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Több százan vettek részt a sztrájkjogot 
kiüresítő rendelet elleni tiltakozáson

TÜNTETTEK 
A PEDAGÓGUSOK

Meghallgatta a bíróság a volt fideszes alpolgármestert

Pécs felkészült az ukrajnai menekültek fogadására

Átadták a Bánki Donát utcai iskola felújított épületét



Aláírásgyűjtési kampányt indított az önkor-
mányzat annak érdekében, hogy az előző, fi-

deszes városvezetés felelőtlen gazdálkodása és 
a kormányzati elvonások vesztesei ne a pécsiek 
legyenek, álljanak ki magukért. A javaslat az, hogy 
a kormány terjessze ki a hitelmoratóriumot a vá-
rosra, és az itt élők visszakapjanak valamennyit a 
befizetett gépjárműadóból. Azért, hogy mindenki-
nek lehetősége legyen az ívek aláírására, március 
elsejétől erre már online is lehetőség van.

 l PécsMa.hu
A járvány nyomában járó válság és a Fidesz-kormány 
elvonásai miatt Pécs önkormányzata az elmúlt két 
évben összesen 6 milliárd forinttól esett el, és 2022-
ben további 6 milliárd forintot meghaladó kompen-
zációra lesz igény – közölte Péterffy Attila lapunkhoz 
eljuttatott közleményében. Mint írja a polgármester, 
látva, hogy a Fidesz-kormány nem akarja kompen-

zációval érdemben segíteni az önkormányzatokat a 
kiesett bevételek miatt, az a javaslat, hogy a kormány 
terjessze ki a hitelmoratóriumot a városra, és hogy a 
pécsiek legalább az idei évben visszakapjanak vala-
mennyit az általuk befizetett gépjárműadóból.
– Korábban arra kértem a pécsieket, hogy közösen 
álljunk ki magunkért, azért, hogy a Fidesz által itt 
hagyott adósság miatt ne a pécsieket büntesse a kor-
mány. A pécsiek pedig válaszoltak: a kezdetektől so-
kan keresik aláírásgyűjtő pultjainkat, amiért ezúton 
is köszönetet mondok nekik. A pultok továbbra is 
ott lesznek Pécs közterein. Kérem, ezután is keressék 
őket bizalommal, hiszen naponta több helyszínen 
várjuk a támogatásukat – foglalta össze Péterffy.
Az aláíróívet emellett online formában is elérhetővé 
tették, ezt a megujulovaros.hu/kiallunkapecsiekert 
című honlapon lehet megtekinteni és kitölteni.
Péterffy Attila polgármestertől azt is megtudtuk, a 
pultoknál összegyűlt aláírások száma március 3-án 

már meghaladta a 2000-et, a március elsején elstar-
tolt online aláírásokkal együtt pedig mintegy 2500 
szignó gyűlt össze.
Az előzmények és további részletek a PécsMa.hu ol-
dalon olvashatók.

Az illetékes minisztériummal, a 
katasztrófavédelemmel, a Pécsi 

Tudományegyetemmel és a karita-
tív szervezetekkel összehangoltan 
intézkedési tervet dolgoz ki a pécsi 
önkormányzat az Ukrajnából érkező 
menekültek ellátására. A pécsiek se-
gítségét is kérik: ők önkéntes munká-
val, szállásnyújtással, illetve adomá-
nyokkal tudnak a legjobban segíteni 
a menekültek ellátásában – írja az 
önkormányzat közleménye.

 l PécsMa.hu
Az Ukrajnában zajló háború nyomán 
Magyarországnak jelentős létszámú 
menekült érkezésére kell felkészülnie. 
Bár a tervek szerint a menekülteket el-
sősorban a hazájukhoz közelebbi me-
gyékben, Kelet-Magyarországon ter-
vezik ellátni, amennyiben a létszámuk 
indokolja, a dunántúli megyékben 
is gondoskodni kell az ellátásukról.  
A pécsi önkormányzat ezért már a 
múlt héten megkezdte a felkészülést a 
fogadásuk koordinációjára – írják.
– Fontos, hogy a segítségnyújtás a lehe-
tő leghatékonyabb legyen, ezért szer-
vezett formában biztosítjuk a Pécsre 
érkező menekültek ellátását. Ennek ér-
dekében pénteken már összehívtuk az 
intézményeink, a katasztrófavédelem 
és a legnagyobb karitatív szervezetek 
vezetőit, hétvégén pedig a Pécsi Tudo-
mányegyetemmel és az illetékes szak- 
államtitkársággal is egyeztettünk. Velük 
összehangoltan alakult ki a menekültek 
fogadására és ellátására szolgáló pécsi 
intézkedési terv – idézi Nyőgéri Lajost, 
Pécs szociális területért felelős alpolgár-
mesterét a közlemény.

Pécsre az állam által 
szervezett módon érkeznek 

majd a menekültek. 

Az ő fogadásukra a pécsi önkormány-
zat az Expo Centerben alakít ki fűt-
hető fogadóállomást. Itt regisztrálják 
a menekülteket, akik egy erre a célra 
kialakított rendelőben orvosi vizsgá-
laton vesznek részt. Ezt követően a 
katasztrófavédelem biztosítja a szállást 
a részükre, az élelmezésükről pedig az 
önkormányzat intézményei, illetve a 
karitatív szervezetek gondoskodnak. 
A szakorvosi ellátását igénylő mene-
kültek a pécsi egészségügyi intézmé-
nyekben kaphatják meg a szükséges 
kezeléseket.
– A pécsiek segítségére is számítunk. 
Elsősorban a menekültek regisztráció-
jában segítő önkéntesek jelentkezését 
várjuk, ők a Civil Közösségek Házá-
nál tudnak jelentkezni a +36 20 263-
7659-es telefonszámon, illetve a on-
kentespecs@gmail.com e-mail-címen. 
Előnyt élveznek az ukránul, illetve az 
oroszul beszélők, de mások jelentke-
zését is szívesen fogadjuk – mondta 
Nyőgéri Lajos a közlemény szerint.
Azok, akik felajánlással segítenék a 
menekültek ellátását, szintén hozzájá-
rulhatnak az ügy sikeréhez.
– Ruhaadományokra nincs szüksé-
günk, de azonnal fogyasztható tartós 

élelmiszerekre, például májkrémre, 
konzervekre vagy kekszekre igen. Ezen 
kívül higiéniás termékekkel, például 
wc-papírral, papír zsebkendővel, fogke-
fével, fogkrémmel, nedves törlőkendő-
vel, pelenkával tudnak segíteni, illetve 
plédekre, polifoamokra, és egyéb szük-
séges dolgokra, például hosszabbítókra 
van szükség. A legnagyobb segítség 
azonban most a pénzadomány, ezt tud-
juk a leggyorsabban és leghatékonyab-
ban a menekültek ellátására felhasznál-
ni – foglalta össze Udvaros Renáta, a 
Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei 
Szervezetének igazgatója.
A tárgyi felajánlásokat hétköznap 8 és 
16 óra között a Magyar Vöröskereszt 
Baranya Megyei Irodájában, a Dobó 
István u. 89.-ben, illetve hétköznap 
8 és 20 óra között a pécsi családsegí-
tő szolgálat telephelyein, az Anikó u. 
5.-ben, a Tüzér u. 7.-ben és Hársfa u. 
154.-ben fogadják.
Az önkormányzat a városba érkező 
bajbajutottak lakhatásának megol-
dásában is kéri a pécsiek segítségét. 
Ha rendelkeznek olyan lakással, lak-
résszel, nyaralóval, vagy bármilyen 
ingatlannal, ahol ideiglenes otthonra 
találhatnak a háború elől menekülők, 

jelentkezzenek (részletek a PécsMa.hu 
oldalon). 
Továbbá a pécsi önkormányzat az 
alábbi, külön erre a célra létrehozott 
számlaszámon fogadja az ukrajnai 
menekültek ellátására szánt adomá-
nyokat:
10024003-00336255-00000330 (köz-
lemény: Ukrajna)

A pénzadományokat a karitatív szer-
vezetek az alábbi számlaszámokon 
fogadják:

 ÄBaptista Szeretetszolgálat: 
10918001–55555555–55555555 
(közlemény: Ukrajna)
 ÄMagyar Vöröskereszt: 
10405004 –00026548–00000009 
(közlemény: Humanitárius válság)
 ÄMagyar Máltai Szeretetszolgálat: 
11784009–20211130–00000000 
(közlemény: Ukrajna)
 ÄKatolikus Karitász: 
12011148–00124534–00100008 
(közlemény: Ukrajnai háború)
 ÄHit Gyülekezete Szeretetszolgálata: 
12072507–01431114–00300006 
(közlemény: ukrajnai harcok elől 
menekülők segítése)

A karitatív szervezetek telefonos ado-
mánygyűjtést is hirdettek: az 1350-es, 
vagy az 1359-es szám hívásával min-
den telefonáló 250 forint értékű ado-
mánnyal járul hozzá a háborús mene-
kültek megsegítéséhez.
Pécs hű marad gyökereihez és az 
UNESCO Békedíjhoz, amelyre a dél-
szláv háború során bizonyult méltó-
nak. Ugyanakkor abban bízunk, hogy 
ez a borzalmas háború hamarosan 
befejeződik, és a hazájukat elhagyni 
kényszerülő emberek mihamarabb 
visszatérhetnek otthonukba – zárul a 
városháza közleménye.
Fotó: MTI

„Kiállunk a pécsiekért” – már online is lehetőség van aláírni

Pécs felkészül az ukrajnai menekültek fogadására

Több mint kétezren már aláírtákTöbb mint kétezren már aláírták

A városvezetés számít a pécsiek segítségéreA városvezetés számít a pécsiek segítségére
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Pedagógusok és „A sztrájk alapjog” kijelentéssel 
egyetértők – köztük politikusok is – vonultak fel 

Pécsett múlt csütörtökön. A tiltakozást a Pedagó-
gusok Szakszervezete (PSZ) Baranya megyei szer-
vezete a Pedagógusok Demokratikus Szakszerve-
zete (PDSZ) dél-dunántúli szervezetével rendezte, 
a kormány sztrájkjogot kiüresítő rendelete ellen.

 l PécsMa.hu
A tiltakozók március 3-án 16.30-tól gyülekeztek a 
Barbakán téren, 17 órától kezdődött a vonulás a Kli-
mó György utca – Aradi Vértanúk útja – Hunyadi út 
– Széchenyi tér útvonalon. Végül a főtéren a rendelet 
elleni tiltakozás jeléül gyűlést tartottak.
Az esemény elején egyperces csenddel emlékeztek az 
orosz–ukrán háborúban elhunytakra, majd többen 
felszólaltak. Bittnerné Tóth Krisztina, a PSZ Baranya 
megyei szervezetének elnöke osztotta meg elsőként 
gondolatait, aki hangsúlyozta, a pécsiek büszkék 
lehetnek arra az összefogásra, ami itt a szakszerve-
zetek, tanárok, diákok és szimpatizánsok között lét-
rejött. Mint mondta: „Ha az oktatás nem működik, 
semmi sem működik!”
Ezután Szabó Zsuzsannának, a PSZ elnökének adta át a 
szót, aki arról beszélt, hogy a kormány „magára hagyta” 
a pedagógusokat és nem hallgatta meg a bérrel kap-

csolatos követeléseiket. Emlékeztetett: mára 200-nál 
is több intézmény csatlakozott a polgári engedetlen-
séghez, a kormány pedig a szakszervezetek javaslatára 
visszavonta a tanárok számára kötelező oltást.
Egy pécsi középiskolás diák, Illés Ákos is felszólalt. 
Elmondta: azért sem lép pedagógusi pályára, mert 
megalázónak és méltatlannak tartja a jelenlegi bére-
zést. Utána a Leőwey Klára Gimnázium korábban is 
demonstráló tanára, Vatai Éva beszélt, főként arról, 

mennyire dühössé teszi saját és kollégái helyzete.  
A tiltakozás következő részeként szimbolikusan egy 
dobozba dobták a „süllyesztőbe került” alapelveket, 
melyek jobbá tehetnék a tanári munkát, azzal a felütés-
sel, hogy remélhetőleg a jövőben ezek újra teljesülhet-
nek majd. Aztán dr. Zeller Judit jogász-pszichológus, 
a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szakértője ar-
ról beszélt, hogy a sztrájk valóban alapjog és felhívta a 
figyelmet arra, hogy „a hatalom nem tud másfél millió 
gyereket taníttatni a pedagógusok nélkül”.
Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tag-
ja arról számolt be, a sztrájkbizottság miről próbált 
egyeztetni a kormánnyal az utóbbi időben. Arról is 
beszélt, hogy a kormány azt várná tőlük, hogy „árul-
ják be” az intézményvezetőket. Szó esett továbbá ar-
ról, hogy azok a pedagógusok, akik a kötelező oltás 
miatt hagyták el pályájukat, valószínűleg sokan nem 
fognak visszatérni a katedrára. Felhívta a figyelmet: 
a szülők úgy segíthetik törekvéseiket, hogy nem kül-
dik óvodába és iskolába gyerekeiket március 16-ától.
Utolsóként Benke Norbert, a Vasas Szakszervezet ré-
giós vezetője lépett a mikrofonhoz.
Az eseményen megjelentek ellenzéki politikusok, 
többek között dr. Mellár Tamás, dr. Szakács László, 
és dr. Keresztes László Lóránt országgyűlési képvi-
selők is.

„A sztrájk alapjog!” – több százan tiltakoztak Pécsett

A városvezetés bízik abban, hogy a 
teljes körű energetikai felújítás hoz-
za majd a kitűzött energiahatékony-
sági eredményeket, hozzájárulva 
így a klímaváltozás mérsékléséhez.

Pernecker Dávid

Befejeződött a Bánki Donát Utcai 
Általános Iskola energetikai korsze-
rűsítése, a 691 millió forintos TOP-os 
projektben elvégzett munkálatokat 
március 2-án Péterffy Attila polgár-
mester és Török Zoltán, a felújítást 
koordináló Pécsi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt. műszaki igazgatója 
ismertette a szinte teljesen felújított 
iskolában.

Péterffy Attila a hivatalos projektzáró 
sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az 
1963-ban épült uránvárosi iskola tör-
ténetében jelentős renoválás eddig 
mindössze egyszer történt, 2004-ben. 
Mint mondta, ezt a helyzetet ismerte 
fel az előző városvezetés, akik elindí-

tották az intézmény energetikai felújí-
tását.

A polgármester kiemelte, hogy az ön-
kormányzat a város egyik legnagyobb 
léptékű iskolafejlesztéséhez 54 millió 
forint önerőt biztosított, melynek se-
gítségével a pályázatból nem támo-
gatható, de az épület korszerűsítésé-
hez kapcsolódó további beruházások 
is megvalósultak: tűzjelző rendszert 
építettek ki, a korábbi homlokzati 
klímákat új berendezésekre cserélték, 
az iskola rossz állapotban lévő kültéri 
lépcsőjét is felújították, valamint kifes-
tették az épület belső tereit.

– Szeretnék köszönetet mondani a 
tantestületnek és a diákoknak kitartó 
türelmükért, ők voltak ugyanis azok, 
akik idézőjelesen elszenvedték a fel-
újítási munkálatokkal járó nehézsé-
geket. Nagyon bízom abban, hogy az 
elkövetkező években élvezni fogják a 
21. századi elvárásoknak megfelelően 
megújult iskola előnyeit és komfort-

ját. Bízom emellett abban is, hogy az 
energetikai felújítás hozza majd a kitű-
zött energiahatékonysági eredménye-
ket, hozzájárulva így a klímaváltozás 
mérsékléséhez – fogalmazott a pol-
gármester.

Török Zoltán a sajtótájékoztatón feli-
dézte, hogy az intézmény homlokza-
tának üvegfelülete rossz állapotban 
volt, emiatt pedig a téli időszakban 
keletkezett hőveszteség nagyon ma-
gas volt. 

A gépészeti berendezések is korsze-
rűtlenek voltak, a fűtés nehezen volt 

szabályozható. 

Emellett a falak hőszigetelő képessé-
ge gyenge volt, az elöregedett, ener-
getikai szempontból idejétmúlt külső 
nyílászárók nem csukódtak megfele-
lően, több helyen zárt állapotában is 
hézagosak voltak.

A műszaki igazgató elmondta, hogy az 
iskola pályázatát 2017-ben nyújtották 
be, a kivitelezési szerződést pe-
dig 2020 decemberében írták 
alá a vállalkozóval. Mint 
mondta, a munkate-
rület átadásával ta-
valy január végén 
megkezdődött 
felújítás kere-
tében a kül-
ső homlok-
zati nyílás-
z á r ó k a t 
korszerű 
ablakok-
ra cse-
rélték, az 

épület külső falait és tetőszerkezetét 
hő- és vízszigetelték, az iskola tetejé-
re napelemes rendszert telepítettek, 
mindemellett pedig új radiátorokat is 
felszereltek az intézményben. Minde-
mellett a korszerűsítés során a régi ár-
nyékolókat újakra cserélték, az alag-
sorban hővisszanyerős ventilátorokat 
helyeztek el, valamint új akadálymen-
tes parkolót és vécét, sőt még új vil-
lámvédelmi rendszert is kialakítottak.

Az eseményen önkormányzati képvi-
selők mellett részt vett még Mellár Ta-
más parlamenti képviselő, Páva Péter 
tankerületi igazgató, valamint Hoppál 
Péter országgyűlési képviselő is.

A cikk a TOP-6.5.1-16-
PC1-2017-00001 azonosítószámú, 
Bánki Donát Utcai Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése tárgyú 
projekt keretében készült. 
 

Befejeződött a Bánki Donát utcai iskola felújítása

„Ha az oktatás nem működik, „Ha az oktatás nem működik, 
semmi sem működik!”semmi sem működik!”
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Csizi Péter volt pécsi alpolgármes-
tert is meghallgatta tanúként a 

bíróság a Volvo-per legutóbbi tárgya-
lásán Kaposváron.

 l Nimmerfroh Ferenc
A tárgyalás után egy nappal Hadházy 
Ákos ellenzéki országgyűlési képvise-
lő Facebook-oldalán azt írta, a pécsi 
Volvo-per nemrég elhunyt elsőrendű 
vádlottja halála előtt olyan dokumen-
tumot küldött neki, ami politikusok 
érintettségét veti fel.
„Polték elutasították a vádalku-kérel-
met, egyáltalán nem voltak kíváncsiak 
a bizonyítékokra és arra sem, hogy mi 
történt a lopott pénz thaiföldi bankba 
utalt részével. Egyszerűen nem voltak 
hajlandóak azzal foglalkozni, hogy 
fideszesek állhattak az ügy mögött” – 
írja Hadházy, erős kritikával illetve az 
ügyészséget.

A képviselő posztjában összefoglalja, 
hogyan bukott ki az ügy:

 ÄA pécsi önkormányzat közlekedési 
cége 800 millióval drágábban vett 
holland használt buszokat. 
 ÄA kenőpénz egy részét egy szerb 
bankba utalták, onnan egy holland 
bankba vitte volna egy bőröndben 
a másodrendű vádlott. 

 ÄA holland rendőrség lekapcsolta és 
nyomozni kezdett, többek között a 
pénz másik feléről is.  

Hadházy levélben fordult Polt Péter 
legfőbb ügyészhez azzal a kérdéssel, 
hogy a hollandok küldtek-e politiku-
sok érintettségéről információt.
A politikus posztjában üzent Bánki 
Erik fideszes képviselőnek, mégpedig 
azt, hogy nem fog azzal megelégedni, 
hogy Poltot megkérdezi, mindent meg 
fog tenni, hogy kiderítse, mi az, amit 
az elhunyt vádlott el akart még mon-
dani. Bánkit amiatt emlegethette, mert 
a pénzmosásért felfüggesztett börtön-
re ítélt, a bűncselekményt elismerő, 
de vallomást nem tevő harmadrendű 
vádlott a fideszes képviselő egyik cégé-
ben volt korábban ügyvezető. 

Páva: Csizi, 
majd Girán vitte az ügyet
Kaposváron elsőként Páva Zsolt volt 
pécsi polgármester decemberi vallomá-
sát olvasta fel dr. Vadócz Attila bíró. Az 
ex-városvezető azt mondta, hogy a Hol-
landiában vásárolt, használt Volvo-flot-
tára vonatkozó beszerzési összeget a 
Tüke Busznál határozták meg. Kije-
lentette, a buszcsereprogramot először 
alpolgármesterként Csizi Péter, aztán 

Girán János vitte az önkormányzatnál. 
Szerinte a politikusoknak csak annyi 
szerepük volt a buszbeszerzésben, hogy 
döntöttek annak szükségességéről.

Csizi repült, 
de nem „azért”
Csizi Pétert, Pécs volt alpogármesterét 
tanúként hallgatták meg. Állítása sze-
rint ő csak az arca volt az egész pro- 
jektnek, a kommunikációban vett 
részt, a folyamatban nem. Szerinte 
a Tüke Buszhoz tartozott a buszbe-
szerzés. Érdekes választ adott arra a 
kérdésre, hogy járt-e Hollandiában 
a buszbeszerzés kapcsán. A sajtóban 
megjelent az azóta sem cáfolt informá-

ció, hogy Csizi és Bánki a buszbeszer-
zés idején ugyanazon a napon, ugyan-
azzal a járattal utazott Hollandiába. 
Csizi most azt mondta: magánjellegű 
utazáson vett részt, nem tárgyalt a bu-
szokról. 

Ki döntött az összegről?
Tanúként hallgatta meg a bíróság a 
Tüke Busz volt gazdasági vezetőjét, 
aki arról beszélt, hogy az önkormány-
zat határozta el a buszbeszerzést, a 
Tüke Busz menedzsmentjének fela-
data az volt, hogy felmérje a lehetősé-
geket. Az ár meghatározásában neki 
nem volt szerepe. A per május 10-én 
folytatódik.

Volvo-per: volt politikus tanúskodott a bíróságon

A fideszes városvezetés 800 millióval A fideszes városvezetés 800 millióval 
drágábban vette a buszokatdrágábban vette a buszokat

pécs 2022. március 7. pécsi hírek4



TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI TAVASZI LOMTALANÍTÁSRÓL
A lomtalanítás keretén belül 

ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK a 
háztartásokban feleslegessé vált, 
a rendszeresített hulladékgyűjtő 
edényben méretük miatt el nem he-
lyezhető, kiselejtezett lomhulladé-
kok (pl. nagyobb méretű berende-
zési tárgyak, bútorok, ágybetétek 
stb.).

A lomokat a lomtalanítási menet-
rendben meghatározott napokon, 
reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűj-
tőjárat számára. A szállítási menet-
rend elérhető honlapunkon: www.
delkom.hu/pecs.

A lomhulladékot az ingatlanok 
előtti közterületre oly módon kell 
kihelyezni, hogy az a jármű- és gya-
logosforgalmat ne akadályozza, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne 
károsítsa, ne járjon baleset vagy ká-
rokozás veszélyének előidézésével, 
valamint a begyűjtő szállítóeszköz 
által jól megközelíthető legyen.
A bútorokat a hatékonyabb helyki-
használás, a gyorsabb munkavégzés 
érdekében kérjük, szétszerelve adják 
át a közszolgáltatónak. A zsákok, do-
bozok megtöltésénél pedig ügyelje-
nek arra, hogy azok kézi erővel moz-
gathatóak legyenek, emeléskor a súly 

miatt ne szakadjanak ki, és ne tartal-
mazzanak a rakodást végző személyt 
veszélyeztető anyagokat, például 
üvegdarabot, mely kivághatja a zsá-
kot, és megsértheti munkatársunkat.

A lomtalanítás keretén 
belül NEM SZÁLLÍTJUK EL:

 Ä az építési, bontási törmeléket 
(pl. beton, azbeszttel szennyezett 
építőanyag, pala, tégla, csempe, 
ragasztó, cserép, kerámia és azok 
keveréke, WC-csésze, mosdó-
kagyló, ablaküveg, síküveg);
 Ä a kerti biohulladékot (pl. fanyese-
dék, faág, lomb);
 Ä a háztartásokban keletkező ve-
gyes hulladékot (kommunális 
hulladék);
 Ä az elkülönítetten gyűjthető papír, 
műanyag- és fémhulladékot;
 Ä az ipari, mezőgazdasági vagy szol-
gáltatási tevékenység során kép-
ződött fém- és egyéb hulladékot 
(pl. autóalkatrész, szerszámok);
 Ä az állati tetemet, trágyát;
 Ä a gumiabroncsot; 
 Ä az elektronikai hulladékot (pl., 
háztartási gépeket, számítástech-
nikai eszközöket, ezek alkatrésze-

it, szórakoztató eszközöket - rá-
dió, TV és alkatrészei, lejátszók, 
szerszámgépeket);
 Ä a veszélyes hulladékot (pl. ak-
kumulátor, festékes-, vegyszeres 
doboz, hígító, permetezőszer ma-
radék, olajos hulladék, gyógyszer 
stb.).

Építési törmelék, kerti biohulladék, 
elektronikai hulladék, veszélyes hul-
ladék az önkormányzati rendelet 
szerint elhelyezhető a város három 
hulladékudvarában:

 ÄEperfás út 3.: hétfőtől szombatig 
07.00–15.00; 
 Ä Szigeti tanya 12-14.: hétfőtől 
szombatig 07.00–15.00;
 ÄPostagalamb u. 3.: hétfőtől szom-
batig 07.00–15.00;

További információk elérhetők szemé-
lyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, 
telefonon a +36-72/805-410 számon 
és honlapunkon, a 
www.delkom.hu/lomtalanitas oldalon.

Köszönjük együttműködését!

Dél-Kom Nonprofit Kft.
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Ahogy az egyetem is régóta hirde-
ti: mindenki pécsi akar lenni. Mi 

hiszünk ebben és mélységesen egyet-
értünk a szlogennel. Arra pedig, hogy 
miért is olyan jó itt élni, mi okból le-
hetnek büszkék városukra a helyi la-
kosok, mely momentumok, emberek, 
vagy éppen helyszínek adják azt a bi-
zonyos „pécsiség” érzést, arra „Pécsi-
nek lenni jó!” című cikksorozatunkban 
keressük a választ. Most Lokodi Ákos 
pécsi séf mondta el gondolatait. 

 l PécsMa.hu
Lokodi Ákos séf ínycsiklandó étele-
it a város több vendéglátóegységében 
megízlelhették már a pécsiek, most is 
egy igazán nagy dobásra készül, hiszen 
hamarosan saját büfékocsijában grillezi 
majd a különleges kolbászokat. Bokros 
teendői mellett azonban időt szakított 
arra, hogy lapunknak elmondja: miért 
is szeret annyira itt élni és dolgozni.
Bizonyára nem mindenki tudja, hogy 
a tehetséges szakács Debrecenben szü-
letett és az első, főzéssel kapcsolatos 
élményeit a nagyanyjának köszönheti: 
sok szeretettel készített ételeinek ízvi-
lága mind a mai napig meghatározza 
Lokodi Ákos repertoárját.
A férfi eredetileg nem erre a pályára ké-
szült, alkalmazott reklámgrafikusként 
dolgozott több mint 20 évig, például a 
Pécsi Diagnosztikai Központ, számos 
kiadvány, könyv és helyi cég arculat-
tervezése is az ő nevéhez fűződik. Majd 
jött a kiégés. Egy barátja kérésére vé-
gezte el aztán a főzőiskolát, aki őt kér-
te fel új étterme vezetésére. Véleménye 
szerint a két foglalkozás abban hason-
lít egymáshoz, hogy mindkettőben 
fontosak az arányok és a kreativitás. 
Jó ideig Budapesten élt, mint mondta, 

csak 1993-ban sodorta az élet tartósan 
Pécs felé. Egy fiatalkori nyári szerelem 
vonzotta ide, és habár a kapcsolat nem 
bizonyult tartósnak, ahhoz elég volt, 
hogy a séf maradjon. Jelenleg második 
feleségével, hat gyermek apjaként él a 
városban, amelyet ez a csodás, az apuka 
szerint mindig nyüzsgő mozaikcsalád 
az otthonának nevez.
– Persze nem volt azért minden csupa 
szépség és romantika, kudarcok és sike-
rek is értek. Az életem arról szól, hogy 
kicsit főnixmadár módjára hasítok elő-
re. Pécsre nem csak egy lány miatt, ha-
nem fiatalkori válság okán, újrakezdés 
reményében is jöttem, megpróbáltam 
itt megvetni a lábam. Ez szerencsére 
sikerült, már nagyon korán éreztem, 
hogy ehhez a városhoz több közöm lesz 
a jövőben, tartósabb lesz a kapcsolatom 
hozzá, mint hogy ide járunk bulizni hét-
végente. Sosem fejeltem el az első napo-
mat, mikor ide költöztem: semmi mást 
nem csináltam, csak hagytam magam 
elveszni és barangoltam a kis utcákban, 
ami elképesztő élmény volt. Az égbolt 
sehol nem ilyen kék, mint Pécsett.

Tulajdonképpen a mai 
létemet ennek a befogadó 

és segítőkész városnak 
köszönhetem. 

Nagyon inspiráló a környezet, imádok a 
közterületekre kiülni, mikor valamilyen 
adminisztratív vagy kreatív feladatom 
van. Amiatt lehetek önmagam, mert 
hagyják. Olyan az itteni atmoszféra és 
a lakók, hogy van kedve az embernek 
tenni Pécsért, viszonozni mindazt, amit 
ettől a helytől kapott. Én ezt akképpen 
teszem, hogy próbálom a legtöbbet ki-
hozni magamból és úgy kamatoztatni 
a tehetségemet, hogy az mindenki szá-
mára jó legyen, például a kolbászokkal, 
amiket a városi értéktárba is felvettek. 
De hozzá kell tennem, aki azt csinálja, 
amit szeret, az nem dolgozik – fejtette 
ki a séf. Úgy jellemezte Pécset, hogy 
ez egy nyugodt, de emellett pezsgő, 
biztonságos, elfogadó, kreatív, nyílt 
lelkületű, város, ahol a lakók számára 
megpróbálnak lehetőségeket teremteni 

ahhoz, hogy normálisan tudjanak élni. 
Megjegyezte, ez utóbbi szempontból 
mindig van hová fejlődni, de az ala-
pok és a törekvések megvannak. Arról 
is mesélt, hogy családjával szeretnek a 
Mecsekben túrázni, sétálni, ő maga szí-
vesen hódol a helyben elérhető meden-
cékben hobbijának, az úszásnak.
A séf arról is beszélt, hogy hamarosan 
nyithat Pécsett a már említett grillko-
csi a Honvéd utca és a Váci Mihály utca 
találkozásánál, mellyel tavaly nyáron 
már a Balatonnál is sikert aratott. Mint 
mondta, másfajta projektjei is vannak, 
vállal éttermekben különböző kreatív 
és termékfejlesztői munkákat.
– Egy kicsi szereplőnek nehéz felvenni 
a versenyt és „ipari” méretekben mű-
ködni, sőt, még a kocsit elhelyezni sem 
volt könnyű, holott mindenki nagyon 
segítőkész volt, mégis közel hat hónap 
kellett hozzá. Úgy vélem, azon még so-
kat lehetne segíteni, hogy ez a folyamat 
ne legyen ennyire bürokratikus. De 
most úgy néz ki, hogy sikerül, lassan 
minden engedély meglesz – vélekedett 
Lokodi Ákos.

Mi neki Pécs?
A séf válasza: „A hely, ahol boldog 
vagyok a családommal és megél-
hetem önmagam.”

Lokodi Ákos: „az égbolt sehol nem ilyen kék, mint Pécsett"Lokodi Ákos: „az égbolt sehol nem ilyen kék, mint Pécsett"
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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, most a keleti 
városrészi és a kertvárosi óvodákat 
ismerhetik meg.

 l PécsMa.hu

Keleti Városrészi Óvoda
A Keleti Városrészi Óvoda 13 épü-
lete – ahogy neve is tükrözi – felöleli 
az egész városrész területét. Az ovik 
környezete tulajdonképpen a Mecsek 
keleti oldala, amely a természeti kin-
csek felfedezésére, megtapasztalására 
számos lehetőséget nyújt.
A nevelőtestület felkészült a személy-
re szabott nevelési-tanítási feladatok 
ellátására, a tanulási nehézségek keze-
lésére, a tehetséges gyermekek fejlesz-
tésére. A kicsik számára a megfelelő 
testi-lelki-kognitív érésük érdekében 
befogadó, esélyegyenlőséget és egyen-
lő hozzáférést nyújtó feltételeket bizto-
sítanak. A szakemberek az óvoda-is-
kola átmenet zökkenőmentessé tételét 
közös programokkal segítik elő. Az in-
tézményen belül óvodapszichológusi 
és gyógypedagógiai ellátás is elérhető.

Zöld Óvoda címmel 
8 tagóvoda rendelkezik.  

A fenntartható fejlődés érdekében a 
pedagógusok hangsúlyt fektetetnek a 
környezettudatos magatartás megala-
pozására, továbbformálására. Az óvo-
da minden dolgozója pozitív mintát 
nyújt az ökológiai szemléletformálás-

ra, az egészséges életmód szokásainak 
kialakítására, a közösségi egészséges 
életvitelre. Az intézmény büszke a kör-
nyezet szépítése, védelme érdekében 
tett tevékenységeire. Pedagógiai céljai 
középpontjában a gyermekek kultúra 
befogadására érzékenyítő viselkedésé-
nek kialakítása áll. 
A kultúra elemeinek közvetítését, ér-
tékeink megismertetését változatos 
programokkal, kirándulásokkal, ha-
gyományápoló ünnepek szervezésé-
vel, szerteágazó projektek keretében, 
a családok bevonásával valósítják meg. 
A programok örömteli pillanatait fo-
tók őrzik, amelyek az óvoda honlapján 
(keletiovi.hu) galériában tekinthetők 
meg. 

Kertvárosi Óvoda
Az óvodák Kertváros lakótelepi és 
kertes házas zöldövezeti területein 
találhatók, az intézmény nyolc tagóvo-
dából áll, melyek sokoldalúan képzett, 
elhívatott közösségekkel rendelkez-
nek. Óvodapszichológus, gyógypeda-
gógus és fejlesztőpedagógus támogató 
szakmai munkájával segítik a gyerme-
keket, az óvodapedagógusokat, illetve 
az érintett szülőket.
A csoportszobák jól felszereltek, esz-
tétikusak, rendelkeznek a szükséges 
és alapvető tárgyi feltételekkel. A tor-
naszobákban és multifunkcionális 
ovi-foci pályákon speciális mozgásfej-
lesztésre van lehetőség.
Önálló, a világra nyitott, abban eliga-
zodni tudó, egészséges önbizalommal 
rendelkező, érdeklődő, kreatív gyer-
mekeket nevelnek a kertvárosi ovik-
ban. Hangsúlyt fektetnek a gyermekek 
sokoldalú személyiség-, képességfej-
lesztésére, tapasztalatszerzésére, érzel-
mi intelligenciájának fejlesztésére, és a 
szabad játék lehetőségére. 

A nevelésben 
tevékenységközpontúságra 

és komplexitásra 
törekszenek a szakemberek. 

Mindezt gyermekközpontú, szere-
tetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó 
óvodai légkörben, érzelmekben, élmé-
nyekben és tevékenykedtetésben gaz-

dag mindennapok által, tiszteletben 
tartva a gyermekek személyiségét. 
Kiemelt feladatuk, a szülőföld értéke-
inek megismertetése, hagyományok, 
tradíciók átörökítése, tisztelete, az 
egészséges életmódra nevelés, kör-
nyezettudatosság, a fenntarthatóság 
értékrendjének hiteles képviselete. 
Intézményi szinten Zöld Óvodaként 
működnek.
A pedagógusok zökkenőmentes óvo-
da-iskola átmenet magvalósítására tö-
rekszenek, hogy a gyerekek sikeresen 
kezdjék meg iskolai tanulmányaikat, 
mindezt a szülőkkel együttműködve 
teszik. Hisznek az egymást segítő, köl-
csönös, őszinte együttműködésben. 
Színvonalas programokkal gazdagítják 
az óvodai életet, melyek során a gye-
rekek megismerkedhetnek az épített és 
természeti környezet, Pécs értékeivel. 

Kirándulások, bábszínház, kézműves 
foglalkozások, projekthetek a családok 
aktív közreműködésével.
Igényes kulturális és egyéb rendezvé-
nyek színes palettája jellemzi az in-
tézményeket: gyermektorna, néptánc, 
angol nyelv, hittan, jóga, lovaglás,  
PVSK-sportprogram, Bozsik foci, 
úszás. A tehetséggondozó foglalkozá-
sok vizuális, dráma, logikai és zenei 
műhelyekben zajlanak. 
Az intézmény elnyerte az Erasmus+ 
Nívódíj, a PTE Partnerintézménye, 
Madárbarát Óvoda, Zöld Óvoda, Bol-
dog Óvoda, Biztonságos Óvoda címe-
ket.
Nyitott óvodai programokkal betekin-
tési lehetőséget biztosítanak az intéz-
mény mindennapjaiba.
További részletek a kertvarosiovi.hu 
oldalon találhatók.

Szülők, figyelem: bemutatkoznak a pécsi óvodák

A Keleti Városrészi Óvodák 
tagintézményei
Teleki Blanka utcai óvoda (szék-
helyintézmény); Bártfa utcai óvo-
da; Buzsáki Imre utcai óvoda; Dr. 
Majorossy Imre utcai óvoda; Esz-
perantó utcai óvoda; Fürj utcai 
óvoda; Hirdi ovi; Pákolitz István 
utcai óvoda; Sétatér utcai óvoda; 
Somogyi ovi; Vargha Damján ut-
cai óvoda; Vasasi ovi; Zsolnay Vil-
mos utcai óvoda. A kicsiket min-
den intézményben szeretetteljes 
légkör, igényes környezet, sok-sok 
program, játék és tanulás várja. A 
tagóvodák részletes tevékenysége 
a PécsMa.hu oldalon olvasható.
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Állandó véradási lehetőség: Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 
3.) • Telefon: +36 72 215-634 vagy +36 72 211-920

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

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

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

Külső véradási lehetőség: Pécs MÁV váróterem (Indóház tér 1.): március 
11. 9.00–11.00

A véradók adománya a betegek számára a gyógyulást, gyakran a túlélést, az 
életben maradást jelenti. A vérkészlet egyensúlyát egyre nehezebb fenntar-
tani, a megbetegedések miatt a kiszállásos véradások lemondása egyre nő, 
ugyanakkor a kórházi felhasználási igények is folyamatosan emelkednek. 
Aki teheti, adjon vért! Az intézetek nyitva vannak, a véradások helyszínei 
biztonságosak, ügyelnek mindenki egészségére.

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

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

Véradás március 7–13.
A BAMKH Pécsi Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztálya Pécs közigazgatási területén összevezetett eboltást tart. Az oltások 
helye és ideje az alábbi megosztásban történik:

Az engedélyezett összevezetett oltások helye és ideje Pécs területén

m
ár

ci
us

21. hétfő 16.00–17.00 Szabolcsfalu, (Szabolcsi út – 
Barátság u. sarok)

22. kedd 16.00–17.00 Fehérhegy (buszvégállomás)

23. szerda 16.00–17.00 Zsolnay V. u. – Névtelen u. sarok

24. csütörtök 16.00–17.00 Pécsbánya, Debreceni M. u.

25. péntek 16.00–17.00 Újhegy, Nagykozári út 
buszvégállomás

m
ár

ci
us

 é
s á

pr
ili

s 28. hétfő 16.00–17.00 Komlói út (Hősök tere)

29. kedd 16.00–17.00 Mohácsi út – Déli Ipari út sarok

30. szerda 16.00–17.00 Ledina ABC mögötti parkoló

31. csütörtök 16.00–17.00 Hársfa utca – Blaha L. u sarok

01. péntek 16.00–17.00 Tettye, Pintér-kert felől
áp

ril
is

05. kedd 16.00–17.00 Nagyárpád, Vigadó u.

06. szerda 16.00–17.00 Nagypostavölgyi út templomnál

07. csütörtök 16.00–17.00 Rózsadomb (postánál)

08. péntek 16.00–17.00 Málom (Alsó u. – Kis u. sarok)

09. szombat 15.00–16.00 Üszögpuszta

11. hétfő 16.00–17.00 Ürögi Kultúrház

12. kedd 16.00–17.00 Donátusi Kápolna

13. szerda 16.00–17.00 Páfrány u. – Hóvirág u. sarok

20. szerda 16.00–17.00 Patacsi Kultúrház

21. csütörtök 16.00–17.00 Cserkúti Csárda mellett

A tulajdonos az ebét bármely kijelölt oltási helyre a megadott időpontban elő-
vezetheti. Az eboltást a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján rendelem el.

Pécs, 2022. március 1. dr. Lovász István jegyző felhatalmazása alapján 
kiadmányozta: dr. Guzs István hatósági főosztályvezető

Eboltás

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, 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:
• nyilatkozat (átvehető a Polgármesteri Hivatal Kulturális és Népjóléti 

Főosztályán),
• kérelem,
• önéletrajz,
• a végzettséget tanúsító oklevél fénymásolata,
• a pedagógusi pályán eltöltött 25 év munkaviszonyról szóló igazolás.

Gyémánt, vas, rubin, gránit díszoklevél adományozásához 
pedig az alábbi dokumentumokra van szükség:
• nyilatkozat (átvehető a Polgármesteri Hivatal Kulturális és Népjóléti 

Főosztályán),
• kérelem,
• önéletrajz,
• 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.
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Pécs M. J. Város Közgyűlésének alábbi önkormányzati rendelete 2022. feb-
ruár 23. napján lépett hatályba:

5/2022. (II.22.) Ör. Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

Alábbi rendeletei 2022. február 26. napján léptek hatályba:

3/2022. (II.25.) Ör. a Város 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021. 
(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról;

4/2022. (II.25.) Ör. a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcso-
lódó feladatok ellátásáról szóló 33/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelet 
módosításáról;

6/2022. (II.25.) Ör. az építési telkek kedvezményes értékesítésének feltéte-
leiről szóló 35/2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A közgyűlés által hozott rendeletek és határozatok a gov.pecs.hu oldalon az 
önkormányzat menü testületi munka almenü közgyűlési munka almenü 
hozott rendeletek vagy hozott határozatok pontja alatt érhetők el.

Pécs, 2022. március 2.

Rendeletek

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 lehetnek 
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 szervezetek, va-
lamint 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 képvi-
selők általános választásán jelöltként indulhat. A megbízott tag lakóhelyére 
vonatkozóan – ellentétben a választott tagéval ellentétben – nincs korláto-
zás, a központi névjegyzékben azonban szerepelnie kell.

A választási bizottságnak nem lehet megbízott tagja: a köztársasági elnök, 
a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tag-
ja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban 
álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-je-
lölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint 
a jelölt. A választási bizottság megbízott tagjának legkésőbb az eskütételét 
megelőzően írásban kell nyilatkoznia arról, hogy vele szemben nem áll 
fenn összeférhetetlenség. A választási bizottság tagja, póttagja a vele szem-
ben felmerült összeférhetetlenség tényét köteles haladéktalanul közölni a 
választási bizottság mellett működő választási iroda vezetőjével.

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

Választási hírek

A Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező választópolgár által 
benyújtható átjelentkezési kérelemről.

I. Az átjelentkezési kérelem
A választópolgár kérheti, hogy átjelentkezéssel szavazzon, ha a szava-
zás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti 
szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Ez esetben a meghatározott te-
lepülésen, az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok számára kijelölt 
szavazóhelyiségben adhatja le voksát a lakcíme szerinti jelöltre. A kérelem 
benyújtásának határideje a választás napját megelőző 9. nap, azaz 2022. 
március 25. 16 óra.

II. Benyújtás módja
• személyesen, akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye 

szerint illetékes Helyi Választási Irodához (7621 Pécs, Kossuth tér 1-3. 
Fsz. 2. Tel.: 534-056, h–p: 8–16 óráig); 

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

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

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

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

Választási hírek

Értesítem az érdekelteket, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról 
szóló 46/2009. (XII.21.) rendelet teljes felülvizsgálatára irányuló telepü-
lésrendezési eljárás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának a Környezetvédelmi és In-
novációs Bizottsággal együttes ülésén meghozott 15/2022. (II.16.) számú 
határozatának, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyű-
lésének a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partner-
ségi egyeztetésről szóló 13/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete alapján 
a rendelet megalkotása előtt lefolytatott partnerségi véleményeztetési eljá-
rása a hivatkozott határozat alapján lezárult.

A véleményt beküldő személyek és szervezetek a vélemények befogadá-
sáról vagy elutasításáról értesítést kapnak. Az új építési szabályzat megal-
kotására várhatóan Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. március 
vagy április havi ülésén fog sor kerülni.

A módosítási eljárással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdéssel a 
Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészetéhez lehet fordulni a foepiteszet@
ph.pecs.hu e-mail-címre, vagy postai úton küldött levél formájában.

Péterffy Attila polgármester

Hirdetmény

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése március 22-én (kedd) 
9 órai kezdettel ülést tart a Városháza nagytermében, a Széchenyi tér 1. 
szám alatt. 

A közgyűlés nyilvános, azon bármely állampolgár jelen lehet.

Közgyűlés

önkormányzati hírek 2022. március 7. pécsi hírek12



LAKÁS

MEDÚZA INGATLANIRODA ÜGYFELEI 
RÉSZÉRE ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK.

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

Belvárosban, 44 nm-es, 1 szoba-
konyha, étkezős, felújított téglalakás, 
8 nm-es erkéllyel. Ár: 29,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180
Energetika. Telefon: 06/70/318-4000
Eladó lakás a Mecseken 80 nm+ 
22 nm terasz. Telefon: 06/70/318-4000

Eladó ingatlanokat keresünk 
ügyfeleink részére!

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

Alkotmány u. 58 nm eladó lakás + autó 
beálló. Ár: 47,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Perczel u. 43 nm lakás eladó, 29,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000
Bihari J. u. 61 nm lakás (tetőtér) új lakás, 
29,6 MFt. Telefon: 06/70/318-4000

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

38,9 MFt. 06/30/929-9180

Hunyadi J. u. 58 nm lakás eladó, 
33,9 MFt. Telefon: 06/70/318-4000
Janus P. u. 38 nm lakás eladó, 29,9 MFt. 
Telefon: 06/70/318-4000

INGATLAN
Pécs-Patacson, a Pázmány P. utcában, 
150 nm-es, 2 szint, 5 szoba, modern 
cs.ház 68,5 MFt. Telefon: 06/30/929-9180
Pécs-Vasason, 2 szintes, 150 nm-es, 
felújítandó ház 14,5 MFt. 
Telefon: 06/30/929-9180

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

GDN Ingatlaniroda
www.pecs.gdn-ingatlan.hu

www.tolnaikert.hu

1188 nm gyümölcsös, lakható, bővíthető 
házzal, áram, gáz, víz van busz közelben. 
Ár: 12,5 MFt. Telefon: 06/30/648-5065
Főúthoz közel 874 nm gyümölcsös, 
pince, áram van, építeni lehet. Ár: 
4,5 MFt. Telefon: 06/20/551-5584

Eladó 3000 nm zártkert Pécsudvard, 
Pápai u. Telefon: 06/30/902-7058
Pécs és környéki eladó ingatlant keresek 
készpénzért. Telefon: 06/30/929-9180
Pellérden, a szőlőhegyen zártkert 
eladó, 1187 nm, áram, ciszterna, 30 nm 
épülettel. Telefon: 06/20/443-8791

BÉREL-KIAD
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
Külföldi cég részére kiadó lakást, házat 
keresek. Telefon: 06/70/318-4000
Albérletet keresek. Telefon: 72/214-066

ÁLLÁS
Szakképzett ápolónő éjszakás 
műszakot vállal Pécs-Belváros, 
Mecsek, harmadnaponta 10 órától. 
Telefon: 06/30/719-1603
Pécsi munkákra villanyszerelőket 
alkalmazunk. Telefon: 06/20/912-4910
Keresek 1 fő kőművest családi 
ház építéséhez, napi fizu. 
Telefon: 06/70/429-6168
Nyugdíjas segítőt, gondozónőt (nem 
szakápolót) keresünk, idős, jó fizikai 
állapotú néni mellé, bentlakással, igény 
szerint szabad napokkal. Pécsett, a 
szigetvári városrészben, igényes kertes 
házban. Feladatok: főzés, gyógyszerek 
kezelése, környezet, lakás tisztántartása, 
napi séta. Bér: 200.000 Ft/hó + teljes 
ellátás. Telefon: 06/30/974-1562
Keresünk takarítókat 2 órában délutáni 
takarítói állásra pécsi irodaépületbe, és 
4 órában délutáni állásra kozármislenyi 
iskolatakarításra. Nyugdíj korhatár nem 
akadály. Érdeklődni a 06/30/696-5155-
ös telefonszámon vagy személyesen 
Pécs, Perczel Miklós u. 5.

TÁRS
50% Vénusz társközvetítő. Pécs, Citrom 
u. 2-6. I. em. 5. Telefon: 06/20/287-0135
67 éves özv. nő keresi társát. 
Telefon: 06/30/793-1153
Társamat keresem 52 éves férfi. 
Telefon: 06/70/209-1085
Fiatalos, diplomás nő független, 
60-as, magas társat keres. 
Telefon: 06/20/274-9684

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)

SZOLGÁLTATÁS

KÖNYVELÉS, ADÓBEVALLÁS
Elmaradt könyvelés pótlása, 

önellenőrzés. 06/20/9332-546

Veszélyes favágás alpin technikával, 
fiatalító vágás, ritkítás, fagondozás. 
Teljes garanciával. Balázs Péter. 
Telefon: 06/30/977-1801
Bontás, konténerpakolás, telektisztítás 
(oszlopok, gyökerek, stb.), tetőjavítás, 
csatornatisztítás, alpin munkák. Balázs 
Péter. Telefon: 06/30/977-1801
Veszélyes fák és minden más fák 
kivágása, gallyazása garantált minőségben. 
Lombhulladék-elszállítás és fa beszámítás 
lehetséges. Telefon: 06/30/221-9993

Festést, mázolást vállalok 
rövid határidőn belül. 

06/30/134-9187

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
Festés-mázolás korrekt áron. 
Telefon: 06/30/697-2416

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
rojtfehérítés, szegélyjavítás 

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

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

Molnár ablak! Műanyag nyílászárók, 
6-7 légkamrával és 2-3 rétegű üvegezéssel, 
acélajtók, redőnyök, szúnyoghálók 
forgalmazása, beépítése, javítása. Március 
31-ig, akár 20% kedvezmény! Folyamatos 
akcióval! www.molnarablak.109.hu 
Telefon: 06/70/638-6402
Veszélyes fák szakszerű kivágása, 
alpintechnikával, garanciával, 
koronázása, fa beszámítsa, hulladék 
elszállítással. Telefon: 06/70/500-7033
Sövénynyírás, fűnyírás, kaszálás, 
metszés, permetezés, fakivágás, bozótirtás, 
elhanyagolt telkek, kertek teljes körű 
rendbetétele. Telefon: 06/70/500-7033
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
Veszélyes és bármilyen fa kivágása 
garanciával, alpintechnikával. Szállítás, 
fabeszámítás lehetséges. Telefon: 
06/20/339-3645, 72/213-056

Redőny akció! 30-50% kedvezménnyel. 
Új műanyag és alumínium redőnyök, 
nyílászárók, szúnyoghálók, reluxa, 
napellenzők, garázskapuk, árnyékolók 
beszerelése, javítás és motoririzálása. 
Nyugdíjasok további kedvezmény! D-roll.
hu Telefon: 06/30/295-6555
Kisebb kőműves, ács, burkoló, festő és 
egyéb építőipari munkákat vállalunk 
korrekt áron, a legjobb minőségre 
törekedve. Telefon: 06/30/125-4155
Tetőszigetelés, fedés-, bádogos, lakatos 
munka. Telefon: 06/30/390-4577
Kaputelefonok javítása, 
társasházi hirdetőtáblák készítése. 
Telefon: 06/70/244-0400
Szobafestés, mázolás szépen, 
tisztán, bútormozgatással korrekt 
áron. Telefon: 06/70/625-6592
Lamináltlap lerakás, bútormozgatással. 
Telefon: 06/70/520-9981
Lakásfelújítás! Csempézés, lapozás 
rövid határidővel, gyors, precíz 
munka. Telefon: 06/30/663-8456

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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Kőműves munkákat és bádogos 
munkát forrasztással, garanciával 
vállalok. Telefon: 06/30/341-3165
Üvegezés, pótgittelés. Telefon: 
06/30/908-0265
Eszter masszőr. Pécs, Megyeri út 
26/1. Telefon: 06/20/471-7628
Víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/852-4402
Fodrász házhoz megy, Ildikó. 
Telefon: 06/70/582-0720
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/20/298-4206
Lakásszerviz, WC-tartályok, vízcsapok, 
mosdók, zárak javítása, cseréje. 
Telefon: 72/310-671, 06/30/562-7756
Vízvezeték-szerelés, csőtörés-, dugulás 
elhárítás. Telefon: 06/70/215-9583
Festés-mázolás, tapétázás, 
homlokzatfestés, lépcsőházak 
festése közületeknek is, garanciával. 
Telefon: 06/20/962-1718

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

Mindennemű fuvarozás billencs 
kisteherrel, épületbontás, tereprendezés, 
kézi-gépi. Telefon: 06/70/429-6168
Matractisztítás, atkamentesítés, 
higiéniai tisztítás, matrac és egyéb 
kárpit felületek (száraz-nedves). Telefon: 
06/30/402-9926, 06/30/097-2477
Csőtörés elhárítása, gázkészülék 
javítása, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Telefon: 06/30/361-0449
Fürdőkád-felújítás kívánt színben, 
garanciával. Telefon: 06/30/259-7123
Szobafestés, mázolás bútormozgatással, 
takarással, sajátkezű munkavégzés, 
díjmentes árajánlat. Telefon: 
72/425-618, 06/20/989-3906
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

Parkettacsiszolás, parkettázás, PVC-
padlózás. Telefon: 06/30/227-7427
Lakásfelújítás, festés, gipszkartonozás, 
komplett fürdőszoba felújítás, teljes 
körű ügyintézéssel. NORBITECH 
Kft. Telefon: 06/30/214-4307
Kádfelújítás. Telefon: 06/70/548-9372
Redőny, szúnyogháló, szalagfüggöny, 
új megrendelések, javítás, gurtni 
csere. Telefon: 06/70/324-5476
Dugulás-elhárítás, vízvezeték-szerelés, 
wc-, mosdó, mosogató, csaptelep javítások 
kiszállási díj nélkül. Szabó Sándor. 
Telefon: 72/444-073, 06/70/310-8435
Festést-mázolást vállalok rövid határidőn 
belül. Telefon: 06/30/134-9187
Bébiszittert keresünk 2,5 éves 
gyermekünk mellé, alkalmankénti 
napközbeni (7.00-16.00 között) 
gyermekmegőrzésre. Telefon: 
06/30/990-4188
Szakember, metszés, koronaalakítás, 
felújítás, kéregkezelés, favágás, 
telepítés. Telefon: 06/20/488-3959
Kerítés, támfal, térkő, kőművesmunkák, 
kocsibejáró, kézi földmunka. 
Telefon: 06/20/488-3959
Cipzárbevarrás, nadrág-, 
szoknyafelvarrás, egyéb. 
Telefon: 06/30/519-0885
Kőművesmunkák, kisebb-nagyobb vizes 
falak nyílászárócseréje, visszajavítás, 
festés, parkettázás, hőszigetelés. Azonnali 
kezdéssel. Telefon: 06/70/785-3013
Parkettázás, burkolás, festés, 
kőművesmunkák, földmunka, 
hőszigetelés, vizes falak, azonnali 
kezdéssel. Telefon: 06/70/785-3013, 
06/30/325-2909

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

ADÁS-VÉTEL
Rossz automata mosógépet keresek 
(Pécsen). Telefon: 06/30/982-8518

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
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

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

Vásárolok régi roncsokat forgalomból 
kivont, adásvételivel. Agancsokat, 
horgászbotokat. Hulladék vasakat, 
lomtalanítást is. Hívj bizalommal! Háry 
Ferenc. Telefon: 06/70/211-9070
180/200 franciaágy eladó. 
Telefon: 06/70/565-0445

Régi pénzeket, kitüntetéseket,
képeslapokat veszek.

06/20/541-5050

Hagyaték 250 ezer – egyben minden, 
Zsolnay, Herendi és másféle: lemezek, 
szerszámok, stb. Telefon: 06/70/508-0383
Új Camping ágy, újszerű selyempaplan, 
orsós magnó, sok retróval, 
olcsón. Telefon: 72/214-301
Fa fűtésre 15 EFt, betonoszlop 600 
Ft/db, új műanyagablak 60x60-as 
20 EFt. Telefon: 06/20/551-5584

Zsolnay és Eozin, Herendi 
Arany, Ezüst felvásárlás

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

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

Régiségüzletünk feltöltéséhez vásárolunk: 
porcelánokat, nippeket, készleteket, 
festményeket, grafikákat, antik bútorokat, 
könyveket, szőnyegeket, néptánchoz 
kellékeket, szoknyákat, kendőket, 
kiegészítőket. Telefon: 06/30/608-3962
Készülő italipari helytörténeti 
könyvhöz megvételre keresek régi 
magyar – domború feliratos – sörös 
üvegeket. Telefon: 06/30/359-9099
Vásárolok hagyatékot pincétől a 
padlásig, ingyenes lomtalanítás. 
Telefon: 06/30/341-3165
Ingyenes lomtalanítást vállalok 
pincétől a padlásig, régi porcelánokat, 
teljes hagyatékot magas áron 
felvásárolom, jó minőségű ruha 
is érdekel. Hívjon bizalommal. 
Marika. Telefon: 06/30/851-5421
Bontott, pucolt nagyméretű tégla 
(koronás) monogrammal, 15x30. 
Telefon: 06/20/488-3959
Naumann varrógép, akasztós 
ruhásszekrény, függönyök, mikro, szőnyeg, 
sportbabakocsi. Telefon: 06/30/519-0885

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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