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Nagyjából 100-150 fő gyűlt össze 
azon a demonstráción február 

24-én kora este a Széchenyi téren, 
amelyen a Bodára tervezett atom-
temető elleni tiltakozását fejezte ki 
több ellenzéki politikus és civil akti-
vista, valamint Pécs polgármeste-
re, Péterffy Attila is. Az eseményen 
felszólalók a kirobbant orosz–ukrán 
háború kapcsán is kifejtették véle-
ményüket, egységesen elítélve az 
agresszor orosz felet.

 l Szakács Miklós
Az LMP országgyűlési képviselője, 
Keresztes László Lóránt már évek óta 
foglalkozik kiemelten a Bodára terve-
zett atomtemető ügyével azt hangsú-
lyozva, hogy Pécs és Baranya nem kér 
ebből a beruházásból. A demonstráció 
apropóját egy frissen elfogadott tör-
vényjavaslat adta.
– Pár napja egy egyházakról szóló sa-
látatörvénybe elrejtve a fideszes kor-
mánytöbbség behozott egy módosítást 
– mondta el felszólalásában Keresztes. 
– Ez alapján a nukleáris hulladéktá-
rolók engedélyezéséről szóló döntési 
jogot egy politikailag kiszervezett tes-
tületnek adnák. Tehát egy lopakodó 
döntéshozatal formájában a kormány 
a mi sorsunkról a döntés jogát elvenné 
a mindenkori kormánytól, és odaadná 
annak az atomhivatalnak, aminek élé-
re Orbán Viktor a szándékai szerint 9 
évre nevezte ki korábbi államtitkárát. 
Nem elég, hogy 2015-ben itt Pécsett 
hazudott a miniszterelnök, amikor 
megígérte, hogy a pécsiek beleegyezé-

se nélkül nem fog atomtemető épülni, 
de még az utolsó jogi lehetőséget is el-
venné, hogy egy új kormány mindezt 
újratárgyalhassa.
Mivel Keresztes szerint Boda kapcsán 
a kormány, a Fidesz és a Fidesz he-
lyi politikusai is évek óta hazudnak a 
pécsieknek és félretájékoztatják őket, 
ezért a város lakóinak ki kell állniuk 
magukért ebben az ügyben. Szerinte 
a kormányváltás lehet a garancia arra, 
hogy végre lekerüljön a napirendről a 
Pécs mellé tervezett atomtemető ügye.
– El kell ítélni Oroszországot – szögezte 
le a politikus. – A NATO és az EU tagjai 
vagyunk. Ha kell, csatlakozzunk minden 
szankcióhoz, ha kell, fel kell függeszteni 
Paks 2-t. Nem maradhatunk ki ebből, 
bármennyire is szeretné ezt Orbán.
Szakács László országgyűlési képviselő 
is hasonlóan vélekedett. A demonstrá-
ción tartott beszédében úgy fogalma-
zott, a kormány azért nem kérte ki a 
pécsiek véleményét, mert nem tehette. 
Mert más parancsot kapott azoktól, 
akik a pénzt adták – utalt ezzel az 
orosz befolyásra.
– A jövő oldalára kell állni – jelentet-
te ki Szakács. – A jövőt kell építeni. 
Ellenfelem, Hoppál Péter nem a jö-
vőt építi, hanem a mát éli fel. Ő nem 
szólalhat fel a pécsiek érdekében, mert 
megtiltották neki. Nem minket kép-
visel Budapesten, hanem a kormányt 
képviseli Baranyában. Éppen ezért 
szerveződjünk, álljunk ki magunkért 
és álljunk ki Pécsért!
Dr. Kóbor József, a pécsi önkormány-
zat zöldbiztosa egy érdekes részletre 

hívta fel a demonstráción megjelenők 
figyelmét.
– Az atomenergia egy lánc. Nekünk, 
pécsieknek ennek a láncnak a két pisz-
kos vége jutott – fogalmazott. – Az 

uránbánya és az atomtemető. Tény, 
hogy az uránbányának a város sokat 
köszönhetett, de azt is tudjuk, mennyi 
áldozatot követelt, tudjuk, hogy a régi 
uránbányászok közül milyen kevesen 
vannak már köztünk. Amikor erről 
beszélünk, jusson eszünkbe, hogy 
ennek a láncnak a két piszkos vége 
nem nagyon fog hozni semmit Pécs-
nek. Sajnos a helyzet az, hogy lehet új 
uránbánya, méghozzá olyan, ami elér-
heti még Pécs területét is. Ez nagyon 
nagy ingatlan-értékcsökkenést okoz-
na a városban. Ugyanakkor a székhe-
lye nem Pécsett lenne, így még csak 
az iparűzési adót sem a város kapná.  
A legújabb hírek szerint ennek az 
engedélyezési eljárása ismét el fog 
indulni. Pécs már történelmet csi-
nált többször is azzal, hogy megvédte 
környezeti jogait. Gondoljunk csak 
arra, hogy meg tudtuk akadályozni a 
NATO radartelepítését. 

Most is ki kell állnunk 
magunkért.

A fiatal generáció is megszólalt az ese-
ményen. A Minden Fiatal Magyaror-
szága Mozgalom Baranya megyei el-
nöke, Héjas Réka, és a Zöld Generáció 
alelnöke, Úri Bálint is kiállít amellett, 
hogy minden lehetséges eszközzel 
meg kell akadályozni, hogy Bodánál 
atomtemetőt létesíthessenek.

A bodai atomtemető ellen tiltakoztak, „lopakodó döntéshozatalról” beszéltek

Ide nem tankkal, 
hanem rubellel jöttek az oroszok
Amikor a Stop Atomtemető névre keresztelt eseményt szervezték Keresztes 
László Lóránték, még nem tudhatták, hogy Oroszország háborút indít Uk-
rajna ellen. Az egész világot megrázó eseményekre azonban természetesen 
minden felszólaló reagált.
– Kiállunk Ukrajna szuverenitása mellett, ez a kötelességünk – jelentette 
ki Péterffy Attila, Pécs polgármestere. – Ezt szimbolizálja az is, hogy fel-
húztuk a városházára az ukrán nemzeti lobogót. A délszláv válság idején 
Pécsig hallatszott a fegyverropogás. Mégis volt hozzá bátorságunk, hogy 
mindent megtegyünk a rászorulókért, amit csak kell. Az UNESCO akkor 
békedíjat adott Pécsnek. A hagyományaink, az értékeink és ez a békedíj is 
arra késztet minket, hogy azt mondjuk: most sem tehetünk másképp, most 
sem tehetünk kevesebbet akkor, amikor segítő kezet kell nyújtanunk. Re-
mélem, hogy Magyarország mai vezetése a szívére és a józan szóra hallgat 
akkor, amikor ebben a kérdésben Európát választja ahelyett, aki most épp 
Európára támad.
Keresztes László Lóránt arra hívta fel a figyelmet, hogy akárcsak Európa 
és a világ vezetői, nekünk is a leghatározottabban kell elítélnünk az orosz 
agressziót, ki kell állnunk a kárpátaljai magyarság, minden egyes ukrán 
polgár és egész Ukrajna mellett.
Szakács László szerint a magyar kormány azért nem mert határozottan fel-
lépni Oroszországgal szemben, mert épp Putyinnal szemben adta fel az 
önrendelkezéshez való jogot Orbán Viktor.
– Az egy önrendelkezési kérdés, hogy kinek tartozunk – fejtette ki Szakács. 
– És Magyarország ma a minket támogató szövetségi rendszeren kívül 
iszonyatosan eladósodott Oroszország és Kína felé is. Ide nem tankkal jöt-
tek, hanem rubellel, de ugyanúgy érdeket érvényesíteni jöttek. Ennek véget 
kell vetni! Magyarországnak az unióban, Európában van a helye.

Pécs és Baranya nem kér ebből a beruházásbólPécs és Baranya nem kér ebből a beruházásból
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Miután rendkívüli közgyűlésen el-
fogadták Pécs idei költségveté-

sét, mindössze húsz napirendi pontot 
tárgyalt a város képviselő-testülete 
a havi rendes ülés keretében. A ta-
valyi költségvetés módosítása hozta 
a leghevesebb vitát. A legfontosabb 
döntéseket és vitákat foglaltuk ösz-
sze az alábbiakban.

 l Nimmerfoh Ferenc
Az ülés azzal kezdődött, hogy Kunszt 
Márta (DK–Pécs Jövője) azt javasolta, 
a közgyűlés egyperces néma felállással 
mutassa ki szolidaritását Iványi Gá-
borral és civil szervezetével szemben 
(publicisztika a témáról a 15. oldalon). 
A Fidesz, illetve a kormánypárttal szö-
vetséges ÖPE képviselőin kívül min-
den politikus felállt a teremben.
A 2021-es költségvetés, egyébként 
technikai jellegű módosítása hozta 
a legnagyobb politikai vitát. Péterffy 
Attila bejelentette, hogy több mint 34 
milliárd forinttal emelkedik a tavalyi 
büdzsé főösszege, 49,2 milliárdról 83,8 
milliárdra.
Dr. Barkóczi Csaba (Fidesz) elmond-
ta, tetszik neki az előterjesztés, hiszen 
a polgármester által jegyzett anyagban 
le van írva, hogy tavaly növekedtek az 
állami támogatások. Szerinte az is lát-
szik a 2021-es költségvetésből milyen 
jelentős plusszal vették át a várost Pé-
terffyék az előző városvezetéstől.
Dr. Csizmadia Péter (Fidesz) szerint 
2,7 milliárddal több központi támo-
gatás érkezett az utolsó negyedévben 
az önkormányzathoz. Külön kiemelte 
a százszázalékos, 2 milliárdos kom-
penzációt, amit az iparűzési adó el-
vonása miatt kapott Pécs az államtól. 

Csizmadia szerint talán egyetlen ön-
kormányzat kapott még ilyen mértékű 
kompenzációt.
Kővári János (ÖPE) arról beszélt, hogy 
minden, a járványhelyzet okozta ne-
hézség mellett egyáltalán nem olyan 
drámai a jelenlegi költségvetési hely-
zet, ahogy azt a városvezetés bemu-
tatja. Az pedig szerinte végképp nem 
igaz, hogy az állam nem támogatja a 
várost. Péterffy Attila erre úgy reagált, 
hogy Kővári országgyűlési képviselő-
jelöltként egyáltalán nem érti a város 
helyzetét.
Dr. Schmuck Roland (MSZP–Pécs 
Jövője) elmondta, 2019-ben csődhely-
zetben vették át a Fidesztől a város 
gazdálkodását, azóta jelentősen csök-
kent a hitelállomány, még úgy is, hogy 
lehívták fejlesztésre az Európai Beru-
házási Bank évek óta rendelkezésre 
álló hitelkeretét.

A közgyűlés végül elfogadta 
a tavalyi költségvetés 

módosítását.

Módosította a közgyűlés azt a rende-
letet, ami a város tulajdonában álló 
építési telkek kedvezményes értékesí-
téséről szólt. (A témáról, azaz a Dénesi 
Ödön Programról lapunk 7. oldalán 
találnak részleteket.)
Több képviselő, köztük Sajgó György 
(Momentum) is azt hangsúlyozta, 
hogy számos pécsi polgárral beszélt a 
témában, volt érdeklődés a program 
iránt. Mint mondta, bízik benne, hogy 
a pályázat második körében többen 
tudnak majd jelentkezni.
Külön napirendi pont volt az említett 
program lezárása. Barkóczi Csaba  

(Fidesz) szerint a kutyát nem érdekelte 
a program. Ruzsa Csaba alpolgármes-
ter válaszában felidézte, Barkóczi ko-
rábban a lakásügyekért is felelős fide-
szes alpolgármester mellett dolgozott, 
de semmit nem hagyott örökül, egyet-
len írott anyagot sem tett le az asztalra. 
Barkóczi erre azt mondta: ő ügyintéző 
volt a városházán, felesleges rajta bár-
mit számon kérni.
A közgyűlés döntést hozott a nagyár-
pádi kereszteződés átépítéséről is, er-
ről lapunk 7. oldalán olvashatnak rész-
letesen. A kérdések „órájában” Csaba 
István (MSZP–Pécs Jövője) felidézte, 
hogy 2014-ben az állam átvállalta Pécs 
összes adósságát, de a fideszes város-
vezetés ezt követően 2017-re csődbe 
vitte az önkormányzatot, majd 12,5 
milliárdos hitelt kapott a kormánytól, 
amit döntő részben a jelenlegi város-
vezetésnek kell visszafizetnie. 

Beszélt arról is, hogy a 
kormány a pandémia alatt 

hatalmas elvonásokkal 
sújtotta a várost. 

Elmondta, azért kezdtek aláírásgyűj-
tésbe (lásd: 6. oldal), hogy az ez évi 
1,74 milliárdos törlesztőrészletet ne 
kelljen az államnak megfizetni. Azt 
kérdezte Csizmadia Péter fideszes 
frakcióvezetőtől és párttársaitól, hogy 
támogatják-e aláírásukkal a városveze-
tés kezdeményezését.
Csizmadia Péter válaszában úgy fogal-
mazott: „Önök most levegőt kérnek, 
pedig önök azok, akik megint víz alá 
nyomják az önkormányzatot”. Szerinte 
hatalmas adósságot örökölt 2010-ben 
a fideszes önkormányzat, amivel 2017-
ig küzdött, amikor „szerkezetátalakí-
tásra” kamatmentes hitelt adott a kor-
mány a városnak. 
– Megszorításról, elvonásról beszél a 
szocialista képviselő, pedig ennek el-
lenkezője igaz. Ideje lenne, hogy adat-
bázis építése helyett a város építésével 
foglalkoznának – jelentette ki a fide-
szes politikus.
Bognár Szilvia (független) az „esz-
tergártalanításról” kérdezte Péterffy 
Attilát. Felidézte, Esztergár Lajos, 
a második világháború alatt Pécs 
polgármestere, bár kiváló szociális 
szakember volt, a holokauszt idején 
némaságával asszisztált pécsiek de-
portálásához. Jelenleg önkormányzati 
intézmény, díj és utca is viseli a nevét 
Pécsett, emléktáblája is van. Mikor lép 
a városvezetés az „esztergártalanítás” 
érdekében, mikor lehet igazságot szol-
gáltatni – kérdezte a képviselő.
Péterffy Attila azt válaszolta, a Pécs 
Jövője Frakciószövetség elhatározta, 
hogy ebben az irányban lépéseket fog 
tenni, levélben tájékoztatja a fejlemé-
nyekről a képviselőt.

Közgyűlés: heves viták a tavalyi költségvetés kapcsán

34 milliárddal emelkedik a tavalyi büdzsé főösszege34 milliárddal emelkedik a tavalyi büdzsé főösszege
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Öt hétig folyt a vizsgálat a Pécsi Tu-
dományegyetem jogi karán, sok 

oktatót meghallgattak.

 l PécsMa.hu
Miután a Schadl-ügyben nyilvános-
ságra került jegyzőkönyvek alapján 
felmerült, azt vizsgálták a pécsi jogi 
karon, hogy történtek-e visszaélések, 
és ha igen, kit terhel a felelősség – írja 
a Népszava. Mint ismert, a Völner–
Schadl-ügy mellékszálaként derült ki, 

hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói 
Kar elnöke, Schadl György vizsgá-
kat „intézhetett” többeknek – köztük 
Völner Pál lemondott államtitkár ro-
konának és Nagy Ádámnak, Rogán 
Antal miniszter kabinetfőnökének – a 
Szegedi Tudományegyetemen, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemen és a 
Pécsi Tudományegyetemen. Az előbbi 
két intézményben gyorsan lezárult a 
vizsgálat, és arra jutottak, nem történt 
szabálytalanság.

A vizsgák ügyében a Somogy Megyei 
Rendőr-főkapitányságon folyt a nyo-
mozás közokirat-hamisítás gyanújával. 

A lap érdeklődött a 
főkapitányságnál a 

nyomozásról, de egyelőre 
nem nyilatkoztak az ügyről.

A nyomozással párhuzamosan január 
közepén belső vizsgálatot rendelt el a 

PTE rektora, Miseta Attila a szabály-
talannak tűnő vizsgák kapcsán. Több-
ször módosult a határidő, Miseta feb-
ruár 22-re ígért tájékoztatást, ám újból 
időt kért, mondván: „alapos vizsgálat 
folyik, és csak akkor akarják megosz-
tani megállapításaikat, ha egyértelmű 
eredményre jutnak” – közölte a Nép-
szava.
A lap értesülései szerint annyi szivár-
gott ki, hogy sok oktatót meghallgat-
tak, a vizsgáztató tanárok szerepét is 
„részletesen kontrollálják”.
Február 25-én azonban megérkezett a 
PTE közleménye a belső vizsgálatról, 
mint írják:
„A Pécsi Tudományegyetem január 
19-én indított vizsgálatot, miután a 
sajtóban megjelent cikkek szerint hi-
vatásetikai szabályok és a vizsgasza-
bályzat megsértésének gyanúja merült 
fel. A vizsgálat lezárult. A belső vizsgá-
lat által feltárt adatok alapján nem volt 
megállapítható egyetemi vizsgákkal 
kapcsolatos visszaélés, vagy egyéb sza-
bálytalanság. A bizottság ajánlásokat 
fogalmazott meg a vizsgák lebonyolí-
tásának rendjére vonatkozó szabályok 
és hivatásetikai normák szigorú betar-
tására, valamint szükség szerinti felül-
vizsgálatára. A Pécsi Tudományegye-
tem ezzel az ügyet lezártnak tekinti.”

Péterffy Attila polgármester megköszönte a Ba-
ranyában szolgálatot teljesítő polgárőrszerve-

zetek áldozatos munkáját.

 l Szakács Miklós
A pécsi városháza egyik épp csere előtt álló, de hi-
bátlan állapotban lévő szolgálati autója talált gazdá-
ra, méghozzá Hirden. A polgármesteri hivatalban 
ugyanis az a döntés született, hogy a gépjárművet a 
Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségnek 
adományozzák, hogy ezzel tudjanak egy kis segítsé-
get nyújtani az utcán szolgálatot teljesítő polgárőrök-
nek. A február 24-i átadón a városvezetőtől Fuksa 
Ágnes, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szö-
vetségének elnökhelyettese vette át a kulcsot és a for-
galmi engedélyt.
A Baranya megyei szervezet végül úgy döntött, hogy 
a Pécs-Hird Polgárőr Egyesület kapja meg az autót. 

Mint az átadón kiderült, Péterffy Attila, 
Pécs polgármestere is örült, hogy végül 

ide került az autó.

– Épp tavaly év végén jártam már itt, és akkor me-
sélte nekem az egyik polgárőr, hogy bizony nagyon 
sokat kell gyalogolniuk – mondta Péterffy. – Azt pe-
dig mindenki beláthatja, hogy így nem egyszerű tel-
jesíteni a szolgálatot. Bár a megyei szövetség döntött 
arról, hogy Hirdre kerül az autó, de jó, hogy így ala-
kult, mert legalább tudjuk, hogy a megfelelő helyen 
tehet hasznos szolgálatot.
A polgármester hozzátette, hogy tapasztalata sze-
rint az elmúlt években a rendőrség, a közterület-fel-

ügyelet és a polgárőrség egyre hatékonyabban tud 
együttműködni, ennek is köszönhető, hogy a pé-
csiek szubjektív biztonságérzete is nagyobb. Éppen 
ezért köszönetet mondott valamennyi Baranyában 

szolgálatot teljesítő polgárőrnek, kiemelve, hogy 
Pécs önkormányzata lehetőségeihez mérten a jövő-
ben is igyekszik majd megadni minden támogatást 
számukra.

Schadl-ügy: elhúzódott a vizsgálat a PTE-n, nem találtak szabálytalanságot

Autót ajándékozott a hirdi polgárőröknek a polgármesteri hivatal

A vizsgáztató tanárok szerepét is ellenőrzikA vizsgáztató tanárok szerepét is ellenőrzik

A városháza szolgálati kocsija új gazdára találtA városháza szolgálati kocsija új gazdára talált
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A tradíció, az innováció és a kooperáció együtt 
igazán egyedivé, igazán pécsi rendezvénnyé 

teszik a Pollack Expót – mondta Zag Gábor alpol-
gármester az immár 15. alkalommal megrendezett 
kétnapos műszaki-építőipari kiállításon.

 l Pernecker Dávid
Két év után ismét élőben rendezték meg a Pollack 
Expót, a legnagyobb vidéki műszaki-építőipari szak-
mai kiállítást és konferenciát. Február 24-én és 25-
én 100 előadással, több mint 110 kiállítóval várták a 
műszaki, illetve a mérnöki tudományok újdonságai 
és megoldásai iránt nyitott egyetemi hallgatókat, a 
gyakorló szakembereket és az érdeklődőket.
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai 
Kara által 15. alkalommal megrendezett programsor 
megnyitóján az egyetem és a kar vezetősége együtt-
működési megállapodást írt alá az Építési Vállalko-
zók Országos Szakszövetségének, valamint a Bara-
nya Megyei Mérnöki Kamarának a képviselőivel, ezt 
követően pedig Zag Gábor alpolgármester köszön-
tötte a résztvevőket. 
Mint mondta, a Pollack Expo három fogalom köré 
szerveződik. 

Ez a három fogalom a tradíció, 
az innováció és a kooperáció.

– A tradíció nem csak a Pollack Expo másfél év-
tizedes történetére vonatkozik, hanem a korábbi 
időszakban, már 45 éve, a kar aulájában megtartott 
szaknapokra is. A rendezvény újabb és újabb ele-
mekkel bővült az évek során, idővel nem csak az 

egyetemisták, nem csak az egyetem, hanem jóval 
szélesebb közönség számára is igazán vonzó prog-
rammá vált – mondta az alpolgármester.
Zag Gábor az innováció fogalmára térve kiemelte, 
hogy a városvezetés célkitűzése Pécs gazdaságának 
fejlesztése. Elsősorban olyan iparágakat szeretnének 
a városba vonzani – folytatta –, amelyek csúcstech-
nológia alkalmazásával magas hozzáadott értékű 
termékeket állítanak elő és olyan magasan képzett 
dolgozóknak adnak munkalehetőséget, mint ami-
lyenek a műszaki és informatikai karról kikerülnek. 
– A kooperáció talán a legfontosabb, a rendezvény 
jelentős hangsúlyt fektet az összefogásra, legyen szó 
karok közötti kooperációról, szakmai partnerekkel 
és vállalkozásokkal folytatott együttműködésekről, 
avagy az egyetem és a város kapcsolatáról – mondta 
az alpolgármester, majd hozzátette, hogy ez a három 
fogalom – tradíció, innováció és kooperáció – együtt 
igazán egyedivé, igazán pécsi rendezvénnyé teszik a 
Pollack Expót.   

A Pollack Expo látogatói idén többek között be-
tekintést nyerhettek az építészeben alkalmazott 
3D nyomtatási lehetőségekbe, megismerhették az 
épületgépészet „okos” kelléktárát vagy az autóipari 
szoftvertesztelés jövőjét, megtudhatták, hogyan lehet 
utólag javítani a hulladékból keletkezett tüzelőanyag 
minőségét, és azt is, hogy hogyan lehet villamos- 
energiát termelni a tetőbe integrált napelemekkel.
A kiállítóterekben többek között bemutatták, hogy 
néz ki egy hidrogéntüzelőanyag-cellával működtetett 
hajó, volt munkavédelmi VR-szimuláció és „mun-
kavédelmi divatbemutató”, valamint egy látványos 
zsaluzatépítő versenyre is sor került. Emellett a szak-
mai rendezvényen bejelentették a Huawei, valamint a 
Protecta Elektronikai Kft. támogatását is. A Pollack 
Expo idén is kiváló kapcsolatépítési lehetőséget jelen-
tett, az eseményre kitelepült kiállítók újfent számos 
állásajánlattal érkeztek. A rendezvényre a város kö-
zépiskolásait is meghívták, számukra egy versennyel, 
és sok értékes nyereménnyel készültek a szervezők.

Az utóbbi évek egyik legnagyobb 
korrupciógyanús ügyével, a pé-

csi Volvo-perrel kapcsolatos külö-
nös részletekre hívta fel a figyelmet 
Hadházy Ákos ellenzéki politikus, 
országgyűlési képviselő közösségi 
oldalán.

 l Nimmerfroh Ferenc
A képviselő állítása szerint az ügyész-
ség által jegyzett vádiratban nem vizs-
gálták, hogy kicsoda valójában az ügy 
harmadrendű vádlottja, P. Endre, és 
hova kerülhetett az a pénz, amihez a 
korrupciós ügyben hozzájutott. Holott 
csak be kellett volna írni a férfi nevét 
az internetes keresőbe, hogy kiderül-
jön: egy olyan emberről van szó, aki 
korábban egy Bánki Erik baranyai fi-
deszes politikus tulajdonában álló cég 
ügyvezetője volt. P. Endre a bíróságon 
beismerte bűnösségét pénzmosásban, 
felfüggesztett börtönbüntetést kapott 
és jelentős vagyonelkobzással sújtotta 
a kaposvári bíróság.

A per március 2-án 
folytatódik Kaposváron. 

Decemberben vallomást tett tanúként a 
bíróság előtt Páva Zsolt volt polgármes-

ter, a héten pedig Csizi Péter volt alpol-
gármestert, a buszbeszerzés egykori vá-
rosházi felelősét is meghallgatják.
Nemrég elhunyt a per elsőrendű vád-
lottja, a Tüke Busz egykori vezérigaz-
gatója, aki végig ártatlannak vallotta 
magát. Az ő kezdeményezésére idézett 
be a bíróság tanúként fideszes politi-
kusokat, például Bánki Eriket. Aztán 
a vádlott ügyvédet váltott, aki vissza-
vonta Bánki idézését. A Népszavának 
a vádlott azt nyilatkozta, nem ő fizeti 
az új ügyvédet.
A Szabad Pécs internetes közéleti lap a 
napokban megtudta, hogy időközben 
született egy másik indítvány, amely 
ugyancsak szorgalmazza a Fidesz 
dél-dunántúli erős emberének tartott 
Bánki Erik meghallgatását. Mégpedig 
Pécs városvezetésének köszönhetően. 
Az eljárásba ugyanis a sértetti oldalon 
belépett a pécsi önkormányzat, és az ő 
jogi képviselőjük kezdeményezte Bán-
ki kihallgatását. Így tehát ismét van 
élő indítvány Bánki Erik perben való 
meghallgatására, vagyis erről minden-
képpen kell a jövőben, akár már az e 
heti tárgyaláson valamiféle döntést 
hoznia a bíróságnak.
A lap szerint március 2-án végigérnek 
azon a névsoron, akiket a bíróság ed-

dig tanúnak idézett. Így már csak olya-
nokat fognak szólítani, akiket egyszer 
már idéztek, csak eddig nem jelentek 
meg. A „titokzatos” volt harmadrendű 
vádlott, P. Endre és Csizi Péter is ko-
ronavírus-betegségre vagy karanténra 
hivatkozott korábban, ezért maradtak 
távol a tárgyalástól, a Tüke Busz ko-
rábbi gazdasági vezetője pedig nem 
vette át az értesítést. Szerdán őket hár-
mukat hallgathatják ki. A Szabad Pécs 
felhívja a figyelmet arra, hogy P. Endre 
vádlottként és gyanúsítottként is meg-

tagadhatta a tanúvallomást, azaz azt, 
hogy a bíróság és az ügyvédek kérdé-
seire válaszoljon, tanúként azonban 
ezt nem teheti meg. 
A tanúknál a pécsi önkormányzat jogi 
képviselője vélhetően a feltételezett 
politikai szálra fog rákérdezni. Az 
ugyanis nagyon sokak szerint elkép-
zelhetetlen, hogy ne vezető kormány-
párti politikusok hoztak volna meg 
ebben az ügyben alapvetően fontos és 
a beszerzést meghatározó kérdéseket – 
írja a lap.

Volvo-per: mit kezd a bíróság a politikai szállal?

Pollack Expo: két napra Pécsre érkezett a jövő

Csizi Péter és Páva ZsoltCsizi Péter és Páva Zsolt
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Péterffy Attila, Pécs polgármestere 
aláírásgyűjtést indított. Két kér-

désben kéri a pécsiek támogatását, 
azt szeretné, ha a városvezetés a 
pécsiekkel együtt üzenné meg a kor-
mánynak, hogy a városnak visszajár 
az, amit elvettek tőle. Az akcióval 
azt szeretné elérni, hogy a kormány 
hitelmoratóriumot biztosítson a ko-
rábbi, fideszes városvezetés által 
felhalmozott adósság idei törlesztő-
részletére, valamint a gépjárműadó-
ból 2020-ig az önkormányzatoknak 
járó, akkor a vírushelyzetre hivatkoz-
va elvont 40 százalékot is szeretné 
visszakapni Pécs. A cél tízezer aláírás 
összegyűjtése április 2-ig. Néhány 
nap alatt ebből meglett ezer.

 l PécsMa.hu
– Az aláírásgyűjtés sikere annak a jele, 
hogy a pécsi polgárok megérezték, 
hogy ez egy nagyon fontos kezdemé-
nyezés. Látják, hogy a Fidesz-kormány 
megpróbálja kiéheztetni az ellenzéki 
vezetésű városokat, köztük Pécset is. 
Ennek az akciónak a keretében azok 
állnak fel, akiket ez súlyosan érint, 
azaz a város, Pécs polgárai. Visszakö-
vetelik azt, ami jogosan megilleti őket 
– mondta Mellár Tamás parlamenti 
képviselő, a Baranya 1-es választóke-
rület ellenzéki képviselőjelöltje.
Hozzátette: ameddig Orbán-kormány 
van, addig az ilyen és ehhez hasonló 
nyomásgyakorlásra feltétlenül szükség 
van, hiszen a kormány nem fogja meg-
gondolni magát, nem fogja magától 
visszaadni a városoknak mindazt, ami 
a normatíva szerint járna nekik. 
Szakács László, a Baranya 2-es or-
szággyűlési választókerület ellenzéki 
jelöltje nagyon bízott abban, hogy 

gyorsan fognak gyűlni az aláírások, 
így őt egyáltalán nem lepte meg, hogy 
máris megvan az első ezer. 
„Az azért jól látszik, a pécsieket na-
gyon zavarja, hogy innen rengeteg 
pénzt vittek el az elmúlt években, és 
szeretnék, ha most már nem vinnék, 
hanem visszaadnák. Látva a városban 
lakók lelkesedését, a polgármester által 
várt 10 ezer aláírás teljesen reális cél. 
Szerintem bőven április 2. előtt össze is 
fog jönni” – mondta az országgyűlési 
képviselő.
Csaba István (MSZP–Pécs Jövője) 
önkormányzati képviselő lapunknak 
elmondta, pozitívak a tapasztalatok, 
erre számított, erre az aktivitásra. Sze-

rinte ez azt bizonyítja, hogy a pécsieket 
nem tudja a fideszes propaganda meg-
vezetni, átlátnak a szitán és tesznek is 
az otthonukért.

Első körben április 2-ig 
gyűjtik az aláírásokat, 

hogy az új kormánynak alá 
tudják támasztani a pécsiek 

igényét.

Hozzátette, minden nap, minden vá-
rosrészben gyűjtik az aláírásokat az 
ellenzéki aktivisták és a Pécs Jövője 
frakciószövetség képviselői, az aktuális 
helyszínekről Péterffy Attila polgár-

mester Facebook-oldalán lehet tájé-
kozódni.
„Kiállunk a pécsiekért, akiktől azt kér-
jük, hogy írjanak alá minél többen, 
mutassuk meg, hogy milyen nagy tár-
sadalmi támogatottsága van ezeknek az 
ügyeknek” – fogalmazott Csaba István.
Nyőgéri Lajos, Pécs alpolgármestere 
elmondta: nagyon jók a visszajelzések. 
Sokan keresik fel az aláírásgyűjtő pul-
tokat, a pécsiek láthatóan kiállnak ma-
gukért. Az utóbbi napok tapasztalata, 
hogy egyre többen keresik tudatosan 
az aláírásokat gyűjtő aktivistákat. 
Szemben az akció első napjaival, ami-
kor a legtöbben még nem tudták mire 
vélni a kék-sárga pultokat.

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek

A kommunista diktatúra áldozatainak emléke előtt tisztelgett február 
25-én Péterffy Attila polgármester, továbbá Zag Gábor, Ruzsa Csaba 

és Nyőgéri Lajos alpolgármesterek a Kovács Béla patacsi szülőházából 
kialakított emlékhelynél, valamint a Kovács Béla Általános Iskolánál.

 l PécsMa.hu

A pécsi születésű Kovács Bélát 1947. február 25-én hurcolták el a Szovjet-
unióba, ahol 9 évig tartották fog-
va. Szabadságát elnyerve, az ’56-
os forradalom idején részt vett a 
kisgazdapárt újjászervezésében, 
a forradalmi kormány földműve-
lésügyi-, majd államminisztere 
lett, de megromlott egészségügyi 
és lelki állapota miatt 1959-ben 
51 évesen elhunyt. Elhurcolá-
sának napját 2000-ben nemzeti 
a kommunizmus áldozatainak 
emléknapjává nyilvánították.

Az Orfűi Aquaparkról egyeztetett Pécs polgármestere

Péterffy Attila találkozott az új tulajdonos képviselőjével. Kiderült, a 
strand műszaki berendezései nagyon rossz állapotban vannak, az 

újranyitás csak teljes felújításuk után képzelhető el.

 l Nimmerfroh Ferenc
Pécs polgármestere Facebook-posztban számolt be arról, hogy a városhá-
zán fogadta az Orfűi Aquapark új tulajdonosának képviselőjét. A megbe-
szélésen részt vett Fűzyné Kajdi Zita, Orfű polgármestere is.
Barna Béla a tulajdonos cég képviseletében vázolta a terület fejlesztésére 
vonatkozó koncepciót, elmondta például, hogy az akvapark műszaki be-
rendezései nagyon rossz állapotban vannak, az újranyitás csak teljes felújí-
tásuk után lenne egyáltalán elképzelhető.
(Barna Béla neve ismerősen csenghet sokaknak, 2011-től 2016-ig ő volt a 
pécsi önkormányzat vagyonhasznosító cégének, a Pécs Holdingnak a ve-
zérigazgatója.)
„Kezdeményeztem, hogy a város szakértőivel közösen nézzük meg, mit le-
het tenni a berendezések elindítása és megfelelő üzemeltetése érdekében. 
Nem adtam fel, továbbra is azon dolgozom, hogy az orfűi akvapark mi-
előbb újra fogadhassa a pécsieket – legalább addig, amíg a pécsi akvapark 
elkészül" – írta Péterffy Attila.

Levegőt kér Pécs: megvan az első ezer aláírás
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Lezárja, de a tapasztalatok felhasználásával, módosítások 
után folytatja a Dénesi Ödön Programot a pécsi önkormány-

zat. Utóbbi célja, hogy olcsón juthassanak telekhez Pécsett ma-
radó vagy ide költöző, első otthonukat építő családok.

 l PécsMa.hu

Ruzsa Csaba alpolgármester a PécsMa.hu-nak elmondta, a program 
első köre lezárult, ennek nyomán négy pályázó jut olcsó telekhez, 
a jelentkezők közül ők azok, akik minden feltételnek megfeleltek. 
Az alpolgármester beszélt arról is, hogy a folyamat során kiderült: 
a pályázati feltételek egy része értelmezésre szorul. Példaként em-
lítette, hogy a külföldről, mondjuk Németországból hazatelepülő 
családok esetében a társadalombiztosítási jogviszony igazolása 
problémás. Ez egyébként a megkérdezett bankok szerint a csoknál 
is okoz gondot az igénylőknek. Ezen kívül megnyitják a pályázati 
lehetőséget azok előtt is, akik már rendelkeznek lakóingatlannal, 
bár továbbra is előnyt élvez majd, az, akinek nincs ingatlana. 

Továbbá tízről három évre vinnék le a pécsi 
lakcímmel való rendelkezés időtartamát.

A második körben ezért módosítják a feltételrendszert és újra kiír-
ják a pályázatot, amiről a pécsi közgyűlés múlt kedden döntött is. 
Több feltétel esetében javaslatokat kértek az egyetemi és szakképzé-
si centrum bírálatban részt vevő munkatársaitól is, ezek beépítése 
is megtörtént. 
Ruzsa Csaba szerint a tizenöt telek több mint fele elment volna már 
első körben, ha a feltételek megvannak, de tavasszal reményeik sze-
rint sikerül a maradék 11 telekre is vásárlót találni.

Nagyárpádi csomópont: rövidesen 
kiírhatják a közbeszerzést az építésre

Tavaly év végén a Baranya Megyei Kormányhivatal kiadta az építési en-
gedélyt, így 2022-ben megkezdődhet a veszélyes nagyárpádi csomó-

pont átépítése és biztonságosabbá tétele – írtuk korábban.

 l PécsMa.hu
Múlt kedden már az építésre vonatkozó közbeszerzés kiírásáról és lefolytatá-
sáról szavazott a pécsi közgyűlés.
Csaba István (MSZP–Pécs Jövője), a terület önkormányzati képviselője a 
PécsMa.hu-nak elmondta, mivel a csomópont részben az önkormányzaté, 
részben pedig a Magyar Közúté, a két fél közös konzorciumot hoz létre az 
átalakítás lebonyolítására.

Emlékeztetőül: 

 Ä a rendkívül forgalmas csomópont balesetveszélyes, és csúcsidőben renge-
teg időbe telik, amíg Nagyárpád felől valaki ki tud kanyarodni;
 Ä egy lámpás kereszteződés jön létre a csomópontban, a főúton lesz 1-1 bal-
ra kanyarodó sáv, ezen kívül három, szintén lámpás zebrát is létesítenek.

Újra lehet majd olcsó telkekre pályázni
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Pécs vezetése kiáll Ukrajna 
szuverenitása mellett

Változtatások nélkül közöljük alább a Pécs Jövője Frakciószövetség 
közleményét, melyet az ukrán–orosz háborúval kapcsolatban adtak 

ki. 

„Pécs város vezetése kiáll Ukrajna szuverenitása mellett
Mi, Pécs város vezetői, a Pécs Jövője Frakciószövetség tagjai mélységesen elí-
téljük Oroszország Ukrajna ellen elkövetett agresszióját.
Ennek a szörnyűségnek ma sem a szomszéd államban, sem máshol Európában 
nem lenne szabad megtörténnie. Ezért kiállunk nem csak a kárpátaljai magyar 
honfitársaink mellett, de minden ukrán ember mellett is, akit ma a háború bor-
zalmai sújtanak. Az orosz agresszió áldozata, az ukrán nép melletti szolidaritá-
sunk jeleként a pécsi Városházára felhúztuk az ukrán zászlót.
Béke mindenkor! – A Pécs Jövője Frakciószövetség”
Márkizayozó, sorosozó közleményt adott ki az orosz-ukrán háború kapcsán 
a Fidesz pécsi közgyűlési képviselőcsoportja is. Többek között azt írták: 
„Arra szeretnénk kérni a pécsi városvezetést, a pécsi baloldali politikusokat és 
Sorosista-szervezetek vezetőit, hogy ne kövessék kapitányuk, Márki-Zay Péter 
felelőtlen példáját és ne próbálják meg felkorbácsolni a háborús indulatokat."

A pécsi Egyesített Egészségügyi Intézmények 
(EEI) orvosait és szakdolgozóit sem kerülte el 

sajnos a koronavírus-járvány. Idén a mai napig 392 
munkatársból 60-an fertőződtek meg, ez körülbe-
lül 15 százalékot jelent. Akadt olyan szakrendelés, 
ahol a munkatársak 80 százaléka esett át a fer-
tőzésen. Dr. Örkényi Anna, az EEI vezetője számolt 
be lapunknak a nehézségekről és kollégái kiváló 
helytállásáról. 

 l PécsMa.hu
– Sajnos intézményünket is érintette a koronavírus, 
főként az ötödik járványhullámban voltak problé-
máink, hiszen nagyon gyorsan terjedt a betegség. 
Először tavaly novemberben tapasztaltunk nagyobb 
fertőzésszámot, ami a tüdőgondozót érintette: a 
szakrendelés fele kiesett a munkából, az egészséges 
munkatársak túlórával tudták megoldani a beteg- 
ellátást. 
Ennek hála csak halasztható vizsgálatokat kellett át-
tennünk későbbi időpontra. 

A páciensek ezt megértően fogadták, mára pedig 
szerencsére utolértük magunkat – mondta Örkényi 
Anna. Mint megtudtuk tőle, a szemészeti szakren-
delés esetében a járványhelyzetben döbbenetes, 80 
százalékos létszámhiány alakult ki, de túlórákkal és 
átütemezéssel meg tudták oldani, hogy a rendelési 
idő ne sérüljön. Az intézményvezető hozzátette, kel-
lett ugyan lemondaniuk halasztható vizsgálatokat, 
de az akut ellátás folyamatos volt és azóta minden 

visszatért a régi kerékvágásba. A nőgyógyászaton 
nem az orvosok, inkább a szakdolgozók között akadt 
több beteg, így más szakrendelésekről átvezényeltek 
ápolókat. Sőt, volt, mikor a PTE Klinikai Központtól 
kellett segítséget kérnie az EEI-nek, akik egyeztetés 
után fogadtak 6 várandóst. Örkényi Anna hozzátet-
te, más szakrendeléseken is felütötte a fejét a korona-
vírus, de nem olyan nagy számban, hogy módosítá-
sokat kellett volna eszközölni a működésben.
– Az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája nem 
csak túlórák teljesítésében nyilvánult meg, számos 
olyan kollégánk van, aki fertőzöttként, otthonról se-
gített, például szervezési feladatokban. Idén az EEI-
ben eddig 60-an, legtöbben egyszerre 36-an kapták 
el a vírust. Ezen felül a szokásos megbetegedések 
sem tűntek el, de ahogy országosan, úgy nálunk is 
csökken a Covid-betegek száma – így az intézmény-
vezető. Azt is elmondta: kollégái nagy része már 
megkapta a harmadik védőoltását, hisznek benne, 
hogy a vakcinának köszönhető, hogy egyetlen dol-
gozó sem küzdött súlyos panaszokkal.

Kiválóan helytállnak a járványhelyzetben a pécsi egészségügyi dolgozók

Pécs gyertyagyújtással áll ki Ukrajna mellett
Az Emberség Erejével Alapítvány gyertyagyújtást szervezett február 
24-én este, Pécsett a Széchenyi térre, hogy aki szeretné, így fejezhesse 
ki szolidaritását az Oroszország által lerohant Ukrajnával.
A szolidaritási akcióra sokan gyűltek össze Pécs főterén, legalább 
150-200-an. A szervezők mellett sok pécsi városlakó, és politikusok 
is meggyújtottak egy-egy gyertyát.
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Február 24-én reggel kikerült az 
Ágoston térre az új, fedett utasvá-

ró – közölte a városvezetés. Szintén 
lakossági kérésre a Biokom NKft. egy 
újabb pécsi buszmegállóhoz telepít 
hasonló beállót.

 l PécsMa.hu
Fedett utasváró fogadja a pécsieket az 
Ágoston tér keleti oldalán a buszmeg-
állóban – olvasható az önkormányzat 
közleményében. Mint írják, a megfe-
lelő műszaki paraméterekkel, és a vá-
rosképbe illő kialakítással rendelkező 
építményt a Biokom NKft. múlt csü-
törtök reggel helyezte ki.
Felidézik: a társaság január végén in-
dított lakossági felmérést, amelynek 
keretében arról kérdezték a környéken 
élőket, hogy szükségesnek látják-e egy 
fedett utasváró telepítését az említett 
helyszínre. Az erről szóló tájékoztató 
szórólapot összesen 130 háztartáshoz 
juttatták el az Alsóhavi utcában, a 
Márton utcában, a Losonc utcában, az 
Ady Endre utcában, az Ágota utcában, 
valamint az Ágoston téren. Az érintet-
tek az utasváró iránti igényeket febru-
ár 4-ig küldhették el egy külön erre a 
célra létrehozott e-mail-címre – írják.
– Mivel a visszajelzésekből kiderült, 
hogy a környék lakói örömmel fogad-
nák a fedett beállót, ezért a városüze-

meltetési társaság megkezdte az utas-
váró gyártását. Örülök annak, hogy 
ilyen gyorsan sikerült az új beállót el-
készíteni. Mostantól már használható 
az új építmény, amely nemcsak az eső 
elől véd, hanem oldalfalainak köszön-
hetően a széltől is óvja az utasokat, míg 
beton alapjának köszönhetően nem 
kell a sárban állva várni a buszt. Abban 
bízom, hogy mindenki megelégedéssel 
használja majd a várót – idézi a közle-
mény Horváth Tamást, a terület egyéni 
önkormányzati képviselőjét.

Egy másik új megálló
Néhány napon belül egy újabb meg-
állóhoz helyeznek ki hasonló busz-
várót – áll a közleményben – ugyanis 
szintén lakossági igényként merült fel 
korábban, hogy az Engel János úton, a 
Református Gimnáziummal szemben 
lévő buszmegállóba is kerüljön fedett 
utasváró. A Biokom NKft. a kérések-
nek eleget téve, egyeztetve az iskola 
vezetésével, a tervek szerint hétfőn 
helyezi ki az építményt a megállóba – 
írják.
Hozzáteszik, hogy a városüzemelte-
tési társaság már az elmúlt évben is 
törekedett arra, hogy a lakossági és 
képviselői jelzések alapján minél több 
megállóhoz helyezzenek ki fedett utas-
várót. Tavaly összesen nyolc helyszínre 

telepítettek buszvárót, három megálló-
ban pedig felújítást végeztek a szakem-
berek – emlékeztetnek. „Ahogy a fent 
említett fejlesztések is mutatják, ezeket 
a munkákat 2022-ben is folytatni fog-
ják” – zárul a közlemény.
Az előzményekkel kapcsolatban több-
ször megírtuk már, hogy a Magyar 
Kétfarkú Kutyapárt előzetes egyeztetés 
és engedélyeztetés hiányában helyezett 
ki egy utasvárót még decemberben az 
Ágoston tér keleti oldalán lévő megál-
lóba. A párt aktivistái az építményt a 

lakossági igényekre hivatkozva tették 
ki, noha sem a városüzemeltetési vál-
lalathoz, sem a pécsi önkormányzat-
hoz addig nem érkezett ilyen jellegű 
bejelentés. Mivel az utasváró kialakí-
tása és elhelyezése nem volt megfelelő, 
azt a városüzemeltetési társaság január 
22-én a saját telephelyére szállította 
megőrzésre. Közben pedig elindítot-
ták az igényfelmérést arra vonatko-
zóan, hogy a környéken élők valóban 
szükségesnek látják-e ott egy fedett 
utasváró kihelyezését.

Mintegy 30, a Leőwey Klára Gim-
náziumban tanító pedagógus 

tiltakozott február 22-én kora dél-
után az iskola előtt a kormány febru-
ár 11-i rendelete ellen, amely szerint 
a tanároknak sztrájk alatt is meg kell 
tartaniuk az óráik jelentős részét, és 
minden osztályban külön gyermek-
felügyeletet kell biztosítani. Ketten 
közülük, Vatai Éva és Odrobina Ta-
más nem vették fel a munkát aznap.

 l Szakács Miklós

Február 22-én, kicsivel 12 óra után a 
Leőwey Klára Gimnázium tanári ka-
rának nagyjából fele, 30 pedagógus 
vonult ki az intézmény főbejárata elé, 
hogy tiltakozásukat fejezzék ki a kor-
mány sztrájkjogot kiüresítő döntése 
ellen. Egy nagy táblát tartottak maguk 
előtt, amelyen „A sztrájk alapjog! Ta-
nár nélkül nincs jövő” felirat szerepelt.
A pedagógusok demonstrációját már 
az előtti nap bejelentették, szerkesztő-
ségünkhöz eljuttatott levelükben a ta-
nárok azt írták, hogy az iskola nevelő-

testületének tagjai nem értenek egyet 
a kormányrendelettel.  Ketten a tanári 
karból nem vették fel a munkát, ezzel 
kifejezve tiltakozásukat.
Először senki nem szeretett volna nyi-
latkozni az eseményen, azonban végül 
Odrobina Tamás mégis válaszolt az új-
ságírók kérdéseire.
– A jogállammal van a probléma. Mi, 
tanárok bejövünk reggel dolgozni, dél-
után végzünk, amikor végzünk, aztán 
megyünk haza. A törvényhozóknál 
más a helyzet. Ők este 7-kor, vagy akár 
8-kor is bemennek dolgozni, hogy pél-
dául módosíthassanak egy rendeletet, 
aminek következtében valaki nem 
tudja majd hallatni a hangját. Picit ez 
engem meglep. Részünkről nincs eb-
ben semmiféle háború vagy lázadás. 
Szimplán csak valahogyan jelezni kell, 
hogy valami nincs rendben – mondta 
Odrobina, aki egyébként a tiltakozás 
részeként ma nem vette fel a munkát.
Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy neki 
mint „öregnek” nincs félnivalója, ő a 
maga módján így tud segíteni ennek az 
ügynek. Ugyanakkor elmondta, hogy a 
fiatalabb, pályakezdő kollégákat folya-
matosan próbálják megfélemlíteni.
– Az például egy módja lehet a megfé-
lemlítésnek, hogy egy határozott idejű 
szerződést nem hosszabbítanak meg 
– utalt arra Odrobina, hogy több fiatal 

kolléga nem mer kiállni egy-egy ilyen 
demonstrációra, még ha egyet is ért 
azzal. Azt is elmondta a tanár, hogy a 
Leőwey vezetése konstruktívan és jog-
szerűen állt a demonstrációhoz. A ta-
nárok azt szabályszerűen bejelentették 
az iskolának, a vezetés pedig tudomá-
sul vette, megakadályozni nem akarta. 
Odrobina végül azt is elmondta – csak 
a maga nevében beszélve –, hogy sze-
mély szerint nagyon messzire hajlan-
dó azért elmenni, hogy a pedagógusok 
követeléseire megnyugtató válaszok 
érkezzenek.

30 tanár demonstrált a Leőwey előtt a sztrájkjogot kiüresítő rendelet ellen

A kormány február 11-i rendelete 
előírja, hogy a tanároknak sztrájk 
alatt is meg kell tartaniuk az óráik 
jelentős részét, és minden osztály-
ban külön gyermekfelügyeletet 
kell biztosítani. A pedagógusok 
úgy értékelik, elvették tőlük a va-
lódi, látható sztrájk lehetőségét, 
miközben a szakszervezetek hó-
napok óta tárgyalnak a minisz-
tériummal a sztrájkkövetelések-
ről, eredménytelenül. Az elmúlt 
napokban számos intézményben 
tiltakoztak a rendelet ellen, so-
kan éltek a polgári engedetlenség 
eszközével is, és nem vették fel a 
munkát.

Elkészült az Ágoston téri fedett buszváró, már használhatják a pécsiek

A lakossági felmérés döntöttA lakossági felmérés döntött
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A HungAIRy Life integrált projekt 
keretén belül most az újrapapír 

előnyeit mutatjuk be, hiszen március 
elseje világszerte az Újrapapír Napja.  

 l Pernecker Dávid
Közismert, hogy a hulladékok szelek-
tív gyűjtésével jelentős energiát taka-
rítunk meg, ráadásul környezetkímélő 
módon. A következő lépések azonban 
már nem annyira egyértelműek, hi-
szen abba nem mindig gondolunk bele, 
hogy mi lesz a szétválogatott hulladék-

kal: például hogyan kerülnek vissza a 
polcokra újrahasznosított termékek-
ként. Az ugyanis nem elég, ha szelek-
tíven gyűjtjük a hulladékot: érdemes 
lenne azokat a termékeket is előnyben 
részesíteni, amelyek a szelektív hulla-
dékgyűjtést követő újrahasznosításból 
keletkeznek. Ilyen például az újrapapír 
is, ami a papírhulladékból készült papír. 

Az újrapapírnak világnapja 
is van: március 1. 

Az Újrapapír Napját a Humusz Szö-
vetség indította el 2006-ban, azzal a 
céllal, hogy felhívja a figyelmet a pa-
zarló papírfogyasztására, valamint a 
papírhulladék újrahasznosításának 
fontosságára.
A Humusz Szövetség honlapján ta-
lálható információk nagyon szemlé-
letesek: egy tonna papír újrahaszno-
sításával 31 fa kivágása kerülhető el, 
továbbá 4000 kWh energia, 270 liter 
kőolaj és 26 ezer liter víz takarítható 
meg, valamint 3,5 köbméternyi hely 
marad szabadon a hulladéklerakókon. 
A világon évente több mint 300 millió 
tonna, azaz fejenként átlagosan 48-
50 kilogramm papírt használunk fel. 
Magyarországon az egy főre eső éves 
papírfogyasztás 60-70 kilogramm. Az 
újrahasznosított papír a hagyományos, 
famentes papírhoz képest 65 százalé-
kos energiamegtakarítást eredményez, 
35 százalékkal csökkenti a vízszennye-
zést és 74 százalékkal a levegőszeny-
nyezést. 
Tehát a legfontosabb érv az újrapapír 
mellett az, hogy használatukkal las-
sítjuk a globális felmelegedést. A fák 
ugyanis – mint ismert – megkötik a 
légkört melegítő szén-dioxidot, a le-
vegőt szennyező káros anyagokat, va-
lamint oxigént termelnek, párásítanak, 
árnyékot adnak. Évente több mint 15 
milliárd fával csökken a Föld erdőállo-
mánya, és ennek közel 20 százalékáért 
a papírgyártás a felelős. Mivel a papír 
akár 5-10-szer is újrahasznosítható, az 
újrapapír gyártásával is mérsékelhető 
lenne az erdőpusztítás.
Két fő típusa létezik az újrapapírnak, 
ezeket érdemes kicsit részletesebben 
is bemutatni. Az ismertebb típus az 
úgynevezett szürkepapír, amelyet pa-
pírhulladék pépesítésével állítanak 
elő. A színét a vízben nem oldódó 
festékanyagok adják. A másik főtípus 
az újrahasznosított papír, ami abban 
különbözik a szürkepapírtól, hogy 
színtelenítik. Ez a színtelenítés viszont 

vegyszeres kezeléssel jár, ami terheli 
a környezetet (ettől még környezet-
barátabb megoldás a hagyományos 
papírnál). Magyarul: a fehér papír 
semmivel sem tisztább a szürkés ár-
nyalatúnál. 
Újrapapírból rengeteg papírtermék 
készül: többek között csomagolópapír, 
újságpapír, háztartási és higiéniai pa-
pírok, újság és könyvpapír, tojástartó, 
papírtáska, valamint irodai papír. Ha 
tehát figyelünk arra, hogy lehetőleg 
újrapapírból készült termékeket hasz-
náljunk, azzal rengeteget tehetünk 
környezetünkért.

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

A fehér papír nem tisztább a szürkénél
Néhány jótanács
• Használjunk kevesebb ha-

gyományos papírt, új papír 
helyett vegyünk újrahaszno-
sítottat. 

• Keressük az újrapapírból ké-
szült füzeteket, mappákat, 
rajzlapokat, könyveket. 

• A lejárt határidőnaplók, félig 
betelt füzetek üres oldalai ki-
válóan használhatók például 
jegyzetelésre, rajzolásra, stb.

• Papírhulladék gyűjtésére 
rendszeresítsünk külön táro-
lót.

• Kerüljük a papírtörlőt. Ami-
kor lehet, használjunk kony-
haruhát.

• A papír, újrapapír mindkét 
oldalát használjuk, mielőtt a 
szelektív gyűjtőbe dobjuk.

• Csak annyit nyomtassunk, 
amennyit feltétlenül szüksé-
ges. 

• Ha nem muszáj, ne használ-
junk papírt, inkább küldjünk 
e-mailt (amit feleslegesen ne 
nyomtassunk ki). 

Sokat tehetünk a környezetünkért, ha újrapapírt használunkSokat tehetünk a környezetünkért, ha újrapapírt használunk
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Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a 
Kertvárosi Óvoda (7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3.) intézményvezetői 
(magasabb vezető) beosztásának ellátására.

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

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Tünde Kár-
men köznevelési ügyintéző nyújt, a +36 72/533-857-es telefonszámon.

Álláspályázat

Díszoklevelet adományoz a város 
a pécsi, baranyai pedagógusoknak

Idén is sor kerül az oklevelek adományozására, március 31-ig kérvé-
nyezhetik ezt a nyugdíjba vonult pécsi, baranyai pedagógusok. Íme a 

felhívás.

 l PécsMa.hu
Munkájuk elismeréseként az arany, gyémánt, vas, rubin és gránit díszok-
leveleket a Pécs és Baranya megye köznevelési intézményeiből nyugdíjba 
vonult óvónők, tanítók és tanítónők (akik első oklevelüket középfokú óvó-
nőképzőben, illetve tanítóképzőben szerezték) kapják majd, vagyis azok a 
pedagógusok, akik oklevelüket 50, 60, 65, 70, illetve 75 éve szerezték.
Az érintettek adományozás iránti kérelmüket március 31-ig nyújthatják 
be személyesen vagy postai úton Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Kulturális és Népjóléti Főosztályra (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.).

Az arany díszoklevélhez a következőket szükséges csatolni:
 Änyilatkozat (átvehető a Polgármesteri Hivatal Kulturális és Népjóléti 
Főosztályán),
 Äkérelem,
 Äönéletrajz,
 Ä a végzettséget tanúsító oklevél fénymásolata,
 Ä a pedagóguspályán eltöltött 25 év munkaviszonyról szóló igazolás.

Gyémánt, vas, rubin, gránit díszoklevél adományozásához pedig az 
alábbi dokumentumokra van szükség:

 Änyilatkozat (átvehető a Polgármesteri Hivatal Kulturális és Népjóléti 
Főosztályán),
 Äkérelem,
 Äönéletrajz,
 Ä a korábbi díszoklevélről készült fénymásolat.

A díszoklevelek átadásának pontos helyéről 
és időpontjáról mindenki értesítést kap majd.

További információ Major Tünde Kármen köznevelési ügyintézőtől kérhe-
tő a +36 72/533-857-es telefonszámon.

Minden érdeklődőt várnak a március 5-én 15 órakor kezdődő eseményre.

Az alábbi témákról lesz szó:

• Aláírásgyűjtésbe kezdtek Pécsért, a pécsiekért két témában is, ami a 
Kovácstelep útjainak felújítását is előmozdíthatja.

• Az ürögi fasor, vasúti átjáró (újra) kérdése.
• Egyéb lakossági észrevételek, problémák megbeszélése.

A lakossági fórum március 5-én 15 órakor kezdődik a Pokol sörözőnél 
(Vadrózsa utca 4.).

A fórumon dr. Szakács László országgyűlési képviselő, a Baranya 2. válasz-
tókerület országgyűlési képviselőjelöltje is részt vesz.

A képviselők elérhetőségei:

• Ágoston Andrea (12. választókerület) 
agoston.andrea@ph.pecs.hu +36 30 210-7766

• Siposné Bikali Éva (10. választókerület) 
bikai.eva@ph.pecs.hu +36 30 210-7785

Lakossági fórumot tartanak 
Kovácstelepen a képviselők

Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta 
utca 3.)  •  Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920

Megközelíthető a 30, 30Y, 130, 103, 109E, 55 járatokkal. Véradóknak in-
gyenes parkolási lehetőséget biztosítanak az intézmény udvarában.

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

Külső véradási időpontok:
• Pécs Plaza (Megyeri út 76.): március 6. 10.00–13.00
• Pécs, PTE-ÁOK Aula (Szigeti út 12.): március 1. 10.00–12.00

Nőnapi véradás
Március 7-én 8.00–17.00 között nőnapi akcióra várják a véradókat a Pa-
csirta utcai vérellátó központba, a segítséget egy szép cserepes virággal kö-
szönik meg. 

A véradók adománya a betegek számára a gyógyulást, gyakran  a túlélést, 
az életben maradást jelenti. A vérkészlet egyensúlyát egyre nehezebb fenn-
tartani, a megbetegedések miatt a kiszállásos véradások lemondása egyre 
nő, ugyanakkor a kórházi felhasználási igények is folyamatosan emelked-
nek. Aki teheti, adjon vért! Az intézetek nyitva vannak, a véradások hely-
színei biztonságosak, ügyelnek a véradók és a munkatársak egészségére.

Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványt, lakcím- és 
tb-kártyáját. 

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

Véradás február 28. – március 7.

Aki teheti, segítsen!Aki teheti, segítsen!
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Tasnádi Zsófia, sok pécsinek 
„Buzz”, az Élmény Tár, hátrányos 

helyzetű gyerekek érdekeit képviselő 
esélyteremtő közösségi tér vezető-
je kapta az első Lénárd Kata-díjat a 
napokban. Rövid interjú keretében 
összeszedtük, mit is érdemes tudni 
róla. 

 lMatoricz Tekla
Tasnádi Zsófia négygyermekes csa-
ládban született Pécsett. Mint meg-
tudtuk, szülei példáján keresztül már 
korán megtapasztalta, milyen fontos 
a társadalmi szerepvállalás, egymás 
elfogadása, a szolidaritás. Édesapja – 
Tasnádi Péter, aki korábban városunk 
polgármestere is volt, míg egy súlyos 
betegség következtében elhunyt (a 
szerk.) – rendszeresen látogatta az 
Ormánság szegény családjait, útjaira 
pedig többször lánya is elkísérte, így 
hamar megismerkedett a hátrányos 
helyzet fogalmával – emlékezett visz-
sza. Nem véletlen, hogy romológiát 
és drámapedagógiát végzett a Pécsi 
Tudományegyetemen, később pedig a 
mélyszegénységben élő pécsi családok 
támogatására tette fel az életét.

Megismerkedés a pécsi 
szegregátumokkal  
– A gimnázium után az Üres Tér nevű 
színházi társulásnál dolgoztam, 2009 
körül a pécsi Hősök terére vetődtünk, 
egy elhagyatott moziban csináltunk 

helyi gyerekekkel összművészeti vi-
deós projektet. Ennek kapcsán talál-
koztam először többek között Lénárd 
Katával is, ami biztos pont volt abban, 
hogy a szociális szféra felé fordult a 
pályám. Nagyon elkezdett érdekelni, 
hogyan lehet segíteni olyan fiatalok-
nak, akik nem jómódban nőnek fel, 
nem kapnak annyi lehetőséget, mint 
amennyit én is kaptam gyerekként – 
mondta Tasnádi Zsófia.
Ezután Nyirati Andrással, az Ember-
ség Erejével Alapítvány kuratóriumi 
elnökével indítottak Gyárvárosban 
egy gyerekklubot, ahol elsősorban 
közösségi foglalkozásokat tartottak, 
önkéntesek és gyakorlatot teljesítők 
bevonásával. Kezdetben a ZION (Ze-
nész Ifjúsági OtthoN) adott otthont a 
kezdeményezésnek, amely aztán Me-
nedék néven futott tovább egy apró 
helyiségben, szintén a keleti városrész-
ben. 2013-ban végül nagyobb terüle-
ten, az Álmos utcában indulhatott az 
Élmény Tár, amit igazi sikertörténet-
nek lehet nevezni.

Esélyteremtő 
gyerekbirodalom Pécs 
egyik peremkerületén 
– Akkor ifjúsági klubból sokkal szer-
vezettebb keretek között működő ta-
noda lettünk. Most már hivatalosan 
nem vagyunk az, mert 2019-ben in-
tézményesült ez a rendszer, amiben 
innentől nem vettünk részt. Mi jó ideje 

tudatosan nem állami támogatásokból 
tartjuk fent magunkat, inkább külföldi 
pályázatokra, magánszemélyek és cé-
gek adományaira fordítjuk az energiát. 
A tevékenységünk szerteágazó. Nem 
csak az iskolai kihívásokra szeretnénk 
reagálni, az alapkészségek fejlesztését 
tartjuk igazán a feladatunknak, de a 
gyerekeknek többnyire szüksége van 
arra, hogy a házi feladatokban, dolgo-
zatokra és feleletre való felkészülésben, 
aktuális tananyagban korrepetáljuk 
őket. Viszont hangsúlyt fektetünk a 
későbbi életükben hasznos készségeket 
adó és élményalapú közösségi progra-
mokra, például táborokra, lovas foglal-
kozásokra, kirándulásokra, színházra, 
mozira, számítógépes- és főzőszakkör-
re, sportműhelyre, készségeket fejlesztő 
játékokra. Figyelünk a tehetséggondo-
zásra is, úgy, hogy segítünk megtalálni 
mindenkinek azt, amiben ügyes. Járnak 
hozzánk általános iskolások, de felső ta-
gozatosok is, sőt, akadt olyan is, aki idő-
sebbként visszatért hozzánk és tanácsot 
kért a továbbtanulással vagy a munka-
erőpiaci elhelyezkedéssel kapcsolatban 
– foglalta össze a közösségi tér vezetője. 

Hozzátette, figyelnek a 
felmerülő új igényekre: 

nemsokára például 
erőszakprevenciós és női 

érdekérvényesítésről szóló 
workshop indul.

Hogy lehet, 
hogy sosem adja fel? 
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
előzetes adatai alapján 2020-ban a ha-
zai lakosság közel 18 százaléka volt sze-
génység vagy társadalmi kirekesztődés 
kockázatának kitett. Sajnos Pécsett is 
számos család él nehéz körülmények 
között, a szociális szervezeteknél dol-
gozók naponta találkoznak szívszorító 
történetekkel. Nem könnyű ezt feldol-

gozni, sokan el is veszítenék a moti-
vációjukat. Vajon mit gondol erről az 
Élmény Tár vezetője?
– Természetesen velem is előfordul, 
hogy elszomorít egy-egy család vagy 
gyerek története, de ilyenkor általában 
inkább a tehetetlenség zavar. Sokszor 
pedig nagyon dühös vagyok, főként 
felnőttekre, akik nehéz helyzetben 
cserbenhagyják a fiatalokat. Viszont 
nagyrészt azt érzem, hogy hatalmas 
szükség van a munkánkra és jó len-
ne még több embernek segíteni, ez 
motivál. Egyébként a csapatban sokat 
foglalkozunk egymás lelkével, de szak-
emberünk is van erre, a szupervíziót 
lényegesnek tartom. Én abból a szem-
pontból is szerencsés vagyok, hogy a 
családom és a barátaim mindig támo-
gatnak – magyarázta Tasnádi Zsófia.

Az a bizonyos díj
A mindig mindenben mellette álló ba-
rátoknak és kollégáinak köszönheti azt 
is, hogy most az első Lénárd Kata-díj 
büszke birtokosa, ugyanis ők terjesz-
tették elő a címre. 
– Azért is szimbolikus ez az egész, 
mert azt gondolom, a Lénárd Katával 
való találkozás nagyon meghatározó 
része volt a pályám elejének. Igazán 
megtisztelő, hogy sokan úgy gondol-
ták, érdemes vagyok rá, hogy repre-
zentáljam, amit ő képviselt, hisz any-
nyian szerették, támogatták. Azt pedig 
nem is gondoltam volna, hogy ennyien 
értékelik, amit csinálok. Lénárd Kata 
nagyon hatalmas interdiszciplináris 
tudással rendelkező szakember volt, 
de szerintem a legfontosabb, hogy tud-
ta, mitől érzi magát jól egy ember és 
hogyan tudjuk minél inkább szeretni 
egymást. Mindezt pedig arra fordí-
totta, hogy támogatást nyújtson egy 
csomó csoportnak. Azt próbálta meg-
találni, hogyan lehet jól segíteni – vé-
lekedett Tasnádi Zsófia.
A Lénárd Kata-díjról bővebben a Pécs-
Ma.hu oldalon olvashatnak.

„Lénárd Kata szellemisége számomra: másoknak jól segíteni” 

Tasnádi ZsófiaTasnádi Zsófia

Készül a házi feladatKészül a házi feladat

Korrepetálják is a kicsiketKorrepetálják is a kicsiket
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LAKÁS
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
Nagy L. Király úton, 2 szobás, 
47 nm-es, felújított, IX. emeleti lakás. 
Ár: 26,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

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

Kertváros, Varsány utcában, kétszobás, 
47 nm-es, felújított, VIII. emeleti lakás. 
Ár: 21,9 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Rákóczi úton 48 nm+galériás, felújított, 
magasföldszinti lakás eladó 21 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Önkormányzati, kertvárosi 
garzonlakásomat, nagyobbra 
cserélném. Telefon: 06/30/882-0241

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.

Budapesten, az Orvosi Közszolgálati 
Egyetemtől, Pázmány Péter Informatikai 
Karától kb. 4-500 m-re 27 nm-es, 
harmadik emeleti lakás, új liftes házban, 
tulajdonostól reális 22,9 MFt-os irányáron 
eladó. Telefon: 06/70/420-1378

Belvárosban, 68 nm-es, 
2 szobás, panorámás téglalakás. 

39,9 MFt. 06/30/929-9180

Hajnóczy utcában, 1.em. 72 nm-es, 
3 szobás, igényesen felújított téglalakás. 
Ár: 36,9 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Belvárosban, 44 nm-es, 1 szoba-
konyha, étkezős, felújított téglalakás, 
8 nm-es erkéllyel. Ár: 30 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

Alkotmány u. 58 nm, 
tégla+autóbeálló 47,9 MFt-ért 
eladó. Telefon: 06/70/318-4000
Szigeti u. 47 nm, panel, I. em. 
28,9 MFt-ért eladó. Telefon: 
06/70/318-4000
Perczel u. 43 nm, tégla, II. em., 
29,9 MFt-ért eladó. Telefon: 
06/70/318-4000
Eladó lakást keresek Mecseken. 
Telefon: 06/70/304-8038

INGATLAN
Értékbecslés. Telefon: 06/70/318-4000
Garázst keresek megvételre. 
Telefon: 06/70/304-8038
Eladó házat vennék kp-ért Mecsek, 
Belváros, igényes 200 Millióig. 
Telefon: 06/70/304-8038
Orfűn, Pécsi tó közelében, 50 nm-es, 
nappali+2 hálós, összközműves lakható 
hétvégi ház 400 nm területtel, pincével. 
Irányár: 24,7 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

Ispitaalján, kedvelt és ismert utcában, 
3 lakásos lakóház, kerttel, garázzsal és 
melléképülettel /38 nm, 47 nm, 100 nm/. 
Ár: 48 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Uránváros, 246 nm-es üzlet, földszinti 
üzlettérrel, alagsori raktárakkal, több 
funkciós lehetőséggel. Iár: 58 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Abaliget, 80 nm-es, 3 szobás, részben 
felújított lakóház, 200 nm-es 
melléképülettel, 700 nm kerttel. Iár: 
20,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Könyök utcai, 73 nm galériázott fiatalos 
ingatlan eladó. Irányár 22,9 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323

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
Egyetem közeli, 120 nm-es lakóház, 
megkezdett 3 lakásos átépítéssel, 
díszkerttel, látvány pincével. Ár: 64 MFt. 
Telefon: 06/70/608-5029
Belváros, 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. Iár: 
57,5 MFt. Telefon: 06/70/608-5029
Kertvárosban 80 nm-es családi ház 
75 nm-es befejezetlen tetőtérrel, plusz 
különálló 37 nm-es lakrésszel, 750 nm 
telekkel eladó. Irányár: 59 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pellérdi úton 2x136 nm ikerház 
eladó! Lakásonként 1 nappalival, 
3 szobával, 2 fürdővel rendelkezik. 
Teljes körűen felújított. Iár: 117 
MFt. Telefon: 06/30/906-7323
Bokor utcában 2 szintes családi 
ház eladó. Irányár: 72,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Tiborc utcából nyíló 200 nm-es, 
kétszintes családi ház 475 nm 
telekkel eladó. Irányár: 53,5 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pécsudvardon 950 nm-es építési 
telek eladó. Irányár: 3,7 MFt. 
Telefon: 06/30/906-7323
Pogányban 153 nm-es, 4 szobás, konyha, 
étkezős családi ház 40 nm különálló kis 
házzal, pincével, gyümölcsössel eladó. 
Ár 53,9 MFt. Telefon: 06/30/906-7323

Ispitaalján 180 nm felújítandó családi ház 
565 nm-es telken eladó 54,9 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Nyugati-Kőhíd dűlőben 1000 nm-es 
építési telek eladó 11 MFt-os 
irányáron. Telefon: 06/30/237-5932
Pécs, Komlói út 22/1. kertes lakóház 
eladó, 2 külön bejáratú lakásként is 
használható. Ár: 30 MFt. 
Telefon: 06/30/710-4660
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 
Pécs-Patacson, a Pázmány P. utcában, 
150 nm, 2 szint, 5 szoba, modern cs.ház. 
Ár: 68,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház 14,5 MFt 
Telefon: 06/30/929-9180

BÉREL-KIAD
Albérletet keresek, minden megoldás 
érdekel. Telefon: 72/214-066
Külföldi ügyfeleim részére kiadó ingatlant 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Káros szenvedélyektől mentes 
idősebb hölgy olcsó albérletet 
keres. Telefon: 06/30/722-5486
Nyugdíjas férfi részére szoba kiadó, Pécs, 
Buzsáki u. 20. Telefon: 06/30/217-5957
Pécs-Kertvárosban 1,5 szobás, 
bútorozott lakás kiadó. Ár: megegyezés. 
Telefon: 06/20/320-2829

ÁLLÁS
Heti egy alkalommal bejárónőt 
keresek. Telefon: 06/30/353-9312
Keresek 1 fő kőművest családi 
ház építéséhez, napi fizu. 
Telefon: 06/70/429-6168

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
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Pécsi munkákra villanyszerelőket 
alkalmazunk. Telefon: 06/20/912-4910

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

TÁRS
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2–6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
Rendezett körülmények között élő, 
hetvenes, pécsi férfi keresi párját nem 
dohányzó hölgy személyében. Levelet 
várom a Tüke irodába, Széchenyi 
tér 1. sz. „Találj meg” jeligére.
Nemdohányzó úr barátságát keresem 
(77-82 évesig). Telefon: 72/784-840

SZOLGÁLTATÁS
Festést-mázolást vállalok rövid határidőn 
belül. Telefon: 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

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
Ablak redőnymester: reluxa és 
szalagfüggöny, szúnyogháló, árnyika, 
ajtók, ablakok gyártása, szerelése, javítása 
folyamatos akciókkal. Telefon: 
72/228-298, 06/20/986-9222, 
www.ablakredonymester.hu
Asztalosmunkák: készítés, javítás, 
zárcsere. Telefon: 06/20/574-9168

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

Festés-mázolás korrekt áron. Telefon: 
06/30/697-2416
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
fóliázással, bútormozgatással, 
takarítással igény szerint. Precíz 
munka, reális áron. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Telefon: 06/20/540-9498

Veszélyes 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
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056
Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, metszés, 
permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
Lakatosmunka, kisebb javítások, 
szerelések. Telefon: 06/70/774-1140
Kerítés, támfal, térkő, kőművesmunkák, 
kocsibejáró, kézi földmunka. 
Telefon: 06/20/488-3959
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/852-4402
Szakember, metszés, koronaalakítás, 
felújítás, kéregkezelés, favágás, 
telepítés. Telefon: 06/20/488-3959
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komplett fürdőszoba felújítás, teljes 
körű ügyintézéssel. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Metszés, permetezés, fűnyírás, 
zöldhulladék szállítása. 
Telefon: 06/70/426-9121
Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Matractisztítás, atkamentesítés, 
higiéniai tisztítás, matrac és egyéb 
kárpit felületek (száraz-nedves). Telefon: 
06/30/402-9926, 06/30/097-2477

Lakásfelújítás, kőműves munkák,
hidegburkolást, szobafestést 

vállalunk. 06/30/900-3250

Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
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
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Mindennemű fuvarozás billencs 
kisteherrel, épületbontás, tereprendezés, 
kézi-gépi. Telefon: 06/70/429-6168
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Lakásürítés, lomtalanítás kedvező 
áron. Telefon: 06/30/695-7668

Redőny, szúnyogháló javítás, 
újak készítése, nyílászárók 

műanyagból, fából, alu redő-
nyök motoros kivitelben.

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

Csőtörés elhárítása, gázkészülék javítása, 
víz-, gáz-, fűtésszerelés. Telefon: 
06/30/361-0449
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpin munkák. Balázs 
Péter. Telefon: 06/30/977-1801
Vízszerelés, villamos javítások, csőtörés 
elhárítása. Telefon: 06/70/774-1140
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906

Kőműves munkálatok, 
térkő, falazás, festés.

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

Kisebb kőművesmunkák, burkolások, 
javítások vállalása. Telefon: 06/30/747-
8872
Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Favágás alpintechnikával vagy 
emelőkosárral, bozótirtás, sövénynyírás, 
cégeknek egyéb kosaras munkák. 
Telefon: 06/20/371-7019

Gyógypedikűr. Telefon: 06/70/321-5090
Kőműves munkákat és bádogos 
munkát forrasztással, garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Lakásfelújítás! Csempézés, lapozás 
rövid határidővel, gyors, precíz 
munka. Telefon: 06/30/663-8456

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, 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

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Vásárolok hagyatékot pincétől a padlásig. 
Ingyenes lomtalanítás. Név és telefon 
leinformálható. Hívjon bizalommal! 
Lasch-Mészáros. Telefon: 06/30/411-0567, 
06/70/434-2040
Régiségüzletünk feltöltéséhez vásárolunk: 
porcelánokat, nippeket, készleteket, 
festményeket, grafikákat, antik bútorokat, 
könyveket, szőnyegeket, néptánchoz 
kellékeket, szoknyákat, kendőket, 
kiegészítőket. Telefon: 06/30/608-3962
Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig, ingyenes lomtalanítás. 
Telefon: 06/30/341-3165
Szőlőprés, szőlődaráló eladó. 
Telefon: 72/441-164

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
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Az Oltalom Karitatív Egyesület-
nél (értsd Iványi Gábor ellen) a 

napokban szokatlanul nagy erők-
kel lezajlott adóhatósági razziában 
legalább két sokatmondó jelenség 
felfedezhető. Látni, hogy bizonyos 
esetekben még működik a végrehaj-
tó hatalom egyik intézménye, ugyan-
akkor az érzékletesen szemlélteti 
az Orbán-rezsim vélt vagy valós el-
lenfelei ellen indított hadjáratainak 
természetét. 

 lMester Zoltán jegyzete
A razzia hivatalos indoklásán nem le-
het sok mindent magyarázni. Minden 
törvénytisztelő foglalkoztató jól tudja, 
hogy a járulékok be nem fizetése az 
egyik főbűn az adóhatóság szemében. 
A legcsúnyább munkáltatói visszaélé-
sek egyike, amiről sok esetben akkor 
értesül a munkavállaló, amikor nem 
akarják ellátni az orvosnál, vagy nyug-
díjba szeretne menni.
A hatóságnak aztán mindegy, hogy az 
alkalmazottak tudtak-e erről, milyen 
okai vannak a fizetési kötelezettség 
elmaradásának, vagy éppen ki az el-
követő. Ha a számonkérés gépezete 
beindult, menet közben nem lehet 
megnyomni a pause gombot. 
Valamiért az adóhatóság most döntött 
úgy, hogy kirendeli az akciócsoportját 
a Magyar Evangéliumi Testvérközös-
ség hajléktalanmentéssel foglalkozó 
szervezetéhez. 
Egy boldogabb országban joggal fel-
tételezhetnénk, hogy az időzítés, ami 
öt héttel a választások előtt az ellen-
zéknek ajándék, és amitől a realitá-
sérzéküket még nem teljesen elvesztő 
fideszesek felszisszennek, egy érzelem-
mentes, bürokratikus folyamatnak a 
menetrendszerű állomása. Hogy most 
ért körbe a hivatalban a papír. Hogy 

néhány nappal azután történt, hogy 
Iványi Gábor neve felmerült mint le-
hetséges ellenzéki államfőjelölt, vélet-
len egybeesés csupán.
Majdnem bizonyosra vehető, hogy a 
NAV nem Orbán direkt, február 21-i 
négyes parancsára indította meg a 
harckocsikat a renitens szervezet felé. 
Ha volt erre direkt parancs, vagy rá-
utaló óhaj, az nem most hangzott el. 
Hanem valamikor bő tíz évvel ezelőtt. 
Amióta a kormányzat értelmetlen, 
egyoldalú és gyalázatos harcot folytat 
a lelkész ellen. A NER intézményei 
teszik a dolgukat, és míg a csodálatos 
meggazdagodások és nagyon is valósá-
gos, egyértelmű visszaélések nem érik 
el a hatóságok ingerküszöbét, más ese-
tekben példás igazságérzetről tesznek 
tanúbizonyságot. 
Iványi Gábor vélelmezett ősbűnéről 
van a Telexen egy remek összefoglaló. 
Mindig tanulságos ilyesmit elolvas-
ni, jól megmutatja, hogy ebben a mi 
szoftdiktatúránkban mennyire pimf 
dologgal is elég kicsinálni magad. 
Majdnem mindegy, hogy lefasisztázol 
valakit, beszólsz a feleségének, kü-
lönvéleményt fogalmazol meg, eset-
leg nem állsz fel, amikor felcsendül a 
Nélküled. Az okok változóak, az utána 
következő események azonos mintát 
követnek.
Erre a sémára számos példa van 2010 
óta, a különböző esetek sajátosságát 
az élet vagy a célpont jellege formálja. 
Írnak valami igazán disznó, alávaló 
törvénytervezetet, (ha nagy a hiszti, 
kihúznak néhány jelzőt meg kötőszót), 
amit aztán megszavaztatnak választott 
gombnyomóikkal. Ezek a törvények 

megegyeznek abban, hogy szöges el-
lentétben állnak a legtöbb magyar és 
EU-s törvénnyel. De még a bádogszi-
lárdságú alaptörvénnyel is. A rendele-
tekre témától függően felhörög néhány 
„lipsi” meg nemzetáruló, ideges lesz 
Brüsszel, esetleg valaki bejelent egy 
tüntetést, indít egy online petíciót. 
A hatalom akaratába aztán vagy be-
letörődik, vagy jól összefossa magát a 
becélzott ember, vállalkozás, szerve-
zet, közösség, egyetem, tudósok, szí-
nészek, újságírók, sztrájkolók, diákok. 
Esetleg ellenállnak. A vereség tudatá-
ban, a hatalom megváltoztathatatlan-
ságának biztos tudatában.
A rezsim szempontjából előbbi remélt 
eredmény, utóbbi meg annál jobb. 
Mindig jó szép csendben, különösebb 
habzás nélkül megszüntetni valami 
bosszantóan függetlent. De még jobb 
megmutatni a rendszer erejét a többi 
izgágának. És más előnye is van. 
A propaganda csúcsra pörgetése, 
az egzisztenciális ellehetetlenítés, a 
bürokratikus szarakodás, a feudális 
kegyek gyakorlása, a csuklóztatás és 
fenyegetés fontos összetevője a zaj-
nak, aminek hangárnyékában csend-
ben betöltheti a NER igazi célját: el-
lopni mindent. Minél nagyobb a zaj, 
annál jobb, nyomja csak el a porsék, 
lambók, szuperjachtok meg a kas-
télyépítő munkagépek motorjainak 
bőgését.
Néha mégis előfordul, hogy kellő idő 
múlva visszavonnak egy-egy ilyen tör-
vényt. Még ritkábban az is megtörtén-
het, hogy a célkeresztbe került csoport 
nyer. Akad még egy marék tisztességes 
bíró a Kúrián, aki kockáztatja egy tör-

vényes ítélettel, hogy valami békategó-
riás pártkádert magára haragít a nagy 
kasszafúrás meg egyetemi vizsgák piti 
lezsírozása közben. Van, aki kitartó 
annyira, hogy külföldre viszi az ügyet, 
és aztán valaki Strasbourgban igazat 
ad neki. 
Ez a győzelem mindig erkölcsi, és 
minden esetben pürrhoszi. Hiába van 
igaza valakinek, hiába adott igazat szá-
mára az elérhető legmagasabb fórum, 
addigra már a hosszú évek alatt felélte 
a tartalékait, lelkileg ráment, közössé-
ge széthullott, alaptevékenysége elle-
hetetlenült, alternatív megoldásokba 
kényszerült. Több jó válasz lehetséges. 

A sérült jó hírnevet soha 
senki nem adhatja vissza. 

Az elkövetett bűnöket 
nem lehet jóvátenni. Csak 

megbocsátani.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: az 
Orbán-rezsimben ez bárkivel meg-
történhet, legyen  akadémiai tudós, 
színészhallgató vagy pedagógus. Min-
denki sorra kerül, csak már nem lesz, 
aki felszólaljon érte. Se az a hatósági 
árstop, ami kihúzná a szarból.
Iványiért és társaiért te ki fogsz áll-
ni? Iványit megérted? Az ember, aki 
szemmel láthatóan fogyott el a rezsim-
mel való küzdelemben. Pedig csak 
meghúzott egy morális határt, és azt 
mondta: ne tovább!
Iványit talán értjük. Varga Judit egy-
évnyi tanárbérből vett órája, Völner 
végkielégítése, Mészáros leírhatatlan 
mértékű vagyona, az orgiázás brüssze-
li apartmanokban, a jachtokon kurvá-
zás olyan felfoghatatlanul messze van 
a magyar csirkefarhátas rögvalóságtól, 
hogy inkább kizárja az ember a tuda-
tából. Talán ezt a csendes, fekete ru-
hás embert megértjük. Vagy legalább 
megérint bennünket az egykori öreg 
barát magányos dacolása a tengerrel.

Az öreg barát és a tenger

Iványi Gábor lelkész, az Oltalom Karitatív Egyesület elnökeIványi Gábor lelkész, az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke
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