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Aláírásgyűjtést indított Péterffy 
Attila polgármester, hogy a pé-

csiekkel közösen érvényesíthesse a 
város érdekeit a kormánnyal szem-
ben.

 l Szakács Miklós
Péterffy Attila polgármester február 
16-án aláírásgyűjtést indított: azt sze-
retné, ha a városvezetés Pécs lakosaival 
együtt juttatná a kormányzat tudtára, 
hogy a városnak visszajár az, amit el-
vettek tőle. Azt szeretnék elérni, hogy 
a kormány biztosítson hitelmoratóri-
umot a korábbi, fideszes városvezetés 
által felhalmozott adósság idei, 1,75 
milliárd forintos törlesztőrészletére, 
valamint hogy a város visszakapja a 
gépjárműadóból – a vírushelyzetre hi-
vatkozva – elvont 40 százalékot.
Az aláírásgyűjtés bejelentésekor a tel-
jes városvezető frakciószövetség ott 
volt a Pécsi Nemzeti Színház előtt, 
Péterffy Attila polgármester mellett 
pedig felszólalt Márki-Zay Péter az 
ellenzék miniszterelnök-jelöltje, vala-
mint Mellár Tamás és Szakács László 
országgyűlési képviselők is.
– Nagyon fontos tisztázni, hogy nem 
ajándékot kérünk a kormánytól, ha-
nem levegőt. Levegőt Pécs számára. 
Amikor 2019-ben a város vezetésére 
jelentkeztünk, sok mindenre fel vol-
tunk készülve, hiszen pontosan tud-
tuk, hogy mekkora adósságot hagy 
maga után az előző városvezetés. 
Vannak azonban dolgok, amikre nem 
lehetett felkészülni. A járványügyre 
hivatkozva drasztikusan lecsökkentett 
iparűzésiadó-bevételre például nem 
készülhettünk fel. Azzal sem számol-

hattunk, hogy a gépjárműadóból ránk 
eső 40 százalékot elvonják, ez évi 430 
millió forint kiesést jelent, aminek 
nagyon jó helye lenne a pécsi utak fel-
újítása körül. Nem lehetett felkészül-
ni arra sem, hogy ingyenessé teszik a 
parkolást, ami 2020-21-ben összesen 
700 milliós kiesést jelentett – közölte 
Péterffy Attila. 
A polgármester elmondta, hogy 2020-
ban 3,4 milliárd forint esett ki a költ-
ségvetésből a vírus miatt, de a közös 
teherviselés jegyében ezt vállalta Pécs, 
nem kért kompenzációt sem. A tavalyi 
esztendőben realizált 5,77 milliárdos 
bevételkiesésből azonban csak az ipa-
rűzési adó részét kompenzálta a kor-
mány egy kisebb, 340 milliós támoga-
tás mellett.
– Ha ide vesszük a reptér üzletrész-ér-
tékesítéséért kapott 1 milliárdot, ami 

nem kompenzáció ugyan, de legalább 
bevétel, akkor is 2,3 milliárd forint áll, 
amit semmilyen formában nem kapott 
vissza a város.

Péterffy elárulta, hogy 
a pénzügyminisztérium 

már válaszolt is az 
önkormányzatnak a 

hiteltörlesztési moratórium 
igénye kapcsán, a válasz 

pedig egy egyértelmű nem.

Azaz – folytatta – a kormány nem 
akarja megengedni, hogy az 1,77 mil-
liárdos részlet kifizetését elhalasszák. 
A polgármester éppen ezért tartja na-
gyon fontosnak, hogy minél többen 
támogassák Pécs érdekeit aláírásukkal. 
Az aláírásgyűjtés április 2-ig tart majd, 

és a PécsMa kérdésére válaszolva Pé-
terffy Attila azt mondta, hogy ha leg-
alább 10 ezer szignó összejön, ő már 
nagyon boldog lesz. Ennyi aláírással 
ugyanis szerinte kellő társadalmi tá-
mogatás lesz az ügy mögött ahhoz, 
hogy eredményesen lehessen képvi-
selni a pécsi érdekeket.
Márki-Zay Péter megköszönte Pécs 
polgármesterének, hogy ilyen bát-
ran áll ki a települése érdekei mellett, 
egyúttal támogatásáról biztosítot-
ta a várost. Úgy fogalmazott, hogy 
ha a pécsiek segítségével április 3. 
után kormányváltás lesz, akkor visz-
sza fogják állítani Magyarországon az 
önkormányzatiságot, és akkor nem 
fordulhat elő többször, hogy egy-egy 
település politikai alapon kaphat, vagy 
épp nem kaphat állami támogatást.
Mellár Tamás is kiállt Péterffy kez-
deményezése mellett, megerősítve 
azt, hogy a társadalmi nyomás nagy 
segítség lehet az ilyen nehéz helyzet-
ben lévő önkormányzatoknak – majd 
beszéde után rögtön alá is írta az ívet. 
Akárcsak Szakács László, aki emellett 
nyilvánosan szólította fel Hoppál Pé-
ter fideszes országgyűlési képviselőt, 
hogy jöjjön, és az aláírásával ő is fejez-
ze ki azt, hogy nem csak a kormány, 
hanem Pécs érdekeiért is képes kiállni.
Péterffy Attila kezdeményezésére a Fi-
desz pécsi frakciója sajtóközleményben 
reagált. Szerintük a polgármester „2,5 
év regnálás után csődközelbe kormá-
nyozta Pécset”, ezért pedig a kormányt 
hibáztatja. A közleményben felszólítot-
ták a polgármestert, hogy „ne üres po-
litikai kampányokban jeleskedjen, ha-
nem végre lásson hozzá a munkához”.
A városvezető Pécs Jövője Frakciószö-
vetség erre azt a választ adta, hogy a 
„hazugságoktól hemzsegő” közlemény 
miatt az egyetlen elfogadható bocsá-
natkérés „a helyi fideszes képviselők 
részéről az, ha a pécsiek érdekében 
aláírják az íveket”.

„Nem ajándékot kérünk a kormánytól, hanem levegőt”
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Pécsett tartotta meg február 17-án elnökségi 
ülését a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. 

 l Szakács Miklós
A Gémesi György elnökölte Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége (MÖSZ) sajtótájékoztatón számolt 
be arról, 10 pontos javaslatcsomagot állítottak ösz-
sze, mely kérdésekben kell azonnali lépéseket tennie 
az április 3. után megalakuló kormánynak. Péterffy 
Attila polgármester, Márki-Zay Péter miniszterel-
nök-jelölt és Karácsony Gergely, Budapest főpolgár-
mestere is részt vett az eseményen.  
– Összeállítottunk egy 10 pontos listát, amely a leg-
égetőbb problémákat mutatja meg. Ezt az összes ön-
kormányzati szövetségnek elküldjük, szeretnénk egy 
széles körű párbeszédet elindítani – mondta Gémesi, 
hozzátéve, hogy Orbán Viktor és Márki-Zay Péter is 
megkapja a 10 pontot.

– Mielőbb vissza kell állítani az önkormányzatok 
önállóságát. Elvárjuk a következő kormánytól, 
hogy a helyi közösségek önrendelkezését ne gá-
tolja, hanem támogassa. Hogy ne a kormány hoz-
zon meg olyan döntéseket a városok feje felett, az 
ő megkérdezésük nélkül, amelyek többmilliárdos 
beruházásokról szólnak – például a PMFC stadion 
kérdése. Az önkormányzatot, a város lakóit nem 
lehet kihagyni a döntési folyamatból – szögezte le 
Péterffy Attila.
Karácsony Gergely kiemelte, a napokban két olyan 
fontos uniós döntés is született, amely szerinte meg-
állapítja, hogy Magyarország nem jogállam (Cseh 
Katalin jelentésének elfogadása, az Európai Unió 
Bíróságának elutasító döntése a magyar és lengyel 
kormányok keresete kapcsán).
– A Cseh-jelentés nyomán született döntés lehető-
séget teremt arra, hogy az önkormányzatok haszno-

sabban tudjanak felhasználni uniós fejlesztési forrá-
sokat, akár közvetlenül pályázva azokra. Azonban 
azt is tudjuk, hogy ez nem ma fog megvalósulni. 
Ezért szorgalmaznánk egy gyorsabb megoldást: áp-
rilis 3-án le kell váltani a kormányt – mondta.

Márki-Zay Péter kijelentette, hogy a 
MÖSZ 10 pontját teljes mellszélességgel 

támogatni fogja.

– A Fidesz üres kasszát fog maga után hagyni. De 
van, amit ennek ellenére is meg lehet, sőt, meg kell 
tenni. Vissza lehet adni az önkormányzatoknak az 
önállóságát, és a gépjárműadóból a településeknek 
járó részt is. Meg lehet tenni, hogy a támogatások 
politikától mentesen járjanak, és vissza lehet adni az 
oktatási intézményeket az önkormányzatoknak – fo-
galmazott Márki-Zay.

„Ne a kormány hozzon döntéseket a városok feje felett”

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének 10 pontja
1. Az új országgyűlésnek az önkormányzatokkal egyeztetett határozatban 

kell megerősítenie a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának rendel-
kezéseit, elismerni a helyi önkormányzatokat mint a demokrácia egyik 
alapintézményét, a helyi közügyekben való elsődleges kompetenciájukat. 
Újra alapjogként kell elismerni a települések önkormányzásához való jo-
gát. Biztosítani kell az önkormányzatok pénzügyi önállóságát és feladata-
ikhoz mérten kell megteremteni a települések önfenntartó képességének 
alapjait.

2. Az új kormány az önkormányzatokat, az önkormányzatok szakmai és 
érdekvédelmi szövetségeit fontos partnernek tekinti, intézményesíti és 
jogszabályba foglalja a rendszeres és tényleges egyeztetési kötelezettséget.

3. Garantálni kell az önkormányzatok szervezetalakítási és társulási sza-
badságát. A kormány és az önkormányzatok közös célja a minőségi köz-
szolgáltatások biztosítása. Ezért támogatni, sőt a helyi adottságok figye-
lembevételével, az önkormányzati feladatok magas színvonalú ellátása 
érdekében ösztönözni kell a közös, térségi társulási formában történő 
feladatellátást.

4. Az első kormányzati intézkedések között döntést kell hozni a kormány 
által korábban központosított, elvont feladatok és hatáskörök (így példá-
ul az oktatási intézmények fenntartása, építéshatósági, gyámügyi felada-
tok) felülvizsgálatáról és visszaadásáról, valamint az ezekhez kapcsolódó 
igazgatási szakemberek, tulajdonosi jogosítványok, eszközök és pénzügyi 
források biztosításáról.

5. A 2022-es költségvetés önkormányzatokat érintő törvényi szabályozása 
felülvizsgálatának és korrekciójának az új kormány megalakulását kö-
vetően, két hónapon belül meg kell történnie. Ennek részeként dönteni 
kell a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi szabályozásának átalakításáról, 

a vészhelyzetre hivatkozva eltörölt helyi iparűzési adó bevételkiesésének 
teljes körű kárpótlásáról és a 2020-ban elvont gépjárműadó visszaadásá-
ról.

6. A 2023. évi költségvetés és a költségvetést érintő jogszabályok előkészíté-
sébe az új kormány már vonja be az önkormányzati érdekszövetségeket. 
A törvényjavaslatok benyújtását megelőzően biztosítani kell a párbeszéd-
hez szükséges szakmai információkat, melyek lehetőséget teremtenek a 
megalapozott egyeztetésekre és az önkormányzati javaslatok figyelembe-
vételére.

7. A következő költségvetési év tervezésével együtt – az átláthatóság és ki-
számíthatóság jegyében – kell megtenni az új helyi feladatokat hosszú 
távon, fenntartható módon finanszírozó forrásmegosztási és állami hoz-
zájárulási rendszerrel összefüggő jogalkotói lépéseket.

8. A nemzeti felzárkóztatási és fejlesztési célok meghatározásába, valamint 
az uniós helyreállítási alapok hatékony és transzparens felhasználásába be 
kell vonni az önkormányzatokat, a gazdasági és civil közösségi szereplő-
ket.

9. Az új kormánynak – az érdekképviseletekkel egyeztetve – fenntartható és 
értékálló bérrendezést kell végrehajtania, mellyel elismeri az önkormány-
zati dolgozók munkáját és visszaadja a közigazgatási szakma becsületét az 
állami és önkormányzati hivatalokban.

10.  A helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztéséhez és a kormányzati 
szintű párbeszédhez szükséges szakmai háttér feltételeit is biztosítani kell. 
A kormány vállaljon felelősséget arra, hogy az országos önkormányzati 
szövetségekkel közös irányítású szakmai előkészítő, információs és fej-
lesztő szervezetet hoz létre és hozzájárul annak működéséhez.
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A város idei költségvetése volt az 
egyetlen téma a február 15-ei 

közgyűlésen. A költségvetés elfoga-
dását és végrehajtását egy közel ké-
tórás vita után szavazták meg.  

 l Pernecker Dávid
Az önkormányzat idei költségvetését 
idén is 49 milliárdos mérlegfőösszeg-
gel fogadtak el. Ebből mintegy 13 mil-
liárd forint a fejlesztésekre szánt keret. 
A költségvetés emellett tartalmaz egy 
6,2 milliárdos kompenzációs igényt, 
ennyit vár a városvezetés a kormány-
zattól a járvány okozta gazdasági visz-
szaesés és az elvonások miatt. 

Nehezítő körülmények 
Ahogy nemrég megírtuk, sok tényező 
feszíti a 2022-es büdzsét. A legsúlyo-
sabb a fideszes városvezetés felelőtlen 
gazdálkodásából eredő pénzügyi örök-
ség. Pécs 2020-ban és 2021-ben kö-
zel 3,3 milliárdot törlesztett a fideszes 
adósságból, idén pedig, az előző évhez 
hasonlóan, 1,75 milliárd forintot kell 
visszafizetnie a pécsieknek az állam-
kasszába (ezzel együtt összesen még 5,3 
milliárd forintot kell törlesztenie a vá-
rosnak). Emellett az önkormányzatnak 
600 milliós plusz költséget ad az ener-
giaárak és az üzemanyagár emelkedése. 
A városi cégeknél a kötelező béremelés 
további félmilliárdos plusz költséget 
jelent tavalyhoz képest, hiszen a cégek-
nek nincs saját forrásuk erre. Ezért a 
városvezetés bérfejlesztési alapot épített 
a költségvetésbe, amit a beérkező bevé-
telekből folyamatosan töltenek fel.

A városvezetés célja ugyanakkor nem 
változott: működőképesnek kell ma-
radnia a városnak, a fejlesztéseket 
és azok előkészítését folytatni kell, a 
múltbéli adósságokért pedig helyt kell 
állni. Ezért a február 15-ei közgyűlés 
előtt a városvezetés egyeztetésre hívta 
az önkormányzat ellenzéki, valamint 
független képviselőit, hogy a költség-
vetés kapcsán megtehessék javaslatai-
kat.

Mellár Tamás célja 
a kompenzáció elérése
A költségvetést érintő vita megnyitása 
után Mellár Tamás parlamenti képvi-
selő szólalt fel először. Elmondta, hogy 
a járvány következményei egyszerre 
csökkentik a bevételeket és többlet-
kiadásokat tesznek szükségessé, majd 
kitért arra, hogy az országgyűlésben 
a célja az, hogy hasson a kormányra 
és segítse a 6 milliárdos kompenzáció 
elérését. 

Erre kérte az önkormányzat 
fideszes képviselőit is.

Fontos volt a költségvetés 
gyors elfogadása
Ruzsa Csaba alpolgármester a költség-
vetést szorító infláció hatásait részle-
tezve elmondta, az üzemanyag árának 
emelkedése miatt tavaly 300 millióval 
nőttek a Tüke Busz kiadásai, miköz-
ben a cég bevételei a járvány miatt 
csökkentek, ezért az önkormányzati 
támogatás mellett tud csak működni. 

Kiemelte, hogy a Tüke Busznál inflá-
ció feletti béremelést terveznek idén 
is, önkormányzati forrásból. A szo-
ciális és köznevelési intézményeknél 
az önkormányzatnak 40-50 milliót be 
kell tennie saját forrásból a béreme-
lésbe, a kulturális intézményeknek és 
cégeknek pedig pályázniuk kellett az  
EMMI-nél a béremeléshez, ami így 
nem is béremelés, hanem egyszeri kifi-
zetés lehet – mondta.
Hangsúlyozta, hogy a költségvetés mi-
nél hamarabbi elfogadásával gyorsab-
ban jóváhagyhatják a Tüke Busz mű-
ködéséhez, valamint a béremelésekhez 
szükséges javaslatokat, és a város ha-
marabb be tudja nyújtani a kompenzá-
ciós igényeit.
Mindennek ellenére – folytatta – to-
vábbra is elsőbbséget élvez az ipari 
parki fejlesztések előkészítése, és fon-
tos fázisához érkezik az akvaparképí-
tés előkészítése is.

„Kifizettünk 
Önök helyett 3 milliárdot”
Csizmadia Péter, a pécsi Fidesz frak-
cióvezetője ezután elmondta, hogy 
egyetért a költségvetés okairól és cél-
jairól elmondottakkal, takarékosságra 
van szükség. A „holdudvar” helyett 
azonban a Tüke Buszra kellene köl-
teni – mondta. Szerinte a baloldal 
kormányzása alatt „elvették az embe-
rek pénzét és adókat emeltek”, és ez a 
„klasszikus megszorítás” köszön vissza 
a város idei költségvetésében is. 
Berényi Zoltán, az ÖPE-KDNP frak-
ció képviselője felemlegette többek 

között, hogy az iparűzésiadó-kiesést a 
kormány már kompenzálta, majd fel-
tette a kérdést, hogy „mit tett a város-
vezetés?” Véleménye szerint elvették a 
város peremkerületeinek támogatását, 
a civil szervezetek és a kultúra támo-
gatásait csökkentették, mindeközben 
megemelték a városi cégvezetők fize-
tését. 
– A fideszes városvezetésnek sikerült 
nulláról 12,5 milliárdos adósságot ösz-
szegrundolnia. Miért nem dicseked-
nek ezzel? Az ÖPE mindig büszke volt 
arra, hogy ellenzéki, most viszont egy 
kormánypropagandát hallottunk – vá-
laszolt a polgármester. Ruzsa Csaba is 
reagált Berényi kérdésére: „Hogy mit 
tettünk? Kifizettünk 3 milliárdot Önök 
helyett az adósságból” – mondta.  

Jogos kritika
Hári József (Fidesz) nehezményezte, 
hogy míg a PSN Zrt. 150 milliós tá-
mogatásban részesül az elkövetkező 
időszakban, addig az egyéb sportfel-
adatok ellátási kerete maradt a tavaly 
is megítélt 40 millió forint, ami sze-
rinte nem elég a kisebb sportegyesü-
letek működéséhez. Ruzsa Csaba vá-
laszában kiemelte, hogy a 40 milliós 
keretet ért kritika jogos, már zajla-
nak is a tárgyalások a PVSK-val és a 
PEAC-cal. 

Közművelődés 
és prémiumok
Bognár Szilvia (Mindenki Pécsért 
Egyesület) elmondta, hogy a közműve-
lődés területének nagyobb erőforrásra 
lenne szüksége, a költségvetést pedig 
emellett terhelik a prémiumkifizetések 
is. Jó lenne, ha a prémiumkiírásban 
csak olyan feladatok szerepelnének, 
amelyek nem a munkaköri leírás ré-
szei – mondta. Ruzsa Csaba erre azt 
a választ adta, hogy a közművelődési 
keret esetében a korábbiakhoz ha-
sonló a gyakorlat: ha elfogy a keret, a 
város felülvizsgálja az adott helyzetet 
és biztosítja a szükséges összeget. A 
prémiumok kapcsán elmondta, hogy 
az infláció ellenére elvárt béremelés 
megoldása elég konkrét plusz feladat a 
cégvezetőknek. 
– A cégvezetők számára kiírt prémi-
umfeladatok nem tartalmaznak olyan 
pontot, amit a munkaszerződésük ele-
ve előírt volna. Azt javaslom képviselő 
asszonynak, hogy ismerje meg ezeket 
a kiírásokat – mondta Péterffy Attila. 
A vita lezárását követően a költség-
vetés elfogadását és végrehajtását 18 
igennel és 6 tartózkodással megsza-
vazták. 
A közgyűlést a PécsMa.hu élőben, írá-
sosan közvetítette, a további részletek a 
hírportálon olvashatók.

Elfogadták a város idei költségvetését

Sok tényező feszíti a 2022-es büdzsét, a legsúlyosabb a fideszes városvezetés Sok tényező feszíti a 2022-es büdzsét, a legsúlyosabb a fideszes városvezetés 
felelőtlen gazdálkodásából eredő pénzügyi örökségfelelőtlen gazdálkodásából eredő pénzügyi örökség
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ONLINE SZÁMLAFIZETÉSI LEHETŐSÉG

2021. június 1. napjától az NHKV Zrt. lehetőséget biztosít a hulladék-
számla elektronikus igénylésére és az online díjfizetésre.

Az elektronikus számlafizetés előnyei:
 Ä a szolgáltatás igénylése és használata ingyenes,
 Äkényelmesebb és biztonságosabb megoldást jelent a papíralapú szám-
lákkal szemben,
 Ä a számlák a Díjnet rendszerén keresztül bármikor megtekinthetők és 
letölthetők, a számlák átláthatóak, könnyen követhetőek,
 Ä a számlákat rögtön be lehet fizetni bankkártyával, okostelefonnal vagy 
egyedi átutalás útján, akár internetbankon keresztül is.

Ahhoz, hogy hulladékszámláját elektronikusan tudja rendezni, a Díjnet 
rendszerét kell használnia, melyen keresztül többféle módon történhet az 
elektronikus fizetés, amit a Díjnet ügyfelei ingyenesen vehetnek igénybe:

 Ä csoportos beszedési megbízással,
 Äbankkártyás fizetéssel,
 Äközvetlen internetbanki fizetéssel,
 Ämobiltelefonos fizetéssel,
 Ä egyedi banki utalással.

Az online díjfizetési lehetőségről bővebb tájékoztatás a www.dijnet.hu ol-
dalon található.

ÓVJUK A KÖRNYEZETET, 
AZ ELEKTRONIKUS HULLADÉKSZÁMLA NEM TERMEL HULLADÉKOT!

Az önkormányzatok közvetlenül 
is hívhatnának le EU-s pénzeket

Az Európai Parlament elfogadta a Cseh Katalin momentumos EP-kép-
viselő által készített jelentést, amely azt is tartalmazza, hogy a tele-

pülések akár közvetlenül is hívhassanak le uniós forrásokat, kihagyva a 
pénzelosztásból a kormányt.

 l Szakács Miklós
Cseh Katalin és Budapest főpolgármestere, 
Karácsony Gergely közös sajtóközlemény-
ben jelentette be, hogy az Európai Parlament 
elfogadta a Cseh-jelentést. A momentumos 
EP-képviselő az oktatásról, a digitalizációról 
és a klímaváltozásról is, valamint a nemek 
közti egyenlőségről és a családon belüli 
erőszakról írt, emellett pedig arról, hogy 
szükséges lenne az önkormányzatok számá-
ra biztosítani azt a lehetőséget, hogy a kor-
mányt kihagyva, közvetlenül pályázhassa-
nak uniós támogatásokra – írta meg a Telex.
A közleményben azt írja a két politikus, 
hogy „a most elfogadott Cseh-jelentés tar-
talmazza azt, amiért a főváros is évek óta 
lobbizik Brüsszelben, hogy a városok köz-
vetlenül is pályázhassanak uniós forrásokra, 
a koronavírus utáni helyreállítási alapok egy 
része pedig közvetlenül érkezzen meg a városokhoz”. 
„Így a Fidesz által pénzügyileg kivéreztetett városok, köztük Budapest is fontos 
forrásokhoz juthatnak.”
A jelentés elfogadása ugyan automatikusan nem jelenti azt, hogy innentől 
a települések közvetlenül hívhatnak le EU-s pénzeket, de fontos lépés afelé, 
hogy erről hivatalos döntés születhessen.

A Paks II-t felügyelő miniszterhez kerültek a reptér tulajdonosi jogai – derül 
ki a Magyar Közlönyből. 

 l PécsMa.hu

A február 14-én megjelent Magyar Közlönyben található egy rövid bekezdésnyi 
rendelet, amelyből kiderül, hogy a Paks II-t felügyelő tárca nélküli miniszter, 
Süli János hatáskörébe kerül a pogányi repülőtér, ő gyakorolja a tulajdonosi jo-
gokat. A gyakorlatban ez alapján az üzemeltetés és a fejlesztés is a miniszter 
hatáskörébe kerül.
Mint ismert, tavaly decemberben írta alá a városvezetés és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő vezetősége azt a szerződést, amelynek eredményeképp az állam 
üzletrészeket vásárolva beszáll a reptér működtetésébe.
Az állam a reptér mögött lévő két cégben vásárol többségi tulajdonrészt össze-
sen majdnem 1 milliárd forintért, később pedig a tervek szerint 10-11 milliárd 
forintból fogja fejleszteni a repteret.

Péterffy Attila a legutóbbi városinfón is kitért 
a reptér kérdésére.

Mint mondta, a város befektetővonzó képességét nagymértékben javíthatja 
a pogányi repülőtér fejlesztése, ezért jelentős sikernek könyveli el, hogy ezt a 
projektet sikerült az elmúlt évtized tetszhalott állapotából újra élővé tenni és az 
állam együttműködésével ismét fejlesztési pályára állítani.
Kitért arra is, hogy idén a tervek szerint elkészülnek a kifutópálya-hosszabbítás 
tervei és megtörténik azok engedélyeztetése, valamint a kivitelező kiválasztására 
várhatóan feltételes közbeszerzési pályázatot készítenek elő. Ha a kormány biz-
tosít forrást az építkezéshez – folytatta –, akkor a kifutópálya meghosszabbítása 
legkorábban 2024-re készülhet el. Addigra reálisan előkészíthető egy olyan járat 
üzemeltetése is, amely a pogányi repülőtérről valamelyik nagy nemzetközi re-
pülőtérre biztosít majd utazási lehetőséget a pécsieknek és az ide látogatóknak.

Süli János hatáskörébe kerül a pogányi reptér fejlesztése
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Sajnos tény, hogy Pécsett is men-
tek tönkre vállalkozások a jár-

ványhelyzet miatti korlátozások 
okán és köztudott az is, hogy a tu-
risztikai szektor hazai szereplői rég-
óta küzdenek a kvalifikált munka-
erő hiányával. A legtöbben ráadásul 
kevés, rosszabb esetben nulla saját 
anyagi forrást tudnak tanfolyamokra 
fordítani, holott kulcsfontosságú len-
ne, hogy a vendégeket felkészülten 
fogadják az alkalmazottak és ezzel 
is a várost, a helyi szolgáltatásokat 
népszerűsítsék. Ezen segítendő, a 
pécsi önkormányzat a Magyar Tu-
risztikai Ügynökséggel és a Kontakt 
Műhellyel ingyenes képzéssorozatot 
indított a Pécs-Villány turisztikai tér-
ség szakemberei számára. 

 l PécsMa.hu
– Hatalmas volt a fluktuáció a turiz-
musban, de kívülállóként ezt nem fel-
tétlenül látja a fogyasztó. Viszont álta-
lában azt elvárja, hogy ha be volt zárva 
hetekig vagy hónapokig és az összeku-
porgatott pénzét étteremben költi el, 
ráadásul az árak is emelkedtek, akkor 
a pincér gyors és kedves legyen, az 
étel pedig tökéletes. Ennek érdekében 
viszont muszáj lenne tréningezni a tu-

rizmusban dolgozókat. Jellemző azon-
ban, hogy nem tudnak erre forrást 
áldozni a vállalkozók. Mivel azt látjuk, 
hogy a friss tudás elengedhetetlen a 
piaci versenyképesség megőrzésében, 
és átrendeződik a turisztikai szektor, 
elindítottuk az ingyenes képzést, ami-
vel elérhetjük, hogy Pécs és környéke 
hazánk egyik kedvenc úti célja legyen.
A meghívott előadók segítségével 
ugyanis a helyi vállalkozók megis-
merhetik az aktuális turisztikai tren-
deket, a fogyasztói-utazói szokásokat, 

a Pécs-Villány térség fejlesztési stra-
tégiájában meghatározott desztináci-
ós pozíciót, a kiemelt célcsoportokat, 
mely ismeretek, ha jól végezzük a 
dolgunkat, remek lehetőségeket rejte-
nek – mondta el a pécsi önkormány-
zat turizmusfejlesztési osztályvezetője, 
Kincses Márk lapunknak.
Február 9-én indult az első, üzleti ren-
dezvények és konferenciaturizmus té-
mában tartott kétnapos esemény, ahol 
Békefi Anna, a Magyar Kongresszusi 
Iroda vezetője és Bacsi Krisztina, a 

Magyar Turizmus Akadémia szakmai 
vezetője előadásai gazdagították a mű-
helymunkát.

A hónapban szerveztünk 
értékesítés a turizmusban 
témájú és gasztronómiai 

workshopot is.

A résztvevők a tudásuk gyarapítása 
mellett azzal is sokat nyernek, hogy 
kollégákkal találkozhatnak, és esetle-
ges együttműködésről tárgyalhatnak 
kötetlen keretek között, szakmai kö-
zösség alakulhat ki.
– Az értékesítéssel kapcsolatos kép-
zésen például megvizsgáljuk, hogy 
milyen válaszokat kell adni a megvál-
tozott vendégigényekre, elemezzük a 
célcsoportokat, választ keresünk arra 
is, mi befolyásolja leginkább a vendé-
get az utazási döntésében, de persze 
arról is szó lesz, hogyan tudjuk az ár-
bevételeinket növelni – árulta el Kin-
cses Márk.
A foglalkozásokra a szervezők partne-
rei már kaptak meghívást, de a szektor 
további érdeklődő szereplői a turiz-
mus@ph.pecs.hu e-mail-címen jelent-
kezhetnek a tréningekre.

A tavalyi nagy sikerű vállalko-
zásösztönző pályázatot idén is 

kiírta a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 
és a város önkormányzata. A nyer-
tes egy Király utcai üzlethelyiségben 
négy hónapig kedvezményes bérleti 
díjjal tesztelheti ötletét, termékét, 
szolgáltatását. Ráadásul most széle-
sebb kör férhet hozzá ehhez a lehe-
tőséghez, mint korábban. 

 l PécsMa.hu
A győztes vállalkozás pedig nem csak 
alacsonyabb áron juthat hozzá Pécs 
frekventált részén, a belváros szívében 
helyiséghez, de mentorálásban is része-
sül. A pályázat megálmodói és szakmai 
partnerei segíteni fogják a vállalkozást 
abban, hogy a lehető legjobban ki tud-
jon teljesedni, tehát a nyertes fejlődé-
se garantált! Ezen felül, ha a program 
nyertese úgy dönt a tesztüzem után, 
hogy boltot szeretne nyitni egy másik 
pécsi bérleményben, a tényleges bér-
leti díjból egy évig lépcsőzetes kedvez-
ményt kap, amennyiben a PVH üzletei 
közül választ. A koncepció már számos 
európai városban bevált, működő mód-
szer arra, hogy kirakatba kerülhessenek 
olyan ötletek, amik egyébként nem, 
vagy csak nehezen tudnának.
A „K20 Kirakat” tökéletes lehetőséget 
kínál kézműveseknek, fotósoknak, mű-
vészeknek, ruha-, divattervezőknek, 

webshop-üzemeltetőknek, fiatal vállal-
kozóknak, őstermelőknek, kistermelők-
nek, művészeti társulásoknak, egyesüle-
teknek, tulajdonképpen mindenkinek, 
aki megfelel a pályázati kiírásnak.

Ki pályázhat?
Az üzlethelyiségre bárki pályázhat, 
aki:

 Ä rendelkezik kis- és középvállalko-
zói formával (EV, Kft., Bt., őster-
melő, kistermelő), lehet közösség 
is (egyesület) és rendelkezik egy 
hónapnál régebbi alapító okirattal;
 ÄPécsre bejelentett székhellyel vagy 
telephellyel rendelkezik;
 Änincs köztartozása;
 Änincs helyi adótartozása;
 Ä vállalja a négy hónapig tartó nyit-
vatartást;
 Ä vállalja, hogy legalább két eseményt 
szervez a négy hónap alatt (melyből 
az első a megnyitó esemény);
 Äkitölti a k20kirakatpecs.hu oldalon 
található online jelentkezési lapot;
 Ä vállalja, hogy a közműveket saját 
nevére veszi a szerződés időtarta-
ma alatt;
 Ä vállalja, hogy a négy hónap letelte 
után az üzlethelyiséget az eredeti 
állapotban adja át.

Újdonság, hogy a vendéglátással foglal-
kozó, élelmiszerboltot üzemeltető, vagy 

Pécsen már működő bolttal rendelkező 
vállalkozások is jelentkezhetnek. Emel-
lett csoportosan, több vállalkozás ösz-
szefogásával is benyújtható a pályázat.

A pályázás helye 
és menete
Pályázni a k20kirakatpecs.hu webol-
dalon lehet február 4. és március 20. 
között az oldalon található adatlap ki-
töltésével és a mellékletek feltöltésével. 
Csak és kizárólag az oda feltöltött és a 
határidőig beérkezett elektronikus pá-
lyázatokat tudják elfogadni.

A pályázat benyújtásának 
határideje: március 20., 

éjfél!

A program négy havonta újrapályáz-
ható a visszavonásig. A pályázat idő-
pontjait a k20kirakatpecs.hu oldalon 
teszik közzé. A nyertest a szervezők 
március 25-én hirdetik ki, az üzlethe-
lyiség április 4-én nyithatja meg kapuit 
a nagyközönség előtt.
A pályázat részletei a „K20 Kirakat” 
weboldalán, illetve a Facebook-olda-
lon érhetők el.

K20 Kirakat: Újra lehet pályázni a Király utcai üzletre

Teljenek meg élettel Pécs konferenciatermei, éttermei, szállodái!

Ingyenes képzéssorozat indult Ingyenes képzéssorozat indult 
a Pécs-Villány turisztikai térség szakembereineka Pécs-Villány turisztikai térség szakembereinek

A nyertes itt tesztelheti ötletét, termékét, szolgáltatásátA nyertes itt tesztelheti ötletét, termékét, szolgáltatását
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Nincs könnyű dolga a szülőknek, 
mikor elképzeléseiknek megfe-

lelő oktatási-nevelési intézményt 
keresnek, hiszen ez több éven át 
gyakorlatilag egy második otthont 
és családot jelent a gyermekük szá-
mára, és egyáltalán nem mindegy, 
milyen környezetben tölti el napjai 
nagy részét a csöppség. Hogy némi 
támpontot adjunk, megkértük a pé-
csi önkormányzati óvodákat, hogy 
mutassák be magukat, elsőként az 
Apáczai Óvodát ismerhetik meg.

 l PécsMa.hu
Az Apáczai Óvoda Pécs kertvárosi la-
kótelepén három épületében fogadja 
az óvodáskorú gyermekeket 1980-tól. 
Az intézmény rendelkezik mindazok-
kal az eszközökkel és felszereltséggel, 
melyek megfelelnek a jelen kor elvárá-
sainak. Az épületek tiszták, esztétiku-
san berendezettek, az udvarok pedig 
árnyékosak, parkosítottak.

A nevelőmunkáról
Szakmailag jól képzett, lelkes, motivált 
óvodapedagógusok látják el a nevelő-
munkát, akik számára igény a tanulás, 
a képzés és a megújulás. Az óvodában 

a légkör barátságos, elfogadó, minden 
kisgyermek számára biztosítják a testi, 
lelki és szellemi fejlődést. A pedagógi-
ai értékek között a gyermek és a gyer-
meket megillető gondoskodó szeretet 
áll a legelső helyen. 
Az intézmény arculatát meghatározza a 
néphagyományok őrzése mellett a kor-
szerű pedagógiai módszerek alkalma-
zása, a Montessori szemléletű nevelés, 
az egészség és mozgás fontossága. A 
szakemberek elkötelezettek a környezet-
védelem iránt, a „Madárbarát Óvoda” és 
a „Zöld Óvoda” címet viseli. A nevelés 
folyamatában az élményszerűségre, játé-
kosságra, a tevékenységben megvalósu-
ló tanulásra helyezik a hangsúlyt.

Kiemelten foglalkoznak 
a tehetségígéret és a 

felzárkóztató fejlesztést 
igénylő gyermekekkel. 

Gyógypedagógus, logopédus, óvoda-
pszichológus segíti a munkát. Tehet-
ségműhelyeikben művészeti ágakhoz 
kapcsolódó fejlesztés történik, TSMT 
mozgásfejlesztéssel támogatják a fel-
zárkózást igénylő gyermekeket.

Óvoda és család
A kertvárosi óvoda a családokkal 
együttműködésre, nyitottságra, part-
nerségre törekszik. A szülők óvoda 
iránti érdeklődését szívesen fogadják, 
biztosítják a betekintési lehetősége-
ket és az aktív részvételt az intézmény 
életébe. Az újonnan induló csoportok 
szervezésekor igyekeznek figyelembe 
venni a szülői kéréseket, igényeket. 
Az óvodaválasztó szülők az intézmény 
honlapján (apaczaiovoda.hu), és Fa-
cebook-oldalán tájékozódhatnak, de 
az épületekbe szervezett nyílt napok 

alkalmával betekinthetnek a nevelő-
munkába is.

Programok
Gazdag délelőtti és délutáni progra-
mokat kínál az intézmény: „Apróka 
sportprogram”, Manótorna, úszás, 
gyerekjóga, ovis hittan, angol foglal-
kozás, kirándulások, családi túrák, ha-
gyományőrző programok, óvodai jeles 
napok. A tervezett foglalkozások al-
kalmával ismerkednek a picik a város 
élő és épített értékeivel, a múzeumok, 
színházak kínálatával.

Szülők, figyelem: bemutatkozik a kertvárosi Apáczai Óvoda

Nyílt napok alkalmával Nyílt napok alkalmával 
be lehet tekinteni a nevelőmunkába isbe lehet tekinteni a nevelőmunkába is
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Ahogy az egyetem is régóta hir-
deti: mindenki pécsi akar lenni. 

Mi hiszünk ebben és mélységesen 
egyetértünk a szlogennel. És hogy 
miért is olyan jó itt élni, mi okból 
lehetnek büszkék városukra a helyi 
lakosok, mely momentumok, embe-
rek, vagy éppen helyszínek adják az 
embernek azt a bizonyos „pécsiség” 
érzést, arra a „Pécsinek lenni jó!” 
című most induló cikksorozatunkban 
keressük a választ. Elsőként a Pécsi 
Nemzeti Színház (PNSZ) színművé-
sze, Köles Ferenc mondta el gondo-
latait. 

 l PécsMa.hu
A Jászai Mari-díjas művészt mindenki 
ismerheti, aki járt a PNSZ előadása-
in, esetleg látta a nemrég debütált Az 
unoka című nagyjátékfilmet, vagy csak 
bekapcsolta az utóbbi években a tévét, 
hiszen több reklámban is szerepelt 
már. A színész Debrecenben született 
és büszke gyökereire, azonban mára 
elmondhatja: több időt töltött már el 
itt, mint ott. 28 éve lakik és dolgozik 
a baranyai megyeszékhelyen, itt találta 
meg a szerelmet és nősült meg, három 
gyermeke is már itt született, a csalá-
dot gyakorlatilag minden ide köti.
– Pécsnek komoly híre, reklámja volt 
’94-ben, ami hozzám is elért: hallot-
tam, hogy ez egy gyönyörű város, ahol 
szakad az élet, történnek a dolgok, il-
letve nagyon szabad és pezsgő a kul-
turális és „éjszakai élet”. Érettségi után 
volt még egy nyaram Debrecenben, 
később felültem a vonatra és eljöttem 
ide felvételizni, aztán itt is ragadtam. 
Óriási élmény volt megérkezni, a 
pletykák igaznak bizonyultak erről a 
csodás helyről, tulajdonképpen min-
dent lehetett, szinte az arcomon pö-
rögtem évekig, annyira nem tudtam 
vele betelni. Ez már a délszláv válság 
utáni és a bányák bezárásának idő-
szaka volt, így biztos sok probléma is 
akadt, amit fiatalon én nyilván nem 
észleltem. A terv anno csak az volt, 
hogy eljöjjek otthonról, kicsit kinyíljon 
a világ. Szerencsére a szüleim is part-
nerek voltak ebben, bár azt senki sem 
gondolta, hogy ilyen messzire sodró-
dom majd és itt is maradok. Most 46 
éves vagyok, 18 évet éltem ott, 28-at 

pedig itt. Szeretném azt hinni, hogy 
most már joggal nevezhetem magam 
pécsinek, vagy legalábbis „szórvány 
pécsinek”. Három gyerek mellett már 
kicsit lenyugodtam, így nehéz megítél-
nem, hogy egy mai 18 éves is olyannak 
éli-e meg Pécset, mint én akkor. A leg-
fontosabb, hogy szerintem ez a város 
ma egy biztonságos közeg, a családos 
élethez kellemes díszlet – vélekedett 
Köles Ferenc. 

Mint mondta, a mai napig 
nem tudja megunni Pécset, 

habár ez egy belátható 
méretű és élhető település. 

A színész azt is elárulta lapunknak, jó 
érzéssel és büszkeséggel tölti el, hogy a 
város művészeti közegének része lehet, 
és csak reméli, hogy gazdagítani tudja 
a Pécsett már korábbról felhalmozott 
kulturális örökséget.
Hozzátette, úgy látja, hogy a helyiek 
mindig is büszkék voltak származá-
sukra, de egyre több olyan termék 
jelenik meg, amivel ez még nyilván-
valóbbá válik: ez pedig nem csak Pécs 
feliratú ruhadarabokon, de olyan ön-

szerveződő közösségekben és prog-
ramokban is megnyilvánul, melyekre 
méltán nézhetnek fel a városiak.
A színművész arról is beszélt, hogy a 
járványhelyzet miatt természetesen az 
utóbbi két év számára sem volt egy-
szerű: habár nyilván helyt kellett állnia 
az otthoni mindennapokban, a csalá-
di egység szempontjából remek volt a 
bezárva töltött idő; viszont küzd azzal, 
hogy sok más művészhez hasonló-
an máig sem rázódott vissza teljesen 
a megszokott kerékvágásba és egész 
máshogy fárad el munka közben, 
mint azelőtt. Mindemellett persze há-
lás azért, hogy a színházi próbák, be-
mutatók szerencsére folyamatosak, a 
PNSZ telt házas előadásoknak örvend.
– Főként a koronavírus berobbaná-
sakor volt bennem egy nagy félsz – 
egyrészt nyilván aggódtam a család 
és a magam egészségéért – másrészt 
amiatt, hogy a műfaj túl fogja-e élni a 
pandémiát, akarnak-e még az embe-
rek színházba járni és ott ilyen-olyan 

problémákkal szembesülni, vagy akár 
csak szórakozni a világjárvány után. 
Egyébként is volt egy nagy önmagam-
ba nézés, mikor 45 éves lettem, kicsit 
nehezen találok vissza. De azt látom, 
hogy igenis van még létjogosultsága a 
színpadon állni, szomjazzák a nézők a 
közösségi programokat. Én is imádom 
a fesztiválokat, szerintem még a mos-
taninál többet is elbírna a város – fog-
lalta össze Köles Ferenc, aki egyébként 
igazi mély vízbe ugrott nemrég, hisz A 
mi utcánk című monodrámában elő-
ször állt teljesen egyedül színpadra, 
ráadásul egy debreceni szomszédjuk, 
Tar Sándor író munkásságáról – és 
részben saját múltjáról – szóló darab-
ban, akit nagyon tisztelt.

Mi neki Pécs?
A színművész válasza: „Pécs ne-
kem a biztonság, a sokszínűség 
és a folytonosság városa.”

„Pécs nekem a biztonság, a sokszínűség és a folytonosság városa”

A színművész szerint kellemes díszlet a város a családos élethezA színművész szerint kellemes díszlet a város a családos élethez

A járvány miatt számára sem volt egyszerű az elmúlt két évA járvány miatt számára sem volt egyszerű az elmúlt két év
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Már 2021-ben is komoly fejlesztések zajlottak a 
központi temetőben, 2022-ben pedig elindítja 

a város a Rauch János Városi Sírkert Megújítási 
Programot, hogy még szervezettebben valósul-
hassanak meg a korszerűsítések – tájékoztatta 
lapunkat a pécsi önkormányzat.

 l PécsMa.hu
A Pécsi Központi Temető 60 hektáros területén csak-
nem 170 ezer elhunyt nyugszik. A sírkertbe évente 
több ezer látogató érkezik, hogy leróják kegyeletü-
ket szeretteik előtt. Az emlékezés helyszíne mellett a 
sírkert kulturális jelentőséggel is bír, hiszen számos 
neves személyiség, család nyugszik itt, akik fontos 

szerepet játszottak Pécs életében. A csaknem 120 éve 
megnyitott temetőt azonban fejleszteni kell, hogy a 
jövőben is méltó helyszínt biztosítson az emlékezés-
re – olvasható a városháza közleményében.
Mint idézi a közlemény, Csaba István, a terület ön-
kormányzati képviselője elmondta, a temetőben 
található kulturális értékeket, építészeti alkotásokat 
szeretnék megőrizni az utókor számára.

Ezért indítják el a Rauch János Városi 
Sírkert Megújítási Programot.

A sírkertet üzemeltető Biokom NKft. számos fej-
lesztést tervez a program keretében, amelyek célja, 

hogy 2024-re, a Siklósi úti temető fennállásának 120. 
évfordulójára megújult környezetbe érkezhessenek 
az emlékezők, és korszerű, a 21. századi igényeknek 
megfelelő szolgáltatásokat vehessenek igénybe.
– Az első lépéseket már megtettük. Beszereztünk egy 
speciális felülettisztító berendezést, melynek segítsé-
gével nem csak a védett sírhelyek újulhatnak meg, 
új szolgáltatásként mindenki számára elérhetővé 
tesszük tavasztól, mivel télen a fagyveszély miatt a 
készülék nem használható. Emellett érkezett egy új, 
elektromos pompaautó is – összegezte Meixner Bar-
na, a Biokom NKft. ügyvezető igazgatója.
A peremtemetőkben is terveznek fejlesztéseket: 
exkluzív urnaparcellát és új urnaföldet alakít ki a 
társaság. Továbbá a temető szolgáltatásrendszere 
is megújul, a cél, hogy gyors és egyszerű legyen az 
ügyintézés, ezt majd egy új honlap is segíteni fogja a 
közlemény szerint.

A legfontosabb elem pedig a temető 
kerítésének és az északi főbejárat 

impozáns kapujának felújítása.

Ez már szintén előkészítés alatt áll. Épp ezért viseli 
Rauch János nevét a pécsi sírkertmegújítási prog-
ram: a városi főmérnök, műszaki főtanácsos tervei 
alapján építették meg egykor a Siklósi úti temetőt, ő 
tervezte meg a főkaput, a kerítést, az épületeket és a 
parcellák elhelyezkedését – derül ki a közleményből.

Volt előzménye 
a programnak
Már 2021-ben is sok-sok fejlesztés, korszerűsítés 
megvalósult a központi temetőben. Meixner Bar-
na kifejtette, tavasszal nyolc közlekedési csomó-
pont újult meg, történtek útjavítások, megújult 
az urnafal B és C épülete, a XXIV-es parcellában 
új urnaföldet alakítottak ki, bevezették a szelektív 
hulladékgyűjtést, tájékoztató táblákat helyeztek ki, 
és a csapadékvíz elvezetését is sikerült megoldani 
tavaly.
Emellett újabb fákat ültettek, és cseresznyefa-cseme-
téket is telepítenek, melyek majd ha felcseperednek, 
és virágba borulnak, gyönyörű látványt nyújtanak 
tavasszal, emblematikus részéve válhatnak a köz-
ponti temetőnek, akárcsak a meglévő fasor – zárul 
a közlemény.

Elhunyt a Tüke Busz volt vezérigazgatója
62 éves korában elhunyt Paiger István közle-

kedési szakember, a pécsi Tüke Busz Zrt. ko-
rábbi vezérigazgatója, tudta meg a Szabad Pécs. 
A lap információi szerint Paiger István február 
12-én, szombaton hunyt el, miután előtte való 
nap kórházba szállították pécsi otthonából.

 l PécsMa.hu
A közlekedési szakmában országosan ismert szak-
ember volt Paiger István, aki több évtizedet töltött 
el a buszos szakmában.
A Szabad Pécs cikkéből kiderül, hogy Paiger István 
a Budapesti Műszaki Egyetemen közlekedésmér-
nökként diplomázott, később Pécsett, a Volánnál 
dolgozott közlekedésmérnök, szakközgazdász-
ként. A nyolcvanas évek végén a KISZ Baranya 
Megyei Bizottságának gazdaságpolitikai titkára is 
volt. A kilencvenes években vállalkozó lett, buszos 

utaztatással fog-
lalkozó cégben 
is érdekelt volt, 
de sportkörök-
ben is ismerték, a  
PVSK-ban is sze-
repet vállalt ko-
rábban, és spor-
tolók utaztatását 
is segítette.

A Tüke Buszhoz Páva Zsolt hívására ment dol-
gozni, előbb beruházási és fejlesztési vezetőként, 
később megbízott vezérigazgatóként, majd vezér-
igazgatóként dolgozott.
A lap hozzáteszi, hogy Paiger István volt a Vol-
vo-gate néven elhíresült büntetőper elsőrendű 
vádlottja, aki azonban mindvégig ártatlannak 
vallotta magát, mondván, hogy kizárólag a bu-

szokkal kapcsolatos szakmai véleményét kérték 
ki és szakmai álláspontot képviselt, a buszokkal 
kapcsolatos információit megosztotta az akkori 
pécsi városvezetéssel és a közgyűlés döntésének 
megfelelően járt el. Paiger István tanúvallomást 
írásban tett az ügyben, vélhetően ez lesz az, amit 
a tárgyalás ezt követő szakaszában a bíróság ala-
pul vesz majd az ügyben, mint a néhai Paiger Ist-
ván nyilatkozatát.
A Szabad Pécs megjegyzi, hogy a tárgyaláson egy 
műszaki szakértőt is meghallgattak, hogy megtud-
ják, az elsőrendű vádlott hibázhatott-e, bűncse-
lekményt követhetett-e el azzal, hogy egy korábbi 
indikatív ajánlatnál drágább ajánlat nyert a közbe-
szerzésen, a szakértő azonban azt mondta ki, hogy 
a vezérigazgató helyében ő maga is a szabályos 
közbeszerzési eljárás végén kiválasztott vevővel 
megkötött vásárlás jóváhagyása és aláírása mellett 
döntött volna.
A Volvo-perről részleteket a PécsMa.hu oldalon ol-
vashatnak.

Méltó környezetben emlékezhetünk szeretteinkre: Méltó környezetben emlékezhetünk szeretteinkre: 

megújul a temetőmegújul a temető

Cseresznyefa-csemetéket is ültetnek, Cseresznyefa-csemetéket is ültetnek, 
csodálatosak lesznek, ha virágba borulnakcsodálatosak lesznek, ha virágba borulnak
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Az elmúlt héten tanúmeghallga-
tásokkal folytatódott a Pécsi Já-

rásbíróságon az OTP korábbi dél-du-
nántúli regionális igazgatójának 260 
milliós sikkasztási ügye. A vallomá-
sok részben, vagy egészében egy-
bevágtak az ügyészégi vádiratban 
foglaltakkal, és az is nyilvánosságra 
jutott, hogy egy munkahelyi zakla-
tás miatt derült fény a nagyszabású 
bűncselekményre.

 l Szakács Miklós
Korábban már beszámoltunk róla, 
hogy 260 millió forint értékű sikkasz-
tás miatt indult büntetőeljárás az OTP 
egykori dél-dunántúli regionális igaz-
gatója, F. B., és további 18 vádlott el-
len. Az eljárás korábbi szakaszában 16 
vádlott már bűnösnek vallotta magát, 
esetükben már tavaly jogerős ítéletek 
születtek. Az elsőrendű vádlott, és két 
további gyanúsított azonban továbbra 
is tagadja bűnösségét.
Az ügyészség szerint F. B. olyan 
munkaköri légkört és ügyviteli gya-
korlatot alakított ki, amely elősegí-
tette, hogy magánéleti szükségleteit 
az OTP pénzeszközeivel és humán 
erőforrásával fedezze. Többek között 
például utazási költségtérítés címszó 
alatt arra kötelezte több beosztottját 
is, hogy fiktív költségelszámolásokat 
állítsanak ki. A pénzintézet ezeket 
a munkavállalóknak ki is fizette, az 
összeget azonban a másod- és har-
madrendű vádlottak (a regionális 
igazgatóság akkori, a létesítmények 

működésének biztosításáért, illetve a 
vállalati értékesítésért felelős vezetői) 
gyűjtötték össze, és azt F. B.-nek adták 
át. Pár év leforgása alatt összesen 76 
ilyen fiktív költségelszámolás jött lét-
re, ezekből pedig közel 1 millió forint 
készpénz került az elsőrendű vádlott-
hoz.
A múlt heti két tárgyalási nap legiz-
galmasabb vallomását F. B. korábbi 
OTP-s sofőrje tette. Kiderült, hogy 
munkája során sok olyan dolgot lá-
tott, amik alátámasztani látszanak 
az ügyészségi vádiratot. A volt sofőr 
például beszámolt arról, hogy sokszor 
kellett „kisbevásárlásokat” intéznie, 
rendszerint az OTP reprezentációs 
keretének terhére. Ezekre hol kész-
pénzt kapott, hol pedig saját zsebből 
fizetett, majd számla ellenében kapta 
meg a bevásárlás árát. Sok esetben 
valóban a bank számára szükséges 
dolgokat kellett beszereznie, azonban 
nem volt ritka az sem, hogy a bevá-
sárlás után a termékeket a régióigaz-
gató családi házához kellett elvinnie. 
Rendszerint ezeknél a bevásárlások-
nál is az OTP nevére kellett a számlát 
kiállíttatni.
Ennél is szembetűnőbb volt azonban, 
amikor több alkalommal is, előre ösz-
szekészített szőnyegeket, függönyö-
ket, ágyneműket kellett elvinnie F. B. 
házába, amikről a számlák szintén a 
bank nevére szóltak. Amikor a bíróság 
arról kérdezte a tanút, hogy ilyenkor 
nem kérdezte-e meg, hogy ez rendben 
van-e, úgy felelt, hogy néha ugyan rá-

kérdezett, de ilyenkor csak annyi volt a 
válasz, hogy „neki ezzel nem kell fog-
lalkoznia”. 

A sofőr az utasításokat a 
bank titkárságától kapta, 

vagy F. B. két közvetlen 
beosztottjától.

Azt is elmondta, hogy F. B. budapes-
ti lakásába többször is a céges autó-
val fuvarozta fel az elsőrendű vádlott  
bébiszitterét, de olyan is előfordult, 
hogy a takarítónőt vitte fel Pécsről.
Végül fény derült egy olyan mellékszá-
lára is a történetnek, amely közvetlen 
okozója lehetett annak, hogy egyálta-
lán fény derült a 260 millió forintos 
sikkasztásra. A volt sofőr ugyanis el-
mondta, hogy miután őt az OTP-től 

kirúgták, a felesége unszolására végül 
otthon elmondta, hogy a mostani ügy 
egyik, már elítélt vádlottja, F. B. egy-
kori beosztottja, aki szintén vezető 
pozícióban dolgozott a bank régióköz-
pontjában, megpróbált kikezdeni vele, 
több alkalommal is zaklatta őt. Miután 
ez kiderült, a sofőr felesége panaszle-
velet írt az OTP elnök-vezérigazga-
tójának, Csányi Sándornak. Az ügy 
a bankbiztonsági részleghez került, 
ennek kapcsán mondott akkor a tanú 
néhány terhelő részletet a számlaki-
állítási gyakorlatról. A most már bí-
róság előtt lévő, összesen 19 vádlottal 
elinduló tárgyalás valójában ezért kez-
dődhetett el egyáltalán, a nyomozás is 
ezért vehette kezdetét akkor.
A büntetőügy folytatódik, február 22-
én újabb tanúkat fog meghallgatni a 
bíróság.

Fiktív útiköltség-elszámolás után ment a készpénz
Az OTP régiós központjában korábban értékesítési tanácsadóként dolgo-
zó tanú a bíróságon elmondta, hogy számos alkalommal kellett soha meg 
nem valósult utazások után útiköltség-elszámolást készítenie. Miután eze-
ket leadta, és az értéküket megkapta, azt készpénzben kellett odaadnia F. B. 
egyik közvetlen beosztottjának, akit egyébként azóta a bíróság már elítélt 
beismerő vallomása után. A tanú állítása szerint neki azt mondták, hogy ez 
csak egy technikai dolog, és csak azért van erre szükség, hogy egyes céges 
rendezvények finanszírozását könnyebb legyen megoldani. Ugyanakkor a 
korábbi OTP-s munkatárs azt is megosztotta a bírósággal, hogy több céges 
rendezvény után is találkozott olyan számlákkal, amik mögött nem volt 
valós teljesítés. Volt például, hogy egy általa szervezett rendezvény után 
milliós tételekkel találkozott számla szintjén – például krupiéasztal-bérlés 
–, az eszköz azonban nem volt ott az eseményen.

„Nincs ilyen emlékem”
Egy másik tanú a sikkasztás kap-
csán vizsgált időszakban a pénz-
intézet régióközpontjában titkár-
nőként dolgozott. A tárgyalást 
vezető bírónő, dr. Kalmár Éva 
közel három órán át faggatta őt, és 
sokszor valóban szinte úgy kellett 
kihúzni a válaszokat belőle. Szinte 
minden második kérdésre a „nem 
emlékszem már rá”, az „erre a rész-
letre nem emlékszem” vagy épp a 
„nincs ilyen emlékem” szófordu-
latokkal válaszolt. Ennek ellenére 
az azért kiderült a meghallgatása 
során, hogy a titkárságon volt egy 
úgynevezett „kamulista”, amelyen 
a nem valós számlákat vezették. 
Azt is elmondta a titkárnő, hogy 
a F. B. jellemzően étkezésekről 
szóló költségszámláihoz sok eset-
ben találomra kellett választaniuk 
valakit az ügyféllistájukról a céges 
háttérdokumentációhoz. Ügyelni-
ük kellett arra, hogy egy-egy ügy-
fél ne ismétlődjön sokszor, illetve 
arra, hogy a fogyasztás helyszíné-
hez közel eső ügyfelet írjanak be.

Ha nincs a zaklatás, ki sem derül a sikkasztás

A büntetőügy folytatódik, a napokban újabb tanúkat hallgat meg a bíróságA büntetőügy folytatódik, a napokban újabb tanúkat hallgat meg a bíróság
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Pécs M. J. Város Polgármesterének alábbi önkormányzati rendelete 2022. 
február 17. napján lép hatályba:

2/2022. (II.16.) Ör. A Város 2022. évi költségvetéséről.

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 16.

Rendelet

A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjairól.

A jelöltek és jelölő szervezetek alapvető érdeke, hogy valamennyi válasz-
tási bizottságba delegáljanak tagot, mivel így személyesen ellenőrizhetik, 
elősegíthetik a választás törvényes lefolyását, illetve aktív részesei lehet-
nek az esetleges jogviták eldöntésének.

A szavazatszámláló bizottság (SZSZB) választott és a megbízott (delegált) 
tagokból állnak. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei 
azonosak, azzal az eltéréssel, hogy az SZSZB-be megbízott tagok részére 
nem jár tiszteletdíj. Az országgyűlési képviselők általános választásán vá-
lasztási bizottsági tag megbízására az egyéni választókerületi képviselője-
löltet, illetve országos listát állító jelölő szervezetek, valamint a független 
jelöltek jogosultak.

Az SZSZB-be – valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen 
a HVB-be – a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szerveze-
tek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. A közös 
jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a 
megbízására.

A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki az országgyűlési kép-
viselők általános választásán jelöltként indulhat. A megbízott tag lakóhe-
lyére vonatkozóan – ellentétben a választott tagéval ellentétben – nincs 
korlátozás, a központi névjegyzékben azonban szerepelnie kell.

A választási bizottságnak nem lehet megbízott tagja: a köztársasági el-
nök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bi-
zottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati 
jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, 
honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos 
katona, valamint a jelölt. A választási bizottság megbízott tagjának legké-
sőbb az eskütételét megelőzően írásban kell nyilatkoznia arról, hogy vele 
szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A választási bizottság tagja, 
póttagja a vele szemben felmerült összeférhetetlenség tényét köteles hala-
déktalanul közölni a választási bizottság mellett működő választási iroda 
vezetőjével.

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

Választási hírek

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése február 22-én 9 órai 
kezdettel ülést tart a Városháza nagytermében, a Széchenyi tér 1. szám 
alatt. A közgyűlés nyilvános, azon bármely állampolgár jelen lehet.

Közgyűlés

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ 
alapján pályázatot hirdet a Városközponti Óvoda dajka munkakör betöl-
tésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7621 Pécs, Papnövelde utca 18-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: gondozási feladatok ellátása. Nevelési feltételek biztosítása. 
Óvodai helyiségek takarítása. Rendezett munkahelyi környezet biztosítása. 
Az óvodapedagógus irányítása mellett részvétel a napi tevékenységekben. 
Óvodai rendezvényeken, programokon való részvétel. A gyermekek tes-
ti-lelki épségéről, balesetmegelőzésről való gondoskodás.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek: középfokú képesítés, óvodai dajka, magyar állampol-
gárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglal-
kozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget iga-
zoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 
2022. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 5.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Város-
központi Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy 
Antal utca 5. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: I./190-1/2022, valamint a munkakör megnevezé-
sét: dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az intézményvezető munkálta-
tói jogkörében dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 6.

Álláspályázat

Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsir-
ta u. 3.) – Parkolási lehetőség az udvarban! Telefon: +36 72 215-634 vagy  
+36 72 211-920

Véradási időpont: hétfő csütörtök: 8.00–17.00; kedd, szerda, péntek: 
8.00–15.00

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, ugyanak-
kor a kórházi felhasználási igények is folya-
matosan emelkednek. Aki teheti, segítsen! 
Az intézetek nyitva vannak, a véradások 
helyszínei biztonságosak, ügyelnek a vé-
radók és a munkatársak egészségére.

Véradáshoz hozza magával a személyazo-
nosító igazolványát, lakcím- és tb-kártyáját. 

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

Véradás február 21–25.
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Lezárult a pécsi önkormányzat és 
a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 

(PVH) által kiírt nyílt őstermelői pá-
lyázat. Ennek eredményeként négy, 
a termékeivel egész évben jelen lévő 
helyi kistermelővel bővül a nyáron 
megnyíló új vásárcsarnok őstermelői 
kínálata – írja a városháza közlemé-
nye.

 l PécsMa.hu
A PVH és az önkormányzat december 
elején hirdetett nyílt pályázatot őster-
melők részére. A pályázat célja az volt, 
hogy a város az új vásárcsarnokban 
kedvező lehetőséget nyújtson az őster-
melők megjelenésének, segítve a helyi, 
minőségi alapanyagok, termékek kíná-
latának bővülését és népszerűsítését és 
fokozva a csarnok vonzerejét a vásár-
lók számára.
Pályázni december 6. és január 7. kö-
zött lehetett. Bárki pályázhatott, aki 
rendelkezik őstermelői igazolvánnyal 
és a tevékenységét Pécs 50 kilométeres 
vonzáskörzetében végzi. A pályázato-
kat egy bírálóbizottság január 31-én ér-
tékelte, aminek tagjait az önkormány-
zat, a PVH, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara és a Pécsi Tudományegyetem 
Zöld Egyetem programja adta.
Az elbírálás során a pályázat kiírói 
kiemelten figyeltek arra, hogy a mi-

nőségi, kisüzemekből, háztáji gazda-
ságokból származó helyi termékek az 
év minden napján elérhetők legyenek 
az új vásárcsarnokban a vásárlók szá-
mára. 

Így előnyt élveztek azok a 
pályázók, akik egész évben 

vállalták az árusítást.

– A pályázat eredményeként az új 
vásárcsarnokban egész évben árusító 
őstermelők 63 fős közössége további 
4 őstermelővel bővül. Mindannyian 
olyan pályázatot nyújtottak be, ami 
alapján nem volt kétséges, hogy he-
lyük van az új csarnokban. Ők a régi 
bérlőkkel azonos feltételek mellett 
bérelhetnek asztalt a létesítményben, 
és nagyon örültek a lehetőségnek. 
Már megismerhették a helyszínt is, 
jelenleg a velük kötött szerződés elő-
készítése zajlik. Beköltözésükkel a pé-
csi vásárlók is nyernek majd, hiszen a 
csarnok kínálata új, helyi és minőségi 
termékekkel bővül, ami új vásárlói 
réteget is bevonzhat a csarnokba. Rá-
adásul a vásárlók megszagolhatják, 
kézbe vehetik, akár meg is kóstolhat-
ják a termékeket, és mindent megtud-
hatnak az eredetükről, a készítésük, 
termesztésük módjáról is, ami továb-
bi vonzerő – idézi Ruzsa Csaba, Pécs 

gazdaságért felelős alpolgármesterét a 
közlemény.
Az új őstermelők kínálatában így meg-
jelennek majd egy pellérdi műhelyből 
származó tartósítószer-, glutén- és 
laktózmentes házi hurkák, kolbászok, 
disznósajt, füstölt és pácolt húsok, 
idényzöldségek és gyümölcsök, to-
jás és számos, hazánkban még nem 
elterjedt termék. Lesz magyarbólyi 
minőségi tartásból származó tojás is. 
Vásárolhatunk helyi, családi méhé-
szetből származó mézet, propoliszt, 

virágport, méhpempőt, mézkészít-
ményeket, magvas mézeket, mézes 
aszalványokat és szörpöket is. Egy ko-
zármislenyi házi feldolgozóüzem saját 
készítésű homoktövis- és birstermékei 
is színesítik majd az őstermelői kíná-
latot, így homoktövisvelő, -tea, -szörp, 
-lekvár, homoktövis-magolaj, homok-
tövises-almás ivólé, birsalma, birssajt, 
birslekvár is megtalálható lesz az új 
vásárcsarnok külön az őstermelőknek 
fenntartott részén – zárul az önkor-
mányzat közleménye.

A Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós Utcai óvodája jó ideje küzd az-
zal a problémával, hogy a kutyájukat sétáltató gazdák egy része engedi 

az intézmény előtti közterületre piszkítani kedvencét, majd nem szedik össze 
utána az ürüléket. Nemrég az ovi munkatársai saját készítésű figyelemfelkel-
tő táblákat helyeztek ki, ám ezeket szinte azonnal megrongálta valaki. 

 l PécsMa.hu
Mint azt  Lóki Zoltánné, a tagóvoda 
vezetője lapunknak elmondta, sokszor 
előfordult már, hogy az intézménybe 
járó kicsik akaratlanul beleléptek az 
épület előtt hagyott kutyagumiba. Ez 
az itt dolgozókat és persze a szülőket 
is zavarja, mivel az ovi előtti részt kö-
zösségi térként is használják program-
jaikhoz.
– Nagyon kellemetlen, mikor külön 
kérnem kell a szülőket, hogy nézzék 

meg a gyerekek cipőtalpát, mielőtt be-
szállnak az autóba, mert sajnos érhe-
tik őket meglepetések. Arra neveljük 
a kicsiket, hogy figyeljenek a tiszta-
ságra, a rendre. De mit tehetünk, 
ha a sétálók ezt nem teszik meg? 
Próbáltunk már szólni a gazdiknak, 
felajánlottunk nekik nejlonzacskót, 
de süket fülekre találtunk. Pedig én 
és kollégáim is tartunk otthon kutyát, 
tisztában vagyunk azzal, hogy az ál-

lat ott végzi a dolgát, ahol éppen rájön.
De az ember felelőssége, hogy felszedje 
utána a piszkot.
– Nemrég készítettünk és elhelyeztünk 
a fűben öt táblát, melyekkel fel szeret-
nénk hívni erre a figyelmet. Három 
nap sem telt el azonban, és valaki ösz-
szefirkálta mindet. A tett az illetőt mi-

nősíti, ezért nem is fogjuk eltüntetni 
a feliratokat. Szerintünk jó kezdemé-
nyezés volt, bízunk abban, hogy más is 
megnézi a jelzéseket és idővel javul a 
helyzet – mondta el a vezető.
Probléma esetén a közterület-felügye-
let is eljárhat, érdemes őket is felke-
resni.

Tábla- és firkaháború dúl az óvoda és a kutyások között

Új őstermelők árui színesítik majd a vásárcsarnok kínálatát

 Lezárult az önkormányzat  Lezárult az önkormányzat 
és a PVH által kiírt nyílt pályázatés a PVH által kiírt nyílt pályázat

„Tanítsd a gyereket a lába elé nézni!” – írta a firkáló „Tanítsd a gyereket a lába elé nézni!” – írta a firkáló 

pécs 2022. február 21. pécsi hírek12



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

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

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

Hajnóczy utcában, I. em., 72 nm-es, 
3 szobás, igényesen felújított téglalakás. 
Ár: 36,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180

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

Belvárosban, 44 nm-es, 1 szoba-
konyha étkezős, felújított téglalakás, 
8 nm-es erkéllyel. Ár: 30 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Belvárosban, 68 nm-es, 2 szobás, 
panorámás téglalakás. Ár: 38,9 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

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

Eladó 3000 nm zártkert Pécsudvard, 
Pápai u. Telefon: 06/30/902-7058

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

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

INGATLAN
Értékbecslés. Telefon: 06/70/318-4000
Külföldi ügyfelem részére eladó családi 
háza keresek Belváros, Egyetemváros. 
Telefon: 06/70/318-4000
Pécsi és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180

Pellérd-Menyecskevölgyben, 
50 nm-es, 1 szobás, lakható hétvégi ház 
kúttal. Ár: 8 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécsi és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180

Eladó garázst vennék.
06/70/304-8038

Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház 14,5 MFt. Telefon: 
06/30/929-9180
Pécsett, a Dongó-dűlőben 780 nm-es, 
örökpanorámás építési telek eladó. 
Majdnem sík, a földmunka elvégezve. 
Iár: 11,5 MFt. Telefon: 06/20/377-8860

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

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: 72/214-66
Külföldi ügyfelem részére kiadó ingatlant 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Nyugdíjas férfi részére szoba kiadó, Pécs, 
Buzsáki u. 20. Telefon: 06/30/217-5957

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
Albérlet, udvari bejárat, komfortos 1 fő 
részére, Székesegyháztól pár percre, 
1 kisállat tartható. Ár: 40 EFt+ 
rezsi. Telefon: 06/20/247-1366

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő harmadnaponként 
éjszakás műszakot vállal Belváros, 
Mecsek. Telefon: 06/30/719-1603
Keresek 1 fő kőművest családi 
ház építéséhez, napi fizu. 
Telefon: 06/70/429-6168

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
Kellemes külsővel és értékes 
belsővel megáldott férfit keresek 73 
éves, zenét kedvelő hölgy vagyok. 
Telefon: 06/30/589-3249
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
Pécsi özv. asszony szeretne 
megismerkedni egy nem dohányzó úrral, 
77-81 éves korig. Telefon: 06/30/783-5253
Magányos, idősebb ember 
megismerkedne egy szimpatikus 
hölggyel. „Remény” jeligére a 
Tüke irodába, Széchenyi tér 1.

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

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
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

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

KÁRPITTISZTÍTÁS
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
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498
Matractisztítás, atkamentesítés, 
higiéniai tisztítás, matrac és egyéb 
kárpit felületek (száraz-nedves). Telefon: 
06/30/402-9926, 06/30/097-2477

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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Kőműves munkálatok, 
térkő, falazás, festés.

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

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
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Kisebb kőművesmunkák, 
burkolások, javítások vállalása. 
Telefon: 06/30/747-8872

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Családi házak homlokzati hőszigetelése. 
Telefon: 06/20/442-7602
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Faredőny-javítás, gurtni 
csere, szúnyoghálók, szerelés. 
Telefon: 06/30/859-8118
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb kosaras munkák. 
Telefon: 06/20/371-7019
Gyógypedikűr. Telefon: 72/792-526, 
06/30/617-2003
Meggondoznánk, és eltartási 
szerződést kötnénk. Telefon: 
72/792-526, 06/30/243-4809
Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Kőművesmunkák garanciával. 
Telefon: 06/30/341-3165
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
Bádogos munkák garanciával. 
Telefon: 06/30/341-3165
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628

Vízszerelés, villamos javítások, csőtörés 
elhárítása. Telefon: 06/70/774-1140
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435

Szőlő, gyümölcsfák metszését 
vállalom. 06/20/378-2260

Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpin munkák. Balázs 
Péter. Telefon: 06/30/977-1801
Lakatosmunka, kisebb javítások, 
szerelések. Telefon: 06/70/774-1140
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Tetők beázására, leázására 
javítást vállalunk garanciával. 
Telefon: 06/30/384-9072
Lakásürítés, lomtalanítás kedvező 
áron. Telefon: 06/30/695-7668
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449
Fodrász házhoz megy (Ildikó). 
Telefon: 06/70/582-0720

Redőny, szúnyogháló javítás, 
újak készítése, nyílászárók 

műanyagból, fából, alu redő-
nyök motoros kivitelben.

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

Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Mindennemű fuvarozás billencs 
kisteherrel, épületbontás, tereprendezés, 
kézi-gépi. Telefon: 06/70/429-6168
Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718
Metszés, permetezés, fűnyírás, 
zöldhulladék szállítása. 
Telefon: 06/70/426-9121

Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komplett fürdőszoba felújítás, teljes 
körű ügyintézéssel. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307

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
Garázsvásár olcsón A-Z-ig. Hívjon, 
felsorolom. Telefon: 06/20/204-9393

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Dunyhát, párnát, régi vásznakat, 
szarvasagancsot, hagyatékot, pincétől 
padlásig vásárolok. Telefon: 
06/70/582-3999
Horgászfelszerelés eladó. 
Telefon: 06/20/416-5861

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

Készülő italipari helytörténeti 
könyvhöz megvételre keresek régi 
magyar – domború feliratos – sörös 
üvegeket. Telefon: 06/30/359-9099

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

Régiségüzletünk feltöltéséhez 
vásárolunk: porcelánokat, nippeket, 
készleteket, festményeket, grafikákat, 
antik bútorokat, könyveket, 
szőnyegeket, néptánchoz kellékeket, 
szoknyákat, kendőket, kiegészítőket. 
Telefon: 06/30/608-3962
Mobil faház eladó. Telefon: 
06/70/353-8102

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

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

Új telephelyre költözik a Pécsi Közterület-felügyelet
A Pécsi Közterület-felügyelet a Búza téren található eddigi telephelyről a Kó-
czián Sándor utca 1.-be költözik át március elsejétől. 
Mint azt Märcz János, a „közteresek” vezetője lapunknak elmondta, az új 
irodában sokkal nagyobb ügyféltér és több ügyintéző várja majd a hozzájuk 
érkezőket.
Emellett újdonság, hogy modern tevékenységirányítási rendszert alkalmaz-
nak majd, ami lehetővé teszi, hogy a bejelentéseket felvevő kollégák számító-
gépen keresztül rögtön át tudják küldeni az információkat az adott körzetben 
szolgálatot teljesítők felé, így nem csak azonnal naplózva lesz a dolog, de a 
PDA-készüléken való ellenőrzés során az intézkedő munkatárs látja az eset-
leges korábbi bejegyzéseket is – magyarázta Märcz János.
A költözéssel kapcsolatban azt is elárulta, hogy eddig egy magánvállalkozó-
tól bérelték az irodasort, most pedig a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. létesítmé-
nyébe fognak átköltözni, szintén bérlőként.
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Letették a Nemzeti Reprodukciós 
Módszertani Kutatóközpont alapkövét 

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) a Nemzeti Reprodukciós Módszertani 
Kutatóközpont létrehozására összesen több mint 2,5 milliárd forint 

állami támogatásban részesült, mely forrásból 660 négyzetméter új 
építésű terület valósul meg a mesterséges megtermékenyítés szolgá-
latában. 

 l PécsMa.hu
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Szülészeti és Nő-
gyógyászati Klinika Reprodukciós Központjának szakmai hagyományai 
messzire nyúlnak vissza. Az eredetileg a főépületben működő, úgynevezett 
„in vitro fertilizációs labor” munkájának minőségét mi sem jelzi jobban, 
mint hogy az ország első „lombikbébije” a pécsi klinikán fogant, azóta pe-
dig több ezer gyermek megszületése köszönhető az itt folyó munkának.
A február 18-i ünnepélyes alapkőletételen elhangzott, hogy a központ ka-
pacitása és tudományos, kutatási tevékenysége fejlődhet az épületbővítés-
nek, modernizációnak köszönhetően.
A Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont létesítése révén 
a kórtermi ágyszám növekszik, kétágyas kórtermekkel bővülnek. Kiala-
kítanak új mosdókat és egy közel 130 négyzetméteres modern, kulturált 
várótermet, valamint két új konzultációs szobát is a páciensek számára.  
A kutatások támogatására létrejön egy molekuláris diagnosztikára
alkalmas kémiai kutatólaboratórium is.
A beruházás építtetője a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemelteté-
si és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BMSK Zrt.), a 
kivitelező a ZÁÉV Építőipari Zrt.

A munkálatok az előzetes ütemtervek szerint 
2023 elején zárulnak.

A leendő épület ünnepélyes alapkőletételén részt vett Kásler Miklós, az em-
beri erőforrások minisztere, Bódis József felsőoktatásért, innovációért és 
szakképzésért felelős államtitkár, a projekt szakmai vezetője, Juhász Roland 
állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár, Hoppál Péter országgyű-
lési képviselő, Kővári János, Baranya megye fenntartható városfejlesztésért 
felelős biztosa és Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora.

Új műszert kapott a gyerekklinika, 
ezzel rövidül a műtéti és lábadozási idő

Sebészeti vágó- és érhegesztő generátorral és annak tartozékaival 
támogatta a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) 

Gyermekgyógyászati Klinika Manuális Tanszékét az OTP Bank Nyrt. ala-
pítványa. Az új eszköz használatával jelentősen egyszerűsödik és lerö-
vidül számos beavatkozás, csökken az altatás időtartama, rövidülhet a 
lábadozás ideje.

 l PécsMa.hu
Az bank égisze alatt működő Humanitás Szociális Alapítvány jóvoltából 
került a mintegy 4,5 millió forint értékű eszköz a PTE KK gyermeksebésze-
tére, melynek hála számos műtéti eljárás egyszerűsödik mostantól.
A PTE közleménye szerint Biró Ede gyermeksebész szakorvos az eszköz 
átadása után úgy vélekedett, hogy az új generátort olyan mindennapos 
műtéteknél is tudják használni, mint a féregnyúlvány eltávolítása, de leg-
nagyobb jelentősége az összetett hasi, mellkasi, nyílt vagy minimálinvazív 
beavatkozások során jelentkezik.
– Annak köszönhetően, hogy biztonságosan, könnyebben és gyorsabban 
tudjuk az erek zárását és vágását elvégezni, bizonyos betegségek hagyomá-
nyos kezelését minimálinvazív műtéti technika válthatja fel. Így rövidebb 
ideig tart az operáció, csökken a szövődmények kialakulásának esélye. A 
generátor alkalmazása a gyermekek gyógyulásának idejére is pozitív hatás-
sal lehet. Szintén fontos előnye lehet az új berendezésnek, hogy kevesebb 
testidegen anyagot, mint sebészeti varróanyagot és öltést használunk” – 
hangsúlyozta.

A közelmúltban átadott műszer 
már debütált is a napokban. 

Egy jóindulatú, ugyanakkor helyileg panaszokat okozó éreredetű elválto-
zást távolítottak el a segítségével egy 4 éves kislány combjából.
Ilyen eszköz még nem volt eddig a PTE KK Gyermeksebészetén.
Fotó: Csortos Szabolcs/UnivPécs

Átmenetileg bezár a mohácsi 
szülészet, Pécsre kerül át az ellátás
A kórházi honlapon jelent meg a napokban a hír, hogy felvételi zárlatot léptet 
életbe a mohácsi Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályon dr. Csizmadia Csa-
ba, az intézmény főigazgatója – szúrta ki a 24.hu.
Döntését azzal indokolta, hogy a koronavírus-megbetegedések miatt humá-
nerőforrás-hiány alakult ki. A rendkívüli helyzet akár 2-3 hétig is eltarthat.
A járóbeteg-szakrendelések továbbra is működnek, a fekvőbeteg-ellátás a Pé-
csi Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján történik – írta 
a közleményében. 
Fotó: mohacskorhaz.hu

Külső traumatológiai tanszéket indít 
a pécsi egyetem Zalaegerszegen
Ez a térség egészségügyi ellátása és a felsőoktatás számára is fontos lépés – 
közölte Bódis József államtitkár sajtótájékoztatón február 14-én.
Az eseményen Gasztonyi Beáta, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigaz-
gatója azt mondta, hogy a szívsebészet, a kardiológia és a gasztroenterológia 
után a traumatológia is önálló tanszékként kap helyet a zalaegerszegi intéz-
ményben mint a pécsi egyetem oktatókórházában.
Az ITM 80 millió forintot biztosított modern eszközök és egy új, a beteg-
biztonságot szolgáló applikáció beszerzésére, de már újabb szakemberek is 
érkeztek, valamint a traumatológiai ellátásban eddig nem alkalmazott eljárá-
sokat is bevezettek Zalaegerszegen.
Forrás: MTI
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