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A tavalyinál is nagyobb nyomás 
alatt van az idei pécsi költség-

vetés, elsősorban az elszabadult 
infláció következményei (ár-bér 
spirál) miatt, miközben az előző vá-
rosvezetéstől örökölt állami hitelt 
is fizetnie kell. Az évi 1,7 milliárdos 
törlesztőrészletből a teljes önkor-
mányzati szférában meg tudnák ol-
dani a szükséges bérfejlesztést, és 
az áramár-emelkedésből származó 
több száz milliós plusz költséget is ki 
tudnák pipálni.

 l Nimmerfroh Ferenc
Ruzsa Csaba, Pécs gazdasági ügyekért 
felelős alpolgármestere lapunknak 
elmondta, az önkormányzat idei költ-
ségvetése továbbra is három fő cél köré 
épül: ezek a város működőképességé-
nek fenntartása, a gazdaságfejlesztés, 
és az adósságok törlesztése.
Az alpolgármester az áram árának 
változásán keresztül mutatta be, hogy 
költségoldalon milyen kihívásokkal 
néznek szembe. 
– A tavalyi 20,5-ről 82 forintra emel-
kedett az áram ára, ami 400 százalékos 
növekedés – fogalmazott.
Beszélt arról is, hogy folynak a bér-
tárgyalások az önkormányzati cégek-
nél, 10 százalék körüli, azaz a várható 
inflációt meghaladó növekedésre szá-
míthatnak a munkavállalók. 

Mindez félmilliárdos plusz 
költséget jelent tavalyhoz 

képest.

Mindez azért fontos az önkormány-
zat költségvetése szempontjából, mert 

a cégeknek nincs saját forrásuk egyik 
említett plusz költség (energia+bér-
emelés) finanszírozására sem, azaz a 
városnak kell ezt megoldania a saját 
büdzséjéből. Ruzsa Csaba elmondta, 
mivel mindenre nincs meg a fedezet 
jelenleg, bérfejlesztési alapot építenek 
be a költségvetésbe, amit a beérkező 
bevételekből folyamatosan töltenek fel 
havi és negyedéves szinten. Kijelentet-
te: plusz bevételekre van szüksége a vá-
rosnak, és a cégeknek egyaránt, hogy 
kezelhető maradjon a helyzet, ezen 
kívül továbbra is érvényben maradnak 
a ciklus elején bevezetett takarékossági 
intézkedések. 
A költségvetési alapok rendszere ru-
galmas finanszírozást biztosít – ma-

gyarázta az alpolgármester. Nagyon 
leegyszerűsítve ennek lényege az, 
hogy mivel a fejlesztési, dologi költsé-
gek esetében nem látják pontosan elő-
re, hogy mikor melyiket kell kifizetni, 
a beérkező bevételekből mindig a leg-
szükségesebb költségeket rendezik.
Ruzsa Csaba szerint a büdzsé kap-
csán nagyon fontos tényező, hogy a 
helyi cégek bevételei összességében 
elmaradnak a 2019-es szinttől, ami a 
befizetendő helyi adón és az önkor-
mányzati cégek különböző bevételein 
is látszani fog. Ha nő is a gazdaság 
idén, az csak jövőre fog megjelenni 
az önkormányzati adóbevételekben, 
mert idén a tavalyi bevételeik alapján 
adóznak a vállalkozások.

A nehézségek ellenére az iparfejlesztés 
nem állhat le – jelentette ki az alpol-
gármester. Ennek kiemelt helyszíne a 
Déli Ipari Park. 
Az önkormányzat és a park üzemel-
tetője is jelentős infrastruktúra-fej-
lesztésre törekszik, az áramkapacitást 
például biztosan növelni kell. A tavaly 
elindított telekprogram azt mutatja, 
hogy a helyi vállalkozások elkezdték 
felvásárolni a szabad telkeket, így rö-
videsen újabb területkijelölésre lesz 
szükség. 
Végezetül az alpolgármester a fideszes 
városvezetéstől örökölt állami hitelről 
is beszélt. A még 2024-ig fizetendő 
éves, 1,74 milliárdos törlesztőrészlet 
azt jelenti, hogy Pécs napi közel 5 mil-
lió forintot fizet be az államkasszába. 
Ez olyan, magyarázta Ruzsa Csaba, 
mintha januártól májusig kifizetnék 
a bérfejlesztési alapba szánt pénzt a 
kormánynak, azt követően év végé-
ig pedig az energiaár-emelkedésből 
származó költségnövekedést „törlesz-
tenék”, plusz még néhány nagyobb út-
felújítás is beleférne az 1,7 milliárdba. 
– Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 
város a pécsiek pénzéből fizet órán-
ként 200 ezer forintot a kormányzat-
nak a korábbi városvezetés idején be-
következett csődközeli helyzet miatt 
– fogalmazott Ruzsa Csaba.
Éppen ezért a város kezdeményezné a 
törlesztés felülvizsgálatát a kormány-
nál. 
– Ahogy a pandémia alatt rendkívü-
li intézkedésekre van szükség, úgy a 
pandémia miatti gazdasági helyzetben 
is rendkívüli lépések szükségeltetnek – 
jelentette ki Ruzsa Csaba.

Napi ötmilliót törleszt Pécs az államnak

A lakók kérték, épülhet a fedett váró az Ágoston téren
A városüzemeltetési társaság már 

meg is kezdte az új utasváró kiépí-
tésének munkáit.

 l Pernecker Dávid
Mint ismert, január végén indított la-
kossági igényfelmérést a Biokom NKft. 
azzal kapcsolatban, hogy a környéken 
élők szükségesnek látják-e egy fedett 
utasváró telepítését az Ágoston téri 
buszmegállóba. Az erről szóló tájékoz-
tató szórólapot összesen 130 környék-
beli háztartáshoz juttatták el – közölte a 
városvezetés.
– A beérkezett visszajelzések alapján a 
környéken élők kivétel nélkül örömmel 
fogadnák az építmény kihelyezését. A 
lakókkal folytatott személyes beszélgeté-
seim is ezt erősítették meg, ezért kezde-
ményeztem, hogy a Biokom NKft. építse 
meg a szabványos fedett várót – idézi a 

közlemény Horváth Tamást, a terület 
egyéni önkormányzati képviselőjét.
A városüzemeltetési társaság megkezdte 
a városképbe illő, tartós utasváró gyártá-
sát, várhatóan március közepén helyezik 
ki a helyszínre.
Korábban megírtuk, hogy a Magyar 
Kétfarkú Kutyapárt előzetes egyezte-
tés és engedélyeztetés nélkül helyezett 
ki egy utasvárót még decemberben az 
Ágoston térre. A párt aktivistái az épít-
ményt a lakossági igényekre hivatkozva 
helyezték ki, noha sem a városüzemel-
tetési vállalathoz, sem a pécsi önkor-
mányzathoz nem érkezett ilyen jellegű 
bejelentés. Mivel az utasváró kialakí-
tása és elhelyezése nem volt megfele-
lő, azt a városüzemeltetési társaság – a  
kutyapárttal történt sikertelen egyezte-
tések után – január 22-én a saját telep-
helyére szállította.

 Ruzsa Csaba hangsúlyozta,  Ruzsa Csaba hangsúlyozta, 
a nehézségek ellenére az iparfejlesztés nem állhat lea nehézségek ellenére az iparfejlesztés nem állhat le

Már készül a váró, márciusba kerül a helyéreMár készül a váró, márciusba kerül a helyére
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A napokban kezdi el tárgyalni a pé-
csi közgyűlés az önkormányzat 

idei költségvetését. Dr. Zeller Gyula 
pécsi közgazdász professzort, és dr. 
Mellár Tamás országgyűlési képvi-
selőt, közgazdászt kérdeztük arról, a 
kormányzati elvonások és a fideszes 
időszakban felvett állami gigahitel 
miatt marad-e mozgástere a város-
nak 2022-ben.

 l Nimmerfroh Ferenc
– Annak, hogy a pécsi költségvetés fe-
szített, több oka van, de ezek közül az 
egyik legfontosabb, hogy az elvonások 
miatt a városvezetés lehetőségei rend-
kívül korlátozottak – válaszolta lapunk 
kérdésére dr. Zeller Gyula közgazdász, 
a PTE címzetes egyetemi tanára.  
A professzor hozzátette: a gazdasági 
teljesítmény, ebből következően az 
adóbevétel a járvány miatt visszaesett, 
az infláció növeli a kiadásokat, és a kö-
telező béremelések is nyomás alá he-
lyezik a büdzsét. 
– Fontos megemlíteni, hogy hatalmas 
terhet cipel az önkormányzat: az előző 
városvezetés idején felvett állami hitelt 
évről évre törleszteni kell – mondta 
Zeller Gyula. A szakember beszélt 
arról is, hogy bár a repteret működ-
tető cégek többségi tulajdonrészének 
eladása egyszeri bevételt jelentett a 
városnak, további jelentős vagyonérté-
kesítésre nem lát lehetőséget. 
A professzor úgy véli, a Városi Tő-
kealap segítségével a magánszférával 
együtt ugyan jó dolgokat lehet majd 
csinálni, tisztán látszik, hogy az ön-
kormányzat erején felül küszködik, 
hogy fejlődő pályán tartsa a várost.
Zeller Gyula szerint a fentiek miatt a 
városvezetésnek a fejlesztések terén 
minimális mozgástere maradt: 2022-

ben 12 milliárd forintot tudnak erre 
szánni, ennek a keretnek egy része ko-
rábban megkezdett projektekre megy. 

Az új uniós pályázatok 
viszont kitörést 

jelenthetnének ebből a 
helyzetből.

– A gazdaság még nem pattant vissza 
a járvány előtti szintre, és nem lehet 
tudni, milyen szerkezetben történik 
majd meg a visszapattanás. Változat-
lan szerkezetben vagy egy újban. Az 
látszik, hogy a gazdasági szereplők 
sok mindent újraértékelnek, számos 
cég például a távol-keleti termelését 
visszahozza Európába, de még nagy a 
bizonytalanság – elemezte kérdésünk-
re a gazdasági helyzetet a szakember. 
Szerinte helyben az jelenthetne per-
spektívát, ha az egyetemmel együtt-
működve sikerülne valami tényleg 
nagyot dobni innovációban, az lehet-
ne a kitörési pont. Ezen kívül a kreatív 
iparágak idetelepítése lenne nagyon 
fontos, de nem szabad elfelejteni, hogy 
nagyon sok a versenytárs.
Zeller Gyula úgy véli, a városvezetés 
ebben a helyzetben nem tehet mást, 
mint hogy maximálisan takarékos-
kodik, és elhagy beruházásokat, de 
ez csak rövid távon megoldás, hosz-
szú távon mérhetetlen károkat okoz. 
Egyértelmű, mondja, hogy az állam-
nak vissza kell állnia egy normatív fi-
nanszírozásra az önkormányzatokkal 
szemben. 
– Tragikus, hogy ma a finanszírozás 
úgy történik, hogy a kormányzat el-
vonja a városok forrásait, amiket aztán 
szétoszt a kedvencei között. Ez az ön-
kormányzatok tömeges tönkremene-

telét okozhatja – jelentette ki a közgaz-
dász professzor.

Mellár Tamás: Orbánék 
hűbéri rendszert építenek
– Nehéz helyzetben vannak a magyar 
nagyvárosok önkormányzatai, több 
oldalról is nyomás nehezedik rájuk. A 
pandémia okozta válság gazdasági kö-
vetkezményei, a lecsökkent bevételek, 
és az emelkedő költségek mind-mind 
feszítik a büdzséket – vázolta az alap-
helyzetet dr. Mellár Tamás. A politikus 
hangsúlyozta: az EU többi országá-
val szemben a magyar kormány nem 
adott segítséget az önkormányzatok-
nak ebben a nehéz időszakban, kü-
lönösen nem az ellenzékieknek, sőt, 
többletterheket rakott rájuk. 
Mellár Tamás emlékeztetett: már ta-
valy 5,7 milliárdos bevételkiesését 
könyvelhetett el a pécsi önkormányzat, 
viszont mindössze 2 milliárd kompen-
zációt kapott az államtól. A professzor 
szerint idén hasonló mértékű, sőt, 
valamivel nagyobb hiány várható. En-
nek oka az eddigiek mellett az infláció 
felpörgése, az energia-, és üzemanya-
gárak emelkedése, továbbá a kötelező 
béremelések, melyekre forrást csak 
részben biztosít a kormány. 
– Ez azt eredményezi, hogy még a ta-
valyinál is szűkebb lesz a pécsi város-
vezetés mozgástere – jelentette ki dr. 
Mellár Tamás.
A képviselő beszélt arról is, hogy a 
kormány önkormányzatokkal szem-
beni viszonya tökéletesen illeszkedik 
Orbánék alapfilozófiájába. 
– Monolit hatalmi rendszert építenek. 
Nem adják oda a forrásokat, hogy ér-
zékeltessék: az önkormányzatok rá 
vannak utalva a központra, annak 
jóakaratától függnek. Ez végső soron 

egy hűbéri rendszer – fogalmazott a 
politikus. Hozzátette: Orbánék ezzel 
az önállóságot akarják megakadályoz-
ni. Ahogy Zeller Gyula, Mellár Tamás 
szerint is a normatív finanszírozási 
rendszer jelenthetné a megoldást. 
A képviselő fontosnak tartja, hogy a 
nehézségek ellenére Péterffyék idei há-
rom fő célja között, a működőképes-
ség fenntartása, és a kötelezettségek 
teljesítése mellett, ott van a fejlesztés 
is. Elmondta, hogy ha áprilisban kor-
mányváltás lesz, akkor akár pótkölt-
ségvetés benyújtásával érdemben ja-
vítani lehet majd az önkormányzatok 
helyzetén.
Dr. Mellár Tamás hangsúlyozta, ha 
nem változik semmi, akkor a fejlesz-
téseket kénytelen lesz a városvezetés 
visszafogni, ami hosszú távon tartha-
tatlan. Jó útnak tartja, hogy az önkor-
mányzatnál kiemelt célként kezelik 
a tőke idevonzását, az ipartelepítést, 
hiszen így a város adóbevételei emel-
kedhetnek, és ez, ha túl leszünk a jár-
ványon, kiút lehet a szorult gazdasá-
gi-pénzügyi helyzetből.
A közgazdász szerint 2023-ra kilábal-
hat a város a járvány okozta válságból, 
de ehhez arra is szükség van, hogy ne 
legyenek további kormányzati elvoná-
sok. Ebben az esetben már kezelhető 
lesz a helyzet még azzal együtt is, hogy 
még 2024-ig nyögi Pécs a fideszes 
időszakban felvett gigahitel terheit. 
Szerinte a már most előkészítés alatt 
álló fejlesztések, a déli ipari park bete-
lepítése, nemzetközileg versenyképes 
vállalkozások érkezése, vagy a Városi 
Tőkealaphoz hasonló kezdeménye-
zéseket felvonultató vállalkozásbarát 
gazdaságpolitika mind-mind lökést 
adhatnak ahhoz, hogy fejlődő pályára 
álljon Pécs.

Elvonják a forrásokat, és a kedvenceiknek adják

Mellár Tamás Mellár Tamás 

Zeller GyulaZeller Gyula

pécs2022. február 14.pécsi hírek 3



Jelenleg a zárt épületben dolgoz-
nak, többek között az üzlethelyi-

ségek kialakításán, amelybe bevon-
ták a bérlőket is.

 l Pernecker Dávid
Megfelelő ütemben halad és közelít a 
finiséhez az új pécsi vásárcsarnok épí-
tése. A beruházás tavaly decemberben 
haladta meg a 75 százalékos műszaki 
készültségi szintet, az épületben jelen-
leg többek között az üzlethelyiségek 
burkolása és festése zajlik – közölte a 
városvezetés. 
– A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., illetve 
a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
munkatársai folyamatosan egyeztetnek 
a leendő bérlőkkel arról, hogy milyen 
legyen az üzletek kialakítása. Célunk, 
hogy ésszerű kereteken belül a bérlők 
igényeinek megfelelő legyen az üzlet-
helyiségek, a pavilonok és az árusítótér 
kialakítása – idézi a közlemény Auth 
István önkormányzati képviselőt.
A közleményben kitérnek arra is, 
hogy az új és a régi vásárcsarnok 
közötti kültéri piactéren jelenleg 
földmunkák és közműkiváltási mun-
kák, valamint a gáz- és vízvezetékek 
fektetési munkálatainak előkészítése 
zajlik. Utóbbit három ütemben vég-
zik majd el, ezért február végén ide-
iglenes forgalmi rend lesz érvényben 
a Zólyom utcában. A külső útépítési 
munkák részeként az új Ipar utcai 

Jó ütemben zajlik az új vásárcsarnok építése, 
nyárra tervezik a nyitást

körforgalom téli időjárás miatt meg-
sérült szegélyeinek javítását is elvég-
zik, valamint elindul az Ipar utcai 
buszmegálló burkolatának építése 
is. Az új vásárcsarnok melletti 47 fé-
rőhelyes parkoló is megkapta már a 
kötőréteget. Folynak az egyeztetések 
az új vásárcsarnok nyugati bejáratá-
hoz kerülő buszmegállót illetően is, 
ide a régi vásárcsarnok melletti busz-
megállót helyezik majd át.
A fentiekkel kapcsolatban Péterffy 
Attila a legutóbbi városinfón több ha-
táridőt is említett: az épületnek és a 
parkolónak márciusban, a fedett áru-
sítóhelyeknek és az épület előtti tér-
nek pedig áprilisban kell elkészülni. 
Legkorábban május végén lehet hasz-
nálatbavételi engedélye az új csarnok-
nak, ezután kezdhetik a beköltözést az 
árusok. Az új csarnok így idén nyáron 
fogadhatja majd először a pécsieket – 
mondta.
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Varjúfészkeket távolí-
tanak el a városban

A Biokom NKft. a Baranya Me-
gyei Kormányhivatal engedé-

lyével február 10-én megkezdte 
Pécs közterületein a vetésivar-
jú-fészkek eltávolítását – közölte 
a városüzemeltetési társaság.

 l PécsMa.hu
Mint írja a Biokom, a varjak a 
város több pontján szennyezik 
a közterületeket, járdákat, utcai 
bútorokat, játszótéri eszközöket, 
ami köztisztasági problémákat 
vet fel, ezért szükséges az enge-
délyezett keretek között a fész-
kek leszedése.
Február 10-én kezdték meg a 
munkálatokat a Nagy Imre úton, 
utána a Szabadság utcában és a 
Móricz Zsigmond körtéren dol-
goztak, a hét elején a Keszüi út és 
az Éva utca nyugati végén talál-
ható fészkeket távolítják el.
Ez után, a madarak költési idő-
szakában – vagyis április 30-ig 
– már csak a varjak riasztása 
lehetséges, csak a forgalmas 
járdák, játszóterek felett elhe-
lyezkedő fészekkezdeményeket 
vehetik le engedéllyel.

Zajlik a munka az Ybl Miklós utcánál: 
egyirányúsítások, zsákutca, parkolási tilalom
A munkálatok február 7-én kezdődtek az Ybl Miklós ut-

cában, forgalomkorlátozásokra és változásokra kell 
számítani a területen. 

 l PécsMa.hu
Jó ütemben zajlik a települési mélyvonal csapadékvíz-elve-
zetésének korszerűsítése – közölte az önkormányzat. Mint 
írják, az Ybl Miklós utcában február 7-től délről észak felé 
haladva, mintegy 100 méteres szakaszon kezdődtek meg a 
munkálatok. Amit tudni kell:

 ÄA csapadékvíz-csatorna az út keleti tengelyébe kerül.
 ÄA kivitelezés az útpadka vonalában történik majd, és mi-
vel a tömegközlekedési járművek bekanyarodása a Ve-
ress Endre utca felől ezáltal nem lesz lehetséges, ezért az 

Ybl Miklós utcát az Építők útja kereszteződéstől a Veress 
Endre utcáig egyirányúsítják északról déli irányba.
 ÄAz ellenkező irányú forgalmat a Berze Nagy János utca, 
Veress Endre utca és az Építők útja közötti szakaszának 
délről északra történő egyirányúsításával vezetik el.
 ÄElőreláthatólag február 21-től a csapadékvíz-csatorna 
kivitelezési munkálatai miatt a Szőnyi Ottó utcát lezár-
ják, az zsákutcává válik, így megközelítése csak a Páfrány 
utca felől lesz lehetséges.
 ÄA helyreállítási munkálatokat követően a műjégpálya előtt, 
a Veress Endre utca déli oldalán lévő korlátozások nyugati 
irányba tolódnak, ezáltal a lezárt szakasz rövidebb lesz.
 ÄA közforgalmi utakon, a korlátozások területén 30 ki-
lométer/órás sebességkorlátozás és parkolási tilalom is 
érvényben lesz.

Márki-Zay Péter kormányfőjelölt 
részvételével tartott február 

11-én kampánynyitót az ellenzék Pé-
csett, a Széchenyi téren. A rendez-
vényen, amire több száz ember volt 
kíváncsi, a két pécsi ellenzéki képvi-
selőjelölt, dr. Szakács László és dr. 
Mellár Tamás, valamint Dobrev Klá-
ra, és Péterffy Attila polgármester is 
részt vett.

 l Nimmerfroh Ferenc
Péterffy Attila arról beszélt, hogy a 
pécsiek 2019-ben az önkormányzati 
választásokon már kimondták, hogy 
elég volt a gazdátlanságból, a követ-
kezmények nélküliségből, és elég volt 
a Fideszból. Kijelentette: elérkezett az 
idő a rendszerváltásra, a NER helyett 
egy új, igazságosabb rendszerre van 
szükség.
Ugyanerről beszélt Dobrev Klára is, aki 
azt mondta: április 3 után Magyarország 
végre egy tisztességes, demokratikus, eu-
rópai, igazságos ország lesz.Dr. Szakács 
László arról beszélt, hogy a kormány 
számára Pécs kevesebb, mint Győr vagy 
Debrecen. Elveszik a pécsiek pénzét, és 
másoknak adják, hogy ott legyen belőle 
út meg játszótér - fogalmazott.
Dr. Mellár Tamás országgyűlési kép-
viselő, a Baranya 1-es választókerület 

ellenzéki jelöltje emlékeztetett, febru-
ár 12-én kezdődik a kampány, és az 
ajánlásgyűjtés. A megjelentektől azt 
kérte, segítsék az ellenzéki jelölteket 
aláírásukkal. Április 3-án nemcsak 
kormányváltás lesz, hanem rendszer-
váltás is - mondta.
Aztán arról beszélt, hogy 2010 után a 
Fidesz-kormány módszeresen felszá-
molta a rendszerváltás vívmányait és 
alapelveit. Hangsúlyozta: az ellenzéki 
pártok végre össze tudtak fogni, meg-
van az együttműködés, elkészült a kor-
mányprogram.
Márki-Zay Péter kormányfőjelölt azzal 
kezdte, hogy az elmúlt napok politikai 
fórumain az országban ennyi embert 
még nem látott, mint itt Pécsen. Mint 
mondta, rendszerváltó hangulat van 
Magyarországon. Aztán arról beszélt, 
hogy Orbánék szétverték az oktatást, 
az egészségügyet, lezüllesztették a mé-
dia nagy részét, rengetegen haltak meg 
a járvány alatt, az EU legszegényebb és 
legkorruptabb országává vált Magyar-
ország.
“Hazudnak, mert tovább akarnak lop-
ni” – mondta az Orbán-kormányról.
Szerinte Magyarországon új pártál-
lam épül, visszatértünk az 1990 előtti 
világba, ahol a politikusok nem szol-
gálják az embereket, hanem csak a 

saját gazdagodásuk érdekében tevé-
kenykednek. A miniszterelnök-jelölt 
beszélt arról is, hogy a kormányváltás 
után kompenzálni fogják a kormány 
által háttérbe tolt, elvonásokkal sújtott 
ellenzéki településeket, például Pécset 

is. Elmondta, soha nem volt ennyire 
jó esély a zsarnok legyőzésére, de csak 
akkor, ha minden kicsi ebben az or-
szágban felemelkedik. “Ötven napunk 
van arra, hogy megcsináljuk a csodát” 
– jelentette ki.

“Ötven napunk van rá, hogy megcsináljuk a csodát”
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Alig több mint fél éve jött létre a 
Pécs Városi Tőkealap, de a gaz-

daságfejlesztési projekt keretében 
hamarosan megtörténhet az első tő-
kefinanszírozási folyósítás is, amely 
gazdasági fellendülést hozhat a fi-
nanszírozott vállalkozásnak és Pécs 
városának is – derül ki az önkormány-
zat közleményéből.

 l Szakács Miklós
Tavaly decemberben adott hírt arról 
az önkormányzat, hogy a Pécs Váro-
si Tőkealap keretében a közeljövőben 
több ígéretes projektterv is zöld utat 
kaphat. Az év végével három tőke-
igényt nyújtottak be a Focus Ventu-
res Tőkealap-Kezelő Zrt. felé, amely 
megkezdte annak vizsgálatát, hogy a 
beadott projektek az alapkezelő befek-
tetési irányelveinek és alapvető felté-
teleinek megfelelnek-e. Az alapkezelő 
feladata még a tervek feldolgozása és 
elemzése során megállapítani a cégek 
jelenlegi értékét. Ennek célja meghatá-
rozni azt, hogy az a pénzösszeg, ame-
lyet a cégek kérnek a terveik finanszí-
rozására, teljesíthető-e, és hogy ezért 
az összegért mekkora tulajdonrészhez 
jut az adott cégekben a Pécs Városi Tő-
kealap – áll a közleményben.
Nem is kellett sokáig várni, a tavaly jú-
liusban elindított vállalkozásfejlesztési 

program az év elejére elkönyvelhette 
első sikerét: az első beadott projektet 
az alapkezelő elfogadta, és továbbítot-
ta ahhoz a döntéshozó szervezethez, 
amely a projektinformációk alapján 
elbírálta a tőkefinanszírozás támogat-
hatóságát.

A január 26-i Befektetési 
Bizottsági ülés egyben a 
Pécs Városi Tőkealaphoz 

kötődő döntéshozó 
grémium alakuló ülése is 

volt. 

A bizottság az alap befektetési dön-
téseit előkészítő döntéshozó testület, 
tagjai olyan szemmel vizsgálják meg a 
beadott projekteket, hogy azok meny-
nyire vannak összhangban a város és a 
régió fejlesztési elképzeléseivel. A tes-
tületbe ezért Pécs önkormányzata két 
tagot (Ruzsa Csaba alpolgármestert és 
dr. Csizmadia Pétert, a Fidesz frakció-
vezetőjét), a Focus Ventures Zrt. pedig 
egy tagot delegál (Rendek Zoltán be-
fektetési igazgatót).
Az ülésen a tagok egyöntetűen fogad-
ták el Ruzsa Csaba alpolgármestert 
a bizottság elnökének. Majd Gyenes 
Réka, a Focus Ventures Zrt. befekte-
tési menedzsere mutatta be és értékel-

te a beadott fejlesztési projektet és az 
igényt benyújtó céget. A menedzser 
ezután felkérte a tagokat, hogy érté-
keljék az előterjesztett befektetési le-
hetőséget, majd döntsenek a projekt 
finanszírozhatóságáról.
Ruzsa Csaba megerősítette: a város ér-
deke, hogy olyan fejlesztéseket támo-
gasson, amelyek a tőkealap nyújtotta 
finanszírozás által is meg tudják találni 
számításaikat. Fontos, hogy a cégek 
tőkeerőssé tudjanak válni, és ezáltal a 
város és a régió fejlődését segíthessék.
– A helyi vállalkozások helyzetbe ho-
zásának egyik első lépése volt, hogy 
megkönnyítettük a kisebb cégek te-
lekhez jutását a Déli Ipari Parkban, 

ahol különböző adókedvezményeket 
és számukra megfelelőbb méretű tel-
keket kaphatnak a betelepülő kkv-k. 
A vállalkozások finanszírozási hely-
zetének javítása, segítése érdekében 
hoztuk létre a 3 milliárdos Városi Tő-
kealapot is. „Reméljük, hogy ez a kö-
zeljövőben akár ipari fejlesztéseknél, 
csarnoképítéseknél is fontos szerepet 
játszhat a beruházások finanszírozásá-
ban” – mondta Ruzsa Csaba.
A bizottság az egyeztetés és szakmai 
értékelés után egybehangzóan pozitív 
döntést hozott a projektet illetően, a 
banki vizsgálatot követően pedig már 
csak a szerződéskötés és a folyósítás 
van hátra.

Aláírták: Pécs vezetői 
visszautalják a plusz illetményt
Péterffy Attila, Pécs polgármestere és mindhárom alpolgármester alá-

írták a nyilatkozatot február 5-én, mely szerint visszautalják a kor-
mány által kiszabott nettó béremelésük összegét a városnak. 

Péterffy Attila erről hivatalos közösségi oldalán posztolt. Mint egy korábbi 
közlemény szövegére is emlékeztetett, nem ért egyet a kormány által meg-
állapított, 25 százalékos illetménynöveléssel.
Úgy fogalmazott: Pécs nehéz költségvetési helyzetben van, így a tisztségvi-
selők bérének emelése sem elvárt, sem etikus nem lehet.
A bejegyzésből továbbá kiderült, hogy Nyőgéri Lajos, Ruzsa Csaba és Zag 
Gábor alpolgármesterek szintén visszautalják a fizetésük és költségtérítésük 
emeléséből származó különbözetet az önkormányzatnak.

Hamarosan megvalósulhat az első tőkefinanszírozási folyósítás

Ruzsa Csaba Ruzsa Csaba 
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A büntetlen előéletű, nyugdíj előtt álló pécsi ta-
nár pere nyáron folytatódhat.

 l Pernecker Dávid
Ahogy arról korábban beszámoltunk, idén január 
elején kezdődött volna a személyi szabadság meg-
sértése miatt – sokak szerint igazságtalanul – 170 
ezer forintos bírságra ítélt pécsi pedagógus, Jancsula 
Dezső büntetőpere, azonban a tárgyalást akkor vé-
dője kérésére február 9-ére halasztották.
A február 9-ei, szerdai előkészítő tárgyaláson a ta-
nárnak az ügyészség ugyan a korábbinál enyhébb 
ítéletet – megrovást – ajánlott, azt azonban Jancsula 
nem fogadta el, ugyanis nem érzi magát bűnösnek. A 
per júniusban folytatódik.

Mint ismert, a 61 éves magyar–
történelem szakos pedagógust 

személyi szabadság megsértésének 
bűntettével vádolják, miután 2020 
őszén a Nevelési Központ (Jancsula 

iskolája) előtt összeszólalkozott egy 
tiltott helyen cigarettázó 16 éves fiúval. 
A vita elmérgesedett, Jancsula percekig 
nem engedte el a fiatalt, megpróbálta 

felvinni az igazgatóhoz.

A bíróság ezért tárgyalás nélkül 170 ezer forint pénz-
büntetésre ítélte az esetről készült felvételek és tanú-
vallomások alapján.
A büntetlen előéletű, 36 éve tanító, nyugdíj előtt álló 
Jancsula fellebbezett az ítélet ellen, mivel ha azt ak-
kor elfogadta volna, elvesztette volna állását (bűn-
cselekményben elmarasztalt személy legalább 3 évig 
nem lehet közalkalmazott) és biztos megélhetését is.
Jancsula ügyvédje egyébként korábban eljárási ke-
gyelmi kérvényt nyújtott be Áder János államfőhöz, 
és azt szeretnék, ha az indítvány elbírálásáig felfüg-
gesztené a bíróság a pert.
A pedagógus mögé kisebb mozgalom állt az esetet 
követően, támogatói szerint Jancsulát igazságtalanul 
marasztalták el. 

Sokan álltak ki a tanár mellett: 
korábban közel hétszázan tüntettek érte 

Pécsen.

Tanítványainak szülei és volt diákjai petíciót is in-
dítottak a tanár felmentéséért, mondván, Jancsula 
azt tette, ami a feladata: próbálta megvédeni a gye-
rekeket, és fenntartani a rendet az iskolában. Sőt, 
több politikus is kiállt a pedagógus mellett, akik 
felvetették, hogy a hasonló esetek megelőzése érde-
kében jogszabály-módosítással kellene többletjogot 
biztosítani a diákokra vigyázó tanároknak. A Peda-
gógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ne-
vében tavaly ősszel küldött közleményt lapunknak 
Nagy Erzsébet, a PDSZ pécsi ügyvivője, amelyben 
árnyalják az esetet és hangsúlyozzák, hogy kiállnak 
Jancsula mellett.
„A PDSZ kiáll Jancsula Dezső tanárkolléga mellett, 
mivel az iskola tanulói és az ott dolgozó felnőttek vé-
delmében lépett fel az iskola épületéhez rendszeresen 
odajáró, randalírozó fiatalokkal szemben. Az iskola 
hiába tett lépéseket, a mai napig nem megoldott az 
odajáró gyermekek és alkalmazottak védelme a min-

dennapi atrocitásoktól. Az ilyen esetek ellen nem je-
lent megoldást az iskolaőr alkalmazása sem, mivel a 
hatályos jogszabályok szerint az iskolaőr nem járhat 
el iskolán kívüli személyekkel szemben. Egy olyan in-
tézményről van szó, amely nincs körbekerítve, nincs 
iskolaudvara sem. Az intézmény vezetője számos 
esetben kérte a rendőrség segítségét, de mire intézke-
dés történt, a renitens viselkedésű fiatalok elmentek 
a helyszínről. Jancsula Dezső egy ilyen fiatalt tartott 
vissza. Ezt a cselekedetet a bíróság tárgyalás nélkül 
hozott, és a vádirattal együtt a tanárnak postázott 
végzésében úgy ítélte meg, hogy ezzel ő a személyi 
szabadság megsértése bűncselekményt követte el.  

A tanár így, levélben értesült arról, hogy vele szemben 
vádemelés történt, és egyúttal kézhez is kapta a dön-
tést, amelynek megváltoztatása érdekében – a PDSZ 
tanácsára is – tárgyalás lefolytatását kérte, amelyhez 
joga van […] A PDSZ bízik abban, hogy a bíróság a 
tények, a történtek körültekintő vizsgálata és alapos 
mérlegelése után megváltoztatja a végzésben foglalta-
kat, megszüntetve a feltűnően aránytalan és igazság-
talan jogkövetkezményeket. A PDSZ meggyőződése, 
hogy nem Jancsula Dezső tette veszélyes a társada-
lomra, sokkal inkább az, ha a magára hagyott okta-
tásban a saját eszközeivel eljárni próbáló pedagógust 
kriminalizálják” – áll a közleményben.

Ismét megnyitotta kapuit a Melinda Közösségi Ház

Új kulturális színtérrel várja látogatóit a Pécsi 
Kulturális Központ (PKK): a tulajdonos pécsi 

önkormányzat döntése nyomán PKK Melinda Kö-
zösségi Ház néven nyitott újra a korábban KÉK 
Házként ismert épület a kertvárosban. 

 l PécsMa.hu
Február 5-én, színes farsangi családi program ke-
retében nyitották meg a hónapokkal ezelőtt bezárt 
közösségi házat a Melinda utcában: az ünnepélyes 
átadáson Zag Gábor alpolgármester köszöntötte 
az egybegyűlteket. 

Volt többek között jelmezverseny, 
gyerekműsor, álarckészítés is.

Február 7-étől pedig már meg is kezdték munká-
jukat a régi/új tanfolyamok, klubok, szakkörök. 
A PKK Melinda Közösségi Ház az előzetes tervek 
szerint hétköznapokon 9 és 20 óra között, hétvége-
ken programtól függően tart majd nyitva.
Az ott dolgozó kulturális szakemberek célja to-
vábbra is helyet biztosítani a művelődőknek, 
programokat kínálni minden korosztály számára, 
együttműködni a helyi közösségekkel, az érdeklő-
dők igényei és a kereslet figyelembevételével kiala-
kítani a színtér profilját.

Javaslatokat, megkereséseket az alábbi elérhe-
tőségeken várnak a PKK munkatársai:
• PKK Melinda Közösségi Ház
• 7632 Pécs, Melinda u. 1/1.
• +36 30 230-9943
• pecsikult.hu
• melindakh@pecsikult.hu
• facebook.com/pkkmelindakh

Jancsula Dezső nem fogadta el az enyhébb ítéletet

A pécsi tanár nem érzi magát bűnösnekA pécsi tanár nem érzi magát bűnösnek
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A Magyar Labdarúgó Szövetség 
Fegyelmi bizottsága a napok-

ban tárgyalta a PMFC–Szentlőrinc 
NB II.-es bajnokin történt szurkolói 
rendbontás ügyét. A kisebbfajta piro-
technikai bemutatót tartó drukkerek 
performansza 1,5 millió forintos bün-
tetést ért a szövetségnél – igaz a klub 
fellebbez az ítélet ellen.

 l Szakács Miklós
A január 30-i bajnoki tudósítását úgy 
zártuk, fix, hogy büntetést fog kapni 
a PMFC. Abban pedig biztosak vol-
tunk, hogy nem ússza meg a klub egy 
dádával. Ami persze nem is csoda, 
hiszen a Szentlőrinc elleni bajnokin 
nagy számban megjelenő pécsi B kö-
zép fittyet hányt a szabályokra, és füst-
bombákkal, hanggránátokkal, villanó 

gránátokkal, sőt, még egy jó fél perces 
tűzijátékkal is „kedveskedett” a mecs-
csen.
Az MLSZ Fegyelmi bizottsága február 
3-án tárgyalta ezt az ügyet, és az íté-
letet nem teszik zsebre a PMFC-nél: 
1,5 millió forintos pénzbüntetés ki-
szabását rendelte el a szövetség. Azért 
azt nem kell még készpénznek venni, 
hogy végül valóban ennyit kell majd 
kicsengetnie a klubnak, ugyanis Krá-
nicz Ákos ügyvezetőtől megtudtuk, 
hogy a PMFC fellebbez az ítélet ellen.
– Hogy ne legyen félreértés, a bünte-
tést magát elfogadjuk, ebben nincs vita 
köztünk és a fegyelmi bizottság között, 
csupán annak mértékével nem értünk 
egyet – mondta el lapunknak Kránicz.
Az ügyvezető azt is hozzátette, hogy a 
biztonsági szolgálatuk vezetőjével már 

a mérkőzés után egyeztetett, hogy pró-
bálják meg kiszűrni a lelátón azokat 
a konkrét személyeket, akik felelősek 
voltak a pirotechnika-használatért. 

Ezzel a klub igyekszik 
azt megelőzni, hogy a 
jövőben hasonló eset 

előfordulhasson.

Joggal merül fel persze a kérdés, hogy 
ennyi füstbombát és hanggránátot 
mégis hogyan lehet bejuttatni a lelá-
tóra, a klub és a biztonsági szolgálat 
tudta nélkül? Nos, a válasz viszonylag 

egyszerű: egy kis furfanggal! A biz-
tonsági őrök ugyanis megmotozzák a 
meccs előtt a drukkereket, és semmit 
nem engednek bevinni a lelátóra. Igen 
ám, csakhogy a PMFC stadionja meg-
lehetősen avítt, a magyar fociszurkoló 
pedig leleményes fajta. Lapunk úgy 
tudja, hogy még a mérkőzés előtt, a 
Szántó Kovács János utca felől, az ut-
cáról dobálták be a stadionon belülre 
az eszközöket az ultrák. Arra pedig 
nyilvánvalóan nem gondoltak, vagy 
ha gondoltak is rá, nem hatotta meg 
őket, hogy tetteikért újfent csak a klub 
fog felelni.
Fotó: Kurdi József

A pécsi származású Nagy Balázs a világ számos 
részén emberéleteket mentő, defibrillátorok-

kal felszerelt drónok fejlesztésén dolgozik Német-
országban, több tucatnyi mérnökkel, fizikussal és 
informatikussal – számolt be a HVG.hu. 

 l PécsMa.hu
Németországban évente mintegy 75 ezer ember 
szenved hirtelen szívleállást. Ilyenkor  csakis egy 
dolog számít: hogy a páciens mielőbb orvosi se-
gítséghez jusson, azzal ugyanis nagy mértékben 
növelhető a túlélés esélye. A Müncheni Műszaki 

Egyetem (TUM) „HORYZN” nevű csapata azért 
szerveződött, hogy a mentés folyamata már a men-
tők kiérkezése előtt megkezdődhessen. Ehhez füg-
gőlegesen le- és felszállni képes drónokat vetnének 
be, amik defibrillátort szállítanának a baleset hely-
színére annak reményében, hogy az ott tartózkodó 
segítők használni kezdik, és megakadályoznak egy 
tragédiát.

Az izgalmas projekt másik érdekessége 
a magyar szál: a kezdeményezés 

mögött álló csapatot egy volt pécsi 
gimnazista, Nagy Balázs koordinálja.

Sikerüket jól mutatja, hogy a csapat mostanra 
hetvenfős: repülőmérnököt, közgazdászt, fizikust, 
kémikust, informatikust és elektrotechnikust is 
találni köztük – összesen harminc nemzetből. Az 
ötlet pécsi koordinátora verbuválta össze a szak-
embereket, lényegében toborzással.
A projekt mellé már olyan cégóriások álltak be 
szponzorként, mint a Volkswagen, az Airbus és a 
Rolls-Royce. A szakértők jelenlegi legfontosabb célja 
egy kiterjedt tesztüzem, illetve a német légügyi szak-
hatóság tanúsítványának megszerzése – ezeket még 
idén szeretnék megvalósítani.

Ultrái miatt bűnhődik a PMFC, 
1,5 milliós büntetést ért a tűzijátékuk

Pécsi születésű mérnök vezényletével fejlesztenek életmentő drónokat

Defibrillátort szállítanak az eszközök Defibrillátort szállítanak az eszközök 

Egy hosszabb tűzijátékkal is „készültek”Egy hosszabb tűzijátékkal is „készültek”

Fotó: HORYZNFotó: HORYZN
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Ruzsa Csaba alpolgármester a 
Mártírok útjának problémái kap-

csán egy – a PécsMa.hu-ra készített – 
videóban mondta el és mutatta meg, 
hogy milyen az, amikor az út felújítá-
sát a legelejétől az új városvezetés 
végzi, és milyen az, amikor nem.

 l Pernecker Dávid
A Mártírok útja közismerten nehéz 
eset, nehéz örökség. Ahogy arról még 
2020-ban beszámoltunk, az új város-
vezetés szakértők bevonásával vizs-
gáltatta ki, hogy „mi ment félre” az út 
2019-es felújítása során. A szakértők 
megállapították, hogy az úton legalább 
12 helyen volt található jelentős süllye-
dés. A hibák első garanciális javítását 
2020 szeptembere és novembere kö-
zött végezték el.
Azonban a garanciális javításra tavaly 
nyáron a város mélyvonali vízelvezető- 
és csapadékvízrendszerének – az Ipar 
utca és a Veress Endre utca közötti 
szakaszon történő – fejlesztése során 
ismét szükség volt az úton.

– Több kérdés is érkezett hozzánk azzal 
kapcsolatban, hogy a Mártírok útjának 
felújításával a város tervez-e valamit és 
elégedett-e. Nem, nem vagyunk elé-
gedettek és igen, tenni fogunk azért, 
hogy ez megoldódjon – mondta Ruzsa 
Csaba alpolgármester lapunknak.
A 2019-es felújítás kapcsán kiemelte, 
hogy tudni kell: a munka egy olyan 
konstrukcióban készült el akkor, 
amelyben túl sok cég vett részt, akik a 
felújítást „kevésbé kontrolláltan” vitték 
véghez.

Ezért rendeltek és rendelnek 
el újabb garanciális 
javításokat az úton.

– Úgy gondoljuk, hogy a megoldást az 
fogja jelenteni, ha valahogy forrást te-
remtünk a megsüllyedt burkolatrészek 
teljes körű helyreállítására. Reméljük, 
hogy a pécsiek látni fogják a különb-
séget akkor, amikor a tavasz vége és a 
nyár eleje körül elkészül az útnak az a 
Veress Endre utca felé tartó területe, 

amelynek felújítását már a jelenlegi 
városvezetés koordinálta. Ott egy egy-
befüggő, nem megsüllyedt aszfaltré-
teget fognak látni. Ilyen az, amikor az 
útfelújítást mi készítjük elő, miközben 
a régit javítani fogjuk – mondta.
A fentieket egyébként Péterffy Attila 
polgármester is hangsúlyozta nemrég a 
városinfón, amikor a Mártírok útjának 
állapotáról érkezett kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy a kivitelező által vállalt, 
36 hónapos garancia keretében a kirívó 
hibákat javíttatták, és egy hasonló javí-
tássorozat várható idén is.

„Ennyi, amit jelenleg tehetünk. A 
Mártírok útjának felújítása több 
százmillió forintba került, és nem 
tudom, hogy mikor lesz a városnak 
újra ennyi pénze egy néhány éve egy-
szer már felújított útszakasz ismételt 
felújítására. Az újonnan indított re-
konstrukciók során tartós és minősé-
gi munkát várok el. A Mártírok útja 
folytatásaként, a Veress Endre utcá-
ban zajló csapadékcsatorna-építést 
követő burkolatfelújítás erre mutat 
majd példát” – mondta a városinfón 
a polgármester.

A világ 45 országában van már 
jelen a magát „mobilitási plat-

formként” meghatározó cég, amely 
Magyarországon Budapest és Debre-
cen után Pécsett is elindította taxis 
szolgáltatását. A Bolt nem bízza a vé-
letlenre a debütálást, vaskos kedvez-
ményeket kínál az indulás apropóján 
a hozzá csatlakozó sofőröknek. Más 
kérdés, hogy a jelenlegi legnagyobb 
pécsi szolgáltató, a Pannon Volán 
Taxi ügyvezetője szerint nem biztos, 
hogy hosszú távon meg tudja vetni a 
lábát Pécsett az új cég.

 l Szakács Miklós

Izgalmas piacnak 
tartják Pécset
Többen felhívták rá a figyelmünket, 
és mi magunk is hetek óta látjuk a 
Bolt hirdetését a Facebookon, amiben 
sofőröket toboroz – méghozzá Pécs-
re. Budapesten és Debrecenben már 
jó ideje szállítja a cég az utasokat, így 
persze nem is olyan meglepő, hogy 
bővülni szeretne. Mondjuk a mére-
tére így sem panaszkodhat a vállalat. 
A PécsMa megkeresésére ugyanis a 
Bolt magyarországi menedzsere, Láng 
László elmondta, hogy Európa és Af-
rika összesen 45 országában vannak 
jelen, közel 400 város utcáit róják az 
autóik, ügyfeleik száma pedig megha-
ladja a 100 milliót.
– Folyamatosan vizsgáljuk az új nyitási 
lehetőségeket, így Pécs már korábban 
is terítéken volt nálunk, mivel egy 
rendkívül izgalmas piacnak tartjuk a 
várost – indokolta a cég ide érkezését 

Láng. – Pécs nem csupán a Dél-Du-
nántúl egyik leggyorsabban fejlődő 
megyeszékhelye, hanem egy nyüzsgő 
egyetemi város is, amely egész éven át 
számos rendezvénynek és programnak 
ad otthont.

A jutalékos rendszer 
hátulütője
Persze az más kérdés, hogy vajon 
van-e akkora a pécsi piac, hogy elbír-
jon még egy szolgáltatót. A Pannon 
Volán Taxi ügyvezetője, Kovács József 
azonban nem innen közelíti meg az új 
versenytárs megjelenését.
– Nem az a kérdés, hogy elég nagy-e 
a piac, az ugyanis máris látszik, hogy 
a Bolt belépése át fogja írni Pécsett a 
szolgáltatók névsorát – mondta el la-
punk érdeklődésére Kovács József. 
– Kívülről azt látjuk, hogy az egyik 
kisebb társaságot már gyakorlatilag 
be is kebelezték, hiszen ott a 12 fős 

flottából 10 taxist átcsábítottak, de azt 
gondolom, hogy van olyan nagyobb 
versenytárs is, ahol komoly változá-
sok jöhetnek. Ami a Pannon Volán 
Taxit illeti, jelenlegi állásról tudok 
beszámolni. Most 142 sofőrünk van, 
és közülük még senki sem ment át a 
Bolthoz. Hogy ez változni fog-e, azt 
nyilván nem tudhatom, abban viszont 
biztos vagyok, hogy mi a továbbiak-
ban is versenytársai leszünk a Boltnak. 
Már, ha nekik meg fogja érni a pécsi 
szolgáltatás.

Kíváncsiak voltunk, hogy 
mit ért ez alatt Kovács, aki 
magyarázattal is szolgált.

– Az jól látszik, hogy a Bolt egy nagy 
tőkével rendelkező vállalat, ami világ-
szerte jelen van – mondta. – És azt is 
tudjuk, hogy jutalékos rendszerben 
dolgozik. Ennek az a hátulütője, hogy 

csak akkor éri meg, ha sokan fizetnek 
jutalékot. Azaz ha nincs elegendő szá-
mú sofőrjük, magyarán kevesen fizet-
nek jutalékot, akkor nem biztos, hogy 
érdemes fenntartani a rendszert. Az 
majd középtávon fog kiderülni, hogy 
képesek-e olyan méretű flottát össze-
állítani, amivel megéri nekik a pécsi 
piacon maradni.

Visszautasíthatatlan (?) 
ajánlattal toboroznak
Amikor arról érdeklődtünk az új  
taxis cégnél, hogy mikorra tervezik az 
indulást, Láng nagyjából egy hete úgy 
fogalmazott, hogy még nincs biztos 
dátuma a szolgáltatás indulásának, ez 
egy-két hónapon belül várható, amint 
összeáll egy alap sofőrflotta – ennek 
ellentmond az, amit a Pannon Volán 
Taxi ügyvezetőjétől, Kovács Józseftől 
hallottunk, nevezetesen, hogy való-
jában már február 1. óta itt vannak 
Pécsett.
Mindenesetre nem bízzák a vélet-
lenre a dolgot, és meglehetősen csá-
bító ajánlattal álltak elő. Azoknak a 
sofőröknek, akik csatlakoznak hozzá-
juk, egy elég hosszú jutalékmenetes 
időszak mellett még belépési bónuszt 
is ajánlanak.
Okostelefonra letölthető appliká-
ció segítségével lehet tőlük fuvart 
rendelni, ahol előzetes kalkulációt 
is kap az ügyfél arról, mennyit kell 
majd fizetnie. És a szokásosnak ne-
vezhető készpénzes és bankkártyás 
fizetés mellett akár közvetlenül az 
alkalmazáson keresztül is rendezheti 
az utas a cechet.

Átrendeződhet a pécsi taxis piac: már itt a Bolt is

Mártírok útja: a pécsiek látni fogják a különbséget
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Hamarosan lecsenghet az ötödik hullám, 
ám a szakértők között sincs egyetértés 

abban, hogy pontosan mikor, és mi lesz az 
után.

 l PécsMa.hu
Visszaszorulóban van a járvány, azonban a 
szennyvízadatok azt mutatják, az ötödik hul-
lám lecsengésére még várni kell – derül ki az 
ATV híradójából.
Szlávik János infektológus szerint egy-két hét 
kell még, mire mindenki fellélegezhet. Rus-
vai Miklós virológus szerint viszont akkor 
lehet csak fellélegezni, ha a kórházban ápol-
tak száma is csökkenni kezd. Mint mondta 
az ATV-nek, bár napokon belül laposodhat 
a járványgörbe, azért nyárig magas maradhat 
az esetszám, és akár egy új variáns is megje-
lenhet.
A szakember azt is közölte, senkit nem akar 
lebeszélni a negyedik oltásról, „ártani nem 
fog”, de ő nem fogja kérni, inkább fertőződni 
szeretne, úgy teljesebb védettséget szerezhet 

(nyálkahártya-immunitást is kapna, ami az 
oltással nem alakulhat ki).

Pécsen egyébként nagy az 
érdeklődés a harmadik-negyedik 

dózisok iránt, ezek teszik ki az 
oltások kétharmadát. 

Tibold Antal, a PTE oltópontjának szakmai 
vezetője kifejtette a híradóban, már több mint 
2800 negyedik vakcinát adtak be a klinikán.
A pécsi virológus, Jakab Ferenc arra számít, 
hamarosan lecseng az ötödik hullám, de nem 
lehet megjósolni előre, jön-e egy újabb, hato-
dik. Szerinte egy jól átvészelhető, nyugodt ta-
vaszi-nyári periódus után a következő őszi-té-
li szezonban látják majd meg a szakemberek, 
hogy visszatér-e a vírus, milyen intenzitással, 
variánssal és esetszámokkal.
Addig is – hangsúlyozta –, bármennyire is 
enyhék az omikron tünetei, a járványügyi in-
tézkedéseket fenn kell tartani.

Jakab Ferenc a hatodik hullámról: ősszel derülhet ki, visszatér-e a vírus

Nemrég egyetemi közleményből 
értesültünk róla, hogy egy jóte-

vő édesanya óriási örömet okozott 
a Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központ Gyermekgyógyászati Klinika 
Sebészeti Ambulanciája kis betege-
inek. De azt eddig nem tudtuk, hogy 
a bátyai Nagy családról van szó, és a 
szülők kislányuk profi kezelése után 
fejezték ki hálájukat az orvosok és 
egészségügyi szakemberek irányá-
ba: eddig mintegy 500 plüssállatot 
küldtek el a kórházba, hogy minden 
itt gyógyuló gyereknek jusson aján-
dék. 

 lMatoricz Tekla
Mint azt a gyűjtést elindító édesanya 
lapunknak elmondta, most 3,5 éves 
kislánya eddig két igen komoly kö-
nyök- és alkar-rekonstrukciós, va-
lamint ehhez kapcsolódó plasztikai 
műtéten esett át Pécsett. A kicsinek a 
beavatkozások előtt és után is fájdal-
mai voltak, szorongott, félt, így hatal-
mas segítség volt, mikor orvosa, dr. 
Józsa Gergő és csapata egy plüssállatot 
ajándékozott neki, melyet a pici a dok-
tor után „Gergő nyuszinak” nevezett 
el.

Később ez a gesztus 
motiválta a szülőket 

arra, hogy adományokat 
juttassanak el a kórház 

számára.

– Rendkívül hálásak vagyunk azért, 
amit szakmailag és emberileg a kislá-
nyunkért tettek a pécsi szakemberek, 

elsősorban a kezelőorvosa. Több kór-
házzal felvettük a kapcsolatot, de nem 
vállalták a komplex műtétet, így jutot-
tunk el végül Pécsre, ahol szerencsére 
remekül ellátták őt, és segítségünkre 
voltak a legnehezebb pillanatainkban 
is. Az első beavatkozás után kapott 
ajándékba egy plüssnyulat, amit azó-
ta is kincsként őrzünk. Anna ugyanis 
magába fordult a klinikáról hazaérve, 
nem akart beszélni senkivel a történ-
tekről.
Végül a játékának nyílt meg, „Gergő 
nyuszinak” mondta el az élményeit, 
ami segített ezek feldolgozásában.
A második műtétekor sajnos az osztá-
lyon nem voltak plüssállatok, így nem 
kaphatott, és nagyon hiányolta. Ter-
mészetesen itthon is rengeteg játéka 
van, de akkor, ott helyben lett volna 
szüksége a meglepetésre, hogy elte-
relje a gondolatait. Ekkor döntöttem 
el, hogy adománygyűjtésbe kezdek, 

hogy minden kisgyereknek járjon egy 
kedvenc, ami segít a kezelések alatt, 
megnyugtatja őket, mert ez nagyon 
sokat számít – foglalta össze Nagyné 
Rab Edina.
Az édesanya először ismerőseit és csa-
ládtagjait kérte meg, hogy feleslegessé 
vált, használt, de jó állapotú plüssál-
lataikat ajánlják fel a pécsi kórházban 
kezelt gyermekek javára. Első körben 
100 játék gyűlt össze, majd az idei ja-
nuári, második kontrollra már 400 
mackó, kutyus, nyuszi és más szép 
ölelni való figura utazott velük Pécsre 
– foglalta össze.
– Emlékszem, a váróban ültünk, mikor 
a mentő behozott egy gyermeket, akin 
látszott, hogy nagy fájdalmai vannak, 
keservesen sírt. Aztán bevitték a kez-
előbe, kis idő múlva pedig kijöttek vele 
és habár kimerült volt, de boldogan 
mesélte, hogy ajándékba kapott egy 
gyönyörű játékot a doktorbácsitól.

Anyaként a szívembe 
markolt ez a jelenet, és 

arra jutottam, nem szabad 
abbahagynom.

Szerencsére híre ment a dolognak, már 
országos szinten keresnek meg, hogy 
szeretnék támogatni a kezdeményezést, 
hihetetlen az emberek hozzáállása. A 
beérkező plüssöket mosom, fertőtle-
nítem, ha kell javítgatom, így kerül-
nek már Pécsre. A klinika dolgozói is 
nagyon hálásak, abszolút pozitívak a 
visszajelzések: azt mondják, még nekik 
is jobb érzés belépni a rendelőbe úgy, 
hogy a színes figurák várják őket. Egy 
rádióriportban az orvosunk arról be-
szélt, mekkora kötődés tud kialakulni a 
kicsikben egy, a kórházban kapott plüss 
felé – mesélte a jótékony anyuka.
Mint mondta, jelenleg is több száz 
játék várja bátyai otthonukban, hogy 
márciusban a klinikára kerüljön és 
újabb kis betegek arcára csaljon mo-
solyt, de a gyűjtés folyamatosan tart, 
így számításai szerint akár ezres nagy-
ságrendű is lehet majd az adomány. A 
község Bács-Kiskun megyében talál-
ható egyébként, körülbelül 90 kilomé-
terre Pécstől. A kis Anna remélhetőleg 
márciusban érkezik utoljára kórházi 
kezelésre ide, aztán kontrollok várnak 
rá, de a család tervei szerint a gyűjtést 
kislányuk teljes felgyógyulása után is 
folytatják.
Amennyiben valaki hozzá szeretne 
járulni a további gyűjtéshez, az Face-
book-üzenetben veheti fel a kapcsola-
tot az anyukával.

Plüssökkel a szorongás ellen: megtaláltuk a gyerekklinika segítőjét

Több száz szép játék várja a kisbetegeketTöbb száz szép játék várja a kisbetegeket

 A pécsi virológus szerint  A pécsi virológus szerint 
hamarosan lecseng az ötödik hullámhamarosan lecseng az ötödik hullám
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Pécs M. J. Város Polgármesterének alábbi önkormányzati rendelete 2022. 
január 28. napján lépett hatályba:
1/2022. (I.27.) Ör. az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének meg-
változtatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról. A közgyűlés által hozott rendeletek és határozatok a gov.pecs.hu 
oldalon/ önkormányzat menü/testületi munka almenü/ közgyűlési munka 
almenü/ hozott rendeletek vagy hozott határozatok pontja alatt érhetők el.
Pécs, 2022. február 2.

Rendelet
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 2022. február 12. 
és 25. között folytatható a választási iroda által rendelkezésre bocsátott 
ajánlóíveken.

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 azonosí-
tóját – 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 országgyűlési 
egyéni választókerületi jelöltet lehet. A választópolgár jelölési több jelöltet 
is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, 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 megsértésével 
gyűjtöttek.

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

Választási hírek

Berényi Zoltán önkormányzati képviselő februárban többször is tart fo-
gadóórát, február 23-án és 24-én Hoppál Péter országgyűlési képviselő is 
jelen lesz az alkalmakon.

Február 21., hétfő, Hősök tere:
• Szent Borbála Ház (Komlói út 195) 16.30–17.30
• Török István utca 12. (a volt mozi) 17.30–19.30

Február 23., szerda, Vasas:
• Berze Művelődési Ház (Szövetkezet utca 13.) 16.00–17.30
• Vasasért Egyesület Székház (Bencze József utca 6., könyvtár) 17.30–

18.30

Február 24., csütörtök, Hird:
• Faluház (Harangláb utca 16.) 16.00–17.00
• Hirdi Általános Iskola (Hirdi út 20.) 17.30–18.30

Február 28., hétfő, Somogy:
• KoBeKo Művelődési Központ (Búzakalász utca 47.) 16.00–17.00
• Kodály Művelődési Ház (Somogy utca 70.) 17.30–18.30

Fogadóóra

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése február 15-én (ked-
den) 9 órai kezdettel ülést tart a Városháza nagytermében, a Széchenyi tér 
1. szám alatt. A közgyűlés nyilvános, azon bármely állampolgár jelen lehet.

Közgyűlés

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 időpontok: hétfő: 8.00–17.00 – Valentin-napi véradás lesz játékkal 
és meglepetéssel! csütörtök: 8.00–17.00. kedd, szerda, péntek: 8.00–15.00.
Külső véradási helyszín: Pécs Plaza (Megyeri út 76.): február 20. 10.00–13.00.
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, adjon vért. Az intézetek nyitva vannak, a véradások helyszínei 
biztonságosak, ügyelnek a véradók és a munkatársak egészségére.
Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím- és 
tb-kártyáját. 

Véradások február 14–20. 
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LAKÁS
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
Eladó lakás 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

Energetikai tanúsítvány. 
Telefon: 06/20/462-9891
Pécs, Eszék utcában 3 szobás, 68 nm-es, 
I. em., műanyag ablakos, 
felújított, panellakás. Ár: 28 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.

Belvárosban 44 nm-es, 1 szoba, 
nappalis, erkélyes, felújított téglalakás. 
Ár: 28,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Belvárosban 68 nm-es, 2 szoba, konyha, 
étkezős téglalakás. Ár: 38,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

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

Corvin Ottó utcában földszinti, 33 nm-es, 
felújított lakás eladó. Irányár: 9,1 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Új építésű, kertkapcsolatos társasházi 
lakás Kertvárosban eladó. A 3 szobás, 
étkezős, 116 nm-es, garázsos, 
körpanorámás, 2 teraszos lakás 
eladó. Irányára: 62,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Nagy L. király úton, 2 szobás, 47 nm-es, 
felújított, IX. emeleti lakás szigetelt 
házban. Ár: 26,9 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

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

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

Belvárosban forgalmas helyen, mégis 
csendes lakás, 54 nm, galériás, felújított, 
21 MFt. Telefon: 06/30/237-5932

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

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

Eladó lakást keresek Egyetemváros-
ban és környékén, kp. 06/70/318-4000

Belvárosi, 36 nm-es, két félszobás+ 
16 nm-es, fedett teraszos önkormányzati 
lakásom nagyobbra cserélném. 
Telefon: 06/30/879-9987

INGATLAN
Értékbecslés. Telefon: 06/70/318-4000
Pellérd-Menyecskevölgyben, 
50 nm-es, 1 szobás, lakható hétvégi ház 
kúttal. Ár: 8 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

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
Szabadszentkirályi, 60 plusz 30 nm 
teljesen felújított családi ház 3000 nm 
gazdálkodásra alkalmas telekkel, teljes 
bútorzattal eladó. Ár: 25,2 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

Eladó garázst vennék.
06/70/304-8038

Kertvárosban 80 nm-es családi ház, 
75 nm befejezetlen tetőtérrel, plusz 
különálló 37 nm-es lakrésszel, 750 nm 
telekkel eladó. Irányár: 59 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Hirden 70 nm-es, könnyűszerkezetes, 
jelen pillanatban raktárként használt 
ház 1700 nm telekkel eladó. Irányár: 
11,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Pécsudvardon 950 nm építési telek eladó. 
Irányár: 3,7 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Szigeti városrészben 200 nm, 
kétszintes családi ház, 475 nm 
telekkel eladó. Irányár: 53,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Könyök utcai, 73 nm-es, galériázott, 
fiatalos ingatlan eladó. Irányár: 22,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Bokor utcában 2 szintes családi 
ház eladó. Irányár: 67,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Tiborc utcából nyíló 200 nm-es, 
2 kétszintes családi ház, 475 nm 
telekkel eladó. Irányár: 53,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
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 lakást, ingatlant keresek
egyetemvárosban kp-ért.

06/70/318-4000

Ispitaalján, kedvelt és ismert utcában, 3 
lakásos lakóház, kerttel, garázzsal és 
melléképülettel /38 nm, 47 nm, 110 nm/. 
Irányár: 48 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Uránváros központi részén, 246 nm-es, 
jól bejáratott üzlet, földszinti üzlettérrel, 
alagsori raktárakkal, több funkciós 
lehetőséggel. Irányár: 58 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

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

Ispitaalján 2 lakásos, felújítandó 
lakóház eladó 54,9 MFt-os irányáron. 
Telefon: 06/30/237-5932

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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Abaliget központi részén 80 nm-es, 
3 szobás, részben felújított lakóház, 
200 nm-es melléképülettel, 700 nm 
kerttel. Irányár: 17,5 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
Belvárosi, újszerű, 3 szintes, 300 nm-es, 
7 szobás, exkluzív lakóház, 30 nm-es 
terasszal, tároló+garázsokkal. Irányár: 
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. Irányár: 
57,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Nyugati-Kőhíd dűlőben 1000 nm-
es építési telek eladó 11 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Eladó Nagypeterd szőlőhegyi, saját 
tulajdonú téglaépület lakható. 1 szoba, 
főzőfülke, pince, villany van. Ciszterna, 
melléképületekkel, gyümölcsfákkal 
zártkert. Autóbeállóval, köves úttal, 
buszmegálló 5 percre. Iár: 3,4 MFt. 
Telefon: 06/20/459-4996, 72/435-766
Pellérden, a szőlőhegyen zártkert 
eladó, 1187 nm, áram, ciszterna, 30 nm 
épülettel. Telefon: 06/20/443-8791

BÉREL-KIAD
Kiadó lakást keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Külföldi ügyfelem részére kiadó ingatlant 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Kiadó belvárosi beállót vagy 
garázst keresek hosszú távra. 
Telefon: 06/30/929-9180
Egyedülállónak Kertvárosban albérlet 
kiadó. Telefon: 06/30/294-8063

Pécsen, a Wass Albert úton, külön 
bejáratú, összkomfortos, bútorozott, 
gázfűtéses szoba, konyha, fürdő albérletbe 
kiadó. Egy dolgozó személy részére. Előtte 
személyes elbeszélgetés. Ár: 53 EFt 
rezsivel. Telefon: 06/70/236-2877

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő harmadnaponként 
éjszakás műszakot vállal Belváros, 
Mecsek. Telefon: 06/30/719-1603
Műanyag nyílászárók beépítésére 
gyakorlattal rendelkező munkatársat 
keresek. Telefon: 06/70/638-6402
Házi betegápoló munkát keres. 
Telefon: 06/70/626-5854
Kőműves, ács, festő, segédmunkás 
munkavállalókat keresek kiemelt 
bérezéssel. Jelentkezés rövid 
bemutatkozással: repassyetele@gmail.com
Nyugalmazott ingatlanközvetítőt 
keresek közelgő vizsgámra felkészítőt. 
Telefon: 06/30/551-5989, 15-18 óráig.
Keresek 1 fő kőművest családi 
ház építéséhez, napi fizu. 
Telefon: 06/70/429-6168
Portást felveszek belvárosi üzletházba. 
Telefon: 06/70/673-8578

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
Megértő, kedves hölgy ismeretségét 
keresem, 158/78/62 éves férfi. 
Telefon: 06/70/739-2282

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
Harmonikázni, táncolni, sakkozni 
szerető szabadidőpartnert keresek. 
„Keringő” jeligére a Pécsi Hírek 
hirdetőbe, Széchenyi tér 1.
Társamat keresem 52 éves férfi. 
Telefon: 06/70/209-1085

SZOLGÁLTATÁS
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056

Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

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
Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

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
Tetők beázására, leázására 
javítást vállalunk garanciával. 
Telefon: 06/30/384-9072

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
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

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

Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993
Lakás-, fürdőszoba-felújítás, festés-
mázolás, víz, villanyszerelés, 
kőművesmunkák. Gyors és precíz 
munkavégzéssel, garanciával. 
Telefon: 06/30/529-1075
Lapozás, csempézés. Telefon: 
06/70/520-9981

Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Fodrász házhoz megy (Ildikó). 
Telefon: 06/70/582-0720
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Lakásürítés, lomtalanítás kedvező 
áron. Telefon: 06/30/695-7668
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komplett fürdőszoba felújítás, teljes 
körű ügyintézéssel. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307

Redőny, szúnyogháló javítás, 
újak készítése, nyílászárók 

műanyagból, fából, alu redő-
nyök motoros kivitelben.

Kedvezményes áron, -20%
06/70/352-0752 
06/30/780-9636

Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpin munkák. Balázs 
Péter. Telefon: 06/30/977-1801
Lakásfelújítást, burkolást, kisebb 
kőművesmunkát vállalunk. 
Telefon: 06/30/831-2344

apró2022. február 14.pécsi hírek 13



Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Vízszerelés, villamos javítások, csőtörés 
elhárítása. Telefon: 06/70/774-1140
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Lakatosmunka, kisebb javítások, 
szerelések. Telefon: 06/70/774-1140
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Homlokzatszigetelés, burkolások, 
betonozás, térkő. Telefon: 06/30/430-0122
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Lomtalanítást és fuvarozást 
vállalok. Telefon: 06/20/805-5041
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583

Kőműves munkálatok, 
térkő, falazás, festés.

06/70/352-0752 
06/30/780-9636

Szobafestést vállalok garanciával. Telefon: 
06/50/107-5566
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Bútor összeszerelést, asztalosmunkát 
vállalok. Telefon: 06/30/393-0842
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb kosaras munkák. 
Telefon: 06/20/371-7019
Faredőny-javítás, gurtni 
csere, szúnyoghálók, szerelés. 
Telefon: 06/30/859-8118
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872
Családi házak homlokzati hőszigetelése. 
Telefon: 06/20/442-7602
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Kőműves és bádogos munkát garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Nagyik klubja: fogyatékkal élők, 
idősek gondozása, Bioptron kezelés, 
otthon végezhető munkalehetőség, 
adósságbehajtás, családok kibékítése, 
ingatlanközvetítés. 5 országban ma élő 
magyar költők verseivel havi egyszer, 
unokáikkal Művelődési Házban várjuk 
Önöket. Pécsett, családi háznál helyiséget 
keresünk bérlésre. Újszerű állapotú 
adományok felajánlhatóak babavárástól 
aggastyán korig. Gyermekorvosok, 
lelkészek segítik programunkat. 
Önkénteseket, munkatársakat 
várunk szeretettel. Telefonügyelet: 
15-18 óráig: 06/30/551-5989

Mindennemű fuvarozás billencs 
kisteherrel, épületbontás, tereprendezés, 
kézi-gépi. Telefon: 06/70/429-6168
Matractisztítás, atkamentesítés, 
higiéniai tisztítás, matrac és egyéb 
kárpit felületek (száraz-nedves). Telefon: 
06/30/402-9926, 06/30/097-2477
KATÁS adóbevallás készítés. 
Telefon: 06/30/676-0922
Parkettázás, festés-mázolás, 
kőművesmunkák, javítások, 
burkolás azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/70/785-3013
Kisebb-nagyobb kőművesmunkák, 
lamináltparkettázás, burkolás, 
festés, azonnali kezdéssel. 
Telefon: 06/70/785-3013

VEGYES
Jóslás, rontáslevétel, auraerősítés. 
M. Zsóka Pécs, Citrom u. 2-6. 
I. em. 5. Bejelentkezés előny. 
Telefon: 06/20/287-0135
Kád, mosdókagyló, zuhanytálca, csempe 
felújítása. 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
Eladó: hűtőtáska, 3 szifon, 
kenyérsütő gép, kombinált 
hűtőszekrény. Telefon: 72/740-626

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Horgászfelszerelés eladó. Telefon: 
06/20/416-5861

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

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
Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécsen). Telefon: 06/30/982-8518
Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig, ingyenes lomtalanítás. 
Telefon: 06/30/341-3165

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
Színesfémet és ócskavasat veszek, házhoz 
megyek. Telefon: 06/20/805-5041
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
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Marika. Telefon: 06/30/851-5421

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

Emléktáblát avattak a székesegyháznál az 
ókeresztény sírkamrák „megmentőjének”

Somogyvári Imrére, az 1991-ben létrejött Alapítvány a Pécsi Ókeresz-
tény Sírkamrák Megmentésére civil szervezet egyik alapítójára, tit-

kárára emlékeztek ezzel, születésének 95., halálának 4. évfordulóján.

 l PécsMa.hu
Somogyvári Imre okleveles bányamérnök Szombathelyen született 1927. 
február 11-én, 2018. január 17-én hunyt el Pécsett.
Az alapítvány létrejötte után kuratóriuma első feladatának az egyes számú, 
Péter–Pál sírkamra gyors helyreállítását, majd a további feltárások elindí-
tását határozta meg. Somogyvári Imre közel két évtizedes munkájának, 
kapcsolatainak eredménye, hogy a pécsi ókeresztény sírkamrák megőr-
zése, feltárása, szakszerű műemléki helyreállítása még a 2000. évi sikeres 
világörökségi pályázat előtt elindult és Pécs/Sopianae ókeresztény temetője 
elnyerte az UNESCO Vi-
lágörökség címet.
Az Alapítvány a Pécsi Óke-
resztény Sírkamrák meg-
mentésére civil szervezet 
kuratóriuma most méltó 
emléket állított Somogyvá-
ri Imre tevékenységének, 
márványtámlát avattak tisz-
teletére február 11-én, mely 
a székesegyházi plébánia 
épületének nyugati falára, 
Petrovich Ede és Gosztonyi 
Gyula táblája mellé került.
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