 06/70/582-0720
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Bútor összeszerelést, asztalosmunkát 
vállalok. Telefon: 06/30/393-0842
Szobafestést vállalok garanciával. 
Telefon: 06/50/107-5566
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Gyógypedikűr. Telefon: 72/792-526, 
06/30/617-2003
Parkettacsiszolás, parkettázás, 
PVC-padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb kosaras munkák. 
Telefon: 06/20/371-7019

Vízszerelés, villamos javítások, csőtörés 
elhárítása. Telefon: 06/70/774-1140
Faredőny-javítás, gurtni 
csere, szúnyoghálók, szerelés. 
Telefon: 06/30/859-8118
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése garanciával közületeknek 
is. Telefon: 06/20/962-1718
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Családi házak homlokzati hőszigetelése. 
Telefon: 06/20/442-7602
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435

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

Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpin munkák. Balázs 
Péter. Telefon: 06/30/977-1801
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komplett fürdőszoba felújítás, teljes körű 
ügyintézéssel. NORBITECH Kft. 
Telefon: 06/30/214-4307
Tetők beázására, leázására 
javítást vállalunk garanciával. 
Telefon: 06/30/384-9072
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Lakásürítés, lomtalanítás kedvező 
áron. Telefon: 06/30/695-7668
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123

Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449

VEGYES
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135

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, régi porcelánokat, 
bútorokat, régi képeket, újszerű bútorokat 
is. Lomtalanítást is vállalok. Hajdú 
Sándorné Margitka. Leinformálható. 
Forduljon hozzám bizalommal! 
Telefon: 72/671-406, 06/70/251-4242
Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig. Ingyenes lomtalanítás. Név 
és telefon leinformálható. Hívjon 
bizalommal! Lasch-Mészáros. Telefon: 
06/30/411-0567, 06/70/434-2040

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Eladó: hűtőtáska, 3 szifon, kenyérsütő 
gép, kombinált hűtőszekrény. Telefon: 
72/740-626
Roncsautót veszek adásvételivel. 
Telefon: 06/30/430-0122
Színesfémet és ócskavasat veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécsen). Telefon: 06/30/982-8518

Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
Régiséget és hagyatékot veszek. 
Telefon: 06/20/805-5041

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

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

ÁTKÖLTÖZTÜNK a Siklósi út 4-ből a Siklósi út 8-ba.

Jó minőségű olcsó bútorok.
Bútorok bizományos átvétele.

Tel.: 20/9333-206 H-P: 10-17, Szo.: 10-12

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

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

Együtt, szabadon: vándorkiállítás nyílott 
a magyar cigányság hőseiről

Az 1956-os forradalom és a rendszerváltozás idején példaértékű szere-
pet vállalt magyar cigányság hőseit bemutató tárlatot országszerte 

25 helyszínen, elsőként a pécsi Zsolnay-negyedben lehet megtekinteni. 

 l PécsMa.hu
A február 4-én megnyitott kiállítás több mint harminc roma honfitársat 
mutat be, akik hozzájárultak a hazai cigányság közösségének építéséhez, 
Magyarország kulturális fejlődéséhez, színesebbé tételéhez vagy hazájuk sza-
badságáért áldozták életüket – olvasható a 30eveszabadon.hu oldalon.
A tárlaton megismerhetjük többek között Cziffra György zongoraművész, 
Szakcsi Lakatos Béla zeneszerző, Szentandrássy István és Péli Tamás fes-
tőművészek, Rézműves Mihályné Lina óvodaalapító, Szirtes Zoltán orvos, 
Bogdán János, a világ első roma gimnáziumának egyik alapítója, Lakatos 
Menyhért író, költő, Nagy Gusztáv költő, műfordító, Kovács József Honta-
lan költő, újságíró, Debre Istvánné Magdolna pedagógus, Bari Károly költő, 
Choli Daróczi József költő, műfordító, valamint az 1990-es marosvásárhelyi 
fekete március hőse, Puczi Béla élettörténetét.
Emellett meg lehet tekinteni a Gandhi Fotóklub Nézőpont című fotókiállítá-
sát is. A kiállítás február 10-ig ingyenesen látogatható.
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Szubjektív hóeleji programajánló következik. 
Lássuk, mik várnak ránk februárban! 

 lMatoricz Tekla 

Idén is megtartják 
a szerelmespárok 
kedvenc programját
A szerelmi kalandtúra egy játék, ami öt egyszerű 
feladat segítségével arra ösztönzi a (házas)párokat, 
hogy a mindennapok rohanásában se felejtsék el 
összetartozásukat, figyeljenek egymásra. Ahogy az 
lenni szokott, a 2022-es program is a Házasság He-
téhez kapcsolódva indul, február 9-én. A kitöltött 
menetleveleket pedig február 28-ig várják a szerel-
mikalandtura@gmail.com e-mail-címre. A játék-
kal és nyereményekkel kapcsolatos információk a  
szerelmi-kaland-tura.hu oldalon találhatók, valamint 
a Facebookon, illetve az Instagramon is.

Koncert, színház, tánc, 
film, tudományos előadás, 
képzőművészeti esemény
Mindez hozzátartozik a Zsolnay Örökségkezelő 
NKft. e havi, több mint 60 programjához, többek kö-
zött Thuróczy Szabolcs, Bősze Ádám és a Rodek Ba-
lázs Trió érkezik Pécsre. Egy igazán helyi eseményen 
is részt vehetünk: Zsolnay Teréz és Júlia nevét sokan 
ismerik, de milyenek voltak valójában, hogyan éltek 
és hogyan alkottak? Korhű ruhába öltözött idegen-
vezetők engednek bepillantást az életükbe 

a Zsolnay lányok titkai című rendhagyó, 
tematikus sétán, február 13-án a 

Zsolnay-negyedben.

Újra kinyit a pécsiek 
egyik kedvenc hambizója
Szerkesztőségünk munkatársait lesújtotta 2020-ban 
a szomorú hír, hogy a város egyik legfinomabb ham-
burgerét kínáló étterme, a streat bezár. Ennél na-
gyobb az örömünk most, hiszen február 17-én újra 
kitárja kapuit a Király utcában található vendéglá-
tóegység. A pécsi burgerbár teljes felújítás után, az 
eredeti koncepció mentén, de felfrissülve és új fi-
nomságokkal kiegészülve indul útjára.

Sosem késő valami újat tanulni!
Gombából leves, pörkölt, feltét a pizzára vagy a főzelékre, 
esetleg rántotta mellé? Temérdek felhasználási módját is-
merjük a finomságnak, de nagyon ráfázhat, aki mellényúl 
a leszedéskor. Éppen ezért jó, ha előbb tájékozódunk, de 
akár a Pécsett nemsokára induló képzésre is jelentkezhe-
tünk. Aztán gombászásra fel! Február 20-ig jelentkezhe-
tünk a következő hónapban induló gombaszakellenőri 
tanfolyamra, amit a Magyar Mikológiai Társaság szervez. 
Az órák végén vizsgát is tehetnek az erre vágyók, de főleg 
azért hasznos a megszerzett ismeret, mert az erdőben nem 
könnyű megtalálni a veszélytelen fajtákat. 

Pécsi Magbörze 2022
Imádjuk az Ültess magad! típusú hozzáállást, és pon-
tosan erre jó a már hagyományszámba menő cse-
rebere, amit idén 27-én, 13 órától tartanak a pécsi 
belvárosban, a Reggeliben. Izgalmas előadók, prémi-
um minőségű vetőmagok, hasonló érdeklődési körű 
emberek. Mi kell más? 

+1 Idén nem marad el 
a mohácsi busójárás
Ugyan nem pécsi program, de februárban muszáj 
megemlíteni a hatalmas bulit, amit alig 50 kilomé-
terrel távolabb rendeznek. Tavaly a járványhelyzet 
miatt elmaradt, de idén sokak örömére megtartják 
a mohácsi busójárást, ami február 24-én kezdődik. 
Bővebben a PécsMa.hu-n írtunk a színes kínálatról, 
érdemes átböngészni.

5+1 dolog, amit nem lehet kihagyni februárban

A Búza téri kispiac félmilliárdos ingatlanvagyona után most újabb került 
vissza a pécsiek tulajdonába az önkormányzati cégek átvilágításának 

köszönhetően – írja az önkormányzat közleménye. Korábban feljelentés és 
nyomozás is érintette a volt központi menza Szabadság úti telkét, a ma több 
mint bruttó 200 millió forintot érő ingatlan felett három év után ismét a pécsi 
önkormányzat vagyonkezelő cége rendelkezik. 

 l PécsMa.hu
A közlemény szerint a pécsi önkormányzati cégek és intézmények átvilágítása 
a polgármester és a városvezetés fontos vállalása volt a 2019-es önkormányzati 
választások kampányában. A vállalás egyik lényeges eleme volt, hogy ha az átvi-
lágítást végző szakemberek visszaélés nyomaira bukkannak, akkor a városvezetés 
mindent megtesz a felelősök elszámoltatásáért. Az átvilágítás egyik fő célja pedig 

természetesen az volt, hogy a jog minden lehetséges eszközével segítsen vissza-
szerezni a pécsieknek az előző városvezetés idején elherdált vagyonát – írják.
Nemrég adtunk hírt róla, hogy 13 év után sikerült visszaszerezni mintegy fél-
milliárdos vagyont a volt Búza téri kispiac helyén megvalósuló ingatlanfejlesztés 
során. A pécsi önkormányzati cégeknél zajló átvilágításnak köszönhetően most 
újabb értékes vagyonelem került vissza a pécsiek tulajdonába: a Szabadság út 
23. alatti 1832 négyzetméteres telek, amelyet a legtöbben a volt központi menza 
területeként ismernek – áll a közleményben. Arról, hogy a telek milyen gyanús 
körülmények között cserélt gazdát, a pécsi átvilágítás honlapján találhatók rész-
letek (elszamoltatas.pecs.hu). 

Röviden: 
 Ä a Pécsi Vagyonhasznosító (PVH) Zrt. 2018 júliusában hirdette meg eladásra a 
telket, amelyet a cég egyik alkalmazottja, egyben az akkori cégvezető élettársa 
szülei ugyanezen a napon alapított cége vett meg. 
 ÄA vevő a nettó 114 millió forint vételárból csupán nettó 1,1 millió forint fog-
laló kifizetése ellenében kapta meg az ingatlan tulajdonát. 
 ÄA területen elvileg 600 millió forintos ingatlanfejlesztési projekt valósult vol-
na meg, a vételár fennmaradó részét irodák és más helyiségek átadásával tel-
jesítette volna a vevő a PVH felé.

Arra a telek eladását érintő nyomozás már korábban fényt derített, hogy a terü-
letet megvásárló társaság soha nem volt olyan pénzügyi és gazdasági helyzetben, 
hogy az ingatlanfejlesztést megvalósítsa – írják.

Három év után végül visszaadta a társaság a telket a PVH-
nak, amely immár a Földhivatalban bejegyzett módon is újra 

tulajdonosa a területnek. 

A 2018-as becslés alapján bruttó 145 millió forintos, mai értékén bruttó 205-230 
milliót érő telek újra a pécsieké, és a jövőben valódi ingatlanfejlesztés valósulhat 
meg rajta. Pécs város vezetése eltökélt az átvilágítás folytatásában és a pécsiek 
vagyonának visszaszerzésében – zárul a közlemény.

Újabb értékes ingatlant kaptak vissza a pécsiek az átvilágítás nyomán

 Újra a városé a központi menza  Újra a városé a központi menza 
több mint 200 milliót érő telketöbb mint 200 milliót érő telke
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